
0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     001 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו לטיסר רוזאמ תיחרזא הסדנה תודובע - 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ       
      
ם י נ ב מ ל  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10.10 ק ר פ  ת ת       
      

 88,000.00    40.00  2200.00 םינבמל הריפח ק"מ  01.01.01.0010
      
םייתחת םינבמל הריפחה תיתחת תנכה     01.01.01.0020

  7,230.00     6.00  1205.00 הקודיהו ר"מ   
      

  9,920.00    62.00   160.00 )א רמוח(  םייתחת םינבמל אבומ יולימ ק"מ  01.01.01.0030
      

 55,390.00    58.00   955.00 עקרק תפלחהל אבומ יולימ ק"מ  01.01.01.0040
      
יפל ,םימייק עקרק ינגוע רותיאל שושיג תריפח     01.01.01.0050

 18,000.00   120.00   150.00 .בתכבו שארמ חקפמה רושיא ק"מ   
178,540.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םינבמל רפע תודובע 10.10.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     002 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו לטיסר רוזאמ תיחרזא הסדנה תודובע - 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.10 ק ר פ       
      
ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20.10 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      

 37,800.00   540.00    70.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  01.02.01.0010
      

 10,750.00 1,075.00    10.00 םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ תואסנולכ ישאר ק"מ  01.02.01.0020
      
,םהשלכ םיכתחב  03-ב ןוטבמ שאר תורוק     01.02.01.0030
)''yrrulS''( םירופח תוריק ןוילע סלפמב תוקוצי      

184,475.00 1,175.00   157.00 תואסנולכ וא ק"מ   
      
םיכתחב ,03-ב ןוטבמ תוהבגהו תונוילע תורוק     01.02.01.0060

219,450.00 1,330.00   165.00 םהשלכ ק"מ   
      
סופיטמ רשגל 03-ב ןוטבמ העסימ תלבט     01.02.01.0070
יבג לע הקוצי "רתאב תיטילונומ הקיצי"      

984,000.00 1,640.00   600.00 תוספט תכרעמ ק"מ   
      
תקלחהו המוטק הניפ רמג ,03-ב ןוטב תכרדמ     01.02.01.0080

 14,280.00 1,190.00    12.00 .רטפוקילה ק"מ   
      

 99,000.00   990.00   100.00 והשלכ יבועב 03-ב ןוטבמ השיג תלבט ק"מ  01.02.01.0090
      
תונוש תודימב 03-ב ןוטבמ תובשות/תוטוו     01.02.01.0100

 16,800.00 1,200.00    14.00 .השיג תוטלפ רובע ק"מ   
      
,םייתחת םיריבעמל 03-ב ןוטב יפצרמ     01.02.01.0110

 70,000.00 1,000.00    70.00 םינוש םייבועב ק"מ   
      
םייבועב ,םייתחת םיריבעמל 03-ב ןוטב תוריק     01.02.01.0120

126,000.00 1,200.00   105.00 םינוש ק"מ   
      
,םייתחת םיריבעמל 03-ב ןוטב תורקת     01.02.01.0130

 67,100.00 1,220.00    55.00 םינוש םייבועב ק"מ   
      

 64,972.00    37.00  1756.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  01.02.01.0140
      

 76,200.00   127.00   600.00 03-ב םוקמב 06-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  01.02.01.0150
      
םינוטבב ןוליינ יביס רובע ריחמ תפסות     01.02.01.0160

 27,000.00    50.00   540.00 .םינושה ג"ק   
      
לש םיעקש תריגסל ץווכתמ-יתלב יטנמצ סייד     01.02.01.0180

  9,000.00   300.00    30.00 הכירד ינגוע 'חי   
      
      

2,006,827.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     003 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו לטיסר רוזאמ תיחרזא הסדנה תודובע - 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,006,827.00 מהעברה      

      
      
םייבועב 03-ב ןוטב יחטשמו ןוטב יפצרמ     01.02.01.0190

216,300.00 1,030.00   210.00 .םהשלכ ק"מ   
      
ןיב םירטקב לוגע ךתחב 03-ב ןוטב ידומע     01.02.01.0200

 22,500.00 1,500.00    15.00 .מ"ס 011-57 ק"מ   
      
םיכתחב ינבלמ ךתחב 03-ב ןוטב ידומע     01.02.01.0210

100,100.00 1,430.00    70.00 .םהשלכ ק"מ   
      
ךתחב ןוטב ידומע שארב 03-ב ןוטבמ תורוק     01.02.01.0220

204,820.00 1,330.00   154.00 והשלכ ק"מ   
      

798,000.00 1,425.00   560.00 מ''ס 02 יבועב 03-ב ןוטבמ תורקת ק"מ  01.02.01.0230
      

448,000.00 1,120.00   400.00 מ''ס 05 יבועב 03-ב ןוטבמ תורקת ק"מ  01.02.01.0240
      

191,800.00 1,370.00   140.00 מ"ס 52 יבועב 03-ב ןוטבמ תוריק ק"מ  01.02.01.0250
      

 19,500.00 1,300.00    15.00 מ"ס 03 יבועב 03-ב ןוטבמ תוריק ק"מ  01.02.01.0260
      
י"ת יפל ןוטב ןויזל םיקלח הדלפ תוטומ     01.02.01.0290

 42,000.00 4,200.00    10.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,2 קלח/6644 ןוט   
      
הדלפמ םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     01.02.01.0310
,3 קלח/6644 י"ת יפל ןוטב ןויזל W005-פ      

1,118,000.00 4,300.00   260.00 םיכרואהו םירטקה לכב ןוט   
      
י"ת יפל ןוטב ןויזל תוכתורמ הדלפ תותשר     01.02.01.0320

330,000.00 4,400.00    75.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,4 קלח/6644 ןוט   
      

  1,800.00    30.00    60.00 )הדרפה יקשימ( תוטשפתה יקשימ רטמ  01.02.01.0330
      
מ"ס 2 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     01.02.01.0340

  1,400.00    14.00   100.00 םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      
4" רטוקב C.V.P רוניצמ ןוטב תוריקב םיזקנ     01.02.01.0350

  1,320.00    33.00    40.00 'מ 8.0 דע 'מ 15.0-מ ךרואבו 'חי   
      
ץצח סיכ רובע 4" רטוקב םיזקנל ריחמ תפסות     01.02.01.0355

  1,000.00    25.00    40.00 .ריקה בגב 'חי   
      
9 לש ללוכ יבועב תויתבכש וד זוקינ תועירי     01.02.01.0360
תעיריו P.P רטליפ תעירימ תובכרומ מ"מ      
לא םיקוציה יופיצ תוריקל ,E.P.D.H המיטא      

  1,980.00    33.00    60.00 .עלסה ר"מ   
      

5,505,347.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     004 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו לטיסר רוזאמ תיחרזא הסדנה תודובע - 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
5,505,347.00 מהעברה      

      
      
םיכרואבו מ''מ 02 רטוקב םידתיימ תוטומ     01.02.01.0370

  8,004.00    46.00   174.00 םינוש 'חי   
5,513,351.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     005 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו לטיסר רוזאמ תיחרזא הסדנה תודובע - 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.10 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50.10 ק ר פ  ת ת       
      
םימוטא םיטנמלא ךרד תרנצ תורידח םוטיא     01.05.01.0010
וא תופצרב וא תוריקב ,תוינמוטיב תועיריב      
,םידוביעה לכ ללוכ 6" דע רטוקב תורקתב      
םע יתשורח םוטיא רזיבא לש הנקתהו הקפסה      
גוסמ ,לעפמהמ תמחלומ תינמוטיב העירי      
טרסו ,הטסורינ קווח תוברל ,ע"וש וא "רמלד"      

 22,500.00   500.00    45.00 .יליטוב םוטיא 'חי   
      
ךרד תרנצ תורידח םוטיא רובע ךא ,ל"נכ     01.05.01.0020
רזיבאב ,החירמ/הזתהב םימוטא םיטנמלא      
,ןמצעמ תוקבדנ תויליטוב תועירי םע יתשורח      
וא  רמלד ןוגכ ,רטוק לכב "ידרק" תעירי םע וא      

  4,000.00   400.00    10.00 .ע"וש וא )לוגלמ( "םוגיזיא" 'חי   
      
וא ,תופצרב וא ,תוריקב תרנצ תורידח םוטיא     01.05.01.0030
,םידוביעה לכ ללוכ 6" לעמ רטוקב תורקתב      
חפמ יתשורח רזיבא לש הנקתהו הקפסה      
םוטא ךותירב ךתורמ מ"מ 5.2 יבועב ןוולוגמ      
ןיב םוטיאו יולימ ,קיטסמ תוחירמ ללוכ ,םימל      

  7,000.00   700.00    10.00 .רדוחה לוורשל רזיבאה 'חי   
      
,תרנצ תומולא וא/ו תדדוב תרנצ תרידח םוטיא     01.05.01.0040
,יביכר וד ינמוטיב ןתירואילופ לש הקיצי ידי לע      
וא BP ומסדרפיה תמגודכ םיקצומ %001      
לכמ מ"ס 01 לש הפיפחבו מ"ס 4 יבועב ,ע"וש      
תינבתה תנכה ללוכ ,םוטיאה תכרעמל דצ      
יפל הדידמה .אלמ םוטיאל שורדה לכו הקיציל      

 19,800.00   300.00    66.00 'פמוק .םוטיאה ךרד םירדוחה םילוורשה תומכ  
      
ןכומ הדלפ רזיבא י"ע םוטיאה ךא ,ל"נכ     01.05.01.0050
תרנצ ירבעמל םילוורש ללוכה ,היירגסמב      
3 יבועב חפו ,תוחפל מ"מ 5.2 יבועב הדלפמ      
רבעמ תוחפל מ"ס 51-ב לודג ,תוחפל מ"מ      
םימוטא םיכותירב ךתורמ ,דצ לכמ םילוורשל      
החירמ ,םיכותירה רחאל םח ןווליג ללוכ ,םימל      
,היזורוקמ תפסונ הנגהל ןווליגה לע תינמוטיב      
הדלפה רוניצל רדוחה לוורש/רוניצה ןיב םוטיא      

  8,500.00   500.00    17.00 .םלשומ םוטיא תלבקל שורדה לכו 'חי   
      
תעירי י"ע עקרקב ןוטב תופצר לע הנגה     01.05.01.0060
    EPDH ינכטואג גרא תוברל ,מ"מ 5.0 יבועב  
חנומ ,העיריל תחתמ ר"מל 'רג 002 לקשמב      

 25,000.00    50.00   500.00 .תקדוהמ עקרק יבג לע ר"מ   
      

 86,800.00 10.50.10 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     006 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו לטיסר רוזאמ תיחרזא הסדנה תודובע - 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 86,800.00 מהעברה      

      
      
תוריקב תוברל ,עקרקב םינוטב לע הנגה     01.05.01.0070
,הלוזנוקל קוציה עטקל תחתמ תורישה תרהנמ      
רק ירמוטסלא ןמוטיב לש תוזתה/תוחירמ י"ע      
,תובכשב ,םוגיטסמ וא זפוטסלא תמגודכ      
תפסותו ןוירש תשר תוברל ,מ"מ 3 יבועב      

 24,000.00    80.00   300.00 .הקיצי ירפתו םיקדס לעמ םוטיא תבכש ר"מ   
      
,עקרקה לע תוחנומה תופצרל תחתמ םוטיא     01.05.01.0080
תחירמ ללוכ )דרפנב דדמנ(  הזר ןוטב יבג לע      
תועירי לש תובכש יתשב םוטיא ,רמיירפ      
R גוס S.B.S רמילופב תורפושמ תוינמוטיב      
םוטיאה תכרעמ עוציב .א"כ מ"מ 4 יבועב      
יפ לע לכה ,תיכנאו עופישב תיקפוא      
םידוביעה לכ ללוכ ,הפצרה לש היפרגופוטה      
םוטיאל תורבחתה תואסנולכ ישארל תורבחתה      
םוטיאה רוביחו ףתרמב תורוב םוטיא ,תוריקה      

 24,000.00   120.00   200.00 .)יכנאו יקפוא םוטיא( ףתרמ תוריקל ר"מ   
      
קוצי ןוטב יבג לע ,םייעקרק תת תוריק םוטיא     01.05.01.0090
,ןופיד דגנכ זתומ ןוטב ריק ג"ע וא תוינבתב      
י"ע ,)םיקייאמ יפל( קלחו ירושימ יושע      
רק  ירמוטסלא ןמוטיב לש תוחירמ/תוזתה      
.מ"מ 4 יבועב ,ע"וש וא סקלפופאנ תמגודכ      
לכה ,םושייהו חטשה תנכה תא תללוכ הדובעה      

 49,500.00    90.00   550.00 םימגפ וא םירוח אלל םלשומ םוטיא תלבקל ר"מ   
      
ירמוטסלא ןמוטיבב םוטיאל ריחמ תפסות     01.05.01.0100

  8,250.00    15.00   550.00 .תובכשה ןיב תשר עוציב רובע ר"מ   
      
תועירי י"ע םיירושימ ףתרמ תוריק םוטיא     01.05.01.0110
רחאל דימ רמיירפ תחירמ :ללוכ תוינמוטיב      
עוציב ינפל רמיירפ תחירמ ,ריקה תקיצי      
1 יבועב 52/501 םח ןמוטיב תחירמ ,םוטיאה      
תוינמוטיב תועירי לש תובכש 2 תמחלה ,מ"מ      
,א"כ מ"מ 4 יבועב ,SBS רמילופב תורפושמ      
תיתשתל ןחטש לכב תומחלומ תועיריה ,M גוס      

 35,200.00   160.00   220.00 .דחי םילעופ 2 לש הדובעב ,ןהיניבו ר"מ   
      
וא תוזתהב תוריק םוטיאל ריחמ תפסות     01.05.01.0120
5 העירי ללוכ ,םירפת םוטיא רובע ,תועיריב      
    SBS העירי ,גרא אלל מ"מ SBS 5 םע מ"מ  
וילעו ינכטואג גרא י"ע םיקותינ 'מ 1 בחור ,גרא      
,רפת םוטיא תלבקל שורדה לכו ,לוט ריינ      

 18,000.00   400.00    45.00 דרפנב ודדמי קודיה ילגרס רטמ   
      
      

245,750.00 10.50.10 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     007 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו לטיסר רוזאמ תיחרזא הסדנה תודובע - 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
245,750.00 מהעברה      

      
      
תועיריב תורקת םוטיא ינפל תרשקמ הבכש     01.05.01.0130
לש תוחירמ י"ע ,רמיירפה יבג לע ,תוינמוטיב      
ןמוטיבה .מ"מ 2 יבועב 52/501 םח ןמוטיב      
םומיחל הנוכמב םמוחמו תויבוקב רתאל אבומ      

227,500.00    35.00  6500.00 .םינמוטיב ר"מ   
      
תועירי לש תובכש יתשב תורקת םוטיא     01.05.01.0140
4 יבועב ,S.B.S רמילופב תורפושמ תוינמוטיב      
לכב תומחלומ תועיריה .א"כ ,M גוס ,מ"מ      
,הנכהה תודובע לכ תוברל תיתשתל ןחטש      

780,000.00   120.00  6500.00 .קוזיח תועירי רמיירפה ר"מ   
      
רמג רובע תועיריב םוטיאל ריחמ תפסות     01.05.01.0150

  2,750.00     5.00   550.00 .העיריה ינפב עבטומ טגרגא ר"מ   
      
גוס מ"מ 4 יבוע תועיריב םוטיאל ריחמ תפסות     01.05.01.0160
    M, םישרוש דגנ רמוח תוליכמה תועירי רובע.  
תועיריה תובכש 2 רובע הניה ריחמה תפסות      
םוטיאה  חטשל הדידמה ,רמוח תא וליכי רשא      

 23,000.00    10.00  2300.00 .רמוחה םע תובכש יתש ללוכה ר"מ   
      
רובע ,תועיריב תורקת םוטיאל ריחמ תפסות     01.05.01.0170
אלל מ"מ SBS 5 העירי ללוכ ,םירפת םוטיא      
1 בחור ,גרא םע מ"מ M-SBS 5 העירי ,גרא      
,לוט ריינ וילעו ינכטואג גרא י"ע םיקותינ 'מ      
םוטיא תלבקל שורדה לכו מ"בלפ חפ י"ע הנגה      

 50,000.00   400.00   125.00 רפת רטמ   
      
תללוכה תכרעמ י"ע בכרל תועסמ םוטיא     01.05.01.0180
וא רודווקא גוסמ םימ ב"ע יסקופא רמיירפ      
ןמוטיב לש הבכש  ,תובכש יתשב ע"וש      
)רקזפ( "597 םוגוטסלא" גוסמ םח ירמוטסלא      
רתאל אבומ ןמוטיבה( מ"מ 2 יבועב ע"וש וא      
םינמוטיב םומיחל הנוכמב םמוחמו תויבוקב      
תועירי לש תחא הבכש ,םיירמוטסלא      
053 מ"מ 3 יבועב תימצע הקבדהל תוינמוטיב      
    PS )יביתנ טרפמל המיאתמה ,ע"וש וא )רקזפ  
,תולקב ףלקתמ בג תלעב 70.15 קרפ לארשי      

 80,000.00   160.00   500.00 .םידוביעה ,תויפחה תוברל ר"מ   
      
םידדצ ינשב 54-ב ףפוכמ םוינימולא לגרס     01.05.01.0190
02 לכ םילבידב ןוטבל עבוקמ ,2571 ןקת יפל      
סקלפקיס גוסמ קיטסמב המיטא תוברל ,מ"ס      

 29,700.00    45.00   660.00 .רשואמ ע"וש וא )ראליג( 11CF רטמ   
      
      

1,438,700.00 10.50.10 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     008 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו לטיסר רוזאמ תיחרזא הסדנה תודובע - 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,438,700.00 מהעברה      

      
      
ןגועמ מ"מ 04x4 חוטש םוינימולא לגרס     01.05.01.0200
,מ"מ 6 רטוק suh itlih וא xaps גוסמ םינגועב      

 18,000.00    60.00   300.00 .מ"ס 51 לכ רטמ   
      
ינשב 54 ףפוכמ םוינימולאמ םימ ףא לגרס     01.05.01.0205
,M-2571 ןקת יפל ,ןוילעה קלחב םידדצ      
קיטסמב המיטא תוברל ,מ"ס 02 לכ עבוקמ      

  9,000.00    45.00   200.00 .ע"וש וא )ראליג( 052 סקלפ הקיס גוסמ רטמ   
      
ןיב תויורבחתה ,םידבוע םיקדס ,םירפת םוטיא     01.05.01.0210
תועירי י"ע ,תוריקב וא תופצרב שדחל ןשי      
וא )ראליג( "סקלפיבמוק רודקיס" גוסמ ןולופיה      
תוברל ,מ"מ 1 יבועבו מ"ס 51 בחורב ע"וש      

 26,000.00   260.00   100.00 .םושייהו הקפסהה ,הנכהה רטמ   
      
,תכתמ תורגסמל םירוביח ,םירפת םוטיא     01.05.01.0220
תכרעמ י"ע ,'וכו תולק תויצקורטסנוקל רוביח      
רמיירפ יבג לע M.D.P.E תועירי תללוכה      
קוושמה גרובלט ןוגכ תכרעמב הבע החשמו      

 52,000.00   260.00   200.00 .ע"וש וא טיטסיזר וא "קטבד" י"ע רטמ   
      
תוברל ינתירואילופ קיטסמב םירפת םוטיא     01.05.01.0230
,יוביג ליפורפ ,רמיירפ תחירמ ,תונפדה שוטיל      
הקיס תמגודכ ינתירואילופ קיטסמ םושיי      

 10,000.00   100.00   100.00 .ע"וש וא 062 סקלפייה רטמ   
      
יבועב 03-ב ןוטב תבכש י"ע םוטיאה לע הנגה     01.05.01.0240
לכ מ"מ 6 רטוק תשר עלוצמ ןויז תוברל מ"ס 6      

300,000.00    50.00  6000.00 .מ"ס 51 ר"מ   
      
קבד םע יטנמצ טיט י"ע םוטיאה לע הנגה     01.05.01.0250
וא "714 סקטלחש" גוסמ RBS סקטל      
2:1 טנמצ :לוח סחי .ע"וש וא רפוס סקטלקיס      

 10,000.00    50.00   200.00 .מ"מ 01 טיטה יבוע  1:1 ףסומ םימ סחי ר"מ   
      
ןוטב י"ע תפצרל תחתמ םוטיאה לע הנגה     01.05.01.0260

  5,000.00    25.00   200.00 .מ"ס 4 יבועב 02-ב ר"מ   
      
מ"ס 3 יבועב P-03 ףצקומ ןריטסילופ תוטלפ     01.05.01.0270
םימוטא ףתרמה תוריקב םוטאה לע הנגהל      

 20,000.00    40.00   500.00 .תוינמוטיב תועיריב ר"מ   
      
      
      
      
      

1,888,700.00 10.50.10 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     009 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו לטיסר רוזאמ תיחרזא הסדנה תודובע - 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,888,700.00 מהעברה      

      
      
םימוטא רשא תוריקב םוטיאה לע הנגה     01.05.01.0280
ינכטואג גרא י"ע תוינמוטיב תוזתה/תוחירמב      
xetonerd 003 גוסמ ר"מל 'רג 003 לקשמב      
5.0 יבועב ןליתאילופ וילעו ע"וש וא ).ב.א.ח.א(      

 26,400.00    30.00   880.00 .מ"מ ר"מ   
      
תוזתה/תוחירמ י"ע ,עקרקב םינוטב לע הנגה     01.05.01.0290
וא זפוטסלא תמגודכ רק ירמוטסלא ןמוטיב לש      
תשר תוברל מ"מ 2 יבועב ,תובכשב ,םוגיטסמ      
םיקדס לעמ םוטיא תבכש תפסותו ןוירש      

 16,000.00    40.00   400.00 .הקיצי ירפתו ר"מ   
      

 65,000.00    10.00  6500.00 .יילפ 4 לוט ריינ י"ע הציצח תבכש ר"מ  01.05.01.0300
      

    600.00     5.00   120.00 .מ"מ 03.0 יבועב רוחש ןליטאילופ תועירי ר"מ  01.05.01.0310
      

  4,700.00    10.00   470.00 ר"מ/רג 002 לקשמב ינכטואיג גרא ר"מ  01.05.01.0320
      
י"ע תוקלור םגו וא תופצר םגו וא תוריק םוטיא     01.05.01.0330
ליס פוט הקיס תמגודכ ,שמגומ ילוארדיה חיט      
יבועב ,תובכש יתשב ,ע"וש וא קיטסלא 701      
תנכה תודובע תוברל ,הבכש לכל מ"מ 1 לש      
2 יבועב ןוילע ןוטב םורק תרסה י"ע חטשה      
,םיטגרגאה תוצק תפישחל דע ךרעב מ"מ      
שורדה לכו םושייה תודובע ,ןוטב ינוקית      

 17,500.00    70.00   250.00 .םלשומ םוטיא תלבקל ר"מ   
      
ירושימ יושע ,תוינבתב םיקוצי תוריק םוטא     01.05.01.0340
לש תוחירמ/תוזתה י"ע ,)םיקייאמ יפל( קלחו      
וא סקלפופאנ תמגודכ רק ירמוטסלא ןמוטיב      
תנכה תא תללוכ הדובעה .מ"מ 4 יבועב ,ע"וש      
,םלשומ םוטיא תלבקל לכה ,םושייהו חטשה      

 15,600.00    60.00   260.00 םימגפ וא םירוח אלל ר"מ   
      
תרידח תענומ העירי י"ע םוטיאה לע הנגה     01.05.01.0350
קוושמה וקניז 'בחמ  FSW-04 גוסמ םישרוש      
םישרוש לטוק רמוח תוברל ע"וש וא יונ-בר י"ע      
תינאכמ הנגהכ דבל תעירי םושי ,תויפחב      
לגרסב העיריה הצק ןוגיע ,םייכנא תונפדב      

 80,000.00    80.00  1000.00 .המלש הנגה תלבקל שורדה לכו םוינמולא ר"מ   
      
םישרוש ינפב הנגהל העירי י"ע ךא ל"נכ     01.05.01.0360
וא BL-08-BSW גוסמ ,דחוימב םיינרדוח      

160,000.00    80.00  2000.00 .תויפחה לש המחלה ללוכ ,ע"וש ר"מ   
      

  3,500.00    10.00   350.00 .מ"מ 05.0 יבועב רוחש ןליטאילופ תועירי ר"מ  01.05.01.0365
2,278,000.00 10.50.10 קרפ תתב הרבעהל

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     010 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו לטיסר רוזאמ תיחרזא הסדנה תודובע - 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,278,000.00 מהעברה      

      
      
,חותיפב םיכמות תוריקו תוינדא םוטיא     01.05.01.0370
וא bp ומסדרפיה גוסמ תינתירואילופ תכרעמב      
ןוגכ החירמב תינמוטיב תכרעמב וא ע"וש      
זפוטסלא ןוגכ תכרעמ וא תוינדא סקלפמוטיב      
    TR תורשאמה תודועת םע תכרעמה .ע"וש וא  
תובכש 3-ב תמשוימ ,םישרוש ינפב הדימע      
יבוע .תובכשה ןיב ןוירש תשר םע תוחפל      
ילמינימ יבוע .מ"מ 2 ןתירואילופל ילמינימ      

 60,800.00    80.00   760.00 .)שבייב דודמ( מ"מ 3 ,ןמוטיבל ר"מ   
      
יאנתל םיאתמ ,םוינימולאמ יתשורח רפת רזבא     01.05.01.0380
תורבחתהל תועירי תכרעמ ללוכה ,הביבסה      
תיתשתל עוביקל םיליפורפו םוטיאה תועיריל      
טוא רג תקיצי תוברל ,pf augim 52/08 גוסמ      
ytud yvah םינגועב ןוגיע ,םיליפורפל תחתמ      

238,000.00 1,400.00   170.00 .םוטאו ביצי רפת תלבקל שורדה לכו רטמ   
      
רובע ילוארדה חיטב םוטיאל ריחמ תפסות     01.05.01.0390
תועוצר י"ע 'וכו תוניפב םירוביח ,םיקדס םוטיא      
,םידדצ ינשמ דבל םע העיגמה ימוג תעירי לש      
העיריה  ,ע"וש וא F פייט ליס הקיס גוסמ      

  4,000.00    80.00    50.00 םוטיאה תובכש ןיב תמקוממ רטמ   
      
ןוטב י"ע ןוטב תורקת לע םיעופיש תריצי     01.05.01.0400
תונולבש תרזעב םיעופישה עוציב ,03-ב      
םיעופיש תלבקל ,םוינימולא ילגרסו )םילגרס(      

 21,420.00   630.00    34.00 .םידיחא ק"מ   
      
י"ע יונ תוכירב תופצר וא/ו תוריק םוטיא     01.05.01.0410
,תיביכר וד ,erup ,המח האירואילופ תכרעמ      
תוברל ,תוחפל 'ממ 0.2 יבועב ,םיקצומ %001      
דע הקיחש ירמוח תזתה י"ע חטשה תנכה      
ינפ תלבקל דעו םיטגרגאה תוצק תפישחל      
חטשה לכ תחירמ ,רתוי וא upc-4 חטש      
,ע"וש וא "027 הקיס" גוסמ טנמצ יסקופאב      
יפ לע יסקופא רמיירפ מ"ס 2x2 תוקלור עוציב      
םידוביעה לעמ םוטיאה רובגת ,ןרצי תוצלמה      

330,000.00   330.00  1000.00 .םלשומ םוטיא תלבקל שורדה לכו .םינושה ר"מ   
      
לחה הנתשמ יבועב ןוטב י"ע םוטיאה לע הנגה     01.05.01.0420
גוס .םינטלוקה יפלכ םיעופיש םע מ"ס 5-מ      

 22,050.00   630.00    35.00 .03-ב ןוטבה ק"מ   
      
      
      
      

2,954,270.00 10.50.10 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     011 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו לטיסר רוזאמ תיחרזא הסדנה תודובע - 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,954,270.00 מהעברה      

      
      
לש טיבלד גוסמ ,םשג ימ יטלוק םירזיבא     01.05.01.0440
רוניצ ןוטיב תוברל ,ע"וש וא רמלד תרבח      
לכו רזבאה םוקימל עקש תביצח ,זוקינה      

  4,200.00   600.00     7.00 .טלוקה לש םלשומ םוטיאל שורדה 'חי   
      
טימס וא רמרה גוסמ ,םשג ימ יטלוק םירזיבא     01.05.01.0450
תביצח ,זוקינה רוניצ ןוטיב תוברל ,ע"וש וא      
םוטיאל שורדה לכו רזבאה םוקימל עקש      

 16,500.00 1,100.00    15.00 .טלוקה לש םלשומ 'חי   
      

  3,500.00   500.00     7.00 .הרואת ידומע ביבס םוטיא 'חי  01.05.01.0460
      
תורקתו תוריק ,הפצר תוברל ,רגאמ םוטיא     01.05.01.0470
האירואילופ תכרעמ י"ע תובאשמ רדח תפצרו      
,םיקצומ %001 ,תיביכר-וד ,הרוהט המח      
חטשה תנכה תוברל ,תוחפל מ"מ 0.2 יבועב      
תוצק תפישחל דע הקיחש ירמוח תזתה י"ע      
וא psc-4 חטש ינפ תלבקל דעו םיטגרגאה      
חטשה לכ תחירמ ,םיקדס םוטיא ,רתוי      
,ע"וש וא "027 הקיס" גוסמ טנמצ יסקופאב      
יפ לע יסקופא רמיירפ ,מ"ס 2x2 תוקלור עוציב      
םידוביעה לעמ םוטיאה רובגת ,ןרצי תוצלמה      

 11,400.00   380.00    30.00 .םלשומ םוטיא תלבקל שורדה לכו םינושה ר"מ   
      
רצע תכרעמ י"ע םירגאמב הקיצי ירפת םוטיא     01.05.01.0480
ךתחב ,A-LLEWS-AKIS גוסמ חפות םימ      
גוסמ החשמ י"ע ןוטבל קבדומ ,תוחפל 81/42      
    3-S-LLEWS-AKIS ךרע תווש תכרעמ וא,  

  1,800.00   120.00    15.00 .תותיס וא שוטיל י"ע חטשה תנכה תוברל רטמ   
      
ביבס מ"ס 01/02 תודימב םירצע ךא ,ל"נכ     01.05.01.0490

    700.00    70.00    10.00 .תרדוח תרנצ רטמ   
2,992,370.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 10.50.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     012 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו לטיסר רוזאמ תיחרזא הסדנה תודובע - 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ך ו ר ד  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  31.10 ק ר פ       
      
ך ו ר ד  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.31.10 ק ר פ  ת ת       
      
91-51-מ םיבכרומ רחא תכירדל הכירד ילבכ     01.13.01.0010

 51,000.00 17,000.00     3.00 לוגע קרועב םינקתומ םילידג ןוט   
      
ילבכ לש רחא תכירדל םיימינפ םיעובק םינגוע     01.13.01.0020
םינקתומו םילידג 91-51-מ םיבכרומה הכירד      

 45,600.00 1,900.00    24.00 לוגע קרועב 'חי   
      
ךתחב םדק תכירדב תוכורד תוימורט תורוק     01.13.01.0030

1,134,000.00 3,780.00   300.00 רטמ 00.51 דע ךרואב 06-ב ןוטבמ והשלכ ק"מ   
1,230,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ךורד ןוטב תודובע 10.31.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     013 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו לטיסר רוזאמ תיחרזא הסדנה תודובע - 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  91.10 ק ר פ       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.91.10 ק ר פ  ת ת       
ם י ק ו ר י פ ו       
      

 80,000.00 80,000.00     1.00 'פמוק .םייק טוליש רשגב לופיט 01.19.01.0010
 80,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיקוריפו הנכה תודובע 10.91.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     014 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו לטיסר רוזאמ תיחרזא הסדנה תודובע - 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ר א ל ס  י ט נ מ ל א ו  ת ו א ס נ ו ל כ  32.10 ק ר פ       
      
י ט נ מ ל א ו  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32.10 ק ר פ  ת ת       
י ר א ל ס       
      
שומיש םע 03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     01.23.01.0010

114,700.00   370.00   310.00 מ''ס 06 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב רטמ   
      
שומיש םע 03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     01.23.01.0020

603,450.00   810.00   745.00 מ''ס 001 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב רטמ   
      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     01.23.01.0030

 97,600.00   610.00   160.00 מ''ס 08 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
      

 96,150.00    30.00  3205.00 5.2'' רטוקב הדלפמ הקידב רוניצ רטמ  01.23.01.0040
      
06 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     01.23.01.0050

  3,968.00    12.80   310.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטבב שומיש רובע מ''ס רטמ   
      
001 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     01.23.01.0060

 25,330.00    34.00   745.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטבב שומיש רובע מ''ס רטמ   
      
08 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     01.23.01.0070

  3,520.00    22.00   160.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטבב שומיש רובע מ''ס רטמ   
944,718.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יראלס יטנמלאו תואסנולכ 10.32.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     015 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו לטיסר רוזאמ תיחרזא הסדנה תודובע - 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת פ  ת ו ד ו ב ע  04.10 ק ר פ       
      
ת ו י ע ל י ס ו  ת ו ר י ק  70.04.10 ק ר פ  ת ת       
      
יתוזחו ףושח ןוטב תקיצי רובע ריחמ תפסות     01.40.07.0312
יביתנ לעמ לוזנוקה לש הקיציב הדלפ תוינבתב      

 43,750.00   250.00   175.00 .ןולייא ר"מ   
      
יתוזחו ףושח ןוטב תקיצי רובע ריחמ תפסות     01.40.07.0314
םיכמות תוריק ,הדימעב ץע תוחול תוינבתב      

 16,500.00   150.00   110.00 .'ב 51 טרפ יפל ,אבצנ שרגמ ר"מ   
      
יתוזחו ףושח ןוטב תקיצי רובע ריחמ תפסות     01.40.07.0315
םידומע לש ,הקיאמרופ תופוצמ תוינבתב      

100,000.00   200.00   500.00 .ןוליאה תלייט יאשונ ר"מ   
160,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תויעליסו תוריק 70.04.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     016 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו לטיסר רוזאמ תיחרזא הסדנה תודובע - 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15.10 ק ר פ       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15.10 ק ר פ  ת ת       
      
,ןיוזמ ןוטבמ םינוש םיטנמלא תסירהו קוריפ     01.51.01.0020

 46,800.00   260.00   180.00 .רוסינ ללוכ ,םימייק תואסנולכ תוברל ק"מ   
 46,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הנכה תודובע 10.15.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     017 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו לטיסר רוזאמ תיחרזא הסדנה תודובע - 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ש ג ב  ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  96.10 ק ר פ       
      
ת ו ט ש פ ת ה  י ר פ ת  20.96.10 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב יגופס ןרפואינ ךמס לולכמ     01.69.02.0010
    02x002x002 תוברל ,ןיירושמ אל מ"מ  

 22,000.00   125.00   176.00 .הכורדה הרוקה תיתחתב ותקבדה 'חי   
      
גוסמ דיחי חוורמ לעב תוטשפתה רפת לולכמ     01.69.02.0020
    ''tnioj laes pirts tinU'' לש תיברמ החיתפל  

 43,680.00 3,120.00    14.00 מ''מ 08 רטמ   
      
סקלפוטב תמגוד םירפת ןוגיעל ירמילופ ןוטב     01.69.02.0030

  2,700.00 2,700.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא ק"מ   
 68,380.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוטשפתה ירפת 20.96.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     018 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.20 ק ר פ       
      
ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20.20 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
תוברל ,תונוש תודימב 03-ב ןוטבמ םילספס     02.02.01.0270

 98,000.00 1,400.00    70.00 .תוטילבו םיעקש ,םייכנאו םייקפוא םיקלח ק"מ   
      

147,180.00   330.00   446.00 )M.S.L.C( ךומנ רקובמ קזוח לעב ןוטב ק"מ  02.02.01.0280
      
03-ב ןוטבמ תוריק ילגרו םירבוע תודוסי     02.02.01.0380

262,500.00 1,050.00   250.00 .םהשלכ םיכתחב ק"מ   
      

394,400.00 1,160.00   340.00 .םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ םיכמות תוריק ק"מ  02.02.01.0390
      
יטנמלא לעמ P-03 ףצקומ ןריטסילופ ישוג     02.02.01.0400

403,000.00   310.00  1300.00 .ןוטב ק"מ   
      
גג" גוסמ םיצרוחמ ףצקומ ןריטסילופ תוחול     02.02.01.0410

    420.00    28.00    15.00 .םימ זוקינל "ךופה ק"מ   
      
יפל 2 הצובקמ גורא יתלב ליטסקטואג תועירי     02.02.01.0420

 18,000.00     9.00  2000.00 .י"תנ טרפמב 20.20.70.15 הלבט ר"מ   
      
יבועב תוגג ג"ע קוצי 03-ב םיעופיש ןוטב     02.02.01.0430
יעופיש יפל קלחומ ,מ"ס 31 דע 3-מ הנתשמ      

  8,000.00   800.00    10.00 .גגה ק"מ   
      

108,000.00   540.00   200.00 .םיללח יולימל קוצי 02-ב ןוטב ק"מ  02.02.01.0440
      
930ב ןוטבמ הרואת ידומעל ןוטב יסיסב     02.02.01.0445

 19,880.00 1,420.00    14.00 תוריק ךותב םיבלושמ םהשלכ םילדגב ק"מ   
      
ןוטב תוקיציב םינטובמ םינוולגמ ןוגיע יגרב     02.02.01.0446

 30,000.00    30.00  1000.00 הינקתמו הרואת ידומע רוביחל ג"ק   
      
םינקתמו הרואת ידומע ןוגיעל םיימיכ םידתיימ     02.02.01.0450

  9,000.00    50.00   180.00 .תמייקה הרקתל 'חי   
      
ק"מ/ג"ק 0021 יבחרמ לקשמב לק-טב יפצרמ     02.02.01.0460
וא ףוצירל תיתשתכ )רקלק תוחול ג"ע קוצי(      

 78,000.00   650.00   120.00 .טלפסא ק"מ   
      

 12,000.00   400.00    30.00 .םינוש םייבועב ףצקומ ןרטסאילופ תוחול ק"מ  02.02.01.0470
      
ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ נדלפ תוטומ     02.02.01.0490
לכב 2 קלח/6644 י"ת יפל w005-פ הדלפמ      

283,800.00 4,300.00    66.00 םיכרואהו םירטקה ןוט   
1,872,180.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20.20 כ"הס  

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     019 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80.20 ק ר פ       
      
ע ק ר ק ב  ת ו י ת ש ת  10.80.20 ק ר פ  ת ת       
ה ח ו ת פ ה  ת ו ר י ש ה  ך ר ד ו  ת ל י י ט ה  ת ר ו א ת ל       
)ת י ח ר ז מ ה (      
      
םיידי תריפחב וא/ו ינכמ ילכ תועצמאב הריפח     02.08.01.0010
תיתחת( בחורב חטשה ינותנמ שרדנכ      
מ"ס 021 דע קמועבו מ"ס 08 דע לש )הריפחה      
קודיהו יוסיכ ללוכ ,םייפוסה עקרקה ינפמ      
עצמ ,עקרקב תוכרעמה תחנה רמגב הריפחה      
לש ללוכ יבועב םילבכל תחתמו לעמ ןנוסמ לוח      

 48,000.00    40.00  1200.00 .םיינקת ןומיס יטרסו מ"ס 02 רטמ   
      
דבלב מ"ס 03-04 לש בחורב ךא ל"נכ הריפח     02.08.01.0020
תושירדמ תוחפ אל םלואו( מ"ס 06 דע קמועבו      
הטעמ תקיציל תמאתומ הריפחהשכ )קוחה      
רושיא יפל קר עוציבה ,תורוניצל ןוטבמ הנגהה      

 61,380.00    31.00  1980.00 .בתכב חקפמה רטמ   
      
ןוטב הטעמ תקיצי רובע הריפחל ריחמ תפסות     02.08.01.0030
תסיפתל םיקבח ללוכ ,תורוניצה לעמ 03-ב      

 88,000.00    80.00  1100.00 .'מ 3 לכב תורוניצה רטמ   
      
תוכרדמ תחיתפ רובע הריפחל ריחמ תפסות     02.08.01.0040
הנוקיתו תפצורמ וא תבלושמ ןבא וא טלפסא      

 21,000.00   140.00   150.00 .הנקתהה רמגב ,הנבמ ללוכ ,תובכשה לכב רטמ   
      
שיבכ תחיתפ רובע ךא הריפחל ריחמ תפסות     02.08.01.0050

 24,000.00   160.00   150.00 .הנקתהה רמגב תובכשה לכב ונוקיתו טלפסא רטמ   
      
'מ 51 דע ךרואב ,ותחלצהל דע יקפוא חודיק     02.08.01.0060
ללוכ איהש הטיש לכב ,םייק שיבכל תחתמ      
,סקלפירמ תמגודכ תורוניצ 4 תרדחה      
2  וא ,דחא לכ מ"מ 57 רטוקב ,םיחודיק      
דע ,תוינכותל םאתהב 4" רטוקב תורוניצ      
רוזש ןוליינמ הכישמ לבח םע ,מ"מ 5.4 תוחפל      
תריפח ,תרנצה ללוכ ,רוניצ לכב מ"מ 8 רטוקב      
תוקדוהמ תובכשב עצמב תורובה יולימ ,תורוב      
חודיקל שרדנה דויצה לכ ללוכ ,םיפדוע קוליסו      
תובכשב םתומדקל חטשה ינפ תרזחהו      

 78,000.00 13,000.00     6.00 'פמוק .תורקובמו תוקדוהמ  
      
רובע 060.10.80.20 ףיעסב חודיקל תפסות     02.08.01.0070
טרופמה לכ ללוכ 'מ 51 לעמ ,ףסונ רטמ לכ      

  9,000.00   450.00    20.00 )'מ 99.42 ךרוא דע( .ל"נה ףיעסב רטמ   
      
      

329,380.00 10.80.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     020 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
329,380.00 מהעברה      

      
      
011 רטוק מ"מ 6.3 ןפוד יבוע יס.יו.יפ רוניצ     02.08.01.0080
טרסו הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

100,800.00    42.00  2400.00 .ינקת ןומיס רטמ   
      
"ןמדירפ ןמסיו" 05 רטוקב שימג הרבוק רוניצ     02.08.01.0090
מ"מ 8 יטסלפ הכישמ טוח ללוכ ,ע"ש וא      

 45,000.00    15.00  3000.00 .רוניצב לחשומ רטמ   
      
"ןמדירפ ןמסיו" 57 רטוקב שימג הרבוק רוניצ     02.08.01.0100
מ"מ 8 יטסלפ הכישמ טוח ללוכ ,ע"ש וא      

 90,200.00    22.00  4100.00 .רוניצב לחשומ רטמ   
      

 12,800.00    32.00   400.00 .מ"מ 011 ךא שימג הרבוק רוניצ ל"נכ רטמ  02.08.01.0110
      
,םירבחמ ללוכ ,3" רטוקב דבכ ןליטאילופ רוניצ     02.08.01.0120
,םישורדה רזעה ירמוח רתי לכו םיפופיכ      

 27,200.00    32.00   850.00 .רוניצב לבכה תלחשה תוברל רטמ   
      
,םירבחמ ללוכ ,2" רטוקב דבכ ןליטאילופ רוניצ     02.08.01.0130
,םישורדה רזעה ירמוח רתי לכו םיפופיכ      

 84,000.00    28.00  3000.00 .רוניצב לבכה תלחשה תוברל רטמ   
      
רובע 2"/3"/57 רטוקב רוניצל ריחמ תפסות     02.08.01.0140
ןוטב יוסכ םע יולימב וא ןוטב תקיציב ותנקתה      

 16,150.00    17.00   950.00 .)המודכו רשג וא/ו ןוטב הקעמ וא/ו ךמות ריק( רטמ   
      
,מ"מ 24 רטוקב ףכירמ גוסמ יטסלפ רוניצ     02.08.01.0150
ו/וא םישיבכל תחתמש םירבעמב לחשומ      
תרנצב ו/וא ,לושכמ לעמש תירושרש תרנצב      
ךילומל הנכה - היזכרמה דוסיבש תירושרש      
ךתחב רוזש ןוליינמ הכישמ לבח ללוכ ,הקראה      

 13,200.00    22.00   600.00 .מ"מ 8 רטמ   
      

 16,000.00    16.00  1000.00 .מ"מ 92 רטוקב לבא ל"נכ רטמ  02.08.01.0160
      

  1,950.00    13.00   150.00 .מ"מ 52 רטוקב לבא ל"נכ רטמ  02.08.01.0170
      
רבעמב הנקתהו מ"מ 011 רטוקב ןילירמ תרנצ     02.08.01.0180
,רשגה תרקתל דומצ וא ,הכרדמ וא/ו שיבכ      

 17,340.00    51.00   340.00 .'וכו םירבחמ ,םיקוזיח ללוכ רטמ   
      
הנקתהו 6" רטוקב חישק  .יס.יו.יפ תרנצ     02.08.01.0190
תרקתל דומצ וא הכרדמ וא/ו שיבכ רבעמב      
רובע( .'וכו םירבחמ ,םיקוזיח ללוכ ,רשגה      

 16,000.00    40.00   400.00 .)למשחה תרבח רטמ   
      

770,020.00 10.80.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     021 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
770,020.00 מהעברה      

      
      
הנקתהו 3" רטוקב חישק .יס.יו.יפ תרנצ     02.08.01.0200
תרקתל דומצ וא ,הכרדמ וא/ו שיבכ רבעמב      

  7,400.00    37.00   200.00 .'וכו םירבחמ ,םיקוזיח ללוכ ,רשגה רטמ   
      
הנקתהו 2" רטוקב חישק  יס.יו.יפ תרנצ     02.08.01.0210
תרקתל דומצ וא ,הכרדמ וא/ו שיבכ רבעמב      

  6,000.00    30.00   200.00 .'וכו םירבחמ ,םיקוזיח ללוכ ,רשגה רטמ   
      
הנקתהו 1" רטוקב חישק יס.יו.יפ תרנצ     02.08.01.0220
תרקתל דומצ וא הכרדמ וא/ו שיבכ רבעמב      

  3,600.00    20.00   180.00 .'וכו םירבחמ ,םיקוזיח ללוכ ,רשגה רטמ   
      
קזוחמו שימג ירושרש GP ילאריפס רוניצ     02.08.01.0230
    CVP, 7 לדוג ,הנגהלו יוסיכל םיאתמה-GP,  

    360.00    12.00    30.00 .מ"מ 8  ימינפ רטוק רטמ   
      
הנקתה ,הדידמ ללוכ ,YX2N 61x5 לבכ     02.08.01.0240
יוהיזו יוליג ,ךותיח ,רוניצב הלחשה וא עקרקב      
ותקידב ,ויתוצק ינשב לבכה רוביח ,םידיגה לכ      

156,600.00    58.00  2700.00 .ותלעפהו רטמ   
      

  7,600.00    38.00   200.00 YX2N 01X5 לבכ ל"נכ רטמ  02.08.01.0250
      

 18,750.00    25.00   750.00 YX2N 4X5 לבכ ל"נכ רטמ  02.08.01.0260
      

  7,200.00    18.00   400.00 )ךרוצה יפל( YX2N 5.2X4/3 לבכ ל"נכ רטמ  02.08.01.0270
      

 42,000.00    21.00  2000.00 YX2N 5.2X5 לבכ ל"נכ רטמ  02.08.01.0280
      

  3,000.00    30.00   100.00 YX2N 6X5 לבכ ל"נכ רטמ  02.08.01.0290
      
ןרפואנ ילבכ 4 ןיב רוביחל )הפומ( ל'ג רבחמ     02.08.01.0300
םגד BAETS תרצות הפומה .5.2x3 דע      
    5265 ORUGAP 86 ,ךרע-הווש ואPI ללוכ  
המוקימ ןומיסו ןגמ תובכשו לוחב הפומה יוסיכ      
ןוטבמ ןומיס תחוש וא/ו ,ןומיס תנבל תועצמאב      

  4,000.00   200.00    20.00 'פמוק .מ"ס 04 רטוקב  
      
ימוג ןרפואינ גוסמ לבכ תנקתהו הקפסא     02.08.01.0310
ויתוצק ינשב רוביח ללוכ ,RN7OH  5.2x2-ל      

  1,800.00    18.00   100.00 .טקיורפב וקפוסיש ,הרואתה יפוגל רטמ   
      

 67,500.00    25.00  2700.00 .ר"ממ 53 ךתחב רוזש ףושח תשוחנ ךילומ רטמ  02.08.01.0320
      

  2,220.00    12.00   185.00 .ר"ממ 6 ךתחב רוזש ףושח תשוחנ ךילומ רטמ  02.08.01.0330
      

1,098,050.00 10.80.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     022 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,098,050.00 מהעברה      

      
      
dleW repooC מ"מ 91 הקראה תודורטקלא     02.08.01.0340
04 רטוקב ןוטב תכירב ללוכ רטמ 5.7 ךרואב      
,ןוט 5.21 הסכמ םע מ"ס 06 קמועו מ"ס      
הדבכ רוביח תלש ,מ"ס 01 ץצח תבכש      
תויתשת תברקב הריפחה :הרעה .טולישו      
)'וכו ח"ח דוקיפ ,קורי לג לבכ ןוגכ( תומייק      
תוענמה ךות ,הריהז םיידי תדובעב השעת      

 22,400.00 1,400.00    16.00 'פמוק .קזנ תמירגמ  
      
01 דע הרואת דומעל 03-ב ןייוזמ ןוטבמ דוסי     02.08.01.0350
הריפח ללוכ ,מ"ס 001*001*021 לש לדוגב 'מ      
תקראה רובע ןוולוגמ הדלפ ספ ,דוסי יגרבו      
ריק( ןויזה  לזרבלו דוסי יגרבל ךתורמ דוסי      
.שרדנכ תרנצ ילוורשו ,)'וכו ןוטב תפצר ,ךמות      
ןוגכ( תומייק תויתשת תברקב הריפחה :הרעה      
טוקנל שי .)'וכו ח"ח דוקיפ ,קורי לג לבכ      

 23,400.00 1,800.00    13.00 .רתי תוריהז 'חי   
      
לדוגבו 'מ 6-8 הבוגב הרואת ידומעל ךא ל"נכ     02.08.01.0360

 17,600.00 1,600.00    11.00 מ"ס 06X06X08 'חי   
      
לדוגבו 'מ 5.4 הבוגב הרואת ידומעל ךא ל"נכ     02.08.01.0370

 25,200.00 1,400.00    18.00 מ"ס 06X06X06 'חי   
      
הלוגע ההבגה רובע ןוטב דוסיל ריחמ תפסות     02.08.01.0380
קר( מ"ס 52*05*05 תודימב תיעוביר וא      

  5,800.00   145.00    40.00 )ןוניג יחטשב 'חי   
      
הבוג 'מ 01 דע הרואת ידומע תנקתהל תונכה     02.08.01.0390
לש ןוטבה תרקת וא/ו ןוטב לספס ,ריק לע      
םע םואתב ,יהשלכ ןוטב תרקת וא/ו ,םינוינחה      
י"פעו ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ רוטקורטסנוק      
המודכו הטוי ,תויקסד ,םיגרב ללוכ ,ויתויחנה      
ךתורמ )מ"מ 4x05( ןוולוגמ הדלפ ספ ללוכ      
,ךמות ריק ,לספס ,רשגה ןויז לאו דוסיה יגרבל      
םינוולוגמ ויהי דוס יה יגרב .'וכו ןוטב תפצר      
הדלפ תעבטב וסוכי דומעה תנקתהל דעו      

 22,400.00 1,600.00    14.00 .הנגהכ תיפקיה 'חי   
      

 15,400.00 1,400.00    11.00 .'מ 6-8 הבוגב הרואת ידומע רובע תונכה 'חי  02.08.01.0400
      

 21,600.00 1,200.00    18.00 .הבוג 'מ 6 דע םידומע רובע ךא ל"נכ תונכה 'חי  02.08.01.0410
      
      
      
      

1,251,850.00 10.80.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     023 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,251,850.00 מהעברה      

      
      
םידומע תודוסיל ףסונ 03-ב ןיוזמ ןוטב תקיצי     02.08.01.0420
הביצח/הריפח ללוכ ,ןוטב דוסי תלדגהל      
תלדגה ללוכ ,דוסיל רוב תלדגהו תקמעהל      
לכו ןויזה ילזרב ללוכ ,תכתמ/ץע תוינבת      
תופסות עוציבל תושרדנה תודובעהו םירמוחה      
ק"מב תומכ יפל היהי םולשתה ,ןוטב דוסיל      
דוסי תדיחי לש תודימ ןיב שרפה יפל בשוחתש      
יפל לדגומ דוסי לש תודימ ןיבו יסיסבה ףיעסב      

 20,000.00   800.00    25.00 .עקרקה ץעויו ,היצקורטסנוקה סדנהמ בושיח ק"מ   
      
םינומ רליפל תבלושמ 03-ב ןייוזמ ןוטב תחמוג     02.08.01.0430
A001X3 רוביח רובע ישאר קספמלו ח"ח      
מ"ס 002 הבוג ,מ"ס 08 םינפ בחור :תודימב      
םאתהב סוסיבו הבצה ללוכ מ"ס 04 קמוע      
רושיאב ,ןנכתמה םע םואתבו תוינכותל      

  2,300.00 2,300.00     1.00 .חקפמה 'חי   
      
לש למשח חול תנזהל ישאר קספמל ןורא     02.08.01.0440
רטסאילופמ ,)A04 רוביח( תיגולוקא הכירב      

  4,900.00 4,900.00     1.00 .ןרציה פ"ע תודימב ,56PI ןיירושמ 'חי   
      
דצב לבכ תסינכ( M3 תלצפמ תיסקופא הפומ     02.08.01.0450
תרצות ,)ינש דצמ םילבכ ינש תאיציו דחא      
YX2N וא YYN תשוחנ לבכל ע"וש וא "םקייר"      
רתי לכו רובה תריפח ללוכ ,ר"ממ 61X5 דע      

  6,960.00 1,160.00     6.00 'פמוק .םישורדה רזעה ירמוחו תודובע  
      
53uC דע הקראה יכילומ השולש/םיינש רוביח     02.08.01.0460

  6,000.00 1,000.00     6.00 'פמוק .DLEWDAC ירוביח תטישב  
      
הסכמ םע הקראהל וא םילבכל הרקב תחוש     02.08.01.0470
מ"ס 001 דע קמועבו מ"ס 06 רטוקב ןוט 04      
וא ןרומ םגד ןקלוו תרצותמ לזרב הסכמ ללוכ      

 69,000.00 2,300.00    30.00 .ןנכתמה תשירד יפ לע טלושמו יושע ,ע"ש 'חי   
      
דע קמועבו מ"ס 08 רטוקב החושה ךא ל"נכ     02.08.01.0480

 80,100.00 2,670.00    30.00 .מ"ס 571 'חי   
      
דע קמועבו מ"ס 001 רטוקב החושה ךא ל"נכ     02.08.01.0490

 12,000.00 3,000.00     4.00 .מ"ס 571 'חי   
      
תרנצ לע החוש תינב רובע ריחמ תפסות     02.08.01.0500
םילבכה תוניקת לע הרימש ךות תמייק      

 12,000.00 1,500.00     8.00 'פמוק הכותב םירבועה  
      
      

1,465,110.00 10.80.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     024 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,465,110.00 מהעברה      

      
      
CVP תרנצ תנכה ללוכ תמייק החוש קורפ     02.08.01.0510
הפומ ללוכ ,תרנצה רוביחל 4" רטוקב      
)דרפנב םלושת החוש( החושה תרבעה,תינקת      
הריפחה יולימו הכרדמ וא/ו העונת יאל      

  6,750.00 1,350.00     5.00 'פמוק M.S.L.C-ב  
      
- תרושקת ,הרואת ,ח"ח לש םילבכל הרקב את     02.08.01.0520
מ"ס 051x051 תודימב קוצי ןוטבמ יונב      
הסכמו הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 001 קמועבו      

 17,600.00 8,800.00     2.00 'פמוק .D-004 גוסמ  
      
תלעת לש ילארשי ןקת י"פע דוסי תקראה     02.08.01.0530
מ"ס 01 בחורב לזרב ספ ללוכ ,תויתשתה      
,םינבמה ןויזל ךותירב רבוחמ 5.7 יבועו      
תא .היזורוק דגנ רמוחב ךותיחה רוזא תעיבצ      
עקרקב ונקתויש תודורטקלאל רבחל שי ןויזה      
חולב אצמנה ,םילאיצנטופ תאוושה ספ לאו      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .רוזש UC53 טוחב ,ישארה  
      
ילספסלו םיכמות תוריקל דוסי תקראה ל"נכ     02.08.01.0540

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .ןוילעה סלפמה לכב ןוטב  
      
רוב ללוכ ,תיגולוקא הכירבל דוסי תקראה ל"נכ     02.08.01.0550

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .םהיניב ינוולג רוביחו תובאשמה  
      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק ."DNAL TEW"ל דוסי תקראה ל"נכ 02.08.01.0560
1,559,460.00 )תיחרזמה( החותפה תורישה ךרדו תלייטה תרואתל עקרקב תויתשת 10.80.20 כ"הס  

)זוכיר ףדל הרבעהל(                         
      
ה ר ו א ת  י פ ו ג ו  ם י ד ו מ ע  20.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
סנפו עורז ,דומע לש המגוד גיצי ןלבקה :הרעה      
,תושירדל םאתהב דויצה תא הנשיו ,רושיאל      
.ריחמ תפסות אלל      
      
גוס לכמ( ראומ טלש וא הרואת דומע קוריפ     02.08.02.0010
.א :תללוכ הדובעה .)אוהש הבוג לכבו אוהש      
.ב .וכותמ םילבכה תפילשו חתמ דומעה קותינ      
'וכו םיסנפ ,םישגמ ,תועורז ללוכ דומעה קוריפ      
עקרקהמ םייקה דוסיה תפילש .ג .'פמוקכ      
רובה יוסיכ ,הדובעה ןימזמ תויחנה יפל ויוניפו      
בצמה תרזחהו קודיה ללוכ ,המדאב רצונש      
םהירזיבא לכ לע םידומעה תלבוה .ד .ותומדקל      
םילבכה תפילש .ה .חקפמה י"ע ןייוציש םוקמל      

 16,000.00 1,000.00    16.00 'פמוק .םידומע  גוז ןיבש  
 16,000.00 20.80.20 קרפ תתב הרבעהל

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     025 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 16,000.00 מהעברה      

      
      
,והבוגב תולת אלל( םייק דומע תקתעהו קוריפ     02.08.02.0020
לבכה קותינ :ללוכ ,)'וכו םיסנפ 'סמ ,וגוס      
ילבכ ללוכ םיסנפה קורפ,ויתוצק ינשב חתממ      
תייחנה י"פע הייריעה ינסחמל םתריסמו הנזה      
וא/ו הייריעה תריחבל היצפוא - היריעה גיצנ      
תטלחהב לכה( ןימזמה לש הרקמב ןימזמה      
,םירזיבא שגמ קורפ ,תועורזה קורפ ,)חקפמה      
םייקה ןוטבה דוסי תפילש ,םידומעה קורפ      
דוסי תקיצי ,חקפמה תויחנה י"פע ותלבוהו      
םיאתמה ףיעסה י"פע דרפנב םלושמה( ןוטב      
שדחמ דומעה תדמעה ,)תויומכה בתכב      
םיסנפ תנקתה ,תועורזה תנקתה ,וסוליפו      
תנקתה ,וקרופש הלא וא/ו םישדח הנזה ילבכו      
אלש םילבכ .םיסנפה רוביחו םירזיבא שגמ      
ופלשי )םידומע ינש ןיב( שומיש םהב השעי      

 13,360.00 1,670.00     8.00 'פמוק .חקפמה תארוה י"פע ונופיו  
      
קוריפ ללוכ םייק הרואת דומעמ סנפ קוריפ     02.08.02.0030
הנזה לבכו למשחה ירוביח ,םירזיבאה שגמ      
הרויש םוקמל םתרבעהו סנפל שגמהמ      

