
מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר

 

24/06/2015 תויומכ בתכ
דף מס':     001 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**

םידלי ןג 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10.10 ק ר פ  ת ת       
      

.חטשב תיללכ הריפח     01.01.01.0010
8,750.00  35.00 250.00    ק"מ 
8,750.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.10.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8,750.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.10 כ"הס  

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../002 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     002 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.10 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20.10 ק ר פ  ת ת       
      

םא אלא 03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
טרפמב וא תוינכתב תרחא רמאנ      
.ינכטה      
      
      

.תונוש תודימב ןוטב תדוספר     01.02.01.0010
59,400.00 990.00  60.00    ק"מ 

      

.תונוש תודימב םילדב ןוטב תודוסי     01.02.01.0020
5,400.00 1,080.00   5.00    ק"מ 

      

.מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     01.02.01.0030
6,500.00  50.00 130.00    ר"מ 

      

.תונוש תודימב דוסי ידומע     01.02.01.0050
8,960.00 1,120.00   8.00    ק"מ 

      

.תונוש תודימב דוסי תוריק     01.02.01.0060
12,480.00 1,040.00  12.00    ק"מ 

      

.תונוש תודימב דוסי תורוק     01.02.01.0070
3,240.00 1,080.00   3.00    ק"מ 

      

.מ"ס 02 יבועב ןוטב יפצרמ     01.02.01.0080
33,000.00 200.00 165.00    ר"מ 

      

02 יבועב םייעקרק תת ןוטב תוריק     01.02.01.0090
.מ"ס      

14,040.00 1,170.00  12.00    ק"מ 
      

.מ"ס 02 יבועב ןוטב תורקת     01.02.01.0100
22,500.00 250.00  90.00    ר"מ 

      

.מ"ס 03 יבועב ןוטב תורקת     01.02.01.0110
182,400.00 320.00 570.00    ר"מ 

      

.מ"ס 51 יבועב ןוטב תוריק     01.02.01.0120
4,050.00 1,350.00   3.00    ק"מ 

      

.מ"ס 52-02 יבועב ןוטב תוריק     01.02.01.0130
99,450.00 1,170.00  85.00    ק"מ 

      

.מ"ס 03 יבועב ןוטב תוריק     01.02.01.0140
34,560.00 1,080.00  32.00    ק"מ 

      

.מ"ס 53 יבועב ןוטב תוריק     01.02.01.0150
46,800.00 1,040.00  45.00    ק"מ 

      
532,780.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../003 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     003 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

532,780.00 מהעברה      

      

      

.מ"ס 04 יבועב ןוטב תוריק     01.02.01.0160
15,840.00 990.00  16.00    ק"מ 

      

קמועב ןוטבה תוריקב םיעקש עוציב     01.02.01.0170
.מ"ס 01      

4,400.00 220.00  20.00    ר"מ 
      

תודימב ןוטב הקעמ/הנוילע הרוק     01.02.01.0180
.תונוש      

16,380.00 1,260.00  13.00    ק"מ 
      

תודימב תונותחת ןוטב תורוק     01.02.01.0190
.תונוש      

5,200.00 1,300.00   4.00    ק"מ 
      

תונוש תודימב םיעבורמ ןוטב ידומע     01.02.01.0200
    .  

11,520.00 1,440.00   8.00    ק"מ 
      

.תונוש תודימב םילוגע ןוטב ידומע     01.02.01.0210
3,240.00 1,620.00   2.00    ק"מ 

      

תונוש תודימב ןוטב יפס     01.02.01.0230
3,420.00 1,710.00   2.00    ק"מ 

      

תונוש תודימב תולדב ןוטב תורוק     01.02.01.0240
25,920.00 1,620.00  16.00    ק"מ 

      

לעמ מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק     01.02.01.0250
.ןוילעה גגה סלפמ      

11,340.00 1,260.00   9.00    ק"מ 
      

04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות     01.02.01.0260
03.-ב םוקמב      

25,500.00  60.00 425.00    ק"מ 
      

םירטוקו םיגוסמ הדלפ תוטומ     01.02.01.0270
.םינוטבה ןויזל םינוש      

252,450.00 4,590.00  55.00    ןוט 
      

םירטוקו םיגוסמ הדלפ תותשר     01.02.01.0280
.םינוטבה ןויזל םינוש      

141,600.00 4,720.00  30.00    ןוט 
      

    MSLC רושיאב רתאב קוצי 01.02.01.0281
םוטיאל ןוירשכ - דבלב חקפמה      
םימה ראב      

8,400.00 280.00  30.00                  ק"מ 
1,057,990 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוקמב קוצי ןוטב תודובע 10.20.10 כ"הס  

1,057,990 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוקמב קוצי ןוטב תודובע 20.10 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../004 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     004 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40.10 ק ר פ       
      
ה י נ ב  10.40.10 ק ר פ  ת ת       
      

ןוטב יקולבב םינפ תוציחמ תיינב     01.04.01.0010
תוברל מ"ס 01  - יבועב םילולח      
.ןויזה תדלפו ןוטב ינודומעו תורוגח      

37,700.00 130.00 290.00    ר"מ 
      

ןוטב יקולבב םינפ תוציחמ תיינב     01.04.01.0020
תוברל מ"ס 51  - יבועב םילולח      
.ןויזה תדלפו ןוטב ינודומעו תורוגח      

4,480.00 140.00  32.00    ר"מ 
      

5 םילולח ןוטב יקולבב תוריק תיינב     01.04.01.0030
תוברל מ"ס 02 - יבועב םירוח      
.ןויזה תדלפו ןוטב ינודומעו תורוגח      

2,800.00 140.00  20.00    ר"מ 
      

5 םילולח ןוטב יקולבב תוריק תיינב     01.04.01.0040
תוברל מ"ס 22 - יבועב םירוח      
.ןויזה תדלפו ןוטב ינודומעו תורוגח      

14,250.00 150.00  95.00    ר"מ 
      

5 םילולח ןוטב יקולבב תוריק תיינב     01.04.01.0050
תוברל מ"ס 52 - יבועב םירוח      
.ןויזה תדלפו ןוטב ינודומעו תורוגח      

12,800.00 160.00  80.00    ר"מ 
      

יבועב ןוטב יקולבמ םיתורשב הינב     01.04.01.0060
תוברל מ"ס 021 הבוגבו מ"ס 51      
.שרדנה יפל ןוטב תוקיצי      

1,400.00 200.00   7.00    ר"מ 
      

01.04.01.0070 תוגגו תוספרמ ביבס תוקעמ תיינב    
יבועב םירוח 5 םילולח ןוטב יקולבב      
ינודומעו תורוגח תוברל מ"ס 02 -      
.ןויזה תדלפו ןוטב      

19,800.00 220.00  90.00    ר"מ 
93,230.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיקולבב הינב 10.40.10 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  90.40.10 ק ר פ  ת ת       
      

ךתח יחטשב 03-ב ןוטב תוהבגה     01.04.09.0050
ישרפהל ,ר"מ  01.0 דע םינוש      
תוציחמו תוריקל תחתמ וא/ו הבוג      
תוברל ,"םיבוטר" םיחטש םוחיתל      
ןוטבל ןויזו םיצוק      

6,500.00 2,600.00   2.50    ק"מ 
6,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 90.40.10 כ"הס  

      
      

99,730.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הינב תודובע 40.10 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../005 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     005 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.10 ק ר פ       
      
ת ו ג ג  ם ו ט י א  10.50.10 ק ר פ  ת ת       
      

תוחול י"ע ימרת דודיבו זוקינ יעופיש     01.05.01.0010
  הנתשמ יבועב ךושמ ןריטסילופ    
.ןוטבה גגל םיקבדומ      

15,300.00 510.00  30.00    ק"מ 
      

,תוחפל מ"ס 6 יבועב 03-ב ןוטב     01.05.01.0020
,ל"נה תוחולל לעמ םיעופישב קוצי      
6/6 תושלושמ ןוטב תוקלור תוברל      
מ"מ 5 רטוקב תכתורמ תשר ,מ"ס      
רמג מ"ס 02/02 תוצבשמב      
.רטפולה תקלחה      

23,500.00 100.00 235.00    ר"מ 
      

תחירמ י"ע  תוספרמו תוגג םוטיא     01.05.01.0030
ףשונמ ןמוטיב + ינמוטיב רמיירפ      
לש תובכש יתש תמחלהו 54/58      
יבועב תללכושמ תוינמוטיב תועירי      
ןבלומ ץצח םע תחא לכ מ"מ 4      
,הנוילעה העיריה ינפ לעבטומ      
תוקלורב "קוזיח" תועירי תוברל      
יפ לע םושייהו הנכהה תודובע לוכו      
.םיטרופמה עוציבה יטרפ      

28,200.00 120.00 235.00    ר"מ 
      

004 לקשמב ינכטואיג דב תועירי     01.05.01.0040
.תופצורמ תוספרמב ר"מ/'רג      

1,650.00  10.00 165.00    ר"מ 
      

מ"מ 2.0 יבועב ןליטאילופ תועירי     01.05.01.0050
.תופצורמ תוספרמב      

  495.00   3.00 165.00                  ר"מ 
      

ןוטבה הקעמל םוטיא תועירי קוזיח     01.05.01.0070
םוינימולאמ הגמוא ליפורפ י"ע      
דימע המיטא קיטסמב םוטיאו      
.שמשה תנירקב      

2,400.00  30.00  80.00    רטמ 
71,545.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוגג םוטיא 10.50.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../006 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     006 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  50.50.10 ק ר פ  ת ת       
      

םירדח תוריקו תפצר םוטיא     01.05.05.0010
תובכש יתש תחירמ י"ע םיבוטר      
שימג יטנמצ םוטיא רמוח לש      
וא "E-037 טוקריפס" תמגודכ      
0.1 לש תומכב רשואמ ע"ווש      
יוקינ ברל ,הבכש לכל ר"מ/ג"ק      
ןוטב תוקלור ,תרנצה ןוטיב ,הפצרה      
.םיחתפב ןוטב ףסו      

2,800.00  70.00  40.00    ר"מ 
2,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיבוטר םיחטש םוטיא 50.50.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

74,345.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50.10 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../007 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     007 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60.10 ק ר פ       
      
ת ו ת ל ד  10.60.10 ק ר פ  ת ת       
      

,הליגר החיתפל תיפנכ דח ץע תלד     01.06.01.0010
תמישרב 10-נ סופיט י"פע לכה       
.תורגנ      

6,800.00 1,700.00   4.00    'חי 
      

,הליגר החיתפל תיפנכ דח ץע תלד     01.06.01.0011
תמישרב 10*-נ סופיט י"פע לכה       
.תורגנ      

1,700.00 1,700.00   1.00    'חי 
      

,הליגר החיתפל תיפנכ דח ץע תלד     01.06.01.0020
תמישרב 20-נ סופיט י"פע לכה       
.תורגנ      

4,800.00 2,400.00   2.00    'חי 
      

ןוילעו ןותחת חבטמ תונורא תכרעמ     01.06.01.0040
תמישרב 40-נ סופיט י"פע לכה  ,      
דרפנב דדמיי שיש חטשמ .תורגנ      

8,000.00 8,000.00   1.00 'פמוק   
      

ןוילעו ןותחת חבטמ תונורא תכרעמ     01.06.01.0070
תמישרב 60-נ סופיט י"פע לכה  ,      
דרפנב דדמיי שיש חטשמ .תורגנ      

10,000.00 10,000   1.00 'פמוק   
      

,הליגר החיתפל תיפנכ דח ץע תלד     01.06.01.0080
תמישרב 80-נ סופיט י"פע לכה       
.תורגנ      

1,800.00 1,800.00   1.00    'חי 
33,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו ץעמ תונוראו תותלד 10.60.10 כ"הס  

      
ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  30.60.10 ק ר פ  ת ת       
      

י"פע לכה ,תיפנכ דח שא תותלד     01.06.03.0010
.תורגסמ תמישרב 10-מ סופיט      

6,300.00 3,150.00   2.00    'חי 
      

,רהוצ םע תיפנכ דח שא תותלד     01.06.03.0090
תמישרב 90-מ סופיט י"פע לכה      
.תורגסמ      

23,800.00 4,760.00   5.00    'חי 
      

י"פע לכה ,תיפנכ דח הדלפ תותלד     01.06.03.0100
.תורגסמ תמישרב 01-מ סופיט      

2,300.00 2,300.00   1.00    'חי 
      
      
      
      

32,400.00 30.60.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../008 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     008 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

32,400.00 מהעברה      

      

      

י"פע לכה ,תיפנכ וד תופפר תותלד     01.06.03.0110
.תורגסמ תמישרב 11-מ סופיט      

4,340.00 4,340.00   1.00    'חי 
      

,רהוצ םע תיפנכ דח חפ תותלד     01.06.03.0120
תמישרב 21-מ סופיט י"פע לכה      
.תורגסמ      

10,720.00 2,680.00   4.00    'חי 
      

י"פע לכה ,תיפנכ דח הדלפ תותלד     01.06.03.0130
.תורגסמ תמישרב 31-מ סופיט      

2,130.00 2,130.00   1.00    'חי 
      

סופיט י"פע לכה ,תרושקת תונורא     01.06.03.0140
.תורגסמ תמישרב 41-מ      

1,660.00 830.00   2.00 'פמוק   
      

51-מ סופיט י"פע לכה ,למשח ןורא     01.06.03.0150
.תורגסמ תמישרב      

2,040.00 2,040.00   1.00 'פמוק   
      

סופיט י"פע לכה ,טנרדיה ןורא     01.06.03.0160
.תורגסמ תמישרב 61-מ      

2,800.00 1,400.00   2.00 'פמוק   
      

סופיט י"פע לכה ,תרושקת תונורא     01.06.03.0170
.תורגסמ תמישרב 71-מ      

1,910.00 1,910.00   1.00 'פמוק   
      

סופיט י"פע לכה ,תוריש תונורא     01.06.03.0180
.תורגסמ תמישרב 81-מ      

2,680.00 2,680.00   1.00 'פמוק   
      

סופיט י"פע לכה ,תוריש תונורא     01.06.03.0190
.תורגסמ תמישרב 91-מ      

2,680.00 2,680.00   1.00 'פמוק   
      

סופיט י"פע לכה ,תוריש תונורא     01.06.03.0200
.תורגסמ תמישרב 02-מ      

  830.00 830.00   1.00 'פמוק   
      

סופיט י"פע לכה ,תוריש תונורא     01.06.03.0210
.תורגסמ תמישרב 12-מ      

2,680.00 2,680.00   1.00 'פמוק   
      

י"פע לכה ,ןוראל תותלד תכרעמ     01.06.03.0330
.תורגסמ תמישרב 33-מ סופיט      

2,600.00 2,600.00   1.00 'פמוק   
      
      

69,470.00 30.60.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../009 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     009 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

69,470.00 מהעברה      

      

      

י"פע לכה ,ןוראל תותלד תכרעמ     01.06.03.0340
.תורגסמ תמישרב 43-מ סופיט      

2,950.00 2,950.00   1.00 'פמוק   
      

י"פע לכה ,דוקיפ תונורא תכרעמ     01.06.03.0350
.תורגסמ תמישרב 53-מ סופיט      

3,100.00 3,100.00   1.00 'פמוק   
75,520.00 שא תותלדו תויעורז בר הדלפ תותלד ,הדלפ תותלד 30.60.10 כ"הס  

)זוכיר ףדל הרבעהל(                         

      
ה ד ל פ  ת ו נ ו ל ח  40.60.10 ק ר פ  ת ת       
      

לכה ,ןשע רורחשל הפפר סירת     01.06.04.0220
תמישרב 22-מ סופיט י"פע      
.תורגסמ      

1,960.00 980.00   2.00    'חי 
      

לכה ,ןשע רורחשל הפפר סירת     01.06.04.0230
תמישרב 32-מ סופיט י"פע      
.תורגסמ      

1,490.00 1,490.00   1.00    'חי 
      

לכה ,ןשע רורחשל הפפר סירת     01.06.04.0240
תמישרב 42-מ סופיט י"פע      
.תורגסמ      

1,020.00 1,020.00   1.00    'חי 
      

לכה ,ןשע רורחשל הפפר סירת     01.06.04.0280
תמישרב 82-מ סופיט י"פע      
.תורגסמ      

  550.00 550.00   1.00    'חי 
5,020.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו םיסכמ ,הדלפ תונולח 40.60.10 כ"הס  

      
,ם י ג ר ו ס  50.60.10 ק ר פ  ת ת       
      

סופיט י"פע לכה ,תספרמ הקעמ     01.06.05.0250
.תורגסמ תמישרב 52-מ      

71,280.00 810.00  88.00    רטמ 
      

62-מ סופיט י"פע לכה ,גג הקעמ     01.06.05.0260
.תורגסמ תמישרב      

11,600.00 580.00  20.00    רטמ 
      

לכה ,הטסורינמ האובמ הקעמ     01.06.05.0290
תמישרב 92-מ סופיט י"פע      
.תורגסמ      

11,220.00 5,610.00   2.00 'פמוק   
      
      
      

94,100.00 50.60.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../010 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     010 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

94,100.00 מהעברה      

      

      

הטסורינמ תוגרדמ ךרואל די זחאמ     01.06.05.0300
תמישרב 03-מ סופיט י"פע לכה ,      
.תורגסמ      

22,050.00 350.00  63.00    רטמ 
      

י"פע לכה ,תוגרדמ רדחל הקעמ     01.06.05.0310
.תורגסמ תמישרב 13-מ סופיט      

48,000.00 600.00  80.00    רטמ 
      

23-מ סופיט י"פע לכה ,תורש םלוס     01.06.05.0320
.תורגסמ תמישרב      

2,000.00 2,000.00   1.00 'פמוק   
166,150.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו תוקעמ ,םיגרוס 50.60.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

279,790.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60.10 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../011 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     011 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70.10 ק ר פ       
      
ת ו ר ו נ י צ  11.70.10 ק ר פ  ת ת       
      

4" רטוק שדח רוניצ לש תורבחתה     01.07.11.0152
6" רטוק םייק רוניצ לא      

  760.00 760.00   1.00 'פמוק   
      

04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     01.07.11.0410
  םייולג  םינקתומ םימחו םירק םימל    
תוגרבהב םירבוחמ ,םייומס וא      
אלל 4/3" רטוק .םיחפס תוברל      
תירלוס תכרעמל דעוימ -הפיטע      

2,100.00  70.00  30.00    רטמ 
      

04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     01.07.11.0420
  םייולג  םינקתומ םימחו םירק םימל    
תוגרבהב םירבוחמ ,םייומס וא      
אלל 1" רטוק .םיחפס תוברל      
תירלוס תכרעמל דעוימ -הפיטע      

2,700.00  90.00  30.00    רטמ 
      

04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     01.07.11.0550
םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
םע ,תוגרבהב םירבוחמ ,םייומס וא      
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע      
תמגודכ LAG CPA יתבכש תלת      
,2" רוניצה רטוק .ע"ש וא "תורבא"      
םיחפס תוברל      

11,050.00 170.00  65.00    רטמ 
16,610.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םינוולוגמ הדלפ תורוניצ 11.70.10 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ י צ  21.70.10 ק ר פ  ת ת       
      

וא בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     01.07.12.0110
םימחו םירק םימל ןליטובילופ      
,מ"מ 61 רטוק "לוגסקפ" תמגודכ      
תוריקב םייומס םינקתומ ,42 גרד      
רטוקב לעתמ רוניצ םע םירבעמו      
תוברל ,רוניצה רטוקל םיאתמה      
םיחפס      

15,000.00  60.00 250.00    רטמ 
      

וא בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     01.07.12.0120
םימחו םירק םימל ןליטובילופ      
,מ"מ 02 רטוק "לוגסקפ" תמגודכ      
תוריקב םייומס םינקתומ ,42 גרד      
רטוקב לעתמ רוניצ םע םירבעמו      
תוברל ,רוניצה רטוקל םיאתמה      
םיחפס      

4,200.00  70.00  60.00    רטמ 
      
      

19,200.00 21.70.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../012 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     012 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

19,200.00 מהעברה      

      

      

וא בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     01.07.12.0130
םימחו םירק םימל ןליטובילופ      
,מ"מ 52 רטוק "לוגסקפ" תמגודכ      
תוריקב םייומס םינקתומ ,42 גרד      
רטוקב לעתמ רוניצ םע םירבעמו      
תוברל ,רוניצה רטוקל םיאתמה      
םיחפס      

4,800.00  80.00  60.00    רטמ 
      

םייטסלפ תורוניצל זילפמ םיקלחמ     01.07.12.0630
  ןליתאילופמ  םימחו  םירק  םימל    
םיקקפ תוברל ןליטובילופ וא  בלוצמ      
זגרא ךותב םלשומ  ןקתומ ,      
,דרפנב םלושמה םיאתמ סלגרביפ      
  2 ,4/3"  גירבת מ"מ 61 רטוק    
תואיצי      

1,350.00  90.00  15.00    'חי 
      

תודימב םיקלחמל סלגרביפ זגרא     01.07.12.0690
    54X63 ךותב םלשומ ןקתומ מ"ס  
ריק      

1,600.00 400.00   4.00    'חי 
26,950.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םייטסלפ תורוניצ 21.70.10 כ"הס  

      
,ם י ז ר ב  12.70.10 ק ר פ  ת ת       
      

הרשי תיוז וא םיינוסכלא םיזרב     01.07.21.0020
ירוביח ,תשוחנ תגוסגס םייושע      
דרוקרה אלל 4/3" רטוק  ,הגרבה      
דרפנב םלושמה      

  840.00 120.00   7.00    'חי 
      

הרשי תיוז וא םיינוסכלא םיזרב     01.07.21.0030
ירוביח ,תשוחנ תגוסגס םייושע      
דרוקרה אלל 1"  רטוק  ,הגרבה      
דרפנב םלושמה      

1,190.00 170.00   7.00    'חי 
      

01.07.21.0110 רטוק תשוחנ תגוסגסמ ןג יזרב    
    3/4"  

  360.00  90.00   4.00    'חי 
      

יציפק 4/3"  רטוק רזוח לא ימותסש     01.07.21.0210
דרוקרה אלל הגרבהב זילפמ      
דרפנב םלושמה      

  600.00 150.00   4.00    'חי 
      
      
      
      

2,990.00 12.70.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../013 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     013 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

2,990.00 מהעברה      

      

      

01.07.21.0410 ,4/3"  רטוק םיירודכ םיזרב    
םלושמה דרוקרה אלל הזנורבמ      
דרפנב      

  910.00 130.00   7.00    'חי 
      

הזנורבמ  ,2"  רטוק םיירודכ םיזרב     01.07.21.0450
דרפנב םלושמה דרוקרה אלל      

  580.00 290.00   2.00    'חי 
      

,2"  רטוק רזוח לא ימותסש     01.07.21.0550
  אלל  הגרבהב רוביח םע הזנורבמ    
דרפנב םלושמה דרוקרה      

  800.00 800.00   1.00    'חי 
5,280.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיננסמו םימותסש ,םיזרב 12.70.10 כ"הס  

      
י ד מ ו  ץ ח ל  י ד מ  22.70.10 ק ר פ  ת ת       
      

4/3" רטוק ימרז בר יתריד םימ דמ     01.07.22.0200
יזרב אלל דרוקרו רוניצ עטק םע      
הריגס      

1,080.00 540.00   2.00    'חי 
1,080.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םימ ידמו ץחל ידמ 22.70.10 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ י צ  13.70.10 ק ר פ  ת ת       
      

ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     01.07.31.0395
    )E.P.D.H(  וא "תוילוח" תמגוד  
,ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג"      
,םייומס וא םייולג םינקתומ      
תוברל ,מ"מ 04 -23רטוק      
)םינגזמ זוקינ תרנצ ללוכ(םיחפס      

6,800.00  80.00  85.00    רטמ 
      

ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     01.07.31.0400
    )E.P.D.H(  וא "תוילוח" תמגוד  
,ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג"      
רטוק ,םייומס וא םייולג םינקתומ      
ללוכ( םיחפס תוברל ,מ"מ 05      
)םינגזמ זוקינ רובע תרנצ      

8,000.00  80.00 100.00    רטמ 
      

ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     01.07.31.0410
    )E.P.D.H(  וא "תוילוח" תמגוד  
,ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג"      
רטוק ,םייומס וא םייולג םינקתומ      
םיחפס תוברל ,מ"מ 36      

2,500.00 100.00  25.00    רטמ 
      
      
      

17,300.00 13.70.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../014 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     014 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

17,300.00 מהעברה      

      

      

ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     01.07.31.0430
    )E.P.D.H( וא "תוילוח" תמגוד  
,ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג"      
,מ"מ 011 רטוק ,םייומס םינקתומ      
םיחפס אלל      

12,000.00 120.00 100.00    רטמ 
29,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תורוניצ 13.70.10 כ"הס  

      
ן ו ט ב  ת פ י ט ע  23.70.10 ק ר פ  ת ת       
      

מ"ס 01 יבועב ןיוזמ ןוטב תפיטע     01.07.32.0030
תוברל ,גוס לכמ תורוניצל ביבסמ      
)ק"מ/ג"ק 06 לקשמב( ןויזה לזרב      
)4"( מ"מ 001 רטוק תורוניצל      

2,000.00 100.00  20.00    רטמ 
2,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תורוניצל ןוטב תפיטע 23.70.10 כ"הס  

      
ם י ח פ ס  33.70.10 ק ר פ  ת ת       
      

.א.פ תרנצל םיגוסה לכמ םיחפס     01.07.33.0040
)E.P.D.H( ההובג תופיפצב      
וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד      
מ"מ 011 רטוק ע"ש וא "תיליבומ"      

4,500.00  90.00  50.00    'חי 
      

4" רטוק C.V.P רורווא יעבוכ     01.07.33.0210
  180.00  60.00   3.00    'חי 

4,680.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיחפס 33.70.10 כ"הס  

      
י מ ו ס ח מ  43.70.10 ק ר פ  ת ת       
      

.C.V מ"מ 011/002 הפצר ימוסחמ     01.07.34.0030
    P  םע ע"ש וא "תוילוח" תמגוד  
מ"בלפמ לסה[ זילפ תשרו תעבט      
]דרפנב דדמנ ,)הטסורינ(      

3,450.00 690.00   5.00    'חי 
      

)הטסורינ( מ"בלפמ תשר ילס     01.07.34.0100
המרה תידי םע מ"מ 1 יבועב      
8"/4"  הפצר םוסחמב םינקתומ      
)דרפנב דדמנ םוסחמה(      

  900.00 180.00   5.00    'חי 
      

4"/2" ןליפורפילופמ הפצר ימוסחמ     01.07.34.0200
זילפמ תשרו תעבט םע      

1,100.00 220.00   5.00    'חי 
      
      
      
      

5,450.00 43.70.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../015 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     015 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

5,450.00 מהעברה      

      

      

ןליפורפילופמ תרוקיב תואספוק     01.07.34.0400
ע"ש וא "תוילוח" תמגוד 4"/2"      

1,980.00 220.00   9.00    'חי 
      

4" הליפנ - הפצר ףסאמ     01.07.34.0420
וא "תוילוח" תמגוד ןליפורפילופמ      
ע"ש      

1,100.00 220.00   5.00    'חי 
8,530.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( זוקינ תולעתו הפצר ימוסחמ 43.70.10 כ"הס  

      
י ל כ י מ  ,ת ו ל ס א  14.70.10 ק ר פ  ת ת       
      

ןבל סרחמ תויולת םידלי תולסא     01.07.41.0085
583" םגד בשומ תוברל - 'א גוס      
החדה לכימו ע"ש וא "סדיק ןור      

4,320.00 1,080.00   4.00    'חי 
      

'א גוס ןבל סרחמ תויולת תולסא     01.07.41.0110
םע ע"ש וא "טראמס 873" םגד      
,)דרפנב דדמנ( יומס החדה לכימ      
  קיטסלפ  הסכמו  בשומ  תוברל    
םיקוזיחה לכו דבכ םגד      

2,820.00 1,410.00   2.00                  'חי 
      

הנקתהל יומס החדה לכימ     01.07.41.0210
דדמנ( סבג ריק ךותב תמדקומ      
תמגודכ היולת הלסאל ,)דרפנב      
וא "ןואסלפ" וא "הסרח" תרצות      
ע"ש      

4,880.00 1,220.00   4.00 'פמוק   
      

4/3" רטוק היולת הלסאל םרזמ     01.07.41.0410
4,400.00 400.00  11.00    'חי 

      

לכימ םע תויולת םיכנ תולסא     01.07.41.0411
עוציבה טרפל ףופכב יומס החדה      

3,400.00 1,700.00   2.00 'פמוק                 
19,820.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונתשמו החדה ילכימ ,תולסא 14.70.10 כ"הס  

      
ם י ר ו י כ  24.70.10 ק ר פ  ת ת       
      

'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ     01.07.42.0050
"04 תיצרח" םגד "הסרח" תמגוד      
ע"ש וא      

1,320.00 330.00   4.00    'חי 
      
      
      
      
      

1,320.00 24.70.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../016 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     016 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,320.00 מהעברה      

      

      

'א גוס ילבוא ןבל סרחמ הצחר רויכ     01.07.42.0110
תמגוד חטשמל תחתמ קבדומ      
ע"ש וא "רפונ" םגד "הסרח"      

2,700.00 450.00   6.00    'חי 
      

,'א גוס ןבל סרחמ חבטמ תורעק     01.07.42.0315
54/06 תודימב החוטש הנקתה      
ע"ש וא " 715 אתלד" םגד ,מ"ס      

3,960.00 990.00   4.00    'חי 
7,980.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תורעקו םירויכ 24.70.10 כ"הס  

      
ם י ז ר ב  54.70.10 ק ר פ  ת ת       
      

תמגוד ,ריקהמ הסיבכ וא ןג זרב     01.07.45.0030
902003 ט"קמ 4/3" רטוק "תמח"      
תידיו העובק הרצק היפ ,ע"ש וא      
םלשומ ןקתומ ,תינומעפ      

  330.00 110.00   3.00    'חי 
      

היפ םע  ,הדימעב רויכל הללוס     01.07.45.0134
"תמח" תמגוד ,העובק תינוניב      
348203 ט"קמ ,"טסרווא" תרדס      
םלשומ ןקתומ םורכ הפוצמ ע"ש וא      
רזעה ירמוח לכו לינ יזרב תוברל      

5,520.00 920.00   6.00    'חי 
      

,הדימעב חבטמ תרעקל הללוס     01.07.45.0164
,°54  תבבותסמ תינוניב היפ םע      
ט"קמ "קפוא" תרדסמ ףלשנ ףלזמ      
,ע"ש וא "לגדמ" תמגוד 01807      
,םלשומ ןקתומ ,םורכ הפוצמ      
רזעה ירמוח לכו לינ יזרב תוברל      

3,440.00 860.00   4.00    'חי 
      

םע םיכנ ירויכל תינורטקלא הללוס     01.07.45.0520
םיבברועמ וא םירק םימ תסינכ      
תמגוד "ES nihploD"  םגד      
V9 יאנש םע ע"ש וא "ןרטש"      

5,040.00 1,680.00   3.00    'חי 
14,330.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוללוסו םיזרב 54.70.10 כ"הס  

      
,ש י ש  י ח ט ש מ  64.70.10 ק ר פ  ת ת       
      

הצובק( "רסיק ןבא"  שיש חטשמ     01.07.46.0070
יבועב 1413 ,0023 ,0533 םגד )1      
הלבוה ,הדידמ תוברל מ"ס 2      
הבכרהו      

  840.00 1,050.00   0.80    ר"מ 
      
      

  840.00 64.70.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../017 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     017 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

  840.00 מהעברה      

      

      

)1 הצובק( "רסיק ןבא" שיש חטשמ     01.07.46.0074
2 יבועב 0533 ,0023 ,1413 םגד      
תוברל ,מ"ס 56 דע בחורבו מ"ס      
םע חטשמה יבועב רשי טנק דוביע      
רויכל םיחתפ דוביע ,הנידע הזאפ      
הנקתהב מ"ס 06/04 תודימב      
זרבלו טרדנטס רויכל ,הנותחת      
=4X 06.1 )שישהמ זרב( "חרפ"      
    6.4  

3,712.00 580.00   6.40    רטמ 
      

)2 הצובק( "רסיק ןבא" שיש חטשמ     01.07.46.0075
מ"ס 2 יבועב 0833 ,0013 םגד      
דוביע תוברל ,מ"ס 56 דע בחורבו      
הזאפ םע חטשמה יבועב רשי טנק      
תודימב רויכל םיחתפ דוביע ,הנידע      
,הנותחת הנקתהב מ"ס 06/04      
זרב( "חרפ" זרבלו טרדנטס רויכל      
4X2.1 =08.4 )שישהמ      

2,976.00 620.00   4.80    רטמ 
7,528.00 "ןאירוק" םיילירקא םיחטשמו "רסיק ןבא" ,שיש יחטשמ 64.70.10 כ"הס  

)זוכיר ףדל הרבעהל(                         

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  05.70.10 ק ר פ  ת ת       
      

4" רטוק ,םשג ימל הדלפ תורוניצ     01.07.50.0020
טלמ םינפ יופיצ םע 23/5" ןפוד יבוע      
םינקתומ תינוציח העיבצו טנמצ      
תוברל ,יולג וא םידומעב ,תוריקב      
םיקבח      

10,500.00 210.00  50.00    רטמ 
      

תורוניצל םיגוסה לכמ םיחפס     01.07.50.0025
טנמצ טלמ םינפ יופיצ םע הדלפ      
4" רטוק ,תינוציח העיבצו      

1,190.00 170.00   7.00    'חי 
      

םיטוחמ סדרב םע םשג ימ טלוק     01.07.50.0030
שארב מ"מ 4 רטוק םינוולוגמ      
ץבא חפ תחלצ תוברל ,בזרמה      
41 'סמ      

1,160.00 290.00   4.00    'חי 
      

4" רטוק הדלפ רוניצמ םייכרב     01.07.50.0040
בזרמה אצומב      

  950.00 190.00   5.00    'חי 
      

לע תוחנומ םורט ןוטבמ תוינגא     01.07.50.0060
מ"ס 01/54/03 תודימב עקרקה      

  950.00 190.00   5.00    'חי 
14,750.00 05.70.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../018 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     018 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

14,750.00 מהעברה      

      

      

תוגגל )םשג ימ יטלוק( םיזקנ     01.07.50.0100
  רטוק תיכנא האיצי תוספרמו    
    "4X"4 "01 הרדס "טיבלד-S +  
תמגוד םילע םסוח P.P.U סדרב      
ע"ש וא "רמלד"      

2,720.00 680.00   4.00    'חי 
17,470.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םשג ימ זוקינ 05.70.10 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ י צ  16.70.10 ק ר פ  ת ת       
      

NS-8 בויבל חישק C.V.P תורוניצ     01.07.61.0030
  םיחנומ ,ע"ש וא "תוילוח" תמגוד    
רטוק ,לוח תפיטע תוברל  ,עקרקב      
'מ 52.1 לעמ  קמועב מ"מ 011      
'מ 57.1 דעו      

6,000.00 150.00  40.00                  רטמ 
6,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תורוניצ 16.70.10 כ"הס  

      
ת ו ח ו ש  26.70.10 ק ר פ  ת ת       
      

ןליתאילופמ תולוגע הרקב תוחוש     01.07.62.0130
םינפ הבוגב ,מ"ס 08 ימינפ רטוקב      
  8908B-6020 ט"קמ ,מ"ס 501    
סמועל ע"ש וא "תיפוח" תרצות      
06 רטוק  ב.ב הסכמ םע  ןוט 5,21      
  )ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס    
'מ 52.1 דע קמועבו      

11,250.00 2,250.00   5.00                  'חי 
      

ןליתאילופמ תולוגע הרקב תוחוש     01.07.62.0140
ט"קמ ,מ"ס 001 ימינפ רטוקב      
    8511C-7020 וא "תיפוח" תמגוד  
.ב.ב הסכמ םע ,ןוט 8 סמועל ,ע"ש      
521B )5.21 ןיממ מ"ס 06 רטוק      
'מ 57.1 דע קמועב ,)ןוט      

6,200.00 3,100.00   2.00                  'חי 
      

תפיטע םע 4"  רטוקב ינוציח לפמ     01.07.62.0300
.C - מ םירזיבאו תרנצ ,ןייוזמ ןוטב      
    V.P הבוג ,לעתימ דוביע תוברל  
'מ 5.1 דע )הבוג שרפה( לפמה      

  640.00 640.00   1.00    'חי 
18,090.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םילפמו תוחוש 26.70.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../019 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     019 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ר פ ה  י ל כ י מ  36.70.10 ק ר פ  ת ת       
      

חפנב ןליתאילופמ  הריגא ילכימ     01.07.63.0100
,4" האיצי/הסינכ רטיל 0002      
,רפעה תודובע לכ תוברל      
תריגאל דעוימ - םיסכמו םירזיבאה      
םינגזמ זוקינ      

7,920.00 7,920.00   1.00 'פמוק   
      

ידירפמו הדרפה ילכימל תפסות     01.07.63.1010
0011-מ חפנב ןליתאילופמ ןמוש      
עצמ רובע רטיל 0004 דע רטיל      
ידיצב לוח ןופידו מ"ס 51 הבוגב לוח      
ןמושה ידירפמו הדרפהה ילכימ      
מ"ס 03 יבועב      

  450.00 450.00   1.00 'פמוק   
8,370.00 ןליתאילופמ בקר תורובו (עוקיש) הדרפה ילכימ 36.70.10 כ"הס  

)זוכיר ףדל הרבעהל(                         

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

194,018.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( האורבת ינקתמ 70.10 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../020 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     020 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח  80.10 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  10.80.10 ק ר פ  ת ת       
      

)8 גרד( 6" רטוקב יס.יו.יפ רוניצ     01.08.01.0010
8.7 ןפוד יבוע ,י"חח י"ע רשואמ      
הכישמ ילבח ללוכ ,תוחפל מ"מ      
.םיינקת      

5,000.00  50.00 100.00                  רטמ 
      

וד שימג ירושרש יטסלפ רוניצ     01.08.01.0020
גוסמ רטוק מ"מ 08 יתבכש      
.ינקת הכישמ לבח ללוכ ,"הרבוק"      

1,000.00  10.00 100.00                  רטמ 
      

י"ע רשואמ 4" רטוקב יס.יו.יפ רוניצ     01.08.01.0030
ינקת הכישמ לבח ללוכ קזב 'בח      
.מ"מ 3.5 ןפוד יבוע      

9,000.00  30.00 300.00                  רטמ 
      

תודימב הסכמ םע יס.יו.יפ תלעת     01.08.01.0040
    04x08 לבכ יקיזחמ םע ,מ"מ  
'בח תרצות AT םגד םיילרגטניא      
    "OCOBI" ע"ש וא.  

