
ףונו םינג תולכירדא ןליא
3215547-90:סקפ 0189247-90:לט ןורשה דוה 5 םחנמה
 

תיחרזמ םורד הסינכ הוחא תללכמ
זרכמ
 

26/06/2017
 

דף מס':     001
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

0 ק ר פ  00 ק ר פ       
      
לכ ,תויומכה בתכב בתכנ אל םא םג .א      
הולנה ינכטה טרפמב םינותנהו םיטורפה      
יפיצפסה ףיעסה עוציבב ןלבקה תא םיבייחמ      
.קרפ ותוא ךותמ      
      
יפל אוה תויומכה בתכב רומאה לכ .ב      
.רתאב חקפמה תוארוהו םיטרפה ,תוינכותה      
      
לכ תא םיללוכ ןלבקה לש הדיחיה יריחמ .ג      
.םיטרפבו תוינכותב טרופמב רומאה      
      
טרפמבו תוינכותב עיפומש הרעה וא ףיעס .ד      
ותוא םיאור תויומכה בתכב דרפנב עיפומ וניאו      
תמיתח רחאל .םיאתמה עוציבה ףיעסב לולכ      
ןינעב תורעהו תונעט לכ  ולבקתי  אל  רזוחה      
.הז      
      
הלועפ וא הריפח תלועפ לכ עוציב ינפל.ה      
בתכב םירושיא  לבקל  ןלבקה  גאדי ,תרחא      
לע תושרב םינוממהו קזב ,למשחה תרבחמ      
ןלבקה תעצה יריחמב ומלוגי ל"נה ,תויתשתה      
.ןניגב דרפנב םלושי אל      
      
ןתינ תויומכה בתכ :הקרזמה טנמלא יבגל .ו      
בושיחו הדידמל תויומכבו, םיטרפב וקלחב      
תורוניצ תכרעמ ןוגכ טלפמוק תודיחיב וקלחו.      
ריחמה .ב"ויכו ילמשח דוקיפ חול ,םיזרבו      
לכ תא לולכי   ןלבקה ידי לע עצומה יפוסה      
תוברל ,הדובעה לש םלשומ עוציבל  שורדה      
.וניוצ אלש םירזיבא      

0 קרפ 00 כ"הס          
      
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ק ו ר פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
קוריפ :תללוכ הדובעה - םייק לספ תקתעה     40.01.0095
ומוקימב ותנקתהו ותלבוה לספה תקתעהו      
תוחיטבה תויחנה ,תינכתה יפל לכה ,שדחה      

                    1.00 .רתאב חקפמה תוארוהו 'חי   
קורפו הנכה תודובע 10.04 כ"הס          

קובץ: כניסה דר-מז   .../002 4434889-40 )1.31.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונו םינג תולכירדא ןליא
3215547-90:סקפ 0189247-90:לט ןורשה דוה 5 םחנמה
 

תיחרזמ םורד הסינכ הוחא תללכמ
זרכמ
 

26/06/2017
 

דף מס':     002
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
םייק יפרגופוט בצממ יולימו הביצח וא/ו הריפח     40.02.0005
-םיעצמה תיתחתל דעו ןנכותמו יוצר בצמל      
רפעה תרבעה ללוכ דבלב הריפחל ריחמה      
וא יולימה יחטשב וקודיהו ורוזיפ ,רופחה      
םאתהב לכה .מ"ק 5  לע הלוע וניאש קחרמל      

                3,500.00 .רתאב חקפמה תוארוהו תינכותל ר"מ   
רפע תודובע 20.04 כ"הס          

      
ת ו ב ח ר  ,ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
- "וטנרט" םגד תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.03.0024
ףוציר ינבא תחנהו הקפסא :תללוכ  הדובעה      
לע ןקת לעב ןרצימ "וטנרט" םגד  תובלתשמ      
גוס עצממ תויתשתו מ"ס 4 יבועב לוחה תבכש      
ללוכ רקובמ קודיה רחאל מ"ס 02 יבועב 'א      
ףדוע רמוח יוניפו "ךרד תרוצ" תנכהל הריפח      
לכה .רתאב חקפמה תוארוה יפלו ךרוצה יפל      