  1,120.00   140.00     8.00 'פמוק .חקפמה  
      
ןבא תמגודכ( DTS יעוביר םוינימולא דומע     02.08.02.0040
ךתח ,)DH קזוחמ( 'מ 9 לש הבוגב )לוריבג      
218 ילארשי ןקת יפל ,מ"מ 081x081 עבורמ      
תרצות תמגודכ ,תוינכותבו טרפמב ראותמכו      
תועורזה תסיפתל םינקתה ללוכ ,ע"ש וא ה.ל.פ      
.םירזיבא שגמ תסנכהל חתפ םע ,)ךרוצה יפל(      
יביטרוקד יוסיכ ,לקופא תטישב עובצ דומעה      
יגרב ללוכו דומעה לש ןותחתה וקלחל עובצ      
לכירדאה רושיא יפ לע יושע היהי טרפה .דוסי      

216,000.00 24,000.00     9.00 .)רושיאל אמגוד גיצי ןלבקה( 'חי   
      
ןבא תמגודכ( DTS יעוביר םוינימולא דומע     02.08.02.0060
עבורמ ךתח ,'מ 9 לש הבוגב )לוריבג      
    081x081 218 ילארשי ןקת יפל ,מ"מ  
תרצות תמגודכ ,תוינכותבו טרפמב ראותמכו      
תועורזה תסיפתל םינקתה ללוכ ,ע"ש וא ה.ל.פ      
.םירזיבא שגמ תסנכהל חתפ םע ,)ךרוצה יפל(      
יביטרוקד יוסיכ ,לקופא תטישב עובצ דומעה      
יגרב ללוכו דומעה לש ןותחתה וקלחל עובצ      
לכירדאה רושיא יפ לע יושע היהי טרפה .דוסי      

324,000.00 18,000.00    18.00 .)רושיאל אמגוד גיצי ןלבקה( 'חי   
      
      
      

570,480.00 20.80.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     026 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
570,480.00 מהעברה      

      
      
ןבא תמגודכ( DTS יעוביר םוינימולא דומע     02.08.02.0080
עבורמ ךתח ,'מ 6 לש הבוגב )לוריבג      
    081x081 218 ילארשי ןקת יפל ,מ"מ  
תרצות תמגודכ ,תוינכותבו טרפמב ראותמכו      
תועורזה תסיפתל םינקתה ללוכ ,ע"ש וא ה.ל.פ      
.םירזיבא שגמ תסנכהל חתפ םע ,)ךרוצה יפל(      
יביטרוקד יוסיכ ,לקופא תטישב עובצ דומעה      
יגרב ללוכ ו דומעה לש ןותחתה וקלחל עובצ      
לכירדאה רושיא יפ לע יושע היהי טרפה .דוסי      
ןקתה תוברל ,)רושיאל אמגוד גיצי ןלבקה(      

210,000.00 14,000.00    15.00 .הרואתה ףוגל עורז 'חי   
      

112,000.00 16,000.00     7.00 .קזוחמ ךא ,ל"נכ םוינימולא דומע 'חי  02.08.02.0081
      
ןבא תמגודכ( DTS יעוביר םוינימולא דומע     02.08.02.0090
עבורמ ךתח ,'מ 5.4 לש הבוגב )לוריבג      
    081x081 218 ילארשי ןקת יפל ,מ"מ  
תרצות תמגודכ ,תוינכותבו טרפמב ראותמכו      
תועורזה תסיפתל םינקתה ללוכ ,ע"ש וא ה.ל.פ      
.םירזיבא שגמ תסנכהל חתפ םע ,)ךרוצה יפל(      
יביטרוקד יוסיכ ,לקופא תטישב עובצ דומעה      
יגרב ללוכו דומעה לש ןותחתה וקלחל  עובצ      
לכירדאה רושיא יפ לע יושע היהי טרפה .דוסי      
ןקתה תוברל ,)רושיאל אמגוד גיצי ןלבקה(      

300,000.00 12,000.00    25.00 .הרואתה ףוגל עורז 'חי   
      

154,000.00 14,000.00    11.00 .קזוחמ ךא ,ל"נכ םוינימולא דומע 'חי  02.08.02.0091
      
תרושקתל ףסונ חתפ לש דומעל ריחמ תפסות     02.08.02.0120

 60,000.00 1,000.00    60.00 .הציחמ 'חי   
      
לע ,ע"וש וא 3Q/5Q CEA הרואת ףוגל עורז     02.08.02.0130
םוינימולאמ  היושע עורזה .תינכותב טרפ יפ      
ירזיבא לכ תא ללוכ ,)לוריבג ןבא תמגודכ(      
הל המיאתמו ,םישורדה םינקתההו רזעה      

627,000.00 5,500.00   114.00 'פמוק DTS דומע לע הרואת ףוג תנקת  
      
ללוכ ןוגג ללוכ ,הרואת ידומע לע עקת יתב     02.08.02.0150
YX2N 5.2X3 ילבכ ,םירזיבאה שגמ טוויחה      
'א61 .א.ח.ז.מ תוברל ,םירזיבאה שגמ רוביחו      

 29,050.00   350.00    83.00 .םירזיבאה שגמ לע ,א.ק 6 תוחפל .ק.ז 'חי   
      
      
      
      
      

2,062,530.00 20.80.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     027 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,062,530.00 מהעברה      

      
      
'מ 01 דע םוינימולא הרואת דומע היצביספ     02.08.02.0160
,תולופכ ,תודדוב( תועורז ללוכ ,)דדוב/לופכ(      
העיבצה תטיש .םילגד יקיזחמו )תושלושמ      

 94,500.00 3,500.00    27.00 .לכירדאה תויחנה י"פע ןווגהו 'חי   
      

145,000.00 2,500.00    58.00 .הבוג 'מ 6 דע םידומעל ל"נכ היציביספ 'חי  02.08.02.0170
      
יונב ,הרואת דומע לע םילגד גוזל םילגד קיזחמ     02.08.02.0180
,ללוכ תורוניצ 2-ל ךתורמ םוינימולא קבחמ      

 14,700.00   300.00    49.00 .רזעה ירמוח לכו העיבצ ,םימוא , םיגרב 'חי   
      
ססובמ  5Q םגד CEA תרצותמ הרואת ףוג     02.08.02.0190
,טוו 08 דע לש קפסהב ,רשואמ ע"וש וא םידל      
המוקע ,םיאתמ רביירד ללוכ ,K0003 ןווגב      

499,800.00 9,800.00    51.00 'פמוק .עוציב תויחנה וא/ו תינכותה יפל תירטמוטופ  
      
ססובמ ,3Q םגד CEA תרצותמ הרואת ףוג     02.08.02.0210
,טוו 04 דע לש קפסהב ,רשואמ ע"וש וא םידל      
יפל תירטמוטופ המוקע ,K0003 ןווגב      

472,500.00 7,500.00    63.00 'פמוק .םיאתמ רביירד ללוכ ,תינכותה  
      
דע קפסה לש 5Q הרואת ףוגל ריחמ תפסות     02.08.02.0230

  2,800.00   400.00     7.00 .טוו 021 'חי   
      
ינשמ יונב הרואת יפוג 2-ל םירזיבא שגמ     02.08.02.0240
:ללוכהו )ךרוצה תדימב קר( םידרפנ םישגמ      
'א 01 םית"מאמ ILAD, 3 תרושקתל םיקדהמ      
    AK01,  ללוכ ,םירוביחל םיאתמ יוסיכ םע  
YX2N 5.1X5 לבכב םיסנפל שגמה ןיב טוויח      
לא ילאד תרושקתל םיכילומ ללוכ ,)סנפ לכל(      

 58,000.00 2,000.00    29.00 .)םינוש םיעבצב( סנפה 'חי   
      

 79,500.00 1,500.00    53.00 .דדוב הרואת ףוגל שגמ ךא ל"נכ 'חי  02.08.02.0250
      

  2,300.00 2,300.00     1.00 .םיפוג השולשל שגמ ךא ל"נכ 'חי  02.08.02.0260
      
ישגמ לע הענה םרז ליבגמו רתי חתמ ןגמ     02.08.02.0270
תרושקת לש SEM-NE-044 םגד ,םירזיבאה      

 53,950.00   650.00    83.00 .רשואמ ע"וש וא )קטלנא י"ע קוויש( ILAD 'חי   
      
תנחת תככס וא ראומ טלש לש הנזה וק רוביח     02.08.02.0290
הרואת דומע לש םירזיבאה שגמל סובוטואה      
ללוכ 'א 6 א"חזמ ללוכ ,רשגה הקעמ ןודומע וא      

  2,900.00   580.00     5.00 'פמוק .םיאתמ טולישו םיקדהמ ,םיגרב  
      
      

3,488,480.00 20.80.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     028 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
3,488,480.00 מהעברה      

      
      
ללוכ םייק דומעל שדחה הרואתה לבכ רוביח     02.08.02.0300
)םייקה לוורשה ךרד( ןוטבה דוסי ךרד הרידח      
.םירזיבאה שגמ לאו דומעה תיתחת לא      
דומע קורפ ,ןוטבב הביצח :תללוכ הדובעה      
תפלחה )ךרוצה תדימב( שדחמ ותבכרהו      
םילבכ השולש וטלקיש הלאכל םימייק םיקדהמ      
    YX2N 61X5 הקראה טוח uC53 רוביח ללוכ  

  6,250.00 1,250.00     5.00 'פמוק .שומישל ןכומ 'פמוק לכה ,הלעפהו  
      
תורישה ךרד לש הרואתה ןקתמ תקידב     02.08.02.0310
,הירטמוטופה תואצות תקידב ללוכ ,הלילב      
חכו עונישה יעצמא לכב םיסנפ ןוויכו סוליפ      

 16,000.00 16,000.00     1.00 'פמוק .ןיקת ןקתמ תלבקל דע םישרדנה םדא  
      
:תורישה ךרד לש קדוב למשח סדנהמ תקידב     02.08.02.0320
ןקתמ תקידבל קדוב למשח סדנהמ תנמזה      
ללוכ ,למשחה קוח יפ לע הרואתהו למשחה      
םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת תריסמ      
ןוזיא , SOC תקידב ללוכ ,הקידבה תואצות      
חתמל ןקתמה רוביחל רושיאו ,'וכו םיסמוע      
,םידל ,רשגה ירוקרזל ,בוחרה תרואתל הקידב(      

  3,300.00 3,300.00     1.00 'פמוק .)םיטנצסרואולפ  
      
תרבח םע םואת :למשח תרבח תרוקיבו םואת     02.08.02.0330
רובע למשח תרבח תרוקיב תנמזהו למשח      
םולשת ללוכ ,תורישה ךרד לש הרואתה ןקתמ      
דע שרדנה לכו הקידב ןיגב למשח תרבחל      
ןקתמה רוביחל למשח תרבח רושיא תלבק      
טרפמה ,ינכטה טרפמל םאתהב, חתמל      

  4,100.00 4,100.00     1.00 'פמוק .תוינכותלו דחוימה  
      
ךרד ריק לע ןקתומ ,5.1" רטוקב ןורירמ רוניצ     02.08.02.0350
םירזיבאה לכו תויווזו תופומ ללוכ ,תורישה      
רוניצ וא/ו ,עוביקו קוזיחל םישרדנה םיינקתה      
תוברל ,ןוטבה תקיציב מ"מ 92 רטוקב ףכירמ      

 10,152.00    36.00   282.00 .רבעמ וא/ו םירוביח תואספוק רטמ   
      
רשוכ ,רפמא 23X3 דע לדוגב א"ח םרז קיספמ     02.08.02.0360
רדיינש לש HL23C םגדמ א"ק 01 קותינ      

    300.00   300.00     1.00 .ע"וש וא קירטקלא 'חי   
      

    460.00   230.00     2.00 .רפמא 52X3 דע ךא ,ל"נכ 'חי  02.08.02.0370
      
      
      
      

3,529,042.00 20.80.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     029 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
3,529,042.00 מהעברה      

      
      
רפמא 52X1 דע לדוגב ירלודומ םרז קיספמ     02.08.02.0380
וא APUHCS תרצות תמגודכ ספ לע הנקתהל      

    180.00   180.00     1.00 .ע"וש 'חי   
      
תרצות תמגודכ ספ לע הנקתהל 'א 61 עקש     02.08.02.0390

    100.00   100.00     1.00 .ע"וש וא SSIWEG 'חי   
      
םיגרב י''ע הרוגסו העובצ ןוולגמ חפ תלעת     02.08.02.0400
הילתה ירזיבא לכ ללוכ , מ''ס 01/03 תודימב      

  8,500.00   170.00    50.00 .םיקוזיחהו רטמ   
      
,םוינימולא ליפורפב ךושמ יראיניל הרואת ףוג     02.08.02.0420
ףוג ללוכ ,2AL5OPW םגד ,זיידונא יופיצ ללוכ      
,1300LA 205OPA םגד  דל יראיניל הרואת      
תקופתל ,W01 קפסהב ,76PI תומיטא תגרדב      
םוטא רבחמ ללוכ ,תוחפל ןמול 008 לש רוא      
תופיצרל ,דלה  תוצק ינשב ירוקמ םימל      
ללוכ ,CD טלוו 42 הדובע חתמ - הרואתו      
,ןוולוגמ יתכתמ חלפל הדמצהל טנגמ תנקתה      
ףיעס תרגסמב ןכ םג קפוסמ( לספסל דמצויש      
001 לש האישנ רשוכל ,םיגרבב ךרוצ אלל ,)הז      

328,000.00   800.00   410.00 .)הרואת ןרוא( DELIBOT תרצות ,ר"מסל 'רג רטמ   
      
,םוינימולא ליפורפב ךושמ יראיניל הרואת ףוג     02.08.02.0430
ףוג ללוכ ,3OPD םגד ,זיידונא יופיצ ללוכ      
תגרדב ,3063PA םגד  דל יראיניל הרואת      
רוא תקופתל ,W01 קפסהב ,76PI תומיטא      
םימל םוטא רבחמ ללוכ ,תוחפל ןמול 008 לש      
- הרואתו תופיצרל ,דלה  תוצק ינשב ירוקמ      
טנגמ תנקתה ללוכ ,CD טלוו 42 הדובע חתמ      
דמצויש ,ןוולוגמ יתכתמ חלפל הדמצהל      
אלל ,הז ףיעס תרגסמב ת"ג קפוסמ( לספסל      
'רג 001 לש האישנ רשוכל ,םיגרבב ךרוצ      

 24,000.00   800.00    30.00 .)הרואת ןרוא( DELIBOT תרצות ,ר"מסל רטמ   
      
תרצותמ ,K0003, CDV42, W22 םידל ספ     02.08.02.0440
    RETE DMS XILIF לדומ TE  ע"וש וא  
ןפואב ןקתומ ,םוינימולא ליפורפ ךותב רשואמ      

 11,250.00   450.00    25.00 .םימיאתמ םירבחמ ללוכ ,עוקש רטמ   
      
ליפורפ רובע ל"נה םידל ספל ריחמ תפסות     02.08.02.0450

  1,500.00    60.00    25.00 .םיאתמ םוינימולא רטמ   
      
      
      
      

3,902,572.00 20.80.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     030 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
3,902,572.00 מהעברה      

      
      
עוקש ,840102 םגד KUP תרצות הרואת ףוג     02.08.02.0460
,76PI תומיטא תגרד ,םיצע תרואתל עקרקב      
ללוכ ,mL0002 רוא תקופת ,W22 דע קפסה      
האיציו הסינכ ללוכ ,EERC תרצותמ םידל      
51 ןוויכל ןתינ ,רטמ ךרואב םילבכ  ללוכ ,1+      
יפל רוזיפ תושדעב ,ןוטבמ השינ ללוכ ,דצ לכל      

 35,000.00 3,500.00    10.00 'פמוק .ףוגה עוביקל ןוטב ללוכ ,הריחב  
      
הנקתהל הרישי יתלב הראהל הרואת ףוג     02.08.02.0470
דע קפסהב ,IXAM TSIWT םגד ,הלוגרפב      
לע 63-81 לש תומולאב ,K0003 ,טוו 72      
,ILAD תרושקתב רביירד ללוכ ,תינכותה יפ      
םינוש םיעבצב םידיג 2( 'מ 1 ךרואב לבכ ללוכ      

 22,200.00 3,700.00     6.00 56PI. ,)הרקבל 'חי   
      
םוטא LLEW NAEM  תרצות ןייפאת חכ קפס     02.08.02.0480

  5,000.00   200.00    25.00 .טוו 003 ,טלוו VLES, 42 ,םימל 'חי   
      
,מ"מ 0001 לש תודיחיב ,יראיניל הרואת ףוג     02.08.02.0490
קלחה ללוכ ,םיאתמ םוינימולא ליפורפ ךותב      
תרצותמ וניה ףוגה ,חכ קפס/רביירדב יסחיה      
    ,24VDC ,10WK ,IP67 ,Wib  
    21.01.01.01.4, K0003, םירבחמה לכ ללוכ,  

  8,000.00   800.00    10.00 'פמוק .'וכו םיקדהמ  
      
רובע ל"נה יראיניל הרואת ףוגל ריחמ תפסות     02.08.02.0500

    600.00    60.00    10.00 .העוקש הנקתהל םוינימולא ליפורפ רטמ   
      
003 לש קפסהב ,טלוו VLES 42 םירביירד     02.08.02.0510

  2,600.00   200.00    13.00 'פמוק .הרואת דומעב רבוחמו ןקתומ ,טוו  
      
,הלילב תלייטה לש הרואתה ןקתמ תקידב     02.08.02.0520
ןוויכו סוליפ ,הירטמוטופה תואצות תקידב ללוכ      
םישרדנה םדא חכו עונישה יעצמא לכב םיסנפ      

 16,000.00 16,000.00     1.00 'פמוק .ןיקת ןקתמ תלבקל דע  
      
סדנהמ תנמזה :קדוב למשח סדנהמ תקידב     02.08.02.0530
הרואתהו למשחה ןקתמ תקידבל קדוב למשח      
תריסמ ללוכ ,למשחה קוח יפ לע תלייטה לש      
תואצות םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת      
םיסמוע ןוזיא , SOC תקידב ללוכ ,הקידבה      
הקידב( חתמל ןקתמה רוביחל רושיאו ,'וכו      
,םידל ,רשגה ירוקרזל ,בוחרה תרואתל      

  3,300.00 3,300.00     1.00 'פמוק .)םיטנצסרואולפ  
      
      

3,995,272.00 20.80.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     031 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
3,995,272.00 מהעברה      

      
      
תרבח םע םואת :למשח תרבח תרוקיבו םואת     02.08.02.0540
רובע למשח תרבח תרוקיב תנמזהו למשח      
םולשת ללוכ ,תלייטה לש הרואתה ןקתמ      
דע שרדנה לכו הקידב ןיגב למשח תרבחל      
ןקתמה רוביחל למשח תרבח רושיא תלבק      
טרפמה ,ינכטה טרפמל םאתהב, חתמל      

  4,100.00 4,100.00     1.00 'פמוק .תוינכותלו דחוימה  
3,999,372.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוגו םידומע 20.80.20 כ"הס  

      
ת י נ מ ז  ה ר ו א ת  30.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
'מ 5.1   הבוג 'מ 01 יניפ ןרוא ץע דומע     02.08.03.0010

 11,200.00 1,600.00     7.00 .תינמז הרואת ךרוצל ,המדאב 'חי   
      

 12,800.00   800.00    16.00 .הלאשהב ךא ל"נכ 'חי  02.08.03.0020
      
תיבח תנקתה רובע ץע ידומעל ריחמ תפסות     02.08.03.0030
מ"ס 001 הבוגב 02-ב ןוטב האלמ )היבוק וא(      
ץעה דומע סיסבל תרבוחמ ,מ"ס 09 לש רטוקו      

  8,120.00 1,160.00     7.00 'פמוק .)תוידי ללוכ( הרבעהל ןתינה דוסיכ תשמשמו  
      

 10,560.00   660.00    16.00 'פמוק .הלאשהב ךא ל"נכ 02.08.03.0040
      
םינוולוגמ הדלפ ילבכמ ל"נה ץע דומעל ןגוע     02.08.03.0050

  5,000.00 1,000.00     5.00 .ר"ממ 07 ךתחב םירוזש 'חי   
      

  2,100.00   420.00     5.00 .הלאשהב ךא ל"נכ 'חי  02.08.03.0060
      

  5,000.00 1,000.00     5.00 .'מ 01 ךרואב ל"נה ץע דומעל ןעשמ דומע 'חי  02.08.03.0070
      

  2,520.00   420.00     6.00 .הלאשהב ךא ל"נכ 'חי  02.08.03.0080
      
A-004M וא/ו A-052M םגד הרואת ףוג     02.08.03.0090
םע ,ע"וש וא רפוק לש FVO וא "E.G" תרצות      
תייחנה יפל ,טוו 004 וא טוו 052 .ג.ל.נ תורונ      
הקלדה דויצ ללוכ , עוציבל ךומסב ןנכתמה      

 14,000.00 2,000.00     7.00 .וכותב ןקתומ 'חי   
      

  7,140.00   420.00    17.00 .הלאשהב ךא ל"נכ 'חי  02.08.03.0100
      

  3,500.00   500.00     7.00 ץע דומע לע קפוסיש הרואת ףוגל עורז 'חי  02.08.03.0110
      

  4,000.00   250.00    16.00 .הלאשהב ךא ל"נכ 'חי  02.08.03.0120
      
      

 85,940.00 30.80.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../032 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     032 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 85,940.00 מהעברה      

      
      
הדלפ לבכ םע,YX2N ר"ממ 61X5  לבכ     02.08.03.0130
תוברל ,ץע ידומע ןיב חותמ ,אשונ ןוולוגמ      
ךרוא( תומייק תויזכרמל וא/ו םידומעל םירוביח      

 51,000.00 3,000.00    17.00 .)'מ 04 - כ הדש 'חי   
      
המוטא ןירושמ רטסאילופמ תופעתסה תבית     02.08.03.0140
    55PI תנגומ V.U 51 תודימבX51 מ"ס  
,א"חזמ םיקדהמ םע ,ץע דומע לע תנקתומ      
.הרואתה ףוגלו תשרל רוביח ללוכ ,'וכו טוליש      

  8,500.00   500.00    17.00 .דומע לע הרואת יפוג ינש דע רוביחל 'חי   
      
:ללוכ תינמז הרואתל םידעוימ ץע ידומע קורפ     02.08.03.0150
ןיבש יריוואה לבכה קורפ .ב   .חתמ קותינ .א      
קורפ .ד   .םיסנפה קורפ .ג .םידומע ינש      
ץעה ידומע קורפ .ה   .דויצה יזגראו תועורזה      
,דומעה תלבוה .ו   .רצונש רוחה תריגסו      
ןייוציש םוקמל 'וכו םילבכה ,םיסנפה ,תועורזה      

 13,600.00   800.00    17.00 'פמוק .חקפמה י"ע  
      
ידומע לעמ םיסנפו תועורז לש ךא ל"נכ קורפ     02.08.03.0160

  6,800.00   400.00    17.00 'פמוק .ץעה  
      
ללוכ ץע דומע תפילש רובע ל"נל ריחמ תפסות     02.08.03.0170

  1,650.00   330.00     5.00 'פמוק .וסיסבל תרבוחמה ןוטבה תיבח  
      
,םתפילש רובע ץע ידומע קוריפל ריחמ תפסות     02.08.03.0180

  3,960.00   330.00    12.00 'פמוק .וסיסבל תרבוחמה ןוטבה תייבוק/תיבח ללוכ  
      
לש שדחמ הנקתה רובע ל"נל ריחמ תפסות     02.08.03.0190
הריפח ללוכ ןוטבה תייבוק/תיבחו דומעה      

  6,800.00   400.00    17.00 'פמוק .ךרוצה תדימב ,קודיהו  
      
םהיקלח לכ לע ץעה ידומעב רזוח שומיש     02.08.03.0200
ןוטבה תייבוק/תיבח ללוכ וקתעוהו ופלשנש      
דומעה לש שדחמ הנקתה רובע ,םסיסבב      
תדימב קודיהו הריפח ללוכ ןוטבה תיבחו      

  6,800.00   400.00    17.00 'פמוק .)רתאל הלבוה ללוכ( ךרוצה  
      
004(  וקרופש םיסנפו תועורזב רזוח שומיש     02.08.03.0210
םתנקתה רובע )ךרוצה יפל טוו 052 וא/ו טוו      
תבית ללוכ ,רתאל םתלבוה ללוכ ,שדחמ      
רשא 041.30.80.20 ףיעסבש תופעתסהה      
תוברל ,051.30.80.20 ףיעס י"פע הקרופ      

  8,500.00   500.00    17.00 'פמוק .למשחה ןקתמל שדחמ ורוביח  
      
      

193,550.00 30.80.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../033 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     033 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
193,550.00 מהעברה      

      
      
ןקתוהש ,YX2N 61x5 לבכב רזוח שומיש     02.08.03.0220
י"פע קרופ רשאו 031.30.80.20 ףיעס י"פע      
שדחמ ורוביח ללוכ 051.30.80.20 ףיעס      

 22,500.00 1,500.00    15.00 'פמוק .למשחה ןקתמל  
      
וא/ו םייק הרואת דומעל הרואתה ילבכ רוביח     02.08.03.0230
הדובע רמגל שורדה לכ ללוכ ,תמייק היזכרמל      

 10,000.00 1,000.00    10.00 'פמוק .ןקתמה תלעפהו  
      
רוביח ךרוצל למשחה 'בחל םולשתו םואת     02.08.03.0240
'בח תשר דומעל תינמזה הרואתה תשר      

  1,330.00 1,330.00     1.00 'פמוק .םהיתויחנהל םאתהב למשחה  
      
ןוישר לעב קדוב סדנהמ לש תרוקיב תרבעה     02.08.03.0250
לכב םישורדה םימולשתה ללוכ הדובעה דרשמ      
הרואתה תשר תמקה תדובע רמג לש בלש      

 11,500.00 2,300.00     5.00 'פמוק .תינמזה  
238,880.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תינמז הרואת 30.80.20 כ"הס  

      
ב כ ר  ת ר ה נ מ  - ת ו ד ו ק נ  40.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתהו הקפסא :םיללוכ םיפיעסה לכ :הרעה      
ריחמ .שומישל ןכומו םלשומ ןפואבו םוקמב      
תספוקל דע הנזהה יוק לכ תא ללוכ הדוקנה      
םירוביח ללוכו ,הרואתה ףוג לש תורבחתה      
תרצותמ ויהי ת"בו ז"מ .תופעתסהו רבעמ      
    ILOZALAP יפל תרחא וא ,ע"ש וא םימ ןגומ  
תביצח ללוכ הדוקנה ריחמ .לכירדאה תריחב      
בצמה תרזחהו תורקתו םידומע ,תוריק      
תוריקב הדובע ללוכ הדוקנה ריחמ .ותומדקל      
לכ ,םימיאתמ םירזיבאו תואספוק ללוכ      
טולישב םיטלושמ )'וכו ז"מ ,ק"ח( םירזיבאה      
טורח ץיוודנס )דועיו לגעמ 'סמ( אמייק רב      
.)ע"ש וא טייטקול( ריהמ קבדב רזיבאל קבדומ      
לש היולג וא היומס הנקתהה יבגל הטלחהה      
לש ותעד לוקישל הנותנ םירזיבאהו תרנצה      
תפסות לכ ןלבקה לבקי אלו ,הדובעה ןימזמ      
הנייהת תופעתסהה תואספוק לכ .ךכ לע ריחמ      
םילכ תועצמאב החיתפל תונתינו תוניירושמ      
לע ןיררוע תוכז לכ ןלבקל היהת אל .םיינכמ      
לש יקלח עוציב וא/ו םתומלשב םיפיעס לוטיב      
חקי ןלבקה .העצהה ריחמב לולכ לכה .םיפיעס      
ןובשחב      
      
      

40.80.20 קרפ תתב הרבעהל          
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../034 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     034 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תואספוק םיללוכ תרנצה יריחמב ותעצה      
.'וכו םיקבח ,םירבחמ ,םיפופיכ ,תופעתסה      
תרגסמב הרואת יפוג ונקתוי אלו הדימב      
תנגומ הרוטמרא ןיקתי ןלבקה זא ,וז הדובע      
תפסות אלל הז לכ ,קוחהו ךרוצה  יפל םימ      
ןנכתמה ינפב גיצהל ןלבקה לע .הדוקנה ריחמל      
דחא לכמ אמגוד הדובעה עוציב םרט      
לבקיו ,שמתשהל אוה דמוע םהב םירזיבאהמ      
ז"מ ,ק"ח ,הרואתה יפוג ןווג .ךכ לע רושיא      
.עוציב םרט סדנהמ וא/ו לכירדאה י"ע עבקי      
      
לוטנ רוניצ ללוכ ,טלוו 42 וא 022 רואמ תודוקנ     02.08.04.0010
תולעתב וא/ו 02 רטוקב ,תכתמ HCS-5 ןגולה      
2*5.2 וא ELPX  5.1X3 ןגולה לוטנ לבכ םע      
וא( ןוטבב היומס הנקתהב תודוקנ ,ר"ממ      
וא ףוצירל תחתמ ,ריקב )ךרוצה יפל היולג      
םותב םיצירחה תריגסו הביצח ללוכ הרקתב      
,תויטרדנטס תופעתסה תובית ללוכ ,הנקתהה      

  1,850.00   185.00    10.00 .הצק ירזיבא תוברל 'חי   
      
לוטנ רוניצ ללוכ ,טלוו 42 וא 022 רואמ תודוקנ     02.08.04.0020
תולעתב וא/ו 02 רטוקב ,תכתמ HCS-5 ןגולה      
2*5.2 וא ELPX 5.2X3 ןגולה לוטנ לבכ םע       
וא( ןוטבב היומס הנקתהב תודוקנ ,ר"ממ      
וא ףוצירל תחתמ ,ריקב )ךרוצה יפל היולג      
םותב םיצירחה תריגסו הביצח ללוכ הרקתב      
,תויטרדנטס תופעתסה תובית ללוכ ,הנקתהה      

  2,000.00   200.00    10.00 .הצק ירזיבא תוברל 'חי   
      
םלוא ,020.40.80.20 ףיעסל המודב ,ל"נכ     02.08.04.0030
םידיג 2( ןגולה לוטנ 5.2X5 ELPX לבכ      

 67,080.00   260.00   258.00 .)ILAD תרושקתל םידעוימ םינוש םיעבצב 'חי   
      
םלוא 010.40.80.20 ףיעסל המודב ,ל"נכ     02.08.04.0040
5.1X5*5 09E/081EF שא ןיסח לבכב      
    HXHN 5 ןגולה לוטנ רוניצ-HCS תכתמ,  
רובע ,םילבכ תלעתב וא/ו מ"מ 52 רטוקב      
םיעבצב םידיג 2( תואצמתהו םורח תרואת      

 12,600.00   210.00    60.00 .)ILAD תרושקתל םידעוימ םינוש 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

 83,530.00 40.80.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../035 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     035 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 83,530.00 מהעברה      

      
      
םלוא 030.40.80.20 ףיעסל המודב ,ל"נכ     02.08.04.0050
5.2X5*5 09E/081EF שא ןיסח לבכב      
    HXHN 5 ןגולה לוטנ רוניצ-HCS תכתמ,  
רובע ,םילבכ תלעתב וא/ו מ"מ 52 רטוקב      
םיעבצב םידיג 2( תואצמתהו םורח תרואת      

 14,740.00   220.00    67.00 .)ILAD תרושקתל םידעוימ םינוש 'חי   
      
דח םילגעמב A61 םייזאפ דח עקת יתב 'קנ     02.08.04.0060
,תכתמ HCS-5 ןגולה לוטנ רונצ ללוכ ,םייזאפ      
תורונצב  םילבכ תלעתב וא/ו ,מ"מ 02 רטוקב      
,ר"ממ  3*5.2 ךתחב ןגולה לוטנ לבכ ,םימייק      

  2,940.00   210.00    14.00 .רזיבאה תוברל 'חי   
      
ילוטנ םילבכב םלוא ,ל"נל המודב עקת יתב 'קנ     02.08.04.0070
HCS-5 ןגולה ילוטנ תורונצ ,5*5.2 ןגולה      
,םילבכ תולעתב וא/ו מ"מ 52 רטוקב תכתמ      

  3,640.00   260.00    14.00 .).א.ח.ז.מ ללוכ( יזאפ תלת רזיבא תוברל 'חי   
      
תנקתהו תקפסא ללוכ ךא ל"נכ חופמ 'קנ     02.08.04.0080
תופלק םע IC זגרא ללוכ ןוחטב קספמ      

  1,680.00   280.00     6.00 'פמוק ע"ש וא סנמיס A61X3 ז"מ ,תוחתפנ  
      
םע ט"הע אספוק םע  POTS ןצחל תדוקנ     02.08.04.0090
תכרעמ תלעפה ךרוצל תרבשנ תיכוכזמ הסכמ      

  1,150.00   230.00     5.00 .ז"מל רוביח תוברל ,םוריח תקספה 'חי   
      
יאלג )םוקרטניא( תרושקת תדוקנ ךא ,ל"נכ     02.08.04.0100
,ריק רוביחל הנכה וא היזיולט ,םילוקמר ,ןשע      
,לחשומ הכישמ טוח םע מ"מ 52 רוניצ ללוכ      
םויס( םיפתושמ וא םידרפנ םילגעמב תודוקנ      

  5,600.00   140.00    40.00 .)תניירושמ אספוקב 'חי   
      
ןצחלב שומיש רובע רואמ 'קנ ריחמל תפסות     02.08.04.0110
וק ללוכ ןצחלה ללוכ הלועפ ןומיס תרונ םע      
רוניצב ןגולה לוטנ  4*5.1  לבכב הנזהה      

    276.00    92.00     3.00 .)רוביחה ללוכ( חולה דע מ"מ 52 רטוקב 'חי   
      
לבכ םע מ"מ 52 רוניצ ללוכ ץוח ןופלט תדוקנ     02.08.04.0120
יניצוטיב תרצות קזב ןקת יפל  2*2*5.0 מ"מ      

    420.00   140.00     3.00 .ע"ש וא 'חי   
113,976.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בכר תרהנמ - תודוקנ 40.80.20 כ"הס  

      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../036 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     036 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
- ת ו נ ו ש ו  ה נ ז ה  י ו ו ק  50.80.20 ק ר פ  ת ת       
ב כ ר  ת ר ה נ מ       
      
דבכ חישק וא ד"פ וא נ"פ גוסמ םיפיפכ תורוניצ     02.08.05.0010
,םיפופיכ ללוכ מ"מ 04 רטוקב ךרוצה יפל      
יטוח ,רבעמ תואספוק ,תופעתסה תואספוק      

 16,000.00    20.00   800.00 .רזעה תודובעו רזעה ירמוח לכ ,הכישמ רטמ   
      

  6,400.00    16.00   400.00 .מ"מ 23 רטוקב לבא ל"נכ רטמ  02.08.05.0020
      

 28,000.00    14.00  2000.00 .מ" מ 52 רטוקב לבא ל"נכ רטמ  02.08.05.0030
      
הנקתהו 4" רטוקב חישק  .יס.יו.יפ תרנצ     02.08.05.0040
תרקתב רבעמב וא הכרדמ וא/ו שיבכ רבעמב      

 12,000.00    40.00   300.00 .'וכו םירבחמ ,םיקוזיח ללוכ ,רשגה רטמ   
      
ללוכ )1Z( ןגולה לוטנ שימג EPLX  61x5 לבכ     02.08.05.0050
,רוניצב הלחשה וא עקרקב הנקתה ,הדידמ      
לבכה רוביח םידיגה לכ  יוהיזו יוליג ךותיח      

 20,000.00   100.00   200.00 .ותלעפהו ותקידב רטמ   
      

 16,000.00    80.00   200.00 .EPLX  01x5  ךא ל"נכ לבכ רטמ  02.08.05.0060
      

 78,000.00    60.00  1300.00 .EPLX 6x5 ךא ל"נכ לבכ רטמ  02.08.05.0070
      

 52,000.00    40.00  1300.00 .EPLX 4x5  ךא ל"נכ לבכ רטמ  02.08.05.0080
      

 55,000.00    22.00  2500.00 .EPLX 5.2x5  ךא ל"נכ לבכ רטמ  02.08.05.0090
      

  5,400.00    18.00   300.00 .רוביח ללוכ ,EPLX 5.2x3  לבכ רטמ  02.08.05.0100
      
לש הרוטרפמטב םידימע שא יניסח םילבכ     02.08.05.0110
    C058 5*5.1 ךתחב לבכ .תוקד 081 ךשמב  
MAREK 09E/081EF םגד תמגודכ.ר"ממ      
    HXHN תרצות RELYWTAD וא ןטשק לש  

  4,600.00    23.00   200.00 .ע"וש רטמ   
      

 37,500.00    25.00  1500.00 .ר"ממ 5*5.2 ךתחב שא ןיסח לבכ ךא ל"נכ רטמ  02.08.05.0120
      

  2,800.00    28.00   100.00 .ר"ממ 5*4 ךתחב שא ןיסח לבכ ךא ל"נכ רטמ  02.08.05.0130
      

 35,000.00    25.00  1400.00 .ר"ממ 53 ךתחב רוזש ףושח תשוחנ ךילומ רטמ  02.08.05.0140
      
      
      
      
      
      
      

368,700.00 50.80.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../037 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     037 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
368,700.00 מהעברה      

      
      
תרהנמ רובע ילארשי ןקת י"פע דוסי תקראה     02.08.05.0150
01 בחורב ןוולוגמ לזרב ספ תחנה :ללוכ ,בכרה      
ןויזל ךותירב ורוביחו מ"מ 5.3 יבועו מ"ס      
דגנ רמוח  עובצל שי ךותירה רוזא תא .רבעמה      
לכב .03-ב ןוטבב תוסכל ןכמ רחאלו היזורוק      
חנוי למשחה חול רוזאב הקראהה ספ יאוות      

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק .םילאיצנטופ תאוושה ספל דע רושיק ספ  
      
ר"ממ 59 הקראה טוח .א :תללוכה הקראה     02.08.05.0160
ספ לש ישאר חולב תוקראה זוכיר ספמ      
תנקתהו תקפסא ללוכ םילאיצנטופ תאוושה      
חול לאו ,בכרה תרהנמ לש ישאר חולב ספה      
מ"מ 02 רוניצ םע ר"ממ 01 טוחב .תובאשמה      
םיאתמ דבכ קדהמ םע ל"נה זוכירה ספמ רטוק      
6 טוח .ג .הסכמ םע ,מ"ס 01X01 אספוקו      
םייושע הרקת יקלחו תולעתה תקראהל ר"ממ      
תרושקתה תוכרעמ לש הקראה .ד .תכתמ      
61 טוח םע םימ תרנצ תקראה .ה .ןהיגוסל      
.ו .טוליש ללוכ מ"מ 52 רטוקב רוניצב ר"ממ      
רוביח .ז .הרואתה יפוג תוקראה רוביח      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .SPU תוקראה  
      
ןקת י"פע םילאיצנטופ תאוושה ספל רוביח     02.08.05.0170
הרהנמב אצמנה רואמה חולב אצמנה ילארשי      

 25,800.00 12,900.00     2.00 'פמוק .תרושקתהו למשחה רדחבו  
      
מ"מ 001X06 תודימב הטסורינ תולעת     02.08.05.0180
ללוכ ,ע"וש וא XADEIN, cVLR תרצותמ      
,הטסורינמ תוננכותמו תויכנא תותשק      

330,000.00   275.00  1200.00 .הטסורינמ םימאתמו םיסכמו תויופעתסה רטמ   
      

308,000.00   385.00   800.00 .מ"מ 002x06 תודימב ךא ל"נכ רטמ  02.08.05.0190
      

392,000.00   490.00   800.00 .מ"מ 003X06 תודימב ךא ל"נכ רטמ  02.08.05.0200
      
ללוכ יטרפ קדוב וא למשח 'בח תרוקב תרבעה     02.08.05.0210
תעב הרזע ןתמו םימואתו הרגאה םולשת      

  3,450.00 3,450.00     1.00 'פמוק .הקידב  
1,483,950.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בכר תרהנמ - תונושו הנזה יווק 50.80.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../038 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     038 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ד ו י צ  ת ו ק פ ס ה  60.80.20 ק ר פ  ת ת       
ב כ ר  ת ר ה נ מ  - ת ו נ ק ת ה ו       
      
הנווכהו טולישל יביטרוקד םוריח תרואת ףוג     02.08.06.0010
םע םוינימולא תספוקב יושע יתילכת וד יאמצע      
תרושקת םע רביירד ללוכה ,תולגועמ תוניפ      
    ILAD, הדובע תוקד 021-ל לטמ לקינ ירבצמ,  
ןצחל ,תרוקיב תירונ ,ןעטמ ,ינורטקלא ריממ      
תייחנה ינפל רחא וא "האיצי" ינקת טלשו יוסינ      
תטרופמה תרצותה יפל לכה .תוחיטבה ץעוי      
,רתי תניעט דגנהנגה ללוכ ינכטה טרפמב      
וא םיקוזיח ללוכ ,הרונ רוסיחו רתי תקירפ      
תמגודכ ,ריקל וא הרקתל םיילניגרוא תוילת      
ידדצ ודו יתילכת וד LE-02123-226 םגד      

  8,800.00 2,200.00     4.00 .רשואמ ע"וש וא טיילורטקלא תרצותמ 'חי   
      
םגד ,הנווכהל םידל ססובמ םוריח תרואת ףוג     02.08.06.0020
    90-077-LE, יושע ,תורהנמל יתילכת וד  
םירבצמ תכרעמל רוביח ,םוינימולא תספוקב      
תרושקתו הרקב תכרעמ םע דבוע ,תיזכרמ      
    ADIL, הנקתה ,תוקד 021 םוריחב הרואת ןמז  
.תוננווכתמ תועורז םע הרקתה/ריקה לע      
;םידל 081 לש הרואת - הרגש ןמזב :תורעה      
ריממ ךרד םידל 081 לש הרואת-םוריח ןמזב      
םידל 7 ולעפי םוריח ןמזב ,ףסונב ;טלוו 42      
    W3 ןוויכל בוהבה תועצמאב ונפיו ,םיפסונ  

 62,500.00 2,500.00    25.00 .האיציה 'חי   
      
DEL OCE OIAICCA תרצותמ הרואת ףוג     02.08.06.0040
,תכתמ יושע )הרהנמב םוריח תרואתל שמשי(      
,ralucepS ,ssalg derepmeT היהי יוסיכהו      
םע ריממ ללוכ ,PE852AA היהי ףוגה      
ףוגה תיילת .LAD 42S-E852AI תרושקת      
ןוולוגמ תכתמ ןקתה תועצמאב הרקתהמ      
דומצ וא )תורוקה תיתחתל דע( םיאתמ ךרואב      

 40,000.00 4,000.00    10.00 'פמוק .'מ 2 הבוגב ריקל  
      
DEL ARUCIS  םגד םימ ןגומ הרואת ףוג     02.08.06.0050
לש בחורב ,ע"וש וא ,W22 ,ונסיד לש 9671      
,ILAD תרושקת םע רביירד ללוכ ,מ"מ 556      
תיכוכזמ יוסיכ ללוכ ,המיאתמ עורז ללוכ      
וא 8671 םגד רחביי םא :הרעה .תמסוחמ      

 56,000.00 2,000.00    28.00 .ריחמה הנתשי אל ,5771 'חי   
      
,ןווגב ,JB םגד רדרש תרצותמ הרואת ףוג     02.08.06.0060
V022/42 חתמה .עוציבל ךומסב רחבייש      

 60,000.00 1,000.00    60.00 'פמוק .'מ 1 הבוגב הנקתה .עוציבל ךומסב רחביי  
      
      

227,300.00 60.80.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../039 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     039 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
227,300.00 מהעברה      

      
      
םגד ,סיווג תרצות ,םידל ססובמ ת"ג     02.08.06.0070
    4TRAMS דע ,ע"ש וא W15, 0003  
ללוכ ,ןימזמה תטלחהל - ןיוולק 0004/ןיוולק      
וקלחב הרהנמה ריקל דומצ  ,תרושקת רביירד      
יוניש תרשפאמה ,עורז םע ,הרקתל וא ,ןוילעה      
ףוגה ינפש ,ךכ םאתומ הכרואו ,סנפה תיווז      
יפל לכה ,הרוקה לש ןותחת סלפמב ויהי      

404,200.00 4,700.00    86.00 'פמוק .ינכטה טרפמב טרופמה  
      
םגד ,סיווג תרצות ,םידל ססובמ ת"ג     02.08.06.0080
    4TRAMS דע ,ע"ש וא W811, 0003  
ללוכ ,ןימזמה תטלחהל - ןיוולק 0004/ןיוולק      
וקלחב הרהנמה ריקל דומצ ,תרושקת רביירד      
יוניש תרשפאמה ,עורז םע ,הרקתל וא ,ןוילעה      
ףוגה ינפש ,ךכ םאתומ הכרואו ,סנפה תיווז      
יפל לכה ,הרוקה לש ןותחת סלפמב ויהי      

997,600.00 5,800.00   172.00 'פמוק .ינכטה טרפמב טרופמה  
      
וא הרקתבו ריקב העוקש םיקדהמ תספוק     02.08.06.0090
,הרהנמב הרואתה ףוג דצל ,הלעתל הדומצ      
דע םילבכ ךתחל םייזאפ תלת םיקדהמ ללוכ      
    6x4 א"חזמ ,הקראה יקדהמ ,ר"ממ AK01  
    A01 הספוקה ,ןומיס תרונ םע ,יבטוק וד  
ע"וש וא ,45 הרדס ILOZZALAP תרצותמ      
ללוכ ,םיינכמ םילכב הספוקה תריגס ,רשואמ      

219,300.00   850.00   258.00 .'וכו )םינורגיטנא( תומוטא םילבכ תואיצי 'חי   
      
העוקש ,םוריח תרואת רובע םיקדהמ תספוק     02.08.06.0100
ףוג דצל ,הלעתל הדומצ וא הרקתבו ריקב      
םייזאפ דח םיקדהמ ללוכ ,הרהנמב הרואתה      
,הקראה יקדהמ ,ר"ממ 6x2 דע םילבכ ךתחל      
ןומיס תרונ םע ,יבטוק וד AK01 A01 א"חזמ      
וא ,45 הרדס ILOZZALAP תרצותמ אספוקה      
,םיינכמ םילכב אספוקה תריגס ,רשואמ ע"וש      

 87,630.00   690.00   127.00 .'וכו )םינורגיטנא( תומוטא םילבכ תואיצי ללוכ 'חי   
      
אלל ,56PI ,מ"ס 51X06X06 ןוולוגמ חפמ חול     02.08.06.0110
בלושמו ,רבעמ תספוקכ שמשיש ,דויצ      

  9,200.00 4,600.00     2.00 'פמוק .הרהנמה ריקב העוקש הנקתהב  
      
תקידב ללוכ ,הלילה תרואת ןקתמ תקידב     02.08.06.0120
לכב ,םיסנפ ןוויכו סוליפ ,הירטמוטופ תואצות      
תלבקל דע םישורדה םדאה חכו עונישה יעצמא      

 16,000.00 16,000.00     1.00 'פמוק .ןיקת ןקתמ  
1,961,230.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בכר תרהנמ - תונקתהו דויצ תוקפסה 60.80.20 כ"הס  

      
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../040 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     040 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
- ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  90.80.20 ק ר פ  ת ת       
)ם י ר ח א  ו א /ו  ה נ ש מ  ת ו ח ו ל ( ב כ ר  ת ר ה נ מ       
      
מ"מ 5.1 חפמ םייונב למשח תוחולל םינבמ     02.08.09.0010
.ןוולוגמ פ"מת תמגודכ ,יסקופא עובצ יבוע      
לולכי תונוראה ריחמ .תלעננ תלד ללוכ חולה      
יספ רוביח יספ :ןוגכ תוחולל דויצה לכ תא      
יקדהמ ,םיגרב ,םיטלש ,םידדובמ ,תשוחנ      
.חולה ינפ ר"מ יפל דדמי חולה .'וכו הקולח      
,םירסממ ,םרז יקיספמ :ןוגכ ימינפה דויצה      
טרופמכ תודיחי יפל דדמי 'וכו םיענתמ      
םיבכרומ תויהל םייושע ולא םינבמ( .ךשמהב      
הדיחיה ריחמ .)םינוש תומוקמב םינוש תוחולכ      
ריחמ תא לולכי תוחולב םיבכרומה םירזיבאל      
,םיטוחה רוביח ,חולב ותבכרה ,ומצע רזיבאה      
.'וכו ימינפ טוליש ,םיקדהמ ,ימינפ טוויח      
דויצה רובע למשח חול תנקתהו הקפסא      

 13,800.00 4,600.00     3.00 .ךשמהב טרופמה ר"מ   
      
תימרט הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     02.08.09.0020
קירטקלא רדיינש לש N161C םגדמ תיטנגמו      
תימרט םרז תרתי תוסיו םוחת םע ,ע"וש וא      
הקספהל הדובע לילס ללוכ ,רפמא 061 דע      
יעגמ ללוכו םיקדהמל םייוסיכ לוכ קוחרמ      
תוברל ,)CN2, ON2( רזע  יעגמו הקעזא      

  2,875.00 2,875.00     1.00 .דמצמ ללוכ הליענ ןקתה 'חי   
      
לש N061C/521 םגדמ יטמוטוא יצח ז"מ     02.08.09.0030
םייוסיכ ללוכ ,ע"וש וא קירטקלא רדיינש      

  2,300.00 2,300.00     1.00 .קוחרמ הקספהל הדובע לילסו םיקדהמל 'חי   
      
תרתי תוסיו םוחת םע N101C םלוא ,ל"נכ     02.08.09.0040

  4,140.00 2,070.00     2.00 .רפמא 001 דע םרז 'חי   
      
תרתי תוסיו םוחת םע N101C םלוא ,ל"נכ     02.08.09.0060

  1,725.00 1,725.00     1.00 .רפמא 04 דע םרז 'חי   
      
תימרט םרז תרתי םע יטמוטוא קפסה קתנמ     02.08.09.0070

  1,380.00   690.00     2.00 .ע"וש וא "סנמיס" לש uV3 תמגודכ ,תיטנגמ 'חי   
      
תרצות ריעז סופיטמ יטמוטוא יצח םרז קיספמ     02.08.09.0080
דע ,ע"וש וא L36C םגד קירטקלא רדיינש      

    920.00   460.00     2.00 .א"ק 22 רצק םרזו רפמא 3*36 'חי   
      
לש H23C הרדיסמ ריעז יטמוטוא יצח ז"מ     02.08.09.0090
A04X3 דע לדוגב ,ע"וש וא קירטקלא רדיינש      

  1,725.00   345.00     5.00 .)רפמאוליק 01 רצק םרז( 'חי   
      
      

 28,865.00 90.80.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../041 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     041 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 28,865.00 מהעברה      

      
      

    405.00   405.00     1.00 .A52X4 ךא ל"נכ 'חי  02.08.09.0100
      

  1,840.00   115.00    16.00 .רפמא 1*05 דע לדוגב םלוא ,ל"נכ 'חי  02.08.09.0110
      

  1,050.00   210.00     5.00 .רפמא 3*52 דע לדוגב םלוא ,ל"נכ 'חי  02.08.09.0120
      
ותלעפהל שורדה לכ ללוכ הזפ רסוח רסממ     02.08.09.0130

  1,610.00   805.00     2.00 .תמלשומה 'חי   
      
'א 4*30.0/52 לדוגב בלושמ תחפ םרזל רסממ     02.08.09.0140
רדיינש לש ELODOMIGIV םגד תמגודכ      

  3,450.00 1,725.00     2.00 .ע"וש וא קירטקלא 'חי   
      

  2,300.00 2,300.00     1.00 .רפמא 4*30.0/04 לדוגב ,ל"נכ 'חי  02.08.09.0150
      

    115.00   115.00     1.00 .ןומיס תוירונ תלעפהל תומוק 3 ןצחל 'חי  02.08.09.0160
      
תבלושמ דייליטלומ ןומיס תירונ םע ןצחל ,ל"נכ     02.08.09.0170

    140.00   140.00     1.00 .וב 'חי   
      
םיבצמ 4 וא 3 וא 2 לעב דוקיפל ררוב קיספמ     02.08.09.0180

  1,380.00   460.00     3.00 .תיבוביס תידיו 'חי   
      
טלוו 032-ל תוינועבצ דליטלומ ןומיס תורונמ     02.08.09.0190

  1,260.00   210.00     6.00 .הרונ תיבו הרונ ללוכ קוריפל תונתינ תופיכ םע 'חי   
      

    210.00   210.00     1.00 .'א 3*04 טקפ םרז קיספמ 'חי  02.08.09.0200
      

    325.00   325.00     1.00 .'א 3*36 טקפ םרז קיספמ 'חי  02.08.09.0210
      

    460.00   460.00     1.00 .'א 3*001 טקפ םרז קיספמ 'חי  02.08.09.0220
      
ע"וש וא סנמיס ילטיגיד ינורטקלא גותימ ןועש     02.08.09.0230

  1,150.00 1,150.00     1.00 .הברזר תועש 001-ו תיעובש תמרגורפ םע 'חי   
      

  1,380.00 1,380.00     1.00 .תוימוי תומרגורפ יתש םע ,ל"נכ 'חי  02.08.09.0240
      

    105.00   105.00     1.00 .ןומיס תרונמ םע יבטוק וד םרז קיספמ 'חי  02.08.09.0250
      
תרצות תמגודכ טלוו 42-ל דוקיפ רסממ     02.08.09.0260

    460.00   230.00     2.00 .ע"וש וא EUQINACEMELET 'חי   
      

  1,380.00   690.00     2.00 A61*3, 3CA יזפ תלת קינכמלט ןעגמ 'חי  02.08.09.0270
      

    810.00   810.00     1.00 A52*3, 3CA קינכמלט ןעגמ 'חי  02.08.09.0280
      

 48,695.00 90.80.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../042 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     042 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 48,695.00 מהעברה      

      
      

  3,450.00 1,150.00     3.00 A04*3, 3CA ןעגמ ךא ,ל"נכ 'חי  02.08.09.0290
      

  1,380.00 1,380.00     1.00 A36*3, 3CA ןעגמ ךא ,ל"נכ 'חי  02.08.09.0300
      

  3,450.00 3,450.00     1.00 A061*3 3CA םע ןעגמ ,ל"נכ 'חי  02.08.09.0310
      

 18,400.00 4,600.00     4.00 .'א61-ל םיעגמ 2 םע ,ל"נכ 'חי  02.08.09.0320
      
םלוא( .ל"נכו ינדי ףילחמ קספמ ךא ,ל"נכ     02.08.09.0330

  2,875.00 2,875.00     1.00 'פמוק .)םיבצמ השולש  
      
SULP םגדמ בשחוממ יוק רקבו דדומ בר     02.08.09.0340
    ATAD QI לש ESOUHGNITSEW וא  
.םישורדה םירוביחה לכו םרז ינשמ ללוכ ,ע"וש      

  4,600.00 4,600.00     1.00 )היצפוא( 'חי   
      
רדיינש תרצותמ A36*3 סמועב קתנמ     02.08.09.0350
עגמ TCAPRETNI   םגד ע"וש וא קירטקלא      

    460.00   460.00     1.00 'פמוק .םיעגמ יוסיכ דמצמ  
      

    690.00   690.00     1.00 'פמוק A521*3  סמועב קתנמ ,ל"נכ 02.08.09.0360
      
-מ רתוי אל לש םידספה םע RAVK52 םילבק     02.08.09.0370
ימצע ןוקית לש הנוכת ילעב ר"אוק לכל טוו 5.0      

 13,800.00 4,600.00     3.00 .חתמה תקירפל ימינפ דגנ ילעבו תוצירפ לש 'חי   
      

  3,450.00 3,450.00     1.00 .RAVK5.21 םילבק ךא ,ל"נכ 'חי  02.08.09.0380
      
,ע"וש וא שעג לש ףטוש הלורפ טנצסרולפ     02.08.09.0390
,םיחיטבמ ,רביירד ללוכ ,למשח חולב ןקתומ      
ריעז קספמ ללוכ ,ינורטקלא תצמו הרונ      
י"פע תרחא וא תלדה תחיתפ םע הלעפהל      

    230.00   230.00     1.00 'פמוק .ןנכתמה תויחנה  
      
,'א61 דע ךיתנ יתב ללוכ דזואינ יכיתנ     02.08.09.0410

     81.00    81.00     1.00 )היצפוא( 'חי   
      

    345.00   345.00     1.00 'פמוק )היצפוא(.V42/022 VA05 יאנש 02.08.09.0420
      
לילס רובע יטמוטוא יצח ז"מ ריחמל תפסות     02.08.09.0430

     92.00    92.00     1.00 .קוחרמ הקספהל הדובע 'חי   
      
הזל םיהזה םינבמב םייונבה תרושקת יזגרא     02.08.09.0440
ץע בגו תולעננ תותלד םע ,למשחה חול לש      

    690.00   690.00     1.00 .שרדיש יפכ םינוש םילדגב ,מ"ס 2 יבועב ןבל ר"מ   
      

102,688.00 90.80.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../043 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     043 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
102,688.00 מהעברה      

      
      

     92.00    92.00     1.00 .למשחה חול תלד לע A61x1 לובג םרז קספמ 'חי  02.08.09.0450
      

     92.00    92.00     1.00 .למשחה חול ךותב A61, V032 ריק רוביח 'חי  02.08.09.0460
      
לבכ םע תורהנמל ץוחמ הנקתהל לצוטופ     02.08.09.0470
    YX2N 5.1X3 חול דע מ"מ 61 רטוק ,ר"ממ  

    290.00   290.00     1.00 .ישאר למשח 'חי   
      
I 5.1 RTNOC SULP" םגד םיקרב אלוכ     02.08.09.0480
    TLF", תרצות TCATNOC XINEOHP וא  

  7,130.00 7,130.00     1.00 'פמוק .ע"וש  
110,292.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )םירחא וא/ו הנשמ תוחול( בכר תרהנמ - למשח תוחול 90.80.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../044 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     044 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11.20 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11.20 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות טמ רוחש לירקרפוס עבצב העיבצ     02.11.01.0010
.ד.מ יגולטק רפסמ ,תוכיאו ע"ווש וא רובמט      
רוחש A6251 ןווגב סולפ טמ לירקרפוסו      
יבג לע ללכב רוא ריזחמ וניאו רוא גפוסה      
יפל הנכהה תובכש ללוכ הרהנמה תרקת      
תיוזב קרבה רזחהב דמוע ל"נה ,ןרציה טרפמ      
EULAV-ו ,תודיחי 2 תולעמ 58 לש      

480,000.00    80.00  6000.00 LRV LIGHT REFIECTANCE 5%. ר"מ   
      
יפל יטננופמוק וד "סלג המט" עבצב העיבצ     02.11.01.0020
רשואמ תוכיאו ע"ווש וא "רובמט" תרבח טרפמ      
לכו דוסי ללוכ הרהנמ תוריק יבג לע ,שארמ      
תריחבל LAR יפל ןווג ,תושרדנה תובכשה      

318,000.00   120.00  2650.00 .לכירדאה ר"מ   
798,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 10.11.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../045 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     045 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ר ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת  81.20 ק ר פ       
      
י ל י ב כ ל  ת ר נ צ  10.81.20 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ש ק ת       
      
דע קמוע מ"ס 08 דע בחורב הלעת תריפח     02.18.01.0010

 21,000.00    60.00   350.00 .'מ 05.1 רטמ   
      
קמוע מ"ס 08 דע בחורב הלעת תריפח     02.18.01.0020

  3,500.00    70.00    50.00 .'מ 00.2 דע 15.1-מ רטמ   
      
08 בחור תונויד לוחב רופח רמוח תפלחה     02.18.01.0030
תבכש תיתחת דע ,הלעתה הבוג לכל ,מ"ס      

 40,000.00   100.00   400.00 .עצמה רטמ   
      
,11 ע"קי ,מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רונצ     02.18.01.0040
טוח ללוכ ,תרושקתה תורבח ןויפאל םאתהב      

 30,000.00    15.00  2000.00 .ימינפ הכישמ רטמ   
      
11 ע"קי מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רונצ     02.18.01.0050
טוח ללוכ ,תרושקתה תורבח ןויפאל םאתהב      

 55,000.00    22.00  2500.00 ימינפ הכישמ רטמ   
      
,11 ע"קי ,מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רונצ     02.18.01.0060
טוח ללוכ ,תרושקתה תורבח ןויפאל םאתהב      