  900.00  30.00  30.00                  רטמ 
      

,םילבכל תנבלוגמ תשר תלעת     01.08.01.0050
תרצות מ"מ 58X001 תודימב      
תולוזנוק םע רשואמ ע"ש וא "חפה"      
לכב ,תונבלוגמ תוירוקמ הילת      
.שרדתש תומכו הדימ      

4,000.00  40.00 100.00                  רטמ 
      

,םילבכל תנבלוגמ תשר תלעת     01.08.01.0060
תרצות מ"מ 58X002 תודימב      
תולוזנוק םע רשואמ ע"ש וא "חפה"      
לכב ,תונבלוגמ תוירוקמ הילת      
.שרדתש תומכו הדימ      

17,500.00  50.00 350.00                  רטמ 
      

,יבוע מ"מ 5.1 ןבלוגמ חפ תלעת     01.08.01.0070
יגרב י"ע רוגס ל"נכ חפ הסכמ םע      
םע ,מ"מ 05x001 תודימבו חפ      
הדימ לכב םינבלוגמ הילת תולוזנוק      
גגב הנקתהל שרדייש תומכו      
וא תודיפל קלומ תרצות .הנבמה      
.ע"ש      

6,000.00  60.00 100.00                  רטמ 
      
      
      
      
      

43,400.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../021 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     021 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

43,400.00 מהעברה      

      

      

וא/ו למשחל םילבכ תומלוס     01.08.01.0080
לזרב תויצקורטסנוקמ ,תרושקתל      
,תונוש תורוצבו תודימב ,תונבלוגמ      
טרופמכ ,תירלודומ הבכרהל      
תודימב תוינכותבו ינכטה טרפמב      
תרצות ,מ"מ 001*001      
    "XADEIN" לכ םע ,רשואמ ע"ש וא  
לכב ,תושורדה הילתה תולוזנוק      
.שרדתש תומכו הדימ      

3,000.00  60.00  50.00                  רטמ 
      

תונבלוגמ לזרב תויצקורטסנוק     01.08.01.0090
תינבל ,תונוש תודימבו םיגוסמ      
וא/ו ,למשח תוחולל םיסיסב      
וא/ו ,םיגורמ םיחפמ םיסכימל      
י"ע ושקבתיש תורחא תורטמל      
.חקפמה      

  450.00  30.00  15.00                  ג"ק 
      

םילבכ תוסינכ תמיטא תרגסמ     01.08.01.0100
    "TCM" תוינכותב טרופמכ,  
'וכו הרקת ,הפצר ,תוריקב תנטובמ      
"2BGR*2" גוסמ תרגסמה .      
."TCM" תרצות      

4,860.00 810.00   6.00                  'חי 
      

םירבעמו םיחתפ תמיסחו םוטיא     01.08.01.0110
תעינמל ,תרושקתו למשחל      
תויקש םע ,ןשעו שא תוטשפתה      
    SBK, םייוניש ורשפאתיש ןפואב  
תוכיאב העיגפ אלל ,םילבכ תפסוהו      
,9741LU ןקת יפל ,המיסחה      
4-כ לש שא תמיסחלו ,674SB-ו      
.תועש      

20,400.00 510.00  40.00                  ר"מ 
      

הפוצמ יתכתמ ןירושמ ירושרש רונצ     01.08.01.0120
תרצות  ,רטוק 52.1" יטסלפ      
.ע"ש וא "שימג"      

1,500.00  30.00  50.00                  רטמ 
      

2/1-1" שימג רונצל "גניטיפ" רבחמ     01.08.01.0130
,56PI םוטא ,)ןורגיטנא( ,רטוק      
.ע"ש וא "שימג" תרצות      

  900.00  30.00  30.00                  'חי 
74,510.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיליבומ 10.80.10 כ"הס  

      
      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../022 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     022 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ י ל ו מ  20.80.10 ק ר פ  ת ת       
      

YX2N  גוסמ לוגע תשוחנ לבכ     01.08.02.0010
.ר"ממ 5.1*3      

  500.00   5.00 100.00                  רטמ 
      

YX2N גוסמ לוגע  תשוחנ לבכ     01.08.02.0020
ר"ממ 5.1*5      

  700.00   7.00 100.00                  רטמ 
      

YX2N גוסמ לוגע  תשוחנ לבכ     01.08.02.0030
ר"ממ 5.2*3      

  800.00   8.00 100.00                  רטמ 
      

YX2N  גוסמ לוגע תשוחנ לבכ     01.08.02.0040
ר"ממ 5.2*5      

1,000.00  10.00 100.00                  רטמ 
      

YX2N 6*5 גוסמ לוגע  תשוחנ לבכ     01.08.02.0050
ר"ממ      

1,000.00  20.00  50.00                  רטמ 
      

YX2N גוסמ לוגע  תשוחנ לבכ     01.08.02.0060
ר"ממ 01*5      

  750.00  30.00  25.00                  רטמ 
      

"YX2N" גוסמ לוגע תשוחנ לבכ     01.08.02.0070
ר"ממ 61*5 ךתחב      

3,000.00  60.00  50.00                  רטמ 
      

"YX2N" גוסמ לוגע תשוחנ לבכ     01.08.02.0080
ר"ממ 05*4 ךתחב      

7,200.00  90.00  80.00                  רטמ 
      

"YX2N" גוסמ ידיג דח תשוחנ לבכ     01.08.02.0100
.ר"ממ 52      

  500.00  10.00  50.00                  רטמ 
      

61 ךתחבו ףושח תשוחנ ךילומ     01.08.02.0120
םיינקת םיקדהמ ללוכ ר"ממ      
.למשח תולעתל רוביחל      

8,000.00  20.00 400.00                  רטמ 
      

)תוגוז 03( 03*2*6.0 ןופלט לבכ     01.08.02.0130
קזב י"ע רשואמ      

2,000.00  20.00 100.00                  רטמ 
      

001( 001*2*6.0 ןופלט לבכ     01.08.02.0140
קזב י"ע רשואמ ,EP גוסמ )תוגוז      

3,000.00  60.00  50.00                  רטמ 
      
      
      

28,450.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../023 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     023 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

28,450.00 מהעברה      

      

      

ןופלט לבכל )הנורק( םירוביח יספ     01.08.02.0150
תוברל ,אוהשלכ גוסמ תוגוז 03      
םאתהבו ,םימיאתמ םירושיג      
.)םידלי ינג( קזב 'בח יטרדנטסל      

  560.00  80.00   7.00                  'חי 
      

ןופלט לבכל )הנורק( םירוביח יספ     01.08.02.0160
תוברל ,אוהשלכ גוסמ תוגוז 001      
םאתהבו ,םימיאתמ םירושיג      
.)בלח תפיט( קזב 'בח יטרדנטסל      

1,300.00 260.00   5.00                  'חי 
30,310.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םילבכו םיכילומ 20.80.10 כ"הס  

      
,ת ו ר י פ ח  30.80.10 ק ר פ  ת ת       
      

למשח תלעת לש הביצחו הריפח     01.08.03.0010
,מ"ס 06-04 לש בחורב ,המדאב      
.וטנ מ"ס 001 דע לש קמועבו      

3,000.00  30.00 100.00                  רטמ 
      

םע םייק קזב דומעל תורבחתה     01.08.03.0020
רטוק 4x2" גוסמ קזב תרנצ      
תינכתל םאתהבו דרפנב דדמנה      
.)קזב( תרושקת      

  510.00 510.00   1.00 'פמוק                 
      

יפל , P םגד ןופלט ילבכל את     01.08.03.0030
ללוכו ,"קזב" 'בח רושיאו תושירד      
.טלפמוק ,"קזב" ןקת הסכמ      

1,700.00 1,700.00   1.00 'פמוק                 
5,210.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוינבו תוקיצי ,תוריפח 30.80.10 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.80.10 ק ר פ  ת ת       
      

2 םידלי ןג הנשמ למשח חול הנבמ     01.08.04.0030
2 טיפרוקד חפמ יושע ,)'ב המוק(      
רמגו דוסי עבצב עובצ יבוע מ"מ      
סקיניפ תמגודכ םיקדהמ םע רונתב      
טוליש ,הריבצ יספ ,טקטנוק      
חפ םילנפו תותלד םע ץיבדנס      
חולה ,דרפנב דדמנה דויצ רובע      
,)9141 י"ת( 93416 ןקתל םאתוי      
,PI-02 חולה לש הנגה תגרד      
בחור מ"ס 001 -כ ויהי חולה תודימ      
012 -כ הבוג ,מ"ס 04 -כ קמוע ,      
תרצות KPT תמגודכ ,מ"ס      
.ש"חמת      

7,000.00 2,800.00   2.50                  ר"מ 
      
      

7,000.00 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../024 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     024 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

7,000.00 מהעברה      

      

      

2 םידלי ןג הנשמ למשח חול הנבמ     01.08.04.0040
טיפרוקד חפמ יושע ,)גגו 'ג המוק(      
רמגו דוסי עבצב עובצ יבוע מ"מ 2      
סקיניפ תמגודכ םיקדהמ םע רונתב      
טוליש ,הריבצ יספ ,טקטנוק      
חפ םילנפו תותלד םע ץיבדנס      
חולה ,דרפנב דדמנה דויצ רובע      
,)9141 י"ת( 93416 ןקתל םאתוי      
,PI-55 חולה לש הנגה תגרד      
,בחור מ"ס 08 -כ ויהי חולה תודימ      
012 -כ הבוג ,מ"ס 03 -כ קמוע      
תרצות KPT תמגודכ ,מ"ס      
.ש"חמת      

5,600.00 2,800.00   2.00                  ר"מ 
      

ישאר קספמ למשח חול הנבמ     01.08.04.0050
,םידלי ינג ישאר למשח חולל הנזה      
יבוע מ"מ 2 טיפרוקד חפמ יושע      
םע רונתב רמגו דוסי עבצב עובצ      
,טקטנוק סקיניפ תמגודכ םיקדהמ      
םע ץיבדנס טוליש ,הריבצ יספ      
דויצ רובע חפ םילנפו תותלד      
ןקתל םאתוי חולה ,דרפנב דדמנה      
הנגה תגרד ,)9141 י"ת( 93416      
ויהי חולה תודימ ,PI-55 חולה לש      
מ"ס 04 -כ קמוע ,בחור מ"ס 06 -כ      
KPT תמגודכ ,מ"ס 08 -כ הבוג ,      
השינב הנקתה .ש"חמת תרצות      
.עקרק תמוק םידלי רדג      

1,400.00 2,800.00   0.50                  ר"מ 
      

רפמא 04X3 ילנימונ םרז ת"מאמ     01.08.04.0070
רשוכ השירד יפל תימרת הנגה םע      
םגד רפמאוליק 52 קותינ      
    "001XSN" תימרת הנגהב דיוצמ  
NIREG תרצות ,תנווכתמ      
    NILREM רשואמ ע"ש וא.  

2,720.00 680.00   4.00                  'חי 
      

רפמא 36x3 ילנימונ םרז ת"מאמ     01.08.04.0080
רשוכ השירד יפל תימרת הנגה םע      
םגד רפמאוליק 52 קותינ      
    "001XSN" תימרת הנגהב דיוצמ  
NIREG תרצות ,תנווכתמ      
    NILREM רשואמ ע"ש וא.  

  850.00 850.00   1.00                  'חי 
      
      
      
      
      

17,570.00 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../025 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     025 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

17,570.00 מהעברה      

      

      

רפמא 001x3 ילנימונ םרז ת"מאמ     01.08.04.0090
רשוכ השירד יפל תימרת הנגה םע      
םגד רפמאוליק 63 קותינ      
    "001XSN" תימרת הנגהב דיוצמ  
NIREG 'בח תרצות ,תנווכתמ      
    NILREM רשואמ ע"ש וא.  

1,700.00 850.00   2.00                  'חי 
      

64962 םגדמ הקספה לילס     01.08.04.0110
A052 דע םרזל גוס לכמ ת"מאמל      
וא קירטקלא רדיינש 'בח תרצות      
.רשואמ ע"ש      

7,700.00 350.00  22.00                  'חי 
      

42962 םגדמ רזע יעגמ טס     01.08.04.0120
תרצות גוס לכמ םרז לכל ת"מאמל      
ע"ש וא קירטקלא רדיינש 'בח      
.רשואמ      

2,100.00 150.00  14.00                  'חי 
      

001-מ ם"יתמאמל ריחמ תפסות     01.08.04.0130
תונגה 'חי רובע 'א 052 דעו 'א      
"ES22RTS" םגד תוינורטקלא      
וא "NIREG-NILREM" תרצות      
.רשואמ ע"ש      

2,210.00 1,105.00   2.00                  'חי 
      

'א 23 דע םרזל יזאפ -דח ז"אמ     01.08.04.0140
םגד ,תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו      
    "H06C", תרצות "NIREG  
    NILREM" רשואמ ע"ש וא.  

4,200.00  40.00 105.00                  'חי 
      

דע 'א 04 םרזל יבטוק -תלת ז"אמ     01.08.04.0150
,תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו 'א 36      
NIREG" תרצות "H06C" םגד      
    NILREM" רשואמ ע"ש וא.  

  420.00 140.00   3.00                  'חי 
      

'א 23 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ     01.08.04.0160
םגד ,תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו      
    "H06C" תרצות "NIREG  
    NILREM" רשואמ ע"ש וא.  

5,750.00 230.00  25.00                  'חי 
      

םרזל םיבטק 3 סמועב םרז קספמ     01.08.04.0170
    A061-001 תרצות תמגודכ  
.רשואמ ע"ש וא קמוקוס      

  860.00 430.00   2.00                  'חי 
      

42,510.00 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../026 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     026 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

42,510.00 מהעברה      

      

      

םיבצמ 3 ףילחמ םרז קספמ     01.08.04.0180
רפמא 02 דע םרזל יבטוק-דח      
,רשואמ ע"ש וא GM 'בח תרצות      
.ןומיס תרונמ ללוכ      

  900.00 100.00   9.00                  'חי 
      

A52 םרזל ןיד ספל ירלודומ ןעגמ     01.08.04.0190
רדיינש תרצות 5M0452CG םגד      
.רשואמ ע"ש וא קירטקלא      

  840.00 140.00   6.00                  'חי 
      

יזאפ תלת ןיד ספל ירלודומ ןעגמ     01.08.04.0200
5M2204CG םגד 'א 04x3 םרזל      
ע"ש וא קירטקלא רדיינש תרצות      
.רשואמ      

1,040.00 260.00   4.00                  'חי 
      

541NE םגד CD/CA V42 רסממ     01.08.04.0210
.רגה תרצות      

2,050.00 410.00   5.00                  'חי 
      

תרקבו שא יוליגל תוארתה רקב     01.08.04.0220
)ג.צ.מ ןאובי( KSP תרצות הנבמ      
.רשואמ ע"ש וא 4B655-OSI םגד      

  360.00 360.00   1.00                  'חי 
      

תרקבו שא יוליגל תוארתה רקב     01.08.04.0230
)ג.צ.מ ןאובי( KSP תרצות הנבמ      
.רשואמ ע"ש וא B655-OSI םגד      

  480.00 160.00   3.00                  'חי 
      

V032 רפמא 61x1 דעצ רסממ     01.08.04.0240
ע"ש וא קירטקלא רדיינש תרצות      
.רשואמ      

1,820.00 140.00  13.00                  'חי 
      

םרזו 'א 52*2 םרזל תחפ רסממ     01.08.04.0250
, "A-EPYT" ,'א 30.0 הגילז      
וא "NIREG NILREM" תרצות      
.רשואמ ע"ש      

4,800.00 240.00  20.00                  'חי 
      

םרזו 'א 04*4 םרזל תחפ רסממ     01.08.04.0260
תרצות ,"A-EPYT"/'א 30.0 הגילז      
    "NIREG NILREM" ע"ש וא  
.רשואמ      

3,300.00 300.00  11.00                  'חי 
      
      
      

58,100.00 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../027 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     027 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

58,100.00 מהעברה      

      

      

תוגרדמ רדחל יטמוטוא רסממ     01.08.04.0270
תרצות "36351" םגד ,ירלודומ      
    "NIREG-NILREM" ע"ש וא  
.רשואמ      

  240.00 120.00   2.00                  'חי 
      

3CA הרדס יזאפ תלת ןעגמ     01.08.04.0280
םגד WK5.7 דע WK4 קפסהל      
    81D1CL הלעפה לילס םע V022  
ע"ש וא קירטקלא רדיינש תרצות      
.רשואמ      

1,200.00 300.00   4.00                  'חי 
      

3CA הרדס יזאפ תלת ןעגמ     01.08.04.0290
םע 52D1CL םגד WK11 קפסהל      
רדיינש תרצות V022 הלעפה לילס      
.רשואמ ע"ש וא קירטקלא      

  940.00 470.00   2.00                  'חי 
      

3CA הרדס יזאפ תלת ןעגמ     01.08.04.0300
A05D1CL םגד WK22 קפסהל      
תרצות V022 הלעפה לילס םע      
.רשואמ ע"ש וא קירטקלא רדיינש      

  800.00 800.00   1.00                  'חי 
      

3CA הרדס יזאפ תלת ןעגמ     01.08.04.0310
םע 59D1CL םגד WK54 קפסהל      
רדיינש תרצות V022 הלעפה לילס      
.רשואמ ע"ש וא קירטקלא      

1,700.00 1,700.00   1.00                  'חי 
      

3CA הרדס יזאפ תלת ןעגמ     01.08.04.0320
511D1CL םגד WK55 קפסהל      
תרצות V022 הלעפה לילס םע      
.רשואמ ע"ש וא קירטקלא רדיינש      

1,900.00 1,900.00   1.00                  'חי 
      

)םילבק( K הרדס יזאפ תלת ןעגמ     01.08.04.0330
לילס םע RVK7.61 קפסהל      
רדיינש 'בח תרצות V022 הלעפה      
םגד רשואמ ע"ש וא קירטקלא      
    .LC1DGK11P7  

  600.00 600.00   1.00                  'חי 
      

)םילבק( K הרדס יזאפ תלת ןעגמ     01.08.04.0340
הלעפה לילס םע RVK52 קפסהל      
    V022 רדיינש 'בח תרצות  
םגד רשואמ ע"ש וא קירטקלא      
    .LC1DGK11P7  

1,600.00 800.00   2.00                  'חי 
67,080.00 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../028 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     028 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

67,080.00 מהעברה      

      

      

דספה לד שבי יזאפ תלת לבק     01.08.04.0350
הקירפ ידגנ םע,טלוו 064      
לש לוביקב אספוק םע ,םיילרגטניא      
וא "רוטוקריס" תרצות ,ר"אווק 01      
.רשואמ ע"ש      

1,800.00 900.00   2.00                  'חי 
      

דספה לד שבי יזאפ תלת לבק     01.08.04.0360
הקירפ ידגנ םע,טלוו 064      
לש לוביקב אספוק םע ,םיילרגטניא      
וא "רוטוקריס" תרצות ,ר"אווק 02      
.רשואמ ע"ש      

2,000.00 1,000.00   2.00                  'חי 
      

הנגה םע יטמוטוא לגעמ קתנמ     01.08.04.0370
לויכל תנתינה תימרטו תיטנגמ      
,'א 3.6 דע םרזל ,)םיעונמ תנגהל(      
וא "BBA" תרצות "523SM" םגד      
.רשואמ ע"ש      

1,300.00 130.00  10.00                  'חי 
      

דע םרזל יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ     01.08.04.0380
    3X23 יכיתנ 3 םע ,'א C.R.H  
תרצות ,א"כ 'א 23 דע םרזל      
    "NIREG-NILREM" ע"ש וא  
.רשואמ      

  280.00 140.00   2.00                  'חי 
      

C.R.H יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ     01.08.04.0390
,'א 001 דע םרזל ,00 לדוג סמועב      
"BBA" : תרצות "PLS-001" םגד      
.ע"ש וא      

  780.00 390.00   2.00                  'חי 
      

C.R.H יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ     01.08.04.0400
,'א 061 דע םרזל ,00 לדוג סמועב      
"BBA" : תרצות "PLS-061" םגד      
.רשואמ ע"ש וא      

  410.00 410.00   1.00                  'חי 
      

לדוג ,'א 001-6 םרזל C.R.H ךיתנ     01.08.04.0410
ע"ש וא "רנדניל" תרצות ,00      
.רשואמ      

  400.00  40.00  10.00                  'חי 
      

,'א 061-521 םרזל C.R.H ךיתנ     01.08.04.0420
ע"ש וא "רנדניל" תרצות ,00 לדוג      
.רשואמ      

  150.00  50.00   3.00                  'חי 
      

74,200.00 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../029 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     029 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

74,200.00 מהעברה      

      

      

SSALC 5.0  ,'א 5/002 םרז יאנש     01.08.04.0430
.רשואמ ע"ש וא "EMI" תרצות ,      

  600.00 100.00   6.00                  'חי 
      

םאתמ םע ילטיגיד דדומ בר     01.08.04.0440
תרקבל תרושקת לוקוטורפו      
תרצות "8FP291C" םגד הנבמה      
    "CETAS" רשואמ ע"ש וא.  

2,200.00 2,200.00   1.00                  'חי 
      

םע ימונורטסא ילטיגיד ןמז ןועש     01.08.04.0450
םע ,טלוו 032 חתמל דחא ץורע      
"OTNELAT-273" םגד ,הברזר      
ע"ש וא "NILSSARG" תרצות      
.רשואמ      

1,300.00 650.00   2.00                  'חי 
      

םרזל ירלודומ C.R.H ךיתנ קתנמ     01.08.04.0460
,'א 61 דע C.R.H ךיתנ םע 'א 61      
וא "NIREG-NILREM" תרצות      
.רשואמ ע"ש      

  220.00  55.00   4.00                  'חי 
      

חתמל מ"מ 22 רטוקב ןומיס תרונמ     01.08.04.0470
וא ןיפוליח ,טלוו 032 וא טלוו 011      
תרצות , דליטלומ תרונ םע ,רשי      
.רשואמ ע"ש וא "קינכמלט"      

  660.00  60.00  11.00                  'חי 
      

גוסמ יבטוק תלת םוריח ןצחל     01.08.04.0480
תפלק םע למשח חולב הירטפ      
"קינכמלט" תרצות ,תירוקמ הנגה      
.רשואמ ע"ש וא      

  840.00 280.00   3.00                  'חי 
80,020.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 40.80.10 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  50.80.10 ק ר פ  ת ת       
      

XOB םגדמ םירזיבא תספוק     01.08.05.0010
    YTEFAS סחייתמ( םילודומ 21 -ל  
ירזיבא תנקתהל )סיווג דיחי לודומל      
058 וילאמ הבכ תרושקתו למשח      
ירזיבא .תרגסמ ללוכ תולעמ      
ונקתויש תרושקתהו למשחה      
.תודוקנה יריחמב וללכי הספוקב      

1,260.00 210.00   6.00                  'חי 
      
      
      
      

1,260.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../030 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     030 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,260.00 מהעברה      

      

      

,ריקל "NOKEC" דדובמ עקת תיב     01.08.05.0020
םוטא ,ץרה 05 רדתל ,'א 61*3      
    44PI  תרצות "ILOZZALAP" וא  
.ע"ש      

   60.00  30.00   2.00                  'חי 
      

,ריקל "NOKEC" דדובמ עקת תיב     01.08.05.0030
םוטא ץרה 05 רדתל ,'א 61*5      
    44PI תרצות "ILOZZALAP" וא  
.ע"ש      

   80.00  40.00   2.00                  'חי 
      

,'א 61x2 םרזל סמועב טקפ קספמ     01.08.05.0040
תרידחל המוטא ,IC תספוק םע      
תנקתהל קספמל דמצמ םע ,םימ      
.ע"ש וא "רלומ" תרצות ,ט"הע      

1,100.00 110.00  10.00                  'חי 
      

,'א 52x2 םרזל סמועב טקפ קספמ     01.08.05.0050
תרידחל המוטא ,IC תספוק םע      
תנקתהל קספמל דמצמ םע ,םימ      
.ע"ש וא "רלומ" תרצות ,ט"הע      

1,020.00 170.00   6.00                  'חי 
      

וא ט"הת למשח תקספה ןצחל     01.08.05.0060
,הריבשל שיטפו תיכוכז םע ט"הע      
.ע"ש וא "קינכמלט" תרצות  םגד      

1,100.00 100.00  11.00                  'חי 
      

למשח תוקידב עוציב ןיגב םימולשת     01.08.05.0070
לכל ךמסומ למשח קדוב י"ע      
דע ,תוחולה לכ ללוכ ןקתמה      
אלל הקידב רושיא תאצמהל      
היהיש לוכי קדובה( .תויוגייתסה      
'בח םעטמ היהיש לוכיו יטרפ      
גגו םידלי ינג ינש רובע )למשחה      
.)גגו 'ג ,'ב ,עקרק תמוק(      

11,900.00 11,900   1.00 'פמוק                 
      

ירזיבא לכל םייללכ 'ץיבדנס יטליש     01.08.05.0090
יקלח לכב תרושקתו למשחל רמגה      
הז הזוח/זרכמ תרגסמבש ןינבה      
תוינכותבו ינכטה טרפמב טרופמכ      
.טלפמוק      

  850.00 850.00   1.00 'פמוק                 
      
      
      
      
      

17,370.00 50.80.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../031 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     031 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

17,370.00 מהעברה      

      

      

,ןוחטיב שא יוליגל םירוביח ןורא     01.08.05.0100
2  טריפוקד חפמ יושע 'וכו ,הזירכ      
רמגו דוסי עובצ יבוע מ"מ      
תלד םע ,ץע בג םע ,יטטסורטקלא      
תודימבו )ליי לוענמ םע( תלעננ חפ      
    X08X0803 מ"ס.  

1,020.00 1,020.00   1.00 'פמוק                 
      

חפמ יושע יתמוק תרושקת ןורא     01.08.05.0110
רמגו דוסי עובצ ,יבוע מ"מ 2 ןבלוגמ      
תודימב , תותלד םע ,ץע בג םע ,      
.מ"ס 04*06*51 :םינפ וטנ      

1,800.00 600.00   3.00 'פמוק                 
      

םימ ןגומ יבטוק וד םיאבכ קספמ     01.08.05.0120
    A61*2 הקוו" םגדכ ,ןירושמ".  

  140.00 140.00   1.00                  'חי 
      

2 ןוולוגמ חפמ יושע תרושקת ןורא     01.08.05.0130
יפל רמגו דוסי עובצ ,יבוע מ"מ      
םע ץע בג םע ,לכירדאה תריחב      
חירב בר לוענמו חפ וא ץע תותלד      
תונכה םע ,תוחתפמ גוז םע      
ץיוודנס טוליש םע תרנצ תסינכל      
דע תודימב ןוראה דועייל      
    03x002x021 קזב ןורא רובע מ"ס  
.טלפמוק לכה .ישאר      

3,570.00 3,570.00   1.00 'פמוק                 
      

,למשח ינקתמ קוריפו קותינ     01.08.05.0140
)דואמ ךומנ חתמ( מ"נמו ,תרושקת      
גוסמ ,םייק ןיינב וא רתאמ םימייק      
,הרואת יפוג תוברל ,אוהשלכ      
,תומלוס ,תורוניצ ,םיכילומ ,םילבכ      
תוחול ,תשר תולעת ,חפ תולעת      
םירחא רזע ירמוח לכו ,למשח      
חטשה לכ יוניפו ,תרושקתו למשחל      
,םיקרופמה םירמוחה לכמ ל"נה      
הקוזחתה 'חמל םתריסמו םתלבוה      
,בתכב יוכיז תרומת רוזיאב      
.)וטנ( יונב חטש ר"מל טלפמוק      

9,000.00  30.00 300.00                  ר"מ 
32,900.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו םירזיבא 50.80.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../032 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     032 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.80.10 ק ר פ  ת ת       
      

,טוו 41x4 יטנצסרולפ הרואת ףוג     01.08.06.0010
הנקתהל 5T גוסמ תורונ םע      
רבול םע תיטסוקא הרקתב העוקש      
לוורש ללוכ ,רווניס ענומ ילוברפ      
ילוברפ רוטקלפר ,תורונל הנגה      
הרואת ףוג .םיינורטקלא םיקנשמו      
501U45 עוקש טיילאטנפ םגד      
.ע"ש וא "שעג" 'בח תרצות      

29,070.00 510.00  57.00                  'חי 
      

,טוו 41x4 יטנצסרולפ הרואת ףוג     01.08.06.0020
הנקתהל 5T גוסמ תורונ םע      
,ד"ממב תיטסוקא הרקתב העוקש      
םיקנשמ ,לפוא רבול םע      
םגד הרואת ףוג .םיינורטקלא      
הפוקש תיכוכז יוסיכ טיילאטנפ      
    501U45 וא "שעג" 'בח תרצות  
.ע"ש      

7,200.00 600.00  12.00                  'חי 
      

םגדמ יטנצסרולפ הרואת ףוג     01.08.06.0030
רמוחמ יושע סולפ טייליס      
טנוברקילופ יוסיכ םע טנוברקילופ      
ללוכ 5T גוסמ טוו 82x2 תורונו      
,'וכו םיינורטקלא םיקנשמ וכותב      
ט"קמ 56PI תומיטא תגרד      
    .5C9205  

  680.00 340.00   2.00                  'חי 
      

םע יתילכת וד םוריח הרואת ףוג     01.08.06.0040
וא/ו האיצי טלש ללוכ "דל" תורונ      
ריממ ,ןעטמ ללוכ האיציל טלש םע      
081 לש הרואת ןמזל םירבצמו      
יתילכת וד םגד ,תוקד      
    DEL-616LE בח תרצות'  
העוקש ,ע"ש וא טיילורטקלא      
.סבג וא תיטסוקא הרקתב      

7,140.00 510.00  14.00                  'חי 
      

םע יתילכת וד םוריח הרואת ףוג     01.08.06.0050
וא/ו האיצי טלש ללוכ "דל" תורונ      
ריממ ,ןעטמ ללוכ האיציל טלש םע      
081 לש הרואת ןמזל םירבצמו      
6LE22 יתילכת וד םגד ,תוקד      
    )DEL )05x52 בח תרצות'  
היולת הנקתה ,ע"ש וא טיילורטקלא      
.ריק דומצ וא      

  940.00 470.00   2.00                  'חי 
      
      
      

45,030.00 60.80.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../033 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     033 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

45,030.00 מהעברה      

      

      

םגד יולת יטנצסרולפ הרואת ףוג     01.08.06.0060
    006-ONIROT הלוגע הרונ םע  
    55x1 5 טווT ינורטקלא קנשמו  
הילת טומו לפוא תיכוכז יוסיכ      
הדלפ לבכ ףסונבו 'מ 1 ךרואב      
תרקת ןיבל הרואת ףוג ןיב החטבה      
וא TNEGER 'בח תרצות .ןוטב      
.200.516ONIRUT ט"קמ ,ע"ש      

14,280.00 2,040.00   7.00                  'חי 
      

םגד יולת יטנצסרולפ הרואת ףוג     01.08.06.0070
    054-ONIROT הלוגע הרונ םע  
    55x1 5 טווT ינורטקלא קנשמו  
הילת טומו לפוא תיכוכז יוסיכ      
הדלפ לבכ ףסונבו 'מ 1 ךרואב      
תרקת ןיבל הרואת ףוג ןיב החטבה      
וא TNEGER 'בח תרצות .ןוטב      
.201.516ONIRUT ט"קמ ,ע"ש      

4,860.00 1,620.00   3.00                  'חי 
      

םגדמ יטנצסרולפ הרואת ףוג     01.08.06.0080
    OLOS הרקתב עוקש לוגע  
גוסמ טוו 55x1 הרונ םע תיטסוקא      
    5T תרצות ינורטקלא קנשמ ללוכ  
ט"קמ .ע"ש וא TNEGER 'בח      
    SOLO-111W294.5507  

27,540.00 1,530.00  18.00                  'חי 
      

םגד יטנצסרולפ הרואת ףוג     01.08.06.0090
הרקתב עוקש לוגע "טיילסקיפ"      
גוסמ טוו 81x2 תורונ םע תיטסוקא      
    DCT קנשמ םע הקלדה דויצ ללוכ  
ףוג ,תדרפנ הספוקב ינורטקלא      
הקבאב עובצ םוינימולא תקיצי יושע      
,שטולמ רוטקלפר ,תיטטסורטקלא      
ט"קמ רווניס תענומ תיכוכז יוסיכ      
    .55F106  

6,840.00 380.00  18.00                  'חי 
      

םע ראטס םגדמ הפצה הרואת ףוג     01.08.06.0100
דיילה לטמ גוסמ טוו 001 הרונ      
הרואת ףוג ,K0004 רוא ןווג ימרק      
הנגה םע טנוברקילופ רמוחמ יונב      
תיכוכז רוא רזפמ ,VU דגנ      
וכותב הקלדה דויצו לפוא תמסוחמ      
תומיטא תגרד ,)ריקה לע הנקתה(      
    .IP65  

1,680.00 420.00   4.00                  'חי 
      
      
      

100,230.00 60.80.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../034 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     034 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

100,230.00 מהעברה      

      

      

"סוקסיד" םגד לוגע הרואת ףוג     01.08.06.0110
טוו 81x2 תורונ םע יריק /יתרקת      
ףוג ינורטקלא קנשמ ,DCT גוסמ      
יוסיכ ,םוינימולא תקיצימ יונב הרואת      
טנוברקילופ גוסמ השדעו םוינימולא      
)שעג( GS 'בח תרצות ,לפוא      
.5043G5 ט"קמ      

22,200.00 600.00  37.00                  'חי 
      

881-לסקא םגדמ הרואת ףוג     01.08.06.0120
הסינכ יוריקב עוקש לוגע טקפמוק      
תורונ םע ףוגנזיד בוחרמ הנבמל      
    62x2 גוסמ טוו DCT, קנשמ  
תקיצימ יונב הרואת ףוג ,ינורטקלא      
הקבאב עובצ םוינימולא      
רוטקלפר ,רונתב תיטטסורטקלא      
תיכוכז יוסיכ ,שטולמ םוינימולא      
הספוקב הקלדה דויצ ,תזתומ      
.34PI תומיטא תגרד .תדרפנ      

2,040.00 680.00   3.00                  'חי 
      

W3-DEL םוריח הרואת ףוג     01.08.06.0130
הנקתהל RL XULYH םגדמ      
םגדמ וא תיטסוקא הרקתב העוקש      
    A4DL XULYH לע היולג הנקתהל  
תידועיי הספוקב הרקת /ריק      
ע"ש וא LLEWKCAM 'בח תרצות      
,םוח רזפמ ,ידועי ריממ ללוכ ףוגה .      
לטימ לקינ תונעטנ תוללוס זראמ       
    Am0071-V6.3, ידועי ןעטמ  
יטמוטוא תוניקת קדבמ ,תוללוסל      
/םודא יוויח תירונ ,םוריחה תכרעמל      
יבצמו הלקת ,הניעט יוויחל קורי      
הלקת הארתה ,תיטמוטוא הקידב      
טס ,TSET ןצחל ,תילאוזיוו תילוק      
ביתנב רוא רוזיפ תמאתהל תושדע      
.טולימה      

24,000.00 600.00  40.00                  'חי 
148,470.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוג 60.80.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../035 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     035 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ק ר א ה  70.80.10 ק ר פ  ת ת       
      

הנבמל דוסי תקראה ןקתמ     01.08.07.0010
תונקתבו תוינכותב טרופמכ      
תואיצי ללוכ ,דוסי תוקראה למשחה      
תאוושה ספ ללוכ ,הצוחה      
הקראה ללוכ ,ישאר םילאיצנטופ      
םיתורישה לכ לש תינקת      
ספל הנבמה לש םייתכתמה      
.ישאר םילאיצנטופ תאוושה      

8,500.00 8,500.00   1.00 'פמוק                 
      

פ"ע הנבמל םיקרב תקראה ןקתמ     01.08.07.0020
ללוכ תוינכתב טרופמכ 3711 ןקת      
לכה ,דוסיו הדרוה הטילק תכרעמ      
.טלפמוק      

5,950.00 5,950.00   1.00 'פמוק                 
      

יתכתמ תורש תקראה עוציב     01.08.07.0030
למשחה תונקתב שרדנכ( אוהשלכ      
תאוושה ספל )תוינכותה י"פעו      
)דרפנב דדמנש( ירוזיא םילאיצנטופ      
61 דע םידדובמ תשוחנ יכילומ םע      
תדוקנ דעו האוושהה ספמ ר"ממ      
םירושיגה לכ תוברל הקראהה      
,םיגרב ,טוליש תוברל ,םישרדנה      
לכו ,הקראה תולש ,םיחודיק      
.קוחה י"פע ל"נה עוציבל שרדנה      
ריחמ תא הנשי אל ךילומה ךרוא(      
.)הדיחיה      

3,200.00  80.00  40.00                  'חי 
      

ישאר םילאיצנטופ תאוושה ספ     01.08.07.0040
תודימב תיטילורטקלא תשוחנמ      
    01X001X0051 םיגרב ללוכ ,מ"מ,  
,ץיפק תיקסידו תויקסיד ,םימוא      
תשרדנה תומכב ,םוימדק םיפוצמ      
,םיגרב לש 05% תפסותבו רוביחל      
ץיפק תיקסידו תויקסיד ,םימוא      
.םירומש      

  760.00 380.00   2.00                  'חי 
      

ינשמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     01.08.07.0050
תודימב תיטילורטקלא תשוחנמ      
    01X001X006 םיגרב ללוכ ,מ"מ,  
,ץיפק תיקסידו תויקסיד ,םימוא      
תשרדנה תומכב ,םוימדק םיפוצמ      
,םיגרב לש 05% תפסותבו רוביחל      
ץיפק תיקסידו תויקסיד ,םימוא      
.םירומש      

  840.00 210.00   4.00                  'חי 
19,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונגהו תוקראה 70.80.10 כ"הס  

      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../036 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     036 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ד ו ק נ  80.80.10 ק ר פ  ת ת       
      

הנקתהב טלוו 032 רואמ תדוקנ     01.08.08.0010
52 נ"פ וא/ו ד"פ תורונצ םע היומס      
3X5.1 םיכילומ םע ,רטוק מ"מ      
YX2N 3*5.1 םילבכ וא/ו ,ר"ממ      
ט"הת םיקספמ םע ,ר"ממ      
דח לגעמב ."ONICITB" תרצותמ      
.יזאפ תלת לגעמב וא/ו יזאפ      

11,200.00  80.00 140.00                  'חי 
      

הנקתהב טלוו 032 רואמ תדוקנ     01.08.08.0020
52 נ"פ וא/ו ד"פ תורונצ םע היומס      
5.2X5 םיכילומ םע ,רטוק מ"מ      
YX2N 5.2*5 םילבכ וא/ו ,ר"ממ      
ט"הת םיקספמ םע ,ר"ממ      
דח לגעמב ."ONICITB" תרצותמ      
.יזאפ תלת לגעמב וא/ו יזאפ      

2,200.00 110.00  20.00                  'חי 
      

רובע רואמ תדוקנל ריחמ תפסות     01.08.08.0030
רוניצב ,ר"ממ 5.1 "יח" ףסונ ךילומ      
,םורחה תדיחי רובע ,לבכב וא/ו      
תלת לגעמב וא/ו יזאפ דח לגעמב      
.יזאפ      

1,320.00  30.00  44.00                  'חי 
      

רובע ,רואמ תדוקנל ריחמ תפסות     01.08.08.0040
תרצותמ ט"הת םימ ינגומ םיקספמ      
    "ONICITB" םינוש םיגוסמ  
.תוינכותב טרופמכ      

  540.00  30.00  18.00                  'חי 
      

תדמעל טלוו 022 עקת תיב תדוקנ     01.08.08.0050
ECIFFOKSIN תמגודכ הדובע      
52 נ"פ תורוניצ םע היומס הנקתהב      
םילבכ /םידיג םיכילומב רטוק מ"מ      
    5.2x3 יפוס רזיבא אלל ר"ממ  
.דרפנב דדמנש      

  900.00 150.00   6.00                  'חי 
      

טלוו 032 עקת תיב תדוקנ     01.08.08.0060
52 נ"פ תורוניצ םע היומס הנקתהב      
םילבכ /םידיג םיכילומב רטוק מ"מ      
    5.2x3 ט"הת עקת תיב םע ר"ממ  
.ONICITB םגדמ      

4,000.00 100.00  40.00                  'חי 
      
      
      
      
      
      

20,160.00 80.80.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../037 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     037 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

20,160.00 מהעברה      

      

      

טלוו 022 עקת תיב תדוקנ     01.08.08.0070
52 "כ" תורונצ םע ,היולג הנקתהב      
YX2N 3*5.2 םילבכו רטוק מ"מ      
,'א 61 ט"הע עקת תיב םע ,מ"מ      
. ע"ש וא "וקסינ N-1" םגדכ      

  720.00  80.00   9.00                  'חי 
      

עקת תיב תדוקנל ריחמ תפסות     01.08.08.0080
עקת יתב 2 רובע ,ט"הת טלוו 022      
תרצותמ ,'א 61 םידומצ      
    "ONICITB" )םינזומש יאנתב  
.)לגעמה ותואמ      

1,350.00  30.00  45.00                  'חי 
      

עקת תיב תדוקנל ריחמ תפסות     01.08.08.0090
עקת יתב 3 רובע ,ט"הת טלוו 022      
תרצותמ ,'א 61 ,םיבכרהב םידומצ      
    "ONICITB" )םינזומש יאנתב  
.)לגעמה ותואמ      

  300.00  50.00   6.00                  'חי 
      

עקת תיב תדוקנל ריחמ תפסות     01.08.08.0095
עקת תיב רובע ,ט"הע טלוו 022      
תרצות "N-2" םגדכ ,'א 61 לופכ      
.ע"ש וא "וקסינ"      

  120.00  30.00   4.00                  'חי 
      

עקת תיב תדוקנל ריחמ תפסות     01.08.08.0100
עקת תיב רובע ,ט"הת טלוו 022      
תרצות ,'א 61 םרזל ,םימ ןגומ      
    "BTICINO"  

  360.00  30.00  12.00                  'חי 
      

א"מ טטסומרטל הנכה תדוקנ     01.08.08.0110
םע ,היולג וא היומס הנקתהב      
וא ,רטוק מ"מ 32 נ"פ תורוניצ      
םילבכו רטוק מ"מ 52 "כ" תורוניצ      
טטסומרטה( ר"ממ 3X5.1 ט.ב.ט      
)ריוא גוזימ קרפב דרפנב דדמנ      

1,360.00  80.00  17.00                  'חי 
      

טלוו 004 תיזאפ תלת חכ תדוקנ     01.08.08.0120
אצומל דע ןיזמה למשח חולמ      
םע היומס /היולג הנקתהב הדוקנה      
52 "כ" תורוניצ וא 52 נ"פ תורוניצ      
YX2N 5.2x5 םילבכ םע מ"מ      
."ןוקס" EEC עקת תיב םע ר"ממ      

  400.00 200.00   2.00                  'חי 
      
      

24,770.00 80.80.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../038 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     038 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

24,770.00 מהעברה      

      

      

,ילמשח םימח םימ דודל חכ תדוקנ     01.08.08.0130
םע היולג וא היומס הנקתהב      
וא ,רטוק מ"מ 52 נ"פ תורוניצ      
םילבכו רטוק מ"מ 52 "כ" תורוניצ      
    YX2N 3X5.2 קספמ םע ,ר"ממ  
וא "ONICITB" תרצות ראומ דוד      
קספמהמ דודל הנזה וק םע ,ע"ש      
.דודה דיל ןוחטיב קספמ םעו      

  540.00 180.00   3.00                  'חי 
      

הנקתהב VT תנטנאל הנכה תדוקנ     01.08.08.0140
52 נ"פ תורונצ םע ,היולג וא היומס      
מ"מ 52 "כ" תורוניצ וא ,רטוק מ"מ      
.ןולינמ הכישמ יטוחו רטוק      

  600.00  60.00  10.00                  'חי 
      

הזירכ דויצ רזיבאל הנכה תדוקנ     01.08.08.0150
וא היומס הנקתהב אוהשלכ גוסמ      
ירוזיא תרושקת ןוראמ לחה היולג      
הכומס תרושקת תלעתמ לחה וא/ו      
תעצובמ ,הדוקנה אצומל דעו      
וא רטוק מ"מ 52 נ"פ תורוניצב      
טוח ,רטוק מ"מ 52 "כ" תורוניצ      
רזיבא תבית םע ,ןוליינמ הכישמ      
.טלשו הסכמ ,היומס וא הייולג      

1,800.00  60.00  30.00                  'חי 
      

םע ,היומס הנקתהב ןופלט תדוקנ     01.08.08.0160
ילבכו רטוק מ"מ 52 נ"פ תורונצ      
קזב י"ע םירשואמ תוגוז 3 ןופלט      
םגד ט"הת ןופלטל רמג רזיבא םע      
."שדח קזב"      

  800.00  80.00  10.00                  'חי 
      

יוליג תכרעמ רזיבאל הנכה תדוקנ     01.08.08.0170
הנקתהב אוהשלכ גוסמ שא יוביכו      
ןוראמ לחה היולג וא היומס      
תלעתמ לחה וא/ו ירוזיא תרושקת      
אצומל דעו הכומס תרושקת      
52 נ"פ תורוניצב תעצובמ ,הדוקנה      
מ"מ 52 "כ" תורוניצ וא רטוק מ"מ      
םע ,ןוליינמ הכישמ טוח ,רטוק      
,היומס וא הייולג רזיבא תבית      
.טלשו הסכמ      

2,760.00  60.00  46.00                  'חי 
      
      
      
      
      
      

31,270.00 80.80.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../039 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     039 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

31,270.00 מהעברה      

      

      

,הרואת תקלדה ןצחלל הדוקנ     01.08.08.0180
םע ,היולג וא היומס הנקתהב      
וא רטוק מ"מ 52 נ"פ תורוניצ      
םילבכו רטוק מ"מ 52  "כ" תורוניצ      
    YX2N 3X5.1 ןצחל םע ר"ממ  
,ט"הע וא/ו ט"הת ראומ הלעפה      
.ע"ש וא "ONICITB" תרצות      

  980.00  70.00  14.00                  'חי 
      

הנקתהב םורח ןצחלל הדוקנ     01.08.08.0190
52 נ"פ תורוניצ םע היולג וא היומס      
מ"מ 52 "כ" תורוניצ וא רטוק מ"מ      
yx2N 3X5.1 םילבכ םע ,רטוק      
.)דרפנב דדמנ ןצחלה( ר"ממ      

2,240.00  80.00  28.00                  'חי 
      

טוחלא וא םוקרטניאל הנכה תדוקנ     01.08.08.0200
יטוחו רטוק מ"מ 52 נ"פ תורונצ םע      
רמג רזיבאל הנכהו ,ןולינמ הכישמ      
וא ט"הת הנקתהב םוקרטניאל      
.ט"הע      