                1,200.00 .ןנכתמה תוארוהו תינכתה ,טרפה יפל ר"מ   
      
:תללוכ הדובעה -תישושימ הארתה חטשמ     40.03.0075
תוטילב םע םירויעל ןומיס ינבא תחנהו הקפסא      
לוח תבכש לע,ןקת לעב ןרצימ ,מ"ס 6/01/02       
תיתשתו 'א גוס עצממ תיתשת ,מ"ס 4 יבועב      
קודיה רחאל  מ"ס 02 יבועב 'א גוס עצמ      
יוניפו "ךרד תרוצ" תנכהל הריפח ללוכ .רקובמ      
חקפמה תוארוה יפלו ךרוצה יפל ףדוע רמוח      
עבצ .תיתשה קודיה תללוכ הדובעה .רתאב      

                    1.00 .בוהצ ףוצירה ר"מ   
      
הקפסא :תללוכ הדובעה - הבחר הפש ןבא     40.03.0154
תרצות 52/05/03  הבחר הפש ןבא תחנהו      
ע"ש וא 26822 יגולטק  'סמ ןייטשרקא      
ללוכ ןוטב בגו סיסב תללוכ הדובעה .רשואמ      
יפל לכה .םילגועמ םיוקו תוניפ דוביע      

                  140.00 .רתאב חקפמה תוארוהו טרפה ,תינכותה רטמ   
      
הקפסא :תללוכ הדובעה - העונת-יא הפש ןבא     40.03.0160
32/001/32 העונת-יאל הפש ןבא תחנהו      
ע"ש וא 0202 יגולטק 'סמ ןייטשרקא תרצות      
ללוכ ןוטב בגו סיסב תללוכ הדובעה   .רשואמ      
,תינכותה יפל לכה םילגועמ םיוקו תוניפ דוביע      

                   20.00 .רתאב חקפמה תוארוהו טרפה רטמ   
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: כניסה דר-מז   .../003 4434889-40 )1.31.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונו םינג תולכירדא ןליא
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תיחרזמ םורד הסינכ הוחא תללכמ
זרכמ
 

26/06/2017
 

דף מס':     003
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הקפסא :תללוכ הדובעה - רבעמ הפש ןבא     40.03.0170
לכה .05/51/32 רבעמ הפש ןבא תבכרהו      
הפשה ןבא עבצ .תינכותלו טרפל םאתהב      

                  138.00 . טרפ האר .ןנכתמה תריחבל םאתהב רטמ   
      
הקפסא :תללוכ הדובעה - תיננג הפש ןבא     40.03.0222
לעב ןרצימ 001/01/02 תיננג הפש ןבא תחנהו      
בגו סיסב תללוכ הדובעה .ףוצירה הבוגב ןקת      
לכה .םילגועמ םיוקו תוניפ דוביע ללוכ ןוטב      
.רתאב חקפמה תוארוהו טרפה ,תינכותה יפל      
טרפ האר .ףוצירה ןווגב הפשה ןבא עבצ      

                  420.00 .7-.ש.א רטמ   
      
הדובעה - תצרוחמ הגרדמ טנמלאמ הגרדמ     40.03.0300
תצרוחמ הגרדמ תבכרהו הקפסא : תללוכ      
האר .ןנכתמה תוארוה יפל וא ףוצירה ןווגב\71      

                    7.00 .ףוצירה תמלשה ללוכ ריחמה .טרפ רטמ   
תוגרדמו תובחר ,תוכרדמ ,םיליבש 30.04 כ"הס          

      
ם י נ ו ש  ם י ט ר פ  80.04 ק ר פ  ת ת       
      
:תללוכ הדובעה -ץעו תכתממ - ןג ילספס     40.08.0019
"םי - לג" םגד תכתממ  לספס תקיציו הקפסא      
ע"ש וא 5801 יגולטק 'סמ אכירא םחש תרצות      
חקפמה תוארוהו ,טרפה יפל לכה .רשואמ      

                   17.00 .58 -ס טרפ האר .רתאב 'חי   
      
תבכרהו הקפסא :תללוכ הדובעה - ןותפשא     40.08.0063
וא אכירא םחש תרצות "םתור" םגד ןותפשא      
ןבל ןוטבמ ויהי ןותפשאה תונפד .רשואמ ע"ש      

                   20.00 .ןבא יומד תתוסמו 'חי   
      
הקפסא :תללוכ הדובעה - םוסחמ ידומע     40.08.0091
'סמ "םי-לג" םגד םוסחמ ידומע לש הנקתהו      
ע"ש וא אכירא םחש תרצות 0884 יגולטק      

