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דול ימ
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פרוייקט: 045-18-220
A4 מהדורה

 
28/07/2019

 
דף מס':     001 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
8- 01 יבועב רתאב קוצי 02 -ב ןוטב חטשמ     02.1.010
לזרב תשר תוברל ,תוכרדמו םיליבשל  מ"ס      
02/02  לכ םיקחרמב מ"מ 8 רטוקב עלוצמ      
,הקודיה ,מ"ס 02 יבועב םיעצמ תבכש מ"ס      
טלמ תפסות םע ןוטבה ינפ תקלחה ,תוינבת      
סוסירו הקפסה תוברל ,"רטפוקילה" י"ע      
עוצבו ןוטבה ינפ תוקדסה תעינמל "גנירויק"ב      

    170.00   170.00     1.00 .שרדנכ םיקשימ ר"מ   
      
תורוב ,םיחודיק ,םיאת יולימל 02 -ב ןוטב     02.1.020

    700.00   700.00     1.00 .אוהש רוב לכ וא הגיפס ק"מ   
      
תפצרל תחתמ ,מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.1.030

     90.00    90.00     1.00 םירזיבא יאת ר"מ   
      
,תורוגח ,תופצר ,תורקת ,תוריקל 03 -ב ןוטב     02.1.040
תונספט,שרדנכ ןויז תוברל ,'וכו תודוסי      

  1,380.00 1,380.00     1.00 .יאוולה תודובע לכו תשרדנ ק"מ   
      
תכימת וא תורונצ תפיטעל ןיוזמ 02 -ב ןוטב     02.1.050
ק"מ/ג"ק 06 עלוצמ לזרבמ ןויז ללוכ ,םינבמ      

  1,100.00 1,100.00     1.00 .תוינבתו הריפח תוברל םינוש תומוקמב ק"מ   
  3,440.00 ןוטב תודובע 1.20 כ"הס  
  3,440.00 ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1191-220   .../002 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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28/07/2019
דף מס':     002 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ב ו ח ר  ,ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס ו  ם ו ק י ש  15 ק ר פ       
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  י ר ח א  ,ת ו כ ר ד מ ו       
      
ק ו ר פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
,שיבכ וא ליבש ,תמייק הכרדמ לש ריהז קורפ     51.1.010
דוסי ללוכ ,םיגוסה לכמ תופצרמ םע םיפצורמ      
תומלשה תופצרמה תנסחאו יוקנ ,ןוטב בגו      
םוקמל תלוספה קוליסו חקפמה הרויש םוקמב      

    100.00   100.00     1.00 .קחרמ תלבגה אלל רשואמ ךפש ר"מ   
      
דע הנתשמ יבועב ןוטב וא טלפסא שיבכ קורפ     51.1.020
תולובגה רוסינ תועצמאב ,עצמה תבכש      
הכיפש םוקמל תלוספ יוניפו ינכמ רוסמב      
רובע הדידמה .קחרמה תלבגה אלל רדסומ      

     17.00    17.00     1.00 .ידדצ וד רוסינ רטמ   
      
קורפ ללוכ ,טילונרג הפוצמ הכרדמ קורפ     51.1.030

     16.00    16.00     1.00 .רשואמ ךפש םוקמל תלוספה קולסו ר"מ   
      
םיגוסמ ןג ינבאו הלעת ינבא ,הפש ינבא קורפ     51.1.040
ןוסחא תוברל ,ןוטב בגו דוסי ללוכ ,םינוש      
ךפש םוקמל תלוספ קוליסו תומלשה םינבאה      

     15.00    15.00     1.00 .קחרמ תלבגה אלל רשואמ רטמ   
      
תוברל םיהבגה לכב םיצע תריקעו תתירכ     51.1.050
י"ע רשואמ רתאל יוניפו רוב יולימ ,םוזיג      
הזכ בשחי ץעכ .הביבסה תנגהל דרשמה      
.מ"ס 02 אוה 'מ 0.1 הבוגב ולש עזגה ףקיהש      
תורעיה דיקפ רתיה תא לבקל שי .הלעמו       

    585.00   585.00     1.00 .םיצע תירכ/תריקעל 'חי   
      
י"ע רשואמ רתאל םקוליסו ץע ישרוש תריקע     51.1.060
יולימ תללוכ הדובעה .הביבסה תנגהל דרשמה      

    170.00   170.00     1.00 .הריפחה רתאב רובה 'חי   
      
םיגוסה לכמ היח רדגו םיחמצו םיחיש תריקע     51.1.070
,התירכ לולכת הדובעה .תודובע עוציב ךרוצל      
רתאל תלוספ יוניפו םזגה תקחרהו הריקע      

     75.00    75.00     1.00 .הביבסה תנגהל דרשמה י"ע רשואמ ר"מ   
      

      4.00     4.00     1.00 בויבו םימ יווק יאוות ךרואל הייבשע סוסיר רטמ  51.1.080
      
תחיתפ ללוכ םיקרח דגנ הרקב יאת סוסיר     51.1.090

    100.00   100.00     1.00 הסכמה תריגסו 'חי   
      

  1,082.00 1.15.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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28/07/2019
דף מס':     003 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,082.00 מהעברה      

      
      
.שדחמ םתבכרהו תוחיטב תוקעמ קוריפ     51.1.100

    130.00   130.00     1.00 .םישרדנה רזעה ירמוח לכ תא תללוכ הדובעה רטמ   
      
דומעה ללוכ ,םירורמת לש ריהז קוריפ     51.1.110
םוקמב םתנסחא ,רזוח שומישל םתנכהו      
,םתבכרה ,ריעה םוחתב חקפמה וילע הרויש      

    205.00   205.00     1.00 .רשואמ תלוספ יוניפ רחאל תלוספה קוליסו 'חי   
      
םתנכהו םוסחמ ידומע לש ריהז קוריפ     51.1.120
וילע הרויש םוקמב םתנסחא ,רזוח שומישל      
קוליסו ,םתבכרה ,ריעה םוחתב חקפמה      

    170.00   170.00     1.00 .רשואמ תלוספ יוניפ רחאל תלוספה 'חי   
      
שומישל םתנכהו םילספס לש ריהז קוריפ     51.1.130
חקפמה וילע הרויש םוקמב םתנסחא ,רזוח      
תלוספה קוליסו ,םתבכרה ,ריעה םוחתב      

    170.00   170.00     1.00 .רשואמ תלוספ יוניפ רחאל 'חי   
  1,757.00 קורפו הנכה תודובע 1.15 כ"הס  

      
ע ו צ ב ( ם י ע צ מ ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
ן י מ ז מ ה  ר ו ש י א ל  ף ו פ כ ב  ת ו ד ו ב ע ה  ל כ       
)ד ב ל ב       
      
:הרעה      
    --------------------------------------------------  
לכ קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה יריחמ .1      
י"ע רשואמ תלוספ רתאל היחמצ/תלוספ/רמוח      
אוהש קחרמ לכב הביבסה תנגהל דרשמה      
יולימו םיעצמה יריחמ .2  תושרה ימוחתמ      
קודיהו רוזיפ הלבוה םיללוכ ,אבומ      
    -------------------------------------------------  
      
תועצמאב והשלכ רמוחמ ,הביצח וא/ו הריפח     51.2.020

     39.00    39.00     1.00 .והשלכ ילכ ק"מ   
      
שיגרו לבגומ חטשב הביצח וא הריפח     51.2.030

     54.00    54.00     1.00 .)םיידי תודובע( ק"מ   
      

      6.00     6.00     1.00 .קודיה אלל ,תוכרדמו םישיבכל תיתש רושי ר"מ  51.2.040
      

      8.00     8.00     1.00 .טרפימ יפל הרקב םע ,רקובמ חטש קודיה ר"מ  51.2.050
      

      6.00     6.00     1.00 .ליגר חטש קודיה ר"מ  51.2.060
    113.00 2.15.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1191-220   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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28/07/2019
דף מס':     004 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    113.00 מהעברה      

      
      
,עצמ( תיתשתה ינפ קודיהו הבטרה ,ךומית     51.2.070

      5.00     5.00     1.00 .תמייק )מ"וגא ר"מ   
      

      4.00     4.00     1.00 .רקובמ יולימ לש קודיה ר"מ  51.2.080
      

     12.00    12.00     1.00 .םילבגומ םיחטשב רקובמ יולימ לש קודיה ר"מ  51.2.090
      
רושי ללוכ ,תולוקשמ תועצמאב ימניד קודיה     51.2.100

     37.00    37.00     1.00 .קודיהה ינפל חטשה סוליפו ר"מ   
      
,גרודמו יקנ ,ררבנ ימוקמ רמוחמ אבומ יולימ     51.2.110

     78.00    78.00     1.00 .תובכשב ורוזיפ ללוכ ק"מ   
      
,גוריד אלל ,ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ     51.2.120
ורוזיפ ללוכ ,חקפמה תושירדל םאתומ      

     48.00    48.00     1.00 .תובכשב ק"מ   
      
דיחא יבועב ,תוכרדמו םישיבכל 'א גוס עצמ     51.2.130

    145.00   145.00     1.00 .הנתשמו ק"מ   
      
דיחא יבועב ,תוכרדמו םישיבכל 'ב גוס עצמ     51.2.140

    126.00   126.00     1.00 .הנתשמו ק"מ   
      

     98.00    98.00     1.00 .טלפסא תוכרדמל עצמ ק"מ  51.2.150
      
תוכרדמו םישיבכ ןוקיתו תמלשהל 'א גוס עצמ     51.2.160

    144.00   144.00     1.00 .הנתשמ יבועב ק"מ   
      
תיתשת תחנה ךרוצל הרופח המדא תפלחה     51.2.170
לוחב )חקפמה י"ע שרדיש תומוקמב( רוניצל      
,הריפחה תמדא תקחרה ללוכ ,יקנ תונויד      
ידכ ךות וקודיהו תובכשב ורוזפ ,לוח תקפסה      
%89 לש תופיפצ תלבקל דע הבטרה      
קפוסמ ק"מ יפל הדידמה וטשאא דייפידומ      

    115.00   115.00     1.00 .חולשמ תודועתל ףופכב ,לעופב ק"מ   
      

     52.00    52.00     1.00 .ורוזיפ ללוכ ,ןג תמדאמ אבומ יולימ ק"מ  51.2.180
    977.00 )דבלב ןימזמה רושיאל ףופכב תודובעה לכ עוצב( םיעצמו רפע תודובע 2.15 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  3.15 ק ר פ  ת ת       
      

      2.50     2.50     1.00 .ר"מ/ג"ק 5.0 רועשב ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.3.010
      

      2.50 3.15.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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28/07/2019
דף מס':     005 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
      2.50 מהעברה      

      
      
רועשב )םיפצרוקמ םיחטשל( ןמוטיב סוסיר     51.3.020

      3.00     3.00     1.00 .ר"מ/ג"ק 5.0 ר"מ   
      
0.1 רועשב )דוסי יופצ( ןמוטיב סוסיר     51.3.030

      3.00     3.00     1.00 .ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
מ"ס 0.3 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.3.040

     35.00    35.00     1.00 .)'א גוס תבורעתב םיטגירגאה גורד( ר"מ   
      

     39.00    39.00     1.00 .מ"ס 0.4 יבועב ל"נכ ר"מ  51.3.050
      

     45.00    45.00     1.00 .מ"ס 0.5 יבועב ל"נכ ר"מ  51.3.060
      

     48.00    48.00     1.00 .מ"ס 0.6 יבועב ל"נכ ר"מ  51.3.070
      

     46.00    46.00     1.00 .מ"ס 0.4 יבועב תוכרדמל ןוטב טלפסא תבכש ר"מ  51.3.080
      
תויצח לש ינמז ןוקיתל רק טלפסא ןוטב     51.3.090

    138.00   138.00     1.00 .םישיבכ ר"מ   
      
לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב עצמ     51.3.100
תובכש תיתחת דעו רוניצה תפיטע      
רמוח קוליסו יוניפ תוברל הכרדמ/טלפסא      

    400.00   400.00     1.00 .דבלב חקפמה תוארוהב הדובעה .רופח ק"מ   
      
מ"ס 5 דע יבועב תמייק טלפסא תעסימ ףוצרק     51.3.110
רתאל תלוספה קוליסו ר"מ 002 דע לש חטשב      
ינכמ ילכב חטשה אוטאט ללוכ השרומ      

     15.00    15.00     1.00 .םיאתמ ר"מ   
      
מ"ס 5 דע יבועב תמייק טלפסא תעסימ ףוצרק     51.3.120
רתאל תלוספה קוליסו ר"מ 102 -מ חטשב      

     10.00    10.00     1.00 .םיאתמ ינכמ ילכב חטשב אוטאט ללוכ השרומ ר"מ   
      
וד רוסינ( ינכמ רוסמ י"ע טלפסא שיבכ תחיתפ     51.3.130
תללוכ הדובעה .ותומדקל בצמ תרזחהו )ידדצ      
יתשב רוזיפו עצמ תקפסא ,טלפסא קוריפ      
תוקדוהמו תובטרומ א"כ מ"ס 02 לש תובכש      
3( מ"ס 8 יבועב טלפסא תובכש יתש .דרפנב      
קוליס ללוכ דרפנב קדוהמ ןהמ תחא לכ )5 +      
חקפמה י"ע רדגוי החיתפה בחור .תלוספ      

    150.00   150.00     1.00 .רתאב ר"מ   
      
      

    934.50 3.15.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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28/07/2019
דף מס':     006 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    934.50 מהעברה      

      
      
וד רוסינ( ינכמ רוסמ י"ע טלפסא שיבכ תחיתפ     51.3.140
הדובעה .ותומדקל בצמה תרזחהו )ידדצ      
תובכש 2 עוציבו םייק טלפסא קוריפ תללוכ      
תחא לכ )5 + 3( מ"ס 8 יבועב שדח טלפסא      
אלל( תלוספ קוליס ללוכ דרפנב קדוהמ      
חקפמה י"ע רדגוי החיתפה בחור .)םיעצמ      