1,080.00  60.00  18.00                  'חי 
      

,םיבשחמ תרושקתל  הנכה תדוקנ     01.08.08.0210
דעו ירוזיא תרושקת ןוראמ לחה      
52 נ"פ תורוניצ םע ,הדוקנה אצומל      
םע ,ןולינמ הכישמ טוחו ,רטוק מ"מ      
תרושקתל רמג רזיבאל הנכה      
.ט"הע וא ט"הת הנקתהב םיבשחמ      

1,400.00  70.00  20.00                  'חי 
      

תכרעמ רזיבאל  הנכה תדוקנ     01.08.08.0220
ועצוביש( ןוחטב וא/ו תוסינכ תרקב      
וא היומס הנקתהב )םירחא י"ע      
ירוזיא תרושקת ןוראמ לחה היולג      
הכומס תרושקת תלעתמ לחה וא/ו      
תעצובמ ,הדוקנה אצומל דעו      
וא רטוק מ"מ 32 נ"פ תורוניצב      
טוח ,רטוק מ"מ 52 "כ" תורוניצ      
רזיבא תבית םע ,ןוליינמ הכישמ      
.טלשו הסכמ ,היומס וא הייולג      

1,800.00  60.00  30.00                  'חי 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

38,770.00 80.80.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../040 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     040 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

38,770.00 מהעברה      

      

      

לכ גוסמ ילמשח חופמל חכ תדוקנ     01.08.08.0230
מ"מ 32 נ"פ תורוניצ םע ,אוהש      
רטוק מ"מ 52 "כ" תורוניצ וא ,רטוק      
םע ,ר"ממ 5X5.2 ט.ב.ט םילבכו      
תורוניצ תועצמאב ,עונמל רוביח      
קיטסלפ יפוצמ םייתכתמ םיירושרש      
,"THGIT- DIUQIL" גוסמ ,םימוטא      
קספמ םעו ,םימוטא םיגניטיפ םע      
'א 55PI" 3X61" םוטא ןוחטב      
.ט"הת      

  780.00 260.00   3.00                  'חי 
      

,ןגזמל תיזאפ דח חכ תדוקנ     01.08.08.0240
םע ,היומס וא היולג הנקתהב      
"כ" תורוניצ וא מ"מ 32 נ"פ תורוניצ      
YX2N 3X4 םילבכו רטוק מ"מ 52      
)דרפנב דדמנ רמגה רזיבא( ,ר"ממ      

2,380.00 170.00  14.00                  'חי 
      

,טלוו 083 תיזאפ תלת חכ תדוקנ     01.08.08.0250
םע היומס וא היולג הנקתהב      
וא ,רטוק מ"מ 92 נ"פ תורונצ      
םע רטוק מ"מ 23 "כ" תורונצ      
רזיבא( ר"ממ YX2N 5*5.2 םילבכ      
.)דרפנב דדמנ רמגה      

  480.00 240.00   2.00                  'חי 
42,410.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תודוקנ 80.80.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

433,080.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקתו למשח 80.10 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../041 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     041 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90.10 ק ר פ       
      
,ם י נ פ  ח י ט  10.90.10 ק ר פ  ת ת       
      

ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     01.09.01.0010
לכה ,םיירושימ םיחטש לע םינוויכ      
.רמג תמישר י"פע      

103,500.00  75.00 1380.00    ר"מ 
      

תרצות ד"ממל רשואמ "רגב" חיט     01.09.01.0020
יטרפ י"פע לכה ,ע"ש וא "ריקומרת"      
.רמג תמישר      

3,450.00  30.00 115.00    ר"מ 
106,950.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ד"ממל חיטו ימרת חיט ,םינפ חיט 10.90.10 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט  20.90.10 ק ר פ  ת ת       
      

םע םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     01.09.02.0010
חיט תבכש ,הנותחת הצברה      
,הרוחש הטכילש תבכשו תרשיימ      
02/02 םוינימולא ילגרס תוברל      
.לכירדאה תריחבל ןווגב מ"מ      

118,000.00 100.00 1180.00    ר"מ 
      

תוריקל ימרת דודיבל ,רוק ירשג     01.09.02.0020
ןטירואילופ תוחול י"ע םיינוציח      
חיטל תחתמ מ"ס 2 יבועב ףצקומ      
.תולכירדא יטרפ י"פע לכה ,ץוח      

4,900.00  35.00 140.00    ר"מ 
122,900.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ץוח חיט 20.90.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

229,850.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 90.10 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../042 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     042 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01.10 ק ר פ       
      
י ח י ר א  ף ו צ י ר  30.01.10 ק ר פ  ת ת       
      

מ"ס 06/06 טינרג יחיראב ףוציר     01.10.03.0010
08 דוסי ריחמב ע"ש וא "בגנ" לש      
)A( סופיט י"פע לכה ,ר"מל/ח"ש      
.רמג תמישרב      

76,950.00 190.00 405.00    ר"מ 
      

חיראל תומיאתמה טינרג ילופיש     01.10.03.0015
גוסל םאות ,מ"ס 01 דע הבוגבו      
)A( סופיט י"פע ףוצירה ןווגו      
.םירמג תמישרב      

21,150.00  45.00 470.00    רטמ 
      

מ"ס 06/06 טינרג יחיראב ףוציר     01.10.03.0020
08 דוסי ריחמב ע"ש וא "בגנ" לש      
)A*( סופיט י"פע לכה ,ר"מל/ח"ש      
.רמג תמישרב      

47,500.00 190.00 250.00    ר"מ 
      

חיראל תומיאתמה טינרג ילופיש     01.10.03.0025
גוסל םאות ,מ"ס 01 דע הבוגבו      
)A*( סופיט י"פע ףוצירה ןווגו      
.םירמג תמישרב      

6,525.00  45.00 145.00    רטמ 
      

לש מ"ס 54/54 יחיראב ףוציר     01.10.03.0030
08 דוסי ריחמב ע"ש וא "בגנ"      
)B( סופיט י"פע לכה ,ר"מל/ח"ש      
.רמג תמישרב      

17,100.00 190.00  90.00    ר"מ 
      

םיטסדופ וא/ו ףוצירל ריחמ תפסות     01.10.03.0040
הטסורינמ הרהזא ישושבג רובע      
"םייופיצ לייא" לש מ"ס 06-כ בחורב      
)C( סופיט י"פע לכה ,ע"ש וא      
.םירמג תמישרב      

32,000.00 1,600.00  20.00    רטמ 
      

תועירי י"ע תמוק ןיב יטסוקא דודיב     01.10.03.0070
.ע"ש וא 52AG" ביצלפ" גוסמ      

13,200.00  30.00 440.00    ר"מ 
      

דוסי ריחמב הפשא רדח ףוציר     01.10.03.0900
)הפשא רדח( .ר"מ/ח"ש 00.04      

2,800.00 140.00  20.00    ר"מ 
      
      
      
      
      

217,225.00 30.01.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../043 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     043 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

217,225.00 מהעברה      

      

      

תוחולמ 'דכו םיטסדופ ,ףוציר יופיח     01.10.03.0910
י"פע לכה ,מ"ס 4-3 הרוסנ ןבא      
.רמג תמישר      

7,200.00 360.00  20.00    ר"מ 
      

תוחולב )חלשו םור( תוגרדמ יופיח     01.10.03.0920
דגנ ץוריח תוברל ,הרוסנ ןבא      
.רמג תמישר י"פע לכה ,הקלחה      

62,400.00 390.00 160.00    רטמ 
      

תוגרדמל תומיאתמה ןבא ילופיש     01.10.03.0930
םאות ,מ"ס 01 דע הבוגב םיטסופו      
.לכירדאה תריחבל ןווגו גוסל      

9,100.00  70.00 130.00    רטמ 
      

4/04 תודימב זילפמ תותלד ינתפמ     01.10.03.0940
מ"מ      

6,600.00  55.00 120.00    רטמ 
302,525.00 הרבעהל( שיש ",ןלצרופ טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 30.01.10 כ"הס  

)זוכיר ףדל                         

      
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  50.01.10 ק ר פ  ת ת       
      

הקימרק יחיראב םינפ תוריק יופיח     01.10.05.0010
00.05 דוסי ריחמ  ,מ"ס 02/02      
)הפשא רדח( .ר"מ/ח"ש      

5,100.00 170.00  30.00    ר"מ 
      

הקימרק יחיראב םינפ תוריק יופיח     01.10.05.0020
ע"ש וא "בגנ" לש מ"ס 02/02      
תוברל ,ר"מל/ח"ש 07 דוסי ריחמב      
תרבח "REVAC" גוסמ יליפורפ      
תוסירפ י"פע לכה ,םייופיצ לייא"      
.תולכירדא רמג ירמוח יטרפו      

30,400.00 190.00 160.00    ר"מ 
35,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוריק יופיח 50.01.10 כ"הס  

      
י ר ז י ב א  60.01.10 ק ר פ  ת ת       
      

ריק ג"ע יולת רטיל 1 הינובס     01.10.06.0010
    TROK יגולטק'סמןבל ןווג  
ירמוח תמישר י"פע לכה 0000065      
.רמג      

1,890.00 270.00   7.00    'חי 
      
      
      
      
      
      

1,890.00 60.01.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../044 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     044 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,890.00 מהעברה      

      

      

TRAMS םא טלאוט ריינל ןקתמ     01.10.06.0020
    KROT םיפד 0511 ןבל ןווג  
ירמוח תמישר י"פע לכה 220274      
רמג      

2,030.00 290.00   7.00    'חי 
      

ריק לע יולת ר יינ ףוסיאל חפ     01.10.06.0030
    TRAMS KROT רפסמ ןבל ןווג  
תמישר י"פע לכה ,000365 יגולטק      
רמג ירמוח      

  260.00 260.00   1.00    'חי 
      

םיידי בוגינל םילילגב ריינל ןקתמ     01.10.06.0040
    KROT זחאמ י"מ רשואמ  ןבל ןווג  
09299999 לפקתמ      

  930.00 310.00   3.00    'חי 
      

08/04 תודימב לטסירק תארמ     01.10.06.0050
הקבדה ליופ תוברל ,מ"ס      

1,140.00 380.00   3.00    'חי 
      

,מ"ס 06 רטוקב לטסירק תארמ     01.10.06.0060
הקבדה ליופ תוברל      

3,000.00 500.00   6.00    'חי 
      

םייושע ןוליינ יופיצ די יזחאמ     01.10.06.0070
,ןבל ןווג ןוליינ הפוצמ םוינימולא      
י"תמ רשואמ      

  580.00 290.00   2.00    'חי 
      

מ"ס 06/06 תיוז יזחאמ     01.10.06.0080
ןוליינ הפוצמ םוינימולא 98299999      
י"תמ רשואמ ,ןבל ןווג      

1,300.00 650.00   2.00    'חי 
      

מ"ס 06 תלד רישי יזחאמ     01.10.06.0090
    99999288  

  560.00 280.00   2.00    'חי 
      

.09299999 לפקתמ זחאמ     01.10.06.0100
2,500.00 1,250.00   2.00    'חי 

      

הטסרוינ רתסנ ןוגיע דדוב הילת יוו     01.10.06.0110
    7340  

  525.00  75.00   7.00    'חי 
      
      
      
      
      

14,715.00 60.01.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../045 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     045 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

14,715.00 מהעברה      

      

      

ינרוטקלא םיידי שביימ     01.10.06.0120
    DHS_WOW הטסורינ ףוג  
40001049  ןבל ןלצרופ רמויגב      

6,300.00 2,100.00   3.00    'חי 
21,015.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הנייגיה ירזיבא 60.01.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

359,040.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 01.10 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../046 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     046 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11.10 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ע ב צ  10.11.10 ק ר פ  ת ת       
      

לע ע"ש וא "לירקרפוס" עבצ     01.11.01.0020
תבכש תוברל ,םינפ חיט יחטשמ      
םינווגב תונוילע תובכש יתשו דוסי      
י"פע לכה ,לכירדאה תריחבל      
.רמג תמישר      

43,355.00  29.00 1495.00    ר"מ 
      

לע ע"ש וא "לירקרפוס" עבצ     01.11.01.0030
תבכש תוברל ,םינפ סבג יחטשמ      
םינווגב תונוילע תובכש יתשו דוסי      
י"פע לכה ,לכירדאה תריחבל      
.רמג תמישר      

9,720.00  27.00 360.00    ר"מ 
      

הבכרה תוברל ,תוילעמה יריפ דויס     01.11.01.0040
.םימוגיפ קוריפו      

5,000.00 5,000.00   1.00 'פמוק   
58,075.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םינפ עבצ 10.11.10 כ"הס  

      
ץ ו ח  ע ב צ  20.11.10 ק ר פ  ת ת       
      

תרצות ,השימג תינועבצ הטכילש     01.11.02.0010
תמישר י"פע לכה ,ע"ש וא "טל רינ"      
.לכירדאה תריחבל םינווגב רמג      

91,500.00  75.00 1220.00    ר"מ 
91,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ץוח עבצ 20.11.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

149,575.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11.10 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../047 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     047 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21.10 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ל ח  10.21.10 ק ר פ  ת ת       
      

,עובק קלח םע םוינימולא תונולח     01.12.01.0010
תמישרב 10-א סופיט י"פע לכה      
.םוינימולא      

5,360.00 2,680.00   2.00 'פמוק   
      

י"פע לכה ,לוגע םוינימולא תונולח     01.12.01.0020
.םוינימולא תמישרב 20-א סופיט      

7,360.00 1,840.00   4.00 'פמוק   
      

סופיט י"פע לכה ,םוינימולא תונולח     01.12.01.0030
.םוינימולא תמישרב 30-א      

1,610.00 1,610.00   1.00 'פמוק   
      

לכה ,ףנכ לע ףנכ םוינימולא תונולח     01.12.01.0050
תמישרב 50-א סופיט י"פע      
.םוינימולא      

1,570.00 1,570.00   1.00 'פמוק   
      

סופיט י"פע לכה ,םוינימולא תונולח     01.12.01.0060
.םוינימולא תמישרב 60-א      

5,200.00 2,600.00   2.00 'פמוק   
      

סופיט י"פע לכה ,םוינימולא תונולח     01.12.01.0160
.םוינימולא תמישרב 61-א      

5,960.00 2,980.00   2.00 'פמוק   
      

סופיט י"פע לכה ,םוינימולא תונולח     01.12.01.0180
.םוינימולא תמישרב 81-א      

1,110.00 1,110.00   1.00 'פמוק   
28,170.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונולח 10.21.10 כ"הס  

      
ת ו ת ל ד  20.21.10 ק ר פ  ת ת       
      

י"פע לכה ,תיפנכ וד םוינימולא תלד     01.12.02.0080
.םוינימולא תמישרב 80-א סופיט      

23,260.00 11,630   2.00 'פמוק   
      

י"פע לכה ,תיפנכ וד םוינימולא תלד     01.12.02.0090
.םוינימולא תמישרב 90-א סופיט      

8,900.00 8,900.00   1.00 'פמוק   
32,160.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תותלד 20.21.10 כ"הס  

      
ת ו ס י נ כ  30.21.10 ק ר פ  ת ת       
      

,םייפנכ 4 הזזה םוינימולא הנירטיו     01.12.03.0070
תמישרב 70-א סופיט י"פע לכה      
.םוינימולא      

8,930.00 8,930.00   1.00 'פמוק   
8,930.00 30.21.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../048 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     048 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

8,930.00 מהעברה      

      

      

סופיט י"פע לכה ,םוינימולא הנירטיו     01.12.03.0081
.םוינימולא תמישרב 80*-א      

28,800.00 7,200.00   4.00 'פמוק   
      

תבלושמ ,תיפנכ וד תחתפנ תלד     01.12.03.0100
י"פע לכה ,םוינימולא הנירטיוב      
.םוינימולא תמישרב 01-א סופיט      

9,980.00 9,980.00   1.00 'פמוק   
      

תובלושמ תוחתפנ תותלד     01.12.03.0110
י"פע לכה ,םוינימולא הנירטיוב      
.םוינימולא תמישרב 11-א סופיט      

42,750.00 42,750   1.00 'פמוק   
      

םע תבלושמ םוינימולא הנירטיו     01.12.03.0120
21-א סופיט י"פע לכה ,תונולח      
.םוינימולא תמישרב      

96,000.00 96,000   1.00 'פמוק   
      

םע תבלושמ םוינימולא הנירטיו     01.12.03.0130
31-א סופיט י"פע לכה ,תונולח      
.םוינימולא תמישרב      

51,000.00 51,000   1.00 'פמוק   
      

תבלושמ ,תיפנכ וד תחתפנ תלד     01.12.03.0140
י"פע לכה ,םוינימולא הנירטיוב      
.םוינימולא תמישרב 41-א סופיט      

11,550.00 11,550   1.00 'פמוק   
      

י"פע לכה ,העובק תיכוכז הנירטיו     01.12.03.0170
.םוינימולא תמישרב 71-א סופיט      

4,000.00 4,000.00   1.00 'פמוק   
253,010.00 ףדל הרבעהל( םיירוביצ םיחטש - תונירטיוו תוסינכ 30.21.10 כ"הס  

)זוכיר                         

      
ת ו נ ו ש  50.21.10 ק ר פ  ת ת       
      

תוטסק י"ע ץוח תוריק יופיח     01.12.05.0010
תריחבל םינווגב םוינימולא      
,קוזיח יטנמלא תוברל ,לכירדאה      
יפשח ,םיפוקשמ דוביע      
י"פע לכה ,'דכו תוזוזמ/םיחתפ      
.ןרציהתויחנהו תולכירדא יטרפ      

76,000.00 950.00  80.00    ר"מ 
76,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 50.21.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../049 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     049 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ח ר מ  ן ו ל ח  70.21.10 ק ר פ  ת ת       
      

001/001 תודימב םיזאג םוטא ןולח     01.12.07.0900
י"פע ףרועה דוקיפ י"ע רשואמ מ"ס      
.םוינימולא תמישרב 02-א סופיט      

4,200.00 2,100.00   2.00    'חי 
4,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןגומ בחרמ ןולח 70.21.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

393,540.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 21.10 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../050 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     050 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41.10 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ב ע  30.41.10 ק ר פ  ת ת       
      

דע בחורב )"גניפוק"( שאר יכבדנ     01.14.03.0900
מ"ס 5 דע יבועבו מ"ס 04      

28,600.00 260.00 110.00    רטמ 
28,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןבא תוריקב תודחוימ תודובע 30.41.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

28,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןבא תודובע 41.10 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../051 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     051 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו ו א  ג ו ז י מ  51.10 ק ר פ       
      
ג ו ז י מ  ד ו י צ  10.51.10 ק ר פ  ת ת       
      

חצ ריווא תקפסהל יזכרמ ינימ ןגזמ     01.15.01.0010
םע MFC0041 הקיפסב לפוטמ      
ףוגו קמוע תורוש 6 רוריק תללוס      
ט"ווק 41 קפסהב ילמשח םומיח      
יוביע תודיחי יתש םע תוגרד 3-ב      
.א"כ רוריק ןוט 5.3 לש הקופתב      
,םשג ןגומ סירתו ןוגג ללוכ ריחמה      
,תולעתל םישימג םירוביח ,ןנסמ      
,גרוס םע םיאשנמ ,תודיער ימלוב      
ןוחטב יקספמו הכימת ירזיבא      
,"קינוי" תרצותמ טטסומרתו      
רבעמ ללוכ .סקוו תכתמ וא "סירוא"      
שגר יפל יטמוטוא ץיק/ףרוח      
'פמטל תחתמ :ץוח תרוטרפמטב      
    C°81 הגרדב םומיח ףוג לעפומ  
רורוויא C°81-C°12 ןיב ,הנושאר      
רוריק תולועפ C°22 'פמטב ,דבלב      
    .  

28,000.00 28,000   1.00                  'חי 
      

הסינכ ילגופירטנצ חופמ .1-פמ     01.15.01.0020
,MFC 006,1 ,הרוחא תופכ ,תחא      
    PS"8.0 ס"כ 1 ,תועוצר תענה,  
ריחמה .IBS-553 חבש תרצותמ      
שימג רוביח ,םשג ןגומ הנבמ ללוכ      
,םייציפק תודיער ימלוב ,הלעתל      
,ריוא תטילפב תנוולוגמ תשר      
.םימ ןגומ ןוחטב קספמ      

3,500.00 3,500.00   1.00                  'חי 
      

תרצותמ A032-VH םגדמ חופמ     01.15.01.0030
    PS לש הקיפסל MFC 051, PSE  
םע קספמ ללוכ ריחמה .52.0      
רזוח לא ףדמ ,תוריהמ הנשמ      
.םשג ןגומ סירתו      

1,800.00 1,800.00   1.00                  'חי 
      

םגדמ תמלשומ כ"בא ןוניס תדיחי     01.15.01.0040
    003/008 HAF םותסש ללוכ  
תרצותמ לוק קיתשמו ץחל רורחשל      
.בקעי ןורכז .א.ב תוישעת      

38,000.00 19,000   2.00 'פמוק                 
      
      
      
      
      
      
      

71,300.00 10.51.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../052 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     052 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

71,300.00 מהעברה      

      

      

,PH גוסמ FRV יוביע תדיחי     01.15.01.0050
    RT2.11 תמגודכ 041 סקדניאב  
    GL. יופיצ ללוכ ריחמה  
קספמ ,SB תוללוסל יביסורוקיטנא      
תודיער ימלובו לודומ לכל ןוחטב      
,ישיבוצימ תרצותמ )םוח תבאשמ(      
GL וא ןיקייד      

68,400.00 34,200   2.00                  'חי 
      

גוסמ GL תמגודכ FRV דייאמ     01.15.01.0060
.2AGBG24UNRA םגדמ לעותמ      
םישימג םירוביחו ןנסמ ללוכ ריחמה      
.תולעתל      

7,000.00 7,000.00   1.00                  'חי 
      

גוסמ GL תמגודכ FRV דייאמ     01.15.01.0070
2CQTG51UNRA םגדמ הטסק      
.מ"ס 07X07 לודומב      

9,600.00 4,800.00   2.00                  'חי 
      

םגדמ םלוא ל"נכ     01.15.01.0080
    ARNU18GTQC2  

19,600.00 4,900.00   4.00                  'חי 
      

יליע גוסמ GL תמגודכ FRV דייאמ     01.15.01.0090
2LBSG21UNRA םגדמ      

7,000.00 3,500.00   2.00                  'חי 
      

םגדמ םלוא ל"נכ     01.15.01.0100
    ARNU24GSCL2  

21,000.00 4,200.00   5.00                  'חי 
      

הריגא לכימ םע זוקינ תבאשמ     01.15.01.0110
רזוח-לא םותסש םע רטיל 2 חפנב      
,תיטמוטוא הלעפהל ףוצמו      
םגד רוריק ירצומ ןייד תרצותמ      
    VCMA20S  

1,600.00 800.00   2.00                  'חי 
205,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רורוויאו ריוא גוזימ דויצ 10.51.10 כ"הס  

      
ת ו ל ע ת  20.51.10 ק ר פ  ת ת       
      

0.1-7.0 יבועב ןוולוגמ חפ תלעת     01.15.02.0010
.מ"מ      

18,200.00  91.00 200.00                  ר"מ 
      

6" רטוקב תדדובמ השימג הלעת     01.15.02.0020
  350.00  70.00   5.00                  רטמ 

      
      

18,550.00 20.51.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../053 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     053 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

18,550.00 מהעברה      

      

      

8" רטוקב םלוא ל"נכ     01.15.02.0030
3,200.00  80.00  40.00                  רטמ 

      

01" רטוקב םלוא ל"נכ     01.15.02.0040
  900.00  90.00  10.00                  רטמ 

      

6" רטוקב דודיב אלל השימג הלעת     01.15.02.0050
1,200.00  60.00  20.00                  רטמ 

      

8" רטוקב םלוא ל"נכ     01.15.02.0060
  350.00  70.00   5.00                  רטמ 

      

01" רטוקב םלוא ל"נכ     01.15.02.0070
  400.00  80.00   5.00                  רטמ 

      

ךתחב הסכמ םע חפ תלעת     01.15.02.0080
    02X03 זג תרנצ תנגה רובע מ"ס  
.הנבמל ץוחמו גגב      

1,800.00  90.00  20.00                  רטמ 
      

חטשב .כ.ו + יתרקת ריוא רזפמ     01.15.02.0090
.ר"מ 580.0 דע      

1,050.00 150.00   7.00                  'חי 
      

חטשב .כ.ו + יתרקת ריוא רזפמ     01.15.02.0100
.ר"מ 580.0 לעמ      

  750.00 1,500.00   0.50                  ר"מ 
      

VP-2 םגדמ לוגע .כ.ו + רזפמ     01.15.02.0110
8" רטוקב      

  400.00 200.00   2.00                  'חי 
      

ר"מ 580.0 לעמ חטשב ריוא סירת     01.15.02.0120
    .  

  400.00 800.00   0.50                  ר"מ 
      

.ר"מ 580.0 דע חטשב ריוא סירת     01.15.02.0130
  120.00 120.00   1.00                  'חי 

      

.םיריצ ג"ע ןנסמ םע ריוא סירת     01.15.02.0140
  500.00 1,000.00   0.50                  ר"מ 

      

580.0 לעמ חטשב .כ.ו + סירת     01.15.02.0150
.ר"מ      

  850.00 850.00   1.00                  ר"מ 
      

VP-1 םגדמ לוגע .כ.ו + סירת     01.15.02.0160
6" רטוקב      

  900.00 150.00   6.00                  'חי 
      

31,370.00 20.51.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../054 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     054 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

31,370.00 מהעברה      

      

      

השימג הלעת ןיב דדובמ םאתמ     01.15.02.0170
השימג הלעת ןיבו ריוא רזפמל      
.לדוג לכב תישאר הלעתל      

5,000.00 100.00  50.00                  'חי 
      

52.0 דע חטשב ינדי תוסיו ףדמ     01.15.02.0180
.ר"מ      

  940.00 188.00   5.00                  'חי 
      

דע חטשב עונמ ללוכ שא ףדמ     01.15.02.0190
.ר"מ 52.0      

11,400.00 1,900.00   6.00                  'חי 
      

לעמ חטשב עונמ ללוכ שא ףדמ     01.15.02.0200
.ר"מ 52.0      

1,500.00 2,500.00   0.60                  ר"מ 
      

2/1" תופיפצב תנוולוגמ תשר     01.15.02.0210
   60.00 120.00   0.50                  ר"מ 

      

םוינימולאמ הטלפ רובע תפסות     01.15.02.0220
חירא תמלשהל סירת לכל עובצ      
16X16 וא 06X06 לדוגל הרקת      
.מ"ס      

2,000.00 100.00  20.00                  'חי 
52,270.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאו תולעת 20.51.10 כ"הס  

      
ת ר נ צ  30.51.10 ק ר פ  ת ת       
      

רטוקב תדדובמ תשוחנמ תדוכלמ     01.15.03.0010
.ןגזמ רובע מ"ס 7 הבוגבו 1"      

  125.00 125.00   1.00                  'חי 
      

רטוקב תדדובמ תשוחנמ תדוכלמ     01.15.03.0020
2-אמ רובע מ"ס 02 הבוגבו ½1"      

  300.00 300.00   1.00                  'חי 
      

ךרואב 1" רטוקב יטסלפ זוקינ רוניצ     01.15.03.0030
.מ"מ 23 רוניצל םאתמ םע רטמ 2      

1,750.00 125.00  14.00 'פמוק                 
      

1½" רטוקב ןוולוגמ זוקינ רוניצ     01.15.03.0040
  750.00 150.00   5.00                  רטמ 

      

ללוכ 8" רטוקב ינדי קותינ זרב     01.15.03.0050
.םינגוא      

3,000.00 1,500.00   2.00                  'חי 
      
      
      

5,925.00 30.51.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../055 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     055 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

5,925.00 מהעברה      

      

      

םע תדדובמ תשוחנמ זג תרנצ גוז     01.15.03.0060
רובע םיילמשח דוקיפו הנזה יוק      
.2,1-אמ רובע .8/3" ;8/5" םירטק      
.ספליס יופיצ ללוכ ריחמה      

3,000.00 100.00  30.00                  רטמ 
      

FRV תכרעמל תמלשומ זג תרנצ     01.15.03.0070
םילצפמ תוברל ,תדדובמ תשוחנמ      
תרנצה ךרעמ .רטוק לכב םיקלחמו      
.םינגזמה ןרצי י"ע ורשואי םירטקהו      
תודיחי ןיב תרנצ ללוכ ריחמה      
וללכיו םידייאמה לכ ןיבל יוביעה      
למשח ילבכ ,םילתמ ,הפיטש ,יוקינ      
דודיב לעמ ספליס יופיצו דוקיפו      
יוביע 'חי רובע תרנצ .תרנצה      
PH גוסמ RT2.11 ,041 סקדניא      
)םוח תבאשמ(      

31,000.00 15,500   2.00 'פמוק                 
39,925.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאו תרנצ 30.51.10 כ"הס  

      
י מ ר ת  ד ו ד י ב  40.51.10 ק ר פ  ת ת       
      

תולעתל 1" יבועב יטסוקא דודיב     01.15.04.0010
.חפ      

6,525.00  45.00 145.00                  ר"מ 
      

תולעתל 2" יבועב יטסוקא דודיב     01.15.04.0020
.חפ      

2,700.00  90.00  30.00                  ר"מ 
9,225.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ימרת דודיב 40.51.10 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.51.10 ק ר פ  ת ת       
      

טוויח ללוכ 2 'סמ א"מ למשח חול     01.15.05.0010
דוקיפ ירזיבאלו דויצל אלמ ילמשח      
ריחמה .דוקיפ תכרעמ תוברלו      
.יעובש/ימוי םינמז חול ןועש ללוכ      

8,000.00 8,000.00   1.00 תכרעמ                 
8,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 50.51.10 כ"הס  

      
ה ר ק ב  70.51.10 ק ר פ  ת ת       
      

חצ ריואל קוחרמ הלעפה חול     01.15.07.0010
.םיתוריש חופמלו      

3,500.00 3,500.00   1.00 'פמוק                 
      
      
      
      
      

3,500.00 70.51.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../056 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     056 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

3,500.00 מהעברה      

      

      

ללוכ ,תונוכת בר יתכרעמ רקב     01.15.07.0020
,יעובש/ימוי ןועש ,קוחרמ רוביח      
821-ל דע רוביח ,ףרוח/ץיק רבעמ      
FRV רובע יוביעו דייאמ תודיחי      

16,000.00 8,000.00   2.00                  'חי 
      

FRV דייאמ תדיחיל טטסומרת     01.15.07.0030
.חיטל תחתמ עוקש ,םגד לכב      

4,800.00 600.00   8.00                  'חי 
24,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרקב 70.51.10 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  80.51.10 ק ר פ  ת ת       
      

םוטיאל 8" רטוקב TSB תכרעמ     01.15.08.0010
.ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמה טלקמ      

1,600.00 800.00   2.00 'פמוק                 
      

ריפל תרנצו תולעת תרידח םוטיא     01.15.08.0020
.טרפ יפל ןוקיליסו חפ םע גגב      

2,000.00 1,000.00   2.00 'פמוק                 
      

תוברל 4" רטוקב גגב חדק תחידק     01.15.08.0030
תותשק יתשו רטמ 2 ךרואב רוניצ      
תרנצה .טרפ יפל םוטיאו 4" רטוקב      
HCS-04 גוסמ      

  600.00 600.00   1.00 'פמוק                 
4,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 80.51.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

343,420.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ריווא גוזימ 51.10 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../057 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     057 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ק ס ה  י נ ק ת מ  61.10 ק ר פ       
      
ם ע  ד ו ד י ב  15.61.10 ק ר פ  ת ת       
      

01.16.51.0010 רטוק םימח םימ תורוניצל דודיב    
םע תוריקב םיצירחב 2/1"-4/3"      
טילוקימרו טיט      

  640.00  16.00  40.00    רטמ 
  640.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( טילוקימרו טיט םע דודיב 15.61.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  640.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הקסה ינקתמ 61.10 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../058 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     058 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ל ע מ  71.10 ק ר פ       
      
ת ו י ל ע מ  10.71.10 ק ר פ  ת ת       
      

םיעסונ 8 תילוארדיה תילעמ     01.17.01.0010
תושירדב תדמועה ג"ק 036 סמועל      
םיסלפמ 3 תתרשמו םיכנ ןקת      
םע תומוק  4 לש המרה הבוגל      
טרפמה י"פע הנוכמ - דוקיפ ןורא      
ינכטה      

170,000.00 170,000   1.00 'פמוק   
170,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוילעמ 10.71.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

170,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוילעמ 71.10 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../059 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     059 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  י נ ק ת מ  81.10 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ע מ  10.81.10 ק ר פ  ת ת       
      

לכ תא ללוכה 91" יזכרמ ד"סמ     01.18.01.0010
'וכו םירבצמ ,ןעטמ ,הרקבה דויצה      
.יונפ םוקמ 03% לש הברזר ללוכ      

3,400.00 3,400.00   1.00                  'חי 
      

SMR W042 קפסה רבגמ     01.18.01.0020
תוירונ ללוכ 91" דסמב הנקתהל      
,םוא 4 אצומ תבכע ,רתי סמוע      
-ו CDV42 הקפסאה חתמ      
    CAV022, רדתל תונעה םוחת  
    ZHK02-ZH03 םיתוויע זוחא  
ZHK1 רדתב 51.0% -ל תחתמ      
תמגודכ אלמ אצומ קפסהב      
    PD042 APJ תרצות M.D.J וא  
.ע"ש      

2,550.00 2,550.00   1.00                  'חי 
      

םע תוחפל תוסינכ 01 -ל לוק לברע     01.18.01.0030
תמגודכ גנוג ללוכ תונזואמ תוסינכ      
    0141-AMJ תרצות M.D.J ע"ש וא.  

1,530.00 1,530.00   1.00                  'חי 
      

הזירכ תכרעמל CD-CA לנפ     01.18.01.0040
  420.00 420.00   1.00                  'חי 

      

הניעטל יטמוטוא םירבצמ ןעטמ     01.18.01.0050
ללוכ ףוטפט תניעטו הריהמ      
לש הפוצר הדובעל םישבי םירבצמ      
PEJ 253 תמגודכ תוקד 04      
.ע"ש וא M.D.J תרצות      

2,120.00 2,120.00   1.00                  'חי 
      

ללוכ הספוקב TTP םוריח ןופורקימ     01.18.01.0060
עקש +ץופינ תספוקו חתפמ      
לכ ללוכ GR-54 ןופורקימל      
.טלפמוק םימאתמה      

2,720.00 680.00   4.00                  'חי 
      

לוקמר תדוקנל טווח תמלשה     01.18.01.0070
,הרקתב היולג וא היומס הנקתהב      
העצובש( רחא םוקמ לכב וא/ו ריקב      
םילוקמר ילבכ םע )םירחא י"ע      
    2X5.1 ןוראמ םישימג ר"ממ  
אצומל דעו ירוזיאה תרושקתה      
הדוקנה      

1,560.00  60.00  26.00                  'חי 
      
      
      

14,300.00 10.81.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../060 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     060 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

14,300.00 מהעברה      

      

      

4 וק יאנש םע W02 6" לוקמר     01.18.01.0080
001% ,05% ,02% ,01% תומצוע      
תיטסוקא הדוהת תספוק םע ,      
תרצות םייטסלפ םירמוחמ      
    SUMITPO רשואמ ע"ש וא.  

3,300.00 150.00  22.00                  'חי 
      

4 וק יאנש םע W02 6" לוקמר     01.18.01.0090
001% ,05% ,02% ,01% תומצוע      
תיטסוקא הדוהת תספוק םע ,      
תרצות םייטסלפ םירמוחמ      
    SUMITPO עוקש ,רשואמ ע"ש וא  
לע הספוקב תיטסוקא הרקתב      
.תוריש יחטשב חיטה      

1,120.00 140.00   8.00                  'חי 
      

3 וק יאנש םע W02 8" לוקמר     01.18.01.0100
םע ,04% ,02% ,01% תומצוע      
םירמוחמ תיטסוקא הדוהת תספוק      
וא SUMITPO תרצות םייטסלפ      
.רשואמ ע"ש      

1,040.00 260.00   4.00                  'חי 
      

01 -ל קולרטניא םירסממ תדיחי     01.18.01.0110
טרפמב ראותמכ ררוב ללוכ םירוזא      
.M.D תרצות P022-SSJ תמגודכ      
    J ע"ש וא.  

1,280.00 1,280.00   1.00                  'חי 
      

תוחפל םירוזא 01 -ל 91" רוטינומ     01.18.01.0120
תמגוד יאנשו 5" לוקמר ללוכ      
    703-UMJ תרצות M.D.J ע"ש וא.  

1,360.00 1,360.00   1.00                  'חי 
      

91" -ל תילטיגיד תועדוה 6 תדיחי     01.18.01.0130
רפסמו רודיש גיצי רשא גצ תלעב      
םינצחלו םישבי םיעגמ ללוכ .העדוה      
.תועדוהה תלעפהל      

1,700.00 1,700.00   1.00                  'חי 
      

םירוזאה לכל םיווק תקידב תכרעמ     01.18.01.0140
שבי עגמ ללוכ HK02 אצומ תמיגד      
תרצות 231SCJ תמגודכ הלקתל      
    M.D.J ע"ש וא.  