                    8.00 .רשואמ 'חי   
      
הקפסא : תללוכ הדובעה - םיצעל םוחית ןבא     40.08.0213
תרסונמ ןבאמ ץעל המוגל םוחית ןבא תנקתהו      
תקיצי תללוכ הדובעה. מ"ס 001x001  לדוגב      
תוארוהו תוינכתה יפל לכה ןוטב תרוגח      

                    5.00 .רתאב חקפמה 'חי   
םינוש םיטרפ 80.04 כ"הס          
חותיפ תודובע 04 כ"הס          

קובץ: כניסה דר-מז   .../004 4434889-40 )1.31.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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תיחרזמ םורד הסינכ הוחא תללכמ
זרכמ
 

26/06/2017
 

דף מס':     004
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה ל י ת ש ו  ה ע י ט נ  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא :תללוכ הדובעה - ריכב תיז ץע     41.01.0030
םיריכב  תיז  יצע תעיטנו  תורוב תחיתפ      
רטוקב עזג לעב היהי תיזה ץע  .המדאהמ      
תדוקנ .תוחפל 'מ 00.2 הבוגו תוחפל 'מ 06.0      
םיצעה .עקרקה ינפ  לעמ  'מ  0.1 הדידמה      
תיזכרמה  "םישרושה  תעקפ"  רשאכ  וקפוסי      
"םיפוליק" וא תועיגפמ יקנ  עזגה  ,המלש      
תומלש לע  הרימש ךות ,םימוזג םיצעה רשאכו      
עצבמה לע הליתשה ינפל .םיישארה םיפנעה       
קמועל חוחיתב וא השירחב חטשה תא דבעל      
לש טלחומןויקינ ירחא ,תוחפל מ"ס 02 - כ לש      
ןשד עינצהלו קפסל עצבמה לע .חטשה      
םנודל ןוט 1 לש תומכב 5-5-5 רשועמ ןגיתפוכ      
תורובל סינכהל ןלבקה לע ףסונב ,תוחפל      
רשועמ ןגיתפוכ ןשד ג"ק 01 - כ הליתשה      

                    4.00 הליתש תללוכ הדובעה .חמצ לכל 5-5-5 'חי   
      
הקפסא :תללוכ הדובעה - עזג יבצועמ םיצע     41.01.0035
םיצעה .המדאהמ עזג יבצועמ םיצע תעיטנו      
ידי לע תרשואמו תרכומ הלתשממ וקפוסי      
תמדאמ םיצעה תאצוה .םינג 'חמ להנמ      
"סונוק" יניכס תועצמאב השעת הלתשמה      
םישרושה שוג רשאכ וקפוסי םיצעה .םידחוימ      
תשרמ הלסלס ךותב ןגומו הטוי דב ףוטע      
לדוגב העיטנ תורוב תחיתפ .תכתמ      
עזג ילעב ויהי םיצעה  .מ"ס  001/08/08      
001 - כ הדידמה תדוקנ .תוחפל 0.3" רטוקב      
רובה תיתחתב רזפל שי  .עקרקה ינפמ מ"ס      
השעת העיטנה .רשועמ ןגיתפוכ ןשד ילד 2/1      
,םקמוע תיצחמל דע םימב תורובה יולימ ךות      
.תיננג הרמחב יוסיכ ןכ ירחאו ץעה תסנכה      
הטילקל תוירחאו הליתש תללוכ הדובעה      

                   35.00 .םישדוח 21 ךשמל 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.14 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: כניסה דר-מז   .../005 4434889-40 )1.31.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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תיחרזמ םורד הסינכ הוחא תללכמ
זרכמ
 

26/06/2017
 

דף מס':     005
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תעיטנו הקפסא :תללוכ הדובעה - םילקד     41.01.0045
יפל ע"ש וא "ינייח" ןז יוצמ רמת גוסמ םילקד      
הבוג רשאכ וקפוסי םיצעה  .ןכתמה תוארוה      
יקנו דבועמ עזגה רשאכ ,רטמ 4-7 ןיב עזגה      
העיטנה תעב .לקדה תופכ סיסב יזיזמ ןיטולחל      
רוב  לכל  5-5-5  ןשד  ג"ק 01-כ  ףיסוהל שי      
,לקדה  תאצוה  תללוכ הדובעה .העיטנ      
תינכותה יפל  רתאב  ותעיטנו  ותלבוה      
היהי לקדה לש םישרושה שוג .ןכתמה תוארוהו      
רובה יולימ  .תוחפל רטמ 5.1  לש רטוקב      
תוירחא תללוכ הדובעה .קותמ הנויד לוחב      