    100.00   100.00     1.00 .רתאב ר"מ   
      
רוסינ( ינכמ  רוסמ י"ע טלפסא תכרדמ תחיתפ     51.3.150
הדובעה .ותומדקל בצמ תרזחהו )ידדצ וד      
עצמ תקפסא ,טלפסא קוריפו רוסינ תללוכ      
א"כ מ"ס 51 יבועב תובכש 2 -ב רוזיפו      
טלפסא תבכש,דרפנב תוקדוהמו תובטרומ      
בחור .תלוספ קוליסו מ"ס 5 יבועב תחא      

    125.00   125.00     1.00 .רתאב חקפמה י"ע רדגוי החיתפה ר"מ   
      
רוסינ( ינכמ רוסמ י"ע טלפסא תכרדמ תחיתפ     51.3.160
הדובעה .ותומדקל בצמ תרזחהו )ידדצ וד      
טלפסא תבכש ,טלפסא קוריפו רוסינ תללוכ      
אלל( תלוספה קוליסו  מ"ס 5 יבועב תחא      
חקפמה י"ע רדגוי החיתפה בחור .)םיעצמ      

     80.00    80.00     1.00 .רתאב ר"מ   
  1,239.50 טלפסא תודובע 3.15 כ"הס  

      
ם י א ת ה  ה ב ו ג  ת מ א ת ה  4.15 ק ר פ  ת ת       
      
,תלוספ יוניפ :םיללוכ םיריחמה .1 תורעה      
.2 .םיאת זוקינ ,הדובעה ירחא חטשה זוקינ      
יפוס הבוג דע םימייק םיאת הבוג תמאתה      
אלל םישורד םירמוחו רפע תודובע ללוכ      
תרוגח ללוכ ,הסכמ תפלחהו הרקת תריבש      
לש גוס לכל המאתהה  .3 .ביבסמ ןיוזמ ןוטב      
הילוח םע/רתאב הקיצי תוברל בויב תחוש      
.'וכו תינוק הנוילע      
      
ת/םייק הכרדמב וא/ו שיבכב תוחוש תמאתה     51.4.020
תוילוח תהבגה וא תכמנה י"ע ת/ןנכותמ וא      
הרקת קוריפ , הריפח : ללוכ מ"ס 08 רטוקב      
הכמנהל תוילוחהמ קלח רוסינ ,םימייק הסכמו      
תנקתה ,ההבגה ךרוצל הילוחל תפסות וא      
םישרדנה תומוקמב ןוטיב ,הסכמהו הרקתה      
+/-  ל דע המאתה .םירמוח יפדוע תקחרהו      

  1,145.00 1,145.00     1.00 .מ"ס 03 'חי   
  1,145.00 4.15.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1191-220   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     007 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,145.00 מהעברה      

      
      
ת/מייק הכרדמב וא/ו שיבכב תוחוש תמאתה     51.4.030
תוילוח תהבגה וא תכמנה י"ע ת/ןנכותמ וא      
הרקת קוריפ , הריפח : ללוכ מ"ס 001 רטוקב      
הכמנהל תוילוחהמ קלח רוסינ ,םימייק הסכמו      
תנקתה ,ההבגה ךרוצל הילוחל תפסות וא      
םישרדנה תומוקמב ןוטיב ,הסכמהו הרקתה      
+/-  ל דע המאתהה .םירמוח יפדוע תקחרהו      

  1,433.00 1,433.00     1.00 .מ"ס 03 'חי   
      
ת/םייק הכרדמב וא/ו שיבכב תוחוש תמאתה     51.4.040
תוילוח תהבגה וא תכמנה י"ע ת/ןנכותמ וא      
הרקת קוריפ ,הריפח : ללוכ מ"ס 521 רטוקב      
הכמנהל תוילוחהמ קלח רוסינ ,םימייק הסכמו      
תנקתה ,ההבגה ךרוצל הילוחל תפסות וא      
םישרדנה תומוקמב ןוטיב ,הסכמהו הרקתה      
-/+ ל דע המאתהה .םירמוח יפדוע תקחרהו      

  1,740.00 1,740.00     1.00 .מ"ס 03 'חי   
  4,318.00 םיאתה הבוג תמאתה 4.15 כ"הס  

      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  5.15 ק ר פ  ת ת       
      
הדובעה .אוהש גוס לכמ ףוציר תחנהו קוריפ     51.5.010
,מ"ס 5 יבועב יקנ לוח רוזיפו הקפסא תללוכ      
תקפסאו מ"ס 02 יבועב םיעצמ תבכש      
קוריפה ןמזב ורבשנש הלא םוקמב תופצרמ      
רתאל תלוספ קוליסו ןכל םדוק תורובש ויה וא      

    155.00   155.00     1.00 .השרומ ר"מ   
      
.שדח דוסי לע הפש ינבא תחנהו קוריפ     51.5.020
וקוזינ רשא הפש ינבא תקפסה תללוכ הדובעה      
תודובעה לכו תנעשמו דוסי .קוריפה ךלהמב      

     80.00    80.00     1.00 .תושורדה רטמ   
      
ללוכ אוהש גוס לכמ ףוציר לש דבלב החנה     51.5.030

     38.00    38.00     1.00 .מ"ס 5 יבועב לוח תבכש רוזיפו הקפסה ר"מ   
      
הדובעה .דוסי לע הפש ינבא לש דבלב החנה     51.5.040

     44.00    44.00     1.00 .תושורדה תודובעה לכו תנעשמו דוסי תללוכ רטמ   
      
הדובעה .דוסי לע ןג ינבא לש דבלב החנה     51.5.050

     39.00    39.00     1.00 .תושורדה תודובעה לכו תנעשמו דוסי תללוכ רטמ   
      
      

    356.00 5.15.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     008 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    356.00 מהעברה      

      
      
וא 6/01/02 בלתשמ ףוציר תחנהו תקפסה     51.5.060
תללוכ הדובעה  .ןבל וא רופא ןווגב 6/02/02      
ךותיח , )מ"ס 03 קמועב הריפח( ךרד תרוצ      
יבועב קדוהמ עצמ ,ךרוצה הרקמב םישרוש      
יוניפו מ"ס 5 יבועב יקנ לוח תבכש מ"ס 02      

    134.00   134.00     1.00 .השרומ רתאל תלוספ ר"מ   
      
6/03/03 בלתשמ ףוציר תחנהו תקפסה     51.5.070
הריפח( ךרד תרוצ תללוכ הדובעה .הנייס      
הרקמב םישרוש ךותיח ,)מ"ס 03 קמועב      
לוח תבכש מ"ס 02 יבועב קדוהמ עצמ ,ךרוצה      
רתאל תלוספה יוניפו מ"ס 5 יבועב יקנ      

    142.00   142.00     1.00 .השרומ ר"מ   
      
תובלתשמ תופצרמ  לש דבלב הקפסה     51.5.080

     54.00    54.00     1.00 מ"ס 6 יבועב םיגוסה לכמ תורופא ר"מ   
      
תודימב הפש ינבא לש דבלב הקפסה     51.5.090

     80.00    80.00     1.00 17/25/100 רטמ   
      
001/02/01 תודימב ןג ינבא לש דבלב הקפסה     51.5.100

     63.00    63.00     1.00 מ"ס רטמ   
      
תודימב לגועמ שאר םע ןג ינבא דבלב הקפסה     51.5.110

     69.00    69.00     1.00 .מ"ס 001/02/01 רטמ   
      

    250.00   250.00     1.00 .רוויעל ןבא לש החנהו הקפסה ר"מ  51.5.120
  1,148.00 ףוציר תודובע 5.15 כ"הס  

      
ן ו מ י ס  ת ו ד ו ב ע  6.15 ק ר פ  ת ת       
      
ידומע וא םוסחמ ידומע לש דבלב הבצה     51.6.010
תודימב ןוטבמ דוסי ,הריפח תוברל ,רורמת      
טלפסא/תופצרמה ןוקיתו  מ"ס 04/03/03      

    138.00   138.00     1.00 .דומעה ביבס 'חי   
      

      3.50     3.50     1.00 .אלמ ןבל מ"ס 21 בחורב םיווק תעיבצ רטמ  51.6.020
      

      7.00     7.00     1.00 אלמ ןבל מ"ס 03 בחורב םיווק תעיבצ רטמ  51.6.030
      

      3.50     3.50     1.00 אלמ בוהצ מ"ס 21 בחורב םיווק תעיבצ רטמ  51.6.040
      

      7.00     7.00     1.00 אלמ בוהצ מ"ס 03 בחורב םיווק תעיבצ רטמ  51.6.050
    159.00 6.15.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1191-220   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     009 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    159.00 מהעברה      

      
      

     25.00    25.00     1.00 )מ"ס 02 בחורב םיווק( העונת-יא תעיבצ רטמ  51.6.060
      

     30.00    30.00     1.00 דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.6.070
      

     48.00    48.00     1.00 לופכ ץח תעיבצ 'חי  51.6.080
      

      7.00     7.00     1.00 הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.6.090
    269.00 ןומיס תודובע 6.15 כ"הס  
  9,708.50 בויבו םימ תודובע ירחא ,תוכרדמו תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 כ"הס  

      
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ת ו ל י ז נ /ם י צ ו צ י פ  י נ ו ק י ת  0.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ה  ת כ ר ע מ ב       
      
.עובק ישדוח ריחמב םימה תשר תקזחא     57.0.010
,הליזנ/ץוציפה םוקימ רותיא :תוללוכ תודובעה      
הריפח ,העונת ירדסה עוציב ,םיפוגמ תריגס      
הריפחל םינופיד ,ץוציפה תדוקנ רותיאל      
םימ תביאש  ,וקה זוקינ ,תויתשת לע הנגהלו      
,תמייקה תרנצה קוריפו ךותיח ,הלעתהמ      
וא/ו הטסורנ יבכור י"ע ץוציפ/הליזנה ןוקית      
EPDH /הדלפמ השדח תרנצב התפלחה      
תרנצל רוביח ,םיווק תייטה ,'מ 01 דע ךרואבו      
51 לש תובכשב רזוח יולימ ,םייק ףוגמ/תמייק      
הנבמ רוזחש ,שיבכה הנבמ תיתחתל דע מ"ס      
יפדוע קוליס טלפסאו םיעצמ תוברל שיבכה      
תרזחהו ןוקיתל שרדנה ראש לכו ,תלוספו רפע      
םיצוציפ/תוליזנ ןוקית ללוכ ,ותומדקל בצמ      
ראש לכ ןכו םייליע םירוביח / םייליע םיווקב      
ונה ריחמה .ינכטה טרפמב רדגומכ תושירדה      
תוליזנ/םיצוציפה רפסמב תולת לכ אלל ישדוח      

1,260,000.00 105,000.00    12.00 .ןוקיתל םישרדנה שדוח  
1,260,000.00 םימה תכרעמב תוליזנ/םיצוציפ ינוקית 0.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1191-220   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     010 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י מ  י ו ו ק  ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
ישדוח ריחמב ןניה םימה תשר תקזחא תודובע      
תפלחהו תוליזנ/ םיצוציפ ינוקית תללוכו עובק      
.םיצוציפ/תוליזנ בקע 'מ 01 דע ךרואב םיווק      
ונה תויומכה בתכב םיפיעסה יפ לע םולשתה      
יפ לע ,ושרדיו הדימב תופסונ תודובע רובע      
.חקפמה תאמ בתכב הייחנה      
      
יעטק תחנה וא/ו תפלחהל םיפיעסה יריחמ      
תקפסא.1 :םיללוכ םייטסלפ/הדלפ תורונצ      
רתאל קפסה ינסחממ םתלבוה ,תורוניצה      
.הביצח וא/ו הריפח .2 .רוזיפו הקירפ ,הדובעה      
םיטרס י"ע הפיטע ןוקית,תורוניצה ךותיר.3      
הבש הפיטע התואב רחא רמוח וא םייטסלפ      
,םיכותירה ,תורוניצה ישאר:תורוניצה םיפוטע      
הביס לכמ הפיטעה העגפנ וב םוקמ לכבו      
.איהש      
      
ללוכ רונצה ביבס מ"ס 02 לוח תפיטע .4      
.לוחה תקפסא      
םייעקרק-תת םיווקל תחתמ תורונצ תלחשה .5      
,כ"לט ,למשח ,זוקינ,םימ יווק :ןוגכ םימייק      
.'וכו בויב ,ןופלט      
"םידמל"-ו תורוגיפה ,תויווזה לכ תיישע .6      
.וקב םתבכרה וא/ו םכותיר ,הדלפ רונצמ      
.םישורדה םירזיבאה לכ תבכרה .7      
.וחנוהש םיווקה יוטיחו הפיטש.8      
רטוקב רונצה יאוותבש םייקה רוניצ קורפ .9      
תרזחהו המדא יפדוע קוליסו האצוה 4" דע      
.ותומדקל בצמה      
05 הבוגב םימ רוניצ לעמ ינקת ןומיס טרס .01      
רובע הטסורנ טוח ללוכ םימ רוניצ לעמ מ"ס      
.לוגסקפ תרנצ      
      
םע הדלפ תורונצ לש החנהו הלבוה הקפסא     57.1.020
םינפ םיפוצמו ע"ש וא וירט תינוציח הפיטע      
0.2 דע קמועב 61/3" .ד.ע 02" רטוקב טלמ      

  1,310.00 1,310.00     1.00 .'מ רטמ   
      
םע הדלפ תורונצ לש החנהו הלבוה הקפסא     57.1.030
םינפ םיפוצמו ע"ש וא וירט תינוציח הפיטע      
0.2 דע קמועב 61/3" .ד.ע 81" רטוקב טלמ      

  1,205.00 1,205.00     1.00 .'מ רטמ   
      
      
      