3,570.00 3,570.00   1.00                  'חי 
      

רסממ +םירבגמ תקידב תכרעמ     01.18.01.0150
.יפולח רבגמל הפלחה      

2,980.00 2,980.00   1.00                  'חי 
      

30,650.00 10.81.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../061 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     061 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

30,650.00 מהעברה      

      

      

םזמז גצ ללוכ תולקת זוכיר לנפ     01.18.01.0160
רמייטו הקתשה ןצחל ,הלקת      
לש ןמז קרפ רחאל רזוח םוזמזל      
אל הלקתהו הדימב תועש 6 -כ      
.הנקות      

  850.00 850.00   1.00                  'חי 
      

יללכ +םירוזא 01 הזירכ תדמע     01.18.01.0170
ימניד ןופורקימ תללוכה קולרטניא      
CRJ-11 תמגודכ שימג ראווצ לעב      
.ע"ש וא M.D.J תרצות      

1,440.00 1,440.00   1.00                  'חי 
      

ראווצ לעב ימניד ינחלוש ןופורקימ     01.18.01.0180
.שימג      

  680.00 340.00   2.00                  'חי 
      

לכ ללוכ GR-54 ןופורקימל עקש     01.18.01.0190
.םישורדה םימאתמה      

  840.00 210.00   4.00                  'חי 
      

הנתשמ יאנש סופיטמ המצוע יתסוו     01.18.01.0200
.הפיקע רסממ ללוכ      

1,800.00 300.00   6.00                  'חי 
      

21 לתופמו ךכוסמ ידיג בר לבכ     01.18.01.0210
'בח תרצות )9.0x2x21( תוגוז      
ףעס תונורא ןיב ע"ש וא "רודלט"      
.הזירכ תכרעמל      

  500.00  10.00  50.00                  רטמ 
      

05 לתופמו ךכוסמ ידיג בר לבכ     01.18.01.0220
'בח תרצות )9.0x2x05( תוגוז      
ףעס תונורא ןיב ע"ש וא "רודלט"      
.הזירכ תכרעמל      

  500.00  10.00  50.00                  רטמ 
      

םירוטילקת 6 -ל קסיד טקפמוק     01.18.01.0230
ראותמכ 01RD6J תמגודכ      
.טרפמב      

2,500.00 2,500.00   1.00                  'חי 
      

תועובק תונחת 21 -ל וידר טלקמ     01.18.01.0240
MF-8 הנטנא ללוכ תוחפל      

  510.00 510.00   1.00                  'חי 
      
      
      
      
      

40,270.00 10.81.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../062 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     062 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

40,270.00 מהעברה      

      

      

בשחמ ךרד הקיסומ תסינכל הנכה     01.18.01.0250
םימאתמה לכ ללוכ תוסינכ 4      
הקיסומ ןסחמו בשחמ( םישרדנה      
.)רוביצ ינבמ א"תע י"ע קפוסי      

  170.00 170.00   1.00 'פמוק                 
      

W51 S.M.R רוטק'גורפ רפוש     01.18.01.0260
    BD021 תרצות יאנש ללוכ S.P.A  
.ע"ש וא      

4,080.00 340.00  12.00                  'חי 
      

תוירחאו הלעפה ,הנקתה ,הכרדה     01.18.01.0270
תוינכתו דועית םע םישדוח 21      
םותב חקפמל ורסמיש תודע      
סיסב לע ויהי תוינכתה .טקיורפה      
דאקוטוא תנכותבו דדומ סדנהמ      
םיטס השולש ,תוחפל 8002      
.קסידו תוינכת      

2,550.00 2,550.00   1.00 'פמוק                 
47,070.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הזירכ תוכרעמ 10.81.10 כ"הס  

      
ת כ ר ע מ  20.81.10 ק ר פ  ת ת       
      

.ץוח יאנתל םאתומה הסינכ לנאפ     01.18.02.0010
המלצמ .םוינימולאמ לנאפה תיזח      
    "3/1 DCC ארפניא תרואת ללוכ.  
םג ןמזה לכ םיראומ םישקמה      
.הלעפהל ןתינ טלחומ ךשוח יאנתב      
3*61 גצ תירבעב DCL ןופלא      
,טירפתכ שמשמ .ראומ      
.רישי גויח רובע היצמרופניאו      
גויחל דרוביק וכותב ללוכ לנאפה      
לנאפה .תלדה תחיתפלו ,רישי      
הסינכ תרקבל טלקמ ללוכ      
העונת ןשייח .)יטימיסקורפ(      
.לנאפה תלעפהל רטמ קחרממ      
םידוקו ,תומש 544 רידגהל ןתינ      
וא דוק י"ע גויח .תלדה תחיתפל      
י"ע תלדה תחיתפ .תירבעב ןופלא      
תחיתפ .תויורשפא 544 -דוק      
0003 -הברק חתפמ י"ע תלדה      
תוילוק תועדוה שמח .תויורשפא      
םגד .תירבעב שמתשמה חרואל      
    CKV6MT-HA )תרושקת רברג  
.ע"ש וא )ןוחטבו      

3,400.00 3,400.00   1.00                  'חי 
      
      
      
      

3,400.00 20.81.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../063 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     063 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

3,400.00 מהעברה      

      

      

מ"מ -4" היזיוולט םוקרטניא     01.18.02.0020
רוטינומה תורגסמ .021*081*02      
אלל ישפוח רוביד .רוחש /ןבלב      
תרואת .eerfdnaH -תרפופש      
האירקל ןצחל .העובק םינצחל      
/תימצע הקלדהל ןצחל .רמושל      
קותינ .תומלצמ לע הייפצ ןצחל      
תחיתפל ןצחל .ךסמה ג"ע -לוצלצ      
-רובידל ןצחל .ךסמה ג"ע -תלדה      
CV3/1E-1HA םגד .ךסמה ג"ע      
.ע"ש וא )ןוחטבו תרושקת רברג(      

1,520.00 760.00   2.00                  'חי 
      

תילטיגיד היזיוולט םוקרטניא תזכר     01.18.02.0030
SUB תטישב תלעופה תיתבותכ      
תרושקת רברג( HA-1006 םגד      
.טלפמוק ,ע"ש וא )ןוחטבו      

15,300.00 7,650.00   2.00 'פמוק                 
      

םייתמוק םיחנעפמו חכ יקפס     01.18.02.0040
ל"נה היזיוולטו םוקרטניא תכרעמל      
.טלפמוק ,ןרציה לש םיירוקמ      

2,560.00 1,280.00   2.00 'פמוק                 
      

םאתומ הסינכ תלדל ילמשח לוענמ     01.18.02.0050
,ל"נה םוקרטניאה תכרעמל      
.טלפמוק      

  680.00 340.00   2.00 'פמוק                 
      

הנכה תדוקנל טוויח תמלשה     01.18.02.0060
)םירחא י"ע עצובתש( םוקרטניאל      
לכ םע ,היולג וא/ו היומס הנקתהב      
תויחנה יפל םימיאתמה םילבכה      
דעו םוקרטניאה דקוממ ,ןרציה      
םילבכ תוברל ,הדוקנה אצומל      
הלחשה ,תולעתב ,תומלוסב      
.'וכו תורוניצב      

  180.00  90.00   2.00                  'חי 
      

לש הצרהו הלעפה ,םירוביח     01.18.02.0070
םוקרטניאה תוכרעמ      
ליעל ודדמנש היזיוולט/םוקרטניאו      
םישורדה רזעה ירזיבא לכ תוברל      
,ל"נה תוכרעמה תלעפהו המלשהל      
.טלפמוק      

1,700.00 1,700.00   1.00 'פמוק                 
25,340.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוקרטניא תכרעמ 20.81.10 כ"הס  

      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../064 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     064 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת כ ר ע מ  30.81.10 ק ר פ  ת ת       
      

תוריש ,הנבומ דל ללוכ הצק תדיחי     01.18.03.0010
.DEL םגד תוירחאו      

1,800.00 300.00   6.00                  'חי 
      

דל ללוכ תיראלוס הצק תדיחי     01.18.03.0020
תוירחאו תוריש ,הנקתה ,הנבומ      
.DEL-RALOS םגד      

1,800.00 300.00   6.00                  'חי 
      

GM םגד הרקב תדיחי     01.18.03.0030
1,500.00 1,500.00   1.00                  'חי 
5,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רונגמ םיפלטע תקחרהל תכרעמ 30.81.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

77,510.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקת ינקתמ 81.10 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../065 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     065 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91.10 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  י ד ו מ ע  10.91.10 ק ר פ  ת ת       
      

8"-01" רטוקב הדלפ ידומע     01.19.01.0010
תונוש תורוצבו םינוש םיכרואב      
תוקטלפ תוברל ,תוינכתב טרופמכ      
.ןוגיע יגרבו הדלפ      

55,500.00 18,500   3.00    ןוט 
      

רובע הדלפה ידומעל ריחמ תפסות     01.19.01.0020
.לוח יוקינ      

3,600.00 1,200.00   3.00    ןוט 
      

רובע הדלפה ידומעל ריחמ תפסות     01.19.01.0030
+ יסקופא עבצ תכרעמב העיבצ      
תריחבל םינווגב ןתירואילופ      
.לכירדאה      

8,400.00 2,800.00   3.00    ןוט 
67,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ ידומע 10.91.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

67,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שרח תורגסמ 91.10 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../066 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     066 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22.10 ק ר פ       
      
ת ו ל ק  ת ו צ י ח מ  10.22.10 ק ר פ  ת ת       
      

תוחולמ  םינפ תוריקל יטסוקא יופיצ     01.22.01.0900
היצקורטסנוק ,דודיב תוברל ,סבג      
רמג דע לכה ,ריקל תקזוחמ      
יטרפ י"פע העיבצל ןכומ םלשומ      
.תולכירדא      

4,800.00 160.00  30.00    ר"מ 
4,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תושעותמו תולק תוציחמ 10.22.10 כ"הס  

      
ת ו ר ק ת  20.22.10 ק ר פ  ת ת       
      

הריגס תוברל ,סבג תוחולמ הרקת     01.22.02.0010
  ,)םירניס( תיכנא-תיקפוא    
דע לכה ,לטכפשו היצקורטסנוק      
י"פע העיבצל ןכומ םלשומ רמג      
.רמג תמישרב )A( סופיט      

66,000.00 200.00 330.00    ר"מ 
      

יחיראמ תיטסוקא הרקת     01.22.02.0020
םגדמ מ"ס 06/06 סאלגרביפ      
תוברל ,"ןופוקוא" תרבח "גטנוודא"      
ןייל ןייפ י"ע הילת תיצקורטסנוקה      
לכה ,יפקיה U-050 תרגסמו      
)B( סופיטי"פע  םלשומ רמגדע      
.רמג תמישרב      

59,400.00 220.00 270.00    ר"מ 
      

תרצות סבג תורקתב השיג חתפ     01.22.02.0030
06/06 תודימב ,ע"ש וא "דנוברוא"      
.מ"ס      

  490.00 490.00   1.00    'חי 
      

תרצות סבג תורקתב השיג חתפ     01.22.02.0040
06/021 תודימב ,ע"ש וא "דנוברוא"      
.מ"ס      

1,880.00 940.00   2.00    'חי 
      

תויטסוקא תורקתל ריחמ תפסות     01.22.02.0050
םיחישק םילתמ י"ע קוזיח רובע      
מ"ס 06 לכ קחרמ ורבוחיש      
י"פע לכה ,םיישארה םיאשנמל      
דוקיפ תושירדו תולכירדא יטרפ      
.ףרועה      

1,500.00  50.00  30.00    ר"מ 
129,270.00 הרבעהל( (בתות תורקת) תויטסוקא וא תויולת תורקת 20.22.10 כ"הס  

)זוכיר ףדל                         

      
      
      
      

134,070.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןינבב םישעותמ םיביכר 22.10 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../067 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     067 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

,ם י ק ו ר י פ  ,ת ו ס י ר ה  42.10 ק ר פ       
      
ת ו ס י ר ה  10.42.10 ק ר פ  ת ת       
      

.תלוספ קוליסו קוריפ ,הסירה     01.24.01.0010
100,000.00 100,000   1.00 'פמוק   
100,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיקוריפו תוסירה 10.42.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

100,000.00 ףדל הרבעהל( םיחתפ תצירפ ,תורסה ,םיקוריפ ,תוסירה 42.10 כ"הס  

)זוכיר                     

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../068 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     068 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  43.10 ק ר פ       
      
י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  10.43.10 ק ר פ  ת ת       
      

721 -ל תיגולנא שא יוליג תזכר     01.34.01.0010
תרצות תמגודכ תובותכ      
    ERIFELET םגדמ רשואמ ע"ש וא  
    0003 RDA טרפמב ראותמכ  
.ינכטה      

6,800.00 6,800.00   1.00                  'חי 
      

גצ םע שא יוליג תזכרל הנשמ לנפ     01.34.01.0020
קשממ +ירמונ אפלא ילטיגיד      
    232SR הפשב הגוצת םע  
'בח תרצות ,תילגנאהו תירבעה      
    ERIFELET רשואמ ע"ש וא.  

2,980.00 2,980.00   1.00                  'חי 
      

גוסמ םירבצמ ןעטמ /קפס תכרעמ     01.34.01.0030
תועש 27 הדובע ןמזל ,לופיט אלל      
.למשח תקפסא אלל      

  850.00 850.00   1.00 'פמוק                 
      

.תירוזא תבותכ תדיחי     01.34.01.0040
2,240.00 280.00   8.00 'פמוק                 

      

.תירוזא תיתבותכ הלעפה תדיחי     01.34.01.0050
1,740.00 290.00   6.00 'פמוק                 

      

גוסמ םירבצמו ןעטמ /קפס תכרעמ     01.34.01.0060
םיטנגמורטקלא רובע לופיט אלל      
.תונוש תולעפהלו תותלדל      

  420.00 420.00   1.00 'פמוק                 
      

טלוו 42 טנגמורטקלא תדיחי     01.34.01.0070
תלדל תמאתמו תותלד רורחשל      
.לעופב ןקתותש      

1,360.00 340.00   4.00 'פמוק                 
      

תכרעמה לכל תוריש תנכות     01.34.01.0080
.טלפמוק      

  850.00 850.00   1.00 'פמוק                 
      

יגולנא ירטקלא וטופ ןשע יאלג     01.34.01.0090
תדיחי םע A084-OFT תמגודכ      
'בח תרצות סיסב ללוכ תבותכ      
    ERIFELET י"ע רשואמ ע"ש וא  
.ןנכתמה      

9,800.00 280.00  35.00                  'חי 
      

.םודא יגולנא ץופינ ןצחל     01.34.01.0100
2,240.00 280.00   8.00                  'חי 

      
29,280.00 10.43.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../069 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     069 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

29,280.00 מהעברה      

      

      

ןופלט ירפסמ 5 דע יטמוטוא ןגייח     01.34.01.0110
שא יוליג תכרעמל םיחיינו םידיינ      
'בח תרצותמ i005-MDT תמגודכ      
    ERIFELET י"ע רשואמ ע"ש וא  
.ןנכתמה      

1,520.00 760.00   2.00                  'חי 
      

ןשע יאלגל תינשמ ןומיס תרונמ     01.34.01.0120
1,100.00 110.00  10.00                  'חי 

      

.לעפוה יוביכ טלש     01.34.01.0130
  340.00 170.00   2.00                  'חי 

      

הנקתהל ילוק רוא הארתה רפוצ     01.34.01.0140
.ץנצנ םע תימינפ      

2,170.00 310.00   7.00                  'חי 
      

םימ ןגומ ילוק רוא הארתה רפוצ     01.34.01.0150
.תינוציח הנקתהל      

1,140.00 380.00   3.00                  'חי 
      

תוינקת תויטמוטוא יוביכ תוכרעמ     01.34.01.0160
םידלי ינג ישאר חולל ,MF-002 זגב      
לש רעושמ חפנ( בלח תפיט חולו      
זג ילכימ תוברל )ק"מ 4 חולה      
םותסש םע ,םיאתמ לוביקב      
ןוגעל האיצי םע ,הריהמ הקירפל      
תרנצל לכימה ןיב רוביחל ,שימג      
םע לכימה ןוגיעל קבח םע רוזיפה      
יריחנו תרנצ םע ,םיאתמ ץחל דמ      
םע ,APFN ןקתל םאתהב רוזיפ      
תדיריל הארתה םע ,תינדי הלעפה      
.םילכימה ץחל      

3,400.00 3,400.00   1.00 'פמוק                 
      

יוליג תכרעמ תדוקנל טווח תמלשה     01.34.01.0170
היולג וא/ו היומס הנקתהב ןשע      
לש גוס לכל )םירחא י"ע העצובש(      
אצומל דעו הרקבה חולמ ,רזיבא      
םיככוסמ םילבכ םע ,הדוקנה      
,דיג לכ GWA61 ךתחב ,םילתופמו      
םאתהבו ןרציה תוצלמה י"פע       
.םינקתה ןוכמ תושירדל      

2,340.00  60.00  39.00                  'חי 
      
      
      
      
      
      

41,290.00 10.43.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../070 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     070 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

41,290.00 מהעברה      

      

      

תכרעמ לש הצרהו ,הלעפה ,רוביח     01.34.01.0180
הנכות תוברל ,שאה יוביכו יוליג      
יפל תכרעמה לכל םייללכ תונכיתו      
םיטס השולש ללוכ ,חוקלה תושירד      
תנכות סיסב לע תודע תוינכת      
'וכו קסיד ,תוחפל 2102 דאקוטוא      
.הדובעה םותב חקפמל הריסמל      

2,550.00 2,550.00   1.00 'פמוק                 
      

ןוכמ י"ע הרושיאו תכרעמה תקידב     01.34.01.0190
תוברל ,תויוגיתסה אלל ,םינקתה      
ריחמב לולכ .ושרדייש תוקידבה לכ      
.תכרעמה      

2,120.00 2,120.00   1.00 'פמוק                 
45,960.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוביכו יוליג תכרעמ 10.43.10 כ"הס  

      
ה ק ע ז א  ר פ ו צ  13.43.10 ק ר פ  ת ת       
      

,LLAWEDIS גוסמ רלקנירפס     01.34.31.0070
TPN ,2/1" ריחנ ,זילפ רומיג ,העוב      
    "2/1, ,6.5=K 86 הלעפהה 'פמט,  
BG םגד ,סויסלצ תולעמ 39 ,97      
ע"ש וא "LARTNEC" תרצות      

4,200.00  60.00  70.00                  'חי 
      

TNEDNEP גוסמ רלקנירפס     01.34.31.0190
    RESPONSE ,RECESSED  
    KCIUQ, םורכ רומיג ,העוב,  
,2/1" ריחנ ,םיקלח 2 הטזור תוברל      
     ,6.5=K 97 ,86 הלעפהה 'פמט,  
RQ-BG  םגד ,סויסלצ תולעמ 39      
ע"ש וא "LARTNEC" תרצות      

5,600.00  80.00  70.00                  'חי 
      

הטזורו ןבל רומיג רובע תפסות     01.34.31.0227
הנבל      

  440.00  10.00  44.00                  'חי 
      

הרקתב זתמ לש דבלב הנקתה     01.34.31.0490
חירא עצמאל ותמאתהו תכמנומ      
דע ךרואב 1" רוניצ תוברל הרקתה      
י"ע קפוסי זתמה( םירזיבאו 'מ 0.1      
)ןימזמה      

9,800.00 140.00  70.00 'פמוק   
      

ךרואב ןוגיע םע מ"בלפ שימג רוביח     01.34.31.1020
מ"מ 0051 דע      

6,650.00 190.00  35.00 'פמוק   
26,690.00 ףדל הרבעהל( םימ ןגומ תינוציח הנקתהל הקעזא רפוצ 13.43.10 כ"הס  

)זוכיר                         

      
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../071 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     071 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ו נ י צ  23.43.10 ק ר פ  ת ת       
      

םיעובצ םירוחש הדלפ תורוניצ     01.34.32.0020
וא םייולג רפת ילב 04 לוידקס      
םירבוחמ תכמנומ הרקתב םייומס      
,םילתמו םיחפס תוברל ,תוגרבהב      
1" רטוק      

1,350.00  90.00  15.00    רטמ 
      

01 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     01.34.32.0410
הרקתב םייומס וא םייולג רפת םע      
םירבחמ י"ע םירבוחמ תכמנומ      
תוברל ,PU KCIUQ םיריהמ      
1 2/1" רטוק ,םיחפסו םילתמ      

13,600.00  80.00 170.00    רטמ 
      

01 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     01.34.32.0420
הרקתב םייומס וא םייולג רפת םע      
םירבחמ י"ע םירבוחמ תכמנומ      
תוברל ,PU KCIUQ םיריהמ      
2" רטוק ,םיחפסו םילתמ      

6,600.00 110.00  60.00    רטמ 
      

01 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     01.34.32.0430
הרקתב םייומס וא םייולג רפת םע      
םירבחמ י"ע םירבוחמ תכמנומ      
תוברל ,PU KCIUQ םיריהמ      
אללו םיריהמ םירוביחו םילתמ      
3" רטוק ,םיחפס      

8,450.00 130.00  65.00    רטמ 
30,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תורוניצ 23.43.10 כ"הס  

      
ם י ח פ ס  33.43.10 ק ר פ  ת ת       
      

ירבעמ ,תויופעתסה ,תויווז( םיחפס     01.34.33.0010
םירבחמ תוברל ,)ינכמ T ,רטוק      
,PU KCIUQ גוסמ םיריהמ      
3" רטוק תורוניצל      

2,800.00 140.00  20.00    'חי 
      

HCTIWS( המירז קספמ     01.34.33.0210
    WOLF(  MF/LU CDV 42 ןקתומ  
םגד תמגודכ 3" רטוק תרנצ לע      
    F-RSV תרצות "RETTOP" וא  
ע"ש      

2,010.00 670.00   3.00    'חי 
      

Y&SO MF/LU רעש ףוגמ     01.34.33.0300
1" רטוק  הגרבה ירוביח הזנורבמ      
ע"ש וא "OCBIN" תרצות תמגודכ      

3,280.00 820.00   4.00    'חי 
      
      

8,090.00 33.43.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../072 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     072 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

8,090.00 מהעברה      

      

      

Y&SO MF/LU רעש ףוגמ     01.34.33.0330
  2" רטוק  הגרבה ירוביח הזנורבמ    
ע"ש וא "OCBIN" תרצות תמגודכ      

5,520.00 1,380.00   4.00    'חי 
      

לזרב יושע MF/LU רפרפ ףוגמ     01.34.33.0420
םגד תמגודכ 3" רטוק הקיצי      
    )W)G-VFB תרצות  
    "LARTNEC" ע"ש וא  

5,400.00 1,350.00   4.00    'חי 
      

GNIWS םגד רזוח לא םותסש     01.34.33.0550
    MF/LU 3" רטוק ,הקיצי לזרב יושע  
תרצות G-1  םגד תמגודכ ,      
    "GNIKIV" ע"ש וא  

2,400.00 1,200.00   2.00    'חי 
      

תינולח םע זוקינו הקידב זרב     01.34.33.0650
    (TEST an DRAIN) UL/FM  
0001 םגד תמגודכ 2" רטוק      
ע"ש וא "FGA" תרצות      

13,680.00 3,420.00   4.00    'חי 
      

4/1" רטוק MF/LU  ץחל קרופ     01.34.33.0700
תרצות תמגודכ קותינ זרב תוברל      
    "LLENNIRG" ע"ש וא  

1,440.00 360.00   4.00    'חי 
      

שאר םע  MF/LU  הקנסה רוביח     01.34.33.0710
ינש תוברל 4" ףקז לע 3X2" לופכ      
,תרשרשו םיסכמ ,ץרוטש ידמצמ      
A-69/59 םגד תמגודכ טלפמוק      
SRELKNIRPS" תרצות      
    CITAMOTUA" ע"ש וא  

1,980.00 1,980.00   1.00    'חי 
      

םייברזר םירלקנירפס 21-ל ןורא     01.34.33.0810
  440.00 440.00   1.00    'חי 

      

003 דע ,3 2/1" רטוק ץחל דמ     01.34.33.1000
    ISP רשואמ MF/LU םגד תמגודכ  
    " AU" תרצות "ELBAILER" וא  
זרב ,רוביח ירזיבא תוברל ע"ש      
4/1" האיצי תפומו יכרד תלת      
ישארה רוניצהמ      

1,500.00 250.00   6.00    'חי 
40,450.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאו םיחפס 33.43.10 כ"הס  

      
      
      

143,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43.10 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../073 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     073 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04.10 ק ר פ       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.04.10 ק ר פ  ת ת       
      

קורפ ללוכ ,חטשה ףושיחו םיקורפ     01.40.01.0010
,םיכומנ תוריק ,תודוסי ,הפש ינבא      
,טלפסא יחטשמ ,ןוטב יחטשמ      
תרבעה תוברל ,א"תע םע םואתב      
ינסחמל הינב ירמחו ןג טוהיר      
.הייריעה      

2,880.00  12.00 240.00    ר"מ 
      

תיב ללוכ םיצע תתירכ/תריקע     01.40.01.0015
.םדגהו םישרושה      

8,800.00 400.00  22.00    'חי 
      

םירגוב םיצע תרבעה/תקתעה     01.40.01.0020
הנכה תוברל ,א"ת תייריע םוחתב      
םילכב ףונ תמרהו םוזיג ,הקתעהל      
יפל לכה,םיידי תדובעבו םיינכימ      
.'רדאו הייריעה םונורגא תויחנה      

1,100.00 1,100.00   1.00    'חי 
      

הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר     01.40.01.0030
רב יבשעו היחמצ ישרוש תליטקל      
"פאדנואר"ב ףוציר יחטשל תחתמ      
.ינוריע טרפמ יפל ,ע"ש וא      

  200.00   2.00 100.00    ר"מ 
      

תוחוש יסכמל הבוג תמאתה     01.40.01.0040
.םיננכותמ עקרק ינפל תיתשת      
תבכרהו קורפ ,רפע תודובע ללוכ      
תומלשה ןוטבמ םימורט םיטנמלא      
.שורדה לכו הקיצי      

1,050.00 350.00   3.00    'חי 
      

.דוסי ללוכ םייק רדג ריק לש קורפ     01.40.01.0070
1,800.00 180.00  10.00    ק"מ 

15,830.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( קוריפו הנכה תודובע 10.04.10 כ"הס  

      
,ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.04.10 ק ר פ  ת ת       
      

קודיהו רוזיפ ,הביצח וא/ו הריפח     01.40.02.0010
וקוליס וא/ו רתאב רופחה רמוחה      
תושרה י"ע רשואמ הכיפש רתאל      
.הלחה      

2,800.00  40.00  70.00    ק"מ 
      
      
      
      
      
      

2,800.00 20.04.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../074 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     074 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

2,800.00 מהעברה      

      

      

,גרדומ רמוחמ אבומ רפע יולימ     01.40.02.0015
ללוכ רמוחה ביטל חקפמה רושיאב      
02 דע לש תובכשב קודיהו רוזפ      
.מ"ס      

  275.00  55.00   5.00    ק"מ 
      

רוזפ ללוכ אבומ 'א גוס עצמ יולימ     01.40.02.0020
.ו.ש.א.א דייפידומ 89% קודיהו      
מ"ס 02 דע לש תובכש יתשב      
.מ"ס 04 תוחפל( ךרדמ יחטשב      

3,825.00  85.00  45.00    ק"מ 
      

הלק תיננג עקרק יולימו רושי רוזיפ     01.40.02.0030
גוסמ ,א"ת תייריע טרפמ יפל      
ףוחה רוזאמ תילוח הרמח      
רחאל( מ"ס 04 לש תובכשב      
ק"מ 1-ו ןוניג ירוזאב )העיקש      
רושיאב לכה .םיצעל העיטנ יחתפב      
.עקרקה ביטל רתאב חקפמה      

1,000.00  50.00  20.00    ק"מ 
      

תימוקמ עקרק קודיהו רושי רוזיפ     01.40.02.0040
חקפמה רושיאב לכה .תינכת יפל      
הבכש יבועב .עקרקה ביטל רתאב      
.תוחפל מ"ס 03 לש      

  240.00  40.00   6.00    ק"מ 
      

יזגראב יקנ םי לוח רוזיפו תקפסא     01.40.02.0055
גג רצח סלפמל המרה תוברל ,לוח      
    .  

3,000.00 250.00  12.00    ק"מ 
11,140.00 ףדל הרבעהל( קודיהו השיבכ ,הביצח ,רפע תודובע 20.04.10 כ"הס  

)זוכיר                         

      
,ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  30.04.10 ק ר פ  ת ת       
      

יולג ןייוזמ ןוטבמ תויתשתל םירליפ     01.40.03.0040
יטרפ ,תינכת יפל ,דבועמ וא/ו קלח      
,םירפת ,תודוסי תוברל ,'רדא      
תותלדו םיזקנ ,הרקת ,הפצר      
העובצו תנוולוגמ הדלפמ הפרפר      
.רונתב      

20,000.00 10,000   2.00 'פמוק   
      

תינכת יפל תידסומ תורגסמ רדג     01.40.03.0060
רונתב העובצו תנוולוגמ 'רדא טרפו      
םירעש תוברל ,'מ 2 הבוגב      
.ןרצי טרפמ יפל תנקתומ ,םישפשפו      

7,200.00 450.00  16.00    רטמ 
      

27,200.00 30.04.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../075 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     075 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

27,200.00 מהעברה      

      

      

תירכוכ ןבאמ חותיפ תוריקל גניפוק     01.40.03.0215
8 יבועב .'רדא טרפ יפל תשעותמ      
הקבדהו ןוטיב ,הרישק ללוכ מ"ס      
2 תוברל ,םייק ןוטב ריק לא      
יפל שורדה לכו ןבא לכב םיחודיק      
.ןקת      

26,400.00 330.00  80.00    רטמ 
      

חיט תבכש ללוכ ,ינפ וד ירכרוכ חיט     01.40.03.0220
ילגרס ,הנותחת הצברהו ,תרשיימ      
יפל ,שורדה לכו תוניפב תכתמ      
.ע"ש וא "ןיילוקד" 'צות .'רדא יטרפ      
המגוד רשאל שי .ינוריע טרפמ יפל      
.עוציב ינפל      

19,200.00  80.00 240.00    ר"מ 
72,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוקעמו ןוטב ,תוריק ,הינב תודובע 30.04.10 כ"הס  

      
,ה פ ש  י נ ב א  40.04.10 ק ר פ  ת ת       
      

לדוגב ,המוטק תיננג הפש ןבא     01.40.04.0020
'צות ,רופא ןווגב ,מ"ס 001/02/01      
דוסי תוברל ,ע"ש וא "ןייטשרקא"      
יפל הדומצ החנהב ,רבוע ןוטב      
הניפ ינבא ללוכ .ןרציה טרפמ      
.סוידרו      

1,000.00  50.00  20.00    רטמ 
      

הזאפ אלל ךא ל"נכ תיננג הפש ןבא     01.40.04.0025
    .  

1,750.00  50.00  35.00    רטמ 
      

תודימב תיעופיש-וד הלעת ןבא     01.40.04.0030
ט"קמ רופא ןווגב ,מ"ס 05/03      
  ע"ש וא "ןייטשרקא" 'צות 0403    
עצמ ללוכ ,'רדא טרפו תוינכת יפל      
טרפמ יפל ,ןוטב תודוסיו קדוהמ      
.ןרציה      

  700.00  70.00  10.00    רטמ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3,450.00 40.04.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../076 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     076 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

3,450.00 מהעברה      

      

      

ןוטב יבג לע יתוחיטב ימוג תקיצי     01.40.04.0100
"ןטילופ" 'צות )דרפנב דדמנ( קלח      
ןווגב קחשמ ינקתמ יחטשב ע"ש וא      
ינקת יבועב 'רדא תריחב יפל      
:ללוכ  .םינקתמה יפל הנתשמ      
הנותחת הבכש ,BP רמיירפ      
,מ"מ 07 דע יבועב RBS ירגרגמ      
הבכש ,תובכשה ןיב BP רמיירפ      
ינועבצ MDPE ירגרגמ הנוילע      
ןרציה טרפמ יפל מ"מ 01 דע יבועב      
    .  

43,700.00 380.00 115.00    ר"מ 
      

יחטשב קלחומ ןיוזמ ןוטב חטשמ     01.40.04.0102
מ"ס 51 יבועב קחשמ ינקתמל ימוג      
םירפת ,ןויז יטרפ תוברל .תוחפל      
.'דכו      

8,250.00 150.00  55.00    ר"מ 
      

ןבאב תובחרו םיליבש ףוציר     01.40.04.0110
6/02/01 -ו 6/02/02 תבלתשמ      
רופא ןווגב ע"ש וא "ןייטשרקא" 'צות      
תוברל , 'רדא טרפו תינכת יפל      
תרוגח ,מ"ס 5 יבועב לוח תבכש      
יפל ,ףוציר רמגב היומס ןוטב      
.ןרציה טרפמ      

9,900.00  90.00 110.00    ר"מ 
      

ןבא יחיראב תובחרו םיליבש ףוציר     01.40.04.0130
לדוגב "ונברוא" גוסמ תבלתשמ      
"ןוטסרקא" רמגבמ"ס 7/06/06      
'צות 'רדא טרפ יפל ןווגב תתוסמ      
תיתחתב .ע"ש וא "ןייטשרקא"      
, 'רדא טרפו תינכת יפל םיג"מצ      
טרפמ יפל ,ןוטב סוסיב תוברל      
.ןרציה      

  900.00 150.00   6.00    'חי 
66,200.00 ףדל הרבעהל( תוגרדמו תובחר ,םיליבש ,הפש ינבא 40.04.10 כ"הס  

)זוכיר                         

      
ן ג  ט ו ה י ר  50.04.10 ק ר פ  ת ת       
      

תויללכ תורעה      
      
      
      
      
      
      
      

50.04.10 קרפ תתב הרבעהל        

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../077 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     077 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              

      

      

םחש" בח 'צות "ביבא" םגד היזרב     01.40.05.0030
םע ,בויבל תרבוחמ ע"ש וא "אכירא      
תויזרבה תנקתה ,זוקינ תכירב      
,טרפמ יפל יפל םיהבג ינשב      
.'רדא טרפו תוינכת ,ןרציה תוארוה      

7,000.00 3,500.00   2.00 'פמוק   
      

יפל רגנ ימ רודיחו תטילקל רוב     01.40.05.0050
.'רדא טרפ      

2,500.00 2,500.00   1.00 'פמוק   
      

תורגסמב דב תעיריב הללצהו יוריק     01.40.05.0150
וא "ti revoc" 'צות )הדוגפ( הדלפ      
,תורישקה לכ תוברל .ע"ש      
היצקורטסנוקה ידומע תוחיתמה      
םתעיבצ תוברל( םיעובצו םינוולגמ      
ללוכ .)'רדא תריחב יפל ןווגב      
גג ג"ע וא/ו עקרקל ןוגיעו תודוסי      
רושיא לעב היהי העיריה גוס .הנבמ      
יפל ןווגב ,VU תונגומו שא ןקת      
י"פע הנקתה  ,'רדאה תריחב      
סדנהמ רושיאבוןרציה טרפמ      
ןונכית תוברל  .רוטקורטסנוק      
סוסיבהו םידומעה ,העיריה תבצה      
ןלבקה םעטמ רוטקורטסנוק י"ע      
.חקפמה רושיא תלבקו      

12,600.00 300.00  42.00    ר"מ 
      

'מ4 השושמ לוח זגרא ןקתמ     01.40.05.0300
הריגס םע ,ץעמ לצ תככס תוברל      
טרופסו םיעושעש 'צות דבמ תינקת      
ןרצי טרפמ יפל ןקתומ ,ע"ש וא      
,תינוריעה תושרה תוארוהו      
תקפסאו ןוטב תודוסיב ןוגיעתוברל      
,תושרל םינקתה ןוכמ רושיא      
.הנקתהה לע חקפמל      

40,000.00 20,000   2.00    'חי 
      

"דרו הלע" תדנדנקחשמ ןקתמ     01.40.05.0310
'צות םידלי 2 -ל ישפוח ריצ לע ץעמ      
ןקתומ ,ע"ש וא טרופסו םיעושעש      
תושרה תוארוהו ןרצי טרפמ יפל      
ינקת ימוג חטשמ ג"ע תינוריעה      
ןוגיעתוברל ,)דרפנב דדמנ(      
ןוכמ רושיא תקפסאו ןוטב תודוסיב      
לע חקפמל ,תושרל םינקתה      
.הנקתהה      

2,400.00 1,200.00   2.00    'חי 
      
      
      

64,500.00 50.04.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../078 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     078 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

64,500.00 מהעברה      

      

      

)ץע תיב( תובוב תיב קחשמ ןקתמ     01.40.05.0330
"וקילוס" מ"ס 002X002 תודימב      
,ע"ש וא טרופסו םיעושעש 'צות      
תוארוהו ןרצי טרפמ יפל ןקתומ      
ימוג חטשמ ג"ע תינוריעה תושרה      
ןוגיע תוברל ,)דרפנב דדמנ( ינקת      
ןוכמ רושיא תקפסאו ןוטב תודוסיב      
לע חקפמל ,תושרל םינקתה      
.הנקתהה      

7,600.00 3,800.00   2.00    'חי 
      

ןתיב :ללוכה בלושמ  קחשמ ןקתמ     01.40.05.0350
השלגמ םע יתמוק וד ץע      
םלוס ,קחשמ חול ,ןילתאילופמ      
תדנדנו הילע םלוס ,ינאידניא סופיט      
  טרופסו םיעושעש 'צות דיחיל ןנוכ    
ןרצי טרפמ יפל ןקתומ,ע"ש וא      
ג"ע תינוריעה תושרה תוארוהו      
,)דרפנב דדמנ( ינקת ימוג חטשמ      
תקפסאו ןוטב תודוסיב ןוגיעתוברל      
,תושרל םינקתה ןוכמ רושיא      
.הנקתהה לע חקפמל      

22,800.00 11,400   2.00    'חי 
94,900.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו ןג טוהיר 50.04.10 כ"הס  

      
ת ו ר י ק  90.04.10 ק ר פ  ת ת       
      

,ןוטב תוריקו תורדגל הריפח     01.40.09.0010
,הריפחה תיתחת קודיה תוברל      
תוריק ביבס קדוהמ רזוח יולימ      
םוקמל הריפחה יפדוע יוניפו תודוסיו      
.רשואמ ךפש      

4,550.00  70.00  65.00                  ק"מ 
      

.מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     01.40.09.0020
3,750.00  50.00  75.00                  ר"מ 

      

תוריקו תורדגל 03-ב ןוטב דוסי     01.40.09.0030
.ןויזה תוברל      

23,800.00 1,400.00  17.00                  ק"מ 
      

תוריקו תורדגל 03-ב ןוטב תוריק     01.40.09.0040
.ןויזה תוברל      

32,400.00 1,620.00  20.00                  ק"מ 
      

םיכמות תוריק בגב זוקינ תורוניצ     01.40.09.0050
תוברל ,3" רטוקב C.V.P רוניצ י"ע      
.ינכט ואיג דבב םיפוטע ץצח יסיכ      

6,000.00 200.00  30.00                  'חי 
      

70,500.00 90.04.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../079 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     079 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

70,500.00 מהעברה      

      

      

י"ע עקרקב םיאצמנה םינוטב םוטיא     01.40.09.0060
רמוח לש תובכש יתש תחירמ      
ר"מ/ג"ק 4 לש תומכב ינמוטיב      
חול י"ע םוטיאה תנגה תוברל      
.מ"ס 2 יבועב ןריטסילופ      

12,600.00  90.00 140.00                  ר"מ 
83,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב תורדגו םיכמות תוריק 90.04.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

343,970.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יפונ חותיפ 04.10 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../080 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     080 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  14.10 ק ר פ       
      
ת ר ש כ ה  10.14.10 ק ר פ  ת ת       
      

דוביע תללוכ ,ןגה חטש תרשכה     01.41.01.0010
ללוכ ,מ"ס 03 קמועל עקרקה      
לוביז ,החוחיתו עקרקה תכיפה      
יפל םנוד/ק"מ 02 לש תומכב      
חטש לש יפוס רושיו ינוריע טרפמ      
ינכימ אורב תוברל ,אשדהו םיחישה      
םייתנוע רבה יבשע לש ינדי וא      
.ןושידו לוביז ,םייתנש ברהו      

1,180.00   2.00 590.00    ר"מ 
1,180.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( עקרק תרשכה 10.14.10 כ"הס  

      
ה ע י ט נ  20.14.10 ק ר פ  ת ת       
      

לדוג ,5 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ     01.41.02.0020
  םינוליתש  ללוכ רטיל 01 דע ילכה    
תנכה ללוכ ,תינכת יפל ליתשיח וא      
.ינוריע טרפמ יפל הליתש תורוב      

5,000.00  25.00 200.00    'חי 
      

01.41.02.0080 ,9 'סמ לדוג המדאמ םיצע תעיטנ    
05( 2" עזג יבוע ,םירגוב םיצע      
ליתשה הבוג ,לוציפב )מ"מ      
2 םידב רפסמ ,מ"ס 053-052      
, 'רדא טרפ יפל העיטנ חתפב      
'צות םיאתמ םישרוש ליבגמ תוברל      
העיטנ תורוב תנכה ,ע"ש וא "ןורנג"      
תקפסא .ינוריע טרפמ יפל תוכומסו      
תייריע י"ע רשואמה רוקממ םיצעה      
.בתכבו ,שארמ ביבא לת      

4,900.00 700.00   7.00    'חי 
      

ןגה יחטש לכ לש תישדוח הקזחא     01.41.02.0100
רבעמ ןימזמה תויחנה יפ לע      
םוימ םוי 09 לש תוירחאה תפוקתל      
.הייקשה ימ ללוכ אל ,ןגה תלבק      

2,400.00 200.00  12.00 'ץניא   
12,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיטנ 20.14.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

13,480.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןוניג 14.10 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../081 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     081 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה  24.10 ק ר פ       
      
ה ר י פ ח  10.24.10 ק ר פ  ת ת       
      

מ"מ 011 רטוקב ןליתאילופ לוורש     01.42.01.0020
תחיתפ ללוכ .םימ ץחלל 6 גרד      
הריפח ,םימייק הכרדמ וא שיבכ      
תלחשה ,הבכרה ,מ"ס 06 קמועל      
וא שיבכה תובכש תרזחהו רוניצה      
הנבמל םאתהב הכרדמה      
8 ןולינמ הכישמ טוחו תיתשתה      
.מ"מ      

  500.00  50.00  10.00    רטמ 
  500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םילוורש תחנהו הריפח 10.24.10 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ י צ  20.24.10 ק ר פ  ת ת       
      

םיגרדו םירטקב ןליתאילופ תורוניצ      
םיחנומ ,םינומט ,טרופמכ םינוש      
,םירבחמ ללוכ הריפח ךותב      
,תודתי ,תשרל רוביח ,םירזיבא      
ותומדקל חטשה תאבהו יוסיכ בוציי      
.המילש תיננג תיסכתו      
      
      

מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ     01.42.02.0010
הריפח ,הקפסא :ללוכ 01 גרד      
רזיבא-"ןואסלפ" ידמצמב הנקתה      
."םיסלפ" וא רוחש      

  200.00  40.00   5.00    רטמ 
      

05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ ךא ל"נכ     01.42.02.0015
.חישק ,6 גרד מ"מ      

  320.00  32.00  10.00    רטמ 
      

04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ ךא ל"נכ     01.42.02.0020
.חישק ,6 גרד מ"מ      

3,450.00  23.00 150.00    רטמ 
      

23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ ךא ל"נכ     01.42.02.0030
.ךר ,6 גרד מ"מ      

  360.00  18.00  20.00    רטמ 
      

52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ ךא ל"נכ     01.42.02.0040
.ךר ,6 גרד מ"מ      

  300.00  15.00  20.00    רטמ 
      

61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ ךא ל"נכ     01.42.02.0050
.ךר ,6 גרד מ"מ      

  260.00  13.00  20.00    רטמ 
4,890.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הייקשה תורוניצ 20.24.10 כ"הס  

      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../082 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     082 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ו נ י צ  40.24.10 ק ר פ  ת ת       
      

תסוומ ילרגטניא ףוטפט תורוניצ      
יחוורמו תוקיפסב מ"מ 61 רטוקב      
,הנמטה ללוכ ,טרופמכ תופטפט      
תוסיו םוחת( בוצייו תודתי ,םירבחמ      
.)רב 5.3 דעו רב 5.0 ץחלמ      
      
      

מ"מ 61 רטוקב רוניצ לש החולש     01.42.04.0020
תוילרגטניא תופטפט םע      
.מ"ס 05 לכ ש/ל 3.2 תותסוותמ      
.'מ 2 לכ םיבציימ םע תשרל רבוחמ      
01 קמועב עקרקב ןומט רוניצה       
.מ"ס      

  450.00   5.00  90.00    רטמ 
      

רטוקב רוניצ - ץעל ףוטפט תעבט     01.42.04.0025
תילרגטניא תפטפט ללוכ מ"מ 61      
8 ץעל .ש/ל 3.2 תתסוותמ      
תעבט תרוצב רוניצה .תופטפט      
,רמוח תקפסא ללוכ .ץעה ביבס      
וא "ןואסלפ" רוביח ירזיבא ,הבכרה      
תעבטה .ץעל םיבציימ 3 .ע"ש      
.מ"ס 01 קמועב עקרקב הנומט      

  162.00  18.00   9.00    'חי 
  612.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ףוטפט תורוניצ 40.24.10 כ"הס  

      
י ש א ר  50.24.10 ק ר פ  ת ת       
      

רטוקב תוחיתפ 3-ל תכרעמ שאר     01.42.05.0052
,םילוארדיה םיפוגמ 2 ללוכ .1"      
יפל םישרדנ םירזיבאו םידיאונולס      
,ילקיטרו טיילרוא ןורא ,טרפה      
,תימוקמה תושרה רטסאמ לוענמ      
.היריעה תויחנהוטרפ יפל      

4,500.00 4,500.00   1.00 'פמוק   
      

ספ ללוכ ,ע"ש וא "הרקב" דיאונולוס     01.42.05.0055
ךותב ןקתומ תכתממ םידיאונולס      
.תכרעמה שאר      

1,050.00 350.00   3.00    'חי 
      

ע"ש וא "טיילרוא" גוסמ ןורא     01.42.05.0060
רובע מ"ס 011/011/33 תודימב      
תקיצי ללוכ .תכרעמה שאר      
תקיציל תרגסמ ,ןוטב תיתחת      
תודובעהו םירמחה לכ ללוכ,ןוטבה      
ןוראה תליענ תוברל ,םישורדה      
םאותה רטסאמ חתפמ םע לוענמב      
.תינוריעה תושרה תא      

3,700.00 3,700.00   1.00 'פמוק   
      

9,250.00 50.24.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../083 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     083 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

9,250.00 מהעברה      

      

      

6 ורפלג "ןוקלג" היקשה בשחמ     01.42.05.0071
    CD דגנ םוטא זראמ ללוכ ע"ש וא  
. תוירחאו הנקתה ,תוביטר      

2,500.00 2,500.00   1.00 'פמוק   
      

ילוארדיה ףוגמ תוברל 1" הלעפה     01.42.05.0080
ףקז ,לפינמ תולצפתה ,הזנורבמ      
היחנה יפל תרנצל רוביח ירזיבאו      
.תינוריע      

1,200.00 400.00   3.00    'חי 
      

2 תללוכה תינוריע הדידמ תכרעמ     01.42.05.0100
בר םימ דמ ,םיינוסכלא םיפוגמ      
הנגה ןורא ךותב 1" רטוקב ימרז      
םירבחמ ללוכ ,חתפנ גג םע      
תויחנהל םאתהב םיפסונ םירזיבאו      
.יושיר ימד תוברל ,םימה דיגאת      

2,500.00 2,500.00   1.00    'חי 
      

ןקת ות םע תכרעמ שארל ןורא     01.42.05.0110
01-ל םיביס תפישחל תודימע"      
םולב "טיילרוא" תרצות "םינש      
תודימב ,ע"ש וא דראג      
םע רשואמ מ"ס 331/011/33      
,ןוטב תיתחת תקיצי ללוכ ,תותלד      
לכ ,ןוטבה תקיציל תרגסמ      
,םישורדה תודובעהו םירמחה      
םע לוענמב ןוראה תליענ תוברל      
תושרה תא םאותה רטסאמ חתפמ      
.תינוריעה      