 32,400.00    27.00  1200.00 .ימינפ הכישמ רטמ   
      

  1,000.00     2.00   500.00 .הריפחב תחנומה תרנצ לעמ ןומיס יטרס רטמ  02.18.01.0070
      
מ"מ 36 ,מ"מ 05 תורונצל ריוא ץחל תקידב     02.18.01.0080

 14,250.00     2.50  5700.00 .מ"מ 57-ו רטמ   
      
לכב השדח תרנצ רוביח רובע ריחמ תפסות     02.18.01.0090

  2,250.00   750.00     3.00 'פמוק .םייק אתל איהש תומכ  
199,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקת יליבכל תרנצ 10.81.20 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ם י ל י ב כ  י א ת  20.81.20 ק ר פ  ת ת       
      

  9,500.00 9,500.00     1.00 .5A גוסמ )רזבואמ אל( םיליבכ את 'חי  02.18.02.0010
      

    600.00   600.00     1.00 5A גוסמ קזב אתל םירזיבא 'חי  02.18.02.0020
      
תודימב ,קזב רובע דחוימ םילבכ את     02.18.02.0030
תרנצ לע ןקתומ ,יטרדנטס קמוע 'מ 0.2x8.1-כ      

 15,000.00 15,000.00     1.00 םייק אתל תפסותכ ,תמייק 'חי   
      

 28,000.00    80.00   350.00 תויתשתה תרהנמ תוריקב םיליבכ יאשונ 'חי  02.18.02.0040
      

 53,100.00 20.81.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../046 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     046 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 53,100.00 מהעברה      

      
      
םיבכרומ ,מ"ס 05-כ ךרואב קזב םגד םיפדמ     02.18.02.0050

 42,000.00    60.00   700.00 םיליבכה יאשונ לע 'חי   
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 יתכרדמ קזב אתל הסכמ 'חי  02.18.02.0060
      

  3,500.00 3,500.00     1.00 ישיבכ קזב אתל הסכמ 'חי  02.18.02.0070
      
םע ,'מ 00.2 דע קמוע ,'מ 00.1 רטוק לוגע את     02.18.02.0080
רטוקב םילבכה תרבח םגד לוגע תקצי הסכמ      

 27,000.00 3,000.00     9.00 04D סמועל .מ"ס 06 'חי   
      
,'מ 2 דע קמוע ,'מ 4.1X2.1 תודימב ינבלמ את     02.18.02.0090

 22,500.00 7,500.00     3.00 .מ"ס 06 רטוק םילבכה תרבח םגד הסכמ םע 'חי   
      

 11,000.00 5,500.00     2.00 .םילבכה 'בח םגד הסכמ םע A-1 םגד את 'חי  02.18.02.0100
      
02 דע םייק אתב ןוראוצ תהבגה וא תכמנה     02.18.02.0110
הסכמה קורפ ללוכ ,ןנכותמ םור יפל מ"ס      
וא ,םייק ןוראוצב שרדנכ תותס ,תרגסמהו      
הסכמ תנקתהו ןיוזמ ןוטבמ ההבגה תקיצי      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .שדחמ  
      

    750.00   750.00     1.00 .אוהש לדוג לכב םימייק קזב יאת יוקינ 'חי  02.18.02.0120
      
תרנצ לע שדח את תנקתה רובע ריחמ תפסות     02.18.02.0130
ריהז ךותיח ללוכ ,םיליעפ םיליבכ םע ,תמייק      

  3,000.00 1,500.00     2.00 'פמוק .התקחרהו אתה םוחתב תמייקה תרנצה לש  
166,350.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאו םיליבכ יאת 20.81.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../047 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     047 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91.20 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  30.91.20 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל ,תיכוכז תוחול עובקל הדלפ יליפורפ     02.19.03.0010

238,000.00 17,000.00    14.00 ןוטבל ןוגיע יגרבו ןוולג ןוט   
      
020.30.91 ףיעסב תיכוכז תוחולל םיריצ     02.19.03.0020

 88,830.00   270.00   329.00 613 מ"בלפמ 'חי   
      
)הריצע( הליענל םינוולגמ הדלפ ירזיבא     02.19.03.0030

 68,550.00    30.00  2285.00 ןוטבל ןוגע יגרב ללוכ תוחולה רורחשו ג"ק   
395,380.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 30.91.20 כ"הס  

      
ת ו ל כ י ר ד א  ת ו ר ג ס מ  40.91.20 ק ר פ  ת ת       
      
,תיחרזמה תורישה ךרדב חור תריבשל תיכוכז     02.19.04.0010
NIABOG" תרצות "NAELCOIB" גוסמ      
    TNIAS" שארמ רשואמ תוכיאו ע"ווש וא,  
דלש יבג לע ,מ"ס 031-024 םילנפ תודימב      
רוטקורטסנוק תינכת יפל הדלפ      
רומאכו 13 טרפ יפלו )133-50-90/1302(      

2,300,000.00 9,200.00   250.00 .דחוימה ינכטה טרפמב 'חי   
      
לגר יכלוהל ןולייאה תלייטב תוחיטב הקעמ     02.19.04.0020
עבצב העובצו תנוולוגמ הדלפ יליפורפמ      
ןוילע קובמב חטשמ בלושמ רונתב רטסאילופ      
לכה ןוטב הקעמ יבג לע ןקתומ ,הטסורינ תשר      

680,000.00 1,000.00   680.00 .דחוימה ינכטה טרפמב ראותמכו 41 טרפ יפל רטמ   
      
,רטמ 04.5 ךרואב לזרבמ תוחיטב הקעמ     02.19.04.0030
עבצב הקבאב עובצו ןוולוגמ מ"ס 611 הבוגב      
יבג לע ןוגיע LAR יפל ןווג רונתב רטסאילופ      

102,600.00 2,700.00    38.00 .22 טרפ יפל תורישה ךרד ךרואל ,ןוטב ריק 'חי   
      
07.4 ךרוא לזרבמ לגר יכלוהל תוחיטב הקעמ     02.19.04.0035
07 בחורב שפשיפ דועו ,מ"ס 611 הבוגב ,'מ      
ןוולוגמ ,רטסמ חתפמ ליי לוענמ םע ,מ"ס      
יפל ןווג רונתב רטסאילופ עבצב הקבאב עובצו      
    LAR ךרד ךרואל ,ןוטב ריק יבג לע ןוגיע  

 15,500.00 3,100.00     5.00 .22K טרפ יפל תורישה 'חי   
      
הדלפמ ,לגר יכלוהו בכרל בלושמ הפיגנ הקעמ     02.19.04.0040
יפל ןווג רונתב רטסאילופ עבצב עובצו ןוולוגמ      
    LAR הטסורינ יטוחמ תשר רדגב בלושמ,  

600,000.00 2,000.00   300.00 .53 טרפ יפל ןוטב ריק יבג לע ןגועמ רטמ   
      
      

3,698,100.00 40.91.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../048 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     048 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
3,698,100.00 מהעברה      

      
      
יבוע ,01" רטוקב בכרל הפיגנ םוסחמ דומע     02.19.04.0045
עובצו םחו ןוולוגמ הפיכ ללוכ ,מ"מ 5 ןפוד      
יפל ןווגב רונתב הקבאב רטסאילופ עבצב      
    LAR, תוינכות יפל ןוגיע ,'א9 'סמ טרפ יפל  

  4,000.00   500.00     8.00 .רוטקורטסנוק 'חי   
      
תודימב ךמות ריקב השינב תכרעמ שארל ןורא     02.19.04.0050
תדלפ תויושע ,תותלד עברא םע 'מ 08.0/04.2      
ןוטב תקיצי רמג תותלד ינפ ,L613 ,דלח לא      
ליי לוענמ ,תוריקה תמגודכ ,ןבל טנמצ ,03-ב      
,רטסמ חתפמ ,)לוענמ תודיחי 2( ףנכה ךותב      

  7,000.00 7,000.00     1.00 .24 טרפ יפל 'חי   
      
תובחר תוגרדמב עפושמ וא יקפוא די זחאמ     02.19.04.0060
רוניצמ מ"ס 09 הבוגב לגר יכלוהל זכרמב      
תוניפ ללוכ ,5.1" רטוקב L613 הטסורינ      

 16,000.00   400.00    40.00 92 ,12 טרפ יפל ןוגיע תוברל ,תולגועמ רטמ   
      
הדלפ דלשמ יונב תרקת יבג לע הללצה טנמלא     02.19.04.0090
עבצב עובצ ,הנושאר הגרד םחב ןוולוגמ      
יפל ןווגב ,ןורקימ 021 יבוע רונתב רטסאילופ      
    LAR ןוילע יופיח תוברל ,לכירדאה תריחבל  
טרפמו טרפ יפל ,קובמב גוסמ ץע תוחולב      
רשואמ תוכיאו ע"ווש וא םיקורי םימש תרצות      

990,000.00 2,200.00   450.00 .04 טרפ יפל שארמ ר"מ   
4,715,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תולכירדא תורגסמ 40.91.20 כ"הס  

      
ת ו כ י ר ב  50.91.20 ק ר פ  ת ת       
      
וא פוקס תרצות 3X3 ..001 םגד מ"בלפ תכבס     02.19.05.0010

225,000.00 1,500.00   150.00 .ע"וש ר"מ   
      
י"ע ןוטבב םינגועמ מ"בלפמ הגרבה תוטומ     02.19.05.0020

 16,200.00   200.00    81.00 .יטסופאב הקבדהו חודיק 'חי   
      
תודימב מ"מ 01 יבועב מ"בלפ תוחול     02.19.05.0030
םוא תוברל ,תוכבסה ןוגיעל מ"מ 004/004      

 97,200.00 1,200.00    81.00 .תויקסידו 'חי   
338,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוכירב 50.91.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../049 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     049 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.20 ק ר פ       
      
- ת י ג ו ל ו ק א  ה כ י ר ב  10.04.20 ק ר פ  ת ת       
EVIVERETAW ת ו ד ו ב ע       
      
םיעצמ      
      
הבצחממ מ"מ 91-41 לדוגב סדע תלזב     02.40.01.0010

121,800.00   420.00   290.00 .רטיל 003 לש םיקשב זורא תרשואמ 'חי   
      
ידועיי ,Hp ןקותמ חפתומ רמיח ,יילקאווקא     02.40.01.0020
רמיח( םיליער םירמוח אלל ,םיחמצ לודיגל      
02-21 ןיב רגרג לדוג )םיאתמ וניא דודיבל      

125,120.00   230.00   544.00 .רטיל 08 לש קשב זורא ,מ"מ 'חי   
      
וא יוטיח אלל מ"ס 01-5  לדוג ןרוא תופילק     02.40.01.0030

 19,292.00   106.00   182.00 .רטיל 08 לש םיקשב זורא לופיט 'חי   
      
הבצחממ מ"מ 5-2 לדוגב תימוסמוס תלזב     02.40.01.0040

 69,810.00   390.00   179.00 .רטיל 003 לש םיקשב זורא תרשואמ 'חי   
      
סמת ייטיא םירמוח םע חווט ךורא הליתש עצמ     02.40.01.0050
יפל לובכו טסופמוק לע ססובמ םימל םיידועיי      

132,175.00   425.00   311.00 מ"ס 01 :ילמינימ הבכש יבוע .טרפמ ר"מ   
      

  3,421.00    11.00   311.00 םיעצמל ןשד ןיב הדרפהל תשר ר"מ  02.40.01.0060
      
זורא תרנצ לע הנגהל םיינדיס אל לחנ יקולח     02.40.01.0070

  9,000.00   750.00    12.00 .רטיל 003 לש םיקשב 'חי   
      
םיגדו היחמצ      
      

 45,675.00    63.00   725.00 ףעוסמ םישרוש תיב םע תרקדזמ הדג תייחמצ 'חי  02.40.01.0080
      

 36,250.00    25.00  1450.00 םינוציצעב תערתשמ הדג היחמצ 'חי  02.40.01.0090
      

 43,540.00   140.00   311.00 .תוחפל םינש 4 תונב תויפורט םימ תונשוש 'חי  02.40.01.0100
      

 34,210.00   110.00   311.00 .תוחפל םינש 4 תונב תורישנ םימ תונשוש 'חי  02.40.01.0110
      

  8,400.00     6.00  1400.00 םישותי תעינמל הלוחכ תיוונ גד 'חי  02.40.01.0120
      

 12,250.00    35.00   350.00 מ"ס 02-51 לדוג םודא טמוק יגד 'חי  02.40.01.0130
      

 14,700.00    42.00   350.00 מ"ס 02-51 לדוג בוהצ טמוק יגד 'חי  02.40.01.0140
      

  3,750.00    15.00   250.00 הדיחיל םרג 001 לדוגב ףיסמנ גד 'חי  02.40.01.0150
      

679,393.00 10.04.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../050 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     050 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
679,393.00 מהעברה      

      
      
    lasrevinu ogla evitcAauqa םימל הירטקב 02.40.01.0160

  2,772.00   396.00     7.00 ל"מ 005 םישדח 'חי   
      
תרנצ      
      
גרד ,םימ תקפסאל 001EP ןליתאילופ תורוניצ     02.40.01.0170

 28,500.00   190.00   150.00 מ"מ 09 רטוק ,01 רטמ   
      
גרד ,םימ תקפסאל 001EP ןליתאילופ תורוניצ     02.40.01.0180

  1,065.00   213.00     5.00 מ"מ 011 רטוק ,01 רטמ   
      
גרד ,םימ תקפסאל 001EP ןליתאילופ תורוניצ     02.40.01.0190

 27,025.00   235.00   115.00 מ"מ 061 רטוק ,01 רטמ   
      

    428.00   214.00     2.00 מ"מ 23 רטוקב רוניצל םוטא ןוטב ריק רבעמ 'חי  02.40.01.0200
      

  1,023.00   341.00     3.00 מ"מ 09 רטוקב רוניצל םוטא ןוטב ריק רבעמ 'חי  02.40.01.0210
      

    758.00   379.00     2.00 מ"מ 011 רטוקב רוניצל םוטא ןוטב ריק רבעמ 'חי  02.40.01.0220
      

  1,696.00   424.00     4.00 מ"מ 061 רטוקב רוניצל םוטא ןוטב ריק רבעמ 'חי  02.40.01.0230
      
רוניצ לע תובכרומה דנלטוו רוזיפ תודיחי     02.40.01.0240
רוניצמ תופעתסה תוללוכה מ"מ 09 רטוקב      
רטוקב רוניצ + ירודכ זרבו רטוק רבעמ ,רוזיפה      

 16,170.00 1,078.00    15.00 קקפ + ררוחמ מ"מ 061 'חי   
      
תובאשמ רדח      
      
הטקש ,תימצע הקיני םע השבי הבאשמ     02.40.01.0250
תרצות ורפ ןאיזיטרא םגד ,תינוכסחו      

 17,820.00 17,820.00     1.00 תוירחא םינש 3 ללוכ ,3PA ב"הרא ,סנמרופרפ 'חי   
      
רוביח םידרוקר 2 םע יציפק CVP -U רזוח לא     02.40.01.0260

  1,333.00 1,333.00     1.00 מ"מ 09 רטוק ,הקבדהב 'חי   
      
רוביח םידרוקר 2 םע CVP -U םיירודכ םיזרב     02.40.01.0270

  3,068.00 1,534.00     2.00 מ"מ 09 רטוק ,הקבדהב 'חי   
      

  1,100.00 1,100.00     1.00 הקד/רטיל 002 זפוט םגדמ םימ יולימ ףוצמ 'חי  02.40.01.0280
      
תונגה ללוכ ,םימ ןגומ ישאר למשח חול+ןורא     02.40.01.0290

 11,200.00 11,200.00     1.00 טוויחו תובאשמל תומיאתמ 'חי   
      
קדוב י"ע הכירבה לש למשחה תודובע תקידב     02.40.01.0300

  3,200.00 3,200.00     1.00 ךמסומ 'חי   
796,551.00 10.04.20 קרפ תתב הרבעהל

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../051 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     051 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
796,551.00 מהעברה      

      
      
סוליפ      
      
דמצומה סוליפ ספ םע ,השילג תוריק סוליפ     02.40.01.0320
+ רזייל תנזאמ תרזעב קייודמב סלופמו ריקל      

  7,360.00   460.00    16.00 ע"ש וא רוואפ פר הקיסב יולימ רטמ   
      

  5,600.00   350.00    16.00 מ"ס 51 בחורב הקירפ תררוחמ הכבש רטמ  02.40.01.0330
      
םוטיא      
      
,האירואילופ %001 ,המח הזתהב האירואילופ     02.40.01.0340
הבכש ,היתש ימל תרשואמ ,VU תנגה ללוכ      

565,810.00   590.00   959.00 מ"מ 2 תילמינימ ר"מ   
      
הקוזחת      
      
םינושאר םישדוחל הקוזחתו ינושאר הלעפה     02.40.01.0350
תיפוס הריסמ דע דויצבו םיחמצב לופיט ללוכ      

 11,400.00 3,800.00     3.00 חוקלל טקייורפה לש שדוח  
      
יפל טקייורפה לש EDAM SA תינכת טוטרש     02.40.01.0360

  3,080.00 3,080.00     1.00 לעופב דויצו תרנצ תחנה 'חי   
1,389,801.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( EVIVERETAW תודובע - תיגולוקא הכירב 10.04.20 כ"הס  

      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  60.04.20 ק ר פ  ת ת       
      
הז קרפ-תתב םיטרופמה ןבאה יגוס לכ :הרעה      
ןלבקה לע היהי ,םינוש םיטרפו תוינכתבו      
ונובשח לע תואמגודה תושעלו םיחיראה קפסל      
דוביע תואמגוד וא/ו תמגוד תא גיצהלו אוה      
.ורושיא תא לבקלו לכירדאה ינפב ןבאה      
      
ףוציר יחיראב העונת ייאו ,הכרדמ ףוציר     02.40.06.0350
,שארמ רשואמ תוכיאו ע"ווש וא "ןוטסרקא"      
ןווגב שטולמ /שטלותמ / תתוסמ רומיגב      
תודימב מ"ס 6 יבועב ,6 טרפ יפל והשלכ      

340,000.00   170.00  2000.00 .מ"ס 303/0 ר"מ   
      
םינבאב ,םיטרפב רומאכ םינקתמ תעוצר ףוציר     02.40.06.0351
,ביבא לת תיריע ינווג וטנרט ןבא סופיטמ      
תונוש תודימב תתוסמ רמג ,מ"ס 7 יבועב      
'סמ םיטרפ יפל ע"ווש וא "ןייטשרקא" תרצות      

154,000.00   140.00  1100.00 .םינתשמ םיבחור ,82 ,8 ,5 ר"מ   
      
      

494,000.00 60.04.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../052 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     052 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
494,000.00 מהעברה      

      
      
תויולבגומ םע םישנאל תישושיג ןבאב ףוציר     02.40.06.0352
, והשלכ ןווגב םיספ/ תוטילב םע מ"ס 02/02      
ט"קמ "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 6 יבועב      
יפל ,שארמ רשואמ תוכיאו ע"ווש  וא 17961      

  7,000.00   140.00    50.00 .ביבא לת תיריע יפל ןווג ,'א4 ,4 'סמ טרפ ר"מ   
      
"דמיילפ" רמג מ"ס 5 יבועב טינרג ןבאב ףוציר     02.40.06.0355
םיגוסהמ ,רופא ינווג השולשב ,תונוש תודימב      
וא "טהב ןבא" ןאובי BB ו,הרבוק ,336 םיאבה      
54$ לש סיסב ריחמ רשואמ תוכיאו ךרע הווש      
ףסומ ללוכ טיט םע ןוטב תרקת יבג לע ר"מל      
רומאכ )דרפנב דדמנ( רליס יופיצ ללוכ ,הקבדה      

 40,000.00   400.00   100.00 .81 טרפ יפל 019.60.04 ףיעסב ר"מ   
      
ךרדב ,מ"ס 3 יבועב קובמב ץע תוחולמ קד     02.40.06.0356
םימש" טרפמל םאתהב ,תיפצתל השיגה      
שארמ רשואמ תוכיאו ע"ווש וא "םיקורי      
יבג לע ,54 טרפל םאתהב תונתשמ  תודימב      
הרפשא לש ךילהת רבעש ןרוא ץעמ תיתשת      
לכ .ןוטב חטשמ יבג לע וססוביש באלקוטואב      

 90,000.00 1,000.00    90.00 .רטמ 09.2-מ ןטקה ךרואב םה קדה תוחול ר"מ   
      
תוחולמ ,מ"ס 53/51 תודימב תושיגנ תוגרדמ     02.40.06.0357
השיגה ךרדב ,מ"ס 3 יבועב קובמב ץע      
וא "םיקורי םימש" טרפמל םאתהב ,תיפצתל      
טרפל םאתהב ,שארמ רשואמ תוכיאו ע"ווש      
ךילהת רבעש ןרוא ץעמ תיתשת יבג לע ,54      
יבג לע וססוביש באלקוטואב הרפשא לש      

 21,000.00   600.00    35.00 .ןוטב חטשמ רטמ   
      
גוסמ םינבאב ףוצירו םירמוחה לכ תקפסה     02.40.06.0358
תמגוד שטולמ רמג "תיראנילה הרדיסה"      
תוכיאו ע"ווש וא ןייטשרקא תרצות ןוטסרקא      
7/42/61,7/6/61 תודימב שארמ רשואמ      
תריחב יפל םינוש םינווג,מ"ס 7/61/8,      
טנמצ םע תבברועמ לוח תבכש ללוכ .לכירדאה      
ףוצירה רחאל .לוח 5-ל טנמצ 1 לש סחיב      
ךרוצל תופצרמה תא ביטרהל שי קודיההו      

860,000.00   200.00  4300.00 .הבכשה בוציי ר"מ   
      
3 יבועב טינרג ןבאמ 33/51 תודימב תוגרדמ     02.40.06.0493
,דמיילפ רמג ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב מ"ס      
ףיעסב רומאכ רליס יופיצ ללוכ ,שגנומ      

 44,800.00   320.00   140.00 .61 'סמ טרפ יפל )דרפנב דדמנ( 019.60.04 רטמ   
      
      

1,556,800.00 60.04.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../053 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     053 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,556,800.00 מהעברה      

      
      
ןוטבמ םיגרדמ תקיצי רובע ריחמ תפסות     02.40.06.0496
לכב שטולמ ןבל טנמצ 03-ב ףושח ילכירדא      
יפל היצקורטסנוק תינכת ,םייולגה םירוזאה      
רליס יופיצ ללוכ ,'א 61 טרפ יפל ,סדנהמ      

 37,500.00   250.00   150.00 019.60.04 ףיעסב רומאכ )דרפנב דדמנ( ר"מ   
      
001/001 תודימב יעובר גוסמ ץעל טנמגס     02.40.06.0580
ןייטשרקא רצומ םורט ןוטב מ"ס 51 יבועב מ"ס      
םאתהב ,שארמ רשואמ תוכיאו ע"ווש וא      

    800.00   400.00     2.00 .21 'סמ טרפ יפל תינכתב טרופמל 'חי   
      
תנעשמו דוסי ללוכ ,מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבא     02.40.06.0584

 20,000.00   100.00   200.00 .2 'סמ טרפ יפל ,ןוטב רטמ   
      
'סמ טרפ יפל א"תע תויחנה יפל בכרל םוסחמ     02.40.06.0585

 10,500.00   350.00    30.00 9. 'חי   
      

  7,500.00   250.00    30.00 'ב 9 'סמ טרפ יפל בכרל םוסחמל קבח 'חי  02.40.06.0586
      

  3,000.00   300.00    10.00 .11 'סמ טרפ יפל םיינפוא תיינחל ןקתמ 'חי  02.40.06.0587
      
לע הנושאר הבכש תובכש יתשמ רליס יופיצ     02.40.06.0910
,םיטנבולוס סיסב לע היינש הבכשו םימ סיסב      
וא "ןוטב ןוטב" תרצות ןרציה טרפמל םאתהב      

225,000.00    45.00  5000.00 .שארמ רשואמ תוכיאו ךרע הווש ר"מ   
      
ןמיס( ףוציר ךותב תוישושימ תורמסמ -שיגנ     02.40.06.0920
מ"מ 62 דע רטוקב ,הטסורינמ ,םידידב )רתאמ      
'חי 071( הרהזא חטשמל מ"מ 4 דע הבוגבו      
8191 י"ת השירד יפל ,)מ"ס 06 בחורב א"מל      

 50,000.00    12.50  4000.00 .'ב 4 טרפ יפל 6 קלח 'חי   
      
תודימב ,)שדח םגד( בכר ילכל היילע ןבא     02.40.06.0930
    5.11X74X04 ט"קמ מ"ס X172, דוסי לע  
"ןייטשרקא" 'צות  ,'א3 טרפ יפל ןוטב תנעשמו      

  2,050.00   205.00    10.00 .ע"ווש וא רטמ   
1,913,150.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוגרדמו םיפוציר 60.04.20 כ"הס  

      
ת ו י ע ל י ס ו  ת ו ר י ק  70.04.20 ק ר פ  ת ת       
      
,ןבל טנמצ םע ןוטב תקיצי רובע ריחמ תפסות     02.40.07.0313
ללוכ מ"מ 3 טקיד תוינבתב יתוזחו ףושח      
,םילספסה לש םיסוידרל םאתהב םיקוזיח      
,'א 51 ,42 :םיטרפ יפל םיגרדמו םימ תוכירב      

240,000.00   300.00   800.00 .'א61 -ו ר"מ   
240,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תויעליסו תוריק 70.04.20 כ"הס  

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../054 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     054 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו ח ר  ט ו ה י ר  80.04.20 ק ר פ  ת ת       
      
טרפ( 01 סמ טרפ יפל )תובוחר( ןותפשא     02.40.08.0320

  7,600.00   950.00     8.00 .)ביבא לת תיריע 'חי   
      
PC recnepS םגד תלייטב )דחוימ( ןותפשא     02.40.08.0321
    oclateM  ע"ווש וא "ינברוא טוהיר" ןאובי  

 39,000.00 2,600.00    15.00 .'א01 טרפ יפל ,שארמ רשואמ תוכיאו 'חי   
      
ביבא לת תיריע םגד יפל הבישי ילספס     02.40.08.0930
טרופמל םאתהבו מ"ס 08 ךרוא "הנולצרב"      

  2,200.00 1,100.00     2.00 .31 'סמ טרפו טרפמב 'חי   
      

  2,600.00 1,300.00     2.00 31 טרפ יפל ,מ"ס 021 ךרואב ךא ל"נכ 'חי  02.40.08.0940
      
תניגל 31 טרפ יפל ,מ"ס 061 ךרואב ךא ל"נכ     02.40.08.0941

  1,500.00 1,500.00     1.00 .םיבלכה 'חי   
      
םימש" תרצות,קובמב ץע יליפורפמ בשומ     02.40.08.0950
,שארמ רשואמ תוכיאו ע"ווש וא "םיקורי      
יבג לע םוינימולא יליפורפ יבג לע םינקתומ      

720,000.00 1,200.00   600.00 42 'סמ טרפ יפל ,ןוטב תוריק רטמ   
      
חתפנ לירג ללוכ ,L613 הטסורינמ זוקינ תלעת     02.40.08.0960

105,000.00   600.00   175.00 .52 טרפ יפל ןוטבה לספסל תחתמ רטמ   
      
גוסמ ינועבצ ימוגמ קחשמ יחטשמ ףוציר     02.40.08.0994
    E-AVP םוקמב קוצי ןוטב חטשמ יבג לע  
,תינכות יפל םינוש םינווגב מ"ס 01  לש יבועב      

 66,000.00   275.00   240.00 .93 טרפ יפל ר"מ   
      
םג םריחמב םיללוכ םיקחשמ ינקתמ :הרעה      
ןוכמ רושיאו ןרציה תויחנה יפ לע םתנקתה תא      
.םיקחשמלו הדמעהל םינקתה      
      
0100-601002MCP טירפ םיקחשמ ןקתמ     02.40.08.0996
EP EDILS LPH DER LEETS COS םגד      
    ,TWO TOWER W/TUNNEL & ADA  
רשואמ תוכיאו ע"ווש וא מ"עב הבל .ע.נ ןאובי      

229,424.00 229,424.00     1.00 .14 טרפ יפל ,שארמ 'חי   
      
םיקחשמ ןקתמ תנקתהו םירמוחה לכ תקפסה     02.40.08.0997
STSOP םגד 1000-014000MCP טירפ      
    ,PLAY & STAY WITH NET STEEL  
רשואמ תוכיאו ע"ווש וא מ"עב הבל .ע.נ ןאובי      

 75,088.00 75,088.00     1.00 .14 טרפ יפל ,שארמ 'חי   
      
      
      

1,248,412.00 80.04.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../055 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     055 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,248,412.00 מהעברה      

      
      
םיקחשמ ןקתמ תנקתהו םירמוחה לכ תקפסה     02.40.08.0998
GNIROHCNA" םגד P10-47341M טירפ      
    ,"ALBATROSS, RED 42 CM GROUND  
רשואמ תוכיאו ע"ווש וא מ"עב הבל .ע.נ ןאובי      

 24,752.00 24,752.00     1.00 .14 טרפ יפל ,שארמ 'חי   
      
םיקחשמ ןקתמ תנקתהו םירמוחה לכ תקפסה     02.40.08.0999
REVOR םגד 1000-008000PSG טירפ      
    SRAM, ע"ווש וא מ"עב הבל .ע.נ ןאובי  

 57,200.00 57,200.00     1.00 .14 טרפ יפל ,שארמ רשואמ תוכיאו 'חי   
      
םיקחשמ ןקתמ תנקתהו םירמוחה לכ תקפסה     02.40.08.1000
ECAFRUS םגד P7103-10191M טירפ      
    ACIPS RELDDOT, מ"עב הבל .ע.נ ןאובי  

 13,728.00 13,728.00     1.00 .14 טרפ יפל ,שארמ רשואמ תוכיאו ע"ווש וא 'חי   
      
תיגולויב הכירב תובאשמ רדחל יוסיכ     02.40.08.1010
ללוכ ,הדלפ תייצקורטסנוקו קובמב יליפורפמ      
רפסמ טרפ יפל לכה םילוענמ םע הדירי תותלד      

  9,000.00 9,000.00     1.00 'פמוק .44  
1,353,092.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בוחר טוהיר 80.04.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../056 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     056 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14.20 ק ר פ       
      
ה י י ק ש ה  10.14.20 ק ר פ  ת ת       
      
הרקב שארל םירזיבא      
      
רטוק ע"ש וא "תורוד" תמגוד ,ןוסכלא זרב     02.41.01.0010

    520.00   260.00     2.00 1½" 'חי   
      
1 תוברל ילמשח טלפ + ימרז בר םימ דמ     02.41.01.0020

  1,100.00 1,100.00     1.00 1½" ,ע"ש וא "דרא" תמגוד ,םידרוקר 'חי   
      
הייקשה ירקבו םיבשחמ      
      
רקב רובע הרואת דומעל תורבחתה     02.41.01.0030
הנקתהו רבצמ ,ןעטמ תוברל ,טניריא/ויפרוקס      
י"ע הרואת דומעל םלשומ רוביח ללוכ תמלשומ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 ךמסומ יאלמשח 'חי   
      
ע"ש וא הלורוטומ M  טניריא יזכרמ רקב     02.41.01.0040
הרקבה זכרמל הלופכ תרושקת תוברל      
,roodtuo זראמ ,הנטנא ,הצקה תודיחילו      
ןקת ,יוביגל רבצמ ,רשק יושיר ,ןעטמ ,רבצמ      
    BC י"ע הנקתה ,םייפקיהה םירזיבאלו רקבל  
,הכרדהו היצרגטיא ,ןרציה לש השרומ ןיקתמ      

 28,000.00 28,000.00     1.00 הנשל תורשו תוירחא 'חי   
      
הנקתה .יכרד תלת לגרס לע CD דיאונולוס     02.41.01.0050

  2,700.00   300.00     9.00 הנשל תוירחא ,טוויחו 'חי   
      
םיזתמ/םיריטממ      
      
יטסלפ ,ע"ש וא I-02 םגד "RETNUH" ריטממ     02.41.01.0060

  9,996.00   147.00    68.00 ימוג יוסיכ םע הרטלוא ,יתרזג וא יפקיה 'חי   
      
הייקשה תרנצ      
      
הריפח רתיה ןיב םיללוכ תרנצה יריחמ :הרעה      
.יוסיכו      
      
6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     02.41.01.0070

  1,170.00     7.80   150.00 מ"מ 61 רטוק ,ךר רטמ   
      
6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     02.41.01.0080

  8,470.00    12.10   700.00 מ"מ 52 רטוק ,ךר רטמ   
      
6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     02.41.01.0090

 12,834.00    13.80   930.00 מ"מ 23 רטוק ,ךר רטמ   
 67,290.00 10.14.20 קרפ תתב הרבעהל

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../057 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     057 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 67,290.00 מהעברה      

      
      
6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     02.41.01.0100

  4,920.00    16.40   300.00 מ"מ 04 רטוק ,חישק רטמ   
      
6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     02.41.01.0110

 15,914.00    21.80   730.00 מ"מ 05 רטוק ,חישק רטמ   
      
6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     02.41.01.0120

  7,155.00    26.50   270.00 מ"מ 36 רטוק ,חישק רטמ   
      
תורופח תולעתב החנהל לוגסקפ תורוניצ     02.41.01.0130
תוברל תובוצח וא םינבאב תוברועמ תומדאב      
57 רטוק ,51 גרד תשרל וקה רוביחו םירזיבא      

  4,095.00    91.00    45.00 מ"מ רטמ   
      
,מ"מ 061 רטוק 01 גרד C.V.P רוניצמ לוורש     02.41.01.0140
תוברל ךרדמ יחטשל םידעוימה תומוקמב      
תלחשהו מ"ס 001 דע יוסיכ קמועב הריפח      

  1,300.00   130.00    10.00 ןוליינ טוח רטמ   
      
,מ"מ 011 רטוק 01 גרד C.V.P רוניצמ לוורש     02.41.01.0150
תוברל ךרדמ יחטשל םידעוימה תומוקמב      
תלחשהו מ"ס 001 דע יוסיכ קמועב הריפח      

 17,100.00    90.00   190.00 ןוליינ טוח רטמ   
      
מ"מ 57 רטוק 01 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש     02.41.01.0160
מ"ס 07 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל חישק      

  8,970.00    69.00   130.00 ןוליינ טוח תלחשהו רטמ   
      
011 רטוק 01 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש     02.41.01.0170
07 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל חישק מ"מ      

  2,760.00    69.00    40.00 ןוליינ טוח תלחשהו מ"ס רטמ   
      
מ"מ 05 רטוק 01 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש     02.41.01.0180
מ"ס 07 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל חישק      

    940.00    47.00    20.00 ןוליינ טוח תלחשהו רטמ   
      
ףוטפט תוחולש      
      
"םיפטנ םער" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תוחולש     02.41.01.0190

 24,000.00     8.00  3000.00 מ"ס 03-02 לכ תפטפט ,מ"מ  71 ,ע"ש וא רטמ   
      
"םיפטנ םער" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תוחולש     02.41.01.0200

 17,550.00     6.50  2700.00 מ"ס 05-04 לכ תפטפט ,מ"מ  71 ,ע"ש וא רטמ   
      
      
      

171,994.00 10.14.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../058 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     058 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
171,994.00 מהעברה      

      
      
01 םע מ"מ 61 רטוק ןליתאילופ רוניצמ תעבט     02.41.01.0210
םיחוורמב ,תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט      
הנזהה רוניצל תרבוחמ תעבטה ,מ"ס 03 לש      

  3,420.00    36.00    95.00 ןואסלפ רבחמ י"ע 'חי   
      
)עקרקל ףטפט תועבט וא תוחולשל( בציימ     02.41.01.0220
תרוצב מ"מ 6 רטוק ןוולוגמ לזרב טוממ יושע      

  8,540.00     4.00  2135.00 מ"ס 04 ךרואבו U 'חי   
      
הרקב אתב הנגה תוברל זקנמל הפיטש זרב     02.41.01.0230

  4,400.00   550.00     8.00 םיאתמ יטסלפומרט 'חי   
      
אתב הנגה תוברל זקנמ/קלחמ םוקאו םותסש     02.41.01.0240

  2,200.00   550.00     4.00 םיאתמ יטסלפומרט הרקב 'חי   
      
הרקב תוחוש      
      
םע מ"ס 08 רטוק םורט ןוטבמ הרקב תוחוש     02.41.01.0250

 16,800.00 2,100.00     8.00 הייקשה בותיכ םעו הסכמ 'חי   
      
תכרעמ ישאר      
      
הרטמהו ףוטפטל 1½" רטוק תכרעמ שאר     02.41.01.0260
,תומכ י"פע לעופה הייקשה רקב י"ע לעפומ      
,דוקיפ ימל האיצי ,ןג זרב ,ןוסכלא ףוגמ תוברל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ ,בלושמ ריווא ררחשמ      
05 ןנסמ ,ילמשח טלפ םע םימ דמ ,הזנורבמ      
םידרוקר 2 ,ץחל ןיטקמ ,ש"מ 021 ןנסמ ,ש"מ      
םישרדנה םירבחמהו רוביחה ירזיבא לכו      

  8,500.00 8,500.00     1.00 )דרפנב ודדמי תולעפהה( 'חי   
      
ילוארדיה ףוגמ תוברל ,1½" רטוק הלעפה     02.41.01.0270
ירזיבאו ףקז ,לופינממ תולצפתה ,הזנורבמ      

  5,460.00   780.00     7.00 תרנצל רוביח 'חי   
      
ילוארדיה ףוגמ תוברל ,1" רטוק הלעפה     02.41.01.0280
ירזיבאו ףקז ,לופינממ תולצפתה ,הזנורבמ      

    520.00   520.00     1.00 תרנצל רוביח 'חי   
      
םגד "רבנע" גוסמ תכרעמ שארל הנגה ןורא     02.41.01.0290
תוברל ,ע"ש וא מ"ס 33-011-08 תודימב      

  9,700.00 4,850.00     2.00 תושרדנה רפעה תודובע לכו לוענמ 'חי   
231,534.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הייקשה 10.14.20 כ"הס  

      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../059 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     059 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  20.14.20 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
תסדנהל הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגג חמוצה      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
ויולימו רובה תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
.הנש 1-ל תוירחא ללוכ לודיגל עצמב      
      
שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     02.41.02.0013
לכ ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
םילכב שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה      

  2,500.00     5.00   500.00 .'וכו םיינכמ ר"מ   
      
בכרה לעב סמת יטיא ימיכ ןשד  תפסות     02.41.02.0014
    K:P:N הייחמצה גוסל שארמ רשואמו עודי  
ע"ש וא ןיערגה לש "ןירגיטלומ" גוסמ שרדנה      

  1,000.00     2.00   500.00 .םנודל ג"ק 05 / ר"מל םרג 05 לש תומכב ר"מ   
      
חפנ רטיל 3 - 4 לדוג ,םירערע תוברל ,םיחמצ     02.41.02.0015

168,000.00    25.00  6720.00 .תיקש וא  לכימ 'חי   
      

 75,000.00    50.00  1500.00 "הילופיניט היסוז" ןזמ םידברמב אשד ר"מ  02.41.02.0016
      
ףוט :ללוכ תרוזפתב 517 לטנב לודיגל עצמ     02.41.02.0017
,%02 סוקוק ,%02 לובכ ,%05 4-0+8-0      
ףוט ילעפמ תרצות %01 הדרפמ טסופמוק      

544,000.00   320.00  1700.00 .שארמ רשואמ תוכיאו ע"ווש וא מ"עב ח"שגא ק"מ   
      
ילמינימ עזג יבוע 01 רפסמ לדוג םירגוב םיצע     02.41.02.0060
,מ"הש יפל ילמינימ םידב רפסמו ילמינימ הבוג      
רפסמ טרפב עיפומש יפכ םישרוש תיב ללוכ      
ילמינימ הבוגו 07 ילמינימ רטוק "ץע ןוגיע" 73      

 48,000.00   600.00    80.00 .קתונמ עצמב ולתשיש םיצעה לכב 05  ץע   
      
יפל הפש ינבא "ןורנג" תרצות ץעל ןוגיע טרפ     02.41.02.0070
ןוולוגמ רכז ןיע גרוב ללוכ םיצע ןוגיעל טרפ      
    "NID 085 8/5 זכרמב ןגועמ ,ג"ק 007 סמועל  
תועירי עוביק ךרוצל הפשה ןבא לש הבחר עלצ      
,ץע לכל 2 'פמוק .הניגעה תכרעמ לש הרישקה      

 32,000.00   200.00   160.00 .73 טרפ יפל 'חי   
      
      
      

870,500.00 20.14.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../060 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     060 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
870,500.00 מהעברה      

      
      
תמגודכ םייעקרק תת הנבמ יזגרא     02.41.02.0080
    "tluavatartS" תוכיאו ע"ש וא "רדה" ןאובי  
תאישנל קתונמ עצמ יולימב ,שארמ רשואמ      
תוברל ,םיצעל לודיג תיבכ םיינפואה לולסמ      
סדנהמ תינכתו 7 ,83 טרפ יפל יולימו ןוגיע      

616,000.00 2,800.00   220.00 .היצקורטסנוק ק"מ   
      
םוח ןווגב מ"ס 5 יבועב ףוט ןבאב קתונמ עצמ     02.41.02.0091
ןולייא תלייטב םיחיש ירוזאב לודג הילופ לדוגב      

 22,400.00   280.00    80.00 .ןותחתה סלפמב תויתשתה תלעתבו ק"מ   
      
תזקנמה הבכשה ג"ע יתיישעת ליטסכטואג     02.41.02.0101
תיב תונפד ג"ע ללוכ ,ר"מ/'רג 003 לקשמב      

 27,000.00     9.00  3000.00 .םיילושל העיריה תקבדהו לודיגה ר"מ   
      
ןבא הילופ לדוג ,ףוטש טגרגא תזקנמ הבכש     02.41.02.0111
,מ"ס 01 ילמינימ הבכש יבוע,מ"ס 3 ילמינימ      

 24,000.00   120.00   200.00 .62 טרפ יפל ק"מ   
      
יבג לע EPDH גוסמ םישרוש תחוד תעירי     02.41.02.0115
ללוכ ,מ"מ 1 יבועב םוטיאה לע הנגה ןוטב      

 40,000.00    20.00  2000.00 .דחא חטשמל תועיריה תמחלה ר"מ   
      
םיקיזממ הייקנ תילוח הרמח גוסמ ןג תמדא     02.41.02.0200

135,000.00    50.00  2700.00 .ןולייא ךרואלו ןותחת סלפמב תויתשת תלעתב ק"מ   
1,734,900.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תועיטנו ןוניג 20.14.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../061 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     061 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15.20 ק ר פ       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15.20 ק ר פ  ת ת       
      

  1,300.00    13.00   100.00 .מ''ס 51 דע יבועב ,טלפסא קוריפ ר"מ  02.51.01.0010
      
והשלכ יבועב טלפסא תעסימ לש ריהז רוסינ     02.51.01.0020

  8,160.00    17.00   480.00 הדובע ירוזא תריציל רטמ   
      

 17,940.00    13.00  1380.00 גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ ר"מ  02.51.01.0030
      

 10,450.00    11.00   950.00 .גוס לכמ הפש ינבא קוריפ רטמ  02.51.01.0040
      
אלל ''קזב'' לש תרוקיב יאת/תוחוש תמאתה     02.51.01.0050

  1,040.00   520.00     2.00 .הרקת קוריפ 'חי   
      
ללוכ ''קזב'' לש תרוקיב יאת/תוחוש תמאתה     02.51.01.0060

  1,660.00   830.00     2.00 .הרקת קוריפ 'חי   
      
קוריפ אלל גוס לכמ תרוקיב יאת תמאתה     02.51.01.0070

  6,800.00   400.00    17.00 .הרקת 'חי   
      
קוריפ ללוכ גוס לכמ תרוקיב יאת תמאתה     02.51.01.0080

 17,160.00   520.00    33.00 .הרקת 'חי   
      

  2,400.00   400.00     6.00 .דיחי את ןטלוק תמאתה 'חי  02.51.01.0090
      
את לכ רובע 090.10.15 ףיעסל ריחמ תפסות     02.51.01.0100

  1,860.00   310.00     6.00 ישאר הטילק אתל דומצ ףסונ 'חי   
      

  1,640.00   410.00     4.00 .םיאת 3 דע 1 ,םינטלוק לוטיב 'חי  02.51.01.0110
      

 11,610.00     3.00  3870.00 וקוליסו חטשה ףושיח ר"מ  02.51.01.0120
      

    850.00   850.00     1.00 הפשא לכימ תקתעהו קוריפ 'חי  02.51.01.0130
      
גוס לכמ רורמת / טלש תקתעהו ריהז קוריפ     02.51.01.0140

  1,550.00   155.00    10.00 דחא דומע םע 'חי   
      
ןוטבמ ,אוהש גוס לכמ תוחיטב הקעמ קוריפ     02.51.01.0150

  5,850.00    45.00   130.00 .ןיוזמ רטמ   
      

 21,000.00    15.00  1400.00 .מ''ס 1.51-0.03 יבועב ,טלפסא קוריפ ר"מ  02.51.01.0160
      

  3,000.00    24.00   125.00 .ןוטב תכרדמ קוריפ ר"מ  02.51.01.0170
      
לכבו גוס לכב ןייוזמ ןוטבמ תוריק קוריפ     02.51.01.0180

 17,500.00   175.00   100.00 .רוסינ תוברל ,יבוע ק"מ   
131,770.00 10.15.20 קרפ תתב הרבעהל

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../062 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     062 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
131,770.00 מהעברה      

      
      

    715.00    13.00    55.00 .אוהש גוס לכמ תורדג תקתעהו קוריפ רטמ  02.51.01.0190
      

  3,180.00    60.00    53.00 .גוס לכמ םידומע קוריפ 'חי  02.51.01.0200
      

  3,300.00 1,100.00     3.00 .אוהש גוס לכמ םוסחמ תקתעהו קוריפ 'חי  02.51.01.0210
      

    150.00    50.00     3.00 .אוהש גוס לכמ הככס קוריפ ר"מ  02.51.01.0220
      
תודובעה לכ ללוכ םייק ןטלוק תקתעהו קוריפ     02.51.01.0230

  3,000.00 1,000.00     3.00 לולכמ .תושורדה  
      

  6,000.00 2,000.00     3.00 .גוס לכמ םירגוב םיצע תקתעה 'חי  02.51.01.9000
      

  1,500.00   500.00     3.00 .גוס לכמ םירגוב םיצע תתירכ 'חי  02.51.01.9001
149,615.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הנכה תודובע 10.15.20 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15.20 ק ר פ  ת ת       
      

 16,000.00    25.00   640.00 .רפעה קוליסו ךרדה ךרואל הריפח ק"מ  02.51.02.0010
      

 11,610.00     3.00  3870.00 .תירוקמ דוסי עקרק קודיה ר"מ  02.51.02.0020
      

  1,170.00     6.00   195.00 .רקובמ קודיה ק"מ  02.51.02.0030
      

174,000.00    58.00  3000.00 .אבומ יולימ ק"מ  02.51.02.0040
202,780.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 20.15.20 כ"הס  

      
ת ו י ת ש ת ו  ע צ מ  ת ו ב כ ש  30.15.20 ק ר פ  ת ת       
מ "ו ג א       
      

153,300.00   105.00  1460.00 .'א גוס עצמ ק"מ  02.51.03.0010
153,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( מ"וגא תויתשתו עצמ תובכש 30.15.20 כ"הס  

      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ב כ ש  40.15.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ע ס י מ ב       
      
סג טגרגא םע מ''ס 3 יבועב 5.21 צ''את     02.51.04.0010

  7,155.00    27.00   265.00 01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ''ס 9 יבועב S( 5.73( מ''את     02.51.04.0020

 84,920.00    44.00  1930.00 01-86GP ןמוטיבו 'ב גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ''ס 01 יבועב S( 5.73( מ''את     02.51.04.0030

 34,560.00    48.00   720.00 01-86GP  ןמוטיבו 'ב גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
126,635.00 40.15.20 קרפ תתב הרבעהל

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../063 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     063 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
126,635.00 מהעברה      

      
      
סג טגרגא םע מ''ס 5 יבועב S( 52( מ''את     02.51.04.0040

537,744.00    34.00 15816.00 01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ''ס 5 יבועב 5.21 צ''את     02.51.04.0050

343,332.00    34.00 10098.00 01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
תוכרדמו םיינפוא ליבשל טלפסא ןוטב תבכש     02.51.04.0060
ןמוטיבו 2/1" טגרגא לדוג ,מ"ס 5 יבועב      

 48,000.00    32.00  1500.00 .7 טרפ יפל ,01-86GP ר"מ   
      
םינוש םייבועב )S( 5.73 מ"את טלפסא ןוטב     02.51.04.0070
יטימולוד/יריג סג טגרגא םע )תרשיימ הבכש(      

 92,400.00   210.00   440.00 01-86GP ןמוטיבו 'ב גוס ןוט   
      
52.0-5.0 לש תומכב החאמ יופיצ סוסיר     02.51.04.0080

 33,410.00     1.30 25700.00 .ר''מ/ג''ק ר"מ   
      

  8,100.00     1.80  4500.00 .ר''מ/ג''ק 8.0-2.1 לש תומכב דוסי יופיצ סוסיר ר"מ  02.51.04.0090
      

 14,553.00     6.60  2205.00 . מ''ס 01-0 קמועל טלפסא ףוצרק ר"מ  02.51.04.0100
      

  5,000.00    20.00   250.00 שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ  02.51.04.0110
1,209,174.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תועסימב תויטלפסא תבכש 40.15.20 כ"הס  

      
י נ ב א  ,ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  60.15.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ ו  ה ל ע ת  י נ ב א  ,ה פ ש       
      
אלל רופא ןווגב מ"ס 05/51/32 רבעמ ןבא     02.51.06.0020

  4,048.00    92.00    44.00 .הזאפ רטמ   
      

 82,600.00    70.00  1180.00 רופא ןווגב מ''ס 02/01 ןג ןבא רטמ  02.51.06.0030
      

100,800.00    84.00  1200.00 רופא ןווגב מ''ס  32/32 העונת -יא ןבא רטמ  02.51.06.0040
      

160,000.00   100.00  1600.00 רופא ןווגב  מ''ס 52/03 הבחר הפש-ןבא רטמ  02.51.06.0050
      

  5,200.00   400.00    13.00 03-ב ןיוזמ ןוטבמ יא שאר 'חי  02.51.06.0060
352,648.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוגרדמו הלעת ינבא ,הפש ינבא ,ףוציר תודובע 60.15.20 כ"הס  

      
ם י י ט ת נ י ס ו א י ג  ם י ר צ ו מ  70.15.20 ק ר פ  ת ת       
      
תובכשב םיקדס תופקתשה בוכיעל העירי     02.51.07.0010

  5,400.00    18.00   300.00 טלפסא ר"מ   
  5,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םייטתניסואיג םירצומ 70.15.20 כ"הס  

      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../064 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     064 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  90.15.20 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד  י ר ז י ב א ו       
      

  2,550.00   150.00    17.00 .רצק גוסמ ךרד ירורמתל דומע 'חי  02.51.09.0010
      

  7,600.00   190.00    40.00 ליגר גוסמ ךרד ירורמתל דומע 'חי  02.51.09.0020
      

 11,160.00   180.00    62.00 דומע אלל ינוריע לדוג םירורמת 'חי  02.51.09.0030
      
ידומע ג"ע רוא יריזחמ קיטסלפ יספ יופיצ     02.51.09.0040

  3,420.00    60.00    57.00 'פמוק .םינווג ינש - טלש/רורמת  
      
בחורב םיעוטק וא םיאלמ םיווק ןבל ספ תעיבצ     02.51.09.0050

  3,360.00     3.00  1120.00 .)918 ,028 ,908 ,608 ,308 ,108( מ"ס 21 רטמ   
      
מ"ס 02 בחורב םיווק העונת ייא תעיבצ     02.51.09.0060

  2,304.00    24.00    96.00 (815). ר"מ   
      
מ"ס 05 בחורב םיווק ,היצח ירבעמ תעיבצ     02.51.09.0070

  4,914.00    27.00   182.00 (811). ר"מ   
      
בחורב םיעוטק וא םיאלמ םיווק ןבל ספ תעיבצ     02.51.09.0080

  1,925.00     5.50   350.00 .)018,508,808 ,108( מ"ס 03 רטמ   
      
בחורב םיעוטק וא םיאלמ םיווק ןבל ספ תעיבצ     02.51.09.0090

  2,700.00    27.00   100.00 .מ"ס 05 רטמ   
      

  2,546.00    38.00    67.00 .)318( דדוב ץח תעיבצ 'חי  02.51.09.0100
      

  1,125.00    45.00    25.00 .)318( לופכ ץח תעיבצ 'חי  02.51.09.0110
      

    300.00    30.00    10.00 ןבל עבצב העסמ ג"ע םיכנ אסכ ןומיס תעיבצ 'חי  02.51.09.0120
      
הפש ינבא תעיבצ     02.51.09.0130

 14,245.00     5.50  2590.00 .)ןבל-לוחכ/בוהצ-םודא/ןבל-םודא/ןבל-רוחש( רטמ   
      

  6,157.50     1.50  4105.00 .תיכוכז ירודכ רובע ריחמ תפסות רטמ  02.51.09.0140
      

  4,812.50    12.50   385.00 .תיכוכז ירודכ רובע ריחמ תפסות ר"מ  02.51.09.0150
 69,119.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 90.15.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../065 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     065 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל ו ע ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  75.20 ק ר פ       
      
ם י מ  י ו ו ק  10.75.20 ק ר פ  ת ת       
      

 20,000.00   400.00    50.00 23/5" ד.ע 4" רטוק הדלפ תורונצ רטמ  02.57.01.0010
      
תורקת לעמ 61/3" ד.ע 8" רטוק הדלפ תורונצ     02.57.01.0020

318,000.00   530.00   600.00 תורישה ךרד תפצרו תלייטה תפצר ,םיפתרמה רטמ   
      
תפצר לעמ 23/5" ד.ע 3" רטוק הדלפ תורונצ     02.57.01.0030

 17,500.00   350.00    50.00 תלייטה רטמ   
      

 18,400.00   460.00    40.00 61/3" ד.ע 6" רטוק הדלפ תורונצ רטמ  02.57.01.0040
      
העיבצ םע 4/1" ד.ע 41" רטוק הדלפ לוורש     02.57.01.0050
ןורקימ 006 יבועב LS-6 יסקופאב רונצה ץוח      

 60,000.00   600.00   100.00 'פמוק .יסקופא דוסי עבצ יבג לע  
      
,41" רטוק לוורשב 8" רטוקב רוניצ תלחשה     02.57.01.0060

 22,000.00   220.00   100.00 קחרמ תורמוש תועבט תוברל רטמ   
      
,את ללוכ ,ידגנ ןגוא םע 3" רטוקב ןגואמ ףוגמ     02.57.01.0070

  6,600.00 3,300.00     2.00 .ץויחו ןגוא רבחמו 'חי   
      
,את ללוכ ,ידגנ ןגוא םע 4" רטוקב ןגואמ ףוגמ     02.57.01.0080

  3,800.00 3,800.00     1.00 .ץויחו ןגוא רבחמו 'חי   
      
רבחמו ,ידגנ ןגוא םע 6" רטוקב ןגואמ ףוגמ     02.57.01.0090

  4,300.00 4,300.00     1.00 .ץויחו ןגוא 'חי   
      
,את ללוכ ,ידגנ ןגוא םע 8" רטוקב ןגואמ ףוגמ     02.57.01.0100

 20,550.00 6,850.00     3.00 ץויחו ןגוא רבחמו 'חי   
      

  7,200.00   300.00    24.00 .3"-4" רטוקב רוויע ןגוא וא ךתורמ ןגוא 'חי  02.57.01.0110
      

    900.00   450.00     2.00 .6" רטוקב רוויע ןגוא וא ךתורמ ןגוא 'חי  02.57.01.0120
      

  1,800.00   600.00     3.00 8" רטוקב רווע ןגוא וא ךתורמ ןגוא 'חי  02.57.01.0130
      
הנגה ןקתמ ללוכ ,4" רטוקב ןוילע יובכ זרב     02.57.01.0140

 60,000.00 2,500.00    24.00 .הריבש דגנ 'חי   
      
6" רטוקב ףקז לע 3X2" לופכ הפירש זרב     02.57.01.0150

 11,220.00 3,740.00     3.00 "ץרוטש" רבחמו ע"ש וא "סמופ" תרצות 'חי   
      
      
      
      

572,270.00 10.75.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../066 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     066 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
572,270.00 מהעברה      

      
      
,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל( ןוניגל םימ רובח     02.57.01.0160
3" רטוקב ישאר םימ וקל רובח עטק ללוכ      
,2" זרב 2"/3" רטוק רבעמ 'מ 3 דע ךרואבו      

  4,200.00 2,100.00     2.00 .'וכו דרוקר ,םיכרב ,םילפינ ,םירבעמ 'חי   
      
דרא תרצות 5.1" ימרז בר רטוקב םימ דמ     02.57.01.0170

    852.00   852.00     1.00 )היקשהל( הילד 'חי   
      
םייק רונצל 8" רטוק שדח הדלפ רונצ רובח     02.57.01.0180
ןגוא רבחמ תבכרהו הקפסא ללוכ ,01" רטוק      
ךתורמ רטוק רבעמו  01" רטוק ידגנ ןגואו      
י"פע וקה תקרהל םירודיסה לכ ללוכ 01"/8"      

  7,600.00 3,800.00     2.00 'פמוק .הייריעה תויחנה  
      
םייק רונצל 6" רטוק שדח הדלפ רונצ רובח     02.57.01.0190
ןגוא רבחמ תבכרהו הקפסא ללוכ ,6" רטוק      
וקה תקרהל םירודיסה לכ תוברל ,ידגנ ןגואו      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .היריעה תויחנה י"פע  
      
רתאל יוניפו 3"-4" רטוק םייק םימ וק קורפ     02.57.01.0200

    600.00    30.00    20.00 .ךפש רטמ   
      
דע רטוקב והשלכ רמוחמ םייק םימ וק קותינ     02.57.01.0210
,רוויע ןגוא   ןגוא תועצמאב ותריגסו 3"-4"      
רותיא ,הייריעה םע םימה קותינ םואת תוברל      
'חרב( ותומדקל חטשה תרזחהו הריפח ,וקה      

  2,400.00   800.00     3.00 )סזומ 'חי   
      
םיעטקל הקולח ללוכ הדובעה לכל ץחל תוקידב     02.57.01.0220

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .חוקפה תושירד יפל  
      
םירצק םיעטקב םיכתורמ רורווא תורוניצ     02.57.01.0230
תשר ללוכ ,3/61" ד.ע 01" רטוקב הדלפמ      

 22,500.00   450.00    50.00 .שרדנכ תויוז ללוכו רוניצה הצקב םירופצ רטמ   
      
ךרוצל ןוטב תרקתו תוריקב םיחתפ תביצח     02.57.01.0240

  5,250.00   750.00     7.00 'פמוק .שדחמ םמוטיאו הבוראה תנקתה  
622,172.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םימ יווק 10.75.20 כ"הס  

      
ל ו ע ת  י ו ו ק  20.75.20 ק ר פ  ת ת       
      

 10,000.00   500.00    20.00 .'מ 57.1 דע קמועב מ"ס 04 רטוק תורונצ רטמ  02.57.02.0010
      

 75,000.00   625.00   120.00 'מ 57.1 דע קמועב מ"ס 05 רטוק תורונצ רטמ  02.57.02.0020
      

 85,000.00 20.75.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../067 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     067 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 85,000.00 מהעברה      

      
      
דע 67.1 -מ קמועב מ"ס 05 רטוק תורונצ     02.57.02.0030

 39,000.00   650.00    60.00 .'מ 52.2 רטמ   
      
דע 62.2 -מ קמועב מ"ס 05 רטוק תורונצ     02.57.02.0040

 67,500.00   675.00   100.00 .'מ 57.2 רטמ   
      

  5,200.00   520.00    10.00 הפצר ךותב 4/1X"01" רטוק תורונצ רטמ  02.57.02.0050
      

 19,200.00   640.00    30.00 .'מ 52.1 דע קמועב 4/1X"21" רטוק תורונצ רטמ  02.57.02.0060
      
"לוגסקפ" תמגודב בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     02.57.02.0070
םינקתומ ע"ש וא 01 גרד מ"מ 004 רטוק      