  2,515.00 1.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     011 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,515.00 מהעברה      

      
      
םע הדלפ תורונצ לש החנהו הלבוה הקפסא     57.1.040
םינפ םיפוצמו ע"ש וא וירט תינוציח הפיטע      
0.2 דע קמועב 61/3" .ד.ע 61" רטוקב טלמ      

    865.00   865.00     1.00 .'מ רטמ   
      
הדלפ תורונצ לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.1.050
םינפ םיפוצמו ע"ש וא וירט תינוציח הפיטע םע      
5.1 דע קמועב 61/3" .ד.ע 21" רטוקב טלמ      

    700.00   700.00     1.00 .'מ רטמ   
      
הדלפ תורונצ לש החנהו הלבוה, הקפסא     57.1.060
םינפ םיפוצמו ע"ש וא וירט תינוציח הפיטע םע      
5.1 דע קמועב 61/3" .ד.ע 01" רטוקב טלמ      

    525.00   525.00     1.00 .'מ רטמ   
      
הדלפ תורונצ  לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.1.070
םינפ םיפוצמו ע"ש וא וירט תינוציח הפיטע םע      
52.1 דע קמועב 23/5" .ד.ע 8" רטוקב טלמ      

    458.00   458.00     1.00 .'מ רטמ   
      
הדלפ תורונצ  לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.1.080
םינפ םיפוצמו ע"ש וא וירט תינוציח הפיטע םע      
52.1 דע קמועב 23/5" .ד.ע 6" רטוקב טלמ      

    378.00   378.00     1.00 .'מ רטמ   
      
הדלפ תורונצ לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.1.090
םינפ םיפוצמו ע"ש וא וירט תינוציח הפיטע םע      
52.1 דע קמועב 23/5" .ד.ע 4" רטוקב טלמ      

    343.00   343.00     1.00 .'מ רטמ   
      
הדלפ תורונצ לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.1.100
םינפ םיפוצמו ע"ש וא וירט תינוציח הפיטע םע      
0.1 דע קמועב 23/5" .ד.ע 3" רטוקב טלמ      

    306.00   306.00     1.00 .'מ רטמ   
      
הדלפ תורונצ לשו החנהו הלבוה ,הקפסא     57.1.110
םינפ םיפוצמו ע"ש וא וירט תינוציח הפיטע םע      
דע קמועב מ"מ 56.3 .ד.ע ,2" רטוקב טלמ      

    218.00   218.00     1.00 .'מ 0.1 רטמ   
      
םינבלוגמ תורונצ לש החנהו הלבוה , הקפסא     57.1.120
    "2 תינוציח הפיטע םע 04 לוידקס CPA וא  

    218.00   218.00     1.00 .'מ 0.1 דע קמועב תיתבכש-תלת ע"ש רטמ   
      

  6,526.00 1.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     012 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,526.00 מהעברה      

      
      
םינבלוגמ תורונצ לש החנהו הלבוה , הקפסא     57.1.130
    "2/1 1 תינוציח הפיטע םע 04 לוידקס CPA  

    182.00   182.00     1.00 .'מ 0.1 דע קמועב תיתבכש-תלת ע"ש וא רטמ   
      
םינבלוגמ תורונצ לש החנהו הלבוה , הקפסא     57.1.140
    "1 תינוציח הפיטע םע 04 לוידקס CPA וא  

    168.00   168.00     1.00 .'מ 0.1 דע קמועב תיתבכש-תלת ע"ש רטמ   
      
םינבלוגמ תורונצ לש החנהו הלבוה , הקפסא     57.1.150
    "4/3 תינוציח הפיטע םע 04 לוידקס CPA  

    146.00   146.00     1.00 .'מ 0.1 דע קמועב תיתבכש-תלת ע"ש וא רטמ   
      
לכבו גוס לכמ ינמז םימ וק תחנהו תקפסא     57.1.160
רמגב קורפ ,הקראה ,םיתב ירוביח ללוכ רטוק      
טרפמב רומאכ שרדנה ראש לכו הדובעה      

     80.00    80.00     1.00 .דחוימה רטמ   
      
הדלפמ םימ רונצ תחנה ףיעסל ריחמ תפסות     57.1.170
5.0 לכ לש קמוע רובעב ,ללוכ 8" דע רטוקב      

     26.00    26.00     1.00 .םיפסונ 'מ רטמ   
      
הדלפמ םימ רונצ תחנה ףיעסל ריחמ תפסות     57.1.171
לכ לש קמוע רובעב ,ללוכ 02" דע 01" רטוקב      

     40.00    40.00     1.00 םיפסונ 'מ 5.0 רטמ   
      
תורונצ לש הפלחה וא/ו החנהו הלבוה , הקפסא      
ץחל 001EP תמגודכ EPDH  גוסמ ןליתאילופ      
תבכרהו הקפסא ללוכ 'מטא 61 הדובע      
.'מ 05.1 דע קמועב םישרדנה םירזיבאה      
      

    120.00   120.00     1.00 מ"מ 05 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.176
      

    142.00   142.00     1.00 מ"מ 57-36 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.177
      

    193.00   193.00     1.00 מ"מ 011-09 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.178
      

    275.00   275.00     1.00 מ"מ 061-041 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.179
      

    446.00   446.00     1.00 מ"מ 522-002 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.180
      

    621.00   621.00     1.00 מ"מ 052 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.181
      

    730.00   730.00     1.00 מ"מ 082 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.182
      

  9,695.00 1.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     013 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  9,695.00 מהעברה      

      
      

    782.00   782.00     1.00 מ"מ 513 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.183
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 מ"מ 553 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.184
      

  1,070.00 1,070.00     1.00 מ"מ 004 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.185
      
תורונצ לש הפלחה וא/ו החנהו הלבוה ,הקפסא      
'מטא 61 הדובע ץחל לוגסקפ בלוצמ ןליטאילופ      
םישורדה םירזיבאה תבכרהו הקפסא ללוכ      
.'מ 05.1 דע קמועב      
      

    213.00   213.00     1.00 מ"מ 36 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.187
      

    226.00   226.00     1.00 מ"מ 57 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.188
      

    267.00   267.00     1.00 מ"מ 09 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.189
      

    300.00   300.00     1.00 מ"מ 011 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.190
      

    356.00   356.00     1.00 מ"מ 041 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.191
      

    414.00   414.00     1.00 מ"מ 061 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.192
      

    538.00   538.00     1.00 מ"מ 002 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.193
      

    634.00   634.00     1.00 מ"מ 522 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.194
      

    686.00   686.00     1.00 מ"מ 052 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.195
      

    740.00   740.00     1.00 מ"מ 082 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.196
      

    765.00   765.00     1.00 מ"מ 513 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.197
      

    930.00   930.00     1.00 מ"מ 553 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.198
      

  1,093.00 1,093.00     1.00 מ"מ 004 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.199
      
תורונצ לש הפלחה וא/ו החנהו הלבוה ,הקפסא      
'מטא 21 הדובע ץחל לוגסקפ בלוצמ ןליטאילופ      
םישורדה םירזיבאה תבכרהו הקפסא ללוכ      
.'מ 05.1 דע קמועב      
      

    178.00   178.00     1.00 מ"מ 57 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.201
      

 19,887.00 1.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     014 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 19,887.00 מהעברה      

      
      

    218.00   218.00     1.00 מ"מ 09 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.202
      

    250.00   250.00     1.00 מ"מ 011 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.203
      

    366.00   366.00     1.00 מ"מ 061 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.204
      

    489.00   489.00     1.00 מ"מ 002 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.205
      

    585.00   585.00     1.00 מ"מ 522 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.206
      

    638.00   638.00     1.00 מ"מ 052 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.207
      

    691.00   691.00     1.00 מ"מ 082 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.208
      

    716.00   716.00     1.00 מ"מ 513 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.209
      

    882.00   882.00     1.00 מ"מ 553 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.210
      

  1,044.00 1,044.00     1.00 מ"מ 004 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.211
      
תורונצ לש הפלחה וא/ו החנהו הלבוה ,הקפסא      
'מטא 01 הדובע ץחל לוגסקפ בלוצמ ןליטאילופ      
םישורדה םירזיבאה תבכרהו הקפסא ללוכ      
.'מ 05.1 דע קמועב      
      

    167.00   167.00     1.00 מ"מ 09 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.213
      

    186.00   186.00     1.00 מ"מ 011 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.214
      

    269.00   269.00     1.00 מ"מ 041 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.215
      

    352.00   352.00     1.00 מ"מ 061 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.216
      

    272.00   272.00     1.00 מ"מ 002 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.217
      

    468.00   468.00     1.00 מ"מ 522 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.218
      

    515.00   515.00     1.00 מ"מ 052 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.219
      

    562.00   562.00     1.00 מ"מ 082 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.220
      

    691.00   691.00     1.00 מ"מ 513 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.221
      

    739.00   739.00     1.00 מ"מ 553 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.222
 29,987.00 1.75.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1191-220   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     015 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 29,987.00 מהעברה      

      
      

    785.00   785.00     1.00 מ"מ 004 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.223
      
EPDH  םימ רונצ תחנה ףיעסל ריחמ תפסות     57.1.230
,ללוכ מ"מ 082 דע רטוקב 9151 י"ת יפל      

     30.00    30.00     1.00 .םיפסונ 'מ 5.0 לכ לש קמוע רובעב רטמ   
      
תלוספה יוניפו רטוקו גוס לכמ תורונצ קוריפ     57.1.280
.הביבסה תנגהל דרשמה י"ע רשואמ רתאל      
אל( .חקפמהמ דבלב בתכב הארוה יפל עצובי      

     57.00    57.00     1.00 )הריפח ללוכ רטמ   
      
51 בחורב לוחכ עבצב ןליתאילופמ ןומיס טרס     57.1.290
לופכ הטסורנ טוח םע מ"מ 5.1 יבועבו מ"ס      
מ"ס 05 חנוי טרסה ."םימ וק תוריהז" בותיכהו      

     10.00    10.00     1.00 .םייטסלפ םימ יווק לעמ רטמ   
      
היזיולט תמלצמב רטוק לכב םימ תרנצ םוליצ     57.1.300
:הרעה .הלעמו 6" רטוקל טרפמה תושירד יפל      
חקפמה תאמ בתכב הארוה יפל םוליצה עוציב      

     12.00    12.00     1.00 .רתאב רטמ   
      
קמועו רטוק  לכב םימ וקל ריחמ תפסות      57.1.310
ךרואל MSLC עצמ תנקתהו תקפסא רובעב      
הדובעה .מ"ס 05 יבועב הבחור לכלו הלעתה      

    300.00   300.00     1.00 .בתכב חקפמה תארוהב עצובת רטמ   
      
לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב עצמ     57.1.320
תובכש תיתחת דעו רוניצה תפיטע      
רמוח קוליסו יוניפ תוברל הכרדמ/טלפסא      

    435.00   435.00     1.00 .בתכב חקפמה תוארוהב הדובעה .רופח ק"מ   
      
ךותירל תופומ לש הנקתהו הלבוה הקפסא     57.1.330

     60.00    60.00     1.00 1"  ,4/3" ,2/1" םירטקב 'חי   
      
ךותירל תופומ לש הנקתהו הלבוה הקפסא     57.1.340

    100.00   100.00     1.00 2" ,2/11" ,4/11" םירטקב 'חי   
      
ךותירל תופומ לש הנקתהוהלבוה הקפסא     57.1.350

    150.00   150.00     1.00 3" ,2/12" םירטקב 'חי   
 31,926.00 םימ יווק תחנהו הקפסא 1.75 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: 1191-220   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     016 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ז י ב א ו  ם י מ  י נ ק ת מ  2.75 ק ר פ  ת ת       
      
הפירש יזרב וא/ו םיפוגמ תריגסו תחיתפ      
ףסונ םולשת לכ אלל עצובי הלעמו 3" רטוקב      
תשר לש תישדוחה הקזחאה תודובע תרגסמב      
.םימה      
      
זרב וא/ו תויליע םיפוגמ תוכרעמ תעיבצ      
ינפל לעמש עטקה לכב )ףקזה ללוכ( הפירש      
תרגסמב ףסונ םולשת לכ אלל עצובי .עקרקה      
.םימה תשר לש תישדוחה הקזחאה תודובע      
      
לכ אלל עצובי תמייק םיפוגמ תחוש יוקינ      
הקזחאה תודובע תרגסמב  ףסונ םולשת      
םימה תשר לש תישדוחה      
      
ןוטב םיאלוממ 3" תורוניצמ ןומיס ידומע     57.2.005
קמועב םינקתומ ןבל/םודא ןיגוריסל םיעובצ      
05*05*05 תודימב ןוטב שוג םע 'מ 0.1      

    300.00   300.00     1.00 עקרקה ינפ לעמ 'מ 1.1 הבוגבו 'חי   
      
ללוכ 3" יוביכ זרב תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.2.010
חתפ תיישע,הדובעה רמגב רזוח יולימו הריפח      
ךרואב 4" רונצ ,4" תשקו עט ,ישאר רונצב      
יוביכ זרב שארו 4" יתשורח ףקז ,'מ 4 דע לש      

  2,110.00 2,110.00     1.00 .ץרוטש רבחמ םע 3" 'חי   
      
3X2" לופכ יוביכ זרב תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.2.015
תיישע,הדובעה רמגב רזוח יולימו הריפח ללוכ      
4" רונצ ,4" תשקו עט ,ישאר רונצב חתפ      
שארו 4"  יתשורח ףקז ,'מ 4 דע לש ךרואב      

  2,850.00 2,850.00     1.00 ץרוטש ירבחמ םע 3X2"  לופכ יוביכ זרב 'חי   
      
3X2" לופכ יוביכ זרב תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.2.020
תיישע,הדובעה רמגב רזוח יולימו הריפח ללוכ      
6" רונצ ,6" תשקו עט ,ישאר רונצב חתפ      
שארו 4"  יתשורח ףקז ,'מ 4 דע לש ךרואב      