5,000.00 5,000.00   1.00    'חי 
      

ביבסמ תנוולוגמ תכתממ תרגסמ     01.42.05.0120
יבועב ,תכרעמה שאר ןוגימה ןוראל      
6-ב רוביח ,מ"מ 53 בחור ,מ"מ 9      
ןורא ידיצ ינשמ םימוא םע םיגרב      
םירשפאמה םיריצ 2 ללוכ ,ןוגימה      
06 םגד ילת לוענמ ,ןוראה תחיתפ      
.ע"ש וא 333 'צות      

1,100.00 1,100.00   1.00 'פמוק   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

21,550.00 50.24.10 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../084 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     084 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

21,550.00 מהעברה      

      

      

תדיחי הרואת דומעל תורבחתה     01.42.05.0130
הנקתהו רבצמ ,ןעטמ ,הצק      
םלשומ רוביח + בשחמל תמלשומ      
.ךמסומ יאלמשח י"ע הרואת דומעל      
CAV חתמ רוקמ וא ת.על רוביח       
3X5.1 Y.Y.N ילבכ ללוכ 022      
הנמטהו הריפח ,לוורש ךותב      
רוביח יקלח ,תחפ רסממ ,המדאב      
ירלוס לנאפ לש הנקתהו הקפסא וא      
י"ע עוציבה .תושרה י"ע רשואמה      
תוברל ,ךמסומ קדוב יאלמשח      
לע בתכב ףקת רושיא תקפסא      
.תושרלו טקיורפה להנמל הנקתהה      

1,800.00 1,800.00   1.00 'פמוק   
      

דמ רובע תכרעמ שארל תפסות     01.42.05.0150
,1" רטוקב ילמשח טלפ םע םימ      
"הילד דרא" תרצות םידרוקר ללוכ      
.ע"ש וא      

  660.00 660.00   1.00 'פמוק   
24,010.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( טרפ יפל םירזיבאו תכרעמ ישאר 50.24.10 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  י ט ר פ  21.24.10 ק ר פ  ת ת       
      

,ע"ש וא "סקורב "הנגה תספוק     01.42.12.0005
חטשב הנקתהל מ"ס 23 רטוק      
1" הפיטש זרב + זקנמ רוניצל      
ינפ הבוגב ,עקרקב ןגועמ הסכמו      
עקרקה      

  400.00 400.00   1.00 'פמוק   
      

הנגה תכירב ךותב ריווא ררחשמ     01.42.12.0010
.לולכ ,הסכמ םע מ"ס -3 רטוקב      

  350.00 350.00   1.00 'פמוק   
      

תספוקמ םייח םיזרבל תוכירב     01.42.12.0020
תודימב "רמוע" קבח 'צות קיטסלפ      
ץצח תבכש ללוכ ,מ"ס 03 םינפ      
הסכמו תיתחתב מ"ס 01 יבועב      

  200.00 200.00   1.00 'פמוק   
  950.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הנגה תוכירב םינגומ היקשה יטרפ 21.24.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

30,962.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הייקשה 24.10 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../085 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     085 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  75.10 ק ר פ       
      
ת ו ר ו נ י צ  11.75.10 ק ר פ  ת ת       
      

תינוציח הפיטע םע הדלפ תורוניצ     01.57.11.0090
יופיצו יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
עקרקב  םיחנומ ,טנמצ טלמ םינפ      
לוח תפיטע םע 'מ 52.1 דע קמועב      
56.3 ןפוד יבוע ,2" רוניצה רטוק ,      
מ"מ      

3,400.00 170.00  20.00    רטמ 
      

תינוציח הפיטע םע הדלפ תורוניצ     01.57.11.0100
יופיצו יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
עקרקב  םיחנומ ,טנמצ טלמ םינפ      
לוח תפיטע םע 'מ 52.1 דע קמועב      
56.3 ןפוד יבוע ,3" רוניצה רטוק ,      
מ"מ      

8,800.00 220.00  40.00    רטמ 
      

תינוציח הפיטע םע הדלפ תורוניצ     01.57.11.0110
יופיצו יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
עקרקב םיחנומ ,טנמצ טלמ םינפ      
לוח תפיטע םע 'מ 52.1 דע קמועב      
56.3 ןפוד יבוע ,4" רוניצה רטוק ,      
מ"מ      

2,550.00 255.00  10.00    רטמ 
      

ןפוד יבוע ,3" רטוק הדלפ תורוניצ     01.57.11.0510
טנמצ טלמ םינפ יופיצ םע 23/5"      
לע םייולג םינקתומ ,תינוציח העיבצו      
)ןוטבה ינדא תוברל( ןוטב ינדא      

4,400.00 220.00  20.00    רטמ 
19,150.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורוניצ 11.75.10 כ"הס  

      
י ו ו ק  ר ו ב י ח  41.75.10 ק ר פ  ת ת       
      

הדלפ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     01.57.14.0030
הדלפ רוניצמ םייק וקל 4" רטוק      
הריפח תודובע תוברל ,6" רטוק      
רוביח ,וקה זוקינ ,םייקה וקה יוליגל      
רבעמ ,ךותיר תועצמאב םייקה וקל      
אל ,)דמצמ( ךותירל הפומ/רטוק      
תודובעה תוברל ,תופעתסה ללוכ      
רוביחל םישרדנה םירזיבאהו      
ותומדקל בצמה תרזחהו ,םלשומ      

2,180.00 2,180.00   1.00    'חי 
2,180.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םימ יווק רוביח 41.75.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../086 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     086 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י פ ו ג מ  12.75.10 ק ר פ  ת ת       
      

ץחלל 4" רטוק בחר זירט ףוגמ     01.57.21.0030
םינפ יופיצ םע ,'מטא 61 לש הדובע      
תוברל ,)ןסליר( 11 ןוליינ ץוחו      
םיידגנ םינגוא      

1,650.00 1,650.00   1.00    'חי 
      

ץחלל 4" רטוק רצ זירט ףוגמ     01.57.21.0175
םינפ יופיצ םע ,'מטא 61 לש הדובע      
תוברל ,)ןסליר( 11 ןוליינ ץוחו      
םיידגנ םינגוא      

3,180.00 1,590.00   2.00    'חי 
      

יעטק תוברל ,4" רטוק יליע "למג"     01.57.21.0510
םיכותיר ,תולעמ 09 תויוז 4 ,תרנצ      
)םירזיבא אלל( "למג"ה תעיבצו      

2,250.00 2,250.00   1.00    'חי 
7,080.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיפוגמ 12.75.10 כ"הס  

      
ם י מ ו ת ס ש  22.75.10 ק ר פ  ת ת       
      

םע 3" רטוק םימל רזוח לא םותסש     01.57.22.0010
ץחלל ,ךרואמ ריצו ןוילע חתפ      
םינגוא תוברל ,'מטא 61 לש הדובע      
ןוגיע יגרבו םימטא ,םיידגנ      

3,680.00 3,680.00   1.00    'חי 
      

2" רטוק םימל בלושמ ריווא םותסש     01.57.22.0100
אל 'מטא 61  לש הדובע ץחלל      
הסינכב ףוגמ ללוכ      

1,800.00 1,800.00   1.00    'חי 
      

)ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש     01.57.22.0300
םימטא ,םיידגנ םינגוא םע 4" רטוק      
ןוגיע יגרבו      

9,400.00 9,400.00   1.00    'חי 
      

םגד 4" רטוק םינבא תדוכלמ/ןנסמ     01.57.22.1010
    ""152V תשר םע ןגואמ ע"ש וא  
לש הדובע ץחלל ,מ"בלפמ תימינפ      
תוברל ,ןסליר יופיצ םע ,'מטא 61      
םיידגנ םינגוא      

1,450.00 1,450.00   1.00    'חי 
16,330.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיננסמו םימותסש 22.75.10 כ"הס  

      
ם י נ ג ו א  32.75.10 ק ר פ  ת ת       
      

,4" רטוק הדלפ רוניצ לע ןגוא     01.57.23.0020
ךותירב      

1,120.00 280.00   4.00    'חי 
1,120.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םינגוא 32.75.10 כ"הס  

      
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../087 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     087 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ס ר ד  42.75.10 ק ר פ  ת ת       
      

תורוניצל 3" רטוק )דמצמ( רסרד     01.57.24.0010
'מטא 61 לש הדובע ץחלל הדלפ      
,ינוציחו ימינפ יסקופא יופיצ םע      
םימוא ,םיגרב ,תוינזוא תוברל      
םימטאו      

1,160.00 580.00   2.00    'חי 
1,160.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירבחמו םירסרד 42.75.10 כ"הס  

      
ם י מ  י ד מ  52.75.10 ק ר פ  ת ת       
      

םגד 3" רטוק ינוסרטלוא םימ דמ     01.57.25.0172
ץחלל םינגוא םע רוגס "בטקוא"      
'מטא 61 לש הדובע      

5,790.00 5,790.00   1.00    'חי 
5,790.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ץחל יניטקמו םימ ידמ 52.75.10 כ"הס  

      
י ו ב י כ  י ז ר ב  62.75.10 ק ר פ  ת ת       
      

ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     01.57.26.0020
י"ע וא הגרבהב רבוחמ ,3" רטוק      
ןוטב שוג ,3" רטוק ףקז תוברל ןגוא      
4/3" ןג זרב ,ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל      
הריבש ןקתמו      

2,800.00 2,800.00   1.00 'פמוק   
2,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוביכ יזרב 62.75.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

55,610.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( לועיתו בויב ,םימ יווק 75.10 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../088 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     088 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םידלי ןג 10 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  95.10 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  10.95.10 ק ר פ  ת ת       
      

ןגומ בחרמל םיסיסרו ףדה תלד     01.59.01.0020
20-מ סופיט י"פע לכה ,ידסומ      
.תורגסמ תמישרב      

24,000.00 12,000   2.00    'חי 
      

ידסומ ןגומ בחרמל הדלפ ןולח     01.59.01.0030
30-מ סופיט י"פע לכה ,סיכל ררגנ      
.תורגסמ תמישרב      

8,800.00 4,400.00   2.00    'חי 
      

8" רטוק ,םותסש םע רורוויא רוניצ     01.59.01.0040
40-מ סופיט י"פע לכה ,טלקמל      
.תורגסמ תמישרב      

1,440.00 720.00   2.00    'חי 
      

לכה ,טלקמל 8" רטוק רורוויא רוניצ     01.59.01.0050
תמישרב 50-מ סופיט י"פע      
.תורגסמ      

2,440.00 610.00   4.00    'חי 
      

לכה ,טלקמל 4" רטוק רורוויא רוניצ     01.59.01.0060
תמישרב 60-מ סופיט י"פע      
.תורגסמ      

  860.00 430.00   2.00    'חי 
      

תרנצ ירבעמ תפיסאל הדלפ לוורש     01.59.01.0070
סופיט י"פע לכה ,טלקמל 4" רטוק      
.תורגסמ תמישרב 70-מ      

  980.00 490.00   2.00    'חי 
      

תרנצ ירבעמ תפיסאל הדלפ לוורש     01.59.01.0080
סופיט י"פע לכה ,טלקמל 2" רטוק      
.תורגסמ תמישרב 80-מ      

1,160.00 290.00   4.00    'חי 
      

ימיכ אסיכ תיב תואסיכ 3 לש שכר     01.59.01.0081
רושיא תלבק תבוטל ןוליו תוברל      
ר"עקפ סולכא      

1,800.00 600.00   3.00 'פמוק                 
      

פ"ע  תבשות תוברל םימ לכימ     01.59.01.0082
המותחה תינכתב א"גה תשירד      

6,000.00 2,000.00   3.00 'פמוק                 
47,480.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובעו הדלפ תורגסמ 10.95.10 כ"הס  

      
      
      

47,480.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95.10 כ"הס  

4,836,050 )זוכיר ףדל הרבעהל( םידלי ןג 10 כ"הס

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../089 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     089 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10.20 ק ר פ  ת ת       
      

.חטשב תיללכ הריפח     02.01.01.0010
3,500.00  35.00 100.00    ק"מ 
3,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.20 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../090 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     090 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.20 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20.20 ק ר פ  ת ת       
      

םא אלא 03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
טרפמב וא תוינכתב תרחא רמאנ      
.ינכטה      
      
      

.תונוש תודימב ןוטב תדוספר     02.02.01.0010
34,650.00 990.00  35.00    ק"מ 

      

.תונוש תודימב םילדב ןוטב תודוסי     02.02.01.0020
3,240.00 1,080.00   3.00    ק"מ 

      

.מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.02.01.0030
3,500.00  50.00  70.00    ר"מ 

      

.תונוש תודימב דוסי ידומע     02.02.01.0050
4,480.00 1,120.00   4.00    ק"מ 

      

.תונוש תודימב דוסי תוריק     02.02.01.0060
6,240.00 1,040.00   6.00    ק"מ 

      

.תונוש תודימב דוסי תורוק     02.02.01.0070
2,160.00 1,080.00   2.00    ק"מ 

      

.מ"ס 02 יבועב ןוטב יפצרמ     02.02.01.0080
17,000.00 200.00  85.00    ר"מ 

      

02 יבועב םייעקרק תת ןוטב תוריק     02.02.01.0090
.מ"ס      

7,020.00 1,170.00   6.00    ק"מ 
      

.מ"ס 02 יבועב ןוטב תורקת     02.02.01.0100
11,250.00 250.00  45.00    ר"מ 

      

.מ"ס 03 יבועב ןוטב תורקת     02.02.01.0110
92,800.00 320.00 290.00    ר"מ 

      

.מ"ס 51 יבועב ןוטב תוריק     02.02.01.0120
1,350.00 1,350.00   1.00    ק"מ 

      

.מ"ס 52-02 יבועב ןוטב תוריק     02.02.01.0130
52,650.00 1,170.00  45.00    ק"מ 

      

.מ"ס 03 יבועב ןוטב תוריק     02.02.01.0140
17,280.00 1,080.00  16.00    ק"מ 

      

.מ"ס 53 יבועב ןוטב תוריק     02.02.01.0150
26,000.00 1,040.00  25.00    ק"מ 

      
279,620.00 10.20.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../091 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     091 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

279,620.00 מהעברה      

      

      

.מ"ס 04 יבועב ןוטב תוריק     02.02.01.0160
7,920.00 990.00   8.00    ק"מ 

      

קמועב ןוטבה תוריקב םיעקש עוציב     02.02.01.0170
.מ"ס 01      

2,200.00 220.00  10.00    ר"מ 
      

תודימב ןוטב הקעמ/הנוילע הרוק     02.02.01.0180
.תונוש      

8,820.00 1,260.00   7.00    ק"מ 
      

תודימב תונותחת ןוטב תורוק     02.02.01.0190
.תונוש      

3,900.00 1,300.00   3.00    ק"מ 
      

תונוש תודימב םיעבורמ ןוטב ידומע     02.02.01.0200
    .  

5,760.00 1,440.00   4.00    ק"מ 
      

.ןוטב תוריקמ טלוב ןוטב זיז     02.02.01.0220
3,780.00 1,890.00   2.00    ק"מ 

      

תונוש תודימב ןוטב יפס     02.02.01.0230
1,710.00 1,710.00   1.00    ק"מ 

      

לעמ מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק     02.02.01.0250
.ןוילעה גגה סלפמ      

3,780.00 1,260.00   3.00    ק"מ 
      

04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות     02.02.01.0260
03.-ב םוקמב      

13,500.00  60.00 225.00    ק"מ 
      

םירטוקו םיגוסמ הדלפ תוטומ     02.02.01.0270
.םינוטבה ןויזל םינוש      

137,700.00 4,590.00  30.00    ןוט 
      

םירטוקו םיגוסמ הדלפ תותשר     02.02.01.0280
.םינוטבה ןויזל םינוש      

66,080.00 4,720.00  14.00    ןוט 
534,770.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוקמב קוצי ןוטב תודובע 10.20.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

534,770.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוקמב קוצי ןוטב תודובע 20.20 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../092 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     092 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40.20 ק ר פ       
      
ה י נ ב  10.40.20 ק ר פ  ת ת       
      

ןוטב יקולבב םינפ תוציחמ תיינב     02.04.01.0010
תוברל מ"ס 01  - יבועב םילולח      
.ןויזה תדלפו ןוטב ינודומעו תורוגח      

18,850.00 130.00 145.00    ר"מ 
      

ןוטב יקולבב םינפ תוציחמ תיינב     02.04.01.0020
תוברל מ"ס 51  - יבועב םילולח      
.ןויזה תדלפו ןוטב ינודומעו תורוגח      

2,240.00 140.00  16.00    ר"מ 
      

5 םילולח ןוטב יקולבב תוריק תיינב     02.04.01.0030
תוברל מ"ס 02 - יבועב םירוח      
.ןויזה תדלפו ןוטב ינודומעו תורוגח      

1,400.00 140.00  10.00    ר"מ 
      

5 םילולח ןוטב יקולבב תוריק תיינב     02.04.01.0040
תוברל מ"ס 22 - יבועב םירוח      
.ןויזה תדלפו ןוטב ינודומעו תורוגח      

7,500.00 150.00  50.00    ר"מ 
      

5 םילולח ןוטב יקולבב תוריק תיינב     02.04.01.0050
תוברל מ"ס 52 - יבועב םירוח      
.ןויזה תדלפו ןוטב ינודומעו תורוגח      

6,400.00 160.00  40.00    ר"מ 
      

יבועב ןוטב יקולבמ םיתורשב הינב     02.04.01.0060
תוברל מ"ס 021 הבוגבו מ"ס 51      
.שרדנה יפל ןוטב תוקיצי      

  600.00 200.00   3.00    ר"מ 
      

02.04.01.0070 תוגגו תוספרמ ביבס תוקעמ תיינב    
יבועב םירוח 5 םילולח ןוטב יקולבב      
ינודומעו תורוגח תוברל מ"ס 02 -      
.ןויזה תדלפו ןוטב      

6,600.00 220.00  30.00    ר"מ 
43,590.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיקולבב הינב 10.40.20 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  90.40.20 ק ר פ  ת ת       
      

ךתח יחטשב 03-ב ןוטב תוהבגה     02.04.09.0050
ישרפהל ,ר"מ  01.0 דע םינוש      
תוציחמו תוריקל תחתמ וא/ו הבוג      
תוברל ,"םיבוטר" םיחטש םוחיתל      
ןוטבל ןויזו םיצוק      

3,510.00 2,340.00   1.50    ק"מ 
3,510.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 90.40.20 כ"הס  

      
      

47,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הינב תודובע 40.20 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../093 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     093 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.20 ק ר פ       
      
ת ו ג ג  ם ו ט י א  10.50.20 ק ר פ  ת ת       
      

תוחול י"ע ימרת דודיבו זוקינ יעופיש     02.05.01.0010
  הנתשמ יבועב ךושמ ןריטסילופ    
.ןוטבה גגל םיקבדומ      

7,650.00 510.00  15.00    ק"מ 
      

,תוחפל מ"ס 6 יבועב 03-ב ןוטב     02.05.01.0020
,ל"נה תוחולל לעמ םיעופישב קוצי      
6/6 תושלושמ ןוטב תוקלור תוברל      
מ"מ 5 רטוקב תכתורמ תשר ,מ"ס      
רמג מ"ס 02/02 תוצבשמב      
.רטפולה תקלחה      

11,500.00 100.00 115.00    ר"מ 
      

תחירמ י"ע  תוספרמו תוגג םוטיא     02.05.01.0030
ףשונמ ןמוטיב + ינמוטיב רמיירפ      
לש תובכש יתש תמחלהו 54/58      
יבועב תללכושמ תוינמוטיב תועירי      
ןבלומ ץצח םע תחא לכ מ"מ 4      
,הנוילעה העיריה ינפ לעבטומ      
תוקלורב "קוזיח" תועירי תוברל      
יפ לע םושייהו הנכהה תודובע לוכו      
.םיטרופמה עוציבה יטרפ      

13,800.00 120.00 115.00    ר"מ 
      

004 לקשמב ינכטואיג דב תועירי     02.05.01.0040
.תופצורמ תוספרמב ר"מ/'רג      

  850.00  10.00  85.00    ר"מ 
      

מ"מ 2.0 יבועב ןליטאילופ תועירי     02.05.01.0050
.תופצורמ תוספרמב      

  255.00   3.00  85.00                  ר"מ 
      

ןוטבה הקעמל םוטיא תועירי קוזיח     02.05.01.0070
םוינימולאמ הגמוא ליפורפ י"ע      
דימע המיטא קיטסמב םוטיאו      
.שמשה תנירקב      

1,200.00  30.00  40.00    רטמ 
35,255.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוגג םוטיא 10.50.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../094 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     094 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  50.50.20 ק ר פ  ת ת       
      

םירדח תוריקו תפצר םוטיא     02.05.05.0010
תובכש יתש תחירמ י"ע םיבוטר      
שימג יטנמצ םוטיא רמוח לש      
וא "E-037 טוקריפס" תמגודכ      
0.1 לש תומכב רשואמ ע"ווש      
יוקינ ברל ,הבכש לכל ר"מ/ג"ק      
ןוטב תוקלור ,תרנצה ןוטיב ,הפצרה      
.םיחתפב ןוטב ףסו      

1,400.00  70.00  20.00    ר"מ 
1,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיבוטר םיחטש םוטיא 50.50.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

36,655.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50.20 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../095 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     095 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60.20 ק ר פ       
      
ת ו ת ל ד  10.60.20 ק ר פ  ת ת       
      

,הליגר החיתפל תיפנכ דח ץע תלד     02.06.01.0010
תמישרב 10-נ סופיט י"פע לכה       
.תורגנ      

3,400.00 1,700.00   2.00    'חי 
      

,הליגר החיתפל תיפנכ דח ץע תלד     02.06.01.0020
תמישרב 20-נ סופיט י"פע לכה       
.תורגנ      

2,400.00 2,400.00   1.00    'חי 
      

,הליגר החיתפל תיפנכ דח ץע תלד     02.06.01.0030
תמישרב 30-נ סופיט י"פע לכה       
.תורגנ      

20,900.00 1,900.00  11.00    'חי 
      

י"פע לכה ,ןוילעו ןותחת חבטמ ןורא     02.06.01.0050
טעמל .תורגנ תמישרב 50-נ סופיט      
דרפנב דדמייש שיש      

7,000.00 7,000.00   1.00 'פמוק   
      

י"פע לכה  ,ןותחת םינוסיח ןורא     02.06.01.0090
טעמל .תורגנ תמישרב 90-נ סופיט      
דרפנב דדמייש שיש      

9,000.00 3,000.00   3.00 'פמוק   
      

י"פע לכה  ,ןותחת םינוסיח ןורא     02.06.01.0091
.תורגנ תמישרב 90*-נ סופיט      
דרפנב דדמייש שיש טעמל      

2,800.00 2,800.00   1.00 'פמוק   
      

י"פע לכה ,ןותחת םינוסיח ןורא     02.06.01.0092
.תורגנ תמישרב 90**-נ סופיט      
דרפנב דדמייש שיש טעמל      

4,500.00 4,500.00   1.00 'פמוק   
50,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו ץעמ תונוראו תותלד 10.60.20 כ"הס  

      
ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  30.60.20 ק ר פ  ת ת       
      

,רהוצ םע תיפנכ דח שא תותלד     02.06.03.0090
תמישרב 90-מ סופיט י"פע לכה      
.תורגסמ      

9,500.00 4,750.00   2.00    'חי 
      

,רהוצ םע תיפנכ דח חפ תותלד     02.06.03.0120
תמישרב 21-מ סופיט י"פע לכה      
.תורגסמ      

2,680.00 2,680.00   1.00    'חי 
      
      

12,180.00 30.60.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../096 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     096 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

12,180.00 מהעברה      

      

      

סופיט י"פע לכה ,טנרדיה ןורא     02.06.03.0160
.תורגסמ תמישרב 61-מ      

1,400.00 1,400.00   1.00 'פמוק   
      

סופיט י"פע לכה ,תוריש תונורא     02.06.03.0180
.תורגסמ תמישרב 81-מ      

2,680.00 2,680.00   1.00 'פמוק   
      

סופיט י"פע לכה ,תוריש תונורא     02.06.03.0190
.תורגסמ תמישרב 91-מ      

2,680.00 2,680.00   1.00 'פמוק   
18,940.00 שא תותלדו תויעורז בר הדלפ תותלד ,הדלפ תותלד 30.60.20 כ"הס  

)זוכיר ףדל הרבעהל(                         

      
ה ד ל פ  ת ו נ ו ל ח  40.60.20 ק ר פ  ת ת       
      

לכה ,ןשע רורחשל הפפר סירת     02.06.04.0270
תמישרב 72-מ סופיט י"פע      
.תורגסמ      

  750.00 750.00   1.00    'חי 
  750.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו םיסכמ ,הדלפ תונולח 40.60.20 כ"הס  

      
,ם י ג ר ו ס  50.60.20 ק ר פ  ת ת       
      

לכה ,הטסורינמ האובמ הקעמ     02.06.05.0290
תמישרב 92-מ סופיט י"פע      
.תורגסמ      

5,610.00 5,610.00   1.00 'פמוק   
      

הטסורינמ תוגרדמ ךרואל די זחאמ     02.06.05.0300
תמישרב 03-מ סופיט י"פע לכה ,      
.תורגסמ      

10,500.00 350.00  30.00    רטמ 
16,110.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו תוקעמ ,םיגרוס 50.60.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

85,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60.20 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../097 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     097 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70.20 ק ר פ       
      
ת ו ר ו נ י צ  11.70.20 ק ר פ  ת ת       
      

4" רטוק שדח רוניצ לש תורבחתה     02.07.11.0152
6" רטוק םייק רוניצ לא      

  760.00 760.00   1.00 'פמוק   
      

04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     02.07.11.0410
  םייולג  םינקתומ םימחו םירק םימל    
תוגרבהב םירבוחמ ,םייומס וא      
אלל 4/3" רטוק .םיחפס תוברל      
תירלוס תכרעמל דעוימ -הפיטע      

1,050.00  70.00  15.00    רטמ 
      

04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     02.07.11.0420
  םייולג  םינקתומ םימחו םירק םימל    
תוגרבהב םירבוחמ ,םייומס וא      
אלל 1" רטוק .םיחפס תוברל      
תירלוס תכרעמל דעוימ -הפיטע      

1,350.00  90.00  15.00    רטמ 
      

04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     02.07.11.0550
םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
םע ,תוגרבהב םירבוחמ ,םייומס וא      
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע      
תמגודכ LAG CPA יתבכש תלת      
,2" רוניצה רטוק .ע"ש וא "תורבא"      
םיחפס תוברל      

5,100.00 170.00  30.00    רטמ 
8,260.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םינוולוגמ הדלפ תורוניצ 11.70.20 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ י צ  21.70.20 ק ר פ  ת ת       
      

וא בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     02.07.12.0110
םימחו םירק םימל ןליטובילופ      
,מ"מ 61 רטוק "לוגסקפ" תמגודכ      
תוריקב םייומס םינקתומ ,42 גרד      
רטוקב לעתמ רוניצ םע םירבעמו      
תוברל ,רוניצה רטוקל םיאתמה      
םיחפס      

9,000.00  60.00 150.00    רטמ 
      

וא בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     02.07.12.0120
םימחו םירק םימל ןליטובילופ      
,מ"מ 02 רטוק "לוגסקפ" תמגודכ      
תוריקב םייומס םינקתומ ,42 גרד      
רטוקב לעתמ רוניצ םע םירבעמו      
תוברל ,רוניצה רטוקל םיאתמה      
םיחפס      

1,750.00  70.00  25.00    רטמ 
      
      

10,750.00 21.70.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../098 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     098 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

10,750.00 מהעברה      

      

      

וא בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     02.07.12.0130
םימחו םירק םימל ןליטובילופ      
,מ"מ 52 רטוק "לוגסקפ" תמגודכ      
תוריקב םייומס םינקתומ ,42 גרד      
רטוקב לעתמ רוניצ םע םירבעמו      
תוברל ,רוניצה רטוקל םיאתמה      
םיחפס      

2,400.00  80.00  30.00    רטמ 
      

םייטסלפ תורוניצל זילפמ םיקלחמ     02.07.12.0630
  ןליתאילופמ  םימחו  םירק  םימל    
םיקקפ תוברל ןליטובילופ וא  בלוצמ      
זגרא ךותב םלשומ  ןקתומ ,      
,דרפנב םלושמה םיאתמ סלגרביפ      
  2 ,4/3"  גירבת מ"מ 61 רטוק    
תואיצי      

1,350.00  90.00  15.00    'חי 
      

תודימב םיקלחמל סלגרביפ זגרא     02.07.12.0690
    54X63 ךותב םלשומ ןקתומ מ"ס  
ריק      

  800.00 400.00   2.00    'חי 
15,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םייטסלפ תורוניצ 21.70.20 כ"הס  

      
,ם י ז ר ב  12.70.20 ק ר פ  ת ת       
      

הרשי תיוז וא םיינוסכלא םיזרב     02.07.21.0020
ירוביח ,תשוחנ תגוסגס םייושע      
דרוקרה אלל 4/3" רטוק  ,הגרבה      
דרפנב םלושמה      

  360.00 120.00   3.00    'חי 
      

הרשי תיוז וא םיינוסכלא םיזרב     02.07.21.0030
ירוביח ,תשוחנ תגוסגס םייושע      
דרוקרה אלל 1"  רטוק  ,הגרבה      
דרפנב םלושמה      

  510.00 170.00   3.00    'חי 
      

02.07.21.0110 רטוק תשוחנ תגוסגסמ ןג יזרב    
    3/4"  

  180.00  90.00   2.00    'חי 
      

יציפק 4/3"  רטוק רזוח לא ימותסש     02.07.21.0210
דרוקרה אלל הגרבהב זילפמ      
דרפנב םלושמה      

  300.00 150.00   2.00    'חי 
      
      
      
      

1,350.00 12.70.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../099 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     099 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,350.00 מהעברה      

      

      

02.07.21.0410 ,4/3"  רטוק םיירודכ םיזרב    
םלושמה דרוקרה אלל הזנורבמ      
דרפנב      

  390.00 130.00   3.00    'חי 
      

הזנורבמ  ,2"  רטוק םיירודכ םיזרב     02.07.21.0450
דרפנב םלושמה דרוקרה אלל      

  290.00 290.00   1.00    'חי 
      

,2"  רטוק רזוח לא ימותסש     02.07.21.0550
  אלל  הגרבהב רוביח םע הזנורבמ    
דרפנב םלושמה דרוקרה      

  800.00 800.00   1.00    'חי 
2,830.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיננסמו םימותסש ,םיזרב 12.70.20 כ"הס  

      
י ד מ ו  ץ ח ל  י ד מ  22.70.20 ק ר פ  ת ת       
      

4/3" רטוק ימרז בר יתריד םימ דמ     02.07.22.0200
יזרב אלל דרוקרו רוניצ עטק םע      
הריגס      

  540.00 540.00   1.00    'חי 
  540.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םימ ידמו ץחל ידמ 22.70.20 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ י צ  13.70.20 ק ר פ  ת ת       
      

ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     02.07.31.0395
    )E.P.D.H(  וא "תוילוח" תמגוד  
,ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג"      
,םייומס וא םייולג םינקתומ      
תוברל ,מ"מ 04 -23רטוק      
)םינגזמ זוקינ תרנצ ללוכ(םיחפס      

3,200.00  80.00  40.00    רטמ 
      

ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     02.07.31.0400
    )E.P.D.H(  וא "תוילוח" תמגוד  
,ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג"      
רטוק ,םייומס וא םייולג םינקתומ      
ללוכ( םיחפס תוברל ,מ"מ 05      
)םינגזמ זוקינ רובע תרנצ      

4,000.00  80.00  50.00    רטמ 
      

ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     02.07.31.0410
    )E.P.D.H(  וא "תוילוח" תמגוד  
,ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג"      
רטוק ,םייומס וא םייולג םינקתומ      
םיחפס תוברל ,מ"מ 36      

1,200.00 100.00  12.00    רטמ 
      
      
      

8,400.00 13.70.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../100 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     100 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

8,400.00 מהעברה      

      

      

ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     02.07.31.0430
    )E.P.D.H( וא "תוילוח" תמגוד  
,ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג"      
,מ"מ 011 רטוק ,םייומס םינקתומ      
םיחפס אלל      

6,000.00 120.00  50.00    רטמ 
14,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תורוניצ 13.70.20 כ"הס  

      
ן ו ט ב  ת פ י ט ע  23.70.20 ק ר פ  ת ת       
      

מ"ס 01 יבועב ןיוזמ ןוטב תפיטע     02.07.32.0030
תוברל ,גוס לכמ תורוניצל ביבסמ      
)ק"מ/ג"ק 06 לקשמב( ןויזה לזרב      
)4"( מ"מ 001 רטוק תורוניצל      

1,000.00 100.00  10.00    רטמ 
1,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תורוניצל ןוטב תפיטע 23.70.20 כ"הס  

      
ם י ח פ ס  33.70.20 ק ר פ  ת ת       
      

.א.פ תרנצל םיגוסה לכמ םיחפס     02.07.33.0040
)E.P.D.H( ההובג תופיפצב      
וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד      
מ"מ 011 רטוק ע"ש וא "תיליבומ"      

2,700.00  90.00  30.00    'חי 
      

4" רטוק C.V.P רורווא יעבוכ     02.07.33.0210
  120.00  60.00   2.00    'חי 

2,820.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיחפס 33.70.20 כ"הס  

      
י מ ו ס ח מ  43.70.20 ק ר פ  ת ת       
      

.C.V מ"מ 011/002 הפצר ימוסחמ     02.07.34.0030
    P  םע ע"ש וא "תוילוח" תמגוד  
מ"בלפמ לסה[ זילפ תשרו תעבט      
]דרפנב דדמנ ,)הטסורינ(      

2,070.00 690.00   3.00    'חי 
      

)הטסורינ( מ"בלפמ תשר ילס     02.07.34.0100
המרה תידי םע מ"מ 1 יבועב      
8"/4"  הפצר םוסחמב םינקתומ      
)דרפנב דדמנ םוסחמה(      

  540.00 180.00   3.00    'חי 
      

4"/2" ןליפורפילופמ הפצר ימוסחמ     02.07.34.0200
זילפמ תשרו תעבט םע      

  660.00 220.00   3.00    'חי 
      
      
      
      

3,270.00 43.70.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../101 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     101 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

3,270.00 מהעברה      

      

      

ןליפורפילופמ תרוקיב תואספוק     02.07.34.0400
ע"ש וא "תוילוח" תמגוד 4"/2"      

  660.00 220.00   3.00    'חי 
      

4" הליפנ - הפצר ףסאמ     02.07.34.0420
וא "תוילוח" תמגוד ןליפורפילופמ      
ע"ש      

  660.00 220.00   3.00    'חי 
4,590.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( זוקינ תולעתו הפצר ימוסחמ 43.70.20 כ"הס  

      
י ל כ י מ  ,ת ו ל ס א  14.70.20 ק ר פ  ת ת       
      

'א גוס ןבל סרחמ תויולת תולסא     02.07.41.0110
םע ע"ש וא "טראמס 873" םגד      
,)דרפנב דדמנ( יומס החדה לכימ      
  קיטסלפ  הסכמו  בשומ  תוברל    
םיקוזיחה לכו דבכ םגד      

5,640.00 1,410.00   4.00    'חי 
      

הנקתהל יומס החדה לכימ     02.07.41.0210
דדמנ( סבג ריק ךותב תמדקומ      
תמגודכ היולת הלסאל ,)דרפנב      
וא "ןואסלפ" וא "הסרח" תרצות      
ע"ש      

4,880.00 1,220.00   4.00 'פמוק   
      

4/3" רטוק היולת הלסאל םרזמ     02.07.41.0410
1,600.00 400.00   4.00    'חי 

12,120.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונתשמו החדה ילכימ ,תולסא 14.70.20 כ"הס  

      
ם י ר ו י כ  24.70.20 ק ר פ  ת ת       
      

'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ     02.07.42.0050
"04 תיצרח" םגד "הסרח" תמגוד      
ע"ש וא      

  660.00 330.00   2.00    'חי 
      

'א גוס ילבוא ןבל סרחמ הצחר רויכ     02.07.42.0110
תמגוד חטשמל תחתמ קבדומ      
ע"ש וא "רפונ" םגד "הסרח"      

  900.00 450.00   2.00                  'חי 
      

,'א גוס ןבל סרחמ חבטמ תורעק     02.07.42.0315
54/06 תודימב החוטש הנקתה      
ע"ש וא " 715 אתלד" םגד ,מ"ס      

6,930.00 990.00   7.00    'חי 
8,490.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תורעקו םירויכ 24.70.20 כ"הס  

      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../102 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     102 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ז ר ב  54.70.20 ק ר פ  ת ת       
      

תמגוד ,ריקהמ הסיבכ וא ןג זרב     02.07.45.0030
902003 ט"קמ 4/3" רטוק "תמח"      
תידיו העובק הרצק היפ ,ע"ש וא      
םלשומ ןקתומ ,תינומעפ      

  110.00 110.00   1.00    'חי 
      

היפ םע  ,הדימעב רויכל הללוס     02.07.45.0134
"תמח" תמגוד ,העובק תינוניב      
348203 ט"קמ ,"טסרווא" תרדס      
םלשומ ןקתומ םורכ הפוצמ ע"ש וא      
רזעה ירמוח לכו לינ יזרב תוברל      

2,760.00 920.00   3.00    'חי 
      

,הדימעב חבטמ תרעקל הללוס     02.07.45.0164
,°54  תבבותסמ תינוניב היפ םע      
ט"קמ "קפוא" תרדסמ ףלשנ ףלזמ      
,ע"ש וא "לגדמ" תמגוד 01807      
,םלשומ ןקתומ ,םורכ הפוצמ      
רזעה ירמוח לכו לינ יזרב תוברל      

6,020.00 860.00   7.00    'חי 
      

םע םיכנ ירויכל תינורטקלא הללוס     02.07.45.0520
םיבברועמ וא םירק םימ תסינכ      
תמגוד "ES nihploD"  םגד      
V9 יאנש םע ע"ש וא "ןרטש"      

1,680.00 1,680.00   1.00                  'חי 
10,570.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוללוסו םיזרב 54.70.20 כ"הס  

      
,ש י ש  י ח ט ש מ  64.70.20 ק ר פ  ת ת       
      

הצובק( "רסיק ןבא"  שיש חטשמ     02.07.46.0070
יבועב 1413 ,0023 ,0533 םגד )1      
הלבוה ,הדידמ תוברל מ"ס 2      
הבכרהו      

  840.00 1,050.00   0.80    ר"מ 
      

)1 הצובק( "רסיק ןבא" שיש חטשמ     02.07.46.0074
2 יבועב 0533 ,0023 ,1413 םגד      
תוברל ,מ"ס 56 דע בחורבו מ"ס      
םע חטשמה יבועב רשי טנק דוביע      
רויכל םיחתפ דוביע ,הנידע הזאפ      
הנקתהב מ"ס 06/04 תודימב      
זרבלו טרדנטס רויכל ,הנותחת      
7X 06.1-)שישהמ זרב( "חרפ"      

6,496.00 580.00  11.20    רטמ 
      
      
      
      
      
      

7,336.00 64.70.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../103 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     103 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

7,336.00 מהעברה      

      

      

)2 הצובק( "רסיק ןבא" שיש חטשמ     02.07.46.0075
מ"ס 2 יבועב 0833 ,0013 םגד      
דוביע תוברל ,מ"ס 56 דע בחורבו      
הזאפ םע חטשמה יבועב רשי טנק      
תודימב רויכל םיחתפ דוביע ,הנידע      
,הנותחת הנקתהב מ"ס 06/04      
זרב( "חרפ" זרבלו טרדנטס רויכל      
3X2.1 =6.3 -)שישהמ      

2,232.00 620.00   3.60    רטמ 
9,568.00 "ןאירוק" םיילירקא םיחטשמו "רסיק ןבא" ,שיש יחטשמ 64.70.20 כ"הס  

)זוכיר ףדל הרבעהל(                         

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  05.70.20 ק ר פ  ת ת       
      

4" רטוק ,םשג ימל הדלפ תורוניצ     02.07.50.0020
טלמ םינפ יופיצ םע 23/5" ןפוד יבוע      
םינקתומ תינוציח העיבצו טנמצ      
תוברל ,יולג וא םידומעב ,תוריקב      
םיקבח      

4,200.00 210.00  20.00    רטמ 
      

תורוניצל םיגוסה לכמ םיחפס     02.07.50.0025
טנמצ טלמ םינפ יופיצ םע הדלפ      
4" רטוק ,תינוציח העיבצו      

1,190.00 170.00   7.00    'חי 
      

םיטוחמ סדרב םע םשג ימ טלוק     02.07.50.0030
שארב מ"מ 4 רטוק םינוולוגמ      
ץבא חפ תחלצ תוברל ,בזרמה      
41 'סמ      

  580.00 290.00   2.00    'חי 
      

4" רטוק הדלפ רוניצמ םייכרב     02.07.50.0040
בזרמה אצומב      

  570.00 190.00   3.00    'חי 
      

לע תוחנומ םורט ןוטבמ תוינגא     02.07.50.0060
מ"ס 01/54/03 תודימב עקרקה      

  570.00 190.00   3.00    'חי 
      

תוגגל )םשג ימ יטלוק( םיזקנ     02.07.50.0100
  רטוק תיכנא האיצי תוספרמו    
    "4X"4 "01 הרדס "טיבלד-S +  
תמגוד םילע םסוח P.P.U סדרב      
ע"ש וא "רמלד"      

1,360.00 680.00   2.00    'חי 
8,470.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םשג ימ זוקינ 05.70.20 כ"הס  

      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../104 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     104 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ו נ י צ  16.70.20 ק ר פ  ת ת       
      

NS-8 בויבל חישק C.V.P תורוניצ     02.07.61.0030
  םיחנומ ,ע"ש וא "תוילוח" תמגוד    
רטוק ,לוח תפיטע תוברל  ,עקרקב      
'מ 52.1 לעמ  קמועב מ"מ 011      
'מ 57.1 דעו      

1,800.00 150.00  12.00    רטמ 
1,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תורוניצ 16.70.20 כ"הס  

      
ת ו ח ו ש  26.70.20 ק ר פ  ת ת       
      

ןליתאילופמ תולוגע הרקב תוחוש     02.07.62.0130
םינפ הבוגב ,מ"ס 08 ימינפ רטוקב      
  8908B-6020 ט"קמ ,מ"ס 501    
סמועל ע"ש וא "תיפוח" תרצות      
06 רטוק  ב.ב הסכמ םע  ןוט 5,21      
  )ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס    
'מ 52.1 דע קמועבו      

4,500.00 2,250.00   2.00    'חי 
      

תפיטע םע 4"  רטוקב ינוציח לפמ     02.07.62.0300
.C - מ םירזיבאו תרנצ ,ןייוזמ ןוטב      
    V.P הבוג ,לעתימ דוביע תוברל  
'מ 5.1 דע )הבוג שרפה( לפמה      

  640.00 640.00   1.00    'חי 
5,140.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םילפמו תוחוש 26.70.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

105,898.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( האורבת ינקתמ 70.20 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../105 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     105 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח  80.20 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  10.80.20 ק ר פ  ת ת       
      

,םילבכל תנבלוגמ תשר תלעת     02.08.01.0060
תרצות מ"מ 58X002 תודימב      
תולוזנוק םע רשואמ ע"ש וא "חפה"      
לכב ,תונבלוגמ תוירוקמ הילת      
.שרדתש תומכו הדימ      

5,000.00  50.00 100.00                  רטמ 
      

תונבלוגמ לזרב תויצקורטסנוק     02.08.01.0090
תינבל ,תונוש תודימבו םיגוסמ      
וא/ו ,למשח תוחולל םיסיסב      
וא/ו ,םיגורמ םיחפמ םיסכימל      
י"ע ושקבתיש תורחא תורטמל      
.חקפמה      

  150.00  30.00   5.00                  ג"ק 
      

םילבכ תוסינכ תמיטא תרגסמ     02.08.01.0100
    "TCM" תוינכותב טרופמכ,  
'וכו הרקת ,הפצר ,תוריקב תנטובמ      
"2BGR*2" גוסמ תרגסמה .      
."TCM" תרצות      

1,620.00 810.00   2.00                  'חי 
      

םירבעמו םיחתפ תמיסחו םוטיא     02.08.01.0110
תעינמל ,תרושקתו למשחל      
תויקש םע ,ןשעו שא תוטשפתה      
    SBK, םייוניש ורשפאתיש ןפואב  
תוכיאב העיגפ אלל ,םילבכ תפסוהו      
,9741LU ןקת יפל ,המיסחה      
4-כ לש שא תמיסחלו ,674SB-ו      
.תועש      

5,100.00 510.00  10.00                  ר"מ 
11,870.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיליבומ 10.80.20 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ  20.80.20 ק ר פ  ת ת       
      

YX2N  גוסמ לוגע תשוחנ לבכ     02.08.02.0010
.ר"ממ 5.1*3      

  250.00   5.00  50.00                  רטמ 
      

YX2N גוסמ לוגע  תשוחנ לבכ     02.08.02.0020
ר"ממ 5.1*5      

  350.00   7.00  50.00                  רטמ 
      

YX2N גוסמ לוגע  תשוחנ לבכ     02.08.02.0030
ר"ממ 5.2*3      

  400.00   8.00  50.00                  רטמ 
      
      
      

1,000.00 20.80.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../106 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     106 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,000.00 מהעברה      

      

      

YX2N  גוסמ לוגע תשוחנ לבכ     02.08.02.0040
ר"ממ 5.2*5      

  500.00  10.00  50.00                  רטמ 
      

"YX2N" גוסמ לוגע תשוחנ לבכ     02.08.02.0090
.ר"ממ 59x4 ךתחב      

17,000.00 170.00 100.00                  רטמ 
      

"YX2N" גוסמ ידיג דח תשוחנ לבכ     02.08.02.0110
.ר"ממ 05      

1,800.00  30.00  60.00                  רטמ 
      

61 ךתחבו ףושח תשוחנ ךילומ     02.08.02.0120
םיינקת םיקדהמ ללוכ ר"ממ      
.למשח תולעתל רוביחל      

2,000.00  20.00 100.00                  רטמ 
      

)תוגוז 03( 03*2*6.0 ןופלט לבכ     02.08.02.0130
קזב י"ע רשואמ      

1,000.00  20.00  50.00                  רטמ 
      

ןופלט לבכל )הנורק( םירוביח יספ     02.08.02.0150
תוברל ,אוהשלכ גוסמ תוגוז 03      
םאתהבו ,םימיאתמ םירושיג      
.)םידלי ינג( קזב 'בח יטרדנטסל      

   80.00  80.00   1.00                  'חי 
23,380.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םילבכו םיכילומ 20.80.20 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.80.20 ק ר פ  ת ת       
      

ישאר קספמ למשח חול הנבמ     02.08.04.0060
תפיט ישאר למשח חולל הנזה      
מ"מ 2 טיפרוקד חפמ יושע ,בלח      
רונתב רמגו דוסי עבצב עובצ יבוע      
סקיניפ תמגודכ םיקדהמ םע      
טוליש ,הריבצ יספ ,טקטנוק      
חפ םילנפו תותלד םע ץיבדנס      
חולה ,דרפנב דדמנה דויצ רובע      
,)9141 י"ת( 93416 ןקתל םאתוי      
,PI-55 חולה לש הנגה תגרד      
,בחור מ"ס 06 -כ ויהי חולה תודימ      
001 -כ הבוג ,מ"ס 04 -כ קמוע      
תרצות KPT תמגודכ ,מ"ס      
םידלי רדג השינב הנקתה .ש"חמת      
.עקרק תמוק      

2,040.00 3,400.00   0.60                  ר"מ 
      
      
      
      

2,040.00 40.80.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../107 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     107 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

2,040.00 מהעברה      

      

      

רפמא 04X3 ילנימונ םרז ת"מאמ     02.08.04.0070
רשוכ השירד יפל תימרת הנגה םע      
םגד רפמאוליק 52 קותינ      
    "001XSN" תימרת הנגהב דיוצמ  
NIREG תרצות ,תנווכתמ      
    NILREM רשואמ ע"ש וא.  