                    3.00 .)םישדוח 21( הנש ךשמל 'חי   
      
: תללוכ הדובעה -'ל 01 לוביק ילכמ םיחמצ     41.01.0130
יפל  םיחמצ תליתשו תורוב תחיתפ ,הקפסא      
טרפמהו תויומכה זוכירב טוריפה ,תינכותה      
חקפמהו ןנכתמה תוארוהל םאתהב וא/ו ינכטה      
תא דבעל עצבמה לע הליתשה ינפל .רתאב      
02 - כ לש קמועל חוחיתב וא השירחב חטשה      
.חטשה לש טלחומ ןויקינ ירחא ,תוחפל מ"ס      
רשועמ ןגיתפוכ ןשד עינצהלו קפסל עצבמה לע      
ףסונב ,תוחפל םנודל ןוט 1 לש תומכב 5-5-5      
0.1 - כ הליתשה תורובל סינכהל ןלבקה לע      
.חמצ לכל 5-5-5 רשועמ ןגיתפוכ ןשד ג"ק      
הטילקל תוירחאו הליתש תללוכ הדובעה      

                   60.00 .םישדוח 3 ךשמל 'חי   
      
:תללוכ הדובעה - 'ל 5 לוביק ילכמ םיחמצ     41.01.0135
טוריפה ,תינכותה יפל םיחמצ תליתשו הקפסא      
םאתהב וא/ו ינכטה טרפמהו תויומכה זוכירב      
לע הליתשה ינפל .רתאב חקפמה תוארוהל      
חוחיתב וא השירחב חטשה תא דבעל עצבמה      
ןויקינ ירחא תוחפל מ"ס 02-כ לש  קמועל      
עינצהלו קפסל עצבמה לע .חטשה לש טלחומ      
ןוט 1 לש תומכב 5-5-5  רשועמ  ןגיתפוכ ןשד      
סינכהל ןלבקה לע ףסונב .תוחפל םנודל      
ןגיתפוכ ןשד ג"ק 2/1-כ הליתשה תורובל      
תללוכ הדובעה .חמצ לכל 5-5-5 רשועמ      

                  300.00 .םישדוח 3 ךשמל  הטילקל תוירחאו הליתש 'חי   
      
      
      
      
      

10.14 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: כניסה דר-מז   .../006 4434889-40 )1.31.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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תיחרזמ םורד הסינכ הוחא תללכמ
זרכמ
 

26/06/2017
 

דף מס':     006
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
:תללוכ  הדובעה  -'ל 3 לוביק ילכמ םיחמצ     41.01.0140
ילכמ ,תינכותה יפל םיחמצ תליתשו הקפסא      
דבעל עצבמה לע הליתשה ינפל .'ל 3 לוביק      
מ"ס 02-כ לש קמועל חוחיתב חטשה תא      
ןשד תענצה .טלחומה ויוקינ ירחא תוחפל      
םנוד ןוט 1 תומכב 5-5-5 רשועמ ןגיתפוכ      
תורובב סינכהל ןלבקה  לע ףסונב .תוחפל      
לכל  רשועמ ןגיתפוכ ןשד ג"ק 2/1-כ הליתשה      
תוירחאו הליתש  תללוכ  הדובעה  .חמצ      

                  250.00 .םינושאר םישדוח 3 ךשמל הטילקל 'חי   
      
- 'ורוטלא' תינפי היסיוז גוסמ םידברמב אשד     41.01.0191
תועצמאב חטשה תרשכה : תללוכ הדובעה      
ןשד רוזיפ ,תוחפל מ"ס 02 לש קמועל תחחתמ      
ןוט 5.1 לש תומכב 5-5-5 רשועמ ןגיתפוכ      
עצובי יפוס רושייו ןשדה תענצה .תוחפל םנודל      
וא תוהבגה אלל םירשי חטשה ינפש ךכ      
הזל הז םידומצ וחנוי אשדה ידברמ .םיעקש      
אלל הקלחו הרשי  הרוצבו ,םיחוור רוציל ילבמ      
חטש תשוחת תריצי ךות תוהבגה וא םיעקש      
םירקמה לכב .ףוצר  תמגודכ  קלחו רשי      
לע  תססובמ תננכותמה הייקשהה תכרעמש      
ןיכהל ןלבקה בייח )יעקרק-תת(  ןומט  ףוטפט      
םיזתמ תועצמאב תינמז תיליע הייקשה תשר      