  4,905.00 4,905.00     1.00 ץרוטש ירבחמ םע 3X2"  לופכ יוביכ זרב 'חי   
      
)טנרדיה( ןוילע יובכ זרב תנקתהו תקפסא     57.2.025
ללוכ םייק ףקז לע הנקתהה 4" ןגואמו 3" דדוב      

    950.00   950.00     1.00 תושרדנה תומאתהה לכ 'חי   
      
לופכ )טנרדיה( ןוילע יובכ זרב תנקתהו תקפסא     57.2.030
    "3 X 2 לכ ללוכ םייק ףקז לע הנקתה" ןגואמו  

  1,370.00 1,370.00     1.00 תושרדנה תומאתהה 'חי   
      

 12,485.00 2.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     017 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 12,485.00 מהעברה      

      
      
לופכ )טנרדיה( ןוילע יובכ זרב תנקתהו תקפסא     57.2.035
    "3 X 2 ללוכ םייק ףקז לע הנקתהה 6" ןגואמו  

  2,140.00 2,140.00     1.00 תושרדנה תומאתהה לכ 'חי   
      
תקפסא רובעב יוביכ זרב ריחמל תפסות     57.2.040
עצובי .4" רטוקב הריבש ןקתמ תנקתהו      

  1,215.00 1,215.00     1.00 .חקפמהמ בתכב הארוהב 'חי   
      
זרב תנקתהו תקפסא ףיעסל ריחמ תפסות     57.2.045
6" וא 4" רוניצ עטקו ףקז ללוכ( ןוילע יוביכ      
םייק וק לע הנקתה רובעב )'מ 4 דע ךרואב      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .רטוק לכב  
      
תורעה      
ןובשחב חקליי ריחמב םיתב ירוביח תיישעב .1      
רובחה רובע וחנוהש תורונצ יעטק ךרוא      
- דדוב רובחל הנכה וא דדוב רובח :ןמקלדכ      
0.5 - לופכ רובחל הנכה וא לופכ רובח .'מ 5.2      
,ל"נה ךרואל רבעמ וחנוי רשא תורונצה .'מ      
יפל "תורונצ תחנהו תקפסא" יפיעסב וללכיי      
.א"מ      
      
םלושי את ךותב זירט ףוגמ שרדיו הדימב .2      
.םיפוגמב הנקתה יפיעס יפל תפסות ןלבקל      
      
וקמ האיצי ללוכ ,1" דדוב תיב רובחל הנכה     57.2.050
ללוכ ,ןכרצה וקל תורבחתה אלל ,ישאר הקפסא      
,םישורדה םירזיבאה לכ תנקתהו תקפסא      
,םישורדה םירזיבאה לכ לש םתבכרהו םכותיר      
תויוז ,םירבעמ ,םיפוגמ ,םילפינ ,תופומ :ןוגכ      
םירטקה לכב תוגרבהו םיכותיר תיישע , 'וכו      

    880.00   880.00     1.00 .תורונצה יגוס לכו 'חי   
      
אלל  2" דדוב תיב רובחל ל"נכ הנכה     57.2.052

  1,263.00 1,263.00     1.00 .DOL-103 טרפ יפל .ןכרצה וקל תורבחתה 'חי   
      
אלל   2" לופכ תיב רובחל ל"נכ הנכה     57.2.055

  1,627.00 1,627.00     1.00 .DOL-303 טרפ יפל.ןכרצה וקל תורבחתה 'חי   
      
אלל 3 " דדוב תיב רובחל ל"נכ הנכה     57.2.060

  1,565.00 1,565.00     1.00 .ןכרצה וקל תורבחתה 'חי   
      
אלל 4 " דדוב תיב רובחל ל"נכ הנכה     57.2.065

  1,736.00 1,736.00     1.00 .ןכרצה וקל תורבחתה 'חי   
 23,411.00 2.75.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1191-220   .../018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     018 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 23,411.00 מהעברה      

      
      
אלל 6" דדוב תיב רובחל ל"נכ הנכה     57.2.066

  2,200.00 2,200.00     1.00 .ןכרצה וקל תורבחתה 'חי   
      
אלל 8" דדוב תיב רובחל ל"נכ הנכה     57.2.067

  2,750.00 2,750.00     1.00 .ןכרצה וקל תורבחתה 'חי   
      

  1,980.00 1,980.00     1.00 .םלוסב םינומ 2 רובחל ל"נכ הנכה 'חי  57.2.070
      

  2,365.00 2,365.00     1.00 .םלוסב םינומ 3 רובחל ל"נכ הנכה 'חי  57.2.075
      
האיצי ללוכ 1 " רטוקב תיב רוביח תיישע     57.2.080
לכ תבכרהו תקפסא ,ישאר הקפסא וקמ      
,הקראה יספ ,ךותיר רבעמ עט :ןוגכ םירזיבאה      
,תורונצ יעטק ,םילפינ ,רזוח לא ,ןנסמ ,םיפוגמ      
הדידמה תכרעמ תרבעהו קוריפ ,'וכו תופומ      
תודובעה לכ ללוכ שרגמה שארל תמייקה      
אלל,םימ דמ תקפסא ללוכ אל( תושורדה      

  1,320.00 1,320.00     1.00 .)ןכרצה וקל תורבחתה 'חי   
      

  3,203.00 3,203.00     1.00 .DOL-153 טרפ יפל 2" דדוב תיב רובח ל"נכ 'חי  57.2.082
      
טרפ יפל 2X"3"  דדוב תיב רובח ל"נכ     57.2.085

  3,300.00 3,300.00     1.00 LOD-362. 'חי   
      
טרפ יפל 2"  לופכ תיב רובח ל"נכ     57.2.090

  4,476.00 4,476.00     1.00 LOD-366. 'חי   
      
טרפ יפל 2X"3"  לופכ תיב רובח ל"נכ     57.2.095

  5,500.00 5,500.00     1.00 LOD-310. 'חי   
      

  6,174.00 6,174.00     1.00 .3" - דדוב תיב רובח ל"נכ 'חי  57.2.100
      

 11,025.00 11,025.00     1.00 .3" - לופכ תיב רובח ל"נכ 'חי  57.2.105
      

  8,490.00 8,490.00     1.00 .4" - דדוב תיב רובח ל"נכ 'חי  57.2.110
      

 14,553.00 14,553.00     1.00 .4" - לופכ תיב רובח ל"נכ 'חי  57.2.115
      

 16,761.00 16,761.00     1.00 .6" - דדוב תיב רובח ל"נכ 'חי  57.2.120
      

 18,970.00 18,970.00     1.00 .8" - דדוב תיב רובח ל"נכ 'חי  57.2.126
      
הדידמ 'חי 2 לש םלוסב שרגמ/תיב רובח ל"נכ     57.2.127

  2,596.00 2,596.00     1.00 .1 " רטוקב 'חי   
129,074.00 2.75.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1191-220   .../019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     019 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
129,074.00 מהעברה      

      
      
הדידמ 'חי 3 לש םלוסב שרגמ/תיב רובח ל"נכ     57.2.128

  3,020.00 3,020.00     1.00 .1" רטוקב 'חי   
      
לכ רובעב 2" לופכ תיב רוביח ףיעסל תפסות     57.2.129

    908.00   908.00     1.00 'פמוק .זרב ללוכ תפסונ הדידמ תדיחי  
      
רטוקב ףסונ םימ דמ רוביח רובע תפסות     57.2.130

    908.00   908.00     1.00 'פמוק תמייק תכרעמל 4/3"-2"  
      
ירודכ וא ינוסכלא ףוגמ תבכרהו תקפסא     57.2.135

    160.00   160.00     1.00 .2/1" רטוקב 'חי   
      
ירודכ וא ינוסכלא ףוגמ תבכרהו תקפסא     57.2.140

    180.00   180.00     1.00 .4/3" רטוקב 'חי   
      
ירודכ וא ינוסכלא ףוגמ תבכרהו תקפסא     57.2.145

    200.00   200.00     1.00 .1" רטוקב 'חי   
      
ירודכ וא ינוסכלא ףוגמ תבכרהו תקפסא     57.2.150

    280.00   280.00     1.00 .1½" רטוקב 'חי   
      
ירודכ וא ינוסכלא ףוגמ תבכרהו תקפסא     57.2.155

    400.00   400.00     1.00 .2" רטוקב 'חי   
      
םע זירט ףוגמ לש  הנקתהו הלבוה הקפסא     57.2.160
ללוכ 'מטא 61 .ע.ל 2" ןסליר ץוחו םינפ יופיצ      
,ןגואל רבחמ ,ידגנ ןגוא תנקתהו תקפסא      
תיישעו .ןקת יפל ןוגיע תוטומו םיגרב םימטא      
יולימו יוסיכ תוברל תושורדה תודובעה רתי לכ      

  1,056.00 1,056.00     1.00 .רזוח 'חי   
      

  1,198.00 1,198.00     1.00 3" רטוקב ךא ל"נכ ףוגמ 'חי  57.2.165
      

  1,479.00 1,479.00     1.00 4" רטוקב ךא ל"נכ ףוגמ 'חי  57.2.170
      

  2,044.00 2,044.00     1.00 6" רטוקב ךא ל"נכ ףוגמ 'חי  57.2.175
      

  3,418.00 3,418.00     1.00 8" רטוקב ךא ל"נכ ףוגמ 'חי  57.2.180
      

  6,713.00 6,713.00     1.00 01" רטוקב ךא ל"נכ ףוגמ 'חי  57.2.185
      

  8,579.00 8,579.00     1.00 21" רטוקב ךא ל"נכ ףוגמ 'חי  57.2.190
      

 16,911.00 16,911.00     1.00 61" רטוקב ךא ל"נכ ףוגמ 'חי  57.2.195
176,528.00 2.75.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1191-220   .../020 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     020 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
176,528.00 מהעברה      

      
      

 24,700.00 24,700.00     1.00 81" רטוקב ךא ל"נכ ףוגמ 'חי  57.2.200
      

 28,400.00 28,400.00     1.00 02" רטוקב ךא ל"נכ ףוגמ 'חי  57.2.205
      
רטוקב ףוגמ תבכרהו תקפסא ףיעסל תפסות     57.2.210

    690.00   690.00     1.00 'פמוק .םייק וק לע ותבכרה רובעב ,ללוכ 2" דע  
      
רטוקב ףוגמ תבכרהו תקפסא ףיעסל תפסות     57.2.215

  1,380.00 1,380.00     1.00 'פמוק .םייק וק לע ותבכרה רובעב ,ללוכ 01" דע 3"  
      
רטוקב ףוגמ תבכרהו תקפסא ףיעסל תפסות     57.2.220

  2,645.00 2,645.00     1.00 'פמוק .םייק וק לע ותבכרה רובעב ,ללוכ 02" דע 21"  
      
.ףוגמל ילבוא את  תבכרהו הלבוה ,הקפסא     57.2.225
רונצ לולכיו ןוטב תרוגח םע לזרב תקצימ אתה      
    CVP ריצ לע ןקתומ מ"מ 061 רטוקב 8 גרד  

  1,300.00 1,300.00     1.00 .שרדנה ךרואב ףוגמה 'חי   
      
םיפוגמ תחוש  תבכרהו הלבוה ,הקפסא     57.2.230
םע ,מ"ס 05 רטוקב תוימורט ןוטב תוילוחמ      
ינוניב סמועלו מ"ס 04 רטוקב .ב.ב הסכמ      

  1,400.00 1,400.00     1.00 .'מ 52.1 דע קמועב 521B 'חי   
      
םיפוגמ תחוש תבכרהו הלבוה ,הקפסא     57.2.235
םע ,מ"ס 06 רטוקב תוימורט ןוטב תוילוחמ      
ינוניב סמועל מ"ס 05 רטוקב .ב.ב הסכמ      

  1,700.00 1,700.00     1.00 .'מ 52.1 דע קמועב 521B 'חי   
      
םיפוגמ תחוש תבכרהו הלבוה ,הקפסא     57.2.240
םע ,מ"ס 08 רטוקב תוימורט ןוטב תוילוחמ      
ינוניב סמועל מ"ס 05 רטוקב .ב.ב הסכמ      

  2,300.00 2,300.00     1.00 .'מ 05.1 דע קמועב  521B 'חי   
      
םיפוגמ תחוש תבכרהו הלבוה ,הקפסא     57.2.245
םע ,מ"ס 001 רטוקב תוימורט ןוטב תוילוחמ      
ינוניב סמועל מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 .'מ 05.1 דע קמועב 521B 'חי   
      
םיפוגמ תחוש תבכרהו הלבוה ,הקפסא     57.2.250
םע ,מ"ס 521 רטוקב תוימורט ןוטב תוילוחמ      
ינוניב סמועל מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמ      

  3,800.00 3,800.00     1.00 .'מ 00.2 דע קמועב  521B 'חי   
      
      

247,343.00 2.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../021 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     021 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
247,343.00 מהעברה      

      
      
מ"ס 08 רטוקב םיפוגמ תחוש ריחמל תפסות     57.2.255
05 רטוקב .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת רובע      
למס םע 521B ןיממ םוקמב D-004 ןימ מ"ס      

    600.00   600.00     1.00 ."םימ" הסכמה דועייו דיגאתה 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב םיפוגמ תחוש ריחמל תפסות     57.2.260
06 רטוקב .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת רובע      
למס םע 521B ןיממ םוקמב D-004 ןימ מ"ס      

    700.00   700.00     1.00 ."םימ" הסכמה דועייו דיגאתה 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב םיפוגמ תחוש ריחמל תפסות     57.2.265
06 רטוקב .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת רובע      
למס םע 521B ןיממ םוקמב D-004 ןימ מ"ס      