  680.00 680.00   1.00                  'חי 
      

רפמא 36x3 ילנימונ םרז ת"מאמ     02.08.04.0080
רשוכ השירד יפל תימרת הנגה םע      
םגד רפמאוליק 52 קותינ      
    "001XSN" תימרת הנגהב דיוצמ  
NIREG תרצות ,תנווכתמ      
    NILREM רשואמ ע"ש וא.  

1,520.00 760.00   2.00                  'חי 
      

רפמא 001x3 ילנימונ םרז ת"מאמ     02.08.04.0090
רשוכ השירד יפל תימרת הנגה םע      
םגד רפמאוליק 63 קותינ      
    "001XSN" תימרת הנגהב דיוצמ  
NIREG 'בח תרצות ,תנווכתמ      
    NILREM רשואמ ע"ש וא.  

  850.00 850.00   1.00                  'חי 
      

רפמא 061x3 ילנימונ םרז ת"מאמ     02.08.04.0100
רשוכ השירד יפל תימרת הנגה םע      
םגד רפמאוליק 63 קותינ      
    "061XSN" תימרת הנגהב דיוצמ  
NIREG 'בח תרצות ,תנווכתמ      
    NILREM רשואמ ע"ש וא.  

3,060.00 1,530.00   2.00                  'חי 
      

64962 םגדמ הקספה לילס     02.08.04.0110
A052 דע םרזל גוס לכמ ת"מאמל      
וא קירטקלא רדיינש 'בח תרצות      
.רשואמ ע"ש      

1,050.00 350.00   3.00                  'חי 
      

42962 םגדמ רזע יעגמ טס     02.08.04.0120
תרצות גוס לכמ םרז לכל ת"מאמל      
ע"ש וא קירטקלא רדיינש 'בח      
.רשואמ      

  900.00 150.00   6.00                  'חי 
      

001-מ ם"יתמאמל ריחמ תפסות     02.08.04.0130
תונגה 'חי רובע 'א 052 דעו 'א      
"ES22RTS" םגד תוינורטקלא      
וא "NIREG-NILREM" תרצות      
.רשואמ ע"ש      

2,400.00 1,200.00   2.00                  'חי 
12,500.00 40.80.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../108 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     108 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

12,500.00 מהעברה      

      

      

'א 23 דע םרזל יזאפ -דח ז"אמ     02.08.04.0140
םגד ,תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו      
    "H06C", תרצות "NIREG  
    NILREM" רשואמ ע"ש וא.  

2,600.00  40.00  65.00                  'חי 
      

דע 'א 04 םרזל יבטוק -תלת ז"אמ     02.08.04.0150
,תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו 'א 36      
NIREG" תרצות "H06C" םגד      
    NILREM" רשואמ ע"ש וא.  

  350.00 350.00   1.00                  'חי 
      

'א 23 דע םרזל יזאפ תלת ז"אמ     02.08.04.0160
םגד ,תוחפל א"ק 01 קותינ רשוכו      
    "H06C" תרצות "NIREG  
    NILREM" רשואמ ע"ש וא.  

1,150.00 230.00   5.00                  'חי 
      

םיבצמ 3 ףילחמ םרז קספמ     02.08.04.0180
רפמא 02 דע םרזל יבטוק-דח      
,רשואמ ע"ש וא GM 'בח תרצות      
.ןומיס תרונמ ללוכ      

  400.00  80.00   5.00                  'חי 
      

יזאפ תלת ןיד ספל ירלודומ ןעגמ     02.08.04.0200
5M2204CG םגד 'א 04x3 םרזל      
ע"ש וא קירטקלא רדיינש תרצות      
.רשואמ      

1,040.00 260.00   4.00                  'חי 
      

541NE םגד CD/CA V42 רסממ     02.08.04.0210
.רגה תרצות      

2,050.00 410.00   5.00                  'חי 
      

תרקבו שא יוליגל תוארתה רקב     02.08.04.0220
)ג.צ.מ ןאובי( KSP תרצות הנבמ      
.רשואמ ע"ש וא 4B655-OSI םגד      

  450.00 450.00   1.00                  'חי 
      

V032 רפמא 61x1 דעצ רסממ     02.08.04.0240
ע"ש וא קירטקלא רדיינש תרצות      
.רשואמ      

  560.00 140.00   4.00                  'חי 
      

םרזו 'א 04*4 םרזל תחפ רסממ     02.08.04.0260
תרצות ,"A-EPYT"/'א 30.0 הגילז      
    "NIREG NILREM" ע"ש וא  
.רשואמ      

1,200.00 300.00   4.00                  'חי 
      

22,300.00 40.80.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../109 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     109 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

22,300.00 מהעברה      

      

      

תוגרדמ רדחל יטמוטוא רסממ     02.08.04.0270
תרצות "36351" םגד ,ירלודומ      
    "NIREG-NILREM" ע"ש וא  
.רשואמ      

  120.00 120.00   1.00                  'חי 
      

3CA הרדס יזאפ תלת ןעגמ     02.08.04.0290
םע 52D1CL םגד WK11 קפסהל      
רדיינש תרצות V022 הלעפה לילס      
.רשואמ ע"ש וא קירטקלא      

  500.00 500.00   1.00                  'חי 
      

3CA הרדס יזאפ תלת ןעגמ     02.08.04.0310
םע 59D1CL םגד WK54 קפסהל      
רדיינש תרצות V022 הלעפה לילס      
.רשואמ ע"ש וא קירטקלא      

1,700.00 1,700.00   1.00                  'חי 
      

3CA הרדס יזאפ תלת ןעגמ     02.08.04.0320
511D1CL םגד WK55 קפסהל      
תרצות V022 הלעפה לילס םע      
.רשואמ ע"ש וא קירטקלא רדיינש      

1,900.00 1,900.00   1.00                  'חי 
      

)םילבק( K הרדס יזאפ תלת ןעגמ     02.08.04.0330
לילס םע RVK7.61 קפסהל      
רדיינש 'בח תרצות V022 הלעפה      
םגד רשואמ ע"ש וא קירטקלא      
    .LC1DGK11P7  

  650.00 650.00   1.00                  'חי 
      

)םילבק( K הרדס יזאפ תלת ןעגמ     02.08.04.0340
הלעפה לילס םע RVK52 קפסהל      
    V022 רדיינש 'בח תרצות  
םגד רשואמ ע"ש וא קירטקלא      
    .LC1DGK11P7  

  850.00 850.00   1.00                  'חי 
      

דספה לד שבי יזאפ תלת לבק     02.08.04.0350
הקירפ ידגנ םע,טלוו 064      
לש לוביקב אספוק םע ,םיילרגטניא      
וא "רוטוקריס" תרצות ,ר"אווק 01      
.רשואמ ע"ש      

  900.00 900.00   1.00                  'חי 
      
      
      
      
      
      

28,920.00 40.80.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../110 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     110 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

28,920.00 מהעברה      

      

      

דספה לד שבי יזאפ תלת לבק     02.08.04.0360
הקירפ ידגנ םע,טלוו 064      
לש לוביקב אספוק םע ,םיילרגטניא      
וא "רוטוקריס" תרצות ,ר"אווק 02      
.רשואמ ע"ש      

1,000.00 1,000.00   1.00                  'חי 
      

דע םרזל יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ     02.08.04.0380
    3X23 יכיתנ 3 םע ,'א C.R.H  
תרצות ,א"כ 'א 23 דע םרזל      
    "NIREG-NILREM" ע"ש וא  
.רשואמ      

  140.00 140.00   1.00                  'חי 
      

C.R.H יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ     02.08.04.0400
,'א 061 דע םרזל ,00 לדוג סמועב      
"BBA" : תרצות "PLS-061" םגד      
.רשואמ ע"ש וא      

  410.00 410.00   1.00                  'חי 
      

לדוג ,'א 001-6 םרזל C.R.H ךיתנ     02.08.04.0410
ע"ש וא "רנדניל" תרצות ,00      
.רשואמ      

   80.00  40.00   2.00                  'חי 
      

,'א 061-521 םרזל C.R.H ךיתנ     02.08.04.0420
ע"ש וא "רנדניל" תרצות ,00 לדוג      
.רשואמ      

  150.00  50.00   3.00                  'חי 
      

SSALC 5.0  ,'א 5/002 םרז יאנש     02.08.04.0430
.רשואמ ע"ש וא "EMI" תרצות ,      

  330.00 110.00   3.00                  'חי 
      

םאתמ םע ילטיגיד דדומ בר     02.08.04.0440
תרקבל תרושקת לוקוטורפו      
תרצות "8FP291C" םגד הנבמה      
    "CETAS" רשואמ ע"ש וא.  

2,300.00 2,300.00   1.00                  'חי 
      

םרזל ירלודומ C.R.H ךיתנ קתנמ     02.08.04.0460
,'א 61 דע C.R.H ךיתנ םע 'א 61      
וא "NIREG-NILREM" תרצות      
.רשואמ ע"ש      

  120.00  60.00   2.00                  'חי 
      
      
      
      
      

33,450.00 40.80.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../111 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     111 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

33,450.00 מהעברה      

      

      

חתמל מ"מ 22 רטוקב ןומיס תרונמ     02.08.04.0470
וא ןיפוליח ,טלוו 032 וא טלוו 011      
תרצות , דליטלומ תרונ םע ,רשי      
.רשואמ ע"ש וא "קינכמלט"      

  180.00  60.00   3.00                  'חי 
      

גוסמ יבטוק תלת םוריח ןצחל     02.08.04.0480
תפלק םע למשח חולב הירטפ      
"קינכמלט" תרצות ,תירוקמ הנגה      
.רשואמ ע"ש וא      

  270.00 270.00   1.00                  'חי 
33,900.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 40.80.20 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  50.80.20 ק ר פ  ת ת       
      

,'א 61x2 םרזל סמועב טקפ קספמ     02.08.05.0040
תרידחל המוטא ,IC תספוק םע      
תנקתהל קספמל דמצמ םע ,םימ      
.ע"ש וא "רלומ" תרצות ,ט"הע      

  660.00 110.00   6.00                  'חי 
      

,'א 52x2 םרזל סמועב טקפ קספמ     02.08.05.0050
תרידחל המוטא ,IC תספוק םע      
תנקתהל קספמל דמצמ םע ,םימ      
.ע"ש וא "רלומ" תרצות ,ט"הע      

  340.00 170.00   2.00                  'חי 
      

וא ט"הת למשח תקספה ןצחל     02.08.05.0060
,הריבשל שיטפו תיכוכז םע ט"הע      
.ע"ש וא "קינכמלט" תרצות  םגד      

  100.00 100.00   1.00                  'חי 
      

למשח תוקידב עוציב ןיגב םימולשת     02.08.05.0080
לכל ךמסומ למשח קדוב י"ע      
דע ,תוחולה לכ ללוכ ןקתמה      
אלל הקידב רושיא תאצמהל      
היהיש לוכי קדובה( .תויוגייתסה      
'בח םעטמ היהיש לוכיו יטרפ      
המוק( בלח תפיט רובע )למשחה      
.)'א      

6,800.00 6,800.00   1.00 'פמוק                 
      

ירזיבא לכל םייללכ 'ץיבדנס יטליש     02.08.05.0090
יקלח לכב תרושקתו למשחל רמגה      
הז הזוח/זרכמ תרגסמבש ןינבה      
תוינכותבו ינכטה טרפמב טרופמכ      
.טלפמוק      

  850.00 850.00   1.00 'פמוק                 
      
      

8,750.00 50.80.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../112 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     112 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

8,750.00 מהעברה      

      

      

,ןוחטיב שא יוליגל םירוביח ןורא     02.08.05.0100
2  טריפוקד חפמ יושע 'וכו ,הזירכ      
רמגו דוסי עובצ יבוע מ"מ      
תלד םע ,ץע בג םע ,יטטסורטקלא      
תודימבו )ליי לוענמ םע( תלעננ חפ      
    X08X0803 מ"ס.  

1,020.00 1,020.00   1.00 'פמוק                 
      

חפמ יושע יתמוק תרושקת ןורא     02.08.05.0110
רמגו דוסי עובצ ,יבוע מ"מ 2 ןבלוגמ      
תודימב , תותלד םע ,ץע בג םע ,      
.מ"ס 04*06*51 :םינפ וטנ      

  600.00 600.00   1.00 'פמוק                 
      

םימ ןגומ יבטוק וד םיאבכ קספמ     02.08.05.0120
    A61*2 הקוו" םגדכ ,ןירושמ".  

  140.00 140.00   1.00                  'חי 
10,510.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו םירזיבא 50.80.20 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.80.20 ק ר פ  ת ת       
      

,טוו 41x4 יטנצסרולפ הרואת ףוג     02.08.06.0010
הנקתהל 5T גוסמ תורונ םע      
רבול םע תיטסוקא הרקתב העוקש      
לוורש ללוכ ,רווניס ענומ ילוברפ      
ילוברפ רוטקלפר ,תורונל הנגה      
הרואת ףוג .םיינורטקלא םיקנשמו      
501U45 עוקש טיילאטנפ םגד      
.ע"ש וא "שעג" 'בח תרצות      

29,580.00 510.00  58.00                  'חי 
      

,טוו 41x4 יטנצסרולפ הרואת ףוג     02.08.06.0020
הנקתהל 5T גוסמ תורונ םע      
,ד"ממב תיטסוקא הרקתב העוקש      
םיקנשמ ,לפוא רבול םע      
םגד הרואת ףוג .םיינורטקלא      
הפוקש תיכוכז יוסיכ טיילאטנפ      
    501U45 וא "שעג" 'בח תרצות  
.ע"ש      

2,400.00 600.00   4.00                  'חי 
      

םע יתילכת וד םוריח הרואת ףוג     02.08.06.0040
וא/ו האיצי טלש ללוכ "דל" תורונ      
ריממ ,ןעטמ ללוכ האיציל טלש םע      
081 לש הרואת ןמזל םירבצמו      
יתילכת וד םגד ,תוקד      
    DEL-616LE בח תרצות'  
העוקש ,ע"ש וא טיילורטקלא      
.סבג וא תיטסוקא הרקתב      

2,040.00 510.00   4.00                  'חי 
34,020.00 60.80.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../113 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     113 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

34,020.00 מהעברה      

      

      

םגד יולת יטנצסרולפ הרואת ףוג     02.08.06.0060
    006-ONIROT הלוגע הרונ םע  
    55x1 5 טווT ינורטקלא קנשמו  
הילת טומו לפוא תיכוכז יוסיכ      
הדלפ לבכ ףסונבו 'מ 1 ךרואב      
תרקת ןיבל הרואת ףוג ןיב החטבה      
וא TNEGER 'בח תרצות .ןוטב      
.200.516ONIRUT ט"קמ ,ע"ש      

6,120.00 2,040.00   3.00                  'חי 
      

םגד יולת יטנצסרולפ הרואת ףוג     02.08.06.0070
    054-ONIROT הלוגע הרונ םע  
    55x1 5 טווT ינורטקלא קנשמו  
הילת טומו לפוא תיכוכז יוסיכ      
הדלפ לבכ ףסונבו 'מ 1 ךרואב      
תרקת ןיבל הרואת ףוג ןיב החטבה      
וא TNEGER 'בח תרצות .ןוטב      
.201.516ONIRUT ט"קמ ,ע"ש      

9,720.00 1,620.00   6.00                  'חי 
      

םגדמ יטנצסרולפ הרואת ףוג     02.08.06.0080
    OLOS הרקתב עוקש לוגע  
גוסמ טוו 55x1 הרונ םע תיטסוקא      
    5T תרצות ינורטקלא קנשמ ללוכ  
ט"קמ .ע"ש וא TNEGER 'בח      
    SOLO-111W294.5507  

27,540.00 1,530.00  18.00                  'חי 
      

םגד יטנצסרולפ הרואת ףוג     02.08.06.0090
הרקתב עוקש לוגע "טיילסקיפ"      
גוסמ טוו 81x2 תורונ םע תיטסוקא      
    DCT קנשמ םע הקלדה דויצ ללוכ  
ףוג ,תדרפנ הספוקב ינורטקלא      
הקבאב עובצ םוינימולא תקיצי יושע      
,שטולמ רוטקלפר ,תיטטסורטקלא      
ט"קמ רווניס תענומ תיכוכז יוסיכ      
    .55F106  

3,040.00 380.00   8.00                  'חי 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

80,440.00 60.80.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../114 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     114 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

80,440.00 מהעברה      

      

      

W3-DEL םוריח הרואת ףוג     02.08.06.0130
הנקתהל RL XULYH םגדמ      
םגדמ וא תיטסוקא הרקתב העוקש      
    A4DL XULYH לע היולג הנקתהל  
תידועיי הספוקב הרקת /ריק      
ע"ש וא LLEWKCAM 'בח תרצות      
,םוח רזפמ ,ידועי ריממ ללוכ ףוגה .      
לטימ לקינ תונעטנ תוללוס זראמ       
    Am0071-V6.3, ידועי ןעטמ  
יטמוטוא תוניקת קדבמ ,תוללוסל      
/םודא יוויח תירונ ,םוריחה תכרעמל      
יבצמו הלקת ,הניעט יוויחל קורי      
הלקת הארתה ,תיטמוטוא הקידב      
טס ,TSET ןצחל ,תילאוזיוו תילוק      
ביתנב רוא רוזיפ תמאתהל תושדע      
.טולימה      

9,600.00 600.00  16.00                  'חי 
90,040.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוג 60.80.20 כ"הס  

      
ת ו ק ר א ה  70.80.20 ק ר פ  ת ת       
      

יתכתמ תורש תקראה עוציב     02.08.07.0030
למשחה תונקתב שרדנכ( אוהשלכ      
תאוושה ספל )תוינכותה י"פעו      
)דרפנב דדמנש( ירוזיא םילאיצנטופ      
61 דע םידדובמ תשוחנ יכילומ םע      
תדוקנ דעו האוושהה ספמ ר"ממ      
םירושיגה לכ תוברל הקראהה      
,םיגרב ,טוליש תוברל ,םישרדנה      
לכו ,הקראה תולש ,םיחודיק      
.קוחה י"פע ל"נה עוציבל שרדנה      
ריחמ תא הנשי אל ךילומה ךרוא(      
.)הדיחיה      

  900.00  90.00  10.00                  'חי 
      

ינשמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     02.08.07.0050
תודימב תיטילורטקלא תשוחנמ      
    01X001X006 םיגרב ללוכ ,מ"מ,  
,ץיפק תיקסידו תויקסיד ,םימוא      
תשרדנה תומכב ,םוימדק םיפוצמ      
,םיגרב לש 05% תפסותבו רוביחל      
ץיפק תיקסידו תויקסיד ,םימוא      
.םירומש      

  250.00 250.00   1.00                  'חי 
1,150.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונגהו תוקראה 70.80.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../115 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     115 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ד ו ק נ  80.80.20 ק ר פ  ת ת       
      

הנקתהב טלוו 032 רואמ תדוקנ     02.08.08.0010
52 נ"פ וא/ו ד"פ תורונצ םע היומס      
3X5.1 םיכילומ םע ,רטוק מ"מ      
YX2N 3*5.1 םילבכ וא/ו ,ר"ממ      
ט"הת םיקספמ םע ,ר"ממ      
דח לגעמב ."ONICITB" תרצותמ      
.יזאפ תלת לגעמב וא/ו יזאפ      

9,600.00  80.00 120.00                  'חי 
      

רובע רואמ תדוקנל ריחמ תפסות     02.08.08.0030
רוניצב ,ר"ממ 5.1 "יח" ףסונ ךילומ      
,םורחה תדיחי רובע ,לבכב וא/ו      
תלת לגעמב וא/ו יזאפ דח לגעמב      
.יזאפ      

  480.00  30.00  16.00                  'חי 
      

רובע ,רואמ תדוקנל ריחמ תפסות     02.08.08.0040
תרצותמ ט"הת םימ ינגומ םיקספמ      
    "ONICITB" םינוש םיגוסמ  
.תוינכותב טרופמכ      

   60.00  30.00   2.00                  'חי 
      

טלוו 032 עקת תיב תדוקנ     02.08.08.0060
52 נ"פ תורוניצ םע היומס הנקתהב      
םילבכ /םידיג םיכילומב רטוק מ"מ      
    5.2x3 ט"הת עקת תיב םע ר"ממ  
.ONICITB םגדמ      

2,500.00 100.00  25.00                  'חי 
      

טלוו 022 עקת תיב תדוקנ     02.08.08.0070
52 "כ" תורונצ םע ,היולג הנקתהב      
YX2N 3*5.2 םילבכו רטוק מ"מ      
,'א 61 ט"הע עקת תיב םע ,מ"מ      
. ע"ש וא "וקסינ N-1" םגדכ      

  160.00  80.00   2.00                  'חי 
      

עקת תיב תדוקנל ריחמ תפסות     02.08.08.0080
עקת יתב 2 רובע ,ט"הת טלוו 022      
תרצותמ ,'א 61 םידומצ      
    "ONICITB" )םינזומש יאנתב  
.)לגעמה ותואמ      

  300.00  30.00  10.00                  'חי 
      

עקת תיב תדוקנל ריחמ תפסות     02.08.08.0090
עקת יתב 3 רובע ,ט"הת טלוו 022      
תרצותמ ,'א 61 ,םיבכרהב םידומצ      
    "ONICITB" )םינזומש יאנתב  
.)לגעמה ותואמ      

  400.00  50.00   8.00                  'חי 
      
      

13,500.00 80.80.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../116 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     116 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

13,500.00 מהעברה      

      

      

עקת תיב תדוקנל ריחמ תפסות     02.08.08.0095
עקת תיב רובע ,ט"הע טלוו 022      
תרצות "N-2" םגדכ ,'א 61 לופכ      
.ע"ש וא "וקסינ"      

   60.00  30.00   2.00                  'חי 
      

עקת תיב תדוקנל ריחמ תפסות     02.08.08.0100
עקת תיב רובע ,ט"הת טלוו 022      
תרצות ,'א 61 םרזל ,םימ ןגומ      
    "BTICINO"  

   90.00  30.00   3.00                  'חי 
      

א"מ טטסומרטל הנכה תדוקנ     02.08.08.0110
םע ,היולג וא היומס הנקתהב      
וא ,רטוק מ"מ 32 נ"פ תורוניצ      
םילבכו רטוק מ"מ 52 "כ" תורוניצ      
טטסומרטה( ר"ממ 3X5.1 ט.ב.ט      
)ריוא גוזימ קרפב דרפנב דדמנ      

  800.00  80.00  10.00                  'חי 
      

,ילמשח םימח םימ דודל חכ תדוקנ     02.08.08.0130
םע היולג וא היומס הנקתהב      
וא ,רטוק מ"מ 52 נ"פ תורוניצ      
םילבכו רטוק מ"מ 52 "כ" תורוניצ      
    YX2N 3X5.2 קספמ םע ,ר"ממ  
וא "ONICITB" תרצות ראומ דוד      
קספמהמ דודל הנזה וק םע ,ע"ש      
.דודה דיל ןוחטיב קספמ םעו      

  180.00 180.00   1.00                  'חי 
      

הנקתהב VT תנטנאל הנכה תדוקנ     02.08.08.0140
52 נ"פ תורונצ םע ,היולג וא היומס      
מ"מ 52 "כ" תורוניצ וא ,רטוק מ"מ      
.ןולינמ הכישמ יטוחו רטוק      

  180.00  60.00   3.00                  'חי 
      

הזירכ דויצ רזיבאל הנכה תדוקנ     02.08.08.0150
וא היומס הנקתהב אוהשלכ גוסמ      
ירוזיא תרושקת ןוראמ לחה היולג      
הכומס תרושקת תלעתמ לחה וא/ו      
תעצובמ ,הדוקנה אצומל דעו      
וא רטוק מ"מ 52 נ"פ תורוניצב      
טוח ,רטוק מ"מ 52 "כ" תורוניצ      
רזיבא תבית םע ,ןוליינמ הכישמ      
.טלשו הסכמ ,היומס וא הייולג      

  240.00  60.00   4.00                  'חי 
      
      
      
      
      

15,050.00 80.80.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../117 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     117 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

15,050.00 מהעברה      

      

      

םע ,היומס הנקתהב ןופלט תדוקנ     02.08.08.0160
ילבכו רטוק מ"מ 52 נ"פ תורונצ      
קזב י"ע םירשואמ תוגוז 3 ןופלט      
םגד ט"הת ןופלטל רמג רזיבא םע      
."שדח קזב"      

1,040.00  80.00  13.00                  'חי 
      

יוליג תכרעמ רזיבאל הנכה תדוקנ     02.08.08.0170
הנקתהב אוהשלכ גוסמ שא יוביכו      
ןוראמ לחה היולג וא היומס      
תלעתמ לחה וא/ו ירוזיא תרושקת      
אצומל דעו הכומס תרושקת      
52 נ"פ תורוניצב תעצובמ ,הדוקנה      
מ"מ 52 "כ" תורוניצ וא רטוק מ"מ      
םע ,ןוליינמ הכישמ טוח ,רטוק      
,היומס וא הייולג רזיבא תבית      
.טלשו הסכמ      

1,200.00  60.00  20.00                  'חי 
      

הנקתהב םורח ןצחלל הדוקנ     02.08.08.0190
52 נ"פ תורוניצ םע היולג וא היומס      
מ"מ 52 "כ" תורוניצ וא רטוק מ"מ      
yx2N 3X5.1 םילבכ םע ,רטוק      
.)דרפנב דדמנ ןצחלה( ר"ממ      

  160.00  80.00   2.00                  'חי 
      

טוחלא וא םוקרטניאל הנכה תדוקנ     02.08.08.0200
יטוחו רטוק מ"מ 52 נ"פ תורונצ םע      
רמג רזיבאל הנכהו ,ןולינמ הכישמ      
וא ט"הת הנקתהב םוקרטניאל      
.ט"הע      

  120.00  60.00   2.00                  'חי 
      

,םיבשחמ תרושקתל  הנכה תדוקנ     02.08.08.0210
דעו ירוזיא תרושקת ןוראמ לחה      
52 נ"פ תורוניצ םע ,הדוקנה אצומל      
םע ,ןולינמ הכישמ טוחו ,רטוק מ"מ      
תרושקתל רמג רזיבאל הנכה      
.ט"הע וא ט"הת הנקתהב םיבשחמ      

  700.00  70.00  10.00                  'חי 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

18,270.00 80.80.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../118 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     118 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

18,270.00 מהעברה      

      

      

תכרעמ רזיבאל  הנכה תדוקנ     02.08.08.0220
ועצוביש( ןוחטב וא/ו תוסינכ תרקב      
וא היומס הנקתהב )םירחא י"ע      
ירוזיא תרושקת ןוראמ לחה היולג      
הכומס תרושקת תלעתמ לחה וא/ו      
תעצובמ ,הדוקנה אצומל דעו      
וא רטוק מ"מ 32 נ"פ תורוניצב      
טוח ,רטוק מ"מ 52 "כ" תורוניצ      
רזיבא תבית םע ,ןוליינמ הכישמ      
.טלשו הסכמ ,היומס וא הייולג      

1,200.00  60.00  20.00                  'חי 
      

לכ גוסמ ילמשח חופמל חכ תדוקנ     02.08.08.0230
מ"מ 32 נ"פ תורוניצ םע ,אוהש      
רטוק מ"מ 52 "כ" תורוניצ וא ,רטוק      
םע ,ר"ממ 5X5.2 ט.ב.ט םילבכו      
תורוניצ תועצמאב ,עונמל רוביח      
קיטסלפ יפוצמ םייתכתמ םיירושרש      
,"THGIT- DIUQIL" גוסמ ,םימוטא      
קספמ םעו ,םימוטא םיגניטיפ םע      
'א 55PI" 3X61" םוטא ןוחטב      
.ט"הת      

  260.00 260.00   1.00                  'חי 
      

,ןגזמל תיזאפ דח חכ תדוקנ     02.08.08.0240
םע ,היומס וא היולג הנקתהב      
"כ" תורוניצ וא מ"מ 32 נ"פ תורוניצ      
YX2N 3X4 םילבכו רטוק מ"מ 52      
)דרפנב דדמנ רמגה רזיבא( ,ר"ממ      

1,360.00 170.00   8.00                  'חי 
      

,טלוו 083 תיזאפ תלת חכ תדוקנ     02.08.08.0250
םע היומס וא היולג הנקתהב      
וא ,רטוק מ"מ 92 נ"פ תורונצ      
םע רטוק מ"מ 23 "כ" תורונצ      
רזיבא( ר"ממ YX2N 5*5.2 םילבכ      
.)דרפנב דדמנ רמגה      

  480.00 240.00   2.00                  'חי 
21,570.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תודוקנ 80.80.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

192,420.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקתו למשח 80.20 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../119 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     119 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90.20 ק ר פ       
      
,ם י נ פ  ח י ט  10.90.20 ק ר פ  ת ת       
      

ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     02.09.01.0010
לכה ,םיירושימ םיחטש לע םינוויכ      
.רמג תמישר י"פע      

78,000.00  75.00 1040.00    ר"מ 
      

תרצות ד"ממל רשואמ "רגב" חיט     02.09.01.0020
יטרפ י"פע לכה ,ע"ש וא "ריקומרת"      
.רמג תמישר      

1,350.00  30.00  45.00    ר"מ 
79,350.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ד"ממל חיטו ימרת חיט ,םינפ חיט 10.90.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

79,350.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 90.20 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../120 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     120 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01.20 ק ר פ       
      
י ח י ר א  ף ו צ י ר  30.01.20 ק ר פ  ת ת       
      

םיטסדופ וא/ו ףוצירל ריחמ תפסות     02.10.03.0040
הטסורינמ הרהזא ישושבג רובע      
"םייופיצ לייא" לש מ"ס 06-כ בחורב      
)C( סופיט י"פע לכה ,ע"ש וא      
.םירמג תמישרב      

16,000.00 1,600.00  10.00    רטמ 
      

מ"ס 06/06 טינרג יחיראב ףוציר     02.10.03.0050
08 דוסי ריחמב ע"ש וא "בגנ" לש      
)D( סופיט י"פע לכה ,ר"מל/ח"ש      
.רמג תמישרב      

48,450.00 190.00 255.00    ר"מ 
      

חיראל תומיאתמה טינרג ילופיש     02.10.03.0055
גוסל םאות ,מ"ס 01 דע הבוגבו      
)D( סופיט י"פע ףוצירה ןווגו      
.םירמג תמישרב      

16,875.00  45.00 375.00    רטמ 
      

לש מ"ס 54/54 יחיראב ףוציר     02.10.03.0060
08 דוסי ריחמב ע"ש וא "בגנ"      
)E( סופיט י"פע לכה ,ר"מל/ח"ש      
.רמג תמישרב      

9,500.00 190.00  50.00    ר"מ 
      

תועירי י"ע תמוק ןיב יטסוקא דודיב     02.10.03.0070
.ע"ש וא 52AG" ביצלפ" גוסמ      

13,200.00  30.00 440.00    ר"מ 
      

4/04 תודימב זילפמ תותלד ינתפמ     02.10.03.0940
מ"מ      

2,200.00  55.00  40.00    רטמ 
106,225.00 הרבעהל( שיש ",ןלצרופ טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 30.01.20 כ"הס  

)זוכיר ףדל                         

      
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  50.01.20 ק ר פ  ת ת       
      

הקימרק יחיראב םינפ תוריק יופיח     02.10.05.0020
ע"ש וא "בגנ" לש מ"ס 02/02      
תוברל ,ר"מל/ח"ש 07 דוסי ריחמב      
תרבח "REVAC" גוסמ יליפורפ      
תוסירפ י"פע לכה ,םייופיצ לייא"      
.תולכירדא רמג ירמוחיטרפו      

20,900.00 220.00  95.00    ר"מ 
20,900.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוריק יופיח 50.01.20 כ"הס  

      
      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../121 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     121 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ר ז י ב א  60.01.20 ק ר פ  ת ת       
      

ריק ג"ע יולת רטיל 1 הינובס     02.10.06.0010
    TROK יגולטק'סמןבל ןווג  
ירמוח תמישר י"פע לכה 0000065      
.רמג      

1,350.00 270.00   5.00    'חי 
      

TRAMS םא טלאוט ריינל ןקתמ     02.10.06.0020
    KROT םיפד 0511 ןבל ןווג  
ירמוח תמישר י"פע לכה 220274      
רמג      

1,160.00 290.00   4.00    'חי 
      

ריק לע יולת ר יינ ףוסיאל חפ     02.10.06.0030
    TRAMS KROT רפסמ ןבל ןווג  
תמישר י"פע לכה ,000365 יגולטק      
רמג ירמוח      

  520.00 260.00   2.00    'חי 
      

םיידי בוגינל םילילגב ריינל ןקתמ     02.10.06.0040
    KROT זחאמ י"מ רשואמ  ןבל ןווג  
09299999 לפקתמ      

  620.00 310.00   2.00    'חי 
      

08/04 תודימב לטסירק תארמ     02.10.06.0050
הקבדה ליופ תוברל ,מ"ס      

  380.00 380.00   1.00    'חי 
      

,מ"ס 06 רטוקב לטסירק תארמ     02.10.06.0060
הקבדה ליופ תוברל      

1,000.00 500.00   2.00    'חי 
      

םייושע ןוליינ יופיצ די יזחאמ     02.10.06.0070
,ןבל ןווג ןוליינ הפוצמ םוינימולא      
י"תמ רשואמ      

  290.00 290.00   1.00    'חי 
      

מ"ס 06/06 תיוז יזחאמ     02.10.06.0080
ןוליינ הפוצמ םוינימולא 98299999      
י"תמ רשואמ ,ןבל ןווג      

  650.00 650.00   1.00    'חי 
      

מ"ס 06 תלד רישי יזחאמ     02.10.06.0090
    99999288  

  280.00 280.00   1.00    'חי 
      

.09299999 לפקתמ זחאמ     02.10.06.0100
1,250.00 1,250.00   1.00    'חי 

      
      
      
      

7,500.00 60.01.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../122 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     122 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

7,500.00 מהעברה      

      

      

הטסרוינ רתסנ ןוגיע דדוב הילת יוו     02.10.06.0110
    7340  

  300.00  75.00   4.00    'חי 
      

ינרוטקלא םיידי שביימ     02.10.06.0120
    DHS_WOW הטסורינ ףוג  
40001049  ןבל ןלצרופ רמויגב      

2,100.00 2,100.00   1.00    'חי 
9,900.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הנייגיה ירזיבא 60.01.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

137,025.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 01.20 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../123 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     123 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11.20 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ע ב צ  10.11.20 ק ר פ  ת ת       
      

לע ע"ש וא "לירקרפוס" עבצ     02.11.01.0020
תבכש תוברל ,םינפ חיט יחטשמ      
םינווגב תונוילע תובכש יתשו דוסי      
י"פע לכה ,לכירדאה תריחבל      
.רמג תמישר      

31,465.00  29.00 1085.00    ר"מ 
      

לע ע"ש וא "לירקרפוס" עבצ     02.11.01.0030
תבכש תוברל ,םינפ סבג יחטשמ      
םינווגב תונוילע תובכש יתשו דוסי      
י"פע לכה ,לכירדאה תריחבל      
.רמג תמישר      

5,130.00  27.00 190.00    ר"מ 
36,595.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םינפ עבצ 10.11.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

36,595.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11.20 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../124 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     124 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21.20 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ל ח  10.21.20 ק ר פ  ת ת       
      

לכה ,פיק יירד םוינימולא תונולח     02.12.01.0030
תמישרב 30-א סופיט י"פע      
.םוינימולא      

6,440.00 1,610.00   4.00 'פמוק   
      

סופיט י"פע לכה ,םוינימולא תונולח     02.12.01.0040
.םוינימולא תמישרב 40-א      

44,400.00 3,700.00  12.00 'פמוק   
50,840.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונולח 10.21.20 כ"הס  

      
ת ו ס י נ כ  30.21.20 ק ר פ  ת ת       
      

תבלושמ ,תיפנכ וד תחתפנ תלד     02.12.03.0150
י"פע לכה ,םוינימולא הנירטיוב      
.םוינימולא תמישרב 51-א סופיט      

10,150.00 10,150   1.00 'פמוק   
10,150.00 ףדל הרבעהל( םיירוביצ םיחטש - תונירטיוו תוסינכ 30.21.20 כ"הס  

)זוכיר                         

      
ב ח ר מ  ן ו ל ח  70.21.20 ק ר פ  ת ת       
      

001/001 תודימב םיזאג םוטא ןולח     02.12.07.0020
י"פע ףרועה דוקיפ י"ע רשואמ מ"ס      
.םוינימולא תמישרב 02-א סופיט      

2,100.00 2,100.00   1.00    'חי 
2,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןגומ בחרמ ןולח 70.21.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

63,090.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 21.20 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../125 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     125 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו ו א  ג ו ז י מ  51.20 ק ר פ       
      
ג ו ז י מ  ד ו י צ  10.51.20 ק ר פ  ת ת       
      

חצ ריווא תקפסהל יזכרמ ינימ ןגזמ     02.15.01.0010
םע MFC0011 הקיפסב לפוטמ      
ףוגו קמוע תורוש 6 רוריק תללוס      
ט"ווק 11 קפסהב ילמשח םומיח      
יוביע תודיחי יתש םע תוגרד 2-ב      
.א"כ רוריק ןוט 3 לש הקופתב      
,םשג ןגומ סירתו ןוגג ללוכ ריחמה      
,תולעתל םישימג םירוביח ,ןנסמ      
,גרוס םע םיאשנמ ,תודיער ימלוב      
ןוחטב יקספמו הכימת ירזיבא      
,"קינוי" תרצותמ טטסומרתו      
רבעמ ללוכ .סקוו תכתמ וא "סירוא"      
שגר יפל יטמוטוא ץיק/ףרוח      
'פמטל תחתמ :ץוח תרוטרפמטב      
    C°81 הגרדב םומיח ףוג לעפומ  
רורוויא C°81-C°12 ןיב ,הנושאר      
רוריק תולועפ C°22 'פמטב ,דבלב      
    .  