 30,900.00 1,030.00    30.00 תויתשת תלעתב םייולג רטמ   
      
ןקתומ 6" רטוקב "טירבג" ןליתאילופ רוניצ     02.57.02.0080
ללוכ  ןוטב ידומע ךותב וא יולג ,יכנא וא יקפוא      
תרוקיב יחתפ ללוכו ,רטמ 2 לכ ריקל םיקוזיח      
רתיו ,תוילמשח תופומ ,תוטשפתה ירזיבאו      
הנקתהל תושורדה רזעה תודובעו םירמוחה      

120,000.00   300.00   400.00 )זוקינ וק רובע( תמלשומ רטמ   
      
ןקתומ 4" רטוקב "טירבג" ןליתאילופ רוניצ     02.57.02.0090
ללוכ  ןוטב ידומע ךותב וא יולג ,יכנא וא יקפוא      
תרוקיב יחתפ ללוכו ,רטמ 2 לכ ריקל םיקוזיח      
רתיו ,תוילמשח תופומ ,תוטשפתה ירזיבאו      
הנקתהל תושורדה רזעה תודובעו םירמוחה      

 50,000.00   250.00   200.00 תמלשומ רטמ   
      
ףוטע 4" רטוקב C.V.P ררוחמ ירושרש רוניצ     02.57.02.0100
העיריו מ"ס 04/04 תודימב שדע ץצח רטליפב      
הנבמ ,םיכמות תוריק בג זוקינל ,תינכטואיג      

  6,100.00   122.00    50.00 זוקינ תחושל רוביח ללוכ ,'דכו שיבכ רטמ   
      
ףוטע 6" רטוקב C.V.P ררוחמ ירושרש רוניצ     02.57.02.0110
העיריו מ"ס 04/04 תודימב שדע ץצח רטליפב      
הנבמ ,םיכמות תוריק בג זוקינל ,תינכטואיג      

 59,280.00   156.00   380.00 זוקינ תחושל רוביח ללוכ ,'דכו שיבכ רטמ   
      
רטוק שדח רונצ רובח רובע ריחמ תפסות     02.57.02.0120
דובעה ינוקת ללוכ ,םייק .ב.תל מ"ס 05-04      

  2,400.00   800.00     3.00 'פמוק .חיטהו  
      
דע 'מ 62.2-מ קמועב מ"ס 001/001 .ב.ת     02.57.02.0130

 97,500.00 7,500.00    13.00 'פמוק .'מ 57.2  
      

 34,200.00 5,700.00     6.00 'פמוק .'מ57.1 דע קמועב מ"ס 001/001 .ב.ת 02.57.02.0140
616,280.00 20.75.20 קרפ תתב הרבעהל

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../068 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     068 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
616,280.00 מהעברה      

      
      
דע 'מ 67.1-מ קמועב מ"ס 001/001 .ב.ת     02.57.02.0150

 19,200.00 6,400.00     3.00 'פמוק .'מ 52.2  
      
רונצ לע שדח את תנקתה רובע םיישק תפסות     02.57.02.0170
רונצה תריבש ללוכ ,מ"ס 03-04 רטוקב םייק      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .דובעה תרדסהו אתה ךותב טלובה  
      
ימוג םטא רובע הרקב יאת ריחמל תפסות     02.57.02.0180
תמגודכ הרקבה אתב הנבומ מ"ס 04 רטוקב      
    051-F לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש  

 11,000.00   550.00    20.00 רשואמ ךרע הוש וא ןמפלוו 'חי   
      
ימוג םטא רובע הרקב יאת ריחמל תפסות     02.57.02.0190
תמגודכ הרקבה אתב הנבומ מ"ס 05 רטוקב      
    051-F לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש  

 28,000.00   700.00    40.00 רשואמ ךרע הוש וא ןמפלוו 'חי   
      

  4,200.00   420.00    10.00 01" - 21" רטוקב ךא ,לנכ 'חי  02.57.02.0200
      

  4,368.00   546.00     8.00 61" רטוקב ךא ,ל"נכ 'חי  02.57.02.0210
      
לכל מ"ס 08/03 תודימב תותשר 2 הטילק את     02.57.02.0230
ןבאו הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק      
ןיממ ,ע"וש וא "ביבא" םגד לזרב תקצימ הפש      

 42,400.00 5,300.00     8.00 D-400 'חי   
      
לכל מ"ס 08/03 תודימב תותשר 3 הטילק את     02.57.02.0240
ןבאו הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק      
ןיממ ,ע"וש וא "ביבא" םגד לזרב תקצימ הפש      

 22,200.00 7,400.00     3.00 D400 'חי   
      
לכל מ"ס 08/03 תודימב תותשר 4 הטילק את     02.57.02.0250
ןבאו הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק      
ןיממ ,ע"וש וא "ביבא" םגד לזרב תקצימ הפש      

 18,940.00 9,470.00     2.00 D400 'חי   
      
תותשר 4 לעמ הטילק את לכל ריחמ תפסות     02.57.02.0260
דע קמועבו ןטלוק לכל מ"ס 08/03 תודימב      

  2,100.00 2,100.00     1.00 לזרב תקצימ הפש ןבאו הכבש ללוכ ,מ"ס 002 'חי   
      
א"תע םגד שדח הסכמל םייק הסכמ תפלחה     02.57.02.0280

  6,050.00 1,210.00     5.00 סזומ 'חרב ןוט 04 סמועל מ"ס 06 רטוקב 'חי   
      
      
      
      

775,738.00 20.75.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../069 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     069 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
775,738.00 מהעברה      

      
      
קורפ :ללוכ ,מ"ס 02 דע הסכמ תכמנה/תהבגה     02.57.02.0290
ןוטבמ תפסות תקיצי ,תרגסמהו הסכמה      
תרוגח ללוכ ,שדחמ הסכמה תעיבקו ןוראוצל      

  5,400.00   450.00    12.00 .ןיוזמ ןוטב 'חי   
      
קוריפ ללוכ מ"ס 01 דע םייק ןטלוק תהבגה     02.57.02.0300
שרדנכ תוריקל ההבגה הקיצי ,הכבשו .ש.א      
תרוגח תוברל ,שדחמ הכבשהו .ש.א תעיבקו      

  4,000.00   400.00    10.00 .ןוטב 'חי   
      
ללוכ ,םיגוסה לכמ הפש ינבא לש ריהז קורפ     02.57.02.0310
ינבא ,תועפושמ םינבא ,הפש ינבא( ןוטב דוסי      

    150.00    15.00    10.00 )'וכו תוימוחת ,ןוטב תלעת ,דצ רטמ   
      
מ"ס 03 בחורב ןיוזמ ןוטבמ זוקינ תלעת     02.57.02.0320
לזרבמ תשר יוסיכ םע מ"ס 05 דע קמועבו      

 10,000.00 2,000.00     5.00 D-004 הקיצי רטמ   
      
ללוכ DH002 ןיירדנק "לוקינ" םגד זוקינ תלעת     02.57.02.0330
תפצרב תנקתומ D-004 סמועל זוקינ תשר      

225,000.00 1,500.00   150.00 תלייטה רטמ   
      
-כ ךרואב 6" רטוקב תולעתהמ אצומ תורוניצ     02.57.02.0340

 20,000.00 2,000.00    10.00 'פמוק .שרדנכ תויכנא תויווז תוברל ,'מ 5.1  
      
תריסמו מ"ס 08/54 םשג ימ ןטלוק קורפ     02.57.02.0350

  2,640.00   440.00     6.00 'פמוק .הייריעה ינסחמל תשרה  
      
ןוטבמ מ"ס 03-04 רטוק םייק רונצ קורפ     02.57.02.0360

  6,625.00   125.00    53.00 .רשואמ ךפש םוקמל רבשה תקחרהו רטמ   
      
רבעמ ךרוצל םייק טלפסא שיבכ ןוקיתו קורפ     02.57.02.0370
בצמה תרזחהו מ"ס 05 דע רטוקב תרנצ      

 14,000.00   140.00   100.00 .ותומדקל רטמ   
      
M.S.L.C תבורעתב תורוב וא תולעת יולימ     02.57.02.0380

 66,000.00   330.00   200.00 .תונספט אלל תישפוח הכיפשב ק"מ   
1,129,553.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( לועת יווק 20.75.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../070 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     070 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב "ו ש ו  ה ז י ר כ  ,ן ו ח ט י ב  ת ו כ ר ע מ  19.20 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.19.20 ק ר פ  ת ת       
      
,הצרה ,הנקתה ,הקפסא ,םיללוכ םיפיעסה .1      
.הלעפה      
      
לש הנקתהו הקפסא םיללוכ םיפיעסה .2      
,םלשומ לכה ,הצקה ירזיבאל טוויחו הליבכ      
.תרחא ןיוצמ םאב טעמל      
      
ירמוחו תודובעה לכ תא םיללוכ םיריחמה .3      
לש תמלשומ הלעפהו הנקתהל םיוולנה רזעה      
.תכרעמה      
      
טרפמה תיצמת וניה םיפיעסה רואית .4      
תושירדה תא אורקל שי רוחמתה ינפל .ינכטה      
.םאולמב תוינכטה      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורעה 00.19.20 כ"הס            
      
ס "מ ט  ,ן ו ח ט י ב  ת כ ר ע מ  10.19.20 ק ר פ  ת ת       
ה ס י נ כ  ת ר ק ב ו  ם ו ר ק ט נ י א  ,      
      
םינקתומ םיפלשנ םיחישק םיקסיד לש ךרעמ     02.91.01.0020
לש םינתשמ םיחפנב ,ל"נה RVN-ה תודיחיב      
    GB4-BG2, לכמ ואדיווה תקופת תטלקהל  
,תוחפל םימי שדוח לש ןמז קרפל המלצמ      
ןורכיז ריחמ .טרפמב טרופמכ SPI-ו םיבצקב      

 18,850.00   650.00    29.00 .המלצמל ןוסחא 'חי   
      

  7,250.00   250.00    29.00 RVN תרשל המלצמ רוביח ןוישיר 'חי  02.91.01.0030
      
אלל ROODTUO יאנתל הקיטילנא ץורע     02.91.01.0040
עסונ בכר ןוגכ םיעורא חותינל םיקוח תלבגה      
העיסנ ,דמוע בכר ,העונתה ןוויכל דוגינב      
םיקוחה לכו שיבכה לע בוזע ץפח ,תיטיא      
ןושיר ללוכ ריחמה .ינכטה טרפמב ןייוצמכ      
יסחיה קלחה תוברל ,הרמוחו הנכות ,ץורעל      
,שרדינו הדימב הקטיטלנאה תכרעמ תרשב      
בשחמב תונכת יכרוצל הנכותה תעמטה ללוכ      

 52,500.00 2,500.00    21.00 הרקבה רדחב ב"ושה תכרעמ 'חי   
      
ילכירדא עקר תנכות תוללוכה תויטפוניס תופמ     02.91.01.0080
תלבק תורשפא ללוכ ,םיטנמלאה םוקימו      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק תומלצמ לע הטילשו תוארתה  
      
      
      

 98,600.00 10.19.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../071 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     071 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 98,600.00 מהעברה      

      
      
יעורא תצפקהו  תומלצמ תגצהל רוביח קשממ     02.91.01.0090
םייקה ואדיוה ריק רקב תועצמאב הקיטילנא      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .UVN תרבח תרצות  
      
יאנתל תמאתומ םלוא ל"נכ העובק PI תמלצמ     02.91.01.0110
PM4, BD031 תילדנו יטנא PI 66 תנגומ ץוח      
    RDW, 01KI, הנקתה תועורז ללוכ  
הרקת,ריק לע הנקתהל ןרציה לש תויטרדנטס      

 77,500.00 3,100.00    25.00 .דומע וא 'חי   
      
,PM4 ,תינוציח הנקתהל ZTP PI תמלצמ     02.91.01.0120
PSD תדיחי ,MRALA תסינכל שבי עגמ      
עורז ,הנבומ RDW X03 יטפוא םוז ,תנבומ      

 26,000.00 6,500.00     4.00 .הרקת/ריקל הנקתה 'חי   
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .חוקלל הכרדהו היצרגטניא ,הצרה ,הלעפה 02.91.01.0130
      
תודע תוינכות תוברל ,דועתו תכרעמ יקית 4     02.91.01.0140
הלעפה תוארוה ,םיעצמא תואלבט םיגולטק      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק תיטנגמ הידמ יבג לע קיתה יוביגו  ,הקוזחתו  
217,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הסינכ תרקבו םורקטניא ,ס"מט ,ןוחטיב תכרעמ 10.19.20 כ"הס  

      
ה ס י נ כ  ת ר ק ב  ת כ ר ע מ  20.19.20 ק ר פ  ת ת       
  ת מ י י ק  ת כ ר ע מ  ת ב ח ר ה ( ם י מ ו ס ח מ ו     
)ENO-G ת ו ר ש ב       
      
תילמשח עורז ללוכה בכר םוסחמ ךרעמ     02.91.02.0140
תרבח לש 10LE תמגוד ,העיסנ ביתנל הריהמ      
החטבא יעצמא  ,רשואמ ע"ווש וא םיתוגלא      
הלעפהו דוקיפ ירסממ  ,"רוצע" טלש ,תוחיטבו      
-בצמ יוויח עגמ ,תוחיטבה יאלג ךרעמ ,קוחרמ      
יוויחל -עורז תקירפ יוויח עגמ ,רוגס/חותפ      
הרקבה רדחב ב"ושה תכרעממ הטילשו      

 68,000.00 8,500.00     8.00 'פמוק .םייקה  
      
דומע ללוכ קורי םודא תודש 2 רוזמר דומע     02.91.02.0150
סוסיב תוברל ,רטמ 2 הבוג ןוולוגמ תכתמ      

 17,500.00 2,500.00     7.00 דומעה תיתחתמ םילבכ תסינכ ,ןוגיעו 'חי   
      
דעוימ יטרדנטס רוציימ גהנ םוקרטניא דומע     02.91.02.0160
תחולש תא ללוכ אל - גהנ םוקרטניא תחולשל      

  3,600.00 1,800.00     2.00 .פ"צשל הסינכה םוסחמב ,םוקרטניאה 'חי   
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק חוקלל הכרדהו היצרגטניא ,הצרה ,הלעפה 02.91.02.0170
      

 91,100.00 20.19.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../072 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     072 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 91,100.00 מהעברה      

      
      
תודע תוינכות תוברל דועתו תכרעמ  יקית 4     02.91.02.0180
הלעפה תוארוה ,םיעצמא תואלבט םיגולטק      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק תיטנגמ הידמ יבג לע קיתה יוביגו  ,הקוזחתו  
 92,100.00 )ENO-G תורשב  תמייק תכרעמ תבחרה( םימוסחמו הסינכ תרקב תכרעמ 20.19.20 כ"הס  

)זוכיר ףדל הרבעהל(                         
      
ת ק ו צ מ  ,ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  30.19.20 ק ר פ  ת ת       
ה ט י ל ש ו  ד ו ק י פ  ם ו ק ר ט נ י א  ג ה נ       
      
תכות ללוכ S3 DNEMMOC  תרש בשחמ     02.91.03.0010
,תכרעמה יעצמא לכ תונכתו הרקבו הטילש      

 37,000.00 37,000.00     1.00 'פמוק דויצ רדח תרושקת דסמב ןקתומ  
      
לע ןקתומ LLED תרצות הדובע תנחת בשחמ     02.91.03.0020
32" רוטינומ ללוכ תרושקת רדחב ןחלוש      
הרקבו הטילש תכות ללוכ  רבכעו תדלקמ      
דסמב ןקתומ ,תכרעמה יעצמא לכ תונכתו      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק דויצ רדח תרושקת  
      
A 009 םגד תיחלוש תילטיגיד הזירכ תדמע     02.91.03.0030
    EE תרצות DNENNOC    לע תנקתומ  

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק דויצ רדח וחלוש  
      
ללוכ הנורש ינג דקומב תמייק הנכות תבחרה     02.91.03.0040
דוקיפ ,הזירכ ירוזא , תויטפוניס תופמ תפסות      
,,םימוסחממ תולקת יוויח ,םימוסחמל הלעפה      
טרפמה יפ לע שרדנה לכו םירפמט תוקעזא      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק ינכטה  
      
I05 FA  תרדס חשקומ ילאטיגיד קפסה רבגמ     02.91.03.0050
SMR(W אצומ קפסה  DNEMMOC תרצות      
תרש רוביח ןוישירו תשר סיטרכ ללוכ  )05      

  5,500.00 5,500.00     1.00 )דומע לע זוכיר ןוראב הנקתהל םאתומ, םייקה 'חי   
      
I521  תרדס חשקומ ילאטיגיד קפסה רבגמ     02.91.03.0060
    FA  תרצות DNEMMOC  אצומ קפסה  
    SMR(W 521(  ןוישירו תשר סיטרכ ללוכ  
ןוראב הנקתהל םאתומ, םייקה תרש רוביח      

 14,000.00 7,000.00     2.00 )דומע לע זוכיר 'חי   
      
I052 FA תרדס חשקומ ילאטיגיד קפסה רבגמ     02.91.03.0070
אצומ קפסה  DNEMMOC תרצות      
    052)SMR(W, ןוישירו תשר סיטרכ ללוכ  
ןוראב הנקתהל םאתומ ,םייקה תרש רוביח      

  8,000.00 8,000.00     1.00 )דומע לע זוכיר 'חי   
 88,000.00 30.19.20 קרפ תתב הרבעהל

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../073 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     073 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 88,000.00 מהעברה      

      
      
OSAP תרצות  תילועפת הזירכ רפוש לוקמר     02.91.03.0080
המצוע ,הלעמו %59 ההובג תונבומ תמר      
-ZHK01 רדתל תונעה ,BD 811 תיטסוקא      
    zH053, שמשו ץוח יאנתב הדימעל םאתומ,  
לע הנקתהל תוננווכתמ הנקתה תועורז ללוכ      
תא ללוכ ריחמה -השגדה - דומע/הרקת/ריק      
וא רבגמהמ ר"ממ 1 ךתח YYN לבכב  הליבכה      

 45,000.00 1,500.00    30.00 בורק לוקמר 'חי   
      
יושע ,ילדנוו יטנא זראמב גהנל SOS תדמע     02.91.03.0090
רהוז עבצב העובצ תנוולוגמ תכתמ      
ללוכ ,ץוח יאנתב ריק לע הנקתהל ,בוהצ/םותכ      
דיחי ןצחל םוקרטניא תחולש ,הקוצמ ץנצנ      
תרצות תינוויכ וד ,PIoI לוקוטורפ      
    DNEMMOC, תרשל רוביח ןוישיר תוברל  

 18,000.00 4,500.00     4.00 'פמוק יזכרמה  
      
תמגוד PIoI לוקוטורפ תלד םוקרטניא תחולש     02.91.03.0100
    H079TE תרבח תרצות DNEMMOC  
2 ,האירק ןצחל ,ןגומ ינוציח זראמ תללוכה      
םינתינ  הסינכ ירסממ 2ו האיצי ירסממ      
הסינכ תאשרה רקבל טוויח ללוכ ,תונכתל      

  4,800.00 2,400.00     2.00 התצפקה ךרוצל המלצמל טוויחו 'חי   
      
תמגוד PIoI לוקוטורפ PI דוקיפ סיטרכ     02.91.03.0110
    H269FE תרבח  תרצות  DNEMMOC  
,האיצי ירסממ ינשו הסינכ ירסממ 2 ללוכה      

 18,000.00 1,800.00    10.00 תכרעמה תרשל רוביח ןוישיר תוברל 'חי   
      
PI-A8E8 TE םגד PIoI לוקוטורפ PI רקב     02.91.03.0120
ירסממ 8 ללוכה DNEMMOC תרבח תרצות      
ללוכ ,תונכתל םינתינ האיצי ירסממ 8 ,הסינכ      

 17,400.00 2,900.00     6.00 תכרעמה תרשל רוביח ןוישיר 'חי   
      
7.0 תוגוז 2 הקינורטקלא לבכב טוויחו הליבכ     02.91.03.0130
.הצק רזיבאל דוקיפ תודיחי ןיב רוביחל ר"ממ      

 10,000.00   250.00    40.00 טוויח תדוקנל ריחמ 'קנ   
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק חוקלל הכרדהו היצרגטניא ,הצרה ,הלעפה 02.91.03.0140
      
תודע תוינכות תוברל דועתו תכרעמ  יקית 4     02.91.03.0150
הלעפה תוארוה ,םיעצמא תואלבט םיגולטק      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק תיטנגמ הידמ יבג לע קיתה יוביגו ,הקוזחתו  
206,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הטילשו דוקיפ םוקרטניא גהנ תקוצמ ,הזירכ תכרעמ 30.19.20 כ"הס  

      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../074 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     074 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,ם י ד ס מ  ת ר ו ש ק ת  40.19.20 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ש ק ת ו  ה ל י ב כ ו  ח ת מ  י ו ב י ג  ת ו נ ו ר א       
ת י ט פ ו א       
      
םגד  OCSIC תרצות  יתיישעת גתמ     02.91.04.0020
    E-S2P8-0033-EI הבחרהל ןתינ ירלודומ  
םייטפוא םיטרופ EOP+, 2 םיטרופ 8 ללוכה      
ספ לע הנקתהל םאתומ הנבומ חוכ קפס ללוכ      

 22,000.00 5,500.00     4.00 ןיד 'חי   
      
MEI-0033 תמגוד ל"נה גתמל הבחרה לודומ     02.91.04.0030

  2,500.00 2,500.00     1.00 +EOP םיטרופ 8-ל 'חי   
      
MEI-0033 תמגוד ל"נה גתמל הבחרה לודומ     02.91.04.0040

  9,000.00 3,000.00     3.00 +EOP םיטרופ 61-ל 'חי   
      
תרושקתה תשר  לוהינה תנכות תבחרה     02.91.04.0050
קשממתת הילא באילא הבול ךרדב תמייקה      
םיגתמה גופניק ללוכ ,תרושקתה תשר      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .תשרב םידרפנ NALV 5 תמקהו םיטרופהו  
      
    Formfactor Pluggable) Transceiver 02.91.04.0080

  9,600.00 1,200.00     8.00 MS לבכל יטפוא llamS( PFS 'חי   
      
CL/CL ירבחמ  תוגוז 4 יטפוא בותינ חול     02.91.04.0100
.ירוזא ןוראב הנקתהל ,םייטפוא סקלפוד      
gnicilpS םייטפוא םיביס ךותיה ללוכ ריחמה      
    noisuF )לש הכראה ללוכ ,)!!!הקבדה אל  
    LIAT GIP ירבחמו CS/SL םיביסל  

  3,200.00   800.00     4.00 'פמוק .םייטפואה  
      
IJ 51 :ecnatsiseR, םיביס 8 יטפוא לבכ     02.91.04.0120
    loose tube ,SINGAL MODE. .Impact  

 30,000.00    20.00  1500.00 .חישק יופיצו רטמ   
      
ךרוא DROCPIZ תרוצתב M.S יטפוא רשגמ     02.91.04.0130

    240.00    30.00     8.00 .רטמ 2 דע לש 'חי   
      
תרושקת  טוויחו הליבכ תללוכה PI  תדוקנ     02.91.04.0140
תרושקתה גתממ TAC 7 םידיג 8 לבכב      
ןומיס ללוכ ,)'וכו רקב ,המלצמ( PI רזיבאל      

 33,000.00   600.00    55.00 .הבקנ/רכז ןוטסיק ירבחמו לבכה תוצק יתשב 'קנ   
      
לש הנתשמ ךרואב TAC 6 A תשוחנ רשגמ     02.91.04.0150

  1,650.00    30.00    55.00 .ויתוצק ינשב JR-54 ירבחמ ללוכ רטמ 2 דע 'חי   
      
      
      

114,190.00 40.19.20 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../075 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     075 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
114,190.00 מהעברה      

      
      
דומע לע הנקתהל ינוציח תרושקת ןורא     02.91.04.0170
03 דע קמוע מ"ס 08X001 תודימב  ,הרואת      
הנקתה ירודיס ,תוצרוחמ תולעת ללוכ מ"ס      
,םירבצמ יוביג חוכ יקפס תרושקת דויצל      
הנזה יעקש ,גותימ יסיטרכ ,הזירכ ירבגמ      
תנגומו חתפמב תלעננ תלד ,תרושקתו      
,תוינכות קיתל דמעמ ,ימינפ הרואת ףוג,רפמט      
שרדנה לכו םירבצמו חוכ יקפס ,םיקדהמ יספ      

 18,000.00 4,500.00     4.00 'פמוק .דויצה תנקתהל  
      
תרושקת ןוראל חתמ יוביגו הקפסא ךרעמ     02.91.04.0180
רסוחל רוטינ תכרעמל יוויח ללוכה ,ינוציח      
תודיחי תמגוד ךומנ םירבצמ חתמ ,תשר חתמ      
ללוכ ,WK1 קפסהב LLEW NAEM סיוודא      
טרפמב טרופמכ לכה ,תוקד 51-ל יוביג ירבצמ      

 20,000.00 5,000.00     4.00 'פמוק .ינכטה  
      
תרושקתה ךרעמל האלמ היצרגטניאו הנקתה     02.91.04.0190
יסמועב הדימעו תמלשומ הלועפל ותוללכב      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .תשרה  
      
ללוכ ,RDTO רישכמב תרושקתה תשר תקידב     02.91.04.0200

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק תובשחוממ תואלבטב תוקידבה תואצות תשגה  
      
תרושקת תודוקנ לש תילמשח תקידב     02.91.04.0210
הקידבה תואצות תשגה ללוכ ,תשוחנה      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .תובשחוממ תואלבטב  
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק חוקלל הכרדהו היצרגטניא ,הצרה ,הלעפה 02.91.04.0220
      
תודע תוינכות תוברל דועתו תכרעמ  יקית 4     02.91.04.0230
הלעפה תוארוה ,םיעצמא תואלבט םיגולטק      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק תיטנגמ הידמ יבג לע קיתה יוביגו ,הקוזחתו  
170,190.00 הרבעהל( תיטפוא תרושקתו הליבכו חתמ יוביג תונורא ,םידסמ תרושקת 40.19.20 כ"הס  

)זוכיר ףדל                         
      
ה ב ו ג ב  ה ד ו ב ע  י ע צ מ א  50.19.20 ק ר פ  ת ת       
      
רחא ינקת יעצמ לכ וא םוגיפ/המרה תמב     02.91.05.0030
ןמזה יקרפלו תשרדנה תומכב הבוגב הדובעל      
תלבקל דע הצרה הלעפה ,הנקתהל םישרדנה      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק תכרעמה תלבק לע ןימזמה רושיא  
 30,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הבוגב הדובע יעצמא 50.19.20 כ"הס  

      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../076 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     076 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.30 ק ר פ       
      
ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20.30 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
,שטולמ ילכירדא רמגב ,03-ב ןוטב תפצר     03.02.01.0010
ןוטבה ינפ דוביע ללוכ הזר ןוטב ג"ע הקיצי      

144,000.00 1,200.00   120.00 .דחוימה טרפמה פ"ע ק"מ   
      

 12,720.00 1,060.00    12.00 .הזר ןוטב ג"ע הקוצי ,04-ב ןוטב תפצר ק"מ  03.02.01.0020
      

  1,080.00   540.00     2.00 .םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  03.02.01.0030
      
ריקל )יופיצ ריק( המלשהכ קוצי 04-ב ןוטב ריק     03.02.01.0040

 15,600.00 1,300.00    12.00 .םייק ןוטב ק"מ   
      

 24,400.00 1,220.00    20.00 .מ"ס 05-03 יבועב 04-ב ןוטב תוריק ק"מ  03.02.01.0050
      
ק"תת רבעמ חתפ תיתחתב יתשק תיזח ריק     03.02.01.0060
תותיסו הקיצי ךפשמ ךרד הקיצי ללוכ ,םייק      

  3,100.00 1,550.00     2.00 .הקיציה רחאל ףדוע ןוטב ק"מ   
      

  3,780.00 1,260.00     3.00 .מ"ס 03 יבועב 04-ב ןוטב תרקת ק"מ  03.02.01.0070
      

 30,750.00 1,230.00    25.00 04-ב ןוטבמ םיכמות תוריק ק"מ  03.02.01.0080
      
יטנמלאב םינגועמ םינוש םירטקב ןויז תוטומ     03.02.01.0090
תמגוד יסקופא קבד תועצמאב םימייק ןוטב      

 22,500.00    45.00   500.00 .רשואמ ע"ש וא יטליה לש 002TIH 'חי   
      
ןבא יופיח בגב הזתהב םיקוצי םייתשק תוריק     03.02.01.0100

  9,000.00 1,500.00     6.00 .ר"ה רבעמל האיצי/הסינכב ק"מ   
      
םיקוצי 04-ב ןוטבמ םיכמות תוריקל תודוסי     03.02.01.0110

 21,000.00 1,050.00    20.00 .הנגה ןוטב ג"ע וא הזר ןוטב ג"ע ק"מ   
      
ףושח רמגב תוריק תקיצי רובע ריחמ תפסות     03.02.01.0120
ירמילופ רמוח וא ימוג תויושע תוספטב יתוזח      
האונ" תרצות ,ילכירדא ינרוצ הטעמ תולעבו      

 42,500.00   250.00   170.00 51 טרפ יפל ,לכירדאה תריחב יפל ,"טסלפ ר"מ   
      
ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     03.02.01.0130
לכב ,3 קלח/6644 י"ת יפל W005-פ הדלפמ      

 43,000.00 4,300.00    10.00 .םיכרואהו םירטקה ןוט   
      
,תמייק ןוטב תרקתב 6" רטוקב םירוח חודיק     03.02.01.0140

  1,840.00   920.00     2.00 .אוהש יבוע לכב רטמ   
      

375,270.00 10.20.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../077 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     077 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
375,270.00 מהעברה      

      
      
,םימ זוקינל 4" רטוקב םייכנא תורוניצ עוציב     03.02.01.0150
תמלשהו הרקתב רבעמה םוחת סויד ללוכ      

    600.00   300.00     2.00 .םוטיאה 'חי   
      

  1,400.00 1,400.00     1.00 .יטלפסא תת ןטלוק לולכמ 'חי  03.02.01.0160
      

 45,580.00 1,060.00    43.00 .תמייק ןוטב תפצר ג"ע םיקוצי ןוטב יפצרמ ק"מ  03.02.01.0170
      
תפצר ג"ע הקוצי ,מ"ס 5 יבועב תסלפתמ הדמ     03.02.01.0180

 20,000.00   800.00    25.00 .ןוטב ר"מ   
      
םיקוצי מ"ס 02 יבועב 04-ב ןוטב תוריק     03.02.01.0190
הרקתב םיחדק ךרד וקיימ תבאשמב      

 21,000.00 1,500.00    14.00 .םהילעמש ק"מ   
      

  2,850.00 1,425.00     2.00 .מ"ס 02 יבועב 04-ב ןוטב תרקת ק"מ  03.02.01.0200
      
תבאשמב הקוצי מ"ס 52 בחורב ןוטב תרוק     03.02.01.0210

  7,800.00 3,900.00     2.00 .הילעמש הרקתב םיחדק ךרד וקיימ ק"מ   
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 04-ב ןוטב םירבוע תודוסי ק"מ  03.02.01.0220
475,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../078 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     078 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.30 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50.30 ק ר פ  ת ת       
      
תכרעמ רובע הפצר ןוטב תקיציל ריחמ תפסות     03.05.01.0010
ףסומה תפסוה תא תללוכה ילטסירק םוטיא      
רוציי ,ע"וש וא סקפייז גוסמ ילטסירקה      
הרבחה יוויל ,ףסומל המיאתמ ןוטב תבורעת      
יתיחפמ םיפסומ תפסוה ,ףסומה תא תקפסמה      
שורדה לכו הקיציה ירפתב לופיט ,תוצווכתה      

 50,000.00 1,000.00    50.00 המוטא הפצר תלבקל ק"מ   
      
ןיב תויורבחתה ,םידבוע םיקדס ,םירפת םוטיא     03.05.01.0020
תועירי י"ע ,תוריקב וא תופצרב שדחל ןשי      
וא )ראליג( "סקלפיבמוק רודקיס" גוסמ ןולופיה      
תוברל ,מ" מ 1 יבועבו מ"ס 51 בחורב ע"וש      

  5,200.00   260.00    20.00 .םושייהו הקפסהה ,הנכהה רטמ   
      
,תכתמ תורגסמל םירוביח ,םירפת םוטיא     03.05.01.0030
תכרעמ י"ע ,'וכו תולק תויצקורטסנוקל רוביח      
רמיירפ יבג לע M.D.P.E תועירי תללוכה      
קוושמה גרובלט ןוגכ תכרעמב הבע החשמו      

 26,000.00   260.00   100.00 .ע"וש וא טיטסיזר וא "קטבד" י"ע ר"מ   
      
תוברל ,ינתירואילופ קיטסמב םירפת םוטיא     03.05.01.0040
קיטסמ םושיי ,רמיירפ תחירמ ,תונפדה שוטיל      
וא 062 סקלפייה הקיס תמגודכ ,ינתירואילופ      

    500.00   100.00     5.00 .ע"וש רטמ   
      
תכרעמ י"ע תופצר םגו וא תוריק םוטיא     03.05.01.0050
%001 ,תיביכר וד ,erup ,המח האירואילופ      
תנכה תוברל ,תוחפל 'ממ 0.2 יבועב ,םיקצומ      
תפישחל דע הקיחש ירמוח תזתה י"ע חטשה      
upc-4 חטש ינפ תלבקל דעו םיטגרגאה תוצק      
טנמצ יסקופאב חטשה לכ תחירמ ,רתוי וא      
2x2 תוקלור עוציב ,ע"וש וא "027 הקיס" גוסמ      
,ןרצי תוצלמה יפ לע יסקופא רמיירפ מ"ס      
לכו .םינושה םידוביעה לעמ םוטיאה רובגת      

  6,600.00   330.00    20.00 .םלשומ םוטיא תלבקל שורדה ר"מ   
      
י"ע תוקלור םגו וא תופצר םגו וא תוריק םוטיא     03.05.01.0060
ליס פוט הקיס תמגודכ ,שמגומ ילוארדיה חיט      
יבועב ,תובכש יתשב ,ע"וש וא קיטסלא 701      
תנכה תו דובע תוברל ,הבכש לכל מ"מ 1 לש      
2 יבועב ןוילע ןוטב םורק תרסה י"ע חטשה      
,םיטגרגאה תוצק תפישחל דע ךרעב מ"מ      
שורדה לכו םושייה תודובע ,ןוטב ינוקית      

 17,500.00    70.00   250.00 .םלשומ םוטיא תלבקל ר"מ   
105,800.00 10.50.30 קרפ תתב הרבעהל

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../079 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     079 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
105,800.00 מהעברה      

      
      
רובע ילוארדה חיטב םוטיאל ריחמ תפסות     03.05.01.0070
תועוצר י"ע 'וכו תוניפב םירוביח ,םיקדס םוטיא      
,םידדצ ינשמ דבל םע העיגמה ימוג תעירי לש      
העיריה  ,ע"וש וא F פייט ליס הקיס גוסמ      

    250.00    50.00     5.00 םוטיאה תובכש ןיב תמקוממ רטמ   
      
גוסמ תינתירואילופ תכרעמב ,תוינדא םוטיא     03.05.01.0080
תינמוטיב תכרעמב וא ע"וש וא bp ומסדרפיה      
תכרעמה .תוינדא סקלפמוטיב ןוגכ החירמב      
,םישרוש ינפב הדימע תורשאמה תודועת םע      
ןוירש תשר םע תוחפל תובכש 3-ב תמשוימ      
ילמינימ יבוע .מ"מ 2 ןתירואילופל ילמינימ יבוע      

  4,000.00    80.00    50.00 .)שבייב דודמ( מ"מ 3 ,ןמוטיבל ר"מ   
      
ףתרמה תרקתמ תומייק םוטיא תובכש תרסה      03.05.01.0090
לעמ תיתשתהמ תיקלח תונקתומש תועיריו      
ךפש םוקמל יוניפ תוברל ,תובאשמ ירדח      

  2,500.00    25.00   100.00 .רשואמ ר"מ   
      
.םייקה םוטיאה יבג לע םוטיא תועירי תבכש     03.05.01.0100
המחלהב ,M מ"מ 5 יבועב SBS גוסמ העיריה      
תומייקה תועיריה יוקינ רחאל ,םוטיאל האלמ      
בת כב רושיאב קר עצובי( רעבמב םמומיחו      

  6,000.00    60.00   100.00 .)חקפמהמ ר"מ   
      
םימוטא םיטנמלא ךרד תרנצ תורידח םוטיא     03.05.01.0110
וא תופצרב וא תוריקב ,תוינמוטיב תועיריב      
,םידוביעה לכ ללוכ 6" דע רטוקב תורקתב      
םע יתשורח םוטיא רזיבא לש הנקתהו הקפסה      
גוסמ ,לעפמהמ תמחלומ תינמוטיב העירי      
טרסו ,הטסורינ קווח ללוכ ,ע"וש וא "רמלד"      

  5,000.00   500.00    10.00 .יליטוב םוטיא 'חי   
      
ךרד תרנצ תורידח םוטיא רובע ךא ,ל"נכ     03.05.01.0120
רזיבאב ,החירמ/הזזתהב םימוטא םיטנמלא      
,ןמצעמ תוקבדנ תויליטוב תועירי םע יתשורח      
וא רמלד ןוגכ ,רטוק לכב "ידרק" תעירי םע וא      

  2,000.00   400.00     5.00 .ע"וש וא )לוגלמ( "םוגיזיא" 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

125,550.00 10.50.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../080 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     080 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
125,550.00 מהעברה      

      
      
,תרנצ תומולא וא/ו תדדוב תרנצ תרידח םוטיא     03.05.01.0130
,יביכר וד ינמוטיב ןתירואילופ לש הקיצי ידי לע      
וא bp ומסדרפיה תמגודכ םיקצומ %001      
לכמ מ"ס 01 לש הפיפחבו מ"ס 4 יבועב ,ע"וש      
תינבתה תנכה ללוכ ,םוטיאה תכרעמל דצ      
יפל הדידמה .אלמ םוטיאל שורדה לכו הקיציל      

  9,000.00   300.00    30.00 'פמוק .םוטיאה ךרד םירדוחה םילוורשה תומכ  
      
קוצי ןוטב יבג לע ,םייעקרק תת תוריק םוטיא     03.05.01.0140
,ןופיד דגנכ זתומ ןוטב ריק ג"ע וא תוינבתב      
י"ע ,)םיקייאמ יפל( קלחו ירושימ יושע      
רק  ירמוטסלא ןמוטיב לש תוחירמ/תוזתה      
.מ"מ 4 יבועב ,ע"וש וא סקלפופאנ תמגודכ      
לכה ,םושייהו חטשה תנכה תא תללוכ הדובעה      

  2,700.00    90.00    30.00 םימגפ וא םירוח אלל םלשומ םוטיא תלבקל ר"מ   
      
ירמוטסלא ןמוטיבב םוטיאל ריחמ תפסות     03.05.01.0150

    450.00    15.00    30.00 תובכשה ןיב תשר עוציב רובע ר"מ   
      
וא תוזתהב תוריק םוטיאל ריחמ תפסות     03.05.01.0160
העירי ללוכ ,םירפת םוטיא רובע ,תועיריב      
    SBS 5 העירי ,גרא אלל מ"מ SBS 5 םע מ"מ  
וילעו ינכטואג גרא י"ע םיקותינ 'מ 1 בחור ,גרא      
ילגרס ,רפת םוטיא תלבקל שורדה לכו  ,ריינ      
תועיריה יתש - תוניפב .דרפנב ודדמי קודיה      

  2,000.00   400.00     5.00 .גרוס אלל רטמ   
      
תועיריב תורקת םוטיא ינפל תרשקמ הבכש     03.05.01.0170
לש תוחירמ י"ע ,רמיירפה יבג לע ,תוינמוטיב      
ןמוטיבה .מ"מ 2 יבועב 52/501 םח ןמוטיב      
םומיחל הנוכמב םמוחמו תויבוקב רתאל אבומ      

  3,500.00    35.00   100.00 .םינמוטיב ר"מ   
      
תועירי לש תובכש יתשב תורקת םוטיא     03.05.01.0180
4 יבועב ,S.B.S רמילופב תורפושמ תוינמוטיב      
לכב תומחלומ תועיריה .א"כ ,M גוס ,מ"מ      
,הנכהה תודובע לכ תוברל ,תיתשתל ןחטש      

 12,000.00   120.00   100.00 .קוזיח תועיריו רמיירפה ר"מ   
      
רמג רובע תועיריב םוטיאל ריחמ תפסות     03.05.01.0190

     50.00     5.00    10.00 .העיריה ינפב עבטומ טגרגא ר"מ   
      
      
      
      
      

155,250.00 10.50.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../081 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     081 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
155,250.00 מהעברה      

      
      
גוס מ"מ 4 יבוע תועיריב םוטיאל ריחמ תפסות     03.05.01.0200
    m, םישרוש דגנ רמוח תוליכמה תועירי רובע.  
תועיריה תובכש 2 רובע הניה ריחמה תפסות      
םוטיאה  חטשל הדידמה ,רמוח תא וליכי רשא      

  1,000.00    10.00   100.00 .רמוחה םע תובכש יתש ללוכה ר"מ   
      
רובע ,תועיריב תורקת םוטיאל ריחמ תפסות     03.05.01.0210
אלל מ"מ SBS 5 העירי ללוכ ,םירפת םוטיא      
1 בחור ,גרא םע מ"מ M-SBS 5 העירי ,גרא      
חפו לוט ריינ וילעו ינכטואג גרא י"ע םיקותינ 'מ      

  6,000.00   400.00    15.00 רפת םוטיא תלבקל שורדה לכו מ"בלפ רטמ   
      
םידדצ ינשב 54-ב ףפוכמ םוינימולא לגרס     03.05.01.0220
02 לכ םילבידב ןוטבל עבוקמ ,2571 ןקת יפל      
סקלפקיס גוסמ קיטסמב המיטא תוברל ,מ"ס      

    450.00    45.00    10.00 .רשואמ ע"וש וא )ראליג( 11CF רטמ   
      
ןגועמ מ"מ 04x4 חוטש םוינימולא לגרס     03.05.01.0230
,מ"מ 6 רטוק ,suh itlih וא xaps גוסמ םינגועב      

  1,200.00    60.00    20.00 .מ"ס 51 לכ רטמ   
      
יבועב 03-ב ןוטב תבכש י"ע םוטיאה לע הנגה     03.05.01.0240
מ"מ 6 רטוק תשר עלוצמ ןויז תוברל ,מ"ס 6      

  5,000.00    50.00   100.00 .מ"ס 51 לכ ר"מ   
      
לחה הנתשמ יבועב ןוטב י"ע םוטיאה לע הנגה     03.05.01.0250
גוס .םינטלוקה יפלכ םיעופיש םע מ"ס 5-מ      

  6,300.00   630.00    10.00 .03-ב ןוטבה ק"מ   
      
םימוטא רשא תוריקב םוטיאה לע הנגה     03.05.01.0260
ינכטואג גרא י"ע תוינמוטיב תוזתה/תוחירמב      
xetonerd 003 גוסמ ר"מל 'רג 003 לקשמב      
5.0 יבועב ןליתאילופ וילעו ע"וש וא ).ב.א.ח.א(      

    900.00    30.00    30.00 .מ"מ ר"מ   
      

  1,000.00    10.00   100.00 .יילפ 4 לוט ריינ י"ע הציצח תבכש ר"מ  03.05.01.0270
      

    100.00    10.00    10.00 ר"מ/רג 002 לקשמב ינכטואיג גרא ר"מ  03.05.01.0280
      
      
      
      
      
      
      
      

177,200.00 10.50.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../082 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     082 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
177,200.00 מהעברה      

      
      
תרידח תענומ העירי י"ע םוטיאה לע הנגה     03.05.01.0290
קוושמה וקניז 'בחמ  FSW-04 גוסמ םישרוש      
לטוק רמוח תוברל ,ע"וש וא יונ-בר י"ע      
הנגהכ דבל תעירי םושי ,תויפחב םישרוש      
העיריה הצק ןוגיע ,םייכנא תונפדב תינאכמ      
הנגה תלבקל שורדה לכו םוינמולא לגרסב      

  4,000.00    80.00    50.00 .המלש ר"מ   
      
םישרוש ינפב הנגהל העירי י"ע ךא ל"נכ     03.05.01.0300
ללוכ  BL-08-BSW גוסמ ,דחוימב םיינרדוח      

  4,000.00    80.00    50.00 .תויפחה לש המחלה ר"מ   
185,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 10.50.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../083 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     083 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  ,ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80.30 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
ב כ ר  ת ר ה נ מ  - ת ו ד ו ק נ  40.80.30 ק ר פ  ת ת       
ם י י נ כ ט  ם י ר ד ח ו       
      
הנקתהו הקפסא :םיללוכ םיפיעסה לכ :הרעה      
ריחמ .שומישל ןכומו םלשומ ןפואבו םוקמב      
תספוקל דע הנזהה יוק לכ תא ללוכ הדוקנה      
םירוביח ללוכו ,הרואתה ףוג לש תורבחתה      
תרצותמ ויהי ת"בו ז"מ .תופעתסהו רבעמ      
    ILOZALAP יפל תרחא וא ,ע"ש וא םימ ןגומ  
תביצח ללוכ הדוקנה ריחמ .לכירדאה תריחב      
בצמה תרזחהו תורקתו םידומע ,תוריק      
תוריקב הדובע ללוכ הדוקנה ריחמ .ותומדקל      
לכ ,םימיאתמ םירזיבאו תואספוק ללוכ      
טולישב םיטלושמ )'וכו ז"מ ,ק"ח( םירזיבאה      
טורח ץיוודנס )דועיו לגעמ 'סמ( אמייק רב      
.)ע"ש וא טייטקול( ריהמ קבדב רזיבאל קבדומ      
לש היולג וא היומס הנקתהה יבגל הטלחהה      
לש ותעד לוקישל הנותנ םירזיבאהו תרנצה      
תפסות לכ ןלבקה לבקי אלו ,הדובעה ןימזמ      
הנייהת תופעתסהה תואספוק לכ .ךכ לע ריחמ      
םילכ תועצמאב החיתפל תונתינו תוניירושמ      
לע ןיררוע תוכז לכ ןלבקל היהת אל .םיינכמ      
לש יקלח עוציב וא/ו םתומלשב םיפיעס לוטיב      
.העצהה ריחמב לולכ לכה .םיפיעס      
      
תרנצה יריחמש ותעצה ןובשחב חקי ןלבקה      
,םיפופיכ ,תופעתסה תואספוק םיללוכ      
יפוג ונקתוי אלו הדימב .'וכו םיקבח ,םירבחמ      
ןיקתי ןלבקה זא ,וז הדובע  תרגסמב הרואת      
לכ ,קוחהו ךרוצה  יפל םימ תנגומ הרוטמרא      
ןלבקה לע .הדוקנה ריחמל תפסות אלל הז      
הדובעה עוציב םרט ןנכתמה ינפב גיצהל      
אוה דמוע םהב םירזיבאהמ דחא לכמ אמגוד      
יפוג ןווג .ךכ לע רושיא לבקיו ,שמתשהל      
וא/ו לכירדאה י"ע עבקי ז"מ ,ק"ח ,הרואתה      
.עוציב םרט סדנהמ      
      
5.1X7 דע לבכ ללוכ ,תמלשומ רואמ תדוקנ     03.08.04.0010
תרנצ ,ינכטה טרפמב רדגומה יפל ר"ממ      
,סיווג תרצותמ רואמל ז"מ ,מ"מ 32 דע רטוקב      
הביצח :תללוכ הדובעה .דנרגל וא וני'ציטיב      

  4,500.00   150.00    30.00 .הדובעה םותב םיצירחה תריגסו ךרוצה יפל 'קנ   
      
מ"מ 61 רוניצ ללוכ ,הרואת תלעפה ןצחל 'קנ     03.08.04.0020

    750.00   150.00     5.00 .ל"נה תרצותהמ ראומ ןצחלו ר"ממ 5.1x4 לבכ 'קנ   
  5,250.00 40.80.30 קרפ תתב הרבעהל

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../084 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     084 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,250.00 מהעברה      

      
      
לוטנ רוניצ ללוכ ,טלוו 42 וא 022 רואמ תודוקנ     03.08.04.0030
תולעתב וא/ו 02 רטוקב ,תכתמ HCS-5 ןגולה      
2*5.2 וא ELPX  5.1X3 ןגולה לוטנ לבכ םע      
וא( ןוטבב היומס הנקתהב תודוקנ ,ר"ממ      
וא ףוצירל תחתמ ,ריקב )ךרוצה יפל היולג      
םותב םיצירחה תריגסו הביצח ללוכ הרקתב      
,תויטרדנטס תופעתסה תובית ללוכ ,הנקתהה      

  1,850.00   185.00    10.00 .הצק ירזיבא תוברל 'חי   
      
לוטנ רוניצ ללוכ ,טלוו 42 וא 022 רואמ תודוקנ     03.08.04.0040
תולעתב וא/ו 02 רטוקב ,תכתמ HCS-5 ןגולה      
2*5.2 וא ELPX 5.2X3 ןגולה לוטנ לבכ םע      
וא( ןוטבב היומס הנקתהב תודוקנ ,ר"ממ      
וא ףוצירל תחתמ ,ריקב )ךרוצה יפל היולג      
םותב םיצירחה תריגסו הביצח ללוכ הרקתב      
,תויטרדנטס תופעתסה תובית ללוכ ,הנקתהה      

  2,000.00   200.00    10.00 .הצק ירזיבא תוברל 'חי   
      
םלוא ,020.40.80.30 ףיעסל המודב ,ל"נכ     03.08.04.0050
םידיג 2( ןגולה לוטנ 5.2X5 ELPX לבכ      

 27,560.00   260.00   106.00 .)ILAD תרושקתל םידעוימ םינוש םיעבצב 'חי   
      
םלוא 010.40.80.30 ףיעסל המודב ,ל"נכ     03.08.04.0060
5.1X5 09E/081EF HXHN שא ןיסח לבכב      
52 רטוקב ,תכתמ HCS-5 ןגולה לוטנ רוניצ      
םורח תרואת רובע ,םילבכ תלעתב וא/ו מ"מ      
םידעוימ םינוש םיעבצב םידיג 2( תואצמתהו      

  5,670.00   210.00    27.00 .)ILAD תרושקתל 'חי   
      
םלוא 030.40.80.30 ףיעסל המודב ,ל"נכ     03.08.04.0070
5.2X5 09E/081EF HXHN שא ןיסח לבכב      
52 רטוקב ,תכתמ HCS-5 ןגולה לוטנ רוניצ      
םורח תרואת רובע ,םילבכ תלעתב וא/ו מ"מ      
םידעוימ םינוש םיעבצב םידיג 2( תואצמתהו      

  5,940.00   220.00    27.00 .)ILAD תרושקתל 'חי   
      
61 רטוקב רונצ ללוכ ,'א 61 ריק רוביח תודוקנ     03.08.04.0080
תרצות 'א 61 רזיבאו ר"ממ 5.2X3 לבכ ,מ"מ      
.ט"הת ןקתומ ,דנרגל וא וני'ציטיב ,סיווג      
םידרפנ וא םיפתושמ םילגעמב תודוקנ      
םיעקש זוכיר תספוקב וא ט"הת הספוקב      
יפל הביצח תללוכ הדובעה .)דרפנב םלושתש(      

  1,600.00   160.00    10.00 .הדובעה םותב םיצירחה תריגסו ךרוצה 'קנ   
      
רתיה ,לופכ רזיבא םע A61 ק"ח 'קנ ךא ,ל"נכ     03.08.04.0090

    875.00   175.00     5.00 .ל"נכ 'קנ   
 50,745.00 40.80.30 קרפ תתב הרבעהל

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../085 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     085 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 50,745.00 מהעברה      

      
      
,םידומצ םירזיבא 4 םע A61 ק"ח 'קנ ךא ,ל"נכ     03.08.04.0100

    950.00   190.00     5.00 .ל"נכ רתיה 'קנ   
      
לבכ ,מ"מ 61 רטוקב רונצ ללוכ A61 ק"ח 'קנ     03.08.04.0110
    5.2X3 רזיבאו ר"ממ A61 EEC. הדוקנ לכ  

    800.00   160.00     5.00 .דרפנ לגעמב 'קנ   
      
לבכ ,מ"מ 92 רטוקב רונצ ללוכ A23 ק"ח 'קנ     03.08.04.0120
    01X3 רזיבאו ר"ממ A23 EEC. הדוקנ לכ  

  2,250.00   450.00     5.00 .דרפנ לגעמב 'קנ   
      
לבכ ,מ"מ 92 רטוקב רונצ ללוכ A23 ק"ח 'קנ     03.08.04.0130
    4X5 רזיבאו ר"ממ A23x5 EEC. הדוקנ לכ  

  3,000.00   600.00     5.00 .דרפנ לגעמב 'קנ   
      
דח םילגעמב A61 םייזאפ דח עקת יתב 'קנ     03.08.04.0140
,תכתמ HCS-5 ןגולה לוטנ רונצ ללוכ ,םייזאפ      
לוטנ לבכ ,םילבכ תלעתב וא/ו ,מ"מ 02 רטוקב      

  3,150.00   210.00    15.00 .רזיבאה תוברל ,ר"ממ  3*5.2 ךתחב ןגולה 'חי   
      
ילוטנ םילבכב םלוא ,ל"נל המודב עקת יתב 'קנ     03.08.04.0150
HCS-5 ןגולה ילוטנ תורונצ ,5*5.2 ןגולה      
,םילבכ תולעתב וא/ו מ"מ 52 רטוקב תכתמ      

    520.00   260.00     2.00 .).א.ח.ז.מ ללוכ( יזאפ תלת רזיבא תוברל 'חי   
      
םע ט"הע אספוק םע  POTS ןצחל תדוקנ     03.08.04.0160
תכרעמ תלעפה ךרוצל תרבשנ תיכוכזמ הסכמ      

    920.00   230.00     4.00 .ז"מל רוביח תוברל ,םוריח תקספה 'חי   
      
,ןשע יאלג ,םוקרטניא( תרושקת תדוקנ     03.08.04.0170
ללוכ ,)ריק רוביחל הנכה וא היזיולט ,םילוקמר      
תודוקנ ,לחשומ הכישמ טוח םע מ"מ 52 רוניצ      
אספוקב םויס( םיפתושמ וא םידרפנ םילגעמב      

  4,200.00   140.00    30.00 .)תניירושמ 'חי   
      
ןצחלב שומיש רובע רואמ 'קנ ריחמל תפסות     03.08.04.0180
וק ללוכ ןצחלה ללוכ הלועפ ןומיס תרונ םע      
רוניצב ןגולה לוטנ  4*5.1  לבכב הנזהה      

    184.00    92.00     2.00 .)רוביחה ללוכ( חולה דע מ"מ 52 רטוקב 'חי   
      
לבכ םע מ"מ 52 רוניצ ללוכ ץוח ןופלט תדוקנ     03.08.04.0190
יניצוטיב תרצות קזב ןקת יפל מ"מ  2*2*5.0      

    280.00   140.00     2.00 .ע"ש וא 'חי   
      
      
      

 66,999.00 40.80.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../086 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     086 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 66,999.00 מהעברה      

      
      
תקפסא ללוכ ךא ,ל"נכ ןגזמ וא/ו חופמ 'קנ     03.08.04.0200
םע IC זגרא ללוכ ןוחטב קספמ תנקתהו      

  1,680.00   280.00     6.00 'פמוק ע"ש וא סנמיס A61X3 ז"מ ,תוחתפנ תופלק  
      
?63 רוניצ ללוכ ,ל"נכ תיזאפ תלת ןגזמ 'קנ     03.08.04.0210
דע חולהמ ,ר"ממ YX2N  6x5 לבכ םע ,מ"מ      
םרז קספמ ללוכ ,גגה לע תינוציחה הדיחיל      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק A04x3, ל"נכ רתיה.  
      