    900.00   900.00     1.00 ."םימ" הסכמה דועייו דיגאתה 'חי   
      
ףוגמ ידיצ ינשמ 2" הלופכ זוקינ תדוקנ     57.2.270
תופומ ,2" םיפוגמ תבכרהו תקפסא ללוכ,ישאר      

  2,200.00 2,200.00     1.00 .ץרוטש ידמצמו 2" םילפינ 2" 'חי   
      
,2" תופומ ,2" ףוגמ ללוכ 2" זוקינ תדוקנ     57.2.275

  1,200.00 1,200.00     1.00 .ץרוטש דמצמו תרנצ יעטק 2" םילפינ 'חי   
      
,תופומ ,זירט יפוגמ ללוכ 3" -4" זוקינ תדוקנ     57.2.280

  3,000.00 3,000.00     1.00 .ץרוטש דמצמו תרנצ יעטק ,םילפינ 'חי   
      
"בגש" םגד םותסש םע 1" רטוקב ריוא תדוקנ     57.2.285

    650.00   650.00     1.00 2" זרב ללוכ S-030 'חי   
      
"קרב" םגד םותסש םע 2" רטוקב ריוא תדוקנ     57.2.290

  1,536.00 1,536.00     1.00 2" זרב ללוכ D-040 'חי   
      
םותסש םע 3" רטוקב ריוא תדוקנ ל"נכ     57.2.291
'מטא 61 .ע.ל AK-X-SM-VAD םגד בלושמ      

  3,144.00 3,144.00     1.00 3" זירט ףוגמ ללוכ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

261,273.00 2.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../022 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     022 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
261,273.00 מהעברה      

      
      
עצומ רונצל 02-"81" םייק רונצ תורבחתה     57.2.295
,םייק רונצ יולגו הריפח :ללוכ ,רטוק לכב      
רוניצב חתפ תיישע ,םימה תמירז תקספה      
,םישורדה םירזיבאה לכ תבכרהו ךותיר ,םייקה      
תפילד ןוקית ,ךרוצה תדימב "דמל" תיישע      
שודיח , ועגפנש ךותירה תומוקמב תורונצה      
דע תושורדה תודובעה רתי לכו םימה תמירז      
טרפה יפל תמלשומ תורבחתה תלבקל      

  4,415.00 4,415.00     1.00 .רזוח יולימו יוסיכ ,תינכתבש 'חי   
      
לכב עצומל 61-"41"  םייק רוניצ ל"נכ     57.2.296

  3,280.00 3,280.00     1.00 רטוק 'חי   
      

  2,815.00 2,815.00     1.00 רטוק לכב עצומל 21" םייק רוניצ ל"נכ 'חי  57.2.297
      

  2,300.00 2,300.00     1.00 רטוק לכב עצומל 01" םייק רוניצ ל"נכ 'חי  57.2.298
      

  2,070.00 2,070.00     1.00 רטוק לכב עצומל 8" םייק רוניצ ל"נכ 'חי  57.2.299
      

  1,380.00 1,380.00     1.00 רטוק לכב עצומל 6" םייק רוניצ ל"נכ 'חי  57.2.300
      

    698.00   698.00     1.00 רטוק לכב עצומל 4" םייק רוניצ ל"נכ 'חי  57.2.301
      

    698.00   698.00     1.00 רטוק לכב עצומל 3" םייק רוניצ ל"נכ 'חי  57.2.302
      

    280.00   280.00     1.00 רטוק לכב םייקל 2" עצומ רוניצ ל"נכ 'חי  57.2.303
      
םירמוחמ שדחל ןשי וק רוביח רובע תפסות     57.2.305
םישורדה םירזיבאה לכ תקפסא ללוכ םינוש      

  1,725.00 1,725.00     1.00 'פמוק 21" - 01" רטוקב  
      
םירמוחמ שדחל ןשי וק רוביח רובע תפסות     57.2.306
םישורדה םירזיבאה לכ תקפסא ללוכ םינוש      

  1,150.00 1,150.00     1.00 'פמוק 6" - 8" רטוקב  
      
םירמוחמ שדחל ןשי וק רוביח רובע תפסות     57.2.310
םישורדה םירזיבאה לכ תקפסא ללוכ םינוש      

    690.00   690.00     1.00 'פמוק 3" - 4" רטוקב  
      
      
      
      
      
      

282,774.00 2.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../023 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     023 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
282,774.00 מהעברה      

      
      
וא םימייק הכרדמ וא/ו שיבכב תוחוש תמאתה     57.2.325
תוילוח תהבגה וא תכמנה י"ע םיננכותמ      
הרקת קוריפ , הריפח : ללוכ מ"ס 04 רטוקב      
הכמנהל תוילוחהמ קלח רוסינ ,םימייק הסכמו      
תנקתה ,ההבגה ךרוצל הילוחל תפסות וא      
םישרדנה תומוקמב ןוטיב ,הסכמהו הרקתה      

    575.00   575.00     1.00 .םירמוח יפדוע תקחרהו 'חי   
      
וא םימייק הכרדמ וא/ו שיבכב תוחוש תמאתה     57.2.330
תוילוח תהבגה וא תכמנה י"ע םיננכותמ      
הרקת קוריפ , הריפח : ללוכ מ"ס 05 רטוקב      
הכמנהל תוילוחהמ קלח רוסינ ,םימייק הסכמו      
תנקתה ,ההבגה ךרוצל הילוחל תפסות וא      
םישרדנה תומוקמב ןוטיב ,הסכמהו הרקתה      

    575.00   575.00     1.00 .םירמוח יפדוע תקחרהו 'חי   
      
וא םימייק הכרדמ וא/ו שיבכב תוחוש תמאתה     57.2.335
תוילוח תהבגה וא תכמנה י"ע םיננכותמ      
הרקת קוריפ , הריפח : ללוכ מ"ס 06 רטוקב      
הכמנהל תוילוחהמ קלח רוסינ ,םימייק הסכמו      
תנקתה ,ההבגה ךרוצל הילוחל תפסות וא      
םישרדנה תומוקמב ןוטיב ,הסכמהו הרקתה      

    575.00   575.00     1.00 .םירמוח יפדוע תקחרהו 'חי   
      
וא םימייק הכרדמ וא/ו שיבכב תוחוש תמאתה     57.2.340
תוילוח תהבגה וא תכמנה י"ע םיננכותמ      
הרקת קוריפ , הריפח : ללוכ מ"ס 08 רטוקב      
הכמנהל תוילוחהמ קלח רוסינ ,םימייק הסכמו      
תנקתה ,ההבגה ךרוצל הילוחל תפסות וא      
םישרדנה תומוקמב ןוטיב הסכמהו הרקתה      

    575.00   575.00     1.00 .םירמוח יפדוע תקחרהו 'חי   
      
וא םימייק הכרדמ וא/ו שיבכב תוחוש תמאתה     57.2.345
רטוקב תוילוח תהבגה וא תכמנה י"ע םיננכותמ      
הסכמו הרקת קוריפ , הריפח : ללוכ מ"ס 001      
וא הכמנהל תוילוחהמ קלח רוסינ ,םימייק      
תנקתה ,ההבגה ךרוצל הילוחל תפסות      
םישרדנה תומוקמב ןוטיב הסכמהו הרקתה      

    795.00   795.00     1.00 .םירמוח יפדוע תקחרהו 'חי   
      

    770.00   770.00     1.00 'פמוק ףוגמ את לש שדחמ הנקתהו קוריפ 57.2.350
      
םיפדועו תלוספ קוליסו ,םייק ףוגמ את קוריפ     57.2.355

    220.00   220.00     1.00 'פמוק תושרה גיצנ וילע הרויש םוקמל  
286,859.00 2.75.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1191-220   .../024 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     024 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
286,859.00 מהעברה      

      
      
תחוש תמייק התייה וב םוקמב קדוהמ עצמ     57.2.360

    145.00   145.00     1.00 'פמוק הלטובש םיפוגמ  
      
תללוכ הדובעה ,םייק 3" שא יוביכ זרב קורפ     57.2.365
םירזיבאה ירוביחו םיכותיר ,םיכותיחה לכ תא      
תריגס ללוכ , הדובעה עוציב ךרוצל םישורדה      
תקפסא רובעב .תלוספה יוניפו וקה זוקינ ,םימ      

    690.00   690.00     1.00 'פמוק .דרפנב םלושי רוויע ןגואו ןגוא תנקתהו  
      
קוליסו 3"- 4" רטוקב םייק ףוגמ קוריפ     57.2.370

    290.00   290.00     1.00 .תלוספה 'חי   
      
קוליסו 6"- 8" רטוקב םייק ףוגמ קוריפ     57.2.375

    290.00   290.00     1.00 .תלוספה 'חי   
      

    290.00   290.00     1.00 .תלוספה קוליסו 01" רטוקב םייק ףוגמ קוריפ 'חי  57.2.380
      

     90.00    90.00     1.00 'פמוק אתל תרגסמ תפלחה 57.2.385
      
םירמוחמ שדחל ןשי וק רוביח רובע תפסות     57.2.387
םישורדה םירזיבאה לכ תקפסא ללוכ םינוש      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק 6" - 8" רטוקב  
      

    294.00   294.00     1.00 'פמוק ףוגמ את יוקינ 57.2.390
      
תללוכ הדובעה .תמייק הדידמ תכרעמ קוריפ     57.2.395
תוברל רשואמ רתאל תלוספה לכ קוליסו ךותיח      
רמגב המירזה שודיחו םימ זוקינו תריגס      

    400.00   400.00     1.00 .הדובעה 'חי   
      
קמועו רטוק לכב םימ תחושל ריחמ תפסות     57.2.400
ביבסמ MSLC עצמ תחנהו תקפסא רובע      
'מ 0.1 לש קחרמ דעו מ"ס 05 יבועב החושל      
תעבט( החושה לש םיינוציחה תוריקהמ      

    200.00   200.00     1.00 .)החושל ביבסמ MSLC ר"מ   
      
םיגרב ללוכ 403 הטסורנ יושע ילוארדיה קבח     57.2.405
, CVP , צ/א תרנצל MDPE םטא םימואו      
לכב ללוכ 5" דע רטוקב מ"מ 041 בחורב הדלפ      

    900.00   900.00     1.00 .גרד 'חי   
      
      
      
      

291,448.00 2.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../025 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     025 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
291,448.00 מהעברה      

      
      
םיגרב ללוכ 403 הטסורנ יושע ילוארדיה קבח     57.2.410
, CVP , צ/א תרנצל MDPE םטא םימואו      
לכב ללוכ 8"-6" רטוקב מ"מ 041 בחורב הדלפ      

  1,600.00 1,600.00     1.00 .גרד 'חי   
      
םיגרב ללוכ 403 הטסורנ יושע ילוארדיה קבח     57.2.415
, CVP , צ/א תרנצל MDPE םטא םימואו      
ללוכ 21"-01" רטוקב מ"מ 041 בחורב הדלפ      

  2,300.00 2,300.00     1.00 .גרד לכב 'חי   
      
םיגרב ללוכ 403 הטסורנ יושע ילוארדיה קבח     57.2.420
, CVP , צ/א תרנצל MDPE םטא םימואו      
ללוכ 41"-61" רטוקב מ"מ 041 בחורב הדלפ      

  2,800.00 2,800.00     1.00 .גרד לכב 'חי   
      
םיגרב ללוכ 403 הטסורנ יושע ילוארדיה קבח     57.2.425
, CVP , צ/א תרנצל MDPE םטא םימואו      
ללוכ 81"-02" רטוקב מ"מ 041 בחורב הדלפ      

  3,200.00 3,200.00     1.00 .גרד לכב 'חי   
      
םיגרב ללוכ 403 הטסורנ יושע ילוארדיה קבח     57.2.430
, CVP , צ/א תרנצל MDPE םטא םימואו      
לכב ללוכ 5" דע רטוקב מ"מ 012 בחורב הדלפ      

  1,300.00 1,300.00     1.00 .גרד 'חי   
      
םיגרב ללוכ 403 הטסורנ יושע ילוארדיה קבח     57.2.435
, CVP , צ/א תרנצל MDPE םטא םימואו      
לכב ללוכ 8"-6" רטוקב מ"מ 012 בחורב הדלפ      

  2,150.00 2,150.00     1.00 .גרד 'חי   
      
םיגרב ללוכ 403 הטסורנ יושע ילוארדיה קבח     57.2.440
, CVP , צ/א תרנצל MDPE םטא םימואו      
ללוכ 21"-01" רטוקב מ"מ 012 בחורב הדלפ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 .גרד לכב 'חי   
      
םיגרב ללוכ 403 הטסורנ יושע ילוארדיה קבח     57.2.445
, CVP , צ/א תרנצל MDPE םטא םימואו      
ללוכ 41"-61" רטוקב מ"מ 012 בחורב הדלפ      

  3,600.00 3,600.00     1.00 .גרד לכב 'חי   
      
      
      
      
      

310,898.00 2.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../026 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     026 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
310,898.00 מהעברה      

      
      
םיגרב ללוכ 403 הטסורנ יושע ילוארדיה קבח     57.2.450
, CVP , צ/א תרנצל MDPE םטא םימואו      
ללוכ 81"-02" רטוקב מ"מ 012 בחורב הדלפ      

  4,200.00 4,200.00     1.00 .גרד לכב 'חי   
      
םיגרב ללוכ 403 הטסורנ יושע ילוארדיה קבח     57.2.455
, CVP , צ/א תרנצל MDPE םטא םימואו      
לכב ללוכ 5" דע רטוקב מ"מ 082 בחורב הדלפ      

  2,300.00 2,300.00     1.00 .גרד 'חי   
      
םיגרב ללוכ 403 הטסורנ יושע ילוארדיה קבח     57.2.460
, CVP , צ/א תרנצל MDPE םטא םימואו      
לכב ללוכ 8"-6" רטוקב מ"מ 082 בחורב הדלפ      