24,000.00 24,000   1.00                  'חי 
      

תרצותמ M061K םגדמ חופמ     02.15.01.0020
,MFC 002 לש הקיפסל קלפלנק      
ללוכ ריחמה .03.0" ץחל לפמ      
הנשמ ,םישימג םירוביח ,םימאתמ      
קספמו רזוח לא ףדמ ,תוריהמ      
.ןוחטב      

1,800.00 1,800.00   1.00                  'חי 
      

םגדמ תמלשומ כ"בא ןוניס תדיחי     02.15.01.0030
    003/008 HAF םותסש ללוכ  
תרצותמ לוק קיתשמו ץחל רורחשל      
.בקעי ןורכז .א.ב תוישעת      

19,000.00 19,000   1.00 'פמוק                 
      

,RH גוסמ FRV יוביע תדיחי     02.15.01.0040
    RT1.91 תמגודכ 042 סקדניאב  
    GL. יופיצ ללוכ ריחמה  
קספמ ,SB תוללוסל יביסורוקיטנא      
תודיער ימלובו לודומ לכל ןוחטב      
    )YREVOCER TAEH( תרצותמ  
GL וא ןיקייד ,ישיבוצימ      

57,000.00 57,000   1.00                  'חי 
      

גוסמ GL תמגודכ FRV דייאמ     02.15.01.0050
.2ARBG84UNRA םגדמ לעותמ      
םישימג םירוביחו ןנסמ ללוכ ריחמה      
.תולעתל      

7,100.00 7,100.00   1.00                  'חי 
      

108,900.00 10.51.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../126 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     126 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

108,900.00 מהעברה      

      

      

גוסמ GL תמגודכ FRV דייאמ     02.15.01.0060
2CQTG81UNRA םגדמ הטסק      
.מ"ס 07X07 לודומב      

29,400.00 4,900.00   6.00                  'חי 
      

יליע גוסמ GL תמגודכ FRV דייאמ     02.15.01.0070
2LBSG21UNRA םגדמ      

21,000.00 3,500.00   6.00                  'חי 
      

םגדמ םלוא ל"נכ     02.15.01.0080
    ARNU18GSCL2  

4,000.00 4,000.00   1.00                  'חי 
      

הריגא לכימ םע זוקינ תבאשמ     02.15.01.0090
רזוח-לא םותסש םע רטיל 2 חפנב      
,תיטמוטוא הלעפהל ףוצמו      
םגד רוריק ירצומ ןייד תרצותמ      
    VCMA20S  

  800.00 800.00   1.00                  'חי 
164,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רורוויאו ריוא גוזימ דויצ 10.51.20 כ"הס  

      
ת ו ל ע ת  20.51.20 ק ר פ  ת ת       
      

0.1-7.0 יבועב ןוולוגמ חפ תלעת     02.15.02.0010
.מ"מ      

32,305.00  91.00 355.00                  ר"מ 
      

6" רטוקב תדדובמ השימג הלעת     02.15.02.0020
1,050.00  70.00  15.00                  רטמ 

      

8" רטוקב םלוא ל"נכ     02.15.02.0030
  800.00  80.00  10.00                  רטמ 

      

01" רטוקב םלוא ל"נכ     02.15.02.0040
  900.00  90.00  10.00                  רטמ 

      

6" רטוקב דודיב אלל השימג הלעת     02.15.02.0050
  600.00  60.00  10.00                  רטמ 

      

8" רטוקב םלוא ל"נכ     02.15.02.0060
  350.00  70.00   5.00                  רטמ 

      

01" רטוקב םלוא ל"נכ     02.15.02.0070
  400.00  80.00   5.00                  רטמ 

      

ךתחב הסכמ םע חפ תלעת     02.15.02.0080
    02X03 זג תרנצ תנגה רובע מ"ס  
.הנבמל ץוחמו גגב      

  900.00  90.00  10.00                  רטמ 
37,305.00 20.51.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../127 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     127 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

37,305.00 מהעברה      

      

      

חטשב .כ.ו + יתרקת ריוא רזפמ     02.15.02.0090
.ר"מ 580.0 דע      

  450.00 150.00   3.00                  'חי 
      

חטשב .כ.ו + יתרקת ריוא רזפמ     02.15.02.0100
.ר"מ 580.0 לעמ      

  750.00 1,500.00   0.50                  ר"מ 
      

VP-2 םגדמ לוגע .כ.ו + רזפמ     02.15.02.0110
6" רטוקב      

1,500.00 150.00  10.00                  'חי 
      

ר"מ 580.0 לעמ חטשב ריוא סירת     02.15.02.0120
    .  

  400.00 800.00   0.50                  ר"מ 
      

.ר"מ 580.0 דע חטשב ריוא סירת     02.15.02.0130
  120.00 120.00   1.00                  'חי 

      

.םיריצ ג"ע ןנסמ םע ריוא סירת     02.15.02.0140
  500.00 1,000.00   0.50                  ר"מ 

      

ר"מ 580.0 דע חטשב .כ.ו + סירת     02.15.02.0150
    .  

  150.00 150.00   1.00                  'חי 
      

VP-1 םגדמ לוגע .כ.ו + סירת     02.15.02.0160
6" רטוקב      

  600.00 150.00   4.00                  'חי 
      

VP-1 םגדמ לוגע .כ.ו + סירת     02.15.02.0170
8" רטוקב      

  200.00 200.00   1.00                  'חי 
      

השימג הלעת ןיב דדובמ םאתמ     02.15.02.0180
השימג הלעת ןיבו ריוא רזפמל      
.לדוג לכב תישאר הלעתל      

5,000.00 100.00  50.00                  'חי 
      

52.0 דע חטשב ינדי תוסיו ףדמ     02.15.02.0190
.ר"מ      

  376.00 188.00   2.00                  'חי 
      

דע חטשב עונמ ללוכ שא ףדמ     02.15.02.0200
.ר"מ 52.0      

7,600.00 1,900.00   4.00                  'חי 
      
      
      
      

54,951.00 20.51.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../128 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     128 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

54,951.00 מהעברה      

      

      

לעמ חטשב עונמ ללוכ שא ףדמ     02.15.02.0210
.ר"מ 52.0      

1,000.00 2,500.00   0.40                  ר"מ 
      

2/1" תופיפצב תנוולוגמ תשר     02.15.02.0220
   60.00 120.00   0.50                  ר"מ 

      

םוינימולאמ הטלפ רובע תפסות     02.15.02.0230
חירא תמלשהל סירת לכל עובצ      
16X16 וא 06X06 לדוגל הרקת      
.מ"ס      

2,000.00 100.00  20.00                  'חי 
58,011.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאו תולעת 20.51.20 כ"הס  

      
ת ר נ צ  30.51.20 ק ר פ  ת ת       
      

רטוקב תדדובמ תשוחנמ תדוכלמ     02.15.03.0010
.ןגזמ רובע מ"ס 7 הבוגבו 1"      

  125.00 125.00   1.00                  'חי 
      

רטוקב תדדובמ תשוחנמ תדוכלמ     02.15.03.0020
1-אמ רובע מ"ס 02 הבוגבו ½1"      

  300.00 300.00   1.00                  'חי 
      

ךרואב 1" רטוקב יטסלפ זוקינ רוניצ     02.15.03.0030
.מ"מ 23 רוניצל םאתמ םע רטמ 2      

1,750.00 125.00  14.00 'פמוק                 
      

1½" רטוקב ןוולוגמ זוקינ רוניצ     02.15.03.0040
  750.00 150.00   5.00                  רטמ 

      

ללוכ 8" רטוקב ינדי קותינ זרב     02.15.03.0050
.םינגוא      

1,500.00 1,500.00   1.00                  'חי 
      

םע תדדובמ תשוחנמ זג תרנצ גוז     02.15.03.0060
רובע םיילמשח דוקיפו הנזה יוק      
.2,1-אמ רובע .8/3" ;8/5" םירטק      
.ספליס יופיצ ללוכ ריחמה      

3,000.00 100.00  30.00                  רטמ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

7,425.00 30.51.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../129 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     129 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

7,425.00 מהעברה      

      

      

FRV תכרעמל תמלשומ זג תרנצ     02.15.03.0070
םילצפמ תוברל ,תדדובמ תשוחנמ      
תרנצה ךרעמ .רטוק לכב םיקלחמו      
.םינגזמה ןרצי י"ע ורשואי םירטקהו      
תודיחי ןיב תרנצ ללוכ ריחמה      
וללכיו םידייאמה לכ ןיבל יוביעה      
למשח ילבכ ,םילתמ ,הפיטש ,יוקינ      
דודיב לעמ ספליס יופיצו דוקיפו      
יוביע 'חי רובע תרנצ .תרנצה      
RH גוסמ RT1.91 ,042 סקדניא      
    (RECOVERY HEAT)  

33,000.00 33,000   1.00 'פמוק                 
40,425.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאו תרנצ 30.51.20 כ"הס  

      
י מ ר ת  ד ו ד י ב  40.51.20 ק ר פ  ת ת       
      

תולעתל 1" יבועב יטסוקא דודיב     02.15.04.0010
.חפ      

8,100.00  45.00 180.00                  ר"מ 
      

תולעתל 2" יבועב יטסוקא דודיב     02.15.04.0020
.חפ      

2,700.00  90.00  30.00                  ר"מ 
10,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ימרת דודיב 40.51.20 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.51.20 ק ר פ  ת ת       
      

טוויח ללוכ 1 'סמ א"מ למשח חול     02.15.05.0010
דוקיפ ירזיבאלו דויצל אלמ ילמשח      
ריחמה .דוקיפ תכרעמ תוברלו      
.יעובש/ימוי םינמז חול ןועש ללוכ      

8,000.00 8,000.00   1.00 תכרעמ                 
8,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 50.51.20 כ"הס  

      
ה ר ק ב  70.51.20 ק ר פ  ת ת       
      

חצ ריואל קוחרמ הלעפה חול     02.15.07.0010
.םיתוריש חופמלו      

3,500.00 3,500.00   1.00 'פמוק                 
      

ללוכ ,תונוכת בר יתכרעמ רקב     02.15.07.0020
,יעובש/ימוי ןועש ,קוחרמ רוביח      
821-ל דע רוביח ,ףרוח/ץיק רבעמ      
FRV רובע יוביעו דייאמ תודיחי      

8,000.00 8,000.00   1.00                  'חי 
      

FRV דייאמ תדיחיל טטסומרת     02.15.07.0030
.חיטל תחתמ עוקש ,םגד לכב      

6,600.00 600.00  11.00                  'חי 
18,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרקב 70.51.20 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../130 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     130 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  80.51.20 ק ר פ  ת ת       
      

םוטיאל 8" רטוקב TSB תכרעמ     02.15.08.0010
.ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמה טלקמ      

  800.00 800.00   1.00 'פמוק                 
      

ריפל תרנצו תולעת תרידח םוטיא     02.15.08.0020
.טרפ יפל ןוקיליסו חפ םע גגב      

1,000.00 1,000.00   1.00 'פמוק                 
      

תוברל 4" רטוקב גגב חדק תחידק     02.15.08.0030
תותשק יתשו רטמ 2 ךרואב רוניצ      
תרנצה .טרפ יפל םוטיאו 4" רטוקב      
HCS-04 גוסמ      

  600.00 600.00   1.00 'פמוק                 
2,400.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 80.51.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

301,836.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ריווא גוזימ 51.20 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../131 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     131 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ק ס ה  י נ ק ת מ  61.20 ק ר פ       
      
ם ע  ד ו ד י ב  15.61.20 ק ר פ  ת ת       
      

02.16.51.0010 רטוק םימח םימ תורוניצל דודיב    
םע תוריקב םיצירחב 2/1"-4/3"      
טילוקימרו טיט      

  480.00  16.00  30.00    רטמ 
  480.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( טילוקימרו טיט םע דודיב 15.61.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  480.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הקסה ינקתמ 61.20 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../132 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     132 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ל ע מ  71.20 ק ר פ       
      
ת ו י ל ע מ  10.71.20 ק ר פ  ת ת       
      

םיעסונ 8 תילוארדיה תילעמ     02.17.01.0010
תושירדב תדמועה ג"ק 036 סמועל      
םע םיסלפמ 2 תתרשמו םיכנ ןקת      
טרפמ י"פע הנוכמ-דוקיפ ןורא      
ינכטה      

170,000.00 170,000   1.00 'פמוק                 
170,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוילעמ 10.71.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

170,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוילעמ 71.20 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../133 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     133 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  י נ ק ת מ  81.20 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ע מ  10.81.20 ק ר פ  ת ת       
      

לכ תא ללוכה 91" יזכרמ ד"סמ     02.18.01.0010
'וכו םירבצמ ,ןעטמ ,הרקבה דויצה      
.יונפ םוקמ 03% לש הברזר ללוכ      

3,400.00 3,400.00   1.00                  'חי 
      

SMR W042 קפסה רבגמ     02.18.01.0020
תוירונ ללוכ 91" דסמב הנקתהל      
,םוא 4 אצומ תבכע ,רתי סמוע      
-ו CDV42 הקפסאה חתמ      
    CAV022, רדתל תונעה םוחת  
    ZHK02-ZH03 םיתוויע זוחא  
ZHK1 רדתב 51.0% -ל תחתמ      
תמגודכ אלמ אצומ קפסהב      
    PD042 APJ תרצות M.D.J וא  
.ע"ש      

2,550.00 2,550.00   1.00                  'חי 
      

םע תוחפל תוסינכ 01 -ל לוק לברע     02.18.01.0030
תמגודכ גנוג ללוכ תונזואמ תוסינכ      
    0141-AMJ תרצות M.D.J ע"ש וא.  

1,530.00 1,530.00   1.00                  'חי 
      

הזירכ תכרעמל CD-CA לנפ     02.18.01.0040
  420.00 420.00   1.00                  'חי 

      

הניעטל יטמוטוא םירבצמ ןעטמ     02.18.01.0050
ללוכ ףוטפט תניעטו הריהמ      
לש הפוצר הדובעל םישבי םירבצמ      
PEJ 253 תמגודכ תוקד 04      
.ע"ש וא M.D.J תרצות      

2,120.00 2,120.00   1.00                  'חי 
      

ללוכ הספוקב TTP םוריח ןופורקימ     02.18.01.0060
עקש +ץופינ תספוקו חתפמ      
לכ ללוכ GR-54 ןופורקימל      
.טלפמוק םימאתמה      

2,720.00 680.00   4.00                  'חי 
      

לוקמר תדוקנל טווח תמלשה     02.18.01.0070
,הרקתב היולג וא היומס הנקתהב      
העצובש( רחא םוקמ לכב וא/ו ריקב      
םילוקמר ילבכ םע )םירחא י"ע      
    2X5.1 ןוראמ םישימג ר"ממ  
אצומל דעו ירוזיאה תרושקתה      
הדוקנה      

  240.00  60.00   4.00                  'חי 
      
      
      

12,980.00 10.81.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../134 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     134 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

12,980.00 מהעברה      

      

      

4 וק יאנש םע W02 6" לוקמר     02.18.01.0080
001% ,05% ,02% ,01% תומצוע      
תיטסוקא הדוהת תספוק םע ,      
תרצות םייטסלפ םירמוחמ      
    SUMITPO רשואמ ע"ש וא.  

  600.00 150.00   4.00                  'חי 
      

4 וק יאנש םע W02 6" לוקמר     02.18.01.0090
001% ,05% ,02% ,01% תומצוע      
תיטסוקא הדוהת תספוק םע ,      
תרצות םייטסלפ םירמוחמ      
    SUMITPO עוקש ,רשואמ ע"ש וא  
לע הספוקב תיטסוקא הרקתב      
.תוריש יחטשב חיטה      

  280.00 140.00   2.00                  'חי 
      

3 וק יאנש םע W02 8" לוקמר     02.18.01.0100
םע ,04% ,02% ,01% תומצוע      
םירמוחמ תיטסוקא הדוהת תספוק      
וא SUMITPO תרצות םייטסלפ      
.רשואמ ע"ש      

  520.00 260.00   2.00                  'חי 
      

01 -ל קולרטניא םירסממ תדיחי     02.18.01.0110
טרפמב ראותמכ ררוב ללוכ םירוזא      
.M.D תרצות P022-SSJ תמגודכ      
    J ע"ש וא.  

1,280.00 1,280.00   1.00                  'חי 
      

תוחפל םירוזא 01 -ל 91" רוטינומ     02.18.01.0120
תמגוד יאנשו 5" לוקמר ללוכ      
    703-UMJ תרצות M.D.J ע"ש וא.  

1,360.00 1,360.00   1.00                  'חי 
      

91" -ל תילטיגיד תועדוה 6 תדיחי     02.18.01.0130
רפסמו רודיש גיצי רשא גצ תלעב      
םינצחלו םישבי םיעגמ ללוכ .העדוה      
.תועדוהה תלעפהל      

1,700.00 1,700.00   1.00                  'חי 
      

םירוזאה לכל םיווק תקידב תכרעמ     02.18.01.0140
שבי עגמ ללוכ HK02 אצומ תמיגד      
תרצות 231SCJ תמגודכ הלקתל      
    M.D.J ע"ש וא.  

3,570.00 3,570.00   1.00                  'חי 
      

רסממ +םירבגמ תקידב תכרעמ     02.18.01.0150
.יפולח רבגמל הפלחה      

2,980.00 2,980.00   1.00                  'חי 
      

25,270.00 10.81.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../135 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     135 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

25,270.00 מהעברה      

      

      

םזמז גצ ללוכ תולקת זוכיר לנפ     02.18.01.0160
רמייטו הקתשה ןצחל ,הלקת      
לש ןמז קרפ רחאל רזוח םוזמזל      
אל הלקתהו הדימב תועש 6 -כ      
.הנקות      

  850.00 850.00   1.00                  'חי 
      

יללכ +םירוזא 01 הזירכ תדמע     02.18.01.0170
ימניד ןופורקימ תללוכה קולרטניא      
CRJ-11 תמגודכ שימג ראווצ לעב      
.ע"ש וא M.D.J תרצות      

1,440.00 1,440.00   1.00                  'חי 
      

ראווצ לעב ימניד ינחלוש ןופורקימ     02.18.01.0180
.שימג      

  680.00 340.00   2.00                  'חי 
      

לכ ללוכ GR-54 ןופורקימל עקש     02.18.01.0190
.םישורדה םימאתמה      

  840.00 210.00   4.00                  'חי 
      

הנתשמ יאנש סופיטמ המצוע יתסוו     02.18.01.0200
.הפיקע רסממ ללוכ      

1,800.00 300.00   6.00                  'חי 
      

21 לתופמו ךכוסמ ידיג בר לבכ     02.18.01.0210
'בח תרצות )9.0x2x21( תוגוז      
ףעס תונורא ןיב ע"ש וא "רודלט"      
.הזירכ תכרעמל      

  500.00  10.00  50.00                  רטמ 
      

05 לתופמו ךכוסמ ידיג בר לבכ     02.18.01.0220
'בח תרצות )9.0x2x05( תוגוז      
ףעס תונורא ןיב ע"ש וא "רודלט"      
.הזירכ תכרעמל      

  500.00  10.00  50.00                  רטמ 
      

םירוטילקת 6 -ל קסיד טקפמוק     02.18.01.0230
ראותמכ 01RD6J תמגודכ      
.טרפמב      

2,700.00 2,700.00   1.00                  'חי 
      

תועובק תונחת 21 -ל וידר טלקמ     02.18.01.0240
MF-8 הנטנא ללוכ תוחפל      

  510.00 510.00   1.00                  'חי 
      
      
      
      
      

35,090.00 10.81.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../136 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     136 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

35,090.00 מהעברה      

      

      

בשחמ ךרד הקיסומ תסינכל הנכה     02.18.01.0250
םימאתמה לכ ללוכ תוסינכ 4      
הקיסומ ןסחמו בשחמ( םישרדנה      
.)רוביצ ינבמ א"תע י"ע קפוסי      

  170.00 170.00   1.00 'פמוק                 
      

W51 S.M.R רוטק'גורפ רפוש     02.18.01.0260
    BD021 תרצות יאנש ללוכ S.P.A  
.ע"ש וא      

2,040.00 340.00   6.00                  'חי 
      

תוירחאו הלעפה ,הנקתה ,הכרדה     02.18.01.0270
תוינכתו דועית םע םישדוח 21      
םותב חקפמל ורסמיש תודע      
סיסב לע ויהי תוינכתה .טקיורפה      
דאקוטוא תנכותבו דדומ סדנהמ      
םיטס השולש ,תוחפל 8002      
.קסידו תוינכת      

2,550.00 2,550.00   1.00 'פמוק                 
39,850.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הזירכ תוכרעמ 10.81.20 כ"הס  

      
ת כ ר ע מ  20.81.20 ק ר פ  ת ת       
      

.ץוח יאנתל םאתומה הסינכ לנאפ     02.18.02.0010
המלצמ .םוינימולאמ לנאפה תיזח      
    "3/1 DCC ארפניא תרואת ללוכ.  
םג ןמזה לכ םיראומ םישקמה      
.הלעפהל ןתינ טלחומ ךשוח יאנתב      
3*61 גצ תירבעב DCL ןופלא      
,טירפתכ שמשמ .ראומ      
.רישי גויח רובע היצמרופניאו      
גויחל דרוביק וכותב ללוכ לנאפה      
לנאפה .תלדה תחיתפלו ,רישי      
הסינכ תרקבל טלקמ ללוכ      
העונת ןשייח .)יטימיסקורפ(      
.לנאפה תלעפהל רטמ קחרממ      
םידוקו ,תומש 544 רידגהל ןתינ      
וא דוק י"ע גויח .תלדה תחיתפל      
י"ע תלדה תחיתפ .תירבעב ןופלא      
תחיתפ .תויורשפא 544 -דוק      
0003 -הברק חתפמ י"ע תלדה      
תוילוק תועדוה שמח .תויורשפא      
םגד .תירבעב שמתשמה חרואל      
    CKV6MT-HA )תרושקת רברג  
.ע"ש וא )ןוחטבו      

3,400.00 3,400.00   1.00                  'חי 
      
      
      
      

3,400.00 20.81.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../137 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     137 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

3,400.00 מהעברה      

      

      

מ"מ -4" היזיוולט םוקרטניא     02.18.02.0020
רוטינומה תורגסמ .021*081*02      
אלל ישפוח רוביד .רוחש /ןבלב      
תרואת .eerfdnaH -תרפופש      
האירקל ןצחל .העובק םינצחל      
/תימצע הקלדהל ןצחל .רמושל      
קותינ .תומלצמ לע הייפצ ןצחל      
תחיתפל ןצחל .ךסמה ג"ע -לוצלצ      
-רובידל ןצחל .ךסמה ג"ע -תלדה      
CV3/1E-1HA םגד .ךסמה ג"ע      
.ע"ש וא )ןוחטבו תרושקת רברג(      

  760.00 760.00   1.00                  'חי 
      

תילטיגיד היזיוולט םוקרטניא תזכר     02.18.02.0030
SUB תטישב תלעופה תיתבותכ      
תרושקת רברג( HA-1006 םגד      
.טלפמוק ,ע"ש וא )ןוחטבו      

7,650.00 7,650.00   1.00 'פמוק                 
      

םייתמוק םיחנעפמו חכ יקפס     02.18.02.0040
ל"נה היזיוולטו םוקרטניא תכרעמל      
.טלפמוק ,ןרציה לש םיירוקמ      

1,280.00 1,280.00   1.00 'פמוק                 
      

םאתומ הסינכ תלדל ילמשח לוענמ     02.18.02.0050
,ל"נה םוקרטניאה תכרעמל      
.טלפמוק      

  340.00 340.00   1.00 'פמוק                 
      

הנכה תדוקנל טוויח תמלשה     02.18.02.0060
)םירחא י"ע עצובתש( םוקרטניאל      
לכ םע ,היולג וא/ו היומס הנקתהב      
תויחנה יפל םימיאתמה םילבכה      
דעו םוקרטניאה דקוממ ,ןרציה      
םילבכ תוברל ,הדוקנה אצומל      
הלחשה ,תולעתב ,תומלוסב      
.'וכו תורוניצב      

   90.00  90.00   1.00                  'חי 
      

לש הצרהו הלעפה ,םירוביח     02.18.02.0070
םוקרטניאה תוכרעמ      
ליעל ודדמנש היזיוולט/םוקרטניאו      
םישורדה רזעה ירזיבא לכ תוברל      
,ל"נה תוכרעמה תלעפהו המלשהל      
.טלפמוק      

1,700.00 1,700.00   1.00 'פמוק                 
15,220.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוקרטניא תכרעמ 20.81.20 כ"הס  

      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../138 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     138 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת כ ר ע מ  30.81.20 ק ר פ  ת ת       
      

תוריש ,הנבומ דל ללוכ הצק תדיחי     02.18.03.0010
.DEL םגד תוירחאו      

1,800.00 300.00   6.00                  'חי 
      

דל ללוכ תיראלוס הצק תדיחי     02.18.03.0020
תוירחאו תוריש ,הנקתה ,הנבומ      
.DEL-RALOS םגד      

1,800.00 300.00   6.00                  'חי 
      

GM םגד הרקב תדיחי     02.18.03.0030
1,500.00 1,500.00   1.00                  'חי 
5,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רונגמ םיפלטע תקחרהל תכרעמ 30.81.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

60,170.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקת ינקתמ 81.20 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../139 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     139 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91.20 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  י ד ו מ ע  10.91.20 ק ר פ  ת ת       
      

8"-01" רטוקב הדלפ ידומע     02.19.01.0010
תונוש תורוצבו םינוש םיכרואב      
תוקטלפ תוברל ,תוינכתב טרופמכ      
.ןוגיע יגרבו הדלפ      

18,500.00 18,500   1.00    ןוט 
      

רובע הדלפה ידומעל ריחמ תפסות     02.19.01.0020
.לוח יוקינ      

1,200.00 1,200.00   1.00    ןוט 
      

רובע הדלפה ידומעל ריחמ תפסות     02.19.01.0030
+ יסקופא עבצ תכרעמב העיבצ      
תריחבל םינווגב ןתירואילופ      
.לכירדאה      

2,800.00 2,800.00   1.00    ןוט 
22,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ ידומע 10.91.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

22,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שרח תורגסמ 91.20 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../140 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     140 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22.20 ק ר פ       
      
ת ו ל ק  ת ו צ י ח מ  10.22.20 ק ר פ  ת ת       
      

תוחולמ  םינפ תוריקל יטסוקא יופיצ     02.22.01.0900
היצקורטסנוק ,דודיב תוברל ,סבג      
רמג דע לכה ,ריקל תקזוחמ      
יטרפ י"פע העיבצל ןכומ םלשומ      
.תולכירדא      

  800.00 160.00   5.00    ר"מ 
  800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תושעותמו תולק תוציחמ 10.22.20 כ"הס  

      
ת ו ר ק ת  20.22.20 ק ר פ  ת ת       
      

הריגס תוברל ,סבג תוחולמ הרקת     02.22.02.0010
  ,)םירניס( תיכנא-תיקפוא    
דע לכה ,לטכפשו היצקורטסנוק      
י"פע העיבצל ןכומ םלשומ רמג      
.רמג תמישרב )A( סופיט      

35,000.00 200.00 175.00    ר"מ 
      

יחיראמ תיטסוקא הרקת     02.22.02.0020
םגדמ מ"ס 06/06 סאלגרביפ      
תוברל ,"ןופוקוא" תרבח "גטנוודא"      
ןייל ןייפ י"ע הילת תיצקורטסנוקה      
לכה ,יפקיה U-050 תרגסמו      
)B( סופיטי"פע  םלשומ רמגדע      
.רמג תמישרב      

39,600.00 220.00 180.00    ר"מ 
      

תרצות סבג תורקתב השיג חתפ     02.22.02.0040
06/021 תודימב ,ע"ש וא "דנוברוא"      
.מ"ס      

  940.00 940.00   1.00    'חי 
      

תויטסוקא תורקתל ריחמ תפסות     02.22.02.0050
םיחישק םילתמ י"ע קוזיח רובע      
מ"ס 06 לכ קחרמ ורבוחיש      
י"פע לכה ,םיישארה םיאשנמל      
דוקיפ תושירדו תולכירדא יטרפ      
.ףרועה      

  750.00  50.00  15.00    ר"מ 
76,290.00 הרבעהל( (בתות תורקת) תויטסוקא וא תויולת תורקת 20.22.20 כ"הס  

)זוכיר ףדל                         

      
      
      
      
      
      
      
      
      

77,090.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןינבב םישעותמ םיביכר 22.20 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../141 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     141 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  43.20 ק ר פ       
      
י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  10.43.20 ק ר פ  ת ת       
      

721 -ל תיגולנא שא יוליג תזכר     02.34.01.0010
תרצות תמגודכ תובותכ      
    ERIFELET םגדמ רשואמ ע"ש וא  
    0003 RDA טרפמב ראותמכ  
.ינכטה      

6,800.00 6,800.00   1.00                  'חי 
      

גצ םע שא יוליג תזכרל הנשמ לנפ     02.34.01.0020
קשממ +ירמונ אפלא ילטיגיד      
    232SR הפשב הגוצת םע  
'בח תרצות ,תילגנאהו תירבעה      
    ERIFELET רשואמ ע"ש וא.  

2,980.00 2,980.00   1.00                  'חי 
      

גוסמ םירבצמ ןעטמ /קפס תכרעמ     02.34.01.0030
תועש 27 הדובע ןמזל ,לופיט אלל      
.למשח תקפסא אלל      

  850.00 850.00   1.00 'פמוק                 
      

.תירוזא תבותכ תדיחי     02.34.01.0040
  560.00 280.00   2.00 'פמוק                 

      

.תירוזא תיתבותכ הלעפה תדיחי     02.34.01.0050
  560.00 280.00   2.00 'פמוק                 

      

גוסמ םירבצמו ןעטמ /קפס תכרעמ     02.34.01.0060
םיטנגמורטקלא רובע לופיט אלל      
.תונוש תולעפהלו תותלדל      

  420.00 420.00   1.00 'פמוק                 
      

טלוו 42 טנגמורטקלא תדיחי     02.34.01.0070
תלדל תמאתמו תותלד רורחשל      
.לעופב ןקתותש      

  680.00 340.00   2.00 'פמוק                 
      

תכרעמה לכל תוריש תנכות     02.34.01.0080
.טלפמוק      

  850.00 850.00   1.00 'פמוק                 
      

יגולנא ירטקלא וטופ ןשע יאלג     02.34.01.0090
תדיחי םע A084-OFT תמגודכ      
'בח תרצות סיסב ללוכ תבותכ      
    ERIFELET י"ע רשואמ ע"ש וא  
.ןנכתמה      

4,200.00 280.00  15.00                  'חי 
      

.םודא יגולנא ץופינ ןצחל     02.34.01.0100
  560.00 280.00   2.00                  'חי 

      
18,460.00 10.43.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../142 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     142 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

18,460.00 מהעברה      

      

      

ןופלט ירפסמ 5 דע יטמוטוא ןגייח     02.34.01.0110
שא יוליג תכרעמל םיחיינו םידיינ      
'בח תרצותמ i005-MDT תמגודכ      
    ERIFELET י"ע רשואמ ע"ש וא  
.ןנכתמה      

  760.00 760.00   1.00                  'חי 
      

ןשע יאלגל תינשמ ןומיס תרונמ     02.34.01.0120
  220.00 110.00   2.00                  'חי 

      

.לעפוה יוביכ טלש     02.34.01.0130
  170.00 170.00   1.00                  'חי 

      

הנקתהל ילוק רוא הארתה רפוצ     02.34.01.0140
.ץנצנ םע תימינפ      

  620.00 310.00   2.00                  'חי 
      

םימ ןגומ ילוק רוא הארתה רפוצ     02.34.01.0150
.תינוציח הנקתהל      

  380.00 380.00   1.00                  'חי 
      

תוינקת תויטמוטוא יוביכ תוכרעמ     02.34.01.0160
םידלי ינג ישאר חולל ,MF-002 זגב      
לש רעושמ חפנ( בלח תפיט חולו      
זג ילכימ תוברל )ק"מ 4 חולה      
םותסש םע ,םיאתמ לוביקב      
ןוגעל האיצי םע ,הריהמ הקירפל      
תרנצל לכימה ןיב רוביחל ,שימג      
םע לכימה ןוגיעל קבח םע רוזיפה      
יריחנו תרנצ םע ,םיאתמ ץחל דמ      
םע ,APFN ןקתל םאתהב רוזיפ      
תדיריל הארתה םע ,תינדי הלעפה      
.םילכימה ץחל      

3,400.00 3,400.00   1.00 'פמוק                 
      

יוליג תכרעמ תדוקנל טווח תמלשה     02.34.01.0170
היולג וא/ו היומס הנקתהב ןשע      
לש גוס לכל )םירחא י"ע העצובש(      
אצומל דעו הרקבה חולמ ,רזיבא      
םיככוסמ םילבכ םע ,הדוקנה      
,דיג לכ GWA61 ךתחב ,םילתופמו      
םאתהבו ןרציה תוצלמה י"פע       
.םינקתה ןוכמ תושירדל      

1,200.00  60.00  20.00                  'חי 
      
      
      
      
      
      

25,210.00 10.43.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../143 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     143 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

25,210.00 מהעברה      

      

      

תכרעמ לש הצרהו ,הלעפה ,רוביח     02.34.01.0180
הנכות תוברל ,שאה יוביכו יוליג      
יפל תכרעמה לכל םייללכ תונכיתו      
םיטס השולש ללוכ ,חוקלה תושירד      
תנכות סיסב לע תודע תוינכת      
'וכו קסיד ,תוחפל 2102 דאקוטוא      
.הדובעה םותב חקפמל הריסמל      

2,550.00 2,550.00   1.00 'פמוק                 
      

ןוכמ י"ע הרושיאו תכרעמה תקידב     02.34.01.0190
תוברל ,תויוגיתסה אלל ,םינקתה      
ריחמב לולכ .ושרדייש תוקידבה לכ      
.תכרעמה      

2,120.00 2,120.00   1.00 'פמוק                 
29,880.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוביכו יוליג תכרעמ 10.43.20 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  21.43.20 ק ר פ  ת ת       
      

תימינפ הנקתהל הקעזא רפוצ     02.34.12.0070
  300.00 300.00   1.00    'חי 

      

ןגומ תינוציח הנקתהל הקעזא רפוצ     02.34.12.0080
םימ      

  380.00 380.00   1.00    'חי 
  680.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תנעוממ תזכרל םירזיבא 21.43.20 כ"הס  

      
ם י ר ל ק נ י ר פ ס  13.43.20 ק ר פ  ת ת       
      

TNEDNEP גוסמ רלקנירפס     02.34.31.0190
    RESPONSE ,RECESSED  
    KCIUQ, םורכ רומיג ,העוב,  
,2/1" ריחנ ,םיקלח 2 הטזור תוברל      
     ,6.5=K 97 ,86 הלעפהה 'פמט,  
RQ-BG  םגד ,סויסלצ תולעמ 39      
ע"ש וא "LARTNEC" תרצות      

3,200.00  80.00  40.00                  'חי 
      

הטזורו ןבל רומיג רובע תפסות     02.34.31.0227
הנבל      

  400.00  10.00  40.00                  'חי 
      

הרקתב זתמ לש דבלב הנקתה     02.34.31.0490
חירא עצמאל ותמאתהו תכמנומ      
דע ךרואב 1" רוניצ תוברל הרקתה      
י"ע קפוסי זתמה( םירזיבאו 'מ 0.1      
)ןימזמה      

5,600.00 140.00  40.00 'פמוק                 
      
      
      

9,200.00 13.43.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../144 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     144 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

9,200.00 מהעברה      

      

      

ךרואב ןוגיע םע מ"בלפ שימג רוביח     02.34.31.1020
מ"מ 0051 דע      

2,850.00 190.00  15.00 'פמוק   
12,050.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירלקנירפס 13.43.20 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ י צ  23.43.20 ק ר פ  ת ת       
      

םיעובצ םירוחש הדלפ תורוניצ     02.34.32.0020
וא םייולג רפת ילב 04 לוידקס      
םירבוחמ תכמנומ הרקתב םייומס      
,םילתמו םיחפס תוברל ,תוגרבהב      
1" רטוק      

  630.00  90.00   7.00    רטמ 
      

01 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     02.34.32.0410
הרקתב םייומס וא םייולג רפת םע      
םירבחמ י"ע םירבוחמ תכמנומ      
תוברל ,PU KCIUQ םיריהמ      
1 2/1" רטוק ,םיחפסו םילתמ      

6,400.00  80.00  80.00    רטמ 
      

01 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     02.34.32.0420
הרקתב םייומס וא םייולג רפת םע      
םירבחמ י"ע םירבוחמ תכמנומ      
תוברל ,PU KCIUQ םיריהמ      
2" רטוק ,םיחפסו םילתמ      

3,300.00 110.00  30.00    רטמ 
      

01 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     02.34.32.0430
הרקתב םייומס וא םייולג רפת םע      
םירבחמ י"ע םירבוחמ תכמנומ      
תוברל ,PU KCIUQ םיריהמ      
אללו םיריהמ םירוביחו םילתמ      
3" רטוק ,םיחפס      

4,550.00 130.00  35.00    רטמ 
14,880.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תורוניצ 23.43.20 כ"הס  

      
ם י ח פ ס  33.43.20 ק ר פ  ת ת       
      

ירבעמ ,תויופעתסה ,תויווז( םיחפס     02.34.33.0010
םירבחמ תוברל ,)ינכמ T ,רטוק      
,PU KCIUQ גוסמ םיריהמ      
3" רטוק תורוניצל      

1,400.00 140.00  10.00    'חי 
      
      
      
      
      
      

1,400.00 33.43.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../145 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     145 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,400.00 מהעברה      

      

      

HCTIWS( המירז קספמ     02.34.33.0210
    WOLF(  MF/LU CDV 42 ןקתומ  
םגד תמגודכ 3" רטוק תרנצ לע      
    F-RSV תרצות "RETTOP" וא  
ע"ש      

1,340.00 670.00   2.00    'חי 
      

Y&SO MF/LU רעש ףוגמ     02.34.33.0300
1" רטוק  הגרבה ירוביח הזנורבמ      
ע"ש וא "OCBIN" תרצות תמגודכ      

1,640.00 820.00   2.00    'חי 
      

Y&SO MF/LU רעש ףוגמ     02.34.33.0330
  2" רטוק  הגרבה ירוביח הזנורבמ    
ע"ש וא "OCBIN" תרצות תמגודכ      

2,760.00 1,380.00   2.00    'חי 
      

לזרב יושע MF/LU רפרפ ףוגמ     02.34.33.0420
םגד תמגודכ 3" רטוק הקיצי      
    )W)G-VFB תרצות  
    "LARTNEC" ע"ש וא  

1,350.00 1,350.00   1.00    'חי 
      

GNIWS םגד רזוח לא םותסש     02.34.33.0550
    MF/LU 3" רטוק ,הקיצי לזרב יושע  
תרצות G-1  םגד תמגודכ ,      
    "GNIKIV" ע"ש וא  

1,200.00 1,200.00   1.00    'חי 
      

תינולח םע זוקינו הקידב זרב     02.34.33.0650
    (TEST an DRAIN) UL/FM  
0001 םגד תמגודכ 2" רטוק      
ע"ש וא "FGA" תרצות      

3,420.00 3,420.00   1.00    'חי 
      

4/1" רטוק MF/LU  ץחל קרופ     02.34.33.0700
תרצות תמגודכ קותינ זרב תוברל      
    "LLENNIRG" ע"ש וא  

  720.00 360.00   2.00    'חי 
      

םייברזר םירלקנירפס 21-ל ןורא     02.34.33.0810
  440.00 440.00   1.00    'חי 

      
      
      
      
      
      
      
      

14,270.00 33.43.20 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../146 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     146 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

14,270.00 מהעברה      

      

      

003 דע ,3 2/1" רטוק ץחל דמ     02.34.33.1000
    ISP רשואמ MF/LU םגד תמגודכ  
    " AU" תרצות "ELBAILER" וא  
זרב ,רוביח ירזיבא תוברל ע"ש      
4/1" האיצי תפומו יכרד תלת      
ישארה רוניצהמ      

  500.00 250.00   2.00    'חי 
14,770.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאו םיחפס 33.43.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

72,260.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43.20 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../147 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     147 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  75.20 ק ר פ       
      
ת ו ר ו נ י צ  11.75.20 ק ר פ  ת ת       
      

תינוציח הפיטע םע הדלפ תורוניצ     02.57.11.0090
יופיצו יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
עקרקב  םיחנומ ,טנמצ טלמ םינפ      
לוח תפיטע םע 'מ 52.1 דע קמועב      
56.3 ןפוד יבוע ,2" רוניצה רטוק ,      
מ"מ      

1,500.00 150.00  10.00    רטמ 
      

תינוציח הפיטע םע הדלפ תורוניצ     02.57.11.0100
יופיצו יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
עקרקב  םיחנומ ,טנמצ טלמ םינפ      
לוח תפיטע םע 'מ 52.1 דע קמועב      
56.3 ןפוד יבוע ,3" רוניצה רטוק ,      
מ"מ      

4,000.00 200.00  20.00    רטמ 
      

תינוציח הפיטע םע הדלפ תורוניצ     02.57.11.0110
יופיצו יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
עקרקב םיחנומ ,טנמצ טלמ םינפ      
לוח תפיטע םע 'מ 52.1 דע קמועב      
56.3 ןפוד יבוע ,4" רוניצה רטוק ,      
מ"מ      

1,150.00 230.00   5.00    רטמ 
      

ןפוד יבוע ,3" רטוק הדלפ תורוניצ     02.57.11.0510
טנמצ טלמ םינפ יופיצ םע 23/5"      
לע םייולג םינקתומ ,תינוציח העיבצו      
)ןוטבה ינדא תוברל( ןוטב ינדא      

2,000.00 200.00  10.00    רטמ 
8,650.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורוניצ 11.75.20 כ"הס  

      
י ו ו ק  ר ו ב י ח  41.75.20 ק ר פ  ת ת       
      

הדלפ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     02.57.14.0030
הדלפ רוניצמ םייק וקל 4" רטוק      
הריפח תודובע תוברל ,6" רטוק      
רוביח ,וקה זוקינ ,םייקה וקה יוליגל      
רבעמ ,ךותיר תועצמאב םייקה וקל      
אל ,)דמצמ( ךותירל הפומ/רטוק      
תודובעה תוברל ,תופעתסה ללוכ      
רוביחל םישרדנה םירזיבאהו      
ותומדקל בצמה תרזחהו ,םלשומ      

1,960.00 1,960.00   1.00    'חי 
1,960.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םימ יווק רוביח 41.75.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../148 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     148 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י פ ו ג מ  12.75.20 ק ר פ  ת ת       
      