,תיזכרמ ינימ ,תלצופמ ריווא גוזימ תכרעמ     03.08.04.0220
תילנימונ רוריק תקופתל םוח תבאשמ סופיטמ      
    rh/utb0063 = TQ  0031 לש הקיפסל  
יבועב תדדובמ זג תרנצ לולכמ תוברל ,ד"למר      
,טרסב יופיצ םע ,'מ 51 -כ לש ךרואב ,מ"מ 91      
למשחו זוקינ תרנצ ,עובצ ןוולוגמ חפ תולעתו      
חול וא יטוחלא טלש ,היילת/הבצה/סיסב      
,קוחר/בורק שגר םע טטסומרת ,יטוח הלעפה      
םוטיא ,דוקיפלו חכל תילמשח היצלטסניא      
וא תוריק ךרד תרנצ רבעמב .יס.יו.יפ תותשקו      

 20,000.00 10,000.00     2.00 'פמוק .תמלשומו תלעופ תכרעמל דע ,תורקת  
      
םע ,מ"מ 32 רטוקב רונצ ללוכ ,טטסומרט 'קנ     03.08.04.0230
ידי-לע קפוסיש ,רזיבא לש רוביחו הכישמ טוח      

    220.00   110.00     2.00 .םירחא 'קנ   
      
רובע ריק רוביח וא רואמ 'קנ ריחמל תפסות     03.08.04.0240

     40.00    40.00     1.00 .ןומיס תרונמ םע רזיבאב שומישה 'חי   
      
ריק רוביח 'קנ וא רואמ 'קנ ריחמל תפסות     03.08.04.0250
תרצותה םימ ןגומ רזיבאב שומישה רובע      

    250.00    50.00     5.00 .ליעל תרדגומה 'חי   
      
,לופכ רזיבא םע ריק רוביח 'קנ ריחמל תפסות     03.08.04.0260
תרצותמ םימ ןגומ לופכ רזיבאב שומישה רובע      

    400.00    80.00     5.00 .ל"נכ 'חי   
      
61 רטוקב רונצ ללוכ ,םימ רונצל הקראה 'קנ     03.08.04.0270
הדבכ הלש( .ר"ממ 05 תשוחנ טוח ,מ"מ      
- הקראה" מ"ס 02X02 טלשו םיאתמ רטוקב      

    160.00   160.00     1.00 ."קרפל אל 'קנ   
      
רונצ ללוכ ,ריוא גוזימ תולעתל הקראה תדוקנ     03.08.04.0280

  1,000.00   100.00    10.00 .ר"ממ 01 טוחו מ"מ 61 רטוקב 'קנ   
      
      
      

 92,049.00 40.80.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../087 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     087 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 92,049.00 מהעברה      

      
      
תומלוסל וא תשר תולעתל הקראה תדוקנ     03.08.04.0290
01 טוחו מ"מ 61 רטוקב רונצ ללוכ ,םילבכ      

    200.00   100.00     2.00 .ר"ממ 'קנ   
      
ןורא וא תרושקת זגרא רובע הקראה תדוקנ     03.08.04.0300
61 טוחו מ"מ 61 רטוקב רונצ ללוכ ,בשחמ      

    600.00   120.00     5.00 .זגראה לש ץעה בגל קזוחמ רפרפ גרובו ר"ממ 'קנ   
      
תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     03.08.04.0310
05x5 ךתחב ,לידב הפוצמ תיטילורטקלא      
הקראהה יטוח לכ רובע םיגרב ללוכ ,ר"ממ      
םידדובמ תוברל ,םירומש םיגרב 7 דועו      

    800.00   800.00     1.00 .טולישו 'חי   
      
תרהנמ רובע ילארשי ןקת י"פע דוסי תקראה     03.08.04.0320
01 בחורב ןוולוגמ לזרב ספ תחנה :ללוכ ,בכרה      
ןויזל ךותירב ורוביחו מ"מ 5.3 יבועו מ"ס      
דגנ רמוח  עובצל שי ךותירה רוזא תא .רבעמה      
לכב .03-ב ןוטבב תוסכל ןכמ רחאלו היזורוק      
חנוי ישארה חולה רוזאב הקראהה ספ יאוות      

 40,000.00 40,000.00     1.00 'פמוק .םילאיצנטופ תאוושה ספל דע רושיק ספ  
      
ר"ממ 59 הקראה טוח )א( :תללוכה הקראה     03.08.04.0330
ספ לש ישאר חולב תוקראה זוכיר ספמ      
תנקתהו תקפסא ללוכ םילאיצנטופ תאוושה      
חול לאו ,בכרה תרהנמ לש ישאר חולב ספה      
02 רוניצ םע ר"ממ 01 טוח )ב( .תובאשמה      
דבכ קדהמ םע ל"נה זוכירה ספמ רטוק מ"מ      
6 טוח )ג( .הסכמ םע 01X01 אספוקו םיאתמ      
םייושע הרקת יקלחו תולעתה תקראהל ר"ממ      
תרושקתה תוכרעמ לש הקראה )ד( .תכתמ      
61 טוח םע םימ תרנצ תקראה )ה( .ןהיגוסל      
)ו( .טוליש ללוכ מ"מ 52 רטוקב רוניצב ר"ממ      
רוביח )ז( .הרואתה יפוג תוקראה רוביח      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .SPU תוקראה  
      
רובע ילארשי ןקת י"פע דוסי תקראה ,ל"נכ     03.08.04.0340
לזיד רדחו למשח תוחול ,הרקב ,םיאנש ירדח      
,ל"נכ לכה ,ףסונה ןוסחאה רדח ללוכ ,רוטארנג      
למשחה רדחב םילאיצנטופ תאוושה ספ לאו      

 45,000.00 45,000.00     1.00 'פמוק .תרושקתהו  
      
ןקת י"פע םילאיצנטופ תאוושה ספל רוביח     03.08.04.0350
רדחב אצמנה ,ישארה חולב אצמנה ילארשי      

 25,800.00 12,900.00     2.00 'פמוק .תרושקתהו למשחה  
      

210,449.00 40.80.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../088 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     088 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
210,449.00 מהעברה      

      
      
םילניגרוא לבכ יקיזחמ  ללוכ .יס.יו.יפ תולעת     03.08.04.0360
.מ"ס 06-05 לכ םינקתומ ,הלעתה ןרצי לש      
,ךרוצה יפל תוילניגרוא תוציחמ ,תויווז ,תויפוס      
טלפמוק לכה - 'וכו םיחודיק ,םיכותיח תומאתה      

    600.00    40.00    15.00 .מ"ס 6X21 לדוגב הלעת .שומישל ןכומ רטמ   
      

    350.00    35.00    10.00 .מ"ס 6X6 וא 4X6 לדוגב ךא ,ל"נכ הלעת רטמ  03.08.04.0370
      
מ"מ 001X06 תודימב הטסורינ תולעת     03.08.04.0380
ללוכ ,ע"וש וא XADEIN, cVLR תרצותמ      
,הטסורינמ תוננכותמו תויכנא תותשק      

 66,000.00   275.00   240.00 .הטסורינמ םימאתמו םיסכמו תויופעתסה רטמ   
      

111,650.00   385.00   290.00 .מ"מ 002x06 תודימב ךא ל"נכ רטמ  03.08.04.0390
      

 49,000.00   490.00   100.00 .מ"מ 003X06 תודימב ךא ל"נכ רטמ  03.08.04.0400
      
טוחמ תויושע מ"ס 02X8 ךתחב תשר תולעת     03.08.04.0410
םיקוזיח ללוכ ,מ"מ 4 רטוקב  ןוולוגמ הדלפ      
תודובע לכ ללוכ ,ןוולוגמ לזרבמ L תרוצב      

    900.00    45.00    20.00 .טלפמוק לכה - רזע ירמוחו רטמ   
      
רתיה ,מ"ס 03x8 ךתחב ךא ,ל"נכ תשר תולעת     03.08.04.0420

  1,100.00    55.00    20.00 .ל"נכ רטמ   
      
,מ"ס 01X8 ךתחב ךא ,ל"נכ תשר תולעת     03.08.04.0430

  2,000.00    40.00    50.00 .ל"נכ רתיה רטמ   
      
02x01 ךתחב הסכמ םע ןוולוגמ חפ תולעת     03.08.04.0440

  1,800.00    90.00    20.00 .מ"ס רטמ   
      
,טסלפ .א.ד.ע לש 81D םגדמ םיעקש תספוק     03.08.04.0450
ירזיבא לכ ללוכ ,ריקב עוקש ןפואב תנקתומ      
םלושי םירזיבאה רובע( םימתסמו רזעה      

    170.00   170.00     1.00 .)תודוקנה תריפס תרגסמב 'חי   
      

    450.00   150.00     3.00 .ל"נכ רתיה ,41D םגדמ הספוק ךא ,ל"נכ 'חי  03.08.04.0460
      

    600.00   120.00     5.00 .ל"נכ רתיה ,11D םגדמ הספוק ךא ,ל"נכ 'חי  03.08.04.0470
445,069.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיינכט םירדחו בכר תרהנמ - תודוקנ 40.80.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../089 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     089 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
- ת ו נ ו ש ו  ה נ ז ה  י ו ו ק  50.80.30 ק ר פ  ת ת       
ב כ ר  ת ר ה נ מ       
      
דבכ חישק וא ד"פ וא נ"פ גוסמ םיפיפכ תורוניצ     03.08.05.0010
,םיפופיכ ללוכ מ"מ 04 רטוקב ךרוצה יפל      
יטוח ,רבעמ תואספוק ,תופעתסה תואספוק      

 12,000.00    20.00   600.00 .רזעה תודובעו רזעה ירמוח לכ ,הכישמ רטמ   
      

  8,000.00    16.00   500.00 .מ"מ 23 רטוקב לבא ל"נכ רטמ  03.08.05.0020
      

 14,000.00    14.00  1000.00 .מ" מ 52 רטוקב לבא ל"נכ רטמ  03.08.05.0030
      
הנקתהו 4" רטוקב חישק  .יס.יו.יפ תרנצ     03.08.05.0040
תרקתב רבעמב וא הכרדמ וא/ו שיבכ רבעמב      

 12,000.00    40.00   300.00 .'וכו םירבחמ ,םיקוזיח ללוכ ,רשגה רטמ   
      
ללוכ )1Z( ןגולה לוטנ שימג EPLX  61x5 לבכ     03.08.05.0050
,רוניצב הלחשה וא עקרקב הנקתה ,הדידמ      
לבכה רוביח םידיגה לכ  יוהיזו יוליג ךותיח      

100,000.00   100.00  1000.00 .ותלעפהו ותקידב רטמ   
      

 80,000.00    80.00  1000.00 .EPLX  01x5 ךא ל"נכ לבכ רטמ  03.08.05.0060
      

 90,000.00    60.00  1500.00 .EPLX 6x5 ךא ל"נכ לבכ רטמ  03.08.05.0070
      

 60,000.00    40.00  1500.00 .EPLX 4x5 ךא ל"נכ לבכ רטמ  03.08.05.0080
      

 66,000.00    22.00  3000.00 .EPLX 5.2x5 ךא ל"נכ לבכ רטמ  03.08.05.0090
      

 36,000.00    18.00  2000.00 .רוביח ללוכ ,EPLX 5.2x3  לבכ רטמ  03.08.05.0100
      
לש הרוטרפמטב םידימע שא יניסח םילבכ     03.08.05.0110
    C058 5*5.1 ךתחב לבכ .תוקד 081 ךשמב  
MAREK 09E/081EF םגד תמגודכ.ר"ממ      
    HXHN תרצות RELYWTAD וא ןטשק לש  

 11,500.00    23.00   500.00 .ע"וש רטמ   
      

 50,000.00    25.00  2000.00 .ר"ממ 5*5.2 ךתחב שא ןיסח לבכ ךא ל"נכ רטמ  03.08.05.0120
      

 14,000.00    28.00   500.00 .ר"ממ 5*4 ךתחב שא ןיסח לבכ ךא ל"נכ רטמ  03.08.05.0130
      

 50,000.00    25.00  2000.00 .ר"ממ 53 ךתחב רוזש ףושח תשוחנ ךילומ רטמ  03.08.05.0140
      
ללוכ יטרפ קדוב וא למשח 'בח תרוקב תרבעה     03.08.05.0150
תעב הרזע ןתמו םימואתו הרגאה םולשת      

  3,450.00 3,450.00     1.00 'פמוק .הקידב  
606,950.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בכר תרהנמ - תונושו הנזה יווק 50.80.30 כ"הס  

      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../090 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     090 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ד ו י צ  ת ו ק פ ס ה  60.80.30 ק ר פ  ת ת       
ב כ ר  ת ר ה נ מ  - ת ו נ ק ת ה ו       
      
הנווכהו טולישל יביטרוקד םוריח תרואת ףוג     03.08.06.0010
םע םוינימולא תספוקב יושע יתילכת וד יאמצע      
תרושקת םע רביירד ללוכה ,תולגועמ תוניפ      
    ILAD, הדובע תוקד 021-ל לטמ לקינ ירבצמ,  
ןצחל ,תרוקיב תירונ ,ןעטמ ,ינורטקלא ריממ      
תייחנה ינפל רחא וא "האיצי" ינקת טלשו יוסינ      
תטרופמה תרצותה יפל לכה .תוחיטבה ץעוי      
,רתי תניעט דגנהנגה ללוכ ינכטה טרפמב      
וא םיקוזיח ללוכ ,הרונ רוסיחו רתי תקירפ      
תמגודכ ,ריקל וא הרקתל םיילניגרוא תוילת      
ידדצ ודו יתילכת וד LE-02123-226 םגד      

  4,400.00 2,200.00     2.00 .רשואמ ע"וש וא טיילורטקלא תרצותמ 'חי   
      
םגד ,הנווכהל םידל ססובמ םוריח תרואת ףוג     03.08.06.0020
    90-077-LE, יושע ,תורהנמל יתילכת וד  
םירבצמ תכרעמל רוביח ,םוינימולא תספוקב      
תרושקתו הרקב תכרעמ םע דבוע ,תיזכרמ      
    ADIL, הנקתה ,תוקד 021 םוריחב הרואת ןמז  
.תוננווכתמ תועורז םע הרקתה/ריקה לע      
;םידל 081 לש הרואת - הרגש ןמזב :תורעה      
ריממ ךרד םידל 081 לש הרואת-םוריח ןמזב      
םידל 7 ולעפי םוריח ןמזב ,ףסונב ;טלוו 42      
    W3 ןוויכל בוהבה תועצמאב ונפיו ,םיפסונ  

 25,000.00 2,500.00    10.00 .האיציה 'חי   
      
DEL OCE OIAICCA תרצותמ הרואת ףוג     03.08.06.0040
,תכתמ יושע )הרהנמב םוריח תרואתל שמשי(      
,ralucepS ,ssalg derepmeT היהי יוסיכהו      
םע ריממ ללוכ ,PE852AA היהי ףוגה      
ףוגה תיילת .LAD 42S-E852AI תרושקת      
ןוולוגמ תכתמ ןקתה תועצמאב הרקתהמ      
דומצ וא )תורוקה תיתחתל דע( םיאתמ ךרואב      

 20,000.00 4,000.00     5.00 'פמוק .'מ 2 הבוגב ריקל  
      
DEL ARUCIS  םגד םימ ןגומ הרואת ףוג     03.08.06.0050
לש בחורב ,ע"וש וא ,W22 ,ונסיד לש 9671      
,ILAD תרושקת םע רביירד ללוכ ,מ"מ 556      
תיכוכזמ יוסיכ ללוכ ,המיאתמ עורז ללוכ      
וא 8671 םגד רחביי םא :הרעה .תמסוחמ      

 24,000.00 2,000.00    12.00 .ריחמה הנתשי אל ,5771 'חי   
      
,ןווגב ,JB םגד רדרש תרצותמ הרואת ףוג     03.08.06.0060
V022/42 חתמה .עוציבל ךומסב רחבייש      

 25,000.00 1,000.00    25.00 'פמוק .'מ 1 הבוגב הנקתה .עוציבל ךומסב רחביי  
      
      

 98,400.00 60.80.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../091 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     091 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 98,400.00 מהעברה      

      
      
םגד ,סיווג תרצות ,םידל ססובמ ת"ג     03.08.06.0070
    4TRAMS דע ,ע"ש וא W15, 0003  
ללוכ ,ןימזמה תטלחהל - ןיוולק 0004/ןיוולק      
וקלחב הרהנמה ריקל דומצ  ,תרושקת רביירד      
יוניש תרשפאמה ,עורז םע ,הרקתל וא ,ןוילעה      
ףוגה ינפש ,ךכ םאתומ הכרואו ,סנפה תיווז      
יפל לכה ,הרוקה לש ןותחת סלפמב ויהי      

 79,900.00 4,700.00    17.00 'פמוק .ינכטה טרפמב טרופמה  
      
םגד ,סיווג תרצות ,םידל ססובמ ת"ג     03.08.06.0080
    4TRAMS דע ,ע"ש וא W811, 0003  
ללוכ ,ןימזמה תטלחהל - ןיוולק 0004/ןיוולק      
וקלחב הרהנמה ריקל דומצ ,תרושקת רביירד      
יוניש תרשפאמה ,עורז םע ,הרקתל וא ,ןוילעה      
ףוגה ינפש ,ךכ םאתומ הכרואו ,סנפה תיווז      
יפל לכה ,הרוקה לש ןותחת סלפמב ויהי      

516,200.00 5,800.00    89.00 'פמוק .ינכטה טרפמב טרופמה  
      
וא הרקתבו ריקב העוקש םיקדהמ תספוק     03.08.06.0090
,הרהנמב הרואתה ףוג דצל ,הלעתל הדומצ      
דע םילבכ ךתחל םייזאפ תלת םיקדהמ ללוכ      
    6x4 א"חזמ ,הקראה יקדהמ ,ר"ממ AK01  
    A01 הספוקה ,ןומיס תרונ םע ,יבטוק וד  
ע"וש וא ,45 הרדס ILOZZALAP תרצותמ      
ללוכ ,םיינכמ םילכב הספוקה תריגס ,רשואמ      

 90,100.00   850.00   106.00 .'וכו )םינורגיטנא( תומוטא םילבכ תואיצי 'חי   
      
העוקש ,םוריח תרואת רובע םיקדהמ תספוק     03.08.06.0100
ףוג דצל ,הלעתל הדומצ וא הרקתבו ריקב      
םייזאפ דח םיקדהמ ללוכ ,הרהנמב הרואתה      
,הקראה יקדהמ ,ר"ממ 6x2 דע םילבכ ךתחל      
ןומיס תרונ םע ,יבטוק וד AK01 A01 א"חזמ      
וא ,45 הרדס ILOZZALAP תרצותמ אספוקה      
,םיינכמ םילכב אספוקה תריגס ,רשואמ ע"וש      

 37,260.00   690.00    54.00 .'וכו )םינורגיטנא( תומוטא םילבכ תואיצי ללוכ 'חי   
      
אלל ,56PI ,מ"ס 51X06X06 ןוולוגמ חפמ חול     03.08.06.0110
בלושמו ,רבעמ תספוקכ שמשיש ,דויצ      

  9,200.00 4,600.00     2.00 'פמוק .הרהנמה ריקב העוקש הנקתהב  
      
תקידב ללוכ ,הלילה תרואת ןקתמ תקידב     03.08.06.0120
לכב ,םיסנפ ןוויכו סוליפ ,הירטמוטופ תואצות      
תלבקל דע םישורדה םדאה חכו עונישה יעצמא      

 16,000.00 16,000.00     1.00 'פמוק .ןיקת ןקתמ  
847,060.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בכר תרהנמ - תונקתהו דויצ תוקפסה 60.80.30 כ"הס  

      
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../092 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     092 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  70.80.30 ק ר פ  ת ת       
ת ב ל ו ש מ  ם ו ר י ח  ת ז י ר כ ו       
      
,העודי הרבח תרצותמ היהת תכרעמה :הרעה      
,םוחתב תוחפל םינש 01 לש ןויסנו עדי תלעב      
טוויחה ,הרקבה חול ,םיאלגה .שארמ תרשואמ      
ילארשי ןקת תויחנה פ"ע ועצובי הנקתההו      
לש ןקת ות אשי דויצה .ויקלח לכ לע 0221      
ונקתויש םירזיבאה לכ .ילארשיה םינקתה ןוכמ      
.ןרצי ותואמו םימאות ויהי תכרעמה תרגסמב      
הקפסא םע דחי ,םיליכמ ןלבקה לש םיריחמה      
,םירזיבאהו דויצה לכ תא ,דויצה תנקתה םעו      
ללכל היצרגטניא ללוכ ,תודובעה לכ תא      
ללוכ םייוסינהו תוקידבה ,םימואיתה ,תכרעמה      
םינקתה ןוכמ י"ע תכרעמה רושיאו הקידב      
תוינכת לש םיטס 3 לש הקפסא ,ילארשיה      
    EDAM SA קתועו תירבעב הלעפה תוארוהו  
תוירחא ללוכ ,רוקמה תפשב תוחפל דחא      
הדובעה םויס תארקל שרדנה לכ תאו ,הנשל      
םג ,טרפמב טרופמכו שרדנכ ,ןימזמל התריסמו      
בתכב םיוטיבל ואב םיפיעסה לכ אל םא      
.תויומכה      
      
םוריח תזירכ תבלושמ שא יוליג תייזכרמ     03.08.07.0010
םגדמ "רייפיטונ" תרצות םיאבכ ןופלטו      
    0303SFN תובותכ 052-ל תדעוימה ע"ש וא  
,םירבצמו חכ קפס ללוכ ,םילודומ +םיאלג      

 37,000.00 37,000.00     1.00 'פמוק .תירבעב םיוות 046 הגוצת חול תוברל  
      
תירמונ אפלא הגוצת םע יתשר הגוצת חול     03.08.07.0020
תירוחא הספוק ללוכ ,תילגנאבו תירבעב      

 72,000.00 18,000.00     4.00 .הביצח תוברל ,הנשמה חול תעקשהל 'חי   
      
בצמ חווידל תשמשמה תיזכרמ ןורכז תדיחי     03.08.07.0030

    900.00   900.00     1.00 'פמוק .תכרעמה  
      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק .םישקמ חול םע הנכות תדיחי 03.08.07.0040
      

  6,000.00 6,000.00     1.00 .תשרב תוחול רוביחל קשממ 'חי  03.08.07.0050
      
דרשמ ,תכרעמה ןרצי י"ע רשואמ ילטיגיד ןגייח     03.08.07.0060

    525.00   525.00     1.00 .םייונימ 01 תונכיתל קזבו תרושקתה 'חי   
      
סיסבו תבותכ יחי ללוכ ,יטפוא יגולנא יאלג     03.08.07.0070

 42,000.00   525.00    80.00 .ילסרבינוא 'חי   
      
תדיחי ללוכ ,םוחו וטופ בלושמ יגולנא יאלג     03.08.07.0080

  1,050.00   525.00     2.00 .ילסרבינוא סיסבו תבותכ 'חי   
160,375.00 70.80.30 קרפ תתב הרבעהל

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../093 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     093 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
160,375.00 מהעברה      

      
      
ללוכ ,ןעוממ יגולנא יפמט תיילע בצק יאלג     03.08.07.0090

    900.00   450.00     2.00 .ילסרבינוא סיסבו תבותכ תדיחי 'חי   
      
תבותכ תדיחי לעב ינורטקלא הסינכ לודומ     03.08.07.0100

  6,750.00   450.00    15.00 .שבי עגמ הסינכ לבקל לגוסמה 'חי   
      
הרקבל יתבותכ ינורטקלא האיצי לודומ     03.08.07.0110

 11,000.00   550.00    20.00 .הלעפהו 'חי   
      
יתבותכ ינורטקלא רסממ תאיצי לודומ     03.08.07.0120

  5,500.00   550.00    10.00 .A2 דע שבי עגמ י"ע הלעפהל 'חי   
      
ןמזב ,ןעוממ ימינפ ילוק רוא הארתה רפוצ     03.08.07.0130

    550.00   550.00     1.00 .בהבהל ךישמהל ץנצנה לע רפוצ תקתשה 'חי   
      

 11,000.00 1,100.00    10.00 .תינוציח הנקתהל םימ ןגומ ךא ,ל"נכ 'חי  03.08.07.0140
      

  1,920.00   240.00     8.00 .ןומיס תרונמ 'חי  03.08.07.0150
      
תבותכ יחי ללוכ םימ ןגומ  הריבש ןצחל     03.08.07.0160

 28,125.00 1,125.00    25.00 .טולישו 'חי   
      
,יוביכ תלעפהל )הלופכ הלעפה( הכישמ ןצחל     03.08.07.0170

  2,700.00   675.00     4.00 .תבותכ תדיחי ללוכ 'חי   
      
םילגעמב םיקרבו רתי יחתמ דגנ הנגה תדיחי     03.08.07.0180
וא רייפיטונ OSI תמגודכ ,םינגומ םידדובמ      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק .תזכרב הבינע לכל ע"ש  
      
תלועפ ךשמהל םיאלגה וק לע דודיב תדיחי     03.08.07.0190

    900.00   450.00     2.00 .וקב רצק לש הרקמב פולה 'חי   
      
תללוכה למשח חולב תיטמוטוא יוביכ תכרעמ     03.08.07.0200
ג"ק 6 דע תלוביק לעב 002MF זג לכימ      
לכימה .הריהמ הקירפ ימותסש ללוכ תוחפל      
קבוח ,תרוקיבל ץחל דמ ללוכ ,תילמשח לעפומ      
LU ןקת רושיא אשונ םאות האיצי רבחמו לופכ      
תשוחנ תרנצה תא לולכת תכרעמה .י"תמו      
ללוכ ,ךרוצה יפל רוזיפ יריחנו ,שרדנכ וא 5.0"      
91 לוורשו BAC-4 לתופמ ךכוסמ ידיג 4 לבכ      
ןלבקה .ינדי הלעפה ןצחל ללוכ שא ןיסח מ"מ      

 45,000.00 11,250.00     4.00 'פמוק .LU ןקת ןכו םילכמה גוס רושיאל ןנכתמל שיגי  
      
      
      
      

275,170.00 70.80.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../094 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     094 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
275,170.00 מהעברה      

      
      
רדח /תרושקת רדחב תיטמוטוא יוביכ תכרעמ     03.08.07.0210
תכרעמ רדחו למשח רדח /ןוחטב רדח /בשחמ      
זג לכימ תללוכ רשא םיפיצר םוריח תרואת      
    002MF חפנ י"פע תבשוחמ תלוביק לעב  
לעפומ הריהמ הקירפ ימותסש ללוכ רדחה      
רבחמו לופכ קבוח תרוקיבל ץחל דמ ,תילמשח      
.י"תמו LU ןקת רושיא אשונ םאות האיצי      
וא 5.0" תשוחנ תרנצה תא לולכת תכרעמה      
הקפסה ללוכ ךרוצה יפל רוזיפ יריחנו ,שרדנכ      
לתופמ ךכוסמ ידיג 4 לבכ ללוכ ,הנקתהו      
    4-BAC הרעה .שא ןיסח מ"מ 91 לוורשו:  
ןכו םילכמה גוס רושיאל ןנכתמל שיגי ןלבקה      

120,000.00 40,000.00     3.00 'פמוק .LU ןקת  
      
תרשואמ רוטרנג רדחל הקבאב יוביכ תכרעמ     03.08.07.0220
תושירדב תדמועו APFN ןקתל םאתהב      
    4521-LV, רדחל הצפהב יוביכ לכימ תוברל  
,תרנצו רוזיפ יריחנ ,תיטמוטואו תינדי הלעפה      

 22,500.00   450.00    50.00 .הרקבל רזע עגמ ללוכ ק"מ   
      
אוהש גוס לכמ שא יוליג תודוקנ טוויח תמלשה     03.08.07.0230

  9,750.00    75.00   130.00 .ינקת לבכ םע 'חי   
      
ללוכ למשח חולב תנכותמ רקבל תרושקת     03.08.07.0240

  8,400.00 8,400.00     1.00 'פמוק .לוקוטורפ הנכות  
      
דועית תיראניל )םוח( שא יוליג תכרעמ      
.EDAM SA םיטס השולשב תכרעמה      
      
ביס תרזעב תיראיניל )םוח( שא יוליג תיזכרמ     03.08.07.0250
ASNES תרצות TSL-042 םגד יטפוא      
,מ"ק 2 דע ךרואב יטפוא ביסב הכימתל      
ללוכ תוחפל ילארשי ןקתו SDV ןקת תרשואמ      
84 יוביגל םירבצמ ללוכ ,42DVC חכ קפס      
סיטרכ ללוכו תיראינילה יוליגה תיזכרמל תועש      
suBdoM תאיצי +  SR-232 תרושקת      

240,000.00 120,000.00     2.00 'פמוק רתאב םירקב םע תרושקתל  
      
הרוטרפמט ליפורפ תגצהל תיפארג הנכות     03.08.07.0260

 22,500.00 22,500.00     1.00 'פמוק הרהנמב ביסה ךרואל  
      
י"פע םירסממ 23-דע תלעפהל םירסממ סיטרכ     03.08.07.0270

  5,400.00 2,700.00     2.00 תכרעמב ועבקיש יוליג ירוזא 'חי   
      
      
      

703,720.00 70.80.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../095 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     095 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
703,720.00 מהעברה      

      
      
הטסורינ ליבומ ךותב ןגומה יטפוא ביס לבכ     03.08.07.0280
elbaC ebuT rosneS גוסמ מ"מ 2.3 רטוקב      
'פמט לע היצקידניא תלבקל )טרפמל םאתהב(      
פולב רבוחי לבכה .-C09+ - C04 םוחתב      

108,000.00    90.00  1200.00 הנקתהו הקפסא ללוכ ,A-ssalC רוגס רטמ   
      
elbaC tisnarT  יטפוא רבעמ לבכ ךא ל"נכ     03.08.07.0290

 13,500.00    90.00   150.00 etalyrcA  הטעמ לעב רטמ   
      
ביסה רוביחל 613 הטסורינמ רבעמ תואספוק     03.08.07.0300

  3,750.00   750.00     5.00 לבכה תסירפ ךרואל תונוש תודוקנב יטפואה 'חי   
      
03E שא ןיסח תוגוז 23 דע ידיג בר לבכ     03.08.07.0310
תכרעמה ןיב רוביחל 81GWA ךתחב      
הטעמ לעב - שאה יוליג תכרעמל תיראינילה      

    750.00    15.00    50.00 רתאב תויללכה תושירדל םיאתמ רטמ   
      

  7,500.00 3,750.00     2.00 'פמוק SUBDOM תאיציל ישאר רקבל םאתמ סיטרכ 03.08.07.0320
      
יוליג תכרעמ לש היצרגטניאו הקידב ,הלעפה     03.08.07.0330

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק המרה תומב  רתאב תונוש תוכרעמ םע םוחה  
      
םע דחי ,םיללוכ ןלבקה יריחמ :הרעה      
לכ תא ,דויצה רוביחו טוויח ,הנקתה ,הקפסאה      
,תודובעה לכ תא ,םירזיבאו תרנצ ,דויצה      
שרדנה לכ תאו םייוסינהו תוקידבה ,םימואיתה      
,ןימזמל התריסמו הדובעה םויס תארקל      
לכ אל םא םג ,טרפמב טרופמכו שרדנכ      
:הרעהתויומכה בתכב םייוטיבל ואב םיפיעסה      
השעית תודוקנה תנכה PI תוכרעמב שומיש      
םירחא י"ע      
      
יגולנא - םורח ןופלטב הכימתל תיזכרמ תכרעמ     03.08.07.0340

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק הצק 'קנ 05 דע PI וא  
      
ןופלט תכרעמל םירבצמו ןעטמ ,חכ קפס     03.08.07.0350

  2,200.00 2,200.00     1.00 הרקב רדחב תרפרופש  םורחה 'חי   
      
םימ תנגומ ילדנוו יטנא םוריח ןופלט תדיחי     03.08.07.0360

 60,000.00 6,000.00    10.00 .ע"וש וא הילגנא IAG תרצות NATIT תמגודכ 'חי   
      
,ללוכ תכרעמה דויצ לכ תנקתהל 91" דסמ     03.08.07.0370
תלד ,תכתמ תרגסמב תיכוכזמ תימדק תלד      
םיספ ללוכ ,תוקירפ דצ תונפד ,הדלפמ תירוחא      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק הלעפהו תונכת םילבכ רודיסל  
      

916,920.00 70.80.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../096 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     096 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
916,920.00 מהעברה      

      
      
ןופלט םע תבלושמ םוריח תזירכ תכרעמ      
םיאבכ      
      
תבלושמ תישאר הזירכ תדמע .ןשע /שא יוליג     03.08.07.0380
תרצות CVD ילטיגיד תועדוה ללוחמ תללוכה      
    REIFITON 01 תרבעהל ע"ש וא ב"הרא  
ןופורקימ ללוכ ,תוחפל תויטמוטוא תועדוה      

 22,500.00 22,500.00     1.00 'פמוק .י"תמו LU רשואמ ימינפ  
      
תרצות AAD ילטיגיד קפסה רבגמ     03.08.07.0390
    REIFITON לש קפסה לעב ע"ש וא ב"הרא  
    SMRV W001 ךותב הנקתהל םאתומ תוחפל  

 13,500.00 4,500.00     3.00 .)קפסה ריחמב לולכ זראמה( זראמ 'חי   
      
הטילשה זכרמב םירוזא גותימו הטילש תדיחי     03.08.07.0400
ימוקמ ןופורקימ ללוכ תוחפל םירוזא 4-ל      
דסמב וא הרקב ןחלושב הנקתהל תמאתומ      

  3,750.00 3,750.00     1.00 'פמוק .דויצ  
      
ןקתומ םימ ןגומ ROODTUO ינוציח לוקמר     03.08.07.0410
,BD69 לש המצועו W8 דע קפסהב חיט לע      
ללוכ תוחפל DC57 לש המצועב ץנצנ ללוכ      

 28,000.00   400.00    70.00 .המיאתמ תירוחא הספוק 'חי   
      

  6,000.00   400.00    15.00 .ימינפ לוקמר ךא ל"נכ 'חי  03.08.07.0420
      
הנקתהל( םימ ןגומ רוטקיזורפ לוקמר     03.08.07.0430

    900.00   900.00     1.00 W51 המצועב היולג הנקתהל )הרהנמב 'חי   
      
ירוזא י"פע םילוקמר תלעפהל תבותכ תדיחי     03.08.07.0440

    900.00   900.00     1.00 .הזירכ 'חי   
      
זראמ תללוכ תילארגטניא םיאבכ ןופלט תדיחי     03.08.07.0450
גוסמ הדמעה יוהיזל תבותכ תדיחיו תלד םע      

 30,000.00 3,000.00    10.00 ע"וש וא REIFITON תרצות SWAFA 'חי   
      
זראמ ללוכ  TTP םע תקחורמ ןופורקימ תדיחי     03.08.07.0460
יוהיזל תבותכ תדיחי ללוכ ,הפוקש תלד םע      

  4,500.00 2,250.00     2.00 .רתאב הדיחיה םוקימ 'חי   
      
וא RF-5742-PWSSR םגד םימ ןגומ ץנצנ     03.08.07.0470

  1,500.00   750.00     2.00 ע"וש 'חי   
      
      
      
      

1,028,470.00 70.80.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../097 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     097 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,028,470.00 מהעברה      

      
      
ךכוסמו בלצומ םיטוח גוזב םילוקמר טוויח     03.08.07.0480
תושירדל םאתהבו תוחפל GWA61 לש ךתחב      
תויללכה תושירדל םאתומ הטעמ ילעבו ןרציה      
תושירד יפל שא ןיסח לבכ םע הז טקיורפל      

 10,000.00   100.00   100.00 K.U 'קנ   
      
יטפוא ביסב םירבגמה תודיחי ןיב טוויחל לבכ     03.08.07.0490
    M.M הטעמ לעבו ןרציה תושירדל םאתהב  

 10,000.00   100.00   100.00 .הז טקיורפב תויללכה תושירדל םיאתמ רטמ   
      
דוקיפו חתמ לבכ תרזעב ןופורקימ תדמע טוח     03.08.07.0500
ללוכ ,ןרציה י"ע שרדנכ םידיג רפסמ לעב      

    750.00   750.00     1.00 .לופכ דודיב 'קנ   
      
תוינכת ללוכ םיקתוע 4-ב תכרעמה דועית     03.08.07.0510
    EDAM SA הלעפה תוארוהו דויצ תמישר  

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .הקידבו  
      
תדמע :הרעהןשע יוניפב הטילש תכרעמ      
לולכממ קלחכ היהת SCSF ןשעב הטילשה      
ויהי םיאבכה תודמע .םיאבכה דוקיפ תודמע      
םישנאל קר ןהב שומיש רשפאתיו תולוענ      
.םיכמסומ      
      
םישרתו deL תוירונ תללוכה תיטפוניס הפמ     03.08.07.0520
םוקימו שאה ירוזא לש ירוזא וא יתמוק      
הפמה , תוירונ 23 דע - רחא דויצו םיחופמה      
תינוציח הנקתהל תלדו םוינימולא זראמ לולכת      
תולעופה תויפארג תופמ ללוכה עגמ גצ וא      
noisiV tsriF תמגודכ עוריאה םע תימאניד      
בותיכ םע רשואמ ע"ש וא רייפיטונ תרצותמ      
בותיכ םע תכרעמ לבקתת אל - תירבעב      

 75,000.00 37,500.00     2.00 .הרז הפשב 'חי   
      
,םיסחוד ,ןשע יחופמ לע דוקיפל הטילש תדמע     03.08.07.0530
יוליג תכרעממ ילארגטניא קלחכ יוכו םירפמד      
םיבצמ 3 ילעב( תולעפה 8 דע תללוכה שאה      
    LAUNAM ,FFO ,NO( גוסמ noitatS  
    lortnoC ekomS תרשואמ LU 9 הרודהמ  
SCS-8 תמגודכ APFN תוחיטב תושירדו      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא רייפיטונ תרצותמ  
      
      
      
      
      

1,133,720.00 70.80.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../098 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     098 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,133,720.00 מהעברה      

      
      
הפמה לע revirD ןומיס תוירונ תלעפה סיטרכ     03.08.07.0540
וא L8-SCS גוסמ םיאצומ 61 לעב תיטפוניסה      
    23-MDL רשואמ LU ילארגטניא קלחכו  
תזכרל תרושקתב רבוחיש שאה יוליג תכרעממ      
הפמה זראמב ןקתוי סיטרכה - שאה יוליג      

  5,000.00 5,000.00     1.00 .תיטפוניסה 'חי   
      
םינושה םיסיטרכה ןיב תרושקת םאתמ     03.08.07.0550

 18,750.00 18,750.00     1.00 'פמוק .שאה יוליג תכרעמל  
      
הריגאל תשמשמה תיזכרמ ןורכז תדיחי     03.08.07.0560

    750.00   750.00     1.00 .תכרעמה בצמ לע חווידלו 'חי   
      
תכרעמל תשר סיטרכ םע CP בשחמ     03.08.07.0570
CCG  שאה יוליג תכרעמל קשממו תיפארגה      
.ןשע יוניפל LKUU ןקתו  LU ןקת לעב      

180,000.00 90,000.00     2.00 .)היצפוא( 'חי   
      
םע רוביחל תיפארג תכרעמל PI םאתמ סיטרכ     03.08.07.0580
תללוכה ןרציה ותואמ תשרב שאה יוליג תזכר      

  7,000.00 3,500.00     2.00 'פמוק .םישקמ חול םע הנכות תדיחי  
      

 13,500.00 4,500.00     3.00 'פמוק .הטילשה תדמעל ןעטמו חכ קפס 03.08.07.0590
      

    500.00   250.00     2.00 .שרדנה ןקתל םאתהב םירבצמ תדיחי 'חי  03.08.07.0600
      
eludoM יתבותכ )דוקיפ( הלעפה סיטרכ     03.08.07.0610
    tuptuO דע רזע עגמ ללוכה A3 תוחפל  
יוכו םירפמד ,םיסחוד ,םיחופמ תלעפהל      
לש דוקיפה תוחול תברקב ןקתוי - LU רשואמ      

  1,000.00   500.00     2.00 .םיאתמ זראמ ךותב ןשע יוניפל דויצה 'חי   
      
תלבקל eludoM tupnI הסינכ סיטרכ     03.08.07.0620
םבצמ לע ןשע יוניפל דויצהמ תויצקידניא      
    sutatS דוקיפה תוחול תברקב ןקתוי - לעופב  

    900.00   450.00     2.00 .םיאתמ זראמ ךותב 'חי   
      
התומלשב תכרעמה לש הלעפהו הקידב רוביח     03.08.07.0630

 17,500.00   350.00    50.00 .חוקלל התריסמל דע ע"ש   
      
םינושה תודסומה םע היצרגטניא תוקידב     03.08.07.0640

 22,500.00 22,500.00     1.00 'פמוק .ע"ש סיסב לע עצבתת תוחיטבה יצעויו  
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .edaM - sA תכרעמ קית תנכה 03.08.07.0650
      
      

1,404,120.00 70.80.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../099 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     099 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,404,120.00 מהעברה      

      
      
תוכרעמה ללכל םינקתה ןוכמ תקידבו רושיא     03.08.07.0660

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק .תורגאה םולשתו תוקידב ללוכ  
1,422,120.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תבלושמ םוריח תזירכו ןשעו שא יוליג תכרעמ 70.80.30 כ"הס  

      
- ה ר ו א ת  ת ר ק ב  80.80.30 ק ר פ  ת ת       
ב כ ר  ת ר ה נ מ       
      
םגד - הרהנמל הרואת תרקב תכרעמ     03.08.08.0010
    21-ILAD-CTL-NE.  הרקב חול תקפסא  
:ללוכ ILAD תרושקתב הרהנמה תרואתל      
תובותכ 867 דע רובע ILAD תרושקת תכרעמ      
    ILAD לש הרואתה תכרעמ לועפתל תוחפל  
תמצוע לע הטילש תרשפאמהו הרהנמה      
הרואת יפוג ללוכ( הרואת ףוג לכ לש הראהה      
תלבקו )ילאד תובותכ 3-ו םירביירד 3 ילעב      
תוברל ,הרואת ףוג לכמ תוניקת/תולקת ייוויח      
םאתהב הרואתה יפוג םועמעו יוביכ ,הקלדה      
תודיחי יתשמ לבקתמה )Am02-4( לנגיסל      
תדיחימ לבקתמה לנגיסמ וא רטמ סננימולה      
תכרעמה .ןמז סיסב לע תלעפומה יוביגה      
תדיחי ,)Am02-4( הרקב תוסינכ יתש תללוכ      
לעפומה ןמז סיסב לע רטמ סננימולל יוביג      
,רטמ סננימולה תדיחיב הלקת תעב תיטמוטוא      
הרקבה יביכר לכ תא ללוכה הרקב חול      
לוהינ תנכותו בשחמ תוברל ,תרושקתהו      
תרצותמ ILAD-CTL-NE-21 םגד .תידועיי      
ינכטה טרפמה תושירדל הנועה מ"עב קטלנא      

268,000.00 268,000.00     1.00 'פמוק .ןנכתמה י"ע רשואמהו ב"צמה  
      
- ILAD תרושקתל רבגמ     03.08.08.0020
    ILAD RETAEPER, תייזכרמב ןקתומה  
דע לועפתל הרואתה דומעב וא הרואתה      
דע לש וק ךרואבו ILAD הצק תודיחי 46      
,ILAD-PER-NE  םגד , תמגודכ ,רטמ 300      
תושירדל הנועה ,מ"עב קטלנא י"ע קוושמה      

 22,000.00 2,200.00    10.00 'פמוק .ב"צמה ינכטה טרפמה  
      
הרואתה תייזכרמב ןקתומה ,ILAD  חוכ קפס     03.08.08.0030
תודיחי 46 דע לועפתל הרואתה דומעב וא      
,ILAD-SP-NE םגד , תמגודכ ILAD הצק      
תושירדל הנועה מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה      

 22,000.00 2,200.00    10.00 'פמוק .ב"צמה ינכטה טרפמה  
      
      
      

312,000.00 80.80.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../100 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     100 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
312,000.00 מהעברה      

      
      
תרצות WS/024-SLT םגד רטמסננימול     03.08.08.0040
    RENGAH, לש יוקינו הפיטש תכרעמ :ללוכ  
,ידועיי חתמ ילושחנמ הנגה תכרעמ ,תיכוכזה      
ןוויכ יוניש תורשפא םע תירוקמ תבשות      

100,000.00 50,000.00     2.00 'פמוק .ךרוצה יפל רישכמה  
      
,)riaP detsiwT( םידיג גוז ,לתופמ ךכוסמ לבכ     03.08.08.0050

 12,000.00    20.00   600.00 )ךרוא רטמ יפל( ר"מ 1 ךתח חטשב רטמ   
      
הרואתה תרקב תכרעמל רבחתמה ,רוא ןשייח     03.08.08.0060
םע תיעבט הרואת תוסיו ךרוצל הרהנמה לש      
,תגרודמ תורשפאב תיתוכאלמה הרואתה      
רוביחב ךכוסמ לבכ ללוכו ,ץוח יאנתל םיאתמ      

 18,000.00 9,000.00     2.00 'פמוק )'פמוק( הרקבה חולל  
      
רובע 0100.80.80.30 ףיעסל ריחמ תפסות     03.08.08.0070
הרקבה תכרעמ תועצמאב הרואתה ןוויכ      
ליעפהל שי .םינושה רואה יבצמל המאתהב      
ימ וא ,הרואתה יפוג ןרצי גיצנ תא הז ךרוצל      
תכרעמה לש הרקבה שיא םע ףותישב ,ומעטמ      
דע טלפמוקכ השעית הדובעה .קפוסתש      
לש ונוצר תועיבשל השורדה הרואתה תגשהל      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .ןנכתמה  
462,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בכר תרהנמ - הרואת תרקב 80.80.30 כ"הס  

      
- ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  90.80.30 ק ר פ  ת ת       
ב כ ר  ת ר ה נ מ       
      
מ"מ 5.1 חפמ םייונב למשח תוחולל םינבמ     03.08.09.0010
.ןוולוגמ פ"מת תמגודכ ,יסקופא עובצ יבוע      
לולכי תונוראה ריחמ .תלעננ תלד ללוכ חולה      
יספ רוביח יספ :ןוגכ תוחולל דויצה לכ תא      
יקדהמ ,םיגרב ,םיטלש ,םידדובמ ,תשוחנ      
.חולה ינפ ר"מ יפל דדמי חולה .'וכו הקולח      
,םירסממ ,םרז יקיספמ :ןוגכ ימינפה דויצה      
טרופמכ תודיחי יפל דדמי 'וכו םיענתמ      
םיבכרומ תויהל םייושע ולא םינבמ( .ךשמהב      
הדיחיה ריחמ .)םינוש תומוקמב םינוש תוחולכ      
ריחמ תא לולכי תוחולב םיבכרומה םירזיבאל      
,םיטוחה רוביח ,חולב ותבכרה ,ומצע רזיבאה      
.'וכו ימינפ טוליש ,םיקדהמ ,ימינפ טוויח      
דויצה רובע למשח חול תנקתהו הקפסא      

 32,200.00 4,600.00     7.00 .ךשמהב טרופמה ר"מ   
      
      

 32,200.00 90.80.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../101 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     101 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 32,200.00 מהעברה      

      
      
תימרט הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     03.08.09.0020
קירטקלא רדיינש לש N161C םגדמ תיטנגמו      
תימרט םרז תרתי תוסיו םוחת םע ,ע"וש וא      
הקספהל הדובע לילס ללוכ ,רפמא 061 דע      
יעגמ ללוכו םיקדהמל םייוסיכ לוכ קוחרמ      
תוברל ,)CN2   ON2( רזע יעגמו הקעזא      

  2,875.00 2,875.00     1.00 .דמצמ ללוכ ,הליענ ןקתה 'חי   
      
לש N061C/521 םגדמ יטמוטוא יצח ז"מ     03.08.09.0030
םייוסיכ ללוכ ע"וש וא קירטקלא רדיינש      

  2,300.00 2,300.00     1.00 .קוחרמ הקספהל הדובע לילסו םיקדהמל 'חי   
      
תרתי תוסיו םוחת םע N101C םלוא ,ל"נכ     03.08.09.0040

  2,070.00 2,070.00     1.00 .רפמא 001 דע םרז 'חי   
      
םרז תרתי תוסיו םוחת םע N101C םלוא ,לנכ     03.08.09.0050

  9,775.00 1,955.00     5.00 .רפמא 36 דע 'חי   
      
תרתי תוסיו םוחת םע N101C םלוא ,ל"נכ     03.08.09.0060

  5,175.00 1,725.00     3.00 .רפמא 04 דע םרז 'חי   
      
תימרט םרז תרתי םע יטמוטוא קפסה קתנמ     03.08.09.0070

  2,070.00   690.00     3.00 .ע"וש וא "סנמיס" לש uV3 תמגודכ ,תיטנגמ 'חי   
      
תרצות ריעז סופיטמ יטמוטוא יצח םרז קיספמ     03.08.09.0080
דע ,ע"וש וא L36C םגד קירטקלא רדיינש      

  2,300.00   460.00     5.00 .א"ק 22 רצק םרזו רפמא 3*36 'חי   
      
לש H23C הרדיסמ ריעז יטמוטוא יצח ז"מ     03.08.09.0090
A04X3 דע לדוגב ,ע"וש וא קירטקלא רדיינש      

  3,450.00   345.00    10.00 .)רפמאוליק 01 רצק םרז( 'חי   
      

  1,215.00   405.00     3.00 .A52X4 ךא ל"נכ 'חי  03.08.09.0100
      

  8,050.00   115.00    70.00 .רפמא 1*05 דע לדוגב םלוא ,ל"נכ 'חי  03.08.09.0110
      

  4,200.00   210.00    20.00 .רפמא 3*52 דע לדוגב םלוא ,ל"נכ 'חי  03.08.09.0120
      
ותלעפהל שורדה לכ ללוכ ,הזפ רסוח רסממ     03.08.09.0130

  4,025.00   805.00     5.00 .תמלשומה 'חי   
      
'א 4*30.0/52 לדוגב בלושמ תחפ םרזל רסממ     03.08.09.0140
רדיינש לש ELODOMIGIV םגד תמגודכ      

  5,175.00 1,725.00     3.00 .ע"וש וא קירטקלא 'חי   
      

  2,300.00 2,300.00     1.00 .רפמא 4*30.0/04 לדוגב ,ל"נכ 'חי  03.08.09.0150
 87,180.00 90.80.30 קרפ תתב הרבעהל

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../102 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     102 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 87,180.00 מהעברה      

      
      

    115.00   115.00     1.00 .ןומיס תוירונ תלעפהל תומוק 3 ןצחל 'חי  03.08.09.0160
      
תבלושמ דייליטלומ ןומיס תירונ םע ןצחל ,ל"נכ     03.08.09.0170

    140.00   140.00     1.00 .וב 'חי   
      
םיבצמ 4 וא 3 וא 2 לעב דוקיפל ררוב קיספמ     03.08.09.0180

  8,740.00   460.00    19.00 .תיבוביס תידיו 'חי   
      
טלוו 032-ל תוינועבצ דליטלומ ןומיס תורונמ     03.08.09.0190
תיבו הרונ ללוכ ,קוריפל תונתינ תופיכ םע      

  2,520.00   210.00    12.00 .הרונ 'חי   
      

    210.00   210.00     1.00 .'א 3*04 טקפ םרז קיספמ 'חי  03.08.09.0200
      

    325.00   325.00     1.00 .'א 3*36 טקפ םרז קיספמ 'חי  03.08.09.0210
      

    920.00   460.00     2.00 .'א 3*001 טקפ םרז קיספמ 'חי  03.08.09.0220
      
ע"וש וא סנמיס ילטיגיד ינורטקלא גותימ ןועש     03.08.09.0230

  1,150.00 1,150.00     1.00 .הברזר תועש 001-ו תיעובש תמרגורפ םע 'חי   
      

  1,380.00 1,380.00     1.00 .תוימוי תומרגורפ יתש םע ,ל"נכ 'חי  03.08.09.0240
      

    210.00   105.00     2.00 .ןומיס תרונמ םע יבטוק וד םרז קיספמ 'חי  03.08.09.0250
      
תרצות תמגודכ טלוו 42-ל דוקיפ רסממ     03.08.09.0260

    920.00   230.00     4.00 .ע"וש וא EUQINACEMELET 'חי   
      

 13,800.00   690.00    20.00 A61*3  , 3CA יזפ תלת קינכמלט ןעגמ 'חי  03.08.09.0270
      

    810.00   810.00     1.00 A52*3, 3CA קינכמלט ןעגמ 'חי  03.08.09.0280
      

  6,900.00 1,150.00     6.00 A04*3, 3CA ןעגמ ךא ,ל"נכ 'חי  03.08.09.0290
      

  1,380.00 1,380.00     1.00 A36*3, 3CA ןעגמ ךא ,ל"נכ 'חי  03.08.09.0300
      

  6,900.00 3,450.00     2.00 A061*3 3CA םע ןעגמ ,ל"נכ 'חי  03.08.09.0310
      

 36,800.00 4,600.00     8.00 .'א61-ל םיעגמ 2 םע ,ל"נכ 'חי  03.08.09.0320
      
השולש םלוא( .ינדי ףילחמ קספמ ךא ,ל"נכ     03.08.09.0330

  2,875.00 2,875.00     1.00 'פמוק .)םיבצמ  
      
      
      
      

173,275.00 90.80.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../103 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     103 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
173,275.00 מהעברה      

      
      
SULP םגדמ בשחוממ יוק רקבו דדומ בר     03.08.09.0340
    ATAD QI לש ESOUHGNITSEW וא  
.םישורדה םירוביחה לכו םרז ינשמ ללוכ ,ע"וש      

  4,600.00 4,600.00     1.00 )היצפוא( 'חי   
      
וא "ןר'ג ןלרמ" תרצותמ A36*3 סמועב קתנמ     03.08.09.0350
יוסיכ דמצמ   עגמ TCAPRETNI   םגד ע"וש      

    460.00   460.00     1.00 'פמוק .םיעגמ  
      

    690.00   690.00     1.00 'פמוק A521*3  סמועב קתנמ ,ל"נכ 03.08.09.0360
      
וא "SCINOTUA" תרצותמ ילטיגיד רטמטלוו     03.08.09.0380

    690.00   690.00     1.00 .םיבצמ 7 לעב דדוב םרז קיספמ ללוכ ,ע"וש 'חי   
      
וא "NOCLOS" תמגודכ יביטקאר קפסה תסוו     03.08.09.0390

 11,500.00 11,500.00     1.00 .קפסה לפוכ דמו ,הלועפ תוגרד 6 םע ע"וש 'חי   
      
םגד תמגודכ םילבק תלעפהל יזפ תלת ןעגמ     03.08.09.0400

 34,500.00 5,750.00     6.00 .ע"וש וא "רלומ רנקולק" לש M2 LID-22 'חי   
      
רנקולק KMOLID-01 םגד םלוא ןעגמ ,ל"נכ     03.08.09.0410

  4,025.00 4,025.00     1.00 .ע"וש וא רלימ 'חי   
      
-מ רתוי אל לש םידספה םע RAVK52 םילבק     03.08.09.0420
ימצע ןוקית לש הנוכת ילעב ר"אוק לכל טוו 5.0      

 27,600.00 4,600.00     6.00 .חתמה תקירפל ימינפ דגנ ילעבו תוצירפ לש 'חי   
      

  3,450.00 3,450.00     1.00 .RAVK5.21 םילבק ךא ,ל"נכ 'חי  03.08.09.0430
      
ע"ש וא שעג לש W61 דל דולורפ הרואת ףוג     03.08.09.0440
ללוכ ,םיאתמ רביירד ללוכ למשח חולב ןקתומ      
וא תלדה תחיתפ םע הלעפהל ריעז קספמ      

    230.00   230.00     1.00 'פמוק .ןנכתמה תויחנה י"פע תרחא  
      
לילס רובע יטמוטוא יצח ז"מ ריחמל תפסות     03.08.09.0480

    184.00    92.00     2.00 .קוחרמ הקספהל הדובע 'חי   
      
הזל םיהזה םינבמב םייונבה תרושקת יזגרא     03.08.09.0490
ץע בגו תולעננ תותלד םע ,למשחה חול לש      

  1,380.00   690.00     2.00 .שרדיש יפכ םינוש םילדגב ,מ"ס 2 יבועב ןבל ר"מ   
      

     92.00    92.00     1.00 .למשחה חול תלד לע A61x1 לובג םרז קספמ 'חי  03.08.09.0500
      

     92.00    92.00     1.00 .למשחה חול ךותב A61, V032 ריק רוביח 'חי  03.08.09.0510
      
      

262,768.00 90.80.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../104 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     104 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
262,768.00 מהעברה      

      
      
לבכ םע תורהנמל ץוחמ הנקתהל לצוטופ     03.08.09.0520
    YX2N 5.1X3 חול דע מ"מ 61 רטוק ,ר"ממ  

    290.00   290.00     1.00 .ישאר למשח 'חי   
      
A 5/061 םרז הנשמ ללוכ יבטוק תלת הנומ     03.08.09.0530

  2,020.00 2,020.00     1.00 .ע"וש וא קירטקלא רדיינש תרצות 'חי   
      
I 5.1 RTNOC SULP" םגד םיקרב אלוכ     03.08.09.0540
    TLF", תרצות TCATNOC XINEOHP וא  

  7,130.00 7,130.00     1.00 'פמוק .ע"וש  
      

  2,645.00 2,645.00     1.00 'פמוק . SM.LAV.004 םגד רוטסירו ךא ל"נכ 03.08.09.0550
274,853.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בכר תרהנמ - למשח תוחול 90.80.30 כ"הס  

      
ק ס פ -ל א  ת כ ר ע מ  01.80.30 ק ר פ  ת ת       
      
5.31/א"ווק 51 לש קפסהב קספ-לא תכרעמ     03.08.10.0010
,ינכטה טרפמב טרופמל םאתהב לכה ,ט"ווק      
תילארגטניא םירבצמ ירוט 2 תכרעמ ללוכ      
תוקד 51 ךשמב הדובעל ל"נה תכרעמה יוביגל      
PMNS תרושקת קשממ ללוכ ,אלמ סמועב      
    PI/PCT, הלעפהו רוביח ,הבצה ,הלבוה  

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .שומישל ןכומו םלשומ לכה ,חוקלה רתאב  
      
ךכוסמ דוקיפ לבכ ללוכ קוחרמ תוארתה לנפ     03.08.10.0020
    6.0x51 םוקממ 'מ 001 דע ךרואב ר"ממ  

  2,500.00 2,500.00     1.00 .תכרעמה תנקתה 'חי   
      

  8,500.00 8,500.00     1.00 .טרפמה י"פע זראמב א"ווק 51 לדבמ יאנש 'חי  03.08.10.0030
      
ללוכ הנקתהה רתאב תכרעמה יעוציב תקידב     03.08.10.0040
תוברל םיאתמה לדוגב סמוע ןקתמ תאבה      
ןוגכ םינושה םירטמרפה תדידמו יוסינ עוציב      
,חתמ בוציע ,תוליצנ ,תוינומרה ,יוביג ןמז      
םאתהב 'וכו רתי סמועב תכרעמה תבוגת      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .ךרוצל  
      
םיפסונה םישדוח 21 ךשמב תורישו תוירחא     03.08.10.0050

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .ליעל תכרעמה ריחמב םילולכה הלאל  
 41,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( קספ-לא תכרעמ 01.80.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../105 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     105 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י כ ל ו ה  ר ב ע מ  - ת ו ד ו ק נ  11.80.30 ק ר פ  ת ת       
ל ג ר       
      
הנקתהו הקפסא :םיללוכ םיפיעסה לכ :הרעה      
ריחמ .שומישל ןכומו םלשומ ןפואבו םוקמב      
תספוקל דע הנזהה יוק לכ תא ללוכ הדוקנה      
םירוביח ללוכו ,הרואתה ףוג לש תורבחתה      
תרצותמ ויהי ת"בו ז"מ .תופעתסהו רבעמ      
    ILOZALAP יפל תרחא וא ,ע"ש וא םימ ןגומ  
תביצח ללוכ הדוקנה ריחמ .לכירדאה תריחב      
בצמה תרזחהו תורקתו םידומע ,תוריק      
תוריקב הדובע ללוכ הדוקנה ריחמ .ותומדקל      
לכ ,םימיאתמ םירזיבאו תואספוק ללוכ      
טולישב םיטלושמ )'וכו ז"מ ,ק"ח( םירזיבאה      
טורח ץיוודנס )דועיו לגעמ 'סמ( אמייק רב      
.)ע"ש וא טייטקול( ריהמ קבדב רזיבאל קבדומ      
לש היולג וא היומס הנקתהה יבגל הטלחהה      
לש ותעד לוקישל הנותנ םירזיבאהו תרנצה      
תפסות לכ ןלבקה לבקי אלו ,הדובעה ןימזמ      
הנייהת תופעתסהה תואספוק לכ .ךכ לע ריחמ      
םילכ תועצמאב החיתפל תונתינו תוניירושמ      
לע ןיררוע תוכז לכ ןלבקל היהת אל .םיינכמ      
לש יקלח עוציב וא/ו םתומלשב םיפיעס לוטיב      
חקי ןלבקה .העצהה ריחמב לולכ לכה .םיפיעס      
ןובשחב      
      
תואספוק םיללוכ תרנצה יריחמב ותעצה      
.'וכו םיקבח ,םירבחמ ,םיפופיכ ,תופעתסה      
תרגסמב הרואת יפוג ונקתוי אלו הדימב      
תנגומ הרוטמרא ןיקתי ןלבקה זא ,וז הדובע      
תפסות אלל הז לכ ,קוחהו ךרוצה  יפל םימ      
ןנכתמה ינפב גיצהל ןלבקה לע .הדוקנה ריחמל      
דחא לכמ אמגוד הדובעה עוציב םרט      
לבקיו ,שמתשהל אוה דמוע םהב םירזיבאהמ      
ז"מ ,ק"ח ,הרואתה יפוג ןווג .ךכ לע רושיא      
.עוציב םרט סדנהמ וא/ו לכירדאה י"ע עבקי      
      
רוניצ ללוכ טלוו 42 וא 022 רואמ תודוקנ     03.08.11.0010
לוטנ לבכ םע  תולעתב וא/ו מ"מ 02 רטוקב      
םיעבצב םידיג 2( ר"ממ ELPX )5.1X5( ןגולה      
תודוקנ ,)ILAD תרושקתל םידעוימ םינוש      
)ךרוצה יפל יולג וא( ןוטבב היומס הנקתהב      
הביצח ללוכ הרקתב וא ףוצירל תחתמ ,ריקב      
תובית ללוכ ,הנקתהה םותב םיצירחה תריגסו      

  5,400.00   200.00    27.00 .הצק ירזיבא תוברל ,תויטרדנטס תופעתסה 'חי   
      
      
      
      

  5,400.00 11.80.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../106 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     106 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,400.00 מהעברה      

      
      
רוניצ ללוכ טלוו 42 וא 022 רואמ תודוקנ     03.08.11.0020
לוטנ לבכ םע  תולעתב וא/ו מ"מ 02 רטוקב      
םידיג 2( ,ר"ממ EPLX )5.2X5( ןגולה      
,)ILAD תרושקתל םידעוימ םינוש םיעבצב      
יפל הילג וא( ןוטבב היומס הנקתהב תודוקנ      
ללוכ הרקתב וא ףוצירל תחתמ ,ריקב )ךרוצה      
ללוכ ,הנקתהה םותב םיצירחה תריגסו הביצח      
ירזיבא תוברל ,תויטרדנטס תופעתסה תובית      

 26,260.00   260.00   101.00 .הצק 'חי   
      
םלוא 0200.110.80.30 ףיעסל המודב ,ל"נכ     03.08.11.0030
,5.2X5 09E/081EF HXHN שא ןיסח לבכב      
52 רטוקב ,תכתמ HCS-5 ןגולה לוטנ רוניצ      
םורח תרואת רובע ,םילבכ תלעתב וא/ו מ"מ      
םידעוימ םינוש םיעבצב םידיג 2( תואצמתהו      

  2,420.00   220.00    11.00 .)ILAD תרושקתל 'חי   
      
דח םילגעמב A61 םייזאפ דח עקת יתב 'קנ     03.08.11.0040
תלעתב וא/ו ,מ"מ 02 רטוקב רונצ ללוכ םייזאפ      
,ןגולה לוטנ לבכ ,םימייק תורונצב  םילבכ      

    420.00   210.00     2.00 .רזיבאה ללוכ ,ר"ממ 3*5.2 ךתחב 'חי   
      
,ןגולה לוטנ לבכב ךא ,ל"נכ עקת יתב תדוקנ     03.08.11.0050
תלעתב וא/ו מ"מ 52 רטוקב רוניצ ללוכ 5*5.2      
ללוכ( יזאפ תלת רזיבא תוברל ,םילבכ      