  2,750.00 2,750.00     1.00 .גרד 'חי   
      
םיגרב ללוכ 403 הטסורנ יושע ילוארדיה קבח     57.2.465
, CVP , צ/א תרנצל MDPE םטא םימואו      
ללוכ 21"-01" רטוקב מ"מ 082 בחורב הדלפ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .גרד לכב 'חי   
      
םיגרב ללוכ 403 הטסורנ יושע ילוארדיה קבח     57.2.470
, CVP , צ/א תרנצל MDPE םטא םימואו      
ללוכ 41"-61" רטוקב מ"מ 082 בחורב הדלפ      

  3,800.00 3,800.00     1.00 .גרד לכב 'חי   
      
םיגרב ללוכ 403 הטסורנ יושע ילוארדיה קבח     57.2.475
, CVP , צ/א תרנצל MDPE םטא םימואו      
ללוכ 81"-02" רטוקב מ"מ 082 בחורב הדלפ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 .גרד לכב 'חי   
      
םע תקצי לזרב הסכמל םייק הסכמ תפלחה     57.2.480
ללוכ 521B גוסמ מ"ס 05 רטוקב דיגאתה למס      

    830.00   830.00     1.00 .תלוספה קוליסו המאתה ,הקפסא 'חי   
      
םע תקצי לזרב הסכמל םייק הסכמ תפלחה     57.2.485
גוסמ מ"ס 06 רטוקב דיגאתה למס      

    875.00   875.00     1.00 .תלוספה קוליסו המאתה ,הקפסא 521B 'חי   
      
םע תקצי לזרב הסכמל םייק הסכמ תפלחה     57.2.490
ללוכ 004D גוסמ מ"ס 06 רטוקב דיגאתה למס      
04 סמוע( .תלוספה קוליסו המאתה ,הקפסא      

  1,150.00 1,150.00     1.00 .)ןוט 'חי   
      
      

334,803.00 2.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../027 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     027 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
334,803.00 מהעברה      

      
      
רטוקב םייק םיפוגמ אתל הרקת לש הפלחה     57.2.495
05 חתפ םע B-521 ינוניב סמועל מ"ס 08      

    550.00   550.00     1.00 .תלוספה קוליסו המאתה ,הקפסא ללוכ ,מ"ס 'חי   
      
רטוקב  םייק םיפוגמ אתל הרקת לש הפלחה     57.2.500
05 חתפ םע  D-004 דבכ סמועל מ"ס 08      

    655.00   655.00     1.00 .תלוספה קוליסו המאתה ,הקפסא ללוכ ,מ"ס 'חי   
      
םייק םיפוגמ  אתל הרקת לש הפלחה     57.2.505
םע  521B ינוניב סמועל מ"ס 001 רטוקב      
קוליסו המאתה ,הקפסא ללוכ ,מ"ס 06 חתפ      

    780.00   780.00     1.00 .תלוספה 'חי   
      
רטוקב םייק םיפוגמ אתל הרקת לש הפלחה     57.2.510
06 חתפ םע D-004 דבכ סמועל מ"ס 001      

    980.00   980.00     1.00 .תלוספה קוליסו המאתה ,הקפסא ללוכ ,מ"ס 'חי   
      
521 רטוקב םיפוגמ אתל הרקת לש הפלחה     57.2.515
,מ"ס 06 חתפ םע 521B ינוניב סמועל מ"ס      

  1,120.00 1,120.00     1.00 .תלוספה קוליסו המאתה ,הקפסא ללוכ 'חי   
      
521 רטוקב םיפוגמ אתל הרקת לש הפלחה     57.2.520
,מ"ס 06 חתפ םע D-004 דבכ סמועל מ"ס      

  1,250.00 1,250.00     1.00 .תלוספה קוליסו המאתה ,הקפסא ללוכ 'חי   
      
למס םע ב.ב הסכמל םייק הסכמ לש הפלחה     57.2.525
ללוכ 521B גוסמ מ"ס 05 רטוקב דיגאתה      

    625.00   625.00     1.00 .תלוספ קוליסו המאתה ,הקפסא 'חי   
      
למס םע ב.ב הסכמל םייק הסכמ לש הפלחה     57.2.530
ללוכ D-004 גוסמ מ"ס 05 רטוקב דיגאתה      

    625.00   625.00     1.00 .תלוספ קוליסו המאתה ,הקפסא 'חי   
      
למס םע ב.ב הסכמל םייק הסכמ לש הקפסא     57.2.535
004D גוסמ מ"ס 06 רטוקב דיגאתה      

  1,370.00 1,370.00     1.00 .תלוספה קוליסו המאתה ,הקפסא ללוכ 'חי   
      
למס םע ב.ב הסכמל םייק הסכמ לש הקפסא     57.2.540
521B גוסמ מ"ס 06 רטוקב דיגאתה      

  1,370.00 1,370.00     1.00 .תלוספה קוליסו המאתה ,הקפסא ללוכ 'חי   
      
05 רטוקב הנשי הקיצי לזרב תרגסמ קורפ     57.2.545
ללוכ ,השדח תרגסמ תנקתהו תקפסא ,מ"ס      

    995.00   995.00     1.00 .ביבסמ ןוטב תרוגח תקיצי 'חי   
345,123.00 2.75.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1191-220   .../028 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     028 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
345,123.00 מהעברה      

      
      
06 רטוקב הנשי הקיצי לזרב תרגסמ קורפ     57.2.550
ללוכ ,השדח תרגסמ תנקתהו תקפסא ,מ"ס      

  1,135.00 1,135.00     1.00 .ביבסמ ןוטב תרוגח תקיצי 'חי   
      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק )הרובק( תרתסומ םיפוגמ תחוש רותיא 57.2.565
      
יוקינ רחאל  לזרב תקצימ םיסכמ תעיבצ     57.2.575
עבצ תובכש 2 - ב לזרב תשרבמב הסכמה      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק . ןימזמה תריחב יפל ןווגב ןמש  
346,458.00 םירזיבאו םימ ינקתמ 2.75 כ"הס  

      
ם י מ  י ד מ  ת פ ל ח ה  3.75 ק ר פ  ת ת       
      

     40.00    40.00     1.00 5.0''-1'' רטוק םימ דמ תפלחה 'חי  57.3.010
      

    230.00   230.00     1.00 5.1''-2'' רטוק םימ דמ תפלחה 'חי  57.3.020
      

    230.00   230.00     1.00 2'' רטוק ןגואמ םימ דמ תפלחה 'חי  57.3.030
      

    300.00   300.00     1.00 ''2> רטוק  ןגואמ םימ דמ תפלחה 'חי  57.3.040
      
קמוע דע דמל ביבסמ הריפח ( םימ דמ יוליג     57.3.050

    100.00   100.00     1.00 'פמוק היחמצ םוזיגו מ"ס 05  
      
הליזנ ( הליזנ םוקיתו םימ דמב םירטליפ יוקינ     57.3.060
תודובע תרגסמב אלש םינגוא וא םידרוקרהמ      

     30.00    30.00     1.00 'פמוק תענומ הקזחא  
      
4''  דע רטוקב דמ ינפל םינבא תדוכלמב לופיט     57.3.070
אל הריגסו םיננסמ יוקינ ,החיתפ ללוכ ( ללוכ       

    150.00   150.00     1.00 'פמוק )תענומ הקזחא תודובע תרגסמב  
      

     30.00    30.00     1.00 'פמוק דמב לופיט ךרוצל לוענמ תריבש 57.3.080
      
רזיבא לכ וא גנישוב ,הפומ , לפינ תפלחה     57.3.090
2'' דע רטוקב םימה דמ ינפל רחא גרבותמ      

     30.00    30.00     1.00 ללוכ 'חי   
  1,140.00 םימ ידמ תפלחה 3.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: 1191-220   .../029 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     029 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו ו ק  ה ס י ר ק  /ת ו ל י ז נ  ן ו ק י ת  4.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ י י ק  ב ו י ב       
      
)בויבה תשר תקזחא( םימייק בויב יוק תפלחה      
    --------------------------------------------------  
תשרב הקזחא תודובעל הדיחיה יריחמ      
/ץוציפה םוקמ רותיא  :םיללוכ בויבה      
,הדובעל העונת ירדסה עוציב , רוניצ/המיתס      
,הסירק /הליזנ/ ץוציפה םוקימ רותיא ,שושיג      
טסבסאמ םימייק תורונצ קורפ ,הריפח      
תורונצ תקפסא ,םתקחרהו ןוטב וא/ו קיטסלפ      
דע רזוח יולימ ,לוח תפיטעו דופיר ,םתחנהו       
םירמוחה יביכרמ לכו שיבכה הנבמ תיתחתל      
הדובעב םיישק ללוכ ,טרפמה יפל תודובעהו      
תויטה תוברל ,תורונצב םיכפש תמירז בקע      
הדובעה עוצבל תושורדה בויב תוביאשו םיוק      
םימייק םיאתל תרנצה לכ רובח ללוכו ,שביב      
רופחה רמוחה יפדוע .םימייק בויב תורוניצ וא/ו      
דרשמה י"ע רשואמ רתאל וקחרוי תלוספהו      
ריחמ ,קחרמ תלבגה אלל הביבסה תנגהל      
תויתשת תנגהל םידחוימ םינופיד ללוכ רונצה      
.דחוימה טרפמב רומאה ראש לכו 'וכו תומייק      
    -----------------------------------------------  
      
תינכות יפ לע בויב יווק ךרואל תישדוח תרוקיב     57.4.020

 18,000.00 1,500.00    12.00 'פמוק דחוימה טרפמב רדגומכ תיתנש  
      
דע קמועב מ"מ 061 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.030

    330.00   330.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.2 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 061 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.040

    420.00   420.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.3 דע 10.2 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 061 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.050

    530.00   530.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.4 דע 10.3 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 061 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.060

    640.00   640.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.5 דע 10.4 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 061 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.070

    825.00   825.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.6 דע 10.5 רטמ   
      
דע קמועב מ"מ 002 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.080

    375.00   375.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.2 רטמ   
      
      
      

 21,120.00 4.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../030 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     030 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 21,120.00 מהעברה      

      
      
-מ קמועב מ"מ 002 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.090

    485.00   485.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.3 דע 10.2 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 002 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.100

    605.00   605.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.4 דע 10.3 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 002 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.110

    715.00   715.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.5 דע 10.4 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 002 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.120

    935.00   935.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.6 דע 10.5 רטמ   
      
דע קמועב מ"מ 052 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.130

    475.00   475.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.2 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 052 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.140

    585.00   585.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.3 דע 10.2 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 052 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.150

    695.00   695.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.4 דע 10.3 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 052 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.160

    805.00   805.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.5 דע 10.4 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 052 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.170

    935.00   935.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.6 דע 10.5 רטמ   
      
קמועב מ"מ 513/003 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.180

    815.00   815.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.3 דע רטמ   
      
קמועב מ"מ 513/003 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.190

    935.00   935.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.4 דע 10.3 -מ רטמ   
      
קמועב מ"מ 513/003 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.200

  1,045.00 1,045.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.5 דע 10.4 -מ רטמ   
      
קמועב מ"מ 513/003 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.210

  1,180.00 1,180.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.6 דע 10.5 -מ רטמ   
      
קמועב מ"מ 553/053 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.220

    925.00   925.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.3 דע רטמ   
      
קמועב מ"מ 553/053 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.230

  1,025.00 1,025.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.4 דע 10.3 -מ רטמ   
 33,280.00 4.75.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1191-220   .../031 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     031 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 33,280.00 מהעברה      

      
      
קמועב מ"מ 553/053 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.240

  1,135.00 1,135.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.5 דע 10.4 -מ רטמ   
      
קמועב מ"מ 553/053 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.250

  1,265.00 1,265.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.6 דע 10.5 -מ רטמ   
      
דע קמועב מ"מ 004 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.260

  1,090.00 1,090.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.3 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 004 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.270

  1,255.00 1,255.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.4 דע 10.3 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 004 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.280

  1,385.00 1,385.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.5 דע 10.4 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 004 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.290

  1,520.00 1,520.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.6 דע 10.5 רטמ   
      
דע קמועב מ"מ 054 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.300

  1,450.00 1,450.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.3 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 054 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.310

  1,585.00 1,585.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.4 דע 10.3 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 054 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.320

  1,715.00 1,715.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.5 דע 10.4 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 054 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.330

  1,850.00 1,850.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.6 דע 10.5 רטמ   
      
דע קמועב מ"מ 005 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.340

  1,805.00 1,805.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.3 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 005 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.350

  1,935.00 1,935.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.4 דע 10.3 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 005 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.360

  2,070.00 2,070.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.5 דע 10.4 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 005 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.370

  2,200.00 2,200.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.6 דע 10.5 רטמ   
      
0.3 דע קמועב מ"מ 036 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.380

  2,135.00 2,135.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ רטמ   
 57,675.00 4.75.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1191-220   .../032 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     032 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 57,675.00 מהעברה      

      
      
-מ קמועב מ"מ 036 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.390

  2,265.00 2,265.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.4 דע 10.3 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 036 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.400

  2,400.00 2,400.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.5 דע 10.4 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 036 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.410

  2,530.00 2,530.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.6 דע 10.5 רטמ   
      
0.3 דע קמועב מ"מ 017 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.420

  2,465.00 2,465.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 017 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.430

  2,600.00 2,600.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.4 דע 10.3 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 017 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.440

  2,730.00 2,730.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.5 דע 10.4 רטמ   
      
-מ קמועב מ"מ 017 רטוק תורונצ תפלחה     57.4.450

  2,860.00 2,860.00     1.00 .רטמ 01 דע ךרואב ,'מ 0.6 דע 10.5 רטמ   
      
,מ"ס 52-51 רטוקב ןהשלכ בויב תורוניצ קורפ     57.4.460
תורוניצה קורפ ,תורונצ יוליגל הריפח ללוכ      
אללו קחרמ תלבגה אלל רשואמ תלוספ רתאל      
רופחה רמוחה תלבוה ללוכ ,ףסונ םולשת      
רובע ריחמה .רשואמ הכיפש םוקמל תלוספהו      
אל ,תורוניצ קורפל תדרפנ הדובע עוציב      
וק תחנהו קורפ לש תבלושמ הדובע תרגסמב      