ץחלל 4" רטוק רצ זירט ףוגמ     02.57.21.0175
םינפ יופיצ םע ,'מטא 61 לש הדובע      
תוברל ,)ןסליר( 11 ןוליינ ץוחו      
םיידגנ םינגוא      

2,860.00 1,430.00   2.00    'חי 
2,860.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיפוגמ 12.75.20 כ"הס  

      
ם י מ ו ת ס ש  22.75.20 ק ר פ  ת ת       
      

םע 3" רטוק םימל רזוח לא םותסש     02.57.22.0010
ץחלל ,ךרואמ ריצו ןוילע חתפ      
םינגוא תוברל ,'מטא 61 לש הדובע      
ןוגיע יגרבו םימטא ,םיידגנ      

3,310.00 3,310.00   1.00    'חי 
      

2" רטוק םימל בלושמ ריווא םותסש     02.57.22.0100
אל 'מטא 61  לש הדובע ץחלל      
הסינכב ףוגמ ללוכ      

1,620.00 1,620.00   1.00    'חי 
4,930.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיננסמו םימותסש 22.75.20 כ"הס  

      
ם י נ ג ו א  32.75.20 ק ר פ  ת ת       
      

,4" רטוק הדלפ רוניצ לע ןגוא     02.57.23.0020
ךותירב      

  500.00 250.00   2.00    'חי 
  500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םינגוא 32.75.20 כ"הס  

      
ם י ר ס ר ד  42.75.20 ק ר פ  ת ת       
      

תורוניצל 3" רטוק )דמצמ( רסרד     02.57.24.0010
'מטא 61 לש הדובע ץחלל הדלפ      
,ינוציחו ימינפ יסקופא יופיצ םע      
םימוא ,םיגרב ,תוינזוא תוברל      
םימטאו      

  520.00 520.00   1.00    'חי 
  520.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירבחמו םירסרד 42.75.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

19,420.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( לועיתו בויב ,םימ יווק 75.20 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../149 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     149 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
בלח תפיט 20 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  95.20 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  10.95.20 ק ר פ  ת ת       
      

ןגומ בחרמל םיסיסרו ףדה תלד     02.59.01.0020
20-מ סופיט י"פע לכה ,ידסומ      
.תורגסמ תמישרב      

12,000.00 12,000   1.00    'חי 
      

ידסומ ןגומ בחרמל הדלפ ןולח     02.59.01.0030
30-מ סופיט י"פע לכה ,סיכל ררגנ      
.תורגסמ תמישרב      

4,400.00 4,400.00   1.00    'חי 
      

8" רטוק ,םותסש םע רורוויא רוניצ     02.59.01.0040
40-מ סופיט י"פע לכה ,טלקמל      
.תורגסמ תמישרב      

  720.00 720.00   1.00    'חי 
      

לכה ,טלקמל 8" רטוק רורוויא רוניצ     02.59.01.0050
תמישרב 50-מ סופיט י"פע      
.תורגסמ      

1,220.00 610.00   2.00    'חי 
      

לכה ,טלקמל 4" רטוק רורוויא רוניצ     02.59.01.0060
תמישרב 60-מ סופיט י"פע      
.תורגסמ      

  430.00 430.00   1.00    'חי 
      

תרנצ ירבעמ תפיסאל הדלפ לוורש     02.59.01.0070
סופיט י"פע לכה ,טלקמל 4" רטוק      
.תורגסמ תמישרב 70-מ      

  490.00 490.00   1.00    'חי 
      

תרנצ ירבעמ תפיסאל הדלפ לוורש     02.59.01.0080
סופיט י"פע לכה ,טלקמל 2" רטוק      
.תורגסמ תמישרב 80-מ      

  580.00 290.00   2.00    'חי 
19,840.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובעו הדלפ תורגסמ 10.95.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

19,840.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95.20 כ"הס  

2,065,799 )זוכיר ףדל הרבעהל( בלח תפיט 20 כ"הס

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../150 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     150 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
ףוגנזיד הכרדמ חותיפ 30 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה  14.30 ק ר פ       
      
ה ר י פ ח  10.14.30 ק ר פ  ת ת       
      

לוורשכ םישמשמה תורוניצ       
תחיתפ :ללוכ ,)הלוכתב טרופמכ(      
,הריפח ,םימייק הכרדמ וא שיבכ      
תרזחהו רוניצ תלחשה ,הבכרה      
הכרדמה וא שיבכה תובכש      
תרזחה,תיתשתה הנבמל םאתהב      
הכישמ טוחו ותומדקל חטשה      
.מ"מ 8 ןולינמ      
      
      

מ"מ 011 רטוקב ןליתאילופ לוורש     03.41.01.0020
תחיתפ ללוכ .םימ ץחלל 6 גרד      
הריפח ,םימייק הכרדמ וא שיבכ      
תלחשה ,הבכרה ,מ"ס 06 קמועל      
וא שיבכה תובכש תרזחהו רוניצה      
הנבמל םאתהב הכרדמה      
8 ןולינמ הכישמ טוחו תיתשתה      
.מ"מ      

4,200.00  60.00  70.00    רטמ 
4,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םילוורש תחנהו הריפח 10.14.30 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ י צ  20.14.30 ק ר פ  ת ת       
      

םיגרדו םירטקב ןליתאילופ תורוניצ      
םיחנומ ,םינומט ,טרופמכ םינוש      
,םירבחמ ללוכ הריפח ךותב      
,תודתי ,תשרל רוביח ,םירזיבא      
ותומדקל חטשה תאבהו יוסיכ בוציי      
.המילש תיננג תיסכתו      
      
      

מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ     03.41.02.0010
הריפח ,הקפסא :ללוכ 01 גרד      
רזיבא-"ןואסלפ" ידמצמב הנקתה      
."םיסלפ" וא רוחש      

  200.00  40.00   5.00    רטמ 
      

23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ ךא ל"נכ     03.41.02.0030
.ךר ,6 גרד מ"מ      

  360.00  18.00  20.00    רטמ 
      

52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ ךא ל"נכ     03.41.02.0040
.ךר ,6 גרד מ"מ      

  600.00  15.00  40.00    רטמ 
      

61 רטוקב ןליתאילופ רוניצ ךא ל"נכ     03.41.02.0050
.ךר ,6 גרד מ"מ      

  260.00  13.00  20.00    רטמ 
1,420.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הייקשה תורוניצ 20.14.30 כ"הס  

      
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../151 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     151 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
ףוגנזיד הכרדמ חותיפ 30 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ו נ י צ  40.14.30 ק ר פ  ת ת       
      

תסוומ ילרגטניא ףוטפט תורוניצ      
יחוורמו תוקיפסב מ"מ 61 רטוקב      
,הנמטה ללוכ ,טרופמכ תופטפט      
תוסיו םוחת( בוצייו תודתי ,םירבחמ      
.)רב 5.3 דעו רב 5.0 ץחלמ      
      
      

רטוקב רוניצ - ץעל ףוטפט תעבט     03.41.04.0025
תילרגטניא תפטפט ללוכ מ"מ 61      
8 ץעל .ש/ל 3.2 תתסוותמ      
תעבט תרוצב רוניצה .תופטפט      
,רמוח תקפסא ללוכ .ץעה ביבס      
וא "ןואסלפ" רוביח ירזיבא ,הבכרה      
תעבטה .ץעל םיבציימ 3 .ע"ש      
.מ"ס 01 קמועב עקרקב הנומט      

   90.00  18.00   5.00    'חי 
   90.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ףוטפט תורוניצ 40.14.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

5,710.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הייקשה 14.30 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../152 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     152 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
ףוגנזיד הכרדמ חותיפ 30 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ו ה י ר  24.30 ק ר פ       
      
ן ג  ט ו ה י ר  50.24.30 ק ר פ  ת ת       
      

תוללוכ הז קרפב תודובעה לכ .1      
לכ תבכרהו הלבוה ,הקפסא      
תייריעו ןרציה תויחנה יפל םיטירפה      
.ביבא לת      
      
      

טרפ יפל ,ינוריע םגדמ ןותפשא     03.42.05.0010
,"אכירא םחש" 'בח 'צות 'רדא      
ןגועמ ,ע"ש וא "תוכרעמ תימע"      
,ןרציה תוארוה יפל ןקתומו ןוטבב      
.'רדא טרפו תוינכת      

1,800.00 900.00   2.00    'חי 
      

,ינוריע םגדמ די דעסמ םע לספס     03.42.05.0020
םחש" בח 'צות 'רדא טרפ יפל      
,ע"ש וא "תוכרעמ תימע" ,"אכירא      
תוארוה יפל ןקתומו ןוטבב ןגועמ      
.'רדא טרפו תוינכת ,ןרציה      

3,800.00 1,900.00   2.00    'חי 
      

תימע" 'צות םוסחמ ןודומע     03.42.05.0030
טרפ יפל ,ינוריע םגדמ "תוכרעמ      
יפל ןוטב סוסיב תוברל 'רדא      
תוינכת ,רוטקורטסנוק תויחנה      
.'רדא טרפו      

1,500.00 300.00   5.00    'חי 
      

,הטסורינמ םיינפוא תרישקל ןקתמ     03.42.05.0100
.ילכירדאו ינוריע טרפ יפל      

7,800.00 780.00  10.00    'חי 
      

'צות ינוריע םגדמ תועדומ חול     03.42.05.0120
תויחנהו טרפ יפל ,ע"ש וא "תימע"      
.הייריעה      

1,700.00 1,700.00   1.00    'חי 
16,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו ןג טוהיר 50.24.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

16,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( טוהיר 24.30 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../153 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     153 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
ףוגנזיד הכרדמ חותיפ 30 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15.30 ק ר פ       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15.30 ק ר פ  ת ת       
      

קורפ ללוכ ,חטשה ףושיחו םיקורפ     03.51.01.0010
,םיכומנ תוריק ,תודוסי ,הפש ינבא      
,טלפסא יחטשמ ,ןוטב יחטשמ      
תרבעה תוברל ,א"תע םע םואתב      
ינסחמל הינב ירמחו ןג טוהיר      
.הייריעה      

4,440.00  12.00 370.00    ר"מ 
      

הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר     03.51.01.0030
רב יבשעו היחמצ ישרוש תליטקל      
"פאדנואר"ב ףוציר יחטשל תחתמ      
.ינוריע טרפמ יפל ,ע"ש וא      

  740.00   2.00 370.00    ר"מ 
      

תוחוש יסכמל הבוג תמאתה     03.51.01.0040
.םיננכותמ עקרק ינפל תיתשת      
תבכרהו קורפ ,רפע תודובע ללוכ      
תומלשה ןוטבמ םימורט םיטנמלא      
.שורדה לכו הקיצי      

1,750.00 350.00   5.00    'חי 
      

.דוסי ללוכ םייק רדג ריק לש קורפ     03.51.01.0070
2,500.00 250.00  10.00    ק"מ 
9,430.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( קוריפו הנכה תודובע 10.15.30 כ"הס  

      
,ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15.30 ק ר פ  ת ת       
      

קמועל הביצח וא/ו הריפח ,ףושיח     03.51.02.0010
רמוחה קודיהו רוזיפ ,מ"ס 04      
רתאל וקוליס וא/ו רתאב רופחה      
,הלחה תושרה י"ע רשואמ הכיפש      
,עקרקה ץעוי תוינה יפל לכה      
.רתאב חקפמה תויחנהו תוינכת      

5,800.00  40.00 145.00    ק"מ 
      

,גרדומ רמוחמ אבומ רפע יולימ     03.51.02.0015
ללוכ רמוחה ביטל חקפמה רושיאב      
02 דע לש תובכשב קודיהו רוזפ      
.מ"ס      

  275.00  55.00   5.00    ק"מ 
      

רוזפ ללוכ אבומ 'א גוס עצמ יולימ     03.51.02.0020
.ו.ש.א.א דייפידומ 89% קודיהו      
מ"ס 02 דע לש תובכש יתשב      
.)מ"ס 04 תוחפל( ךרדמ יחטשב      

12,750.00  85.00 150.00    ק"מ 
18,825.00 ףדל הרבעהל( קודיהו השיבכ ,הביצח ,רפע תודובע 20.15.30 כ"הס  

)זוכיר                         

      
      

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../154 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     154 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
ףוגנזיד הכרדמ חותיפ 30 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

,ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  30.15.30 ק ר פ  ת ת       
      

תורגסממ הדרפה/הנגה הקעמ     03.51.03.0110
סדנהמו 'רדא טרפו תינכת יפל      
ןקתומ ,רונתב עובצו ןוולוגמ ,העונת      
.ןרצי טרפמ יפל      

7,500.00 300.00  25.00    רטמ 
7,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוקעמו ןוטב ,תוריק ,הינב תודובע 30.15.30 כ"הס  

      
,ה פ ש  י נ ב א  40.15.30 ק ר פ  ת ת       
      

001/52/71 לדוגב ,שיבכ הפש ןבא     03.51.04.0010
"ןייטשרקא" 'צות ,רופא ןווגב ,מ"ס      
הנקתה ,הקפסא תוברל ,ע"ש וא      
יפל הדומצ החנהב ,רבוע ןוטב דוסי      
הניפ ינבא ללוכ .ןרציה טרפמ      
.סוידרו      

2,450.00  70.00  35.00    רטמ 
      

לדוגב ,םיקלח 3 בכרל הילע ןבא     03.51.04.0015
'צות ,רופא ןווגב ,מ"ס 81/54/54      
תוברל ,ע"ש וא "ןייטשרקא"      
,רבוע ןוטב דוסי הנקתה ,הקפסא      
.ןרציה טרפמ יפל הדומצ החנהב      
.סוידרו הניפ ינבא ללוכ      

1,260.00 180.00   7.00    רטמ 
      

ןבאמ ,בחר - םייק ץעל העיטנ חתפ     03.51.04.0020
לדוגב ,המוטק תיננג הפש      
'צות ,רופא ןווגב ,מ"ס 001/02/01      
דוסי תוברל ,ע"ש וא "ןייטשרקא"      
יפל הדומצ החנהב ,רבוע ןוטב      
הניפ ינבא ללוכ .ןרציה טרפמ      
.סוידרו      

1,250.00  50.00  25.00    רטמ 
      

ןבאב תובחרו םיליבש ףוציר     03.51.04.0110
6/02/01 -ו 6/02/02 תבלתשמ      
רופא ןווגב ע"ש וא "ןייטשרקא" 'צות      
תוברל , 'רדא טרפו תינכת יפל      
תרוגח ,מ"ס 5 יבועב לוח תבכש      
יפל ,ףוציר רמגב היומס ןוטב      
.ןרציה טרפמ      

23,400.00  90.00 260.00    ר"מ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

28,360.00 40.15.30 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../155 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     155 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
ףוגנזיד הכרדמ חותיפ 30 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

28,360.00 מהעברה      

      

      

ןבאב תובחרו םיליבש ףוציר     03.51.04.0120
ינשב "וטנרט" גוסמ תבלתשמ      
תתוסמ "ןוטסרקא" רמגב םילדג      
'צות ביבא-לת תייריע רופא ןווגב      
תינכת יפל .ע"ש וא "ןייטשרקא"      
לוח תבכש תוברל , 'רדא טרפו      
היומס ןוטב תרוגח ,מ"ס 5 יבועב      
.ןרציה טרפמ יפל ,ףוציר רמגב      

16,500.00 150.00 110.00    ר"מ 
      

רמגב "4-"2 )םיאצח 2( קבח ינבא     03.51.04.0125
רופא ןווגב תתוסמ "ןוטסרקא"      
"ןייטשרקא" 'צות ביבא-לת תייריע      
, 'רדא טרפו תינכת יפל .ע"ש וא      
.ןרציה טרפמ יפל ,ןוטב דוסי תוברל      

2,200.00 110.00  20.00 'פמוק   
47,060.00 ףדל הרבעהל( תוגרדמו תובחר ,םיליבש ,הפש ינבא 40.15.30 כ"הס  

)זוכיר                         

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

82,815.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תובחרו םישיבכ תלילס 15.30 כ"הס  

105,125.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ףוגנזיד הכרדמ חותיפ 30 כ"הס

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../156 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     156 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
י'גר תודובע 40 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  06.40 ק ר פ       
      
י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  10.06.40 ק ר פ  ת ת       
      

טושפ לעופ תודובע     04.60.01.0010
12,000.00  60.00 200.00                  ע"ש 

      

יעוצקמ לעופ תודובע     04.60.01.0020
14,400.00  72.00 200.00                  ע"ש 

      

יעוצקמ רגסמ תודובע     04.60.01.0030
16,800.00  84.00 200.00                  ע"ש 

      

תכתר ללוכ ,ךתר תודובע     04.60.01.0040
24,000.00 120.00 200.00                  ע"ש 

      

ליעפמ ללוכ רוסרפמוק תודובע     04.60.01.0050
הביצח תודובעל      

26,000.00 130.00 200.00                  ע"ש 
      

ליעפמ ללוכ וגנוק תודובע     04.60.01.0060
1,350.00  90.00  15.00                  ע"ש 

      

ליעפמ ללוכ ג/-7 'ד רופחד תודובע     04.60.01.0070
35,000.00 350.00 100.00                  ע"ש 

      

ליעפמ ללוכ יב.יס.'ג ןורפחמ     04.60.01.0080
17,000.00 170.00 100.00                  ע"ש 

      

ליעפמ + שיטפ + טקבוב     04.60.01.0090
17,000.00 170.00 100.00                  ע"ש 

      

גהנ ללוכ הלבוהל הניכר תיאשמ     04.60.01.0100
52,000.00 2,600.00  20.00                  ע"י 

      

ללוכ הדובע םויל םידדומ תווצ     04.60.01.0110
תידרשמ הנכה תדובע      

5,250.00 350.00  15.00                  ע"י 
220,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( י'גר תודובע 10.06.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

220,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( י'גרב תודובע 06.40 כ"הס  

220,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( י'גר תודובע 40 כ"הס

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../157 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     157 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םיינמז העונת ירדסה 50 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15.50 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ב ע  30.15.50 ק ר פ  ת ת       
      

תובכשב קודיהו רוזפ ,הקפסא     05.51.03.0030
גוס סורג עצמ לש האלמ הרקבב      
ירוזאב תוברל ,רשואמ רוקמ , 'א      
תוכרדמו םישיבכ ןוקיתו המלשה      
הנתשמ יבועב      

27,500.00 110.00 250.00                  ק"מ 
27,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיעצמ תודובע 30.15.50 כ"הס  

      
ת ו ד ו ב ע  40.15.50 ק ר פ  ת ת       
      

תבכש לש קודיהו רוזיפ הקפסא     05.51.04.0080
תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב      
טגרגא לדוג  ,מ"ס 5 יבועב )צ"את(      
1"  'סכמ      

20,750.00  41.50 500.00                  ר"מ 
20,750.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( טלפסא תודובע 40.15.50 כ"הס  

      
ר ו ד י ג  99.15.50 ק ר פ  ת ת       
      

הניקתו רדוגמ השיג ךרד     05.51.99.0001
רשא םייקה טלקמל ) תירוכסא(      
םוי ידימ ליעפ      

20,000.00 20,000   1.00 'פמוק                 
      

החטבא תרבחמ חטבאמ תרכשה     05.51.99.0002
ןימזמהו חקפמה י"ע תרשואמ      
ןמז ךשמל - הזוחב טרופמכ      
תייחנה פ"עו לעופב הדובעה      
חקפמה      

144,000.00 12,000  12.00                  שדוח
164,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( החטבאו רודיג 99.15.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

212,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תובחרו םישיבכ תלילס 15.50 כ"הס  

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../158 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     158 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םיינמז העונת ירדסה 50 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י נ מ ז  ה ע ו נ ת  י ר ד ס ה  16.50 ק ר פ       
      
י ר ד ס ה  10.16.50 ק ר פ  ת ת       
      

- טלפמוקכ םה םיריחמה לכ      
םיסחייתמ העיבצ יריחמהינקל      
וטנ תודימל      
      
      

הווש שלושמ( םהנימל םירורמת     05.61.01.0020
,מ"ס 56 דע עלצ ךרוא-תועלצ      
,מ"ס 06 רטוקב השושמ/לוגע      
.)מ"ס 06 דע עלצ ךרוא-עבורמ      

1,440.00 144.00  10.00                  'חי 
      

הווש שלושמ( םהנימל םירורמת     05.61.01.0030
,מ"ס 09 עלצ ךרוא-תועלצ      
,מ"ס 08 רטוקב השושמ/לוגע      
.)מ"ס 08 דע עלצ ךרוא-עבורמ      

2,400.00 240.00  10.00                  'חי 
      

2" ךרד םירורמתל תכתמ דומע     05.61.01.0080
'מ 0.5 דע לש ךרואב עובצ / ןוולוגמ      

2,400.00 240.00  10.00                  'חי 
      

םגד( תכתורמ תנוולוגמ תשר רדג     05.61.01.0110
תובשות ללוכ )ע"ש וא םילשורי      
.'מ 51.1 לש ילמינימ הבוגב דבוכ      

24,000.00 160.00 150.00                  רטמ 
      

)01/9/2-ו( 929,409,309 רורמת     05.61.01.0130
יתש ללוכ מ"ס 03* 001 לדוגב      
ללוכ תוינקת דבוכ תובשות      
.239 םיצנצנ 'חי 3 -ו םיליפורפ      

3,500.00 700.00   5.00                  'חי 
33,740.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היינק - העונת ירדסה 10.16.50 כ"הס  

      
י ר ד ס ה  20.16.50 ק ר פ  ת ת       
      

ץח תלגע ללוכ החטבא תווצ      05.61.02.0180
י"פע שרדנה דויצה לכו תינקית      
העונתה ירדסה תינכות      
םע םיטלש טעמל םישרת/םיינמזה      
תטלחהל ףופכבו ידועיי בותיכ      
םוי רובע םולשתה ,דבלב חקפמה      
םלושת אל ,ע"ש 01 דע( הדובע      
.)הליל רובע תפסות      

31,500.00 1,575.00  20.00                  'חי 
      
      
      
      
      

31,500.00 20.16.50 קרפ תתב הרבעהל

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../159 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     159 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
םיינמז העונת ירדסה 50 הנבמ

ריחמ      
לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

31,500.00 מהעברה      

      

      

רורמת דומע לש ריהז קורפ      05.61.02.0280
ויבג לעש םירורמתה לכ תוברל      
תשירדל םאתהב יוניפ ללוכ      
רובה םוקיש אלל חקפמה      
.טלפסא/ןוטב/ףוצירב      

  740.00  74.00  10.00                  'חי 
      

םיווק )118( היצח רבעמ תעיבצ     05.61.02.0350
מ"ס 05 בחורב      

  500.00  10.00  50.00                  רטמ 
      

- העיבצללוכ ןבל / םודא להונ עוציב     05.61.02.0440
ע"ש 5.4 דע      

7,200.00 1,440.00   5.00 'פמוק                 
      

- העיבצ  ללוכ ןבל/םודא להונ עוציב     05.61.02.0450
ע"ש 9 דע      

14,400.00 2,880.00   5.00 'פמוק                 
54,340.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוריכש -  העונת ירדסה 20.16.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

88,080.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיינמז העונת ירדסה 16.50 כ"הס  

300,330.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיינמז העונת ירדסה 50 כ"הס

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
 

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../160 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     160 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םידלי ןג 10 הנבמ     
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                         8,750.00 רפע תודובע 10.10 קרפ תת    
    

              8,750.00 רפע תודובע 10 כ"הס              

    
םוקמב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                      1,057,990.00 םוקמב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

           1,057,990.00 םוקמב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס              

    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

                        93,230.00 םיקולבב הינב 10.40 קרפ תת    
    

                         6,500.00 תונוש 90.40 קרפ תת    
    

             99,730.00 הינב תודובע 40 כ"הס              

    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                        71,545.00 תוגג םוטיא 10.50 קרפ תת    
    

                         2,800.00 םיבוטר םיחטש םוטיא 50.50 קרפ תת    
    

             74,345.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס              

    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

                        33,100.00 תונושו ץעמ תונוראו תותלד 10.60 קרפ תת    
    

                        75,520.00 הדלפ תותלד ,הדלפ תותלד 30.60 קרפ תת    
שא תותלדו תויעורז בר            
    

                         5,020.00 תונושו םיסכמ ,הדלפ תונולח 40.60 קרפ תת    
    

                       166,150.00 תונושו תוקעמ ,םיגרוס 50.60 קרפ תת    
    

            279,790.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס              

    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                        16,610.00 םינוולוגמ הדלפ תורוניצ 11.70 קרפ תת    
    

                        26,950.00 םייטסלפ תורוניצ 21.70 קרפ תת    
    

                         5,280.00 םיננסמו םימותסש ,םיזרב 12.70 קרפ תת    
    

                         1,080.00 םימ ידמו ץחל ידמ 22.70 קרפ תת    
    

                        29,300.00 תורוניצ 13.70 קרפ תת    
    

                         2,000.00 תורוניצל ןוטב תפיטע 23.70 קרפ תת    
8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../161 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     161 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  
                         4,680.00 םיחפס 33.70 קרפ תת    

    
                         8,530.00 זוקינ תולעתו הפצר ימוסחמ 43.70 קרפ תת    

    
                        19,820.00 החדה ילכימ ,תולסא 14.70 קרפ תת    

תונתשמו            
    

                         7,980.00 תורעקו םירויכ 24.70 קרפ תת    
    

                        14,330.00 תוללוסו םיזרב 54.70 קרפ תת    
    

                         7,528.00 "רסיק ןבא" ,שיש יחטשמ 64.70 קרפ תת    
"ןאירוק" םיילירקא םיחטשמו            
    

                        17,470.00 םשג ימ זוקינ 05.70 קרפ תת    
    

                         6,000.00 תורוניצ 16.70 קרפ תת    
    

                        18,090.00 םילפמו תוחוש 26.70 קרפ תת    
    

                         8,370.00 תורובו (עוקיש) הדרפה ילכימ 36.70 קרפ תת    
ןליתאילופמ בקר            
    

            194,018.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס              

    
תרושקתו למשח 80 קרפ      
    

                        74,510.00 םיליבומ 10.80 קרפ תת    
    

                        30,310.00 םילבכו םיכילומ 20.80 קרפ תת    
    

                         5,210.00 תוינבו תוקיצי ,תוריפח 30.80 קרפ תת    
    

                        80,020.00 למשח תוחול 40.80 קרפ תת    
    

                        32,900.00 תונושו םירזיבא 50.80 קרפ תת    
    

                       148,470.00 הרואת יפוג 60.80 קרפ תת    
    

                        19,250.00 תונגהו תוקראה 70.80 קרפ תת    
    

                        42,410.00 תודוקנ 80.80 קרפ תת    
    

            433,080.00 תרושקתו למשח 80 כ"הס              

    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                       106,950.00 חיטו ימרת חיט ,םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
ד"ממל            
    

                       122,900.00 ץוח חיט 20.90 קרפ תת    
    

            229,850.00 חיט תודובע 90 כ"הס              

 
 
 

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../162 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     162 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                       302,525.00 טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 30.01 קרפ תת    
שיש ",ןלצרופ            
    

                        35,500.00 תוריק יופיח 50.01 קרפ תת    
    

                        21,015.00 הנייגיה ירזיבא 60.01 קרפ תת    
    

            359,040.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס              

    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                        58,075.00 םינפ עבצ 10.11 קרפ תת    
    

                        91,500.00 ץוח עבצ 20.11 קרפ תת    
    

            149,575.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס              

    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                        28,170.00 תונולח 10.21 קרפ תת    
    

                        32,160.00 תותלד 20.21 קרפ תת    
    

                       253,010.00 םיחטש - תונירטיוו תוסינכ 30.21 קרפ תת    
םיירוביצ            
    

                        76,000.00 תונוש 50.21 קרפ תת    
    

                         4,200.00 ןגומ בחרמ ןולח 70.21 קרפ תת    
    

            393,540.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס              

    
ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                        28,600.00 ןבא תוריקב תודחוימ תודובע 30.41 קרפ תת    
    

             28,600.00 ןבא תודובע 41 כ"הס              

    
ריווא גוזימ 51 קרפ      
    

                       205,500.00 רורוויאו ריוא גוזימ דויצ 10.51 קרפ תת    
    

                        52,270.00 םירזיבאו תולעת 20.51 קרפ תת    
    

                        39,925.00 םירזיבאו תרנצ 30.51 קרפ תת    
    

                         9,225.00 ימרת דודיב 40.51 קרפ תת    
    

                         8,000.00 למשח תוחול 50.51 קרפ תת    
    

                        24,300.00 הרקב 70.51 קרפ תת    

 
 
 

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא

 
קובץ: גני ילדים וטיפת חלב   .../163 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



24/06/2015

דף מס':     163 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  
                         4,200.00 תונוש 80.51 קרפ תת    

    
            343,420.00 ריווא גוזימ 51 כ"הס              

    
הקסה ינקתמ 61 קרפ      
    

                           640.00 טילוקימרו טיט םע דודיב 15.61 קרפ תת    
    

                640.00 הקסה ינקתמ 61 כ"הס              

    
תוילעמ 71 קרפ      
    

                       170,000.00 תוילעמ 10.71 קרפ תת    
    

            170,000.00 תוילעמ 71 כ"הס              

    
תרושקת ינקתמ 81 קרפ      
    

                        47,070.00 הזירכ תוכרעמ 10.81 קרפ תת    
    

                        25,340.00 םוקרטניא תכרעמ 20.81 קרפ תת    
    

                         5,100.00 םיפלטע תקחרהל תכרעמ 30.81 קרפ תת    
רונגמ            
    

             77,510.00 תרושקת ינקתמ 81 כ"הס              

    
שרח תורגסמ 91 קרפ      
    

                        67,500.00 הדלפ ידומע 10.91 קרפ תת    
    

             67,500.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס              

    
ןינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ      
    

                         4,800.00 תושעותמו תולק תוציחמ 10.22 קרפ תת    
    

                       129,270.00 תויטסוקא וא תויולת תורקת 20.22 קרפ תת    
(בתות תורקת)            
    

            134,070.00 ןינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס              

    
תצירפ ,תורסה ,םיקוריפ ,תוסירה 42 קרפ      
םיחתפ         
    

                       100,000.00 םיקוריפו תוסירה 10.42 קרפ תת    
    

            100,000.00 תצירפ ,תורסה ,םיקוריפ ,תוסירה 42 כ"הס              
םיחתפ         

 
 
 
 
 
 

8373359-40 :לט     ןועבט תירק  94 הרעי 'חר   מ"עב לוהינו הסדנה טרבטור לייא
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24/06/2015

דף מס':     164 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ      
    

                        45,960.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 10.43 קרפ תת    
    

                        26,690.00 הנקתהל הקעזא רפוצ 13.43 קרפ תת    
םימ ןגומ תינוציח            
    

                        30,000.00 תורוניצ 23.43 קרפ תת    
    

                        40,450.00 םירזיבאו םיחפס 33.43 קרפ תת    
    

            143,100.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס              

    
יפונ חותיפ 04 קרפ      
    

                        15,830.00 קוריפו הנכה תודובע 10.04 קרפ תת    
    

                        11,140.00 השיבכ ,הביצח ,רפע תודובע 20.04 קרפ תת    
קודיהו            
    

                        72,800.00 ןוטב ,תוריק ,הינב תודובע 30.04 קרפ תת    
תוקעמו            
    

                        66,200.00 תובחר ,םיליבש ,הפש ינבא 40.04 קרפ תת    
תוגרדמו            
    

                        94,900.00 תונושו ןג טוהיר 50.04 קרפ תת    
    

                        83,100.00 ןוטב תורדגו םיכמות תוריק 90.04 קרפ תת    
    

            343,970.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס              

    
ןוניג 14 קרפ      
    

                         1,180.00 עקרק תרשכה 10.14 קרפ תת    
    

                        12,300.00 העיטנ 20.14 קרפ תת    
    

             13,480.00 ןוניג 14 כ"הס              

    
הייקשה 24 קרפ      
    

                           500.00 םילוורש תחנהו הריפח 10.24 קרפ תת    
    

                         4,890.00 הייקשה תורוניצ 20.24 קרפ תת    
    

                           612.00 ףוטפט תורוניצ 40.24 קרפ תת    
    

                        24,010.00 יפל םירזיבאו תכרעמ ישאר 50.24 קרפ תת    
טרפ            
    

                           950.00 תוכירב םינגומ היקשה יטרפ 21.24 קרפ תת    
הנגה            
    

             30,962.00 הייקשה 24 כ"הס              
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24/06/2015

דף מס':     165 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ      
    

                        19,150.00 הדלפ תורוניצ 11.75 קרפ תת    
    

                         2,180.00 םימ יווק רוביח 41.75 קרפ תת    
    

                         7,080.00 םיפוגמ 12.75 קרפ תת    
    

                        16,330.00 םיננסמו םימותסש 22.75 קרפ תת    
    

                         1,120.00 םינגוא 32.75 קרפ תת    
    

                         1,160.00 םירבחמו םירסרד 42.75 קרפ תת    
    

                         5,790.00 ץחל יניטקמו םימ ידמ 52.75 קרפ תת    
    

                         2,800.00 שא יוביכ יזרב 62.75 קרפ תת    
    

             55,610.00 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס              

    
םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 קרפ      
    

                        47,480.00 תודובעו הדלפ תורגסמ 10.95 קרפ תת    
םוינימולא            
    

             47,480.00 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס              

4,836,050.00 םידלי ןג 10 כ"הס                        

    
בלח תפיט 20 הנבמ     
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                         3,500.00 רפע תודובע 10.10 קרפ תת    
    

              3,500.00 רפע תודובע 10 כ"הס              

    
םוקמב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                       534,770.00 םוקמב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

            534,770.00 םוקמב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס              

    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

                        43,590.00 םיקולבב הינב 10.40 קרפ תת    
    

                         3,510.00 תונוש 90.40 קרפ תת    
    

             47,100.00 הינב תודובע 40 כ"הס              
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24/06/2015

דף מס':     166 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                        35,255.00 תוגג םוטיא 10.50 קרפ תת    
    

                         1,400.00 םיבוטר םיחטש םוטיא 50.50 קרפ תת    
    

             36,655.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס              

    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

                        50,000.00 תונושו ץעמ תונוראו תותלד 10.60 קרפ תת    
    

                        18,940.00 הדלפ תותלד ,הדלפ תותלד 30.60 קרפ תת    
שא תותלדו תויעורז בר            
    

                           750.00 תונושו םיסכמ ,הדלפ תונולח 40.60 קרפ תת    
    

                        16,110.00 תונושו תוקעמ ,םיגרוס 50.60 קרפ תת    
    

             85,800.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס              

    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                         8,260.00 םינוולוגמ הדלפ תורוניצ 11.70 קרפ תת    
    

                        15,300.00 םייטסלפ תורוניצ 21.70 קרפ תת    
    

                         2,830.00 םיננסמו םימותסש ,םיזרב 12.70 קרפ תת    
    

                           540.00 םימ ידמו ץחל ידמ 22.70 קרפ תת    
    

                        14,400.00 תורוניצ 13.70 קרפ תת    
    

                         1,000.00 תורוניצל ןוטב תפיטע 23.70 קרפ תת    
    

                         2,820.00 םיחפס 33.70 קרפ תת    
    

                         4,590.00 זוקינ תולעתו הפצר ימוסחמ 43.70 קרפ תת    
    

                        12,120.00 החדה ילכימ ,תולסא 14.70 קרפ תת    
תונתשמו            
    

                         8,490.00 תורעקו םירויכ 24.70 קרפ תת    
    

                        10,570.00 תוללוסו םיזרב 54.70 קרפ תת    
    

                         9,568.00 "רסיק ןבא" ,שיש יחטשמ 64.70 קרפ תת    
"ןאירוק" םיילירקא םיחטשמו            
    

                         8,470.00 םשג ימ זוקינ 05.70 קרפ תת    
    

                         1,800.00 תורוניצ 16.70 קרפ תת    
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24/06/2015

דף מס':     167 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  
                         5,140.00 םילפמו תוחוש 26.70 קרפ תת    

    
            105,898.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס              

    
תרושקתו למשח 80 קרפ      
    

                        11,870.00 םיליבומ 10.80 קרפ תת    
    

                        23,380.00 םילבכו םיכילומ 20.80 קרפ תת    
    

                        33,900.00 למשח תוחול 40.80 קרפ תת    
    

                        10,510.00 תונושו םירזיבא 50.80 קרפ תת    
    

                        90,040.00 הרואת יפוג 60.80 קרפ תת    
    

                         1,150.00 תונגהו תוקראה 70.80 קרפ תת    
    

                        21,570.00 תודוקנ 80.80 קרפ תת    
    

            192,420.00 תרושקתו למשח 80 כ"הס              

    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                        79,350.00 חיטו ימרת חיט ,םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
ד"ממל            
    

             79,350.00 חיט תודובע 90 כ"הס              

    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                       106,225.00 טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 30.01 קרפ תת    
שיש ",ןלצרופ            
    

                        20,900.00 תוריק יופיח 50.01 קרפ תת    
    

                         9,900.00 הנייגיה ירזיבא 60.01 קרפ תת    
    

            137,025.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס              

    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                        36,595.00 םינפ עבצ 10.11 קרפ תת    
    

             36,595.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס              

    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                        50,840.00 תונולח 10.21 קרפ תת    
    

                        10,150.00 םיחטש - תונירטיוו תוסינכ 30.21 קרפ תת    
םיירוביצ            
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24/06/2015

דף מס':     168 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  
                         2,100.00 ןגומ בחרמ ןולח 70.21 קרפ תת    

    
             63,090.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס              

    
ריווא גוזימ 51 קרפ      
    

                       164,100.00 רורוויאו ריוא גוזימ דויצ 10.51 קרפ תת    
    

                        58,011.00 םירזיבאו תולעת 20.51 קרפ תת    
    

                        40,425.00 םירזיבאו תרנצ 30.51 קרפ תת    
    

                        10,800.00 ימרת דודיב 40.51 קרפ תת    
    

                         8,000.00 למשח תוחול 50.51 קרפ תת    
    

                        18,100.00 הרקב 70.51 קרפ תת    
    

                         2,400.00 תונוש 80.51 קרפ תת    
    

            301,836.00 ריווא גוזימ 51 כ"הס              

    
הקסה ינקתמ 61 קרפ      
    

                           480.00 טילוקימרו טיט םע דודיב 15.61 קרפ תת    
    

                480.00 הקסה ינקתמ 61 כ"הס              

    
תוילעמ 71 קרפ      
    

                       170,000.00 תוילעמ 10.71 קרפ תת    
    

            170,000.00 תוילעמ 71 כ"הס              

    
תרושקת ינקתמ 81 קרפ      
    

                        39,850.00 הזירכ תוכרעמ 10.81 קרפ תת    
    

                        15,220.00 םוקרטניא תכרעמ 20.81 קרפ תת    
    

                         5,100.00 םיפלטע תקחרהל תכרעמ 30.81 קרפ תת    
רונגמ            
    

             60,170.00 תרושקת ינקתמ 81 כ"הס              

    
שרח תורגסמ 91 קרפ      
    

                        22,500.00 הדלפ ידומע 10.91 קרפ תת    
    

             22,500.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס              
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24/06/2015

דף מס':     169 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  
ןינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ      
    

                           800.00 תושעותמו תולק תוציחמ 10.22 קרפ תת    
    

                        76,290.00 תויטסוקא וא תויולת תורקת 20.22 קרפ תת    
(בתות תורקת)            
    

             77,090.00 ןינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס              

    
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ      
    

                        29,880.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 10.43 קרפ תת    
    

                           680.00 תנעוממ תזכרל םירזיבא 21.43 קרפ תת    
    

                        12,050.00 םירלקנירפס 13.43 קרפ תת    
    

                        14,880.00 תורוניצ 23.43 קרפ תת    
    

                        14,770.00 םירזיבאו םיחפס 33.43 קרפ תת    
    

             72,260.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס              

    
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ      
    

                         8,650.00 הדלפ תורוניצ 11.75 קרפ תת    
    

                         1,960.00 םימ יווק רוביח 41.75 קרפ תת    
    

                         2,860.00 םיפוגמ 12.75 קרפ תת    
    

                         4,930.00 םיננסמו םימותסש 22.75 קרפ תת    
    

                           500.00 םינגוא 32.75 קרפ תת    
    

                           520.00 םירבחמו םירסרד 42.75 קרפ תת    
    

             19,420.00 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס              

    
םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 קרפ      
    

                        19,840.00 תודובעו הדלפ תורגסמ 10.95 קרפ תת    
םוינימולא            
    

             19,840.00 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס              

2,065,799.00 בלח תפיט 20 כ"הס                        
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24/06/2015

דף מס':     170 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  
ףוגנזיד הכרדמ חותיפ 30 הנבמ     
    
הייקשה 14 קרפ      
    

                         4,200.00 םילוורש תחנהו הריפח 10.14 קרפ תת    
    

                         1,420.00 הייקשה תורוניצ 20.14 קרפ תת    
    

                            90.00 ףוטפט תורוניצ 40.14 קרפ תת    
    

              5,710.00 הייקשה 14 כ"הס              

    
טוהיר 24 קרפ      
    

                        16,600.00 תונושו ןג טוהיר 50.24 קרפ תת    
    

             16,600.00 טוהיר 24 כ"הס              

    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                         9,430.00 קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                        18,825.00 השיבכ ,הביצח ,רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
קודיהו            
    

                         7,500.00 ןוטב ,תוריק ,הינב תודובע 30.15 קרפ תת    
תוקעמו            
    

                        47,060.00 תובחר ,םיליבש ,הפש ינבא 40.15 קרפ תת    
תוגרדמו            
    

             82,815.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס              

 105,125.00 ףוגנזיד הכרדמ חותיפ 30 כ"הס                        

    
י'גר תודובע 40 הנבמ     
    
י'גרב תודובע 06 קרפ      
    

                       220,800.00 י'גר תודובע 10.06 קרפ תת    
    

            220,800.00 י'גרב תודובע 06 כ"הס              

 220,800.00 י'גר תודובע 40 כ"הס                        

    
םיינמז העונת ירדסה 50 הנבמ     
    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                        27,500.00 םיעצמ תודובע 30.15 קרפ תת    
    

                        20,750.00 טלפסא תודובע 40.15 קרפ תת    
    

                       164,000.00 החטבאו רודיג 99.15 קרפ תת    
    

            212,250.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס              
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דף מס':     171 16-11-2 -ףוגנזיד - בלח תפיטו םידלי ינג**
    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  
םיינמז העונת ירדסה 16 קרפ      
    

                        33,740.00 היינק - העונת ירדסה 10.16 קרפ תת    
    

                        54,340.00 תוריכש -  העונת ירדסה 20.16 קרפ תת    
    

             88,080.00 םיינמז העונת ירדסה 16 כ"הס              

 300,330.00 םיינמז העונת ירדסה 50 כ"הס                        

 
  

לכה ךס  
7,528,104.00  יללכ כ"הס  

 1,355,058.72 מ"עמ %81  

 8,883,162.72 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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