    520.00   260.00     2.00 .).א.ח.ז.מ 'חי   
      
תנקתהו תקפסא ללוכ ךא ל"נכ חופמ 'קנ     03.08.11.0060
תופלק םע IC זגרא ללוכ ןוחטב קספמ      

    280.00   280.00     1.00 'פמוק ע"ש וא סנמיס A61X3 ז"מ - תוחתפנ  
      
לבכ םע מ"מ 52 רוניצ ללוכ ץוח ןופלט תדוקנ     03.08.11.0070
יניצוטיב תרצות קזב ןקת יפל  2*2*5.0 מ"מ      

    280.00   140.00     2.00 .ע"ש וא 'חי   
      
םע ט"הע אספוק םע POTS ןצחל תדוקנ     03.08.11.0080
תכרעמ תלעפה ךרוצל תרבשנ תיכוכזמ הסכמ      

    460.00   230.00     2.00 .ז"מל רוביח תוברל ,םוריח תקספה 'חי   
      
,ןשע יאלג )םוקרטניא( תרושקת תדוקנ     03.08.11.0090
מ"מ 52 רוניצ ללוכ  ,המודכו היזיולט ,םילוקמר      
םילגעמב תודוקנ ,לחשומ הכישמ טוח םע      
הספוקב םויס( םיפתושמ וא םידרפנ      

  2,800.00   140.00    20.00 .)תניירושמ 'חי   
      
      

 38,840.00 11.80.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../107 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     107 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 38,840.00 מהעברה      

      
      
ןצחלב שומיש רובע רואמ 'קנ ריחמל תפסות     03.08.11.0100
וק ללוכ ןצחלה ללוכ הלועפ ןומיס תרונ םע      
רוניצב 4*5.1 ןגולה לוטנ לבכ םע הנזהה      

    184.00    92.00     2.00 .)רוביחה ללוכ( חולה דע מ"מ 52 רטוקב 'חי   
 39,024.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( לגר יכלוה רבעמ - תודוקנ 11.80.30 כ"הס  

      
- ת ו נ ו ש ו  ה נ ז ה  י ו ו ק  21.80.30 ק ר פ  ת ת       
ל ג ר  י כ ל ו ה  ר ב ע מ       
      
ללוכ )1Z( ןגולה לוטנ שימג EPLX 01x5 לבכ     03.08.12.0010
,רוניצב הלחשה וא עקרקב הנקתה ,הדידמ      
לבכה רוביח םידיגה לכ יוהיזו יוליג ךותיח      
רזעה ירמוח לכ תוברל ,ותלעפהו ותקידב      

 16,000.00    80.00   200.00 .םישורדה רטמ   
      
ללוכ )1Z( ןגולה לוטנ שימג EPLX 6x5 לבכ     03.08.12.0020
,רוניצב הלחשה וא עקרקב הנקתה ,הדידמ      
לבכה רוביח םידיגה לכ יוהיזו יוליג ךותיח      
רזעה ירמוח לכ תוברל ,ותלעפהו ותקידב      

  6,000.00    60.00   100.00 .םישורדה רטמ   
      
ללוכ )1Z( ןגולה לוטנ שימג EPLX 4x5 לבכ     03.08.12.0030
,רוניצב הלחשה וא עקרקב הנקתה ,הדידמ      
לבכה רוביח םידיגה לכ יוהיזו יוליג ךותיח      
רזעה ירמוח לכ תוברל ,ותלעפהו ותקידב      

  8,000.00    40.00   200.00 .םישורדה רטמ   
      
ללוכ )1Z( ןגולה לוטנ שימג EPLX 4x3 לבכ     03.08.12.0040
,רוניצב הלחשה וא עקרקב הנקתה ,הדידמ      
לבכה רוביח םידיגה לכ יוהיזו יוליג ךותיח      
רזעה ירמוח לכ תוברל ,ותלעפהו ותקידב      

  2,300.00    23.00   100.00 .םישורדה רטמ   
      

  7,200.00    18.00   400.00 EPLX 5.2x5  לבכ ךא ל"נכ רטמ  03.08.12.0050
      

  4,200.00    12.00   350.00 EPLX 5.2x3  לבכ ךא ל"נכ רטמ  03.08.12.0060
      

    700.00     7.00   100.00 EPLX 5.1x3  לבכ ךא ל"נכ רטמ  03.08.12.0070
      
לש הרוטרפמטב םידימע שא יניסח םילבכ     03.08.12.0080
    C058 5*5.1 ךתחב לבכ .תוקד 081 ךשמב  
MAREK 09E/081EF םגד תמגודכ.ר"ממ      
    HXHN תרצות RELYWTAD וא ןטשק לש  

  4,600.00    23.00   200.00 .ע"וש רטמ   
      

 49,000.00 21.80.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../108 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     108 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 49,000.00 מהעברה      

      
      

 10,000.00    25.00   400.00 .ר"ממ 5*5.2 ךתחב שא ןיסח לבכ ךא ל"נכ רטמ  03.08.12.0090
      

  2,800.00    28.00   100.00 .ר"ממ 5*4 ךתחב שא ןיסח לבכ ךא ל"נכ רטמ  03.08.12.0100
      

  2,500.00    25.00   100.00 .תשוחנ ר"ממ 53 הקראה טוח רטמ  03.08.12.0110
      

  4,000.00    20.00   200.00 .תשוחנ ר"ממ 61 הקראה טוח ל"נכ רטמ  03.08.12.0120
      
דבכ חישק וא ד"פ וא נ"פ גוסמ םיפיפכ תורוניצ     03.08.12.0130
,םיפופיכ ללוכ מ"מ 02 רטוקב ךרוצה יפל      
יטוח ,רבעמ תואספוק ,תופעתסה תואספוק      

  2,200.00    11.00   200.00 .רזעה ירמוח לכו הכישמ רטמ   
      

  5,600.00    14.00   400.00 .מ"מ 52 רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  03.08.12.0140
      

  2,400.00    16.00   150.00 .מ"מ 23 רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  03.08.12.0150
      

  3,300.00    22.00   150.00 .מ"מ 05 רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  03.08.12.0160
      

  5,400.00    27.00   200.00 .מ"מ 57 רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  03.08.12.0170
      
.יס.יו.יפ 3" רטוקב הבע ןפוד םע דבכ רוניצ     03.08.12.0180

  1,000.00    25.00    40.00 .מ"מ 3.3 ןפוד יבוע רטמ   
      

    420.00    21.00    20.00 .יס.יו.יפ 2" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  03.08.12.0190
      
.יס.יו.יפ 4" רטוקב הבע ןפוד םע חישק רוניצ     03.08.12.0200

  8,000.00    40.00   200.00 .מ"מ 3.5 ןפוד יבוע רטמ   
      
3.7 ןפוד יבוע .יס.יו.יפ 6" רטוקב ךא ל"נכ     03.08.12.0210

  5,200.00    52.00   100.00 .מ"מ רטמ   
      
3.7 ןפוד יבוע .יס.יו.יפ 8" רטוקב ךא ל"נכ     03.08.12.0220

  4,800.00    80.00    60.00 .מ"מ רטמ   
      
וא XADEIN cVLR תרצותמ הטסורינ תולעת     03.08.12.0230
תותשק ללוכ ,מ"מ 001X06 תודימב ,ע"וש      
תויופעתסה ,הטסורינמ תוננכותמו תויכנא      

 46,000.00   230.00   200.00 .הטסורינמ םימאתמו םיסכמו רטמ   
      

 69,000.00   345.00   200.00 .מ"מ 002x06 תודימב ךא ל"נכ רטמ  03.08.12.0240
      
ללוכ יטרפ קדוב וא למשח 'בח תרוקב תרבעה     03.08.12.0250
תעב הרזע ןתמו םימואתו הרגאה םולשת      

  3,450.00 3,450.00     1.00 'פמוק .הקידב  
      

225,070.00 21.80.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../109 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     109 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
225,070.00 מהעברה      

      
      
לכ( תודחוימ תופעתסה וא רבעמ תובית     03.08.12.0260
ריחמב הללכת תויטרדנטסה תואספוקה      
לכ תא לולכי ריחמה .)'קנה וא/ו תורונצה      
םירוחו הקראה ,העיבצ ,םיקוזיח ,םיפופיכה      
לדוג( םילבכו תורונצ תאיציו תסינכ רובע      
מ"ס 01-כ קמוע ,מ"ס 03x03 דע תואספוקה      

 10,350.00   690.00    15.00 .ךרוצה יפל - ט"הע וא ט"הת 'חי   
      
השינב תנקתומ 66PI םיקדהמ תספוק     03.08.12.0270
)DEL( םידל תרואת רובע למשח תיתשתל      
דע םיקדהמ ללוכ ,הטסורינ תרקתב העוקש      
    )4x5(x3, א"חזמ הקראה יקדהמ A6 AK01  
םילכב אספוקה תריגס .ע"ש וא ןר'ג ןלרמ      

  8,280.00   690.00    12.00 .'וכו תומוטא םילבכ תואיצי תוברל ,םיינכמ 'חי   
      
תורונו לעפה/קספה ינצחל םע הקלדה לנפ     03.08.12.0280
ללוכ ,םינצחל 21 דעל דעוימ ,הלועפ ןומיס      
םוינימולא חולמ יושע בכרהה .םינצחלה      
חלב טורח טוליש ללוכ .שורדה לדוגב דזיידונא      
תנקתומה תיטסלפ אספוק ללוכ בכרהה .ומצע      
ללוכ( םיקדהמהו םירוביחה רובע ט"הת      
אספוקל תקזוחמ הטלפה .)רוביחב המיטא      
ןלבקה .ריקה ינפל הדומצו ןלא יגרב תועצמאב      

  2,300.00 2,300.00     1.00 'פמוק .סדנהמה רושיאל תוינכות גיצי  
      
רבעמ רובע ילארשי ןקת י"פע דוסי תקראה     03.08.12.0290
ןוולוגמ לזרב ספ תחנה :ללוכ ,לגר יכלוה      
ךותירב ורוביחו מ"מ 5.3 יבועו מ"ס 01 בחורב      
עובצל שי ךותירה רוזא תא .רבעמה ןויזל      
ןוטבב תוסכל ןכמ רחאלו היזורוק דגנ רמוחב      
חולה רוזאב הקראהה ספ יאוות לכב .03-ב      
תאוושה ספל דע רושיק ספ חנוי ישארה      

 23,000.00 23,000.00     1.00 'פמוק .םילאיצנטופ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

269,000.00 21.80.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../110 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     110 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
269,000.00 מהעברה      

      
      
ר"ממ 59 הקראה טוח .א :תללוכה הקראה     03.08.12.0300
הרקתל ךומסב ןקתויש תוקראה זוכיר ספמ      
תאוושה ספ לא םירביירסה רוזיאב      
ללוכ ,ישארה חולב אצמנש םילאיצנטופ      
לדוגב תשוחנ יושע פה תנקתהו תקפסא      
מ"מ 02 רוניצב ר"ממ 5.2 טוח .ב .םיאתמה      
ל"נה זוכירה ספ לאו םיקדהמה תספוקמ רטוק      
,מ"ס 01X02 אספוקו םיאתמ דבכ קדהמ םע      
תולעתה תקראהל ר"מ מ 6 טוח .ג .הסכמ םע      
לש הקראה .ד .תכתמ םייושע הרקת יקלחו      
תרנצ תקראה .ה .ןהיגוסל תרושקתה תוכרעמ      
,מ"מ 52 רטוקב רוניצב ר"ממ 61 טוח םע םימ      

  4,600.00 4,600.00     1.00 'פמוק .טוליש ללוכ  
      
י"ע תלעננ תלד םע רטסאילופ היושע אספוק     03.08.12.0310
02x08x06 לדוגב םימ תנגומו חירב בר חתפמ      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .מ"ס  
      
טנוברקילופ תויושע מ"ס IC 01X02 תואספוק     03.08.12.0320

  4,600.00 1,150.00     4.00 'פמוק .YYN 5.1X61 לבכל םיקדהמ ללוכ  
      
09 קמועל עקרקה יגוס לכב הריפחו הביצח     03.08.12.0330
דופיר ללוכ מ"ס 04 לש ןותחת בחורו מ"ס      
תחנה רחאל קודיהו יוסיכ ללוכ ,חלמ אלל לוחב      
ךפש רתאל ףדועה רפעה קוליס ללוכו תורונצה      

 16,000.00    40.00   400.00 .רשואמ רטמ   
      
08 רטוקב למשח ילבכ רובע רבעמ תכירב     03.08.12.0340
תיעקרקב ץצח םע מ"ס 021 קמועבו מ"ס      
ןוטב .521B הסכמ ללוכ ,םימ זוקינל רודיסו      
שורדה ףקיהב הריפח ללוכו "ןרומ" גוסמ      
ןוניגל וא ףוצירל םאתומ הכירבה הסכמ(      

 14,400.00 1,800.00     8.00 .)וביבסמש 'חי   
      
היושע 'מ 5.1 לש ךרואב הקראה תדורטקלא     03.08.12.0350
ללוכ ,תשוחנ הפוצמ 8/5" רטוקב הדלפ טוממ      
ללוכ ,רוביח קדהמו הדורטקלא שאר ,תופומ      
םאתהב קמועו מ"ס 05 רטוקב תרוקיב תכירב      
םע הסכמו שורדה ףקיהב הריפח ללוכ ,ךרוצל      
ןומיס טלש ןקתוי הסכמה ג"ע .הדלפ קושיח      
היהת הכירבה תיעקרק .אמייק רב "הקראה"      
טלש ןקתוי רוביחה קדהמ דיל .ףיזפיזמ היושע      

  5,600.00 1,400.00     4.00 'פמוק .מ"ס 02/02 לדוגב  
315,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( לגר יכלוה רבעמ - תונושו הנזה יווק 21.80.30 כ"הס  

      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../111 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     111 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ב ע מ  - ה ר ו א ת  י פ ו ג  31.80.30 ק ר פ  ת ת       
ל ג ר  י כ ל ו ה       
      
תרדסמ יביטרוקד םוריח תרואת ףוג     03.08.13.0010
    ILAD/XEV-YX תרצותמ LLEWKCAM וא  
וד יאמצע ,םוריחו הנווכה ,טולישל ע"ש      
"וילאמ הבכ" יטסלפומרת הנבמב יושע יתילכת      
הנקתהל םיאתי קפוסמה ףוגה ,לופכ דודיב םע      
תרושקת ללוכ ,DEL תרונ ססובמו ,תשקובמה      
    ILAD, לטמ לקינ ירבצמ, hAm0022 ,V6.3,  
,ןעטמ ,ינורטקלא ריממ ,הרואת תוקד 081      
"האיצי" ינקת טלשו יוסינ ןצחל ,תרוקיב תירונ      
יפל לכה .תוחיטבה ץעוי תייחנה יפל רחא וא      
הנגה ללוכ ינכטה טרפמב תטרופמה תרצותה      
ללוכ ,הרונ רוסיחו רתי תקירפ ,רתי תניעט דגנ      

  4,400.00 1,100.00     4.00 .ריקל וא הרקתל םיילניגרוא תוילת וא םיקוזיח 'חי   
      
ףוגה ל"נל ףסונב םלוא ל"נכ םורח תרואת ףוג     03.08.13.0020
הילתה תטיש ,םידדצ ינשמ בותיכ םע ידדצ וד      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .חטשב שרדנה י"פע היהת 'חי   
      
,הרקתה לע וא העוקש הנקתהל םוריח ת"וג     03.08.13.0030
למשח תכירצ ,ןמול 041 לש הקופת לעב      
    Am004, V032, ללוכ ,תוקד 081 הראה ןמזו:  
,hAm0071 V6.3 לטימ לקינ תנעטנ הללוס      
,םודא/קורי יוויח תירונו יטמוטוא תוניקת קדבמ      
רואה רוזיפ תמאתהל תוידועיי תושדע ללוכ      
םגד תמגודכ .טולימה ביתנ תיירטמואיגל      
    1D/5DL XULYX תרצותמ LLEWKCAM  
וא מ"עב קטלנא י"ע ץראב קוושמה הילגנא      
טרפמה תושירדל הנועה ךרעו תוכיא הווש      

  7,200.00 1,200.00     6.00 .ב"צמה ינכטה 'חי   
      
SPILIHP תרצותמ םידל ססובמ הרואת ףוג     03.08.13.0040
וא EROCREWOP XLQ EVOC WE   םגד      
ףצרב ורוביחל שורדה דויצה לכ ללוכ ,ע"וש      
תופעתסה תספוק ןיב - ליבומ לבכ :ךשמתמ      
יעקש לבכ ,שורדה ךרואב ספב ןשארה ףוגל      
,שורדה ךרואב ףיצרה ספב םיפוגה ןיב רוביח      
K0004 רוא ןווג W6 ןב ףוגה הבכרה ספ      
בתכב בשחי ףצרב ספ רוביח( הבחר ןרק תיוז      

168,000.00 1,400.00   120.00 'פמוק .)דבלב תחא רואמ 'קנכ תו יומכה  
      
      
      
      
      
      
      

180,800.00 31.80.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../112 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     112 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
180,800.00 מהעברה      

      
      
תרצותמ םידל ססובמ "רוטנוק" תרואת ףוג     03.08.13.0050
    OMIRP, 1101 םגדC, W42 ללוכ ,ע"וש וא  
םירוטקנוק ,טוויחו רוביחל שורדה דויצה לכ      
    KOLHCTOCS לש M3, רוביח )הבכרה ספ  
בתכב בשחיי )דחא חכ קפסל רבוחמ( ףרב ספ      

108,800.00   800.00   136.00 'פמוק .דבלב תחא רואמ 'קנ תויומכה  
      
רוטנוק תרואת רובע W051 גתוממ  חכ קפס     03.08.13.0060
,ע"וש וא SEN תרצותמ )םיפוג 01 דע רוביח(      

  3,750.00   250.00    15.00 .ILAD תרושקת רוביח ללוכ 'חי   
      
,u6.1 םידל ססובמ ,ילדנו-יטנא הרואת ףוג     03.08.13.0070
תרצותמ ,לגר יכלוהל הרהנמה תפצרב עוקש      
    OPE 2 םגדV ONAN 2 ע"וש וא םינוויכ,  
וא( 0003 רואה ןווג ,86PI תומיטא תגרד      

 42,000.00   600.00    70.00 )לכירדאה תריחב יפל תרחא 'חי   
      
,ע"וש וא לוינ ימ לש ,טוו 051 דע חכ קפס     03.08.13.0080
,הרהנמה תפצרב םיעוקש DEL תרואת יפוגל      

    500.00   250.00     2.00 .ILAD תרושקת רוביח ללוכ 'חי   
      
םגד FE-EW תרצותמ ריקב עוקש הרואת ףוג     03.08.13.0090
    3040-331 DEL972/TS תרונ םע ,ע"וש וא  
    W009/06-DEL, K0004 ינורטקלא קנשמ,  
יתש , ןוטב תספוק ,טנוברקילופמ רוטקלפר      
עבצ ,55P תומיטא תגרד ,םילבכל תוסינכ      

 31,000.00 1,000.00    31.00 .לכירדאה תריחב יפ לע ףוגה 'חי   
      
FE-EW DEL9531RO םגד ,ל"נל הפולח     03.08.13.0100

 55,800.00 1,800.00    31.00 .W6 DEL  K0004  )8630-791( 'חי   
422,650.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( לגר יכלוה רבעמ - הרואת יפוג 31.80.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../113 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     113 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ר י ח  ת ר ו א ת  ת כ ר ע מ  41.80.30 ק ר פ  ת ת       
DSBC ת י ז א פ  ד ח  )SPU( ת י ז כ ר מ       
LAD ת ר ו ש ק ת ו       
      
םוריח תרואתל תיזכרמ הניז תכרעמ     03.08.14.0010
    WK3/VAK6 תוקד 09 לש יוביג ןמזל,  
ריממ ,םירבצמ :ללוכ 17105NE ןקתל םאתהב      
,ZH 05 V032 ןיפוליח חתמל רשי חתממ      
:ללוכה הרקב חולו ידועיי רקב ,םירבצמ ןעטמ      
,םוריחה תרואתל םינגומ אצומ ילגעמ הנומש      
תרואת תלעפהל ILAD תרושקת תכרעמ      
יתילכת וד וא יתילכת דח רטשמב םוריחה      
לכ לש הראהה תמצועלע הטילש תרשפאמה      
ללוכ ,הליגר הלועפב וא םוריחב הרואת ףוג      
םוריח תרואת לע הטילשו תורבחתה תלוכי      
תלבקו תויאמצע תוללוס םע הנווכה יטלשו      
תלבק וא הרואת ףוג לכמ תוניקת/תולקת ייוויח      
תידועייה למשחה תיתשתב תולקת ייוויח      
תויטמוטוא תוניקת תוקידב עוציב תוברל      
הרקבה תכרעמ .43026CEI ןקתל םאתהב      
הנבמה תרקב תכרעמל תורבחתה רשפאת      
ינשייח לש תרושקת קשממל תורבחתהו      
םירשפאמה )ILAD תרושקתב( העונתה      
תכרעמה .הרואתה יפוג םועמעו יוביכ ,הקלדה      
,הרקב יביכר לכ תא ללוכה למשח חול תללוכ      
.ידועיי לוהינ תנכותו בשחמ ,תרושקתה      
WK3-AVK6-DSBC-NE-09 םגד תמגודכ      
ךרעו תוכיא הווש וא מ"עב קטלנא תרצותמ      
ב"צמה ינכטה טרפמה תושירדל הנועה      

180,000.00 90,000.00     2.00 'פמוק .שדוח 42 תוירחא .ןנכתמה י"ע רשואמהו  
      
רורוויא תכרעמ ללוכ ,שא ןגומ ןוולוגמ חפ ןורא     03.08.14.0020
ריצו טנגמ י"ע תלעננ תלד ללוכ ,המיאתמ      
תכרעמ תלכהל םאתומל דעוימ ,76PI ,יזכרמ      
    SPU, לע רשואמ( ריק לע הנקתהל ףדמ ללוכ  

 20,000.00 10,000.00     2.00 'פמוק .)ונובשח לעו ןלבקה םעטמ רוטקורטסנוק ידי  
200,000.00 LAD תרושקתו DSBC תיזאפ דח )SPU( תיזכרמ םוריח תרואת תכרעמ 41.80.30 כ"הס  

)זוכיר ףדל הרבעהל(                         
      
ר ו ט א ר נ ג  ל ז י ד  51.80.30 ק ר פ  ת ת       
      
אלו rewoP emirP AVK051 רוטארנג לזיד     03.08.15.0010
אלו( GMP ,ינורטקלא תסוו ללוכ .ךכמ תוחפ      
יפופילב הרוטרפמט תיילע ,)תרחא הטיש לכ      
ללוחמה ,תולעמ 501 לע הלעת אל ללוחמה      
ימרזל לדגומ ללוחמ( F דודיב תמרל םאתוי      

100,000.00 100,000.00     1.00 'פמוק )םישק הענתה  
      

100,000.00 51.80.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../114 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     114 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
100,000.00 מהעברה      

      
      
רקב ללוכה עונמ תרקבל ילטיגיד דוקיפ חול     03.08.15.0020

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק 0237SED תמגודכ  
      
ללוכו ןונווכל ןתינה A061X3  םרז קספמ     03.08.15.0030

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק רזע יעגמו הקספה ילילס  
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .םימ הבוג "יפרמ" י"ע רוריק ימ סלפמ תרקב 03.08.15.0040
      

  2,400.00 2,400.00     1.00 'פמוק שרדנכ םירבצמ תכרעמ 03.08.15.0050
      
1649/0649ESD תמגודכ םכח םירבצמ ןעטמ     03.08.15.0060
תילאטיגיד הגוצת תללוכו aeSpeeD תרצותמ      

  2,800.00 2,800.00     1.00 'פמוק דחוימה ינכטה טרפמה פ"ע  
      
תאיצילו הסינכל הקתשה תוסילוק תכרעמ     03.08.15.0070
םיאתמה חטשבו רטמ 2 קמועב ,H םגד ריווא      
ריווא סנוכ ללוכ רוטרנגה לש ריוואה תוקיפסל      
הלבוה ללוכ טלפמוק לכה שימג םאתמו      
אלש שער תמרל בייחתמ קפסה - הנקתהו      
לכמ םירטמ 5 לש קחרממ Bd56 לע הלעת      

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק .הקיטסוקאה ץעוי רושיאב ,אוהש ןוויכ  
      
דעו הפצרהמ הנבמה תוריק לכל יטסוקא יופיח     03.08.15.0080
לש ורושיא פ"עו רדחה תרקת ללוכ - הרקתה      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .הקיטסוקאה ץעוי  
      
רוטרנג לזידה ןרצי לש תירוקמ הקתשה תפוח     03.08.15.0090
,Bd56 לע הלעת אלש הקתשה תמר םע      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .'מ 5 לש קחרמב  
      
ןיב םתנקתה ללוכ םיעוזעז ימלוב 4 לש טס     03.08.15.0100

  1,600.00   400.00     4.00 'פמוק דומעת איה הילע חטשמה ןיבלו הפוחה סיסב  
      
,הלופכ ןפוד םע יתחת ילרגטניא קלד לכימ     03.08.15.0110
תועש 21 ךשמב  אלמ סמועב הדובעל      
תוברל ,)ל"נל הרצאמו קלד תרנצ ללוכ( תופוצר      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק .קלדב לכימה יולימ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

152,800.00 51.80.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../115 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     115 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
152,800.00 מהעברה      

      
      
דע חפנב יליע קלד לכימ תנקתהו תקפסא     03.08.15.0120
םאתהב ,הרצאמו הלופכ ןפוד םע ,רטיל 0002      
לכ ללוכ ,הביבסה תוכיאל דרשמה תושירדל      
ללוכ ,הנקתהו רוביח ללוכ ,תשרדנה תרנצה      
םירזיבאה לכו תינדיו תילמשח הבאשמ      
בייח ןלבקה .טלפמוק םלשומ לכה ,םישרדנה      
יולימ תוברל ,עוציבה ינפל לכימה תא רשאל      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .קלדב לכימה  
      
יעובשהו ימויה לכימהמ תוליזנ רוטינל ששג     03.08.15.0130
הסינכה תלד לעמ רבוחמה רפוצל ורוביח ללוכ      

  3,000.00 1,500.00     2.00 'פמוק רוטרנגה רדחל  
      
רפמאילימ 02-4 תינוסארטלוא הדידמ תכרעמ     03.08.15.0140
ורוביח ללוכ - יעובשהו ימויה קלדה לכימל      

  6,000.00 3,000.00     2.00 .הנחתב הרקבה תכרעמל 'חי   
      
רוזיאל הקתשה םע ינשמ + ינושאר זוזגא     03.08.15.0150

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק )רשואמ ךרע הווש וא אנח תרבח( .ינוריע  
      
ץוחמ לא לופכ דודיב םע המיאתמ זוזגא תרנצ     03.08.15.0160
רטמ 2 לש הבוגל רוניצה תכראה ללוכ רדחל      
םיאתמ בוציי ןקתמ ללוכ הנבמה גג לעמ      
רוניצה ףוסב .םייציפק םילתמ םע דחי תרנצל      

  7,500.00   500.00    15.00 .םשג דגנ הפלק ןיקתהל שי רטמ   
      
,רוטרנגל תוקראה עוציבו הפוחב פ"הפ     03.08.15.0170
םיקלחה לכו לכימה ,קלדה תרנצ ,תוסילוקל      
וילע ןוטבה חטשמ דוסי לא - רדחב םייתכתמה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק )ןימזמה י"ע חטשמ( רוטרנגה דומעי  
      
הלעפהה חולו קלדה לכימ ,רוטרנגה תלבוה     03.08.15.0180
רוביח ללוכ ,דעוימה םוקמב הבצה ,רתאל      
הדובעל יאוולה תוכרעמ לכ לש ינאכמו ילמשח      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .תמלשומ  
      
קותינ רשפאמה קספמ םע םידקמ םומיח ףוג     03.08.15.0190

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .דוקיפה חולב םומיחה יפוג  
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .םרז עגמ ללוכ ,רלוסמ םימ דירפמ 03.08.15.0200
      
רצחב המד סמוע ינקתמ י"ע תכרעמה תצרה     03.08.15.0210
דועו אלמ סמועב העש ךשמב קפסה לעפמ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק )ןלבקה ח"ע קלד( סמוע %05-ב העש  
      
      

198,300.00 51.80.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../116 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     116 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
198,300.00 מהעברה      

      
      
הדבעממ ח"וד תללוכה תודיער תקידב     03.08.15.0220

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק למשחה ץעוי י"ע תרשואמ  
      
דרשמ רושיאו קדוב סדנהמ תרוקיב תרבעה     03.08.15.0230
תנקתה ףוסב רסמי ןקתמ קית - היגרנאה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק טקיורפה  
      
טוויח ללוכ ,שא יוביכ תושירד פ"ע םיאבכ לנפ     03.08.15.0240
קחורמה הרקבה רדחב ןקתוי לנפה - םיאתמ      
ןקתוי םיאבכה לנפ דיל ,רדחהמ רטמ 05-כ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .הריבש תיכוכז ללוכה םוריח תקספה ןקתה  
      
הנשל םניח תורשו  םייתנשל תוירחא     03.08.15.0250

  6,000.00 3,000.00     2.00 'פמוק הנושארה  
211,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רוטארנג לזיד 51.80.30 כ"הס  

      
ה מ ל ש ה  ת ו ד ו ב ע  61.80.30 ק ר פ  ת ת       
ו פ ר ט  ר ד ח ב       
      
תורעה ןוקיתו םירסוחה תמלשהל תודובע     03.08.16.0010
ךיראתמ תמדוקה הריסמב למשחה תרבח      
דע )71.80 ףיעסב טרפמל תפרוצמ( 71.3.51      

 35,000.00 35,000.00     1.00 'פמוק .למשחה תרבחל תיפוסה הריסמל  
 35,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ופרט רדחב המלשה תודובע 61.80.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../117 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     117 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11.30 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11.30 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות טמ רוחש לירקרפוס עבצב העיבצ     03.11.01.0010
.ד.מ יגולטק רפסמ תוכיאו ע"ווש וא רובמט      
רוחש A6251 ןווגב סולפ טמ לירקרפוסו      
יבג לע ללכב רוא ריזחמ וניאו רוא גפוסה      
יפל הנכהה תובכש ללוכ הרהנמה תרקת      
תיוזב קרבה רזחהב דמוע ל"נה ,ןרציה טרפמ      
EULAV 5 -ו ,תודיחי 2 תולעמ 58 לש      

120,000.00    80.00  1500.00 LRV LIGHT REFIECTANCE%. ר"מ   
      
יפל יטננופמוק וד "סלג המט" עבצב העיבצ     03.11.01.0020
רשואמ תוכיאו ע"ווש וא "רובמט" תרבח טרפמ      
לכו דוסי ללוכ הרהנמ תוריק יבג לע ,שארמ      
תריחבל LAR יפל ןווג ,תושרדנה תובכשה      

180,000.00   120.00  1500.00 .לכירדאה ר"מ   
300,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 10.11.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../118 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     118 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ר ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת  81.30 ק ר פ       
      
י ל י ב כ ל  ת ר נ צ  10.81.30 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ש ק ת       
      
דע קמוע מ"ס 08 דע בחורב הלעת תריפח     03.18.01.0010

  3,000.00    60.00    50.00 .'מ 05.1 רטמ   
      
11 ע"קי מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רונצ     03.18.01.0020
טוח ללוכ ,תרושקתה תורבח ןויפאל םאתהב      

  4,500.00    15.00   300.00 .ימינפ הכישמ רטמ   
      
11 ע"קי מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רונצ     03.18.01.0030
טוח ללוכ ,תרושקתה תורבח ןויפאל םאתהב      

  2,200.00    22.00   100.00 ימינפ הכישמ רטמ   
      

  1,000.00     2.50   400.00 מ"מ 36 ,מ"מ 05 תורונצל ריוא ץחל תקידב רטמ  03.18.01.0040
      

  1,500.00   750.00     2.00 'פמוק .םייק אתל תומכ לכב השדח תרנצ רוביח 03.18.01.0050
      

    100.00     2.00    50.00 .הריפחב תחנומה תרנצ לעמ ןומיס טרס רטמ  03.18.01.0060
      
ךרד מ"מ 36-05 רטוק תורוניצ 2 תרידח     03.18.01.0070
םירוח תחידק ללוכ ,ןיוזמ ןוטבמ ריק וא הרקת      

  1,500.00   750.00     2.00 'פמוק .תורוניצה תסנכה רחאל םוטיאו םימיאתמ  
 13,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקת יליבכל תרנצ 10.81.30 כ"הס  

      
ם י ל י ב כ  י א ת  20.81.30 ק ר פ  ת ת       
      
םע 'מ 00.2 דע קמוע 'מ 00.1 רטוק לוגע את     03.18.02.0010
רטוקב םיליבכה תרבח םגד לוגע תקצי הסכמ      

  6,000.00 3,000.00     2.00 004D סמועל .מ"ס 06 'חי   
      
'מ 2 דע קמוע 'מ 4.1X2.1 תודימב ינבלמ את     03.18.02.0020

 15,000.00 7,500.00     2.00 .מ"ס 06 רטוק םיליבכה תרבח םגד הסכמ םע 'חי   
      

 11,000.00 5,500.00     2.00 .םילבכה 'בח םגד הסכמ םע A-1 םגד את 'חי  03.18.02.0030
 32,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיליבכ יאת 20.81.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../119 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     119 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91.30 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  20.91.30 ק ר פ  ת ת       
      
םיטרפה יפל לגר יכלוהל ינקת הדלפ הקעמ     03.19.02.0010

180,000.00 15,000.00    12.00 תינכתב ןוט   
      
יחטשמו תוגרדמ ךרואל םינוולגמ הדלפ יקעמ     03.19.02.0020

 54,000.00 18,000.00     3.00 .םייניב ןוט   
      
ןוטב תוריק תכימתל הדלפ תיצקורטסנוק     03.19.02.0030

 72,000.00 18,000.00     4.00 .םינוולוגמ םידנטסו םיליפורפמ םירסונמ ןוט   
306,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תורגסמ 20.91.30 כ"הס  

      
ת ו ל כ י ר ד א  ת ו ר ג ס מ  40.91.30 ק ר פ  ת ת       
      
תרהנמב ,תיתבכש תלת תמסוחמ תיכוכז     03.19.04.0006
הטישב תוימרק תוספדה תוברל ,לגר יכלוה      
יפל לכה הדלפ דלש לע ןקתומ ,תילטיגיד      
'סמ תולכירדא תינכתו רוטקורטסנוק תינכת      

780,000.00 1,200.00   650.00 015-01-01-51-19 ר"מ   
      
הרהנמב תבתות הרקת תנקתהל הדלפ דלש     03.19.04.0007
תינכת יפל ןוטבה תקיציל רבוחמ לגר יכלוהל      

189,000.00   350.00   540.00 91-25-10-10-510 'סמ ר"מ   
      
הקירבמו תשטולמ הטסורינמ תבתות הרקת     03.19.04.0008
הרהנמב מ"מ 2 יבועב םיקלחב יאר ומכ      
.91-25-10-10-510 תינכות יפל ,לגר יכלוהל      
קוזיחו םייומס םיגרב ידי לע םירוביחה לכ      
ןלבקה לע .תינכתב םיטרפ יפל הרק הקבדהב      

1,170,000.00 1,800.00   650.00 .ןנכתמה רושיאל רוציי תינכת קפסל ר"מ   
      
דיל חטשמל תנוולוגמ הדלפמ תוחיטב הקעמ     03.19.04.0010
2-מ תורגסמ תמישרו טרפ יפל למשח תונורא      

 16,250.00   650.00    25.00 ץיק ימ תנחת דיל רטמ   
      
הדלפמ גרוסמ חטשמל תוחיטב הקעמ     03.19.04.0020
םגד יפל ץייק ימ הביאש תנחתל תנוולוגמ      
תורגסמ תמישר יפל ,ע"ווש וא פוקס תרבח      

 15,000.00 1,500.00    10.00 .91 טרפו 3-מ רטמ   
      
תוגרדמ םע תנוולוגמ הדלפמ תוגרדמ םרג     03.19.04.0030
יפל ץייק ימ הביאש תנחתב גרוסמ חטשממ      
תמישרו טרפ יפל ,ע"ווש וא פוקס 'בח םגד      

 22,000.00 11,000.00     2.00 'פמוק .5-מ ,4-מ תורגסמ  
      
      

2,192,250.00 40.91.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../120 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     120 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,192,250.00 מהעברה      

      
      
מ"ס 013X002 תודימב הדלפמ תיפנכ וד תלד     03.19.04.0040
תמישרו טרפ יפל תובאשמ תסנכהו האצוהל      

 14,000.00 7,000.00     2.00 .6-מ תורגסמ 'חי   
      
יפל ,מ"ס 09X09 תודימ תיפנכ דח חפ הסכמ     03.19.04.0050

    800.00   800.00     1.00 .7 טרפ 'חי   
      
למשח תונורא יבג לע ,תיפנכ וד חפ תותלד     03.19.04.0060

 16,000.00 3,200.00     5.00 .8-מ תורגסמ תמישרו טרפ יפל  תודימ 'חי   
      
תודימב )ץוח תלד( חפמ תיפנכ וד שא תלד     03.19.04.0065
    532X071 תורגסמ תמישרו טרפ יפל ,מ"ס  

 10,000.00 10,000.00     1.00 .S-3-065 גוס תלד 9B-מ טרפו ,9-מ 'חי   
      
תודימב תיטסוקא חפמ תיפנכ וד שא  תלד     03.19.04.0066
    522X071 תורגסמ תמישרו טרפ יפל ,מ"ס  

 12,000.00 12,000.00     1.00 .S-3-065 גוס תלד 9B-מ טרפו ,9A-מ 'חי   
      
תודימב )ץוח תלד( ופרטב תיפנכ וד תלד     03.19.04.0067
    532X051 תורגסמ תמישרו טרפ יפל ,מ"ס  

  4,700.00 4,700.00     1.00 .01-מ 'חי   
      
59X851 תודימב ופרטב עובק תופפר סירת     03.19.04.0068

  1,000.00 1,000.00     1.00 .11-מ תורגסמ תמישרו טרפ יפל ,מ"ס 'חי   
      
55X823 תודימב ופרטב עובק תופפר סירת     03.19.04.0069

  1,000.00 1,000.00     1.00 .11A-מ תורגסמ תמישרו טרפ יפל ,מ"ס 'חי   
      
תודימב הדלפ תפפרמ רורוויא סירת     03.19.04.0100
    51.2X00.21 יפל בכרה תרהנמ רורוויאל  'מ  

 18,200.00   700.00    26.00 .21-מ תורגסמ תמישרו טרפ יפל 32 'סמ טרפ ר"מ   
      
ץוח תלד שא יוביכ תונוראל תיפנכ וד חפ תלד     03.19.04.0150
תמישרו טרפ יפל ,מ"ס 012X051 תודימב(      

  6,000.00 2,000.00     3.00 .31-מ תורגסמ 'חי   
      
וד חפ/ שא יוביכ תונוראל תיפנכ וד חפ תלד     03.19.04.0151
טרפ יפל ,מ"ס 012X052 תודימב( תידדצ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .31A-מ תורגסמ תמישרו 'חי   
      
תורגסמ תמישר טרפ יפל ופרט רדחל םלוס     03.19.04.0152

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .41-מ  
      
      
      
      

2,278,350.00 40.91.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../121 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     121 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,278,350.00 מהעברה      

      
      
)םינפ תלד( חפמ תיפנכ דח שא הדלפ תלד     03.19.04.0153
תמישר טרפ יפל ,מ"ס 532X001 תודימב      
גוס תלד 51B-מ טרפו 51-מ תורגסמ      

  7,000.00 7,000.00     1.00 S-560-3. 'חי   
      
)םינפ תלד( תיטסוקא תיפנכ דח הדלפ תלד     03.19.04.0154
תמישר טרפ יפל ,מ"ס 532X001 תודימב      
גוס תלד 51B-מ טרפו 51A-מ תורגסמ      

  9,000.00 9,000.00     1.00 S-560-3. 'חי   
      
תודימב )ץוח תלד( תיפנכ וד הדלפ תלד     03.19.04.0155
    502X071 תורגסמ תמישר טרפ יפל ,מ"ס  

  4,500.00 4,500.00     1.00 .61-מ 'חי   
      
38X581 תודימב הבעמ אתל תיזחב דירג     03.19.04.0156

    700.00   700.00     1.00 .71-מ תורגסמ תמישר טרפ יפל ,מ"ס 'חי   
      
38X581 רוטרנג רדחל עובק תופפר סירת     03.19.04.0157

  2,800.00   700.00     4.00 .81-מ תורגסמ תמישר טרפ יפל ,מ"ס 'חי   
      
מ"ס 09 הבוגב הפמר דיל םיכנל לופכ די זחאמ     03.19.04.0170
יבוע ,מ"מ 04 רטוקב 613 הטסורינ רוניצמ      
/ תוריקל ןוגיעו תולגועמ תוניפ ללוכ ,מ"מ 2.2      

 13,200.00   660.00    20.00 .92 'סמ טרפ יפל םידומע רטמ   
2,315,550.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תולכירדא תורגסמ 40.91.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../122 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     122 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה נ ב מ  ת ר ק ב  ת כ ר ע מ  ת ב ח ר ה  53.30 ק ר פ       
      
ת ב ח ר ה :י ז כ ר מ  ד ו י צ  10.53.30 ק ר פ  ת ת       
,ם י ק ש מ מ  ם י כ ס מ  ת פ ס ו ת ,ת מ י י ק  ה נ כ ו ת       
ת ר ו ש ק ת  י מ א ת מ       
      
01 דע ,32" ךסמ ללוכ ,הדובע תנחת בשחמ     03.35.01.0005
,TRAINU IMH תנכות ,תויפארג תופמ      
רדח ןחלוש לע ןקתומ ,הרקב ימושיי תרצות      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק .דויצה  
      
לש הרקבה רדחב תמייק IMH תנכות תבחרה     03.35.01.0010
םיכסמב ,TRAINU  תיעקרק תתה ךרדה      
תופמ םיבלושמ םיכסמ בוציע ,םייפארג      
,תורחאה וא דאקוטוא תונכותמ םייפארג      
,םימולצת ,תכרעמה תגוצתל םתמאתה      
םינותנ דוביעו הגצה תוימאניד תואלבט      

  4,400.00   220.00    20.00 .ךסמ יפ לע ריחמ .שרדנכ םיליעפ םינוקייאו 'חי   
      

  1,100.00   220.00     5.00 .ךסמ לכל )יוכיז וא( תפסות 'חי  03.35.01.0020
      
תרבח תרצות ילאד  תרושקת םאתמ     03.35.01.0030
    TEMOD תרושקתל SUBDOM, קפס ללוכ  

 11,500.00 2,300.00     5.00 ןיד ספ לע הנקתהל םאתומ ,חוכ 'חי   
      
TENCAB/SUBDOM  תרושקת םאתמ     03.35.01.0040
ללוכ ,ךפהל  וא PI/PCT-ל ילאירס תרושקתל      

  7,500.00 2,500.00     3.00 ןיד ספ לע הנקתהל םאתומ חוכ קפס 'חי   
      
תכרעמ תרשב TRAINU IMH תנכותב דוביע     03.35.01.0050
,תרושקתב ולבקתיש  םינותנ  לש הרקבה      
תורואת רקב( םירחא י"ע ונקתויש םירקבמ      
בר ,SPU תדיחי ,ילאד תורואת רקב ,םוריח      
,הנכות תואלבט ללוכ ,)'וכו רוטרנג ,דדומ      
.תרשב יגול וא יטמתמ דוביע וא/ו הריגא      
לבקתיש ןותנ קר םלושי הז ףיעס :הרהבה      
רובע אלו םירחא לש םירקבמ תרושקתב      
ריחמב תולולכה רקבל ורבוחיש O/I תודוקנ      

 27,000.00    15.00  1800.00 .הדוקנה 'קנ   
 81,500.00 תרושקת ימאתמ,םיקשממ םיכסמ תפסות,תמייק הנכות תבחרה:יזכרמ דויצ 10.53.30 כ"הס  

)זוכיר ףדל הרבעהל(                         
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../123 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     123 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ד ו ק נ  ,ה צ ק  ד ו י צ  20.53.30 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ק ב ו       
      
ימושיי תרבח תרצות  CDD םיתנכותמ םירקב     03.35.02.0010
הצק יסיטרכ ללוכ ,TNIOPOREV םגד הרקב      
רוזיפב םייטרקסידו םייגולנא O/I יסיטרכו      
תוברל ,םלשומ תונכתו שרדייש יפכ תודוקנ      
חולב וא תוחולה ןרצי ילעפמב הנקתהה ריחמ      
היהי חולה ריחמ( ןלבקה קפסי ותוא הרקב      

 17,000.00   170.00   100.00 .הדוקנל ריחמ .)דרפנ ףיעסב 'קנ   
      
למשחה תוחול תמגודכ הרקב את חול     03.35.02.0020
תודימב מ"ס 03 קמוע ,הנבמל םיקפוסמה      
תוברל ,רטמ 08.1 הבוג רטמ 04.1 בחור      
,חוכ יעקש הנקתה תוליסמ ,תוצרוחמ תולעת      
יגתמל הנקתה תוליסמ םיקפס ,תרושקת      
תקעזומ תלד/םייטפוא םיביס ילנפו תרושקת      
לש תמלשומ  הנקתהל שרדנה לכו רפמט      

  4,500.00 4,500.00     1.00 .ינכטה טרפמב טרופמכ .םירקבהו ןוראה 'חי   
      

  2,100.00   350.00     6.00 ריק לע היולג הנקתהל הרוטרפמט שגר 'חי  03.35.02.0030
      

  1,750.00   350.00     5.00 .רשואמ ע"וש וא MY תמגודכ םימ תפצה שגר 'חי  03.35.02.0040
      
לש החיתפ יוויחל יטנגמ עגמ/רפמט קספמ     03.35.02.0050

    150.00   150.00     1.00 הרקבה תכרעמב למשח חול/םירקב ןורא תלד 'חי   
      
2049nedleB גוסמ לבכב טוויחו הליבכ     03.35.02.0060
UTR לוקוטורפ ילעב םירקב ןיב תרושקתל      

  3,200.00     8.00   400.00 .תרושקת םאתמל SUBDOM רטמ   
      
,םישגרל םירקב ןיב ינשמ לבכב טוויחו הליבכ     03.35.02.0070
םירחא וא/ו ןלבקה י"ע וקפוסיש הצק ירזיבאו      
וא םיככוסמ םיכילומ תוגוז 2 לעב לבכב      
,ןרציה תויחנה יפ לע שרדנכ ךתחבו םיפפולמ      
טוויח ריחמ ,ר"ממ 8.0- מ תוחפ אל ךא      

  3,000.00    30.00   100.00 .הדוקנל 'קנ   
      
םינתשמ םיכרואב TAC A6 תשוחנ רושיג לבכ     03.35.02.0080

    250.00    25.00    10.00 .רטמ 2 דע לש 'חי   
 31,950.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירקבו תודוקנ ,הצק דויצ 20.53.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../124 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     124 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,ה ל ע פ ה  ,ת ו ק י ד ב  30.53.30 ק ר פ  ת ת       
ד ו ע ת ו  ת ו ר ש  ,ה צ ר ה       
      
וא תרושקתב תולבקתמה O/I תודוקנ תקידב     03.35.03.0010
ינלבק ףותישב םישבי םיעגמ תועצמאב      
םולשת ללוכ אל( "תורחא"ה תוכרעמה      
לש יזיפ תומיאו ןוכדע ,)"םירחא"ה םינלבקל      
בשחמ ךסמל דעו רקובמה רזבאהמ יוויחה      

  9,000.00     5.00  1800.00 .O/I תדוקנל ריחמ .הרקבה 'קנ   
      
הצרה ,םילוקוטורפ םואת ,היצרגטניא     03.35.03.0020

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .הלעפהו  
      
דויצה ירפס ללוכ ,םיקתוע 4-ב אלמ דועת     03.35.03.0030

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .טוויחה תסירפו םירוביח תומכס תוינכותהו  
 15,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( דועתו תורש ,הצרה ,הלעפה ,תוקידב 30.53.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../125 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     125 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04.30 ק ר פ       
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  60.04.30 ק ר פ  ת ת       
      
הז קרפ-תתב םיטרופמה ןבאה יגוס לכ :הרעה      
ןלבקה לע היהי ,םינוש םיטרפו תוינכתבו      
ונובשח לע תואמגודה תושעלו םיחיראה קפסל      
דוביע תואמגוד וא/ו תמגוד תא גיצהלו אוה      
.ורושיא תא לבקלו לכירדאה ינפב ןבאה      
      
רומיגב "ןוטסרקא" ףוציר יחיראב ףוציר     03.40.06.0350
יפל והשלכ ןווגב שטולמ / שיטלת / תתוסמ      

221,000.00   170.00  1300.00 .מ"ס 03/03 הדימב מ"ס 6 יבועב ,6 טרפ ר"מ   
      
םיטרפב רומאכ )םינקתמ תעוצר( ףוציר     03.40.06.0351
יפל םינווגב וטנרט ןבא סופיטמ םינבאב      
תתוסמ רמג ,מ"ס 7 יבועב ,לכירדאה תריחב      
ע"ווש וא "ןייטשרקא" תרצות תונוש תודימב      

 42,000.00   140.00   300.00 .םינתשמ םיבחור ,82  ,8 ,5 'סמ םיטרפ יפל ר"מ   
      
תויולבגומ םע םישנאל תישושיג ןבאב ףוציר     03.40.06.0352
, והשלכ ןווגב םיספ/ תוטילב םע מ"ס 02/02      
ט"קמ "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 6 יבועב      
יפל ,שארמ רשואמ תוכיאו ע"ווש  וא 17961      

  1,400.00   140.00    10.00 .ביבא לת תיריע יפל ןווג ,'א4 ,4 'סמ טרפ ר"מ   
      
תרצות תושגנומ ,מ"ס 33/51 תודימב תוגרדמ     03.40.06.0491
לע שארמ רשואמ תוכיאו ע"ווש וא ןייטשרקא      
תקיצי ללוכ( .61 'סמ טרפ יפל ןוטב תקיצי יבג      

  1,250.00   250.00     5.00 )ןוטבה רטמ   
      
001/001 תודימב יעובר גוסמ ץעל טנמגס     03.40.06.0580
ןייטשרקא רצומ םורט ןוטב מ"ס 51 יבועב מ"ס      
טרפ יפל תינכתב טרופמל םאתהב ע"ווש וא      

  1,600.00   400.00     4.00 .21 'סמ 'חי   
      
,מ"ס 071 הבוגב תכתממ תוכרדמב ץעל ןגמ     03.40.06.0581
עבצב עובצו ןוולוגמ מ"ס 06 סיסב רטוק      

    600.00   200.00     3.00 .'א21 טרפ יפל רונתב 'חי   
      
ןווגב תיעופיש דח הפמרב תיננג הפש ןבא     03.40.06.0583
תנעשמו דוסי ללוכ ,מ"ס 03 לע 02 תודימב      
תדימבו תונוש תויוזב תוניפ ללוכ ,02-ב ןוטב      
טרפ יפל םולהי רוסמ י"ע םינבא ךותיח ךרוצה      

  3,600.00   120.00    30.00 20. רטמ   
      
9 'סמ טרפ יפל העובצ הדלפמ בכרל םוסחמ     03.40.06.0585

 10,500.00   350.00    30.00 .)ביבא לת תיריע טרפ( 'חי   
281,950.00 60.04.30 קרפ תתב הרבעהל

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../126 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     126 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
281,950.00 מהעברה      

      
      
טרפ(  9 'סמ טרפ יפל בכר םוסחמל קבח     03.40.06.0586

  7,500.00   250.00    30.00 )ביבא לת תיריע 'חי   
      
לת תיריע טרפ יפל םיינפוא תיינחל ןקתמ     03.40.06.0587

  3,000.00   300.00    10.00 .11 'סמ ביבא 'חי   
      

    800.00    80.00    10.00 .11 'סמ טרפ יפל םיינפוא תיינח ןקתמל קבח 'חי  03.40.06.0588
      
לע הנושאר הבכש תובכש יתשמ רליס יופיצ     03.40.06.0910
,םיטנבולוס סיסב לע היינש הבכשו םימ סיסב      
וא "ןוטב ןוטב" תרצות ןרציה טרפמל םאתהב      

157,500.00    45.00  3500.00 .שארמ רשואמ תוכיאו ךרע הווש ר"מ   
      
לזרב תשר ללוכ ,מ"ס 01 דע 03-ב ןוטב תקיצי     03.40.06.0911

 66,000.00 1,200.00    55.00 .רטפוקילה קלחומ רמגב ק"מ   
516,750.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוגרדמו םיפוציר 60.04.30 כ"הס  

      
ת ו י ע ל ס  ת ו ר י ק  70.04.30 ק ר פ  ת ת       
      
טרופמל םאתהב טרפ יפל ןבאב תוריק יופיח     03.40.07.0365
יפל תנוולוגמ הדלפ תותשר תוברל תינכתב      
יופיצ ללוכ ,סדנהמה תוינכת יפלו 03 'סמ טרפ      

920,000.00   400.00  2300.00 )ריחמב לולכה( .019.60.04 ףיעס יפל רליס ר"מ   
      
הדלפ יליפורפמ ןוטב ריק יבג לע רוניצ הקעמ     03.40.07.0600
תינכתב טרופמל םאתהב עבצו ןווליג תוברל      

 77,000.00   350.00   220.00 .81 ,71 טרפ יפלו רטמ   
997,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תויעלס תוריק 70.04.30 כ"הס  

      
ב ו ח ר  ט ו ה י ר  80.04.30 ק ר פ  ת ת       
      

  1,900.00   950.00     2.00 .01 'סמ א"תע טרפ יפל ןותפשא 'חי  03.40.08.0320
      
ביבא לת תיריע םגד יפל הבישי ילספס     03.40.08.0930

  1,100.00 1,100.00     1.00 .31 טרפו טרפמב טרופמל םאתהבו 'חי   
      

  1,300.00 1,300.00     1.00 .'א 31 טרפ יפל ,מ"ס 021 ךרוא ךא ל"נכ 'חי  03.40.08.0940
  4,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בוחר טוהיר 80.04.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../127 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     127 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14.30 ק ר פ       
      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  20.14.30 ק ר פ  ת ת       
      
ףוט :ללוכ תרוזפתב 517 לטנב לודיגל עצמ     03.41.02.0017
,%02 סוקוק ,%02 לובכ ,%05 4-0+8-0      
ףוט ילעפמ תרצות %01 הדרפמ טסופמוק      

 38,400.00   320.00   120.00 .שארמ רשואמ תוכיאו ע"ווש וא מ"עב ח"שגא ק"מ   
      
ילמינימ עזג יבוע 01 רפסמ לדוג םירגוב םיצע     03.41.02.0060
,מ"הש יפל ילמינימ םידב רפסמו ילמינימ הבוג      
רפסמ טרפב עיפומש יפכ םישרוש תיב ללוכ      
ילמינימ הבוגו 07 ילמינימ רטוק "ץע ןוגיע" 73      

  3,000.00   600.00     5.00 .קתונמ עצמב ולתשיש םיצעה לכב 05  ץע   
      
יפל הפש ינבא "ןורנג" תרצות ץעל ןוגיע טרפ     03.41.02.0070
ןוולוגמ רכז ןיע גרוב ללוכ םיצע ןוגיעל טרפ      
    "NID 085 8/5 זכרמב ןגועמ ,ג"ק 007 סמועל  
תועירי עוביק ךרוצל הפשה ןבא לש הבחר עלצ      
,ץע לכל 2 'פמוק .הניגעה תכרעמ לש הרישקה      

  1,000.00   200.00     5.00 .73 טרפ יפל 'חי   
      
םוח ןווגב מ"ס 5 יבועב ףוט ןבאב קתונמ עצמ     03.41.02.0091

  1,680.00   280.00     6.00 לודג הילופ לדוגב ק"מ   
      
תזקנמה הבכשה ג"ע יתיישעת ליטסכטואג     03.41.02.0101
תיב תונפד ג"ע ללוכ ,ר"מ/'רג 003 לקשמב      

  1,080.00     9.00   120.00 .םיילושל העיריה תקבדהו לודיגה ר"מ   
      
ןבא הילופ לדוג ,ףוטש טגרגא תזקנמ הבכש     03.41.02.0111
,מ"ס 01 ילמינימ הבכש יבוע,מ"ס 3 ילמינימ      

  1,440.00   120.00    12.00 .62 טרפ יפל ק"מ   
      
יבג לע EPDH גוסמ םישרוש תחוד תעירי     03.41.02.0115
ללוכ ,מ"מ 1 יבועב םוטיאה לע הנגה ןוטב      

  2,400.00    20.00   120.00 .דחא חטשמל תועיריה תמחלה ר"מ   
 49,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תועיטנו ןוניג 20.14.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../128 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     128 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15.30 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15.30 ק ר פ  ת ת       
      

 19,500.00    13.00  1500.00 .מ"ס 51 דע יבועב טלפסא קוריפ ר"מ  03.51.01.0010
      

  7,500.00   250.00    30.00 .והשלכ יבועב ןוטב תוריקב םיחתפ רוסינ ר"מ  03.51.01.0020
 27,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( קוריפו הנכה תודובע 10.15.30 כ"הס  

      
ת ו י ת ש ת ו  ע צ מ  ת ו ב כ ש  30.15.30 ק ר פ  ת ת       
מ "ו ג א       
      

 70,350.00   105.00   670.00 .'א גוס עצמ ק"מ  03.51.03.0010
 70,350.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( מ"וגא תויתשתו עצמ תובכש 30.15.30 כ"הס  

      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ב כ ש  40.15.30 ק ר פ  ת ת       
ת ו ע ס י מ ב       
      
סג טגרגא םע מ''ס 9 יבועב S( 5.73( מ''את     03.51.04.0010

 31,240.00    44.00   710.00 01-86GP ןמוטיבו 'ב גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ''ס 5 יבועב S( 52( מ''את     03.51.04.0020

 70,720.00    34.00  2080.00 01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ''ס 5 יבועב 5.21 צ"את     03.51.04.0030

 46,580.00    34.00  1370.00 01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
תוכרדמו םיינפוא ליבשל טלפסא ןוטב תבכש     03.51.04.0040
ןמוטיבו 2/1" טגרגא לדוג ,מ"ס 5 יבועב      

  7,040.00    32.00   220.00 .7 טרפ יפל ,01-86GP ר"מ   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב S( 5.73( מ"את     03.51.04.0050

 29,900.00   230.00   130.00 01-86GP ןמוטיבו 'ב גוס יטימולוד/יריג ןוט   
      
52.0-5.0 לש תומכב החאמ יופיצ סוסיר     03.51.04.0060

  5,408.00     1.30  4160.00 .ר''מ/ג''ק ר"מ   
      

    396.00     1.80   220.00 ר"מ/ג"ק 8.0-2.1 תומכב דוסי יופיצ סוסיר ר"מ  03.51.04.0070
      

  4,000.00    20.00   200.00 שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ  03.51.04.0080
195,284.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תועסימב תויטלפסא תבכש 40.15.30 כ"הס  

      
י נ ב א  ,ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  60.15.30 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ ו  ה ל ע ת  י נ ב א  ,ה פ ש       
      

  1,200.00   400.00     3.00 03-ב ןייוזמ ןוטבמ יא שאר 'חי  03.51.06.0010
  1,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוגרדמו הלעת ינבא ,הפש ינבא ,ףוציר תודובע 60.15.30 כ"הס  

      
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../129 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     129 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  90.15.30 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד  י ר ז י ב א ו       
      

    380.00   190.00     2.00 ליגר גוסמ ךרד ירורמתל דומע 'חי  03.51.09.0010
      

    540.00   180.00     3.00 דומע אלל ינוריע לדוג םירורמת 'חי  03.51.09.0020
      
ידומע ג"ע רוא יריזחמ קיטסלפ יספ יופיצ     03.51.09.0030

    180.00    60.00     3.00 'פמוק .םינווג ינש - טלש/רורמת  
      
בחורב םיעוטק וא םיאלמ םיווק ןבל ספ תעיבצ     03.51.09.0040

    240.00     3.00    80.00 .)918 ,028 ,908 ,608 ,308 ,108( מ"ס 21 רטמ   
      
מ"ס 02 בחורב םיווק העונת ייא תעיבצ     03.51.09.0050

    600.00    24.00    25.00 (815). ר"מ   
      
בחורב םיעוטק וא םיאלמ םיווק ןבל ספ תעיבצ     03.51.09.0060

    412.50     5.50    75.00 .)808 ,018 ,508 ,108( מ"ס 03 רטמ   
      

    150.00    30.00     5.00 ןבל עבצב העסמ ג"ע םיכנ אסכ ןומיס תעיבצ 'חי  03.51.09.0070
      