     50.00    50.00     1.00 .בתכב חקפמה תייחנה יפל עצובי .שדח רטמ   
      
ח"וד ללוכ ,םיוק לש ינויזיולט םוליצו הפיטש     57.4.470

     45.00    45.00     1.00 רטוק לכב םיוקל םוליצה לש רוטילקתו םכסמ רטמ   
      
וילעו תיוז לזרב י"ע שרגמל בויב רוביח ןומיס     57.4.480
"בויב" ,שרגמ 'סמ תבותכ םע חפ טלש ךתורמ      

    150.00   150.00     1.00 .רונצה קמועו 'חי   
      
:ללוכ קמועו רטוק לכב בויב וקב הליזנ ןוקית     57.4.490
,בויבה תמירז תקספה ,םוקמה יוליגו הריפח      
,המירזל ףקעמ עוציב ,וקה ךותיח ,וקה זוקינ      
שודיחו םירמוח יפדוע תקחרה ,רזוח יולימ      

  2,750.00 2,750.00     1.00 'פמוק .דרפנב םלושי ןוקית ירבחמ רובעב .המירזה  
      
      

 78,520.00 4.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../033 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     033 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 78,520.00 מהעברה      

      
      
תועצמאב בויבה תשרב הליזנ/ץוצפ ןוקית     57.4.500
לש גוס לכל סוארק תרבח לש ךורא בכור      

  1,320.00 1,320.00     1.00 'פמוק ) 4 "( מ"מ 011 רטוקב תרנצ  
      
תועצמאב בויבה תשרב הליזנ/ץוצפ ןוקית     57.4.510
לש גוס לכל סוארק תרבח לש ךורא בכור      

  1,485.00 1,485.00     1.00 'פמוק )6 "( מ"מ 061 רטוקב תרנצ  
      
תועצמאב בויבה תשרב הליזנ/ץוצפ ןוקית     57.4.520
לש גוס לכל סוארק תרבח לש ךורא בכור      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק )8 "( מ"מ 002 רטוקב תרנצ  
      
תועצמאב בויבה תשרב הליזנ/ץוצפ ןוקית     57.4.530
לש גוס לכל סוארק תרבח לש ךורא בכור      

  2,310.00 2,310.00     1.00 'פמוק )01 "( מ"מ 052 רטוקב תרנצ  
      
תועצמאב בויבה תשרב הליזנ/ץוצפ ןוקית     57.4.540
לש גוס לכל סוארק תרבח לש ךורא בכור      

  2,970.00 2,970.00     1.00 'פמוק )21 "( מ"מ 513 רטוקב תרנצ  
      

    350.00   350.00     1.00 .8" - 6" רטוקב ליגר סוארק רבחמ 'חי  57.4.550
      

    600.00   600.00     1.00 21" -01" רטוקב ליגר סוארק רבחמ 'חי  57.4.560
      

  1,620.00 1,620.00     1.00 .6"-01" תורוניצל סוארק רטוק בר רבחמ 'חי  57.4.570
      

  3,710.00 3,710.00     1.00 .21"-41" תורוניצל סוארק רטוק בר רבחמ 'חי  57.4.580
      

  4,845.00 4,845.00     1.00 .61"-02" תורוניצל סוארק רטוק בר רבחמ 'חי  57.4.590
      

  6,270.00 6,270.00     1.00 .22"-42" תורוניצל סוארק רטוק בר רבחמ 'חי  57.4.600
      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .מ"מ 002 דע יח וק םוטיאל קקפ תבכרה 57.4.610
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .מ"מ 002-513 דע יח וק םוטיאל קקפ תבכרה 57.4.620
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .מ"מ 005-513 דע יח וק םוטיאל קקפ תבכרה 57.4.630
      
005-0001 דע יח וק םוטיאל קקפ תבכרה     57.4.640

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .מ"מ  
112,500.00 םימייק בויב יווק הסירק /תוליזנ ןוקית 4.75 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 1191-220   .../034 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     034 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ל  ת ר ו ק ב  י א ת  5.75 ק ר פ  ת ת       
      
בויבל םיימורט תרוקב יאת עוצב      
    --------------------------------------------------  
הרקת םע םיאת תבכרהו הקפסא ללוכ ריחמה      
ריעה למס תעבטה םע םיסכמ ,הדירי יבלש ,      
ןיוזמ ןוטב תרוגח ללוכ דועיה רואתו דול      
עצמ חטשמ ללוכ ,הסכמהו הרקתל ביבסמ      
םימטא ,ןוטב תוילוח ,תימורט תיתחת ,קדוהמ      
תמאתהו הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,תוילוחה ןיב      
ריחמב לולכ( שיבכה לש יפוס הבוגל הסכמה      
דע לוח יולמ עצובי תולעת יולימב .)הדיחיה      
ןוראווצ ללוכ ,שיבכה הנבמ תיתחת םורל      
לכו חיטו דוביע ללוכו ,ןיוזמ ןוטבמ ההבגה      
.תושורדה רזעה תודובע      
    -----------------------------------------------  
.ביבוטיא רבחמ םיללוכ אל בויב יאתל םיריחמ      
.דרפנב םלושי םימוטא םירבחמ רובע      
      
06 ימינפ רטוקב ןליטאילופמ הרקב תחוש     57.5.020
החוטש הרקת ללוכ 'מ 08.0 דע קמועב מ"ס      
גוסמ .ב.ב הסכמו מ"ס 05 רטוק חתפ םע      

  1,900.00 1,900.00     1.00 .ןוטב תרוגח ללוכ )521B( 'חי   
      
08 ימינפ רטוקב ןליטאילופמ הרקב תחוש     57.5.030
החוטש הרקת ללוכ 'מ 52.1 דע קמועב מ"ס      
גוסמ .ב.ב הסכמו מ"ס 05 רטוק חתפ םע      

  2,200.00 2,200.00     1.00 .ןוטב תרוגח ללוכ )521B( 'חי   
      
001 ימינפ רטוקב ןליטאילופמ הרקב תחוש     57.5.040
החוטש הרקת ללוכ 'מ 52.1 דע קמועב מ"ס      
גוסמ .ב.ב הסכמו מ"ס 06 רטוק חתפ םע      

  3,300.00 3,300.00     1.00 .ןוטב תרוגח ללוכ )521B( 'חי   
      
םידחוימ םירקמב שומישל מ"ס 06 רטוקב ב.ת      
דבלב חקפמה רושיאבו      
      
ללוכ ,'מ 52.1 דע קמועבו מ"ס 06 רטוקב .ב.ת     57.5.049
הסכמו מ"ס 05 רטוק חתפ םע החוטש הרקת      

  1,700.00 1,700.00     1.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל 'חי   
      
,'מ 52.1 דע קמועבו מ"ס 08 רטוקב .ב.ת     57.5.050
מ"ס 05 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ      

  2,400.00 2,400.00     1.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו 'חי   
      
      
      

 11,500.00 5.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../035 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     035 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 11,500.00 מהעברה      

      
      
,'מ 57.1 דע קמועבו מ"ס 001 רטוקב .ב.ת     57.5.060
מ"ס 05 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ      

  3,200.00 3,200.00     1.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו 'חי   
      
דע 67.1-מ קמועבו מ"ס 001 רטוקב .ב.ת     57.5.070
רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ ,'מ 52.2      

  3,600.00 3,600.00     1.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 05 'חי   
      
דע 62.2-מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.5.080
05 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 57.2      

  4,000.00 4,000.00     1.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 'חי   
      
דע 67.2-מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.5.090
05 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 52.3      

  4,900.00 4,900.00     1.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 'חי   
      
דע 62.3-מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.5.100
05 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 57.3      

  5,400.00 5,400.00     1.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 'חי   
      
דע 67.3-מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.5.110
05 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 52.4      

  6,400.00 6,400.00     1.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 'חי   
      
דע 62.4-מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.5.120
05 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 57.4      

  7,300.00 7,300.00     1.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 'חי   
      
דע 67.4-מ קמועב מ"ס 051 רטוקב .ב.ת     57.5.130
05 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 52.5      

 19,000.00 19,000.00     1.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 'חי   
      
'מ 62.5 -מ קמועב מ"ס 081 רטוקב ב.ת     57.5.140
רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 52.6 דע      

 27,000.00 27,000.00     1.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 05 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 92,300.00 5.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../036 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     036 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 92,300.00 מהעברה      

      
      
םימייק םיאתל תורבחתה     57.5.150
    --------------------------------------------------  
םיכפש םימרוז ובש םייק .ב.תל תורבחתה -      
0.4 דע קמועבו מ"ס 061-002 רטוק תורונצב      
,םייקה אתה ןפוד יוליגל הריפח ללוכ 'מ      
,ףסונה רוניצה תרדחה ,םיחתפ תיישע      
שרדנכ המיטא ,חיטהו דובעה ןוקת ,םוטיא      
לע תורבגתהו םוהת ימ תרידח תעינמל      
תוברל ,אתב םיכפש תמירז ללגב םיישקה      
שדח וק לש רוביח רובע ונה ריחמה .הביאש      

  1,300.00 1,300.00     1.00 .םייק בויב אתל 'חי   
      

  1,900.00 1,900.00     1.00 .מ"מ 052-553 תורונצב ל"נכ 'חי  57.5.160
      

  2,300.00 2,300.00     1.00 .מ"מ 004-005 תורונצב ל"נכ 'חי  57.5.170
      
םע תקצי לזרב הסכמל םייק הסכמ תפלחה     57.5.180
גוסמ מ"ס 05 רטוקב "דול ימ" דיגאת למס      
    521B קוליסו םייקה תפלחה ללוכ ,הרקב אתל  

  1,000.00 1,000.00     1.00 .תלוספה 'חי   
      
םע תקצי לזרב הסכמל םייק הסכמ תפלחה     57.5.190
גוסמ מ"ס 06 רטוקב "דול ימ" דיגאת למס      

  1,150.00 1,150.00     1.00 .תלוספה קוליס ללוכ ,הרקב אתל 521B 'חי   
      
םע תקצי לזרב הסכמל םייק הסכמ תפלחה     57.5.200
גוסמ מ"ס 06 רטוקב "דול ימ" דיגאת למס      
    004D תלוספה קוליס ללוכ ,הרקב אתל.  

  1,500.00 1,500.00     1.00 .)ןוט 04 סמוע( 'חי   
      
הרקב אתל .ב.ב הרקת לש הפלחהו הקפסא     57.5.205
םע ןוט 5.21 ינוניב סמועל מ"ס 06 רטוקב      
קוליסו םייקה תפלחה ללוכ ,מ"ס 05 חתפ      

    500.00   500.00     1.00 .תלוספה 'חי   
      
הרקב אתל .ב.ב הרקת לש הפלחהו הקפסא     57.5.206
חתפ םע ןוט 04 דבכ סמועל מ"ס 06 רטוקב      

    600.00   600.00     1.00 .תלוספה קוליסו םייקה תפלחה ללוכ ,מ"ס 05 'חי   
      
הרקב אתל .ב.ב הרקת לש הפלחהו הקפסא     57.5.207
םע ןוט 5.21 ינוניב סמועל מ"ס 08 רטוקב      
קוליסו םייקה תפלחה ללוכ ,מ"ס 05 חתפ      

    625.00   625.00     1.00 .תלוספה 'חי   
      

103,175.00 5.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../037 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     037 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
103,175.00 מהעברה      

      
      
הרקב אתל .ב.ב הרקת לש הפלחהו הקפסא     57.5.208
םע ןוט 04 דבכ  סמועל מ"ס 08 רטוקב      
קוליסו םייקה תפלחה ללוכ ,מ"ס 05 חתפ      

    725.00   725.00     1.00 .תלוספה 'חי   
      
הרקב אתל .ב.ב הרקת לש הפלחהו הקפסא     57.5.210
םע ןוט 5.21 ינוניב סמועל מ"ס 001 רטוקב      
קוליסו םייקה תפלחה ללוכ ,מ"ס 06 חתפ      

    800.00   800.00     1.00 .תלוספה 'חי   
      
הרקב אתל .ב.ב הרקת לש הפלחהו הקפסא     57.5.220
םע )ןוט 04( דבכ סמועל מ"ס 001 רטוקב      
קוליסו םייקה תפלחה ללוכ ,מ"ס 06 חתפ      

  1,000.00 1,000.00     1.00 .תלוספה 'חי   
      
הרקב אתל .ב.ב הרקת לש הפלחהו הקפסא     57.5.230
םע )ןוט 5.21( ינוניב סמועל מ"ס 521 רטוקב      
קוליסו םייקה תפלחה ללוכ ,מ"ס 06 חתפ      

  1,150.00 1,150.00     1.00 .תלוספה 'חי   
      
הרקב אתל .ב.ב הרקת לש הפלחהו הקפסא     57.5.240
םע )ןוט 04( דבכ סמועל מ"ס 521 רטוקב      
קוליסו םייקה תפלחה ללוכ ,מ"ס 06 חתפ      

  1,250.00 1,250.00     1.00 .תלוספה 'חי   
      
הרקב אתל .ב.ב הרקת לש הפלחהו הקפסא     57.5.250
םע )ןוט 04( דבכ סמועל מ"ס 051 רטוקב      
קוליסו םייקה תפלחה ללוכ ,מ"ס 06 חתפ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 .תלוספה 'חי   
      
למס םע ב.ב הסכמ לש הפלחהו הקפסא     57.5.260
521B גוסמ מ"ס 05 רטוקב "דול ימ" דיגאת      
המאתה ,םייקה תפלחה ללוכ ,הרקב אתל      