                1,300.00 .םינוריטממ וא ר"מ   
הליתשו העיטנ 10.14 כ"הס          

      
ה י י ק ש ה  ת כ ר ע מ  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
:תללוכ הדובעה - הייקשה תכרעמ שאר     41.02.0130
ללוכ  ,הייקשה  תכרעמ שאר תנקתהו הקפסא      
תינב ללוכ,טרפהו תינכותה יפל  לכה בשחמ      
םגד הנגה זגרא וא חפ הסכמ םע ןוטבמ את      

                    1.00 .ןנכתמה תריחב  יפל  ע"ש וא "ןגסלפ" 'חי   
      
תנקתהו הקפסא :תללוכ הדובעה - םיריטממ     41.02.0198
םגד "DRIB NIAR"  גוסמ החיג ריטממ      
יפל לכה .מ"ס 51 היהי החיגה הבוג .4005      
תוארוהל םאתהבו טרפמב ראותמהו תינכותה      

                   30.00 .רתאב חקפמהו ןנכתמה 'חי   
      
      
      
      

20.14 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: כניסה דר-מז   .../007 4434889-40 )1.31.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונו םינג תולכירדא ןליא
3215547-90:סקפ 0189247-90:לט ןורשה דוה 5 םחנמה
 

תיחרזמ םורד הסינכ הוחא תללכמ
זרכמ
 

26/06/2017
 

דף מס':     007
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
-4 גרד מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רונצ     41.02.0341
,רוביח ירזיבא ,הקפסא :תללוכ הדובעה      

                   60.00 .יוסיכו הבכרה ,החנה ,הריפח רטמ   
      
-4 גרד מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רונצ     41.02.0346
,רוביח ירזיבא ,הקפסא :תללוכ הדובעה      

                  150.00 .יוסיכו הבכרה ,החנה ,הריפח רטמ   
      
-4 גרד מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רונצ     41.02.0351
,רוביח ירזיבא ,הקפסא :תללוכ הדובעה      

                  200.00 .יוסיכו הבכרה ,החנה ,הריפח רטמ   
      
ות אשונ 4 גרד מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רונצ     41.02.0356
,רוביח ירזיבא ,הקפסא :תללוכ הדובעה- ןקת      

                  150.00 .יוסיכו הבכרה ,החנה ,הריפח רטמ   
      
ות אשונ 4 גרד מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רונצ     41.02.0361
ןליתאילופ רונצ תקפסא :תללוכ הדובעה -ןקת      
,הריפח ,רוביח ירזיבא ,4 גרד מ"מ 52 רטוקב      

                  300.00 .יוסיכו הבכרה ,החנה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.14 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: כניסה דר-מז   .../008 4434889-40 )1.31.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ףונו םינג תולכירדא ןליא
3215547-90:סקפ 0189247-90:לט ןורשה דוה 5 םחנמה
 

תיחרזמ םורד הסינכ הוחא תללכמ
זרכמ
 

26/06/2017
 

דף מס':     008
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הקפסא :תללוכ הדובעה - ףוטפט תכרעמ     41.02.0406
תופטפט םע 61 מ"ער ףוטפט תכרעמ תנקתהו      
,ןקת ות אשונ ש/ל 1.2 תותסוותמ תוילרגטניא      
ףוטפטה יוק .מ"ס 05 תופטפטה ןיב םיקחרמ      
לכ קוזיח י"ע עקרקל םיבצוימ מ"ס 05 קחרמב      
חקפמהו ןנכתמה תוארוהל םאתהב לכה .'מ 2      

                1,200.00 .רתאב רטמ   
הייקשה תכרעמ 20.14 כ"הס          
הייקשהו ןוניג 14 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
  
כ"הס  

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

 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: כניסה דר-מז 4434889-40 )1.31.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