הפש ינבא תעיבצ     03.51.09.0080

    825.00     5.50   150.00 .)ןבל-לוחכ/בוהצ-םודא/ןבל-םודא/ןבל-רוחש( רטמ   
      

    457.50     1.50   305.00 .תיכוכז ירודכ רובע ריחמ תפסות רטמ  03.51.09.0090
      

    312.50    12.50    25.00 .תיכוכז ירודכ רובע ריחמ תפסות ר"מ  03.51.09.0100
  4,097.50 )זוכיר ףדל הרבעהל( ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 90.15.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../130 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     130 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  75.30 ק ר פ       
      
ם י מ  י ו ו ק  10.75.30 ק ר פ  ת ת       
      

  4,000.00   400.00    10.00 23/5" ד.ע 4" רטוק הדלפ תורונצ רטמ  03.57.01.0010
      

 46,000.00   460.00   100.00 שא יוביכל 61/3" ד.ע 6" רטוק הדלפ תורונצ רטמ  03.57.01.0020
      
הנגה ןקתמ ללוכ ,4" רטוקב ןוילע יובכ זרב     03.57.01.0030

 12,500.00 2,500.00     5.00 .הריבש דגנ 'חי   
      

  3,300.00   300.00    11.00 .3"-4" רטוקב רוויע ןגוא וא ךתורמ ןגוא 'חי  03.57.01.0040
      
םייק רונצל 6" רטוק שדח הדלפ רונצ רובח     03.57.01.0050
ןגוא רבחמ תבכרהו הקפסא ללוכ ,6" רטוק      
וקה תקרהל םירודיסה לכ ללוכו ידגנ ןגואו      

  6,000.00 1,500.00     4.00 'פמוק .הייריעה תויחנה י"פע  
      
םיעטקל הקולח ללוכ הדובעה לכל ץחל תוקידב     03.57.01.0060

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .חוקפה תושירד יפל  
      
רבחמו ידגנ ןגוא םע 6" רטוקב ןגואמ ףוגמ     03.57.01.0070

 17,200.00 4,300.00     4.00 .ץויחו ןגוא 'חי   
      
,םינגוא ללוכ ,6" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     03.57.01.0080
".י.ר.א" תמגוד םימטאו םיגרב ,םיידגנ םינגוא      
םע ,ע"ש וא 406 "בכוכה" ,RN-040 םגד      

  6,400.00 6,400.00     1.00 .ןגוא רבחמ 'חי   
      
יופיצ םע 6"/4" רטוק "T" תיתשורח תופעתסה     03.57.01.0090

  2,400.00   600.00     4.00 .ינוציחו ימינפ 'חי   
      
יופיצ םע 6"/6" רטוק "T" תיתשורח תופעתסה     03.57.01.0100

  1,300.00   650.00     2.00 .ינוציחו ימינפ 'חי   
      
ללוכ ,6" רטוקב )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ     03.57.01.0110
םגד ".י.ר.א" תמגוד םימטאו םיגרב ,םינגוא      

 15,000.00 15,000.00     1.00 .ע"ש וא LX-02-04 'חי   
      
רטוקב םימ יוקל בלושמ ריוא םותסש תכרעמ     03.57.01.0130
תמגוד 2" רטוקב ירודכ זרבו ףקז ללוכ ,2"      
רטמונמ תוברל ,ע"ש וא D-140 םגד ".י.ר.א"      
2/1" זרב ,'טא 0-6 םיצחל חווטל 4" רטוקב      

  1,800.00 1,800.00     1.00 .םאתהב םיחפסו 'חי   
      
      
      
      

120,900.00 10.75.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../131 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     131 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
120,900.00 מהעברה      

      
      
"ץרוטש" ירבחמ םע לופכ שאר הקנסה רוביח     03.57.01.0140
לע םיידגנ םינגוא ללוכ ,ןגואמ 2X3" רטוקב      
,ךותירב רבוחמ ,עובצו רוחש הדלפמ 6" ףקז      
םיידגנ  םינגוא ,ןגואמ רזוח לא םותסש ללוכ      

  6,000.00 6,000.00     1.00 LU/MF רשואמ לכה ,6" רטוקב 'חי   
      
6" רטוקב ףקז לע 3X2" לופכ הפירש זרב     03.57.01.0150

  3,740.00 3,740.00     1.00 ."ץרוטש" רבחמו ע"ש וא "סמופ" תרצות 'חי   
      
חפ ןוראב וא השינב תנקתומ שא יוביכ תדוקנ     03.57.01.0170
םע 3" הפירש זרב תללוכה ,ריקה לע ינקת      
52 ךרואב 4/3" רטוקב קונרז םע ןולגלגו דמצמ      
,הריהמ  החיתפל 1" רטוק ירודכ םותסש .'מ      
2 ,2" קנזמ ,םיפטמ 2 ,םירזיבאה לכ ללוכ      
יפל ,'וכו 3" שארל רבעמ םע 2" רטוק םיקונרז      

 12,600.00 4,200.00     3.00 .תוחיטב ץעוי ח"וד 'חי   
143,240.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םימ יווק 10.75.30 כ"הס  

      
ל ו ע י ת  י ו ו ק  20.75.30 ק ר פ  ת ת       
      

  5,700.00 5,700.00     1.00 'פמוק .'מ 57.1 דע קמועב מ"ס 001/001 .ב.ת 03.57.02.0010
      
דע 'מ 67.1 -מ קמועב מ"ס 001/001 .ב.ת     03.57.02.0020

 12,800.00 6,400.00     2.00 'פמוק .'מ 52.2  
      
דע .'מ 62.2 -מ דע קמועב מ"ס 001/001 .ב.ת     03.57.02.0030

 22,500.00 7,500.00     3.00 'פמוק .'מ 57.2  
      
ימוג םטא רובע הרקב יאת ריחמל תפסות     03.57.02.0040
תמגודכ הרקבה אתב הנבומ מ"ס 04 רטוקב      
    051-F לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש  

  1,100.00   550.00     2.00 רשואמ ךרע הוש וא ןמפלוו 'חי   
      
ימוג םטא רובע הרקב יאת ריחמל תפסות     03.57.02.0050
תמגודכ הרקבה אתב הנבומ מ"ס 05 רטוקב      
    051-F לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש  

  1,400.00   700.00     2.00 רשואמ ךרע הוש וא ןמפלוו 'חי   
      
לכל מ"ס 08/03 תודימב תותשר 2 הטילק את     03.57.02.0060
ןבאו הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק      
ןיממ ,ע"וש וא "ביבא" םגד לזרב תקצימ הפש      

  5,300.00 5,300.00     1.00 D-400 'חי   
      
      
      

 48,800.00 20.75.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../132 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     132 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 48,800.00 מהעברה      

      
      
לכל מ"ס 08/03 תודימב תותשר 3 הטילק את     03.57.02.0070
ןבאו הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק      
ןיממ ,ע"וש וא "ביבא" םגד לזרב תקצימ הפש      

  7,400.00 7,400.00     1.00 D400 'חי   
      
קורפ :ללוכ ,מ"ס 02 דע הסכמ תכמנה/תהבגה     03.57.02.0080
ןוטבמ תפסות תקיצי ,תרגסמהו הסכמה      
תרוגח תוברל ,שדחמ הסכמה תעיבקו ןוראוצל      

    900.00   450.00     2.00 .ןיוזמ ןוטב 'חי   
 57,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( לועית יווק 20.75.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../133 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     133 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ב א ש מ  ר ד ח  06.30 ק ר פ       
      
ת ר נ צ ו  י נ כ מ  ד ו י צ  10.06.30 ק ר פ  ת ת       
      
TM-181.3513PN-434 םגדמ הבאשמ     03.60.01.0010
עונמ םע ,רשואמ ע"וש וא "TGYLF" תרצות      
רתי םוח דגנ תונגה םע ,ט"ווק 5.31 לובט      
ילמשח לבכ םע ,ןמשה ןגאב תוביטרו עונמב      
לולכת הבאשמה .םיאתמ ךרואב תונגהלו חכל      
לע ןקתותש תנגואמ 09? תשק םע תבשות      
רוביחל תדעוימו תובאשמה את תפצר      
תמרהל מ"בלפמ הליסמ ,הילעה וקל הבאשמה      
תמרהל ץבא ה פוצמ תרשרש ,הבאשמה      
ךרואב ימימ-תת למשח לבכו הבאשמה      
וא SACinim םגדמ תונגה תספוק ,םיאתמ      

110,000.00 55,000.00     2.00 'פמוק .רשואמ ע"וש  
      
ןפוד יבוע 8" רטוקב 'מ 4-כ ךרואב הילע רונצ     03.60.01.0020
םותסשו הבאשמה ןיב 613 מ"בלפמ ,61/3"      
הנוילע תיוז 8/"6" רטוק רבעמ :ללוכ רזוח-לא      
    09, 6 תשק ,םיכתורמ םינגוא 09 תנגואמ  

 12,000.00 6,000.00     2.00 'פמוק .תיתחתב  
      
61/3" .ד.ע 8" רטוק הדלפמ הקינס רונצ     03.60.01.0030
טלמב ימינפ יופצ םע םירצק םיעטקב      
ךרואב ,יסקופאב תינוציח העיבצו ,הנימולא-בר      
םע הנחתה רדח ךותב 'מ 0.6 -כ ללוכ      
0.1 לכ רדחה תפצירלו רובה תרקת לתוכימת      
רסרד רבחמ ,54-8" תיקפא תיווז ללוכ ,'מ      

 18,000.00 9,000.00     2.00 'פמוק .הטסורינ יגרבב ןגועמ  
      
4 :ללוכ ,8" רטוק הקינס תרנצל םירזיבא     03.60.01.0040
8" רטוק רזוח-לא םותסש ,םיכתורמ םינגוא      
תרוקב הסכמ ,ףדמ םע 'מטא 61 הדובע ץחלל      
,הנקתה רודיסו שיגר לובג קספמ ,טלוב ריצו      
םע 'מטא 61 הדובע ץחלל 8" רטוק זירט ףוגמ      
רבחמו תוננווכתמ תוכימת 2 ,םמורתמ אל שוכ      
הדרפהל םירזיבא ללוכ , 8" רטוק ןגואל      

 36,000.00 18,000.00     2.00 'פמוק . הד לפ תרנצל מ"בלפ תרנצ ןיב תינוולג  
      
יוק ןיב 4" רטוקב 613 מ"בלפמ הפיטש תרנצ     03.60.01.0050
מ"בלפ תורונצ יעטק :ללוכ ליעלד הקינסה      
"T" תויופעתסה ,23/5" ןפוד יבוע 3" רטוקב      
ףוג מ ,ןגואל רבחמ ,ךתורמ ןגוא ,תוכתורמ      
םאתומ םמורתמ אל שוכ םע 3" רטוקב זירט      
תעיבצו 'מטא 61 הדובע ץחלל ילמשח ליעפמל      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .יסקופאב לכה  
      

182,000.00 10.06.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../134 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     134 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
182,000.00 מהעברה      

      
      
לפינ :ללוכ תינוציח הבאשמל הנכה תופעתסה     03.60.01.0060
ץרוטש רבחמו זרב,3X"23/5" רטוקב הדלפ      

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק .3"  
      
קרוטור םגד ,8" רטוק ףוגמל ילמשח ליעפמ     03.60.01.0070

 50,000.00 25,000.00     2.00 'פמוק 86PI/21-QI רשואמ ע"וש וא.  
      
קרוטור םגד ,4" רטוק ףוגמל ילמשח ליעפמ     03.60.01.0080

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק 86PI/21-QI רשואמ ע"וש וא.  
      
מ"ס 05X06 -כ תודימב ם"בלפמ בוגמ לס     03.60.01.0090
הטסורינמ תוליסמ םע מ"ס 04 הבוגו      

 10,000.00 10,000.00     1.00 .המרה תוארשרשו 'חי   
      
רטוק 04 לוידקס ןבלוגמ םימ תקפסא רונצ     03.60.01.0100
,'מ 02 -כ ללוכ ךרואב תוריקל קזוחמ 4/3"      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .ןוליגלגל רוביחו 4/3" זרב ללוכ  
      
,'מ 0.2 דע ךרואב 2/1" רטוק םלוא - ל"נכ רונצ     03.60.01.0110

    600.00   600.00     1.00 'פמוק רויכל רוביחל 2/1" זרב ללוכ  
      
אצומ רונצו ןופיס ללוכ ,מ"ס 04/03 הצחר רויכ     03.60.01.0120

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .הביאשה רובל רוביח דע ,ןליפורפילופמ  
      
4/3" ץחל רונצ םע עובק שא-יובכ ןולגלג     03.60.01.0130
,הריהמ החיתפ זרב םע קנזמו 'מ 52 ךרואב      
,1" דרוקר רבחמ ,1"-4/3" תרנצ יעטק ללוכ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .4/3" / 1" רטוק רבעמ להינו 1" ףוגמ  
      
'מ 7 -כ המרה הבוג( ג"ק 005 -ל המרה ןקתמ     03.60.01.0140
את תרקת לעמ ותנקתהו )'מ 4 ךרואב עורזו      
םע תיזפ-תלת תילמשח תלגלג ללוכ ,הביאשה      
,תינדי הרירג תינורק ללוכ , הלעפה לנאפו לבכ      

 16,000.00 16,000.00     1.00 'פמוק .ךמסומ קדוב לש תרוקיב תוברל  
      
,יטקפמוק 8" רטוקב יטנגמ-ורטקלא המירז-דמ     03.60.01.0150
ללוכ ,הלוע רוניצב תיכנא ןקתומ ,PI-86 ןוגימ      
ENHORK םגד םירזיבאה לכו הקראה תועבט      

 34,000.00 17,000.00     2.00 'פמוק .רשואמ ע"וש וא  
323,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרנצו ינכמ דויצ 10.06.30 כ"הס  

      
ר ד ח  ת פ צ ר ב  ת ו נ ק ת ה  20.06.30 ק ר פ  ת ת       
ה ב י א ש ה  -ת נ ח ת       
      

 21,000.00 1,400.00    15.00 .'מ 52.2 דע קמועב 61X"4/1" רטוק תורונצ רטמ  03.60.02.0010
 21,000.00 20.06.30 קרפ תתב הרבעהל

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../135 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     135 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 21,000.00 מהעברה      

      
      

  9,500.00 9,500.00     1.00 'פמוק .'מ 57.1 דע קמועב מ"ס 002/051 .ב.ת 03.60.02.0020
      
ןוט 04 סמועל הקיצי לזרבמ םילוגע תואסכמ     03.60.02.0030
    )004-D( מ"ס 06 רטוק חתפה 984 י"ת יפל  

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .ביבסמ ןיוזמ ןוטב תרוגח תוברל ,.ב.ת לעמ  
      
מ"בלפמ תרנצ :ללוכ ,ריוא םותסש תכרעמ     03.60.02.0040
תרנצ לעמ הגרבה ירוביח םע 2" רטוקב 613      
םע בלצ ,ךתורמ לפינ :ללוכ ,ליעלד הקינסה      
בלושמ םותסש ,2" רטוקב ףוגמ ,לפינ ,םיקקפ      
,רשואמ ע"וש וא D-020 .י.ר.א תרצות בויבל      
יעטק ,ריואה אצומב 1" רטוקב ךתורמ לפינ םע      
םע םיבלצ ינש םע םינבלוגמ 1" רטוקב תורונצ      
,קקפ םע "T" תופעתסה ,דרוקר רבחמ ,םיקקפ      

 14,000.00 7,000.00     2.00 'פמוק .יסקופאב לכה תעיבצו  
      
ירוביח םע 1" רטוקב 613 ם"בלפמ תרנצ     03.60.02.0050
ריואה תרנצמ תפעתסמה רטמונמל הגרבה      
םיקקפ םע בלצ ,תורונצ יעטק :ללוכ ,ליעלד      
זרב ,5.0"/1" רטוקב רבעמ ,1" רטוקב ףוגמ      
זוקינל תיבוברז םע רטמונמל ןקורמ קיספמ      
מ"ס 08-כ ךרואב קיטסלפ תירונצו רטמונמה      
01 רטוקב רטמונמ ,תיבוברזה לע בכרותש      
האירקל ןקתה םע 'מטא 0-3 םיצחלל מ"ס      

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק .קוחרמ  
      
רטוק הדלפ רונצמ ןוטב ריקב רבעמל לוורש     03.60.02.0060

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק "02X"4/1 מ"ס 05 -כ ךרואב םייופיצ אלל.  
      
וא ריקל 8" רטוק רונצ רובחל יטסלא םטא     03.60.02.0070

  1,200.00   600.00     2.00 .ןוטב הרקת 'חי   
      
ךרואב 2" רטוק 'ב גרד ןבלוגמ רונצמ לוורש     03.60.02.0080

    240.00   120.00     2.00 .הביאשה רוב תרקתב מ"ס 52-כ 'חי   
      
מ"מ 05 רטוק .יס.יו.יפ תורונצמ םילוורש     03.60.02.0090
תויוז ללוכ ,דוקפו למשח רובע רדחה תפצרב      

  1,250.00    25.00    50.00 .שרדנכ רטמ   
      
מ"מ 63 רטוק .יס.יו.יפ תורונצמ םילוורש     03.60.02.0100
תויוז ללוכ ,דוקפו למשח רובע רדחה תפצרב      

  2,400.00    20.00   120.00 .שרדנכ רטמ   
      
קרוטור םגד ,61" רטוק ףוגמל ילמשח ליעפמ     03.60.02.0110

 35,000.00 35,000.00     1.00 .רשואמ ע"וש וא 86PI/21-QI 'חי   
      

 91,790.00 20.06.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../136 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     136 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 91,790.00 מהעברה      

      
      
מ"מ 61 רטוק ףפוכמ לוגע לזרבמ םילתמ     03.60.02.0120
ילבכ ,םיפוצמ ילבכ רובע הביאשה רוב תרקתב      

  2,700.00   300.00     9.00 .המרה תורשרשו חכ 'חי   
      
םאתומ  םינוגיעו תוליסמ ללוכ 61" ריק רגס     03.60.02.0130

 20,000.00 20,000.00     1.00 .תילמשח הלעפהל םג 'חי   
      
רובב 'מ 00.4 -כ הבוגב 403 הטסורינמ םלוס     03.60.02.0140

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק .הביאשה  
      
אתב 'מ 00.2 -כ הבוגב 403 הטסורינמ םלוס     03.60.02.0150

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .רגסה  
      
403 הטסורינמ הביאשה רובל יפנכ-וד הסכמ     03.60.02.0160
חתפל םיאתמ גורמ חפ תרוצב מ"מ 6 יבועב      

 11,000.00 5,500.00     2.00 'פמוק .מ"ס 58X58 תודימב  
      
403 הטסורינמ הביאשה רובל יפנכ-וד הסכמ     03.60.02.0170
חתפל םיאתמ גורמ חפ תרוצב מ"מ 6 יבועב      

 10,000.00 5,000.00     2.00 'פמוק .מ"ס 07X08 תודימב  
      
403 הטסורינמ הביאשה רובל יפנכ-וד הסכמ     03.60.02.0180
חתפל םיאתמ גורמ חפ תרוצב מ"מ 6 יבועב      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .מ"ס 07X07 תודימב  
      
ךרואב 1" רטוק הטסורינ רונצמ הזיחא תידי     03.60.02.0190

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק .מ"ס 021-כ  
      

    400.00   400.00     1.00 .4"/2" הפצר םוסחמ 'חי  03.60.02.0200
      
תורונצמ אצומ רונצ ללוכ ,8"/4" הפצר םוסחמ     03.60.02.0210

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק EPDH מ 0.1 -כ ךרואב מ"מ 011 רטוק'.  
      
רדחה תפצרב מ"מ 05 רטוק ןליפורפילופ רונצ     03.60.02.0220

    360.00   120.00     3.00 .שרדנכ תויוז ללוכ רטמ   
      
םימ רונצ לא למשחה ןוראל הקראה רודיס     03.60.02.0230

    700.00   700.00     1.00 .הדלפמ 'חי   
155,950.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הביאשה -תנחת רדח תפצרב תונקתה 20.06.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../137 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     137 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ח ו ל  30.06.30 ק ר פ  ת ת       
      
הפוצמ מ"מ 5.1 יבועב ןבלוגמ חפמ למשח חול     03.60.03.0010
םע ,ןורקימ 002 יבוע - רופא ןווגב יסקופאב      
,תינכתה יפל לכה ,דוקיפ ,םיענתמ ,ישאר את      
ילגרסו ,םי טלש ,טויח ,םירזיבאו רזע ירמוח      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק . מ"מ 054x001,2x006,2 :תודימ .םירוביח  
      
םרז תרתי עגמ םע EM2VG-5.2 עונמ קספמ     03.60.03.0020

  6,000.00   750.00     8.00 'פמוק .רזע עגמו  
      
םרז תרתי עגמ םע EM2VG-4 עונמ קספמ     03.60.03.0030

  3,000.00   750.00     4.00 'פמוק .רזע עגמו  
      
תרתי עגמ םע A01-EM2VG עונמ קספמ     03.60.03.0040

  5,250.00   750.00     7.00 'פמוק .רזע עגמו םרז  
      
תרתי עגמ םע A02-EM2VG  עונמ קספמ     03.60.03.0050

  1,700.00   850.00     2.00 'פמוק .רזע עגמו םרז  
      
תרתי עגמ םע A23-EM2VG  עונמ קספמ     03.60.03.0060

  2,200.00 1,100.00     2.00 'פמוק .רזע עגמו םרז  
      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק P1/01CH06C   ת"מאמ 03.60.03.0070
      

    450.00   150.00     3.00 'פמוק .DEL טלוו 032 ןומיס תורונמ 03.60.03.0080
      
תידי םע )A08X4 )3CA סמועב ףילחמ-קספמ     03.60.03.0090
רזע יעגמ 2  םע ,ספא תדוקנ םע ,דמצמו      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .םיפילחמ  
      
יטמוטוא יצח ישאר םרז קספמ     03.60.03.0100
    08D-MT/P3-F001RN דמצמו תידי םע ,  

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .ףילחמ רזע עגמו הקספה לילס  
      
NSU3H WF ,תוזפ ךופיהו רסוח רסממ     03.60.03.0110
    TEZUORC , CAV032/004, ןונוויכ םע  

    700.00   700.00     1.00 'פמוק .שבי ףילחמ עגמ ,תרוקיב תירונו תושיגר  
      
ללוכ 001X4  ZARF CRH םיכיתנ קתנמ     03.60.03.0120

    250.00   250.00     1.00 'פמוק .םיכיתנ  
      
.ק.ז ,C4UP  , N P3 , V082 רתי יחתמ ןגמ     03.60.03.0130

  1,600.00   400.00     4.00 'פמוק .10KA  
      

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק . 36HW EWEC   היגרנא הנומ 03.60.03.0140
      
      
      

 48,950.00 30.06.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../138 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     138 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 48,950.00 מהעברה      

      
      
7 ררוב םע , מ"מ V005-0 , 69x69  רטמטלוו     03.60.03.0150

    750.00   750.00     1.00 'פמוק . 7008-3-0T םיבצמ  
      
69X69 ,שוקיב איש םע A001-0 רטמרפמא     03.60.03.0160

    450.00   450.00     1.00 'פמוק .מ"מ  
      

  1,200.00   200.00     6.00 'פמוק .A5/05 AV5.2 םרז הנשמ 03.60.03.0170
      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק .A5/001 AV5.2 םרז הנשמ 03.60.03.0180
      
לילס 7P23D1CL  WK51 יזפ-תלת ןעגמ     03.60.03.0190
    V032 רזע יעגמ םע CN2 ON2, עונמל  

  4,000.00 1,000.00     4.00 'פמוק . 15KW  
      
לבקל , 7P81D1CL  , WK5.7 יזפ-תלת ןעגמ     03.60.03.0200
    RAVK5, לילס V032 רזע יעגמ םע CN2  

  1,600.00   800.00     2.00 'פמוק .2NO  
      
קפוסמ -II SACinim הבאשמ תונגה רסממ     03.60.03.0210

    700.00   350.00     2.00 'פמוק הבאשמ םע  
      
,ןגומ הנבמ ,RAVK5, V004 יזפ תלת לבק     03.60.03.0220

    900.00   450.00     2.00 'פמוק .הקירפ ידגנ םע  
      
ND-SVR-13 םגד ,WK51 עונמל ךר ענתמ     03.60.03.0230

 11,000.00 5,500.00     2.00 'פמוק .ןוקלוס 'בח לש  
      

    750.00   750.00     1.00 'פמוק .V032/004, AV0051 דוקיפ יאנש 03.60.03.0240
      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק .הקידב ןצחל םע ,A04x2, Am03 תחפ רסממ 03.60.03.0250
      

    500.00   250.00     2.00 'פמוק .A61X3C-ZAF ת"מאמ 03.60.03.0260
      

    300.00   150.00     2.00 'פמוק .A61C-ZAF ת"מאמ 03.60.03.0270
      

    300.00   150.00     2.00 'פמוק .A01C-ZAF ת"מאמ 03.60.03.0280
      

    300.00   150.00     2.00 'פמוק .A6x2C-ZAF ת"מאמ 03.60.03.0290
      

    900.00   150.00     6.00 'פמוק .A6C-ZAF ת"מאמ 03.60.03.0300
      

  2,250.00   150.00    15.00 'פמוק .A2C-ZAF ת"מאמ 03.60.03.0310
      

  1,800.00   150.00    12.00 'פמוק .CDV42 DEL ןומיס תרונמ 03.60.03.0320
      

    800.00   200.00     4.00 'פמוק .ןגומ LP 9 ימינפ הרואת ףוג 03.60.03.0330
 78,150.00 30.06.30 קרפ תתב הרבעהל

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../139 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     139 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 78,150.00 מהעברה      

      
      

    400.00   100.00     4.00 'פמוק .םינפ תרואת תקלדהל תלדל לובג קספמ 03.60.03.0340
      
ללוכ , ימינפ םומיח ףוג תקלדהל תוחל קספמ     03.60.03.0350

  1,800.00   450.00     4.00 'פמוק . םומיח ףוג  
      
ללוכ ,חולה גגב יזפ-דח )הטנו( יריצ חופמ     03.60.03.0360

  1,800.00   600.00     3.00 'פמוק .טלוו 032 ,תיטמוטוא הלעפהל טטסומרת  
      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק .A61X3 EEC יזפ תלת עקש 03.60.03.0370
      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק .A61X1 EEC יזפ תלת עקש 03.60.03.0380
      

     80.00    80.00     1.00 'פמוק .ילארשי A61X1 יזפ תלת עקש 03.60.03.0390
      
,CAV032 לילס ,P3RR-IMUZI דוקיפ רסממ     03.60.03.0400

  2,000.00   250.00     8.00 'פמוק .סיסב םע  
      
,CDV42 לילס ,P3RR-IMUZI דוקיפ רסממ     03.60.03.0410

  1,200.00   200.00     6.00 'פמוק .סיסב םע  
      
ינש  , ספאו םיבצמ ינש טקאפ דוקיפ קספמ     03.60.03.0420

    300.00   150.00     2.00 'פמוק .OT-5 םגד ,A02 ,םיבטוק  
      

    200.00    50.00     4.00 'פמוק .רגוס עגמ ,A01 דוקיפ ןצחל 03.60.03.0430
      
,tezuorC , V032 4/22  ,הלועפ תועש הנומ     03.60.03.0440

    700.00   350.00     2.00 'פמוק .סופיא אלל  
      

  1,200.00   400.00     3.00 'פמוק .טטסומרת םע ,חולה ללחל םומיח ףוג 03.60.03.0450
 88,080.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח חול 30.06.30 כ"הס  

      
ר ק ב  ח ו ל ב  ד ו י צ  40.06.30 ק ר פ  ת ת       
)ד ו ק י פ (      
      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק .A52X1 קתנמ-קספמ 03.60.04.0010
      

  3,600.00   150.00    24.00 'פמוק .A2X1CZAF ת"מאמ 03.60.04.0020
      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק .N 52CZAF ת"מאמ 03.60.04.0030
      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק .A61CZAF ת"מאמ 03.60.04.0040
      

    300.00   150.00     2.00 'פמוק .A01CZAF ת"מאמ 03.60.04.0050
      

    600.00   150.00     4.00 'פמוק .A6CZAF ת"מאמ 03.60.04.0060
  4,950.00 40.06.30 קרפ תתב הרבעהל

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../140 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     140 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,950.00 מהעברה      

      
      

    600.00   150.00     4.00 'פמוק .CAV032 DEL ןומיס תרונמ 03.60.04.0070
      

  3,000.00   150.00    20.00 'פמוק .CDV42 DEL ןומיס תרונמ 03.60.04.0080
      
תגוצתל Am02?4 705AB AKAB ילטיגיד גצ     03.60.04.0090

 10,000.00 2,500.00     4.00 'פמוק .הקיפס/סלפמ/ץחל ןותנ  
      
,ףלשנ ,CD חתמ תוניקת-יאו רסוח רסממ     03.60.04.0100

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .Syrelec  DSR2  
      
קינורטאמג , בצוימ A03, CDV42 ןעטמ-קפס     03.60.04.0110

  4,400.00 4,400.00     1.00 'פמוק .רשואמ ע"וש וא  
      
,HA5.6, V21 לופיט אלל םוימדק-לקינ רבצמ     03.60.04.0120

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק .  Kingdom PK65-12  
      

    400.00   200.00     2.00 'פמוק .ןגומ W9-LP ימינפ הרואת ףוג 03.60.04.0130
      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק .םינפ תרואת תקלדהל תלדל לובג קספמ 03.60.04.0140
      

    900.00   450.00     2.00 'פמוק תיטמוטוא הקלדהל תוחל קספמ םע םומיח ףוג 03.60.04.0150
      
ללוכ ,חולה גגב יזפ-דח )הטנו( יריצ חופמ     03.60.04.0160

  1,800.00   600.00     3.00 'פמוק .טלוו 032 ,תיטמוטוא הלעפהל טטסומרת  
      

    150.00    75.00     2.00 'פמוק .ילארשי יזפ-דח A61 תורש עקש 03.60.04.0170
      

  4,200.00 4,200.00     1.00 'פמוק rehsifgniK 21-AB רקב סיסב 03.60.04.0180
      

  4,200.00 4,200.00     1.00 'פמוק .SP-12 רקבל חכ קפס 03.60.04.0190
      

  8,500.00 8,500.00     1.00 'פמוק .SS11-PC  רקב סיטרכ 03.60.04.0200
      

  5,700.00 5,700.00     1.00 'פמוק IA-1 תויגולנא תוסינכ סיטרכ 03.60.04.0210
      

 17,000.00 3,400.00     5.00 'פמוק .ID-5 תויטרקסיד תוסינכ סיטרכ 03.60.04.0220
      

  7,400.00 3,700.00     2.00 'פמוק .OD-1 רסממ תואיצי סיטרכ 03.60.04.0230
      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק . CM subdoM-11 תרושקת סיטרכ 03.60.04.0240
      
הנטנא , םדומ ללוכ , תירלולס תרושקת םאתמ     03.60.04.0250

  4,400.00 4,400.00     1.00 'פמוק . רוביחל שורדה לכו  
      

  4,000.00   200.00    20.00 'פמוק .סיסב םע CLU-P3RR-IMUZI דוקיפ רסממ 03.60.04.0260
      

 92,250.00 40.06.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../141 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     141 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 92,250.00 מהעברה      

      
      
תמגוד CDV42, A5 בצוימ חכ קפס     03.60.04.0270
    5042PR7LBA וא קירטקלא רדיינש 'בח לש  

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .רשואמ ע"וש  
      
םגד יוויח תירונו ךיתנ םע קדהמ     03.60.04.0280

  4,500.00    45.00   100.00 'פמוק CDV42DEL/ 1KTS רשואמ ע"וש וא.  
      
,ספאו םיבצמ ינש ,A02 טקאפ דוקיפ קספמ     03.60.04.0290

    250.00   250.00     1.00 'פמוק .OT-5 םגד םיבטוק השימח  
      
,ספאו םיבצמ ינש ,A02 טקאפ דוקיפ קספמ     03.60.04.0300

    900.00   150.00     6.00 'פמוק .OT-5 םגד םיבטוק ינש  
 99,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )דוקיפ( רקב חולב דויצ 40.06.30 כ"הס  

      
ת ו נ כ ת  ת ו ד ו ב ע  50.06.30 ק ר פ  ת ת       
      
תקלחמ תנוכתמב ימוקמ דוקיפל רקבה תונכת     03.60.05.0010
תשגהו הביתכ ללוכ , א"תע לש םינקתמה      
תואיצי/תוסינכ תקידב ,סדנהמה רושיאל מ"פת      
ה רחאלו תוחולה ןרצי לש ל"מיבב רקבה לש      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק . הריסמו הצרה , הלעפה ,הנחתב הנקת  
      
זכרמ םע הלועפו תרושקתל רקבה תונכת     03.60.05.0020

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק . הריסמו הצרה , הלעפה, א"תע לש הרקבה  
      
זכרמ םע הלועפו תרושקתל רקבה תונכת     03.60.05.0030
ללוכ ,םחתמה לש )היצפוא( ימוקמ הרקב      
לש הרקבה זכרמ יננכתמ םע הלועפ םואית      
םיעגמ י"ע תוארתהו םייוויח תרבעהב םחתמה      
הלועפ תועש לש םיבשוחמ םינותנ לש וםישבי      
ןימזמה תטלחה יפל ןיפולחל וא הבאשמ לכ לש      
.הריסמו הצרה ,הלעפה ,םירקב תרושקת י"ע      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק .חקפמה רושיאב הנתומ הז ףיעס עוציב  
      
לש הרקבה זכרמב םיבשחמו םירקב תונכת     03.60.05.0040
םיכסמ תריצי ללוכ ,זוקינל ש"ת בולישל א"תע      
הרקב יכרעמ ,םימייק םיכסמ ןוכדעו םישדח      
והביתכ תוברל ,תומישרו תוח"וד ,הארתהו      
,הלעפה ,סדנהמה רושיאל םימישרת תשגה      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק .הריסמו הצרה  
 60,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונכת תודובע 50.06.30 כ"הס  

      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../142 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     142 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ו ח מ  ל מ ש ח  ת ו נ ק ת ה  60.06.30 ק ר פ  ת ת       
ן ו ר א ל       
      
תרונמ ,56PI  ןגומ יטסלפ הרואת ףוג     03.60.06.0010
    W81X2LP םע ,רשואמ ע"וש וא "ןומרח" םגד  

    350.00   350.00     1.00 'פמוק . ןגומ הקלדה קספמו םיטוח  
      
,56PI  ןגומ יטסלפ ינבלמ םוריח הרואת ףוג     03.60.06.0020
טלש םע הניעט תירונ םע , W81X2LP תרונמ      
לע ןגומ עקש/עקת רוביחו םיטוח םע ,האיצי      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .ריקה  
      
76PI, W63x2  ןגומ יטסלפ הרואת ףוג     03.60.06.0030
    etagaeS םיטוח םע ,רשואמ ע"וש וא שעג לש  

  2,700.00   450.00     6.00 'פמוק .ןגומ הקלדה קספמו  
      
וא "ילוזלפ" תרצותמ תיטמרה םירוביח תספוק     03.60.06.0040
,עונמ ילבכ רובח רובע 86PI ,רשואמ ע"וש      
קתנמ-קספמ ללוכ ,תובאשמה דיל הנקתה      
    )3CA(A23X3 תידי דוקיפל רזע יעגמ ינש םע  
תונגהל םיקדהמ ,םילבכל םימטא ,דמצמו      

  2,700.00 1,350.00     2.00 'פמוק .הבאשמה  
      
הסינכב יבטוק-וד 56PI ןגומ הקלדה קספמ     03.60.06.0050

  1,100.00   550.00     2.00 'פמוק .תובאשמה רדחל  
      
םותסש לש ךרואמ ריצ לע לובג קספמ רוביח     03.60.06.0060

    500.00   250.00     2.00 'פמוק . םותסשה םע קפוסי ,רזוח לא  
      
םע TGYLF לש MNE-01 םגד קספמ ףוצמ     03.60.06.0070

  3,000.00   750.00     4.00 'פמוק .'מ 00.31 דע ךרואב ימימ-תת לבכ  
      
, m 6?0 , Am02?4 ינוס-הרטלוא סלפמ דמ     03.60.06.0080

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .Two-wire  
      
, raB 5.2?0 , Am02?4 ינורטקלא ץחל דמ     03.60.06.0090

  4,500.00 2,250.00     2.00 'פמוק .Two-wire  
      

    700.00   350.00     2.00 'פמוק יטנגמ-ורטקלא המירז דמ רוביח 03.60.06.0100
      
קספמ , יזאפ-תלת עונמ םע 21" יריצ ררוואמ     03.60.06.0110
לע הבכרהל תומאתהה לכו ןגמ תשר , ןוחטיב      

  4,200.00 2,100.00     2.00 'פמוק .רורוויא רוניצ  
      
וא "ילוזלפ" תרצותמ המוטא םירוביח תספוק     03.60.06.0120
051X573X572 תודימ 86PI ,רשואמ ע"וש      
את דיל הנקתהל םיפוצמה רובע מ"מ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .הביאשה  
 24,450.00 60.06.30 קרפ תתב הרבעהל

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../143 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     143 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 24,450.00 מהעברה      

      
      
EEC(A61X3( םית"מאמו םיעקש תספוק     03.60.06.0130
    )EEC(A61X1   )A61X1(2 םיסכמ םע ,י"ת  

  1,250.00 1,250.00     1.00 'פמוק .ריקה לע הנקתהל םיעקשל  
      
קתנמ-קספמו A61X3 עקש םע אספוק     03.60.06.0140
    A61X3 לע הנקתה ,תילמשח תלגלג רובע  

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .ריקה  
      
ןיבל  למשח  חול ןיב 61X4, YX2N  לבכ     03.60.06.0150
תספוקו ח"ח רליפ דיל רבעמ תספוק/קספמ      

  4,000.00    50.00    80.00 .רוטרנל םירוביחה רטמ   
      
ןיבל  למשח  חול ןיב 01X4, YX2N  לבכ     03.60.06.0160

    840.00    30.00    28.00 .תובאשמ את דיל רבעמ תספוק/קספמ רטמ   
      
ףוגמ ןיבל  למשח חול ןיב 5.2X5, YX2N  לבכ     03.60.06.0170

  1,100.00    25.00    44.00 ילמשח רטמ   
      
תספוקל למשח חול ןיב 5.1X01, YX2N לבכ     03.60.06.0180

    560.00    35.00    16.00 . תובאשמ את דיל םיפוצמ לש םירוביח רטמ   
      
ףוגמ ןיבל  למשח חול ןיב 5.1X7, YX2N  לבכ     03.60.06.0190

  1,120.00    20.00    56.00 ילמשח רטמ   
      
ןיבל  למשח חול ןיב , 5.1X5, YX2N לבכ     03.60.06.0200
, תובאשמ את דיל רבעמ תספוק/קספמ      

    420.00    15.00    28.00 הבאשמ לש תוילרגטניא תונגה רוביחל רטמ   
      
המירז רסוח יקספמל 5.1X4, YX2N לבכ     03.60.06.0210

    392.00    14.00    28.00 NRV. רטמ   
      

  1,000.00    10.00   100.00 .םינוש םילגעמל 5.1X3, YX2N לבכ רטמ  03.60.06.0220
      
PST)GWA61x2(1 ךכוסמו רוזש הדידמ לבכ     03.60.06.0230

  1,500.00    25.00    60.00 .םינוש םילגעמל רטמ   
      
ספ ןיב הנקתה , CVP 53 רוזש תשוחנ לבכ     03.60.06.0240
רליפ דיל רבעמ תספוק םילאיצנטופ תאוושה      

  2,000.00    25.00    80.00 . רוטרנגה תספוקו ח"ח רטמ   
      
את דיל קספמל הבאשמ לש חוכ לבכ רוביח     03.60.06.0250

    900.00   450.00     2.00 'פמוק . הבאשמ םע קפוסי לבכה , תובאשמ  
      

    500.00   250.00     2.00 'פמוק . הבאשמ םע קפוסי לבכה - תונגה לבכ רוביח 03.60.06.0260
      
      

 41,032.00 60.06.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../144 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     144 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 41,032.00 מהעברה      

      
      
םואיתב ילמשח ףוגמל דוקיפו חוכ ילבכ רוביח     03.60.06.0270
) םינורגיטנא( םימטא ללוכ , םיליעפמ קפס םע      

  3,000.00   750.00     4.00 'פמוק . םיליעפמל הסינכב םימאות  
      
ישארה הנבמה לש דוסי תקראהל רוביח     03.60.06.0280
ספ ךותיר ללוכ , הנבמה ןלבק םע םואיתב      
4X04X004 פ"הפ תוברל ,מ"מ 4/04 ןוולוגמ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .רוביח יגרבו מ"מ  
      

    500.00    25.00    20.00 .ר"ממ 52 תשוחנ י"ע הדלפ תרנצ תקראה רטמ  03.60.06.0290
      
,הסכמ/תלד תחיתפ ןומיסל לובג קספמ     03.60.06.0300
וא 001ROTCEFE EBI םגדמ יביטקודניא      

  1,200.00   400.00     3.00 'פמוק .רשואמ ע"וש  
      
,מ"מ 001 רטוק )4"( למשחל יטסלפ רונצ     03.60.06.0310
הרבוק גוסמ הקלח תימינפ ןפוד םע ירושרש      
ףוצירל תחתמ הנבמב הנקתה ללוכ ,ע"וש וא      

    720.00    60.00    12.00 .הקיצי ינפל ןוטבב וא/ו רטמ   
      
,מ"מ 001 רטוק )4"( למשחל יטסלפ רונצ     03.60.06.0320
הרבוק גוסמ הקלח תימינפ ןפוד םע ירושרש      
ליבקמב תורוניצ ינש לש הנקתה ללוכ ,ע"וש וא      
חול ןי בהקיצי ינפל ןוטבב וא/ו ףוצירל תחתמ      
םירוביחה תספוקו ח"ח רליפל דעו למשח      

  9,600.00    60.00   160.00 .רוטרנגל רטמ   
      
,מ"מ 05 רטוק )2"( למשחל יטסלפ רונצ     03.60.06.0330
הרבוק גוסמ הקלח תימינפ ןפוד םע ירושרש      
וא/ו ףוצירל תחתמ הנקתה ללוכ ,ע"וש וא      

  1,800.00    30.00    60.00 .הקיצי ינפל ןוטבב רטמ   
      
תחתמ הנקתה ללוכ , מ"מ 23 ףכירמ רונצ     03.60.06.0340

    300.00    15.00    20.00 . הקיצי ינפל ןוטבב וא/ו ףוצירל רטמ   
      
תחתמ הנקתה ללוכ , מ"מ 92 ףכירמ רונצ     03.60.06.0350

    200.00    10.00    20.00 . הקיצי ינפל ןוטבב וא/ו ףוצירל רטמ   
      
תחתמ הנקתה ללוכ , מ"מ 61 ףכירמ רונצ     03.60.06.0360

    320.00     8.00    40.00 . הקיצי ינפל ןוטבב וא/ו ףוצירל רטמ   
      
- טלוו 032 תוצצופתה ןגומ ,דיינ רוטק'זורפ     03.60.06.0370

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק .לידבמ יאנשו 'מ 21 ךרואב לבכ םע ,טאו 003  
      
      
      

 61,472.00 60.06.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../145 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     145 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 61,472.00 מהעברה      

      
      
תודימב תיטמרה םירוביח תספוק     03.60.06.0380
ע"וש וא "ילוזלפ" תרצותמ מ"מ 052/006/004      
קתנמ קספמ ללוכ , 86PI ןוגימ ,רשואמ      
, רכז גוסמ רפמא 5*001 עקשו רפמא 3*001      
יגרב םע םוטא הסכמו עובק לבכ לםטא ללוכ      
,דיינ רוטרנג לש םילבכ תסנכה רובע רפרפ      
י"ע עבקי רשא םוקימב ינוציח ריק לע הנקתה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .חקפמה  
      
יאלמשח-קדוב תאמ  הלבק רושיאו תרוקיב     03.60.06.0390
תואצוהה לכו תרוקיב ימד םולשת ללוכ ךמסומ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .תופסונה  
      
לש הלבק רושיאו תרוקיב     03.60.06.0400
םעטמ ךמסומ יאלמשח-קדוב/סדנהמ      
לכו תרוקיב ימד םולשת ללוכ ,טקיורפה      
הנתומ הז ףיעס עוציב - תופסונה תואצוהה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .חקפמה רושיאב  
      
תודימב תיטמרה םירוביח תספוק     03.60.06.0410
ע"וש וא "ילוזלפ" תרצותמ מ"מ 052/006/004      
רוביחב ישאר קספמ רובע 86PI ןוגימ ,רשואמ      
יבג לע הנקתה ,םילבכל םימטא ללוכ ,ח"ח      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .ח"ח לש ה חמוגה  
      
יטמוטוא יצח ישאר םרז קספמ     03.60.06.0420
    08D-MT/P3-F001RN דמצמו תידי םע ,  
הנקתה , ףילחמ רזע עגמו הקספה לילס      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .ח"חל רוביחב  
      
, מ"מ 91 רטוק גנידראא הקראה תדורטקלא     03.60.06.0430
04 רטוק ןוטבמ ןגמ את םע , 'מ 0.3 ךרוא      
דיל הנקתה , למשח טלש םע דבכ הסכמ ,מ"ס      

  4,200.00 2,100.00     2.00 'פמוק .רוטרנגה תספוקו ח"חל רוביח  
      
ח"ח רוביחב ישאר קספמו ח"ח חול רובע רליפ     03.60.06.0440
םינפ תודימב ןיוזמ ןוטב תחמוג -      
הציחמו ןוטב ןוגג םע, מ"ס 2*08*04*052      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .הכרדמב הדמעה ללוכ ,תיעצמא  
      
, מ"ס 08 רטוק ןיוזמ ןוטבמ למשח תחוש     03.60.06.0450
דבכ הסכמו הרקת , הפציר םע , 'מ 0.1 קמוע      
הנקתה , למשח טלש , מ"ס 05 רטוק      

 12,000.00 2,000.00     6.00 'פמוק .ח"חל רוביחל יאוותב הכרדמ/שיבכב  
      
      

 90,872.00 60.06.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../146 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     146 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 90,872.00 מהעברה      

      
      
,רוביח יטרפ םואת ללוכ ח"חל הריסמו תרוקיב     03.60.06.0460

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק . תרוקיב ימד םולשת ללוכ  
 92,872.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןוראל ץוחמ למשח תונקתה 60.06.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../147 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     147 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב "ו ש ו  ה ז י ר כ  ,ן ו ח ט י ב  ת ו כ ר ע מ  19.30 ק ר פ       
      
,ן ו ח ט י ב   ת כ ר ע מ  10.19.30 ק ר פ  ת ת       
ה ס י נ כ  ת ר ק ב ו  ם ו ק ר ט נ י א  ,ס "מ ט       
      
רדח חלוש יבג לע ןקתומ הדובע תנחת בשחמ     03.91.01.0010
,ינכטה טרפמב טרופמכ LLED תרצות הרקבה      
תנכותו ,תדלקמ ,רבכע ,32" רוטינומ ללוכ      

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק .הטלקהו הייפצ לוהינ  
      
תמגוד EGAROTS DNA RVN תדיחיו תרש     03.91.01.0020
    LLED DX037R ,PH , רקב DIAR 5, יקפס  
, TNUOM KCAR זראמ ,םילופכ חוכ      
לוהינו הלעפה תונכות ,91" דסמב הנקתהל      
תומלצמ 04 דע לש רוביחל תמאתומ ואדיוו      
    PI, תנכות SMV תמגוד SIRALUCO,  
    Milestone ,DVTEL ,Genetec ,DIGIVOD  

 27,000.00 27,000.00     1.00 'פמוק .ע"ווש וא  
      
םינקתומ םיפלשנ םיחישק םיקסיד לש ךרעמ     03.91.01.0030
לש םינתשמ םיחפנב ,ל"נה RVN-ה תודיחיב      
    GB4-BG2, לכמ ואדיווה תקופת תטלקהל  
,תוחפל םימי שדוח לש ןמז קרפל המלצמ      
ןורכיז ריחמ .טרפמב טרופמכ SPI-ו םיבצקב      

  5,850.00   650.00     9.00 .המלצמל ןוסחא 'חי   
      

  2,250.00   250.00     9.00 RVN תרשל המלצמ רוביח ןוישיר 'חי  03.91.01.0040
      
אלל ROODTUO יאנתל הקיטילנא ץורע     03.91.01.0050
עסונ בכר ןוגכ םיעורא חותינל םיקוח תלבגה      
העיסנ ,דמוע בכר , ,העונתה ןוויכל דוגינב      
םיקוחה לכו שיבכה לע בוזע ץפח , תיטיא      
ןושיר ללוכ ריחמה .ינכטה טרפמב ןייוצמכ      
יסחיה קלחה תוברל הרמוחו הנכות ,ץורעל      
,שרדינו הדימב הקטיטלנאה תכרעמ תרשב      
בשחמב תונכת יכרוצל הנכותה תעמטה תוברל      

  6,000.00 1,500.00     4.00 הרקבה רדחב ב"ושה תכרעמ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 46,600.00 10.19.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../148 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     148 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 46,600.00 מהעברה      

      
      
רדחב ןקתומ ,קחורמ הדובע תנחת בשחמ     03.91.01.0060
הנורש ינגב תיעקרק תתה ךרדה לש הרקבה      
תורבחמ תחא תרצות SMVI תנכות ללוכ      
ךרעמב הטלקהו הטילש רובע הטלקה תנכות      
תרצות רוקחתו הייפצה ,הטלקהה תומלצמה      
    LLED זראמ ,רשואמ ע"וש וא  
    TNUOMKCAR תורשקתה דסמב ןקתומ  
תונכות ללוכ , הרקב רדחב םידסמה רדחב      
רוקחתו הייפצ ,הלעפה תנכות ,הלעפה      
    TNEILC תדלקמ , תדלקמ ,32" יכסמ ינש ,  
הרקב רדחב הנקתהל .הקחרה תודיחיו רבכע      

 16,000.00 16,000.00     1.00 'פמוק קשממ ללוכ הנורש ינגב ףוחה תוזוחא לש  
      
    KCITS YOJ  תועיינתמ תומלצמב הטילשל 03.91.01.0070
ךסמ הטילש תדלקמ PI רוביח ללוכ ,ינחלוש      

  2,500.00 2,500.00     1.00 .ל"נה קחורמה הדובעה תנחת בשחמל DCL 'חי   
      
ילכירדא עקר תנכות תוללוכה תויטפוניס תופמ     03.91.01.0080
תלבק תורשפא ללוכ םיטנמלאה םוקימו      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק תומלצמ לע הטילשו תוארתה  
      
יעורא תצפקהו  תומלצמ תגצהל רוביח קשממ     03.91.01.0090
םייקה ואדיוה ריק רקב תועצמאב הקיטילנא      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .UVN תרבח תרצות  
      
PM 4 תימינפ הנקתהל  העובק PI תמלצמ     03.91.01.0100
שבי עגמ ,תוחפל רטמ 03ל RI תרואת ללוכ      
תשדע ,תנבומ PSD תדיחי ,MRALA תסינכל      

  5,000.00 2,500.00     2.00 .הרקת/ריקל הנקתה עורז ,LACOFIREV 'חי   
      
יאנתל תמאתומ םלוא ל"נכ  העובק PI תמלצמ     03.91.01.0110
PM 4  תילדנו יטנא PI 66 תנגומ ץוח      
    BD031 RDW, 01KI, הנקתה תועורז ללוכ  
הרקת,ריק לע הנקתהל ןרציה לש תויטרדנטס      

 24,800.00 3,100.00     8.00 .דומע וא 'חי   
      
,PM4  ,תינוציח הנקתהל ZTP PI תמלצמ     03.91.01.0120
PSD תדיחי ,MRALA תסינכל שבי עגמ      
עורז ,הנבומ RDW X03 יטפוא םוז ,תנבומ      

  6,500.00 6,500.00     1.00 .הרקת/ריקל הנקתה 'חי   
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק חוקלל הכרדהו היצרגטניא ,הצרה ,הלעפה 03.91.01.0130
      
      
      
      

124,400.00 10.19.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../149 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     149 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
124,400.00 מהעברה      

      
      
תודע תוינכות תוברל דועתו תכרעמ  יקית 4     03.91.01.0140
הלעפה תוארוה ,םיעצמא תואלבט םיגולטק      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק תיטנגמ הידמ יבג לע קיתה יוביגו  ,הקוזחתו  
126,900.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הסינכ תרקבו םוקרטניא ,ס"מט ,ןוחטיב  תכרעמ 10.19.30 כ"הס  

      
ה ס י נ כ  ת ר ק ב  ת כ ר ע מ  20.19.30 ק ר פ  ת ת       
ת מ י י ק  ת כ ר ע מ  ת ב ח ר ה ( ם י מ ו ס ח מ ו       
)ENO-G ת ו ר ש ב       
      
רוטינומ ללוכ LLED תרצות ינחלוש בשחמ     03.91.02.0010
הסינכ תרקב תנכות ,רבכעו תדלקמ ,32"      
ןחלוש יבג לע ןקתומ ימוקמ השכרה ארוקו      

  5,500.00 5,500.00     1.00 דויצה רדח 'חי   
      
תותלד 4-ל םאתומ GAMA  תרצות רקב     03.91.02.0020
42-ל יוביג ירבצמו חוכ קפס ללוכ תורקובמ      
.וילא םירבוחמה הצקה ירזיבא לכל תועש      
סיטרכ ללוכ ,דויצה רדחב ןגומ זראמב ןקתומ      
תרשלו תרושקתה תשרל PI/PCT תרושקת      
דבעמ ,,באילא הבול ךרדב םייקה הרקבה רדח      
יעגמ 4-ו TUPNI יעגמ 8 ,ימינפ ןורכיזו      
    TUPTUO, ארוק 4 רוביחל תרושקת יסיטרכ  
הדובע תלוכי לעב היהי רקבה  .הברק יגת      
רקבה  תרושקתב קתנ לש הרקמב תיאמצע      
םוריחב תלדה תליענ רורחשל דוקיפ עגמ ללוכ      

  1,400.00 1,400.00     1.00 .שאה יוליג תכרעממ דוקיפמ 'חי   
      

  2,400.00 1,200.00     2.00 .ל"נה רקבל תוסינכ/םיאצומ 4 תבחרה סיטרכ 'חי  03.91.02.0030
      
םימ ןגומzHM65.31 רדתב הברק םיגת ארוק     03.91.02.0040

  3,400.00   850.00     4.00 .ינכטה תרקובמ תלד ידיצל הנקתהל PI 56 'חי   
      
םישמתשמה לוהינ תנכותב תואשרה תונכת     03.91.02.0050
תשיכרל ריחמ .הרקבה רדחב תמייקה      

    600.00    30.00    20.00 שמתשמ 'חי   
      
תלדל םירחא ידי לע קפוסמה הצק דויצ רוביח     03.91.02.0060
תרצות ילמשח לוענמב הליענ תללוכה תרקובמ      
    YOLBA ASSA הסינכה רקבל  ,ע"וש וא,  

  3,200.00   800.00     4.00 ,רקבל חתמ תנזה לבכ תוברל 'חי   
      
הנקתהל "די תברק" גוסמ יעגר החיתפ ןצחל     03.91.02.0070

  1,000.00   500.00     2.00 .תרקובמ תלדל ךומסב ןקתומ ט"הע וא ט"הת 'חי   
      
      

 17,500.00 20.19.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../150 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     150 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 17,500.00 מהעברה      

      
      
, תנגומ תלד תחיתפל ,רקובמ הריבש ןצחל     03.91.02.0080
עבצב ,הצירפה יוליג תכרעמל יוויח עגמ ללוכ      
טוליש תוברל ,לכירדאה תריחב פ"ע הרוצו      

    800.00   400.00     2.00 .ןימזמה תושירדל םאתומ רוא טלופ 'חי   
      
וא תכתמ ,ץע תלדב עוקש יטנגמ עגמ     03.91.02.0090

    600.00   300.00     2.00 . 8701 הרדס LORTNEC תמגוד םוינימולא 'חי   
      
LORTNEC תמגוד "דבכ" גוסמ יטנגמ עגמ     03.91.02.0100

  3,600.00   450.00     8.00 .0022 הרדיס 'חי   
      
KCOL.M יטנגמ ורטקלא תלד קיזחמ     03.91.02.0110
לכו , GK006-GK055 לש החיתפ תודגנתה      
ותנקתהל םישרדנה םילוזרפהו םירזיבאה      
יסחיה קלחה ללוכ ףוקשמבו תלדה ףנכב      

  2,400.00 1,200.00     2.00 .ותלעפהל שרדנה רקבב חוכה קפסב 'חי   
      
XIFORP 811 ילמשח ןתיווז לוענמ     03.91.02.0120
    FFE-FFE, םילוזרפהו םירזיבאה לכ ללוכ  
קלחה ללוכ ףוקשמב ותנקתהל םישרדנה      

    750.00   750.00     1.00 .ותלעפהל שרדנה רקבב חוכה קפסב יסחיה 'חי   
      
XIFORP 831   למשח ןתיווז לוענמ     03.91.02.0130
    FFE-FFE, םילוזרפהו םירזיבאה לכ ללוכ  
קלחה ללוכ ףוקשמב ותנקתהל םישרדנה      

    750.00   750.00     1.00 .ותלעפהל שרדנה רקבב חוכה קפסב יסחיה 'חי   
      
תילמשח עורז ללוכה בכר םוסחמ ךרעמ     03.91.02.0140
תרבח לש 10LE תמגוד ,העיסנ ביתנל הריהמ      
החטבא יעצמא  ,רשואמ ע"ווש וא םיתוגלא      
הלעפהו דוקיפ ירסממ  ,"רוצע" טלש ,תוחיטבו      
-בצמ יוויח עגמ ,תוחיטבה יאלג ךרעמ ,קוחרמ      
יוויחל -עורז תקירפ יוויח עגמ ,רוגס/חותפ      
הרקבה רדחב ב"ושה תכרעממ הטילשו      

  8,500.00 8,500.00     1.00 'פמוק .םייקה  
      
דומע ללוכ קורי םודא תודש 2 רוזמר דומע     03.91.02.0150
סוסיב תוברל ,רטמ 2 הבוג ןוולוגמ תכתמ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 דומעה תיתחתמ םילבכ תסינכ ,ןוגיעו 'חי   
      
הדובעה תנחתב יפארג ךסמ תפסותו תונכת     03.91.02.0170
    IMH תפסות ללוכ הרקבה רדחב ןורטסרק  
תורשה ךרדב תותלדה לש םיליעפ םינוקייא      
ךרדה תכרעמב תותלדה לע הטילשה ךרעמל      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק הנורש ינג דקומב תיעקרק תתה  
      

 42,400.00 20.19.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../151 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     151 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 42,400.00 מהעברה      

      
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק חוקלל הכרדהו היצרגטניא ,הצרה ,הלעפה 03.91.02.0180
      
תודע תוינכות תוברל דועתו תכרעמ  יקית 4     03.91.02.0190
הלעפה תוארוה ,םיעצמא תואלבט םיגולטק      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק תיטנגמ הידמ יבג לע קיתה יוביגו  ,הקוזחתו  
 45,400.00 )ENO-G תורשב תמייק תכרעמ תבחרה( םימוסחמו הסינכ תרקב תכרעמ 20.19.30 כ"הס  

)זוכיר ףדל הרבעהל(                         
      
ת ק ו צ מ  ,ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  30.19.30 ק ר פ  ת ת       
ה ט י ל ש ו  ד ו ק י פ  ם ו ק ר ט נ י א  ג ה נ       
      
תרבח תורשב DNEMMOC תכרעמ תבחרה(      
)ןוטלט      
      
תכות ללוכ S3 DNEMMOC  תרש בשחמ     03.91.03.0010
,תכרעמה יעצמא לכ תונכתו הרקבו הטילש      

 37,000.00 37,000.00     1.00 'פמוק דויצ רדח תרושקת דסמב ןקתומ  
      
לע ןקתומ LLED תרצות הדובע תנחת בשחמ     03.91.03.0020
32" רוטינומ ללוכ תרושקת רדחב ןחלוש      
הרקבו הטילש תכות ללוכ  רבכעו תדלקמ      
דסמב ןקתומ ,תכרעמה יעצמא לכ תונכתו      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק דויצ רדח תרושקת  
      
A 009 םגד תיחלוש תילטיגיד הזירכ תדמע     03.91.03.0030
    EE תרצות DNENNOC, ןחלוש לע תנקתומ  

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק דויצ רדח  
      
תופמ תפסותו תמייק הנכות תבחרה     03.91.03.0040
הלעפה דוקיפ ,הזירכ ירוזא ,תויטפוניס      
תוקעזא ,םימוסחממ תולקת יוויח ,םימוסחמל      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק ינכטה טרפמה יפ לע שרדנה לכו םירפמט  
      
I521 FA תרדס חשקומ ילאטיגיד קפסה רבגמ     03.91.03.0060
אצומ קפסה  DNEMMOC תרצות      
    521)SMR(W, ןוישירו תשר סיטרכ ללוכ  
ןוראב הנקתהל םאתומ ,םייקה תרש רוביח      

  7,000.00 7,000.00     1.00 )דומע לע זוכיר 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

 67,500.00 30.19.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../152 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     152 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 67,500.00 מהעברה      

      
      
OSAP תרצות  תילועפת הזירכ רפוש לוקמר     03.91.03.0080
המצוע ,הלעמו %59 ההובג תונבומ תמר      
-ZHK01 רדתל תונעה ,BD 811 תיטסוקא      
    zH053, שמשו ץוח יאנתב הדימעל םאתומ,  
לע הנקתהל תוננווכתמ הנקתה תועורז ללוכ      
תא ללוכ ריחמה -השגדה - דומע/הרקת/ריק      
וא רבגמהמ ר"ממ 1 ךתח YYN לבכב  הליבכה      

 15,000.00 1,500.00    10.00 בורק לוקמר 'חי   
      
יושע ,ילדנוו יטנא זראמב גהנל SOS תדמע     03.91.03.0090
רהוז עבצב העובצ תנוולוגמ תכתמ      
ללוכ , ץוח יאנתב ריק לע הנקתהל ,בוהצ/םותכ      
דיחי ןצחל םוקרטניא תחולש ,הקוצמ ץנצנ      
תרצות תינוויכ וד ,PIoI לוקוטורפ      
    DNEMMOC, תרשל רוביח ןוישיר ללוכ  

  9,000.00 4,500.00     2.00 'פמוק יזכרמה  
      
תמגוד PIoI לוקוטורפ  תלד םוקרטניא תחולש     03.91.03.0100
    H269FE תרבח תרצות DNEMMOC  
2 ,האירק ןצחל ,ןגומ ינוציח זראמ תללוכה      
םינתינ  הסינכ ירסממ 2-ו האיצי ירסממ      
הסינכ תאשרה רקבל טוויח ללוכ ,תונכתל      

  9,600.00 2,400.00     4.00 התצפקה ךרוצל המלצמל טוויחו 'חי   
      
תמגוד PIoI לוקוטורפ PI דוקיפ סיטרכ     03.91.03.0110
    H079TE תרבח  תרצות  DNEMMOC  
,האיצי ירסממ ינשו הסינכ ירסממ 2 ללוכה      

  9,600.00 2,400.00     4.00 תכרעמה תרשל רוביח ןוישיר תוברל 'חי   
      
PI-A8E8 TE םגד PIoI לוקוטורפ PI  רקב     03.91.03.0120
ירסממ 8 ללוכה DNEMMOC תרבח תרצות      
ללוכ ,תונכתל םינתינ האיצי ירסממ 8  הסינכ      

  9,900.00 3,300.00     3.00 תכרעמה תרשל רוביח ןוישיר 'חי   
      
7.0 תוגוז 2 הקינורטקלא לבכב טוויחו הליבכ     03.91.03.0130
.הצק רזיבאל דוקיפ תודיחי ןיב רוביחל ר"ממ      

  7,500.00   250.00    30.00 טוויח תדוקנל ריחמ 'קנ   
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק חוקלל הכרדהו היצרגטניא ,הצרה ,הלעפה 03.91.03.0140
      
תודע תוינכות תוברל דועתו תכרעמ  יקית 4     03.91.03.0150
הלעפה תוארוה ,םיעצמא תואלבט םיגולטק      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק תיטנגמ הידמ יבג לע קיתה יוביגו  ,הקוזחתו  
133,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הטילשו דוקיפ םוקרטניא גהנ תקוצמ ,הזירכ תכרעמ 30.19.30 כ"הס  

      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../153 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     153 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,ם י ד ס מ  ת ר ו ש ק ת  40.19.30 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ש ק ת ו  ה ל י ב כ ו  ח ת מ  י ו ב י ג  ת ו נ ו ר א       
ת י ט פ ו א       
      
sehctiwS seireS 0029 תרדס  ישאר גתמ     03.91.04.0010
    tsylataC ocsiC םגד X4-GXP84-L0029C  
,G1 תויטפוא תוסינכ 8 ,חוכ יקפס ינש ללוכה      
84-ו ,G01 םייטפוא KNILPU ירוביח 2-ו      
תרושקת דסמב הנקתהל +EOP םיטרופ      

 24,000.00 24,000.00     1.00 91" ישאר 'חי   
      
םגד  OCSIC תרצות  יתיישעת גתמ     03.91.04.0020
    E-S2P8-0033-EI הבחרהל ןתינ ירלודומ  
םייטפוא םיטרופ EOP+, 2 םיטרופ 8 ללוכה      
ספ לע הנקתהל םאתומ הנבומ חוכ קפס ללוכ      

  5,500.00 5,500.00     1.00 ןיד 'חי   
      
MEI-0033 תמגוד ל"נה גתמל הבחרה לודומ     03.91.04.0030

  2,500.00 2,500.00     1.00 +EOP םיטרופ 8-ל 'חי   
      
תרושקתה תשר  לוהינה תנכות תבחרה     03.91.04.0050
קשממתת הילא באילא הבול ךרדב תמייקה      
םיגתמה גופניק ללוכ ,תרושקתה תשר      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .תשרב םידרפנ NALV 5 תמקהו םיטרופהו  
      
תללוכה )LOSNOC KCAR(גותימ תדיחי     03.91.04.0060
לש רוביחל תמאתומ רבכעו תדלקמ ,71" ךסמ      
םיבשחמל רוביח ילבכ תוברל ,םיבשחמ 8 דע      

  7,500.00 7,500.00     1.00 . תפלשנ הריגמו הנקתה תוליסמ 'חי   
      
זראמ AVK 5 ENIL NO קספ לא יוביג תדיחי     03.91.04.0070
    TNUOM KCAR,  תרושקת דסמב הנקתהל  
יוויח ,תוקד שמחל יוביג ירבצמ ללוכ ,91"      
תיללכ הלקת / חתמ תלקת יעגמ 3 / תרושקת      

  5,500.00 5,500.00     1.00 םירבצמ תלקת/ תשר 'חי   
      
    Formfactor Pluggable) Transceiver 03.91.04.0080

  2,400.00 1,200.00     2.00 MS לבכל יטפוא llamS( PFS 'חי   
      
סקלפוד  ירבחמ תוגוז 61  יטפוא בותינ חול     03.91.04.0090
    CL/CL דסמב הנקתהל ךותיה תריגמ ,טוליש  
ללוכ ריחמה.91? זראמב ישארה תרושקתה      
אל( gnicilpS noisuF םייטפוא םיביס ךותיה      
LIAT GIP לש הכראה ללוכ ,)!!!הקבדה      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק .םייטפואה םיביסל CS/SL ירבחמו  
      
      
      

 52,000.00 40.19.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../154 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     154 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 52,000.00 מהעברה      

      
      
,םישמתשמ 84 ל תשוחנ ישמתשמ גוציי לנפ     03.91.04.0110
הליבכו טוויח ,תרנצ ללוכ ריחמה ,91" זראמב      
רבחמ ,TAC-7 לבכב הצקה תודוקנ לש      
    54-JR עקש ,דחאה ודצב טלושמ  

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק .ינשה ודצב טלושמ ןוטסניק רבחמ/תרושקת  
      
IJ 51 :ecnatsiseR, םיביס 8 יטפוא לבכ     03.91.04.0120
    loose tube ,SINGAL MODE. .Impact  

 10,000.00    20.00   500.00 .חישק יופיצו רטמ   
      
ךרוא DROCPIZ תרוצתב M.S יטפוא רשגמ     03.91.04.0130

     60.00    30.00     2.00 .רטמ 2 דע לש 'חי   
      
תרושקת  טוויחו הליבכ תללוכה PI  תדוקנ     03.91.04.0140
תרושקתה גתממ TAC 7 םידיג 8 לבכב      
ןומיס ללוכ ,)'וכו רקב ,המלצמ( PI רזיבאל      

 15,000.00   600.00    25.00 .הבקנ/רכז ןוטסיק ירבחמו לבכה תוצק יתשב 'קנ   
      
לש הנתשמ ךרואב TAC 6 A תשוחנ רשגמ     03.91.04.0150

    750.00    30.00    25.00 .ויתוצק ינשב JR-54 ירבחמ ללוכ ,רטמ 2 דע 'חי   
      
בחור תרושקתה רדחב ישאר תרושקת דסמ     03.91.04.0160
    U32 הבוג U 44 ללוכ ,מ?ס 011 קמוע  
בותינ תולעת ,למשח יעקש ,הנקתה תוליסמ      
תיכוכזמ תיפנכ וד תלעננ תמדיק תלד ,םילבכ      
ילנפ ,תכממ תיפנכ וד תלעננ תירוחא תלדו      
לכו םילגלג ללוכ ,םירוויע םילנפ ,תורעש      

 13,000.00 6,500.00     2.00 'פמוק ינכטה טרפמב טרופמכ שרדנה  
      
דומע לע הנקתהל ינוציח תרושקת ןורא     03.91.04.0170
03 דע קמוע מ"ס 08X001 תודימב ,הרואת      
הנקתה ירודיס ,תוצרוחמ תולעת ללוכ ,מ"ס      
,םירבצמ יוביג חוכ יקפס תרושקת דויצל      
הנזה יעקש ,גותימ יסיטרכ ,הזירכ ירבגמ      
תנגומו חתפמב תלעננ תלד ,תרושקתו      
קיתל דמעמ ,ימינפ הרואת ףוג ,רפמט      
לכו םירבצמו חוכ יקפס ,םיקדהמ יספ ,תוינכות      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .דויצה תנקתהל שרדנה  
      
תרושקת ןוראל חתמ יוביגו הקפסא ךרעמ     03.91.04.0180
רסוחל רוטינ תכרעמל יוויח ללוכה ,ינוציח      
תודיחי תמגוד ךומנ םירבצמ חתמ ,תשר חתמ      
ללוכ WK 1 קפסהב   LLEW NAEM  סיוודא      
טרפמב טרופמכ לכה תוקד 51 ל יוביג ירבצמ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .ינכטה  
      

101,710.00 40.19.30 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../155 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     155 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
101,710.00 מהעברה      

      
      
תרושקתה ךרעמל האלמ היצרגטניאו הנקתה     03.91.04.0190
יסמועב הדימעו תמלשומ הלועפל ותוללכב      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .תשרה  
      
ללוכ RDTO רישכמב תרושקתה תשר תקידב     03.91.04.0200

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק תובשחוממ תואלבטב תוקידבה תואצות תשגה  
      
תשוחנה תרושקת תודוקנ לש תילמשח תקידב     03.91.04.0210
תואלבטב הקידבה תואצות תשגה ללוכב      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .תובשחוממ  
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .חוקלל הכרדהו היצרגטניא ,הצרה ,הלעפה 03.91.04.0220
      
,תודע תוינכות תוברל ,דועתו תכרעמ יקית 4     03.91.04.0230
הלעפה תוארוה ,םיעצמא תואלבט ,םיגולטק      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .תיטנגמ הידמ יבג לע קיתה יוביגו הקוזחתו  
119,710.00 הרבעהל( תיטפוא תרושקתו הליבכו חתמ יוביג תונורא ,םידסמ תרושקת 40.19.30 כ"הס  

)זוכיר ףדל                         
      
ה ב ו ג ב  ה ד ו ב ע  י ע צ מ א  50.19.30 ק ר פ  ת ת       
      
רדחב םיבשחמ וחנוי וילע ידרשמ ץע ןחלוש     03.91.05.0010
081 לש ךרואב ץע חטשמ ללוכה תרושקתה      

    600.00   600.00     1.00 .מ"ס 09 בחורו רטמ 'חי   
      
תנעשמ ללוכה ל"נה ןחלושל ידרשמ אסיכ     03.91.05.0020

    500.00   250.00     2.00 .די תונעשמו 'חי   
      
רחא ינקת יעצמ לכ וא םוגיפ/המרה תמב     03.91.05.0030
ןמזה יקרפלו תשרדנה תומכב הבוגב הדובעל      
תלבקל דע הצרה הלעפה ,הנקתהל םישרדנה      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק תכרעמה תלבק לע ןימזמה רושיא  
 16,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הבוגב הדובע יעצמא 50.19.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../156 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     156 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

ילאנויצפוא הנבמ - תורישה ךרד ךרוא לכל יברעמה יופיחה ריק - 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.40 ק ר פ       
      
ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20.40 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
ןוטבמ םיכמות תוריק ילגרו םירבוע תודוסי     04.02.01.0010

115,500.00 1,050.00   110.00 .םהשלכ םיכתחב 03-ב ק"מ   
      
ןוטבמ םוטיא תודובעל הנכהכ םירשימ תוריק     04.02.01.0030
תואסנולכ דגנכ תוקוצי םהשלכ םייבועב 03-ב      
תואסנולכל םיצוק ןוגיעו חודיק תוברל ,םהניבו      

 55,000.00    55.00  1000.00 .תואסנולכ יוקינו ר"מ   
      
,םהשלכ םייבועב 03-ב ןוטבמ יופיצ תוריק     04.02.01.0040
בושיחל יבועה( םוטיאה דגנכ תוינבתב תוקוצי      
ןמוסמה יטרואיתה יבועה קרו ךא וניה      
תואסנולכ רושימ ינפל ריקה ינפמ תוינכותב      

254,100.00 1,540.00   165.00 .םיצוקה ןוגיעו חודיק תוברל ,)ןופידה ק"מ   
      

128,250.00 1,425.00    90.00 מ''ס 02 יבועב 03-ב ןוטבמ תורקת ק"מ  04.02.01.0050
      

325,000.00 1,300.00   250.00 מ"ס 03 יבועב 03-ב ןוטבמ תוריק ק"מ  04.02.01.0070
      

 22,755.00    37.00   615.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  04.02.01.0080
      
ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     04.02.01.0100
לכב ,3 קלח/6644 י"ת יפל W005-פ הדלפמ      

189,200.00 4,300.00    44.00 םיכרואהו םירטקה ןוט   
      
י"ת יפל ןוטב ןויזל תוכתורמ הדלפ תותשר     04.02.01.0110

308,000.00 4,400.00    70.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,4 קלח/6644 ןוט   
1,397,805.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../157 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     157 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

ילאנויצפוא הנבמ - תורישה ךרד ךרוא לכל יברעמה יופיחה ריק - 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.40 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50.40 ק ר פ  ת ת       
      
קוצי ןוטב יבג לע ,םייעקרק תת תוריק םוטיא     04.05.01.0010
,ןופיד דגנכ זתומ ןוטב ריק ג"ע וא תוינבתב      
י"ע ,)םיקייאמ יפל( קלחו ירושימ יושע      
רק  ירמוטסלא ןמוטיב לש תוחירמ/תוזתה      
.מ"מ 4 יבועב ,ע"וש וא סקלפופאנ תמגודכ      
לכה ,םושייהו חטשה תנכה תא תללוכ הדובעה      

 90,000.00    90.00  1000.00 םימגפ וא םירוח אלל םלשומ םוטיא תלבקל ר"מ   
 90,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 10.50.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../158 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     158 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

ילאנויצפוא הנבמ - תורישה ךרד ךרוא לכל יברעמה יופיחה ריק - 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80.40 ק ר פ       
      
ע ק ר ק ב  ת ו י ת ש ת  10.80.40 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד ל  י ב ר ע מ ה  י ו פ י ח ה  ר י ק  ת ר ו א ת ל       
ת ו ר י ש ה       
      
,מ"מ 24 רטוקב ףכירמ גוסמ יטסלפ רוניצ     04.08.01.0010
ו/וא םישיבכל תחתמש םירבעמב לחשומ      
תרנצב ו/וא ,לושכמ לעמש תירושרש תרנצב      
ךילומל הנכה - היזכרמה דוסיבש תירושרש      
ךתחב רוזש ןוליינמ הכישמ לבח ללוכ ,הקראה      

 15,400.00    22.00   700.00 .מ"מ 8 רטמ   
      

 11,200.00    16.00   700.00 .מ"מ 92 רטוקב לבא ל"נכ רטמ  04.08.01.0020
      
הנקתה ,הדידמ ללוכ ,YX2N 6X5 לבכ     04.08.01.0030
יוהיזו יוליג ךותיח ,רוניצב הלחשה וא עקרקב      
ותקידב ,ויתוצק ינשב לבכה רוביח ,םידיגה לכ      

  5,800.00    58.00   100.00 .ותלעפהו רטמ   
      

 20,000.00    25.00   800.00 YX2N 4X5 לבכ ל"נכ רטמ  04.08.01.0040
      

  7,200.00    18.00   400.00 .)ךרוצה יפל( YX2N 5.2X4/3 לבכ ל"נכ רטמ  04.08.01.0050
      

  1,250.00    25.00    50.00 .ר"ממ 53 ךתחב רוזש ףושח תשוחנ ךילומ רטמ  04.08.01.0060
      

    600.00    12.00    50.00 .ר"ממ 6 ךתחב רוזש ףושח תשוחנ ךילומ רטמ  04.08.01.0070
      
dleW repooC מ"מ 91 הקראה תודורטקלא     04.08.01.0080
04 רטוקב ןוטב תכירב ללוכ רטמ 5.7 ךרואב      
,ןוט 5.21 הסכמ םע מ"ס 06 קמועו מ"ס      
הדבכ רוביח תלש ,מ"ס 01 ץצח תבכש      
תויתשת תברקב הריפחה :הרעה .טולישו      
)'וכו ח"ח דוקיפ ,קורי לג לבכ ןוגכ( תומייק      
תוענמה ךות ,הריהז םיידי תדובעב השעת      

  2,800.00 1,400.00     2.00 'פמוק .קזנ תמירגמ  
      
יופיחה ריק לש ילארשי ןקת י"פע דוסי תקראה     04.08.01.0090
יבועו מ"ס 01 בחורב לזרב ספ ללוכ ,יברעמה      
רוזא תעיבצ ,יופיחה ןויזל ךותירב רבוחמ 5.7      
שי ןויזה ת א .היזורוק דגנ רמוחב ךותיחה      
ספ לאו עקרקב ונקתויש תודורטקלאל רבחל      
תיזכרמב אצמנש םילאיצנטופ תאוושה      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק .רוזש UC53 טוחב הקלדהה  
 94,250.00 ףדל הרבעהל( תורישה ךרדל יברעמה יופיחה ריק תרואתל עקרקב תויתשת 10.80.40 כ"הס  

)זוכיר                         
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../159 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     159 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

ילאנויצפוא הנבמ - תורישה ךרד ךרוא לכל יברעמה יופיחה ריק - 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ד ו י צ  ת ו ק פ ס א  20.80.40 ק ר פ  ת ת       
י ב ר ע מ ה  י ו פ י ח ה  ר י ק  ת ר ו א ת ל  ת ו נ ק ת ה ו       
ת ו ר י ש ה  ך ר ד ל       
      
קוריפ ללוכ ,םורד ןולייא ריקמ סנפ קוריפ     04.08.02.0010
הרויש ,םוקמל םתרבעהו למשחה ירוביח      

  6,480.00   180.00    36.00 'פמוק .חקפמה  
      
םגד ע"וש וא IHCERG תרצותמ הרואת ףוג     04.08.02.0020
    NOTORP לטמ טוו 051 תורונ םע ע"ש וא  
ןנכתמ תטלחהל( .ג.ל.נ טוו 051 וא ,דיילה      
שמ( הקלדה דויצ ללוכ ,הרונה ללוכ ,)עוציבב      
רביירד תוברל ,)לבק ,יגרוט גב תצמ ,קנ      

319,000.00 6,380.00    50.00 .םיאתמ 'חי   
      
תחתמ ריקב העוקש 66PI םיקדהמ תספוק     04.08.02.0040
דע םיקדהמ ללוכ NOTORP הרואתה ףוגל      
    )4x5(x3, טוויח הקראה יקדהמ YX2N 5.2x3  
AK01 ,A01x2 א"חזמ   סנפל אספוקה ןיב      
    ,BBA םילכב אספוקה תריגס .ע"וש וא  

 58,000.00 1,160.00    50.00 .'וכו תומוטא םילבכ תואיצי תוברל ,םיינכמ 'חי   
      
םגד gnithgil repooc תרצות ,ג"לנ הרואת ףוג     04.08.02.0060
    lut תירטמוטופ המוקעל ןווכמ הנגה תשר םע  
ללוכ ,תוינכותב שרדנכ sei.S01LUT 'סמ      
םימאתומ תצמו לבק ,קנשמ ,הקלדה ירזיבא      
ףוג ךותב םיילניגרוא ,W051 קפסהב תורונל      
םגד ג"לנ תרונ ללוכ ,הרואתה      
    T/OX/051UL/04 תרצות .E.G תחתמ ןקתומ  
ת"וגמ YX2N 5.2X3 הנזהה לבכ ללוכ ,רשגל      
עוביקו הילת ירזיבא לכו החטבאה תספוקל      

 11,600.00 1,450.00     8.00 .הרוק וא ריק ,הרקתל הנקתהל 'חי   
      
םידל ססובמ ךא ,ל"נכ - םידל רוקרזל תפסות     04.08.02.0070

 32,000.00 4,000.00     8.00 'פמוק .תוחפל טוו 57 לש קפסהב  
      
,תוחפל W15 לש קפסהב ל"נכ םידל רוקרז     04.08.02.0080
,ןימזמה תטלחהל ןיוולק 0004 - ןיוולק 0003      
,ל"נכו ,4TRAMS םגד ,SSIWEG תרצותמ      
ריקל דומצ  ,תרושקת םע רביירד ללוכ      
,עורז םע ,הרקתל וא ,ןוילעה וקלחב הרהנמה      
םאתומ הכרואו ,סנפה תיווז יוניש תרשפאמה      
,הרוקה לש ןותחת סלפמב ויהי ףוגה ינפש ,ךכ      

 31,600.00 3,950.00     8.00 .ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי   
      
ססובמ ךא ,ל"נכ םידל רוקרזל ריחמ תפסות     04.08.02.0090

 14,800.00 1,850.00     8.00 'פמוק .תוחפל טוו 811 לש קפסהב םידל  
      

473,480.00 20.80.40 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../160 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     160 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

ילאנויצפוא הנבמ - תורישה ךרד ךרוא לכל יברעמה יופיחה ריק - 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
473,480.00 מהעברה      

      
      
דיל הרוק/ריקל הדומצ 66PI םיקדהמ תספוק     04.08.02.0100
4x5(x3( דע םיקדהמ ללוכ ,LUT הרואתה ףוג      
ןיב YX2N 5.2x3 טוויח   הקראה יקדהמ      
AK01 ,A01x2 ,BBA א"חזמ   סנפל אספוקה      
ללוכ ,םיינכמ םילכב אספוקה תריגס .ע"וש וא      

  9,280.00 1,160.00     8.00 .'וכו תומוטא םילבכ תואיצי 'חי   
      
ריק לע ןקתומ ,5.1'' רטוקב חישק ןורירמ רוניצ     04.08.02.0110
םירזיבאה לכו תויוזו תופומ ללוכ ,תורישה ךרד      
רוניצ  וא/ו ,עוביקו קוזיחל םישרדנה םיינקתה      
תוברל ,ןוטבה תקיציב  מ''מ 92 רטוקב ףכירמ      

 10,800.00    36.00   300.00 .רבעמ וא/ו םירוביח תואספוק רטמ   
      
יבצינ/ריקה לע הרואת תנזהל למשח ןוחול     04.08.02.0120
רטסאילופמ PI-55 דדובמ ןורא יושע ,רשגה      
,הליענ םע ,תינוציח הנקתהל םוטאו ןיירושמ      
תא ללוכ ,ןוטב ריק לע וא השינב עוקש ןקתומ      
םיקדהמ ,הריבצ יספ ,ילמשחה דויצה לכ      
IC תואספוק ךותב חולב םינקתומ םירזיבאהו      
םיקלחה לכ תוברל ,דדובמ רמוחמ תויושע      
םאתהב חולה תמלשהל םישרדנה טוויחהו      

  6,450.00 6,450.00     1.00 'פמוק .תוינכותל  
      
רשוכ ,רפמא 23X3 דע לדוגב א"ח םרז קיספמ     04.08.02.0130
וא ןר'ג ןלרמ לש HL23C םגדמ א"ק 01 קותינ      

    300.00   300.00     1.00 .ע"וש 'חי   
      

    460.00   230.00     2.00 .רפמא 52X3 דע ךא ,ל"נכ 'חי  04.08.02.0140
      
רפמא 52X1 דע לדוגב ירלודומ םרז קיספמ     04.08.02.0150
וא APUHCS תרצות תמגודכ ספ לע הנקתהל      

    180.00   180.00     1.00 .ע"וש 'חי   
      
תרצות תמגודכ ספ לע הנקתהל 'א 61 עקש     04.08.02.0160

    100.00   100.00     1.00 .ע"וש וא SSIWEG 'חי   
      
םיגרב י''ע הרוגסו העובצ ןוולגמ חפ תלעת     04.08.02.0170
הילתה ירזיבא לכ ללוכ , מ''ס 01/03 תודימב      

  8,500.00   170.00    50.00 .םיקוזיחהו רטמ   
      
תקידב ללוכ הלילב הרואתה ןקתמ תקידב     04.08.02.0180
לכב םיסנפ ןוויכו סוליפ ,הירטמוטופה תואצות      
תלבקל דע םישרדנה םדא חכו עונישה יעצמא      

 16,000.00 16,000.00     1.00 'פמוק .ןיקת ןקתמ  
      
      

525,550.00 20.80.40 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../161 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     161 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

ילאנויצפוא הנבמ - תורישה ךרד ךרוא לכל יברעמה יופיחה ריק - 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
525,550.00 מהעברה      

      
      
סדנהמ תנמזה :קדוב למשח סדנהמ תקידב     04.08.02.0190
הרואתהו למשחה ןקתמ תקידבל קדוב למשח      
םושיר תדועת תריסמ ללוכ ,למשחה קוח יפ לע      
ללוכ ,הקידבה תואצות םע ןקתמה לש הקידבו      
רושיאו ,'וכו םיסמוע ןוזיא , SOC תקידב      
תרואתל הקידב( חתמל ןקתמה רוביחל      

  3,300.00 3,300.00     1.00 'פמוק .)םיטנצסרואולפ ,םידל ,רשגה ירוקרזל ,בוחרה  
      
תרבח םע םואת :למשח תרבח תרוקיבו םואת     04.08.02.0200
ללוכ ,למשח תרבח תרוקב תנמזהו למשח      
שרדנה לכו הקידב ןיגב למשח תרבחל םולשת      
ןקתמה רוביחל למשח תרבח רושיא תלבק דע      
טרפמה ,ינכטה טרפמל םאתהב, חתמל      

  4,100.00 4,100.00     1.00 'פמוק .תוינכותלו דחוימה  
532,950.00 תורישה ךרדל יברעמה יופיחה ריק תרואתל תונקתהו דויצ תוקפסא 20.80.40 כ"הס  

)זוכיר ףדל הרבעהל(                         
      
ת י נ מ ז  ה ר ו א ת  30.80.40 ק ר פ  ת ת       
      
'מ 5.1   הבוג 'מ 01 יניפ ןרוא ץע דומע     04.08.03.0010

  8,000.00 1,600.00     5.00 .תינמז הרואת ךרוצל ,המדאב 'חי   
      

 24,000.00   800.00    30.00 .הלאשהב ךא ל"נכ 'חי  04.08.03.0020
      
תיבח תנקתה רובע ץע ידומעל ריחמ תפסות     04.08.03.0030
מ"ס 001 הבוגב 02-ב ןוטב האלמ )היבוק וא(      
ץעה דומע סיסבל תרבוחמ ,מ"ס 09 לש רטוקו      

  5,800.00 1,160.00     5.00 'פמוק .)תוידי ללוכ( הרבעהל ןתינה דוסיכ תשמשמו  
      

 19,800.00   660.00    30.00 'פמוק .הלאשהב ךא ל"נכ 04.08.03.0040
      
םינוולוגמ הדלפ ילבכמ ל"נה ץע דומעל ןגוע     04.08.03.0050

  4,000.00 1,000.00     4.00 .ר"ממ 07 ךתחב םירוזש 'חי   
      

  2,520.00   420.00     6.00 .הלאשהב ךא ל"נכ 'חי  04.08.03.0060
      

  2,000.00 1,000.00     2.00 .'מ 01 ךרואב ל"נה ץע דומעל ןעשמ דומע 'חי  04.08.03.0070
      

    420.00   420.00     1.00 .הלאשהב ךא ל"נכ 'חי  04.08.03.0080
      
A-004M וא/ו A-052M םגד הרואת ףוג     04.08.03.0090
םע ,ע"וש וא רפוק לש FVO וא "E.G" תרצות      
תייחנה יפל ,טוו 004 וא טוו 052 .ג.ל.נ תורונ      
הקל דה דויצ ללוכ , עוציבל ךומסב ןנכתמה      

 10,000.00 2,000.00     5.00 .וכותב ןקתומ 'חי   
 76,540.00 30.80.40 קרפ תתב הרבעהל

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../162 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     162 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

ילאנויצפוא הנבמ - תורישה ךרד ךרוא לכל יברעמה יופיחה ריק - 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 76,540.00 מהעברה      

      
      

 12,600.00   420.00    30.00 .הלאשהב ךא ל"נכ 'חי  04.08.03.0100
      

  2,500.00   500.00     5.00 ץע דומע לע קפוסיש הרואת ףוגל עורז 'חי  04.08.03.0110
      

  7,500.00   250.00    30.00 .הלאשהב ךא ל"נכ 'חי  04.08.03.0120
      
הדלפ לבכ םע,YX2N ר"ממ 61X5 לבכ     04.08.03.0130
תוברל ,ץע ידומע ןיב חותמ ,אשונ ןוולוגמ      
ךרוא( תומייק תויזכרמל וא/ו םידומעל םירוביח      

105,000.00 3,000.00    35.00 .)'מ 04-כ הדש 'חי   
      
המוטא ןירושמ רטסאילופמ תופעתסה תבית     04.08.03.0140
    55PI תנגומ V.U 51 תודימבX51 מ"ס  
,א"חזמ םיקדהמ םע ,ץע דומע לע תנקתומ      
.הרואתה ףוגלו תשרל רוביח ללוכ ,'וכו טוליש      

 17,500.00   500.00    35.00 .דומע לע הרואת יפוג ינש דע רוביחל 'חי   
      
:ללוכ תינמז הרואתל םידעוימ ץע ידומע קורפ     04.08.03.0150
ןיבש יריוואה לבכה קורפ .ב   .חתמ קותינ .א      
קורפ .ד   .םיסנפה קורפ .ג .םידומע ינש      
ץעה ידומע קורפ .ה   .דויצה יזגראו תועורזה      
,דומעה תלבוה .ו   .רצונש רוחה תריגסו      
ןייוציש םוקמל 'וכו םילבכה ,םיסנפה ,תועורזה      

 28,000.00   800.00    35.00 'פמוק .חקפמה י"ע  
      
ידומע לעמ םיסנפו תועורז לש ךא ל"נכ קורפ     04.08.03.0160

 14,000.00   400.00    35.00 .ץעה 'חי   
      
,םתפילש רובע ץע ידומע קוריפל ריחמ תפסות     04.08.03.0170

 11,550.00   330.00    35.00 'פמוק .וסיסבל תרבוחמה ןוטבה תייבוק/תיבח ללוכ  
      
לש שדחמ הנקתה רובע ל"נל ריחמ תפסות     04.08.03.0180
הריפח ללוכ ןוטבה תייבוק/תיבחו דומעה      

 14,000.00   400.00    35.00 'פמוק .ךרוצה תדימב ,קודיהו  
      
םהיקלח לכ לע ץעה ידומעב רזוח שומיש     04.08.03.0190
ןוטבה תייבוק/תיבח ללוכ וקתעוהו ופלשנש      
דומעה לש שדחמ הנקתה רובע ,םסיסבב      
קודיהו הריפח ללוכ ןוטבה תייבוק/תיבחו      

 24,000.00   400.00    60.00 'פמוק .) רתאל הלבוה ללוכ(  ךרוצה תדימב  
      
      
      
      
      
      

313,190.00 30.80.40 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../163 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     163 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

ילאנויצפוא הנבמ - תורישה ךרד ךרוא לכל יברעמה יופיחה ריק - 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
313,190.00 מהעברה      

      
      
004(  וקרופש םיסנפו תועורזב רזוח שומיש     04.08.03.0200
םתנקתה רובע )ךרוצה יפל טוו 052 וא/ו טוו      
תבית ללוכ ,רתאל םתלבוה ללוכ ,שדחמ      
הקרופ רשא 041.30.80 ףיעסבש תופעתסהה      
שדחמ ורוביח תוברל 051.30.80 ףיעס י"פע      

 30,000.00   500.00    60.00 'פמוק .למשחה ןקתמל  
      
ןקתוהש ,YX2N  61x5 לבכב רזוח שומיש     04.08.03.0210
ףיעס י"פע קרופ רשאו 31.30.80 ףיעס י"פע      
ןקתמל שדחמ ורוביח ללוכ 051.30.80      

 90,000.00 1,500.00    60.00 'פמוק .למשחה  
      
גוסמ הרואת יפוגו תועורז תנקתהו הלאשה     04.08.03.0220
    A052M  EG וא FVO  REPPOOC וא  
םרוביחו ג.ל.נ טוו 052 תורונ םע ,ע"וש      
םירוביח תספוק ללוכ ,יברעמה ריקה ימוגיפל      

 70,000.00 1,400.00    50.00 'פמוק .הרואת ףוג לכל  
      
ךותב YX2N 61x5 לבכ תנקתהו הלאשה     04.08.03.0230
,םימוגיפה לע ,מ"מ 57 רטוקב ירושרש רוניצ      

 28,800.00    72.00   400.00 .םימוגיפה לא לבכה תא תוקדהמה ,תולש ללוכ רטמ   
      
וא/ו םייק הרואת דומעל הרואתה ילבכ רוביח     04.08.03.0240
הדובע רמגל שורדה לכ ללוכ ,תמייק היזכרמל      

  6,000.00 1,000.00     6.00 'פמוק .ןקתמה תלעפהו  
      
רוביח ךרוצל למשחה 'בחל םולשתו םואת     04.08.03.0250
'בח תשר דומעל תינמזה הרואתה תשר      

  7,800.00 1,300.00     6.00 'פמוק .םהיתויחנהל םאתהב למשחה  
      
ןוישר לעב קדוב סדנהמ לש תרוקיב תרבעה     04.08.03.0260
לכב םישורדה םימולשתה ללוכ הדובעה דרשמ      
הרואתה תשר תמקה תדובע רמג לש בלש      

 13,800.00 2,300.00     6.00 'פמוק .תינמזה  
559,590.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תינמז הרואת 30.80.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../164 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     164 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

ילאנויצפוא הנבמ - תורישה ךרד ךרוא לכל יברעמה יופיחה ריק - 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04.40 ק ר פ       
      
ת ו י ע ל ס  ת ו ר י ק  70.04.40 ק ר פ  ת ת       
      
תוינבת ףושח ןוטב רמג רובע ריחמ תפסות     04.40.07.0310
לכירדאה תריחב יפל טסלפ האונ תרצות ימוג      
תוכיאו ע"ווש וא ngised laudividnI םגד      

875,000.00   250.00  3500.00 .51 טרפ יפל ,שארמ רשואמ ר"מ   
875,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תויעלס תוריק 70.04.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../165 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     165 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

ילאנויצפוא הנבמ - תורישה ךרד ךרוא לכל יברעמה יופיחה ריק - 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15.40 ק ר פ       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15.40 ק ר פ  ת ת       
      
ןוטבמ אוהש גוס לכמ תוחיטב הקעמ קוריפ     04.51.01.0010

 28,350.00    45.00   630.00 .ןיוזמ רטמ   
      
לש קמועל דע ןיוזמ ןוטבמ יופיצ ריק תביצח     04.51.01.0020
תומלש לע הרימש ךות ,ריקה ינפמ מ"ס 03      

130,000.00   260.00   500.00 .רוסינ תוברל ,וירוחאמ תואסנולכה ק"מ   
      
,ןיוזמ ןוטבמ םינוש םיטנמלא תסירהו קוריפ     04.51.01.0030

  7,800.00   260.00    30.00 .רוסינ תוברל ק"מ   
      

  7,875.00    15.00   525.00 .מ''ס 1.51-0.03 יבועב ,טלפסא קוריפ ר"מ  04.51.01.0040
      
והשלכ יבועב טלפסא תעסימ לש ריהז רוסינ     04.51.01.0050

 11,050.00    17.00   650.00 הדובע ירוזא תריציל רטמ   
      
,יבוע לכבו גוס לכב ןייוזמ ןוטבמ תוריק קוריפ     04.51.01.0060

 34,000.00   170.00   200.00 .רוסינ תוברל ק"מ   
      
קוריפ ללוכ גוס לכמ תרוקיב יאת תמאתה     04.51.01.0070

 13,000.00   520.00    25.00 .הרקת 'חי   
      
סופיטמ ןוטבמ םיימורט תוחיטב תוקעמ קוריפ     04.51.01.0080

 34,600.00    40.00   865.00 .והשלכ רטמ   
266,675.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הנכה תודובע 10.15.40 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15.40 ק ר פ  ת ת       
      

  1,575.00     3.00   525.00 .תירוקמ דוסי עקרק קודיה ר"מ  04.51.02.0010
  1,575.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 20.15.40 כ"הס  

      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ב כ ש  40.15.40 ק ר פ  ת ת       
ת ו ע ס י מ ב       
      
סג טגרגא םע מ''ס 7 יבועב S( 5.73( מ''את     04.51.04.0010

 19,950.00    38.00   525.00 01-86GP  ןמוטיבו 'ב גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ''ס 8 יבועב S( 5.73( מ''את     04.51.04.0020

 23,625.00    45.00   525.00 01-86GP ןמוטיבו 'ב גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ''ס 7 יבועב S( 52( מ''את     04.51.04.0030

 20,475.00    39.00   525.00 01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
      
      

 64,050.00 40.15.40 קרפ תתב הרבעהל
   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא

 
קובץ: אומדן 1.2020   .../166 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     166 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

ילאנויצפוא הנבמ - תורישה ךרד ךרוא לכל יברעמה יופיחה ריק - 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 64,050.00 מהעברה      

      
      
םע ,מ''ס 4 יבועב A.M.S( 91( א''מאת     04.51.04.0050

1,192,060.00    38.00 31370.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יתלזב סג טגארגא ר"מ   
      
52.0-5.0 לש תומכב החאמ יופיצ סוסיר     04.51.04.0060

 40,781.00     1.30 31370.00 .ר''מ/ג''ק ר"מ   
      

    945.00     1.80   525.00 .ר''מ/ג''ק 8.0-2.1 לש תומכב דוסי יופיצ סוסיר ר"מ  04.51.04.0070
      

197,631.00     6.30 31370.00 . מ"ס 0.8 - 1.4 קמועל טלפסא ףוצרק ר"מ  04.51.04.0090
      

  6,500.00    20.00   325.00 שדחל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ  04.51.04.0100
1,501,967.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תועסימב תויטלפסא תבכש 40.15.40 כ"הס  

      
ם י י ט ת נ י ס ו א י ג  ם י ר צ ו מ  70.15.40 ק ר פ  ת ת       
      
תובכש ןוירשל דירגואיג תותשר/תועירי     04.51.07.0010

564,660.00    18.00 31370.00 תועסימב תויטלפסא ר"מ   
564,660.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םייטתניסואיג םירצומ 70.15.40 כ"הס  

      
ן ו ט ב  ת ו ק ע מ  63.15.40 ק ר פ  ת ת       
      

220,400.00   380.00   580.00 ירטמיסא ךתח - PETS סופיטמ ןוטב הקעמ רטמ  04.51.36.0010
220,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב תוקעמ 63.15.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../167 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     167 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

יללכ - םיבצקה - 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ב צ ק ה  09.50 ק ר פ       
      
ת י צ פ ו א  א ל ל  ם י ב צ ק ה  20.09.50 ק ר פ  ת ת       
ן ל ב ק ה  ת ע צ ה ב  ט ר ו פ מ כ  ת פ ס ו ת /ה ח נ ה       
      
ראשל עוציבה יבלשל העונת ירדסה בצקה      
40-ו 10 הנבמ לש םיבצקהב םילולכ( םינבמה      
0200.20.09.50-ו 0100.20.09.50 םיפיעסב      
.)דרפנב ומלושי אלו      
      
הנבמל עוציבה יבלשל העונת ירדסה בצקה     05.90.02.0010

1,075,200.00 44,800.00    24.00 01. 'חי   
      
40 הנבמל עוציבה יבלשל העונת ירדסה בצקה     05.90.02.0020

960,000.00 80,000.00    12.00 .ילאנויצפואה - 'חי   
      

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק .רכשב םיחקפמו םירטוש תקסעהל בצקה 05.90.02.0040
      
וא/ו םירטושל בצקהה ךסמ %3 רזחה     05.90.02.0050
תולע ןיגב תבכר יחיגשמ וא/ו םיחקפ/םיחקפמ      
םשריי תומכה רוטב( תויוברעו חוטיב ,הקדבמ      

  1,500.00     0.03 50000.00 )םירטוש תקסעהל לעופב םולשתה כ"הס 'חי   
      
הוולנה דויצה לכו ץח תלגע ללוכ החטבא תווצ     05.90.02.0060
תבצה" תרבוחב 42/52 םישרתל םאתהב      
ירתא תחטבהל תותיא יעצמאו םירורמת      
)לארשי יביתנ( תוינוריע אל םיכרדב הדובע      

 30,000.00 1,500.00    20.00 םויה תועשב 'חי   
      

 18,000.00 1,800.00    10.00 הלילה תועשל ךא ל"נכ 'חי  05.90.02.0070
      
יחקפמל תורגא םולשת רובע בצקה     05.90.02.0090
קרפב 60.00 ףיעס יפל תוכרעמ ילעב/תויושר      

150,000.00 150,000.00     1.00 'פמוק .דחוימה טרפמב תומדקומ  
      
יחקפמל תורגא םולשתל בצקה ךסמ %3 רזחה     05.90.02.0100
,הקדבמ תולע ןיגב תוכרעמ ילעב/תויושר      
כ"הס םשריי תומכה רוטב( תויוברעו חוטיב      

  4,500.00     0.03 150000.00 .)תורגאה םולשתל לעופב םולשתה 'חי   
2,289,200.00 ףדל הרבעהל( ןלבקה תעצהב טרופמכ תפסות/החנה תיצפוא אלל םיבצקה 20.09.50 כ"הס  

)זוכיר                         
      
      
      
      
      
      
      
      

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../168 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     168 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

דעו לטיסר רוזאמ תיחרזא הסדנה תודובע - 10 הנבמ     
סזומ תמוצ       
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                             178,540.00 םינבמל רפע תודובע 10.10 קרפ תת    
    

                178,540.00 רפע תודובע 10 כ"הס                
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           5,513,351.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

              5,513,351.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                           2,992,370.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

              2,992,370.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
ךורד ןוטב תודובע 31 קרפ      
    

                           1,230,600.00 ךורד ןוטב תודובע 10.31 קרפ תת    
    

              1,230,600.00 ךורד ןוטב תודובע 31 כ"הס                
    
שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ      
    

                              80,000.00 םיקוריפו הנכה תודובע 10.91 קרפ תת    
    

                 80,000.00 שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס                
    
יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ      
    

                             944,718.00 יראלס יטנמלאו תואסנולכ 10.32 קרפ תת    
    

                944,718.00 יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 כ"הס                
    
חותפ תודובע 04 קרפ      
    

                             160,250.00 תויעליסו תוריק 70.04 קרפ תת    
    

                160,250.00 חותפ תודובע 04 כ"הס                
 
 
 
 
 
 

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../169 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     169 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                              46,800.00 הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                 46,800.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
    
םירשגב תונוש תודובע 96 קרפ      
    

                              68,380.00 תוטשפתה ירפת 20.96 קרפ תת    
    

                 68,380.00 םירשגב תונוש תודובע 96 כ"הס                
11,215,009.00 דעו לטיסר רוזאמ תיחרזא הסדנה תודובע - 10 כ"הס                            

סזומ תמוצ       
    
תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ     
סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו       
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           1,872,180.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

              1,872,180.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                           1,559,460.00 תלייטה תרואתל עקרקב תויתשת 10.80 קרפ תת    
)תיחרזמה( החותפה תורישה ךרדו            
    

                           3,999,372.00 הרואת יפוגו םידומע 20.80 קרפ תת    
    

                             238,880.00 תינמז הרואת 30.80 קרפ תת    
    

                             113,976.00 בכר תרהנמ - תודוקנ 40.80 קרפ תת    
    

                           1,483,950.00 בכר תרהנמ - תונושו הנזה יווק 50.80 קרפ תת    
    

                           1,961,230.00 תרהנמ - תונקתהו דויצ תוקפסה 60.80 קרפ תת    
בכר            
    

                             110,292.00 תוחול( בכר תרהנמ - למשח תוחול 90.80 קרפ תת    
)םירחא וא/ו הנשמ            
    

              9,467,160.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../170 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     170 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                             798,000.00 העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת    
    

                798,000.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
תרושקת תויתשת 81 קרפ      
    

                             199,400.00 תרושקת יליבכל תרנצ 10.81 קרפ תת    
    

                             166,350.00 םירזיבאו םיליבכ יאת 20.81 קרפ תת    
    

                365,750.00 תרושקת תויתשת 81 כ"הס                
    
שרח תורגסמ 91 קרפ      
    

                             395,380.00 תונוש 30.91 קרפ תת    
    

                           4,715,100.00 תולכירדא תורגסמ 40.91 קרפ תת    
    

                             338,400.00 תוכירב 50.91 קרפ תת    
    

              5,448,880.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס                
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                           1,389,801.00 תודובע - תיגולוקא הכירב 10.04 קרפ תת    
   WATEREVIVE         
    

                           1,913,150.00 תוגרדמו םיפוציר 60.04 קרפ תת    
    

                             240,000.00 תויעליסו תוריק 70.04 קרפ תת    
    

                           1,353,092.00 בוחר טוהיר 80.04 קרפ תת    
    

              4,896,043.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                             231,534.00 הייקשה 10.14 קרפ תת    
    

                           1,734,900.00 תועיטנו ןוניג 20.14 קרפ תת    
    

              1,966,434.00 היקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס                
 
 
 
 
 
 

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../171 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     171 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                             149,615.00 הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                             202,780.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                             153,300.00 מ"וגא תויתשתו עצמ תובכש 30.15 קרפ תת    
    

                           1,209,174.00 תועסימב תויטלפסא תבכש 40.15 קרפ תת    
    

                             352,648.00 ינבא ,הפש ינבא ,ףוציר תודובע 60.15 קרפ תת    
תוגרדמו הלעת            
    

                               5,400.00 םייטתניסואיג םירצומ 70.15 קרפ תת    
    

                              69,119.00 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 90.15 קרפ תת    
    

              2,142,036.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
    
לועתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ      
    

                             622,172.00 םימ יווק 10.75 קרפ תת    
    

                           1,129,553.00 לועת יווק 20.75 קרפ תת    
    

              1,751,725.00 לועתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס                
    
ב"ושו הזירכ ,ןוחטיב תוכרעמ 19 קרפ      
    

תורעה 00.19 קרפ תת                                           
    

                             217,600.00 םורקטניא ,ס"מט ,ןוחטיב תכרעמ 10.19 קרפ תת    
הסינכ תרקבו            
    

                              92,100.00 םימוסחמו הסינכ תרקב תכרעמ 20.19 קרפ תת    
)ENO-G תורשב  תמייק תכרעמ תבחרה(            
    

                             206,700.00 גהנ תקוצמ ,הזירכ תכרעמ 30.19 קרפ תת    
הטילשו דוקיפ םוקרטניא            
    

                             170,190.00 חתמ יוביג תונורא ,םידסמ תרושקת 40.19 קרפ תת    
תיטפוא תרושקתו הליבכו            
    

                              30,000.00 הבוגב הדובע יעצמא 50.19 קרפ תת    
    

                716,590.00 ב"ושו הזירכ ,ןוחטיב תוכרעמ 19 כ"הס                
29,424,798.00 תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 כ"הס                            

סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו       
 
 

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../172 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     172 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ     
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             475,700.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

                475,700.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                             185,200.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                185,200.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
תרושקתו הרואת ,למשח תודובע 80 קרפ      
    

                             445,069.00 םיינכט םירדחו בכר תרהנמ - תודוקנ 40.80 קרפ תת    
    

                             606,950.00 בכר תרהנמ - תונושו הנזה יווק 50.80 קרפ תת    
    

                             847,060.00 תרהנמ - תונקתהו דויצ תוקפסה 60.80 קרפ תת    
בכר            
    

                           1,422,120.00 םוריח תזירכו ןשעו שא יוליג תכרעמ 70.80 קרפ תת    
תבלושמ            
    

                             462,000.00 בכר תרהנמ - הרואת תרקב 80.80 קרפ תת    
    

                             274,853.00 בכר תרהנמ - למשח תוחול 90.80 קרפ תת    
    

                              41,500.00 קספ-לא תכרעמ 01.80 קרפ תת    
    

                              39,024.00 לגר יכלוה רבעמ - תודוקנ 11.80 קרפ תת    
    

                             315,000.00 לגר יכלוה רבעמ - תונושו הנזה יווק 21.80 קרפ תת    
    

                             422,650.00 לגר יכלוה רבעמ - הרואת יפוג 31.80 קרפ תת    
    

                             200,000.00 תיזכרמ םוריח תרואת תכרעמ 41.80 קרפ תת    
            )SPU( תיזאפ דח DSBC תרושקתו LAD
    

                             211,300.00 רוטארנג לזיד 51.80 קרפ תת    
    

                              35,000.00 ופרט רדחב המלשה תודובע 61.80 קרפ תת    
    

              5,322,526.00 תרושקתו הרואת ,למשח תודובע 80 כ"הס                
 
 
 
 

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../173 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     173 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                             300,000.00 העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת    
    

                300,000.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
תרושקת תויתשת 81 קרפ      
    

                              13,800.00 תרושקת יליבכל תרנצ 10.81 קרפ תת    
    

                              32,000.00 םיליבכ יאת 20.81 קרפ תת    
    

                 45,800.00 תרושקת תויתשת 81 כ"הס                
    
שרח תורגסמ 91 קרפ      
    

                             306,000.00 תורגסמ 20.91 קרפ תת    
    

                           2,315,550.00 תולכירדא תורגסמ 40.91 קרפ תת    
    

              2,621,550.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס                
    
הנבמ תרקב תכרעמ תבחרה 53 קרפ      
    

                              81,500.00 ,תמייק הנכות תבחרה:יזכרמ דויצ 10.53 קרפ תת    
תרושקת ימאתמ,םיקשממ םיכסמ תפסות            
    

                              31,950.00 םירקבו תודוקנ ,הצק דויצ 20.53 קרפ תת    
    

                              15,500.00 תורש ,הצרה ,הלעפה ,תוקידב 30.53 קרפ תת    
דועתו            
    

                128,950.00 הנבמ תרקב תכרעמ תבחרה 53 כ"הס                
    
חותיפ תודובע 04 קרפ      
    

                             516,750.00 תוגרדמו םיפוציר 60.04 קרפ תת    
    

                             997,000.00 תויעלס תוריק 70.04 קרפ תת    
    

                               4,300.00 בוחר טוהיר 80.04 קרפ תת    
    

              1,518,050.00 חותיפ תודובע 04 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../174 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     174 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                              49,000.00 תועיטנו ןוניג 20.14 קרפ תת    
    

                 49,000.00 היקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                              27,000.00 קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                              70,350.00 מ"וגא תויתשתו עצמ תובכש 30.15 קרפ תת    
    

                             195,284.00 תועסימב תויטלפסא תבכש 40.15 קרפ תת    
    

                               1,200.00 ינבא ,הפש ינבא ,ףוציר תודובע 60.15 קרפ תת    
תוגרדמו הלעת            
    

                               4,097.50 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 90.15 קרפ תת    
    

                297,931.50 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
    
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ      
    

                             143,240.00 םימ יווק 10.75 קרפ תת    
    

                              57,100.00 לועית יווק 20.75 קרפ תת    
    

                200,340.00 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס                
    
תובאשמ רדח 06 קרפ      
    

                             323,400.00 תרנצו ינכמ דויצ 10.06 קרפ תת    
    

                             155,950.00 -תנחת רדח תפצרב תונקתה 20.06 קרפ תת    
הביאשה            
    

                              88,080.00 למשח חול 30.06 קרפ תת    
    

                              99,100.00 )דוקיפ( רקב חולב דויצ 40.06 קרפ תת    
    

                              60,000.00 תונכת תודובע 50.06 קרפ תת    
    

                              92,872.00 ןוראל ץוחמ למשח תונקתה 60.06 קרפ תת    
    

                819,402.00 תובאשמ רדח 06 כ"הס                
 
 
 
 
 

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../175 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     175 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ב"ושו הזירכ ,ןוחטיב תוכרעמ 19 קרפ      
    

                             126,900.00 םוקרטניא ,ס"מט ,ןוחטיב  תכרעמ 10.19 קרפ תת    
הסינכ תרקבו            
    

                              45,400.00 םימוסחמו הסינכ תרקב תכרעמ 20.19 קרפ תת    
)ENO-G תורשב תמייק תכרעמ תבחרה(            
    

                             133,600.00 גהנ תקוצמ ,הזירכ תכרעמ 30.19 קרפ תת    
הטילשו דוקיפ םוקרטניא            
    

                             119,710.00 חתמ יוביג תונורא ,םידסמ תרושקת 40.19 קרפ תת    
תיטפוא תרושקתו הליבכו            
    

                              16,100.00 הבוגב הדובע יעצמא 50.19 קרפ תת    
    

                441,710.00 ב"ושו הזירכ ,ןוחטיב תוכרעמ 19 כ"הס                
12,406,159.50 יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 כ"הס                            

    
תורישה ךרד ךרוא לכל יברעמה יופיחה ריק - 40 הנבמ     
ילאנויצפוא הנבמ -       
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           1,397,805.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

              1,397,805.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                              90,000.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                 90,000.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                              94,250.00 יופיחה ריק תרואתל עקרקב תויתשת 10.80 קרפ תת    
תורישה ךרדל יברעמה            
    

                             532,950.00 ריק תרואתל תונקתהו דויצ תוקפסא 20.80 קרפ תת    
תורישה ךרדל יברעמה יופיחה            
    

                             559,590.00 תינמז הרואת 30.80 קרפ תת    
    

              1,186,790.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
 
 
 
 
 

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../176 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     176 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

חותיפ תודובע 04 קרפ      
    

                             875,000.00 תויעלס תוריק 70.04 קרפ תת    
    

                875,000.00 חותיפ תודובע 04 כ"הס                
    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                             266,675.00 הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                               1,575.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                           1,501,967.00 תועסימב תויטלפסא תבכש 40.15 קרפ תת    
    

                             564,660.00 םייטתניסואיג םירצומ 70.15 קרפ תת    
    

                             220,400.00 ןוטב תוקעמ 63.15 קרפ תת    
    

              2,555,277.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
 6,104,872.00 תורישה ךרד ךרוא לכל יברעמה יופיחה ריק - 40 כ"הס                            

ילאנויצפוא הנבמ -       
    
יללכ - םיבצקה - 50 הנבמ     
    
םיבצקה 09 קרפ      
    

                           2,289,200.00 תפסות/החנה תיצפוא אלל םיבצקה 20.09 קרפ תת    
ןלבקה תעצהב טרופמכ            
    

              2,289,200.00 םיבצקה 09 כ"הס                
 2,289,200.00 יללכ - םיבצקה - 50 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../177 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     177 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

סזומ תמוצ דעו לטיסר רוזאמ תיחרזא הסדנה תודובע - 10 הנבמ    
   

                178,540.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   

              5,513,351.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

              2,992,370.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

              1,230,600.00 ךורד ןוטב תודובע 31 קרפ   
   

                 80,000.00 שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ   
   

                944,718.00 יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ   
   

                160,250.00 חותפ תודובע 04 קרפ   
   

                 46,800.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   
   

                 68,380.00 םירשגב תונוש תודובע 96 קרפ   
   

11,215,009.00 סזומ תמוצ דעו לטיסר רוזאמ תיחרזא הסדנה תודובע - 10 כ"הס               
   
דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ    
סזומ תמוצ      
   

              1,872,180.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

              9,467,160.00 למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                798,000.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                365,750.00 תרושקת תויתשת 81 קרפ   
   

              5,448,880.00 שרח תורגסמ 91 קרפ   
   

              4,896,043.00 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

              1,966,434.00 היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

              2,142,036.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   
   

              1,751,725.00 לועתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ   
   

                716,590.00 ב"ושו הזירכ ,ןוחטיב תוכרעמ 19 קרפ   
   

29,424,798.00 דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 כ"הס               
סזומ תמוצ      

 
 
 
 

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../178 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     178 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ    
   

                475,700.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                185,200.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

              5,322,526.00 תרושקתו הרואת ,למשח תודובע 80 קרפ   
   

                300,000.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                 45,800.00 תרושקת תויתשת 81 קרפ   
   

              2,621,550.00 שרח תורגסמ 91 קרפ   
   

                128,950.00 הנבמ תרקב תכרעמ תבחרה 53 קרפ   
   

              1,518,050.00 חותיפ תודובע 04 קרפ   
   

                 49,000.00 היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                297,931.50 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   
   

                200,340.00 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ   
   

                819,402.00 תובאשמ רדח 06 קרפ   
   

                441,710.00 ב"ושו הזירכ ,ןוחטיב תוכרעמ 19 קרפ   
   

12,406,159.50 יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 כ"הס               
   
הנבמ - תורישה ךרד ךרוא לכל יברעמה יופיחה ריק - 40 הנבמ    
ילאנויצפוא      
   

              1,397,805.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                 90,000.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

              1,186,790.00 למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                875,000.00 חותיפ תודובע 04 קרפ   
   

              2,555,277.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   
   

 6,104,872.00 הנבמ - תורישה ךרד ךרוא לכל יברעמה יופיחה ריק - 40 כ"הס               
ילאנויצפוא      

 
 
 
 
 
 

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../179 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     179 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

יללכ - םיבצקה - 50 הנבמ    
   

              2,289,200.00 םיבצקה 09 קרפ   
   

 2,289,200.00 יללכ - םיבצקה - 50 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 

קובץ: אומדן 1.2020   .../180 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



0202.1 תיחרזמה תורישה ךרד
 

17/03/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     180 ינופצה ר"עמב תיחרזמה תורישה ךרד

  
הנבמ ךס  

11,215,009.00 סזומ תמוצ דעו לטיסר רוזאמ תיחרזא הסדנה תודובע - 10 הנבמ  
  

29,424,798.00 סזומ תמוצ דעו יקסלבולוו תאלול תרהנמ הצקמ חותיפו הלילס,דוויז- 20 הנבמ  
  

12,406,159.50 יקסלבולוו תאלול תומלשה - 30 הנבמ  
  

 6,104,872.00 ילאנויצפוא הנבמ - תורישה ךרד ךרוא לכל יברעמה יופיחה ריק - 40 הנבמ  
  

 2,289,200.00 יללכ - םיבצקה - 50 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
61,440,038.50  יללכ כ"הס  

 10,444,806.55 מ"עמ %71  
 71,884,845.05 מ"עמ ללוכ כ"הס  

   מ"עב הסדנהל הרבח - קביפס דדלא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: אומדן 1.2020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