    650.00   650.00     1.00 .תלוספ קוליסו הבוגל 'חי   
      
ימ" דיגאת למס םע ב.ב הסכמ לש הקפסא     57.5.270
,הרקב אתל 004D גוסמ מ"ס 06 רטוקב "דול      
קוליסו הבוגל המאתה ,םייקה תפלחה ללוכ      

  1,400.00 1,400.00     1.00 .)ןוט 04 סמוע( .תלוספ 'חי   
      
רובעב ןוטב תחוש ריחמל תפסות     57.5.280
גוסמ מ"ס 05 רטוקב ב.ב הסכמ תנקתה      

    160.00   160.00     1.00 .521B גוסמ הסכמ םוקמב 004D 'חי   
      

112,810.00 5.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../038 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     038 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
112,810.00 מהעברה      

      
      
רובעב ןוטב תחוש ריחמל תפסות     57.5.290
גוסמ מ"ס 06 רטוקב ב.ב הסכמ תנקתה      

    160.00   160.00     1.00 .521B גוסמ הסכמ םוקמב 004D 'חי   
      
בויבל הרקב תחושל תומיטא ןחבמ עוציב     57.5.299

    250.00   250.00     1.00 .קמוע לכב מ"ס 08-06 רטוקב 'חי   
      
בויבל הרקב תחושל תומיטא ןחבמ עוציב     57.5.300

    300.00   300.00     1.00 .קמוע לכב מ"ס 521-001 רטוקב 'חי   
      
001 רטוקב בויב תחוש רובע ריחמ תפסות     57.5.310
יתשורח לעתמ םע החושה תקפסא רובע מ"ס      

    750.00   750.00     1.00 .EP תקיצי יושע 'חי   
      
521 רטוקב בויב תחוש רובע ריחמ תפסות     57.5.320
יתשורח לעתמ םע החושה תקפסא רובע מ"ס      

    880.00   880.00     1.00 .EP תקיצי יושע 'חי   
      
רובע ,מ"ס 06/05 רטוקב םייק הסכמ ןוטיב     57.5.330
הדלפ תשק ללוכ ,רטוק לכב בויב תוחוש      
הקלחה ןוטב ,הסכמל ביבסמ מ"מ 8 רטוקב      

    250.00   250.00     1.00 .םיהבג תמאתהו 'חי   
      
05 רטוקב הנשי הקיצי לזרב תרגסמ קורפ     57.5.340
תקיצי ללוכ ,השדח תרגסמ תנקתהו מ"ס      

  1,000.00 1,000.00     1.00 .ביבסמ ןוטב תרוגח 'חי   
      
06 רטוקב הנשי הקיצי לזרב תרגסמ קורפ     57.5.350
תקיצי ללוכ ,השדח תרגסמ תנקתהו מ"ס      

  1,150.00 1,150.00     1.00 .ביבסמ ןוטב תרוגח 'חי   
      
בויב תחושל ביבסמ ןייוזמ ןוטב  תרוגח     57.5.360
יוניפו הריפח ללוכ רטוק לכב תמייק      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק םיפדוע  
      
תנקתה רובעב ןוטב תחוש ריחמל תפסות     57.5.370
מ"ס 06 רטוקב 984  י"ת יפל סלגרביפ הסכמ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק 521B גוסמ ב.ב הסכמ םוקמב 521B גוסמ  
      
תנקתה רובעב ןוטב תחוש ריחמל תפסות     57.5.380
מ"ס 06 רטוקב 984  י"ת יפל סלגרביפ הסכמ      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .521B גוסמ ב.ב הסכמ םוקמב 004D גוסמ  
119,150.00 בויבל תרוקב יאת 5.75 כ"הס  

      
      

קובץ: 1191-220   .../039 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     039 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע ו  ם י ר ז י ב א  6.75 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ק ב  י א ת ל       
      
תורונצל "ביבוטיא" גוסמ החוש ירבחמ      
.ע"ש וא ביבוטיא גוסמ הדלפ וא .יס.יו.יפ      
ףופכבו סדנהמה תארוהב ומלושי ולא םיפיעס      
.החושב ביבוטיא ירבחמ תנקתהל      
    ---------------------------------------------------  
      

    235.00   235.00     1.00 .מ"מ 061 רטוק 'חי  57.6.010
      

    240.00   240.00     1.00 .מ"מ 002 רטוק 'חי  57.6.020
      

    385.00   385.00     1.00 .מ"מ 052 רטוק 'חי  57.6.030
      

    400.00   400.00     1.00 .מ"מ 513 רטוק 'חי  57.6.040
      

    545.00   545.00     1.00 .מ"מ 553 רטוק 'חי  57.6.050
      

    580.00   580.00     1.00 .מ"מ 004 רטוק 'חי  57.6.060
      

    780.00   780.00     1.00 .מ"מ 054 רטוק 'חי  57.6.070
      

    860.00   860.00     1.00 .מ"מ 005 רטוק 'חי  57.6.080
      
בויב תחושל ןכומ יתשורח ינוציח לפמ      
PORD" גוסמ "הבע" חישק .יס.יו.יפ תורונצמ      
םירזיבאו ןיוזמ ןוטב תפיטע ללוכ ,ע.ש וא"      
.אתה תיתחתב לעתימ דוביע ללוכו .יס.יו.יפמ      
    -----------------------------------------------  
      

  1,060.00 1,060.00     1.00 .'מ 52.2 דע קמועב מ"מ 061 רטוקב לפמ 'חי  57.6.090
      
דע 62.2-מ קמועב מ"מ 061 רטוקב לפמ     57.6.100

  1,380.00 1,380.00     1.00 .'מ 52.3 'חי   
      

  1,250.00 1,250.00     1.00 .'מ 52.2 דע קמועב מ"מ 002 רטוקב לפמ 'חי  57.6.110
      
דע 62.2-מ קמועב מ"מ 002 רטוקב לפמ     57.6.120

  1,750.00 1,750.00     1.00 .'מ 52.3 'חי   
      
ללוכ "הבע" חישק CVP תורונצמ ינוציח לפמ      
דובע ללוכ CVPמ םירזיבאו ןוטב תפיטע      
.אתה תיתחתב לעתמ      
      
      
      

  9,465.00 6.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../040 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     040 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  9,465.00 מהעברה      

      
      
דע קמועב מ"מ 052 רטוקב ינוציח לפמ ל"נכ     57.6.140

    900.00   900.00     1.00 .'מ 52.2 'חי   
      
קמועב מ"מ 052 רטוקב ינוציח לפמ ל"נכ     57.6.150

  1,100.00 1,100.00     1.00 .'מ 52.3 דע 62.2-מ 'חי   
      
דע קמועב מ"מ 003 רטוקב ינוציח לפמ ל"נכ     57.6.160

  1,200.00 1,200.00     1.00 .'מ 52.2 'חי   
      
003 דע רטוקב תורונצל ינוציח לפמל תפסות     57.6.170
תולת לכ אלל 'מ 62.2 לעמ קמוע רובעב מ"מ      

    300.00   300.00     1.00 .לפמה קמועבו רטוקב 'חי   
      
חישק .יס.יו.יפ תורונצמ בויבל ימינפ לפמ      
יגרבו יקבחב אתה ריקל רונצה קוזיח ללוכ      
דובע ללוכו .יס.יו.יפמ םירזיבאו  הטסורנ      
.הרפשאו תוינבת ,ןויז לזרב ,ןוטב ללוכ ,לעתימ      
    -----------------------------------------------  
      
דע קמועב מ"מ 061 רטוקב ימינפ לפמ ל"נכ     57.6.190

    390.00   390.00     1.00 .'מ 0.2 'חי   
      
-מ קמועב מ"מ 061 רטוקב ימינפ לפמ ל"נכ     57.6.200

    560.00   560.00     1.00 .רטמ 0.3 דע 10.2 'חי   
      
דע קמועב מ"מ 002 רטוקב ימינפ לפמ ל"נכ     57.6.210

    560.00   560.00     1.00 .רטמ 0.2 'חי   
      
-מ קמועב מ"מ 002 רטוקב ימינפ לפמ ל"נכ     57.6.220

    800.00   800.00     1.00 .רטמ 0.3 דע 10.2 רטמ   
      
הדלפמ תקצימ הכירד יבלש )הפלחה( תנקתה     57.6.230

     65.00    65.00     1.00 .'מ 57.4 הבוג דע םיאתב קיטסלפ םיפוצמ 'חי   
      
סלגרביפמ תומלוס לש תנקתהו תקפסא     57.6.240

    880.00   880.00     1.00 .'מ 57.4 קמוע לעמ םיאתב רטמ   
      
ללוכ .ב.ת לעמ תמייק סונוק תיילוח קורפ     57.6.250

    300.00   300.00     1.00 .םוקמהמ הקחרה 'חי   
      
ללוכ ,םייק .ב.ת לעמ החוטש הרקת קורפ     57.6.260

    200.00   200.00     1.00 .םוקמהמ הקחרה 'חי   
      
      

 16,720.00 6.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../041 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     041 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 16,720.00 מהעברה      

      
      
יוניפו הרקב אתמ הנוילע הילוח קוריפ     57.6.270

    200.00   200.00     1.00 תלוספה 'חי   
      
521/001 רטוק .ב.תל סונוק תבכרהו הקפסא     57.6.280

  1,000.00 1,000.00     1.00 .מ"ס 'חי   
      
ללוכ ,רטוק לכב םייק .ב.ת לש דובע ןוקת     57.6.290
ןוטבמ שדח דוביע רודסו םייקה דוביעה קורפ      

    400.00   400.00     1.00 .קמוע לכבו רטוק לכב הביאש ללוכו 'חי   
      
לכמ ,תורדגל תחתמ רבעמ רובע תפסות     57.6.300
לכ ללוכ ,םיקמועה לכבש תורונצב םיגוסה      
רדגה קורפ וא/ו הרהנמב רבעמב םיישקה      
תחנה ינפל הבצמל התרזחהו שדחמ התמקהו      

    500.00   500.00     1.00 .בויבה ירובח 'חי   
      
521/001 רטוקב הרקב יאת לש הפיטשו יוקינ     57.6.310

    450.00   450.00     1.00 .'מ 57.2 דע קמועב מ"ס 'חי   
      

    550.00   550.00     1.00 .'מ 52.4 דע קמועב מ"מ 521 רטוקב ל"נכ 'חי  57.6.320
      
521-001 רטוק םימייק תרוקב יאת םוקש     57.6.330
,םידובע ינוקית ,'מ 57.5 דע קמועב מ"ס      
םייק .ב.ת תאבהו ןוטב תומיטאו חיט ינוקית      
תמירז בקע הדובעב םיישק ללוכ ןיקת בצמל      
הביאש תוברל םיאתבו תורונצב םיכפש      
תלוספ יוניפ ,שביב תודובע עוצבל תויטהו      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .הדובעה ירחא  
      
מ"ס 08 דע רטוק םימייק תרוקב יאת םוקש     57.6.335
,םידובע ינוקית ,'מ 52.1 דע קמועבו ללוכ      
םייק .ב.ת תאבהו ןוטב תומיטאו חיט ינוקית      
תמירז בקע הדובעב םיישק ללוכ ןיקת בצמל      
הביאש תוברל םיאתבו תורונצב םיכפש      
תלוספ יוניפ ,שביב תודובע עוצבל תויטהו      

    950.00   950.00     1.00 'פמוק .הדובעה ירחא  
      
דע קמועב עקרקב תמייק תרנצ יולגל הריפח     57.6.340
וידדצ לכמ רונצה תפישח תוברל 'מ 52.2      
וקל םרובח רחאל הרופחה המדאה תרזחהו      
,םיידיב יולמו הריפח ללוכ רפע תודובע( בויב      

    140.00   140.00     1.00 'פמוק .)םישושיג  
      
      

 21,910.00 6.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../042 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     042 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 21,910.00 מהעברה      

      
      
קמועב מ"ס 001-521 רטוק םייק .ב.ת קורפ     57.6.350
וא סונוק תריבשו הסכמ קורפ ללוכ ,'מ 0.4 דע      
,תורונצה תוצק לש ןוטבב המיתס ,הרקת      
וקודיהו 'א גוס עצמ וא לוחב אתה םינפ יולמ      

    760.00   760.00     1.00 .תלוספ יוניפ ללוכ ,הבטרהב 'חי   
      
רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.6.360

  1,120.00 1,120.00     1.00 'מ 52.2 דע קמועב םייק וק לע התנקתה 'חי   
      
רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.6.370
דע 62.2 -מ קמועב םייק וק לע התנקתה      

  1,320.00 1,320.00     1.00 'מ 57.2 'חי   
      
רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.6.380
דע 67.2 -מ קמועב םייק וק לע התנקתה      

  1,420.00 1,420.00     1.00 'מ 52.3 'חי   
      
רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.6.390
דע 62.3 -מ קמועב םייק וק לע התנקתה      

  1,720.00 1,720.00     1.00 'מ 57.3 'חי   
      
הנקתה רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.6.400

  1,960.00 1,960.00     1.00 'מ 52.4 דע 67.3 -מ קמועב םייק וק לע 'חי   
      

    500.00   500.00     1.00 .תמייק הרקב תחוש לש מ"ס 05 דע הכמנה 'חי  57.6.410
      
לש מ"ס 001 דעו מ"ס 15 -מ הבוגב הכמנה     57.6.420

    560.00   560.00     1.00 .תמייק הרקב תחוש 'חי   
      
הלוגע הילוח תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.6.430
מ"ס 05  דע הבוגבו מ"ס 06 רטוקב תימורט      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תחושב  
      
הלוגע הילוח תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.6.440
מ"ס 001-15 הבוגבו מ"ס 06 רטוקב תימורט      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תחושב  
      
הלוגע הילוח תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.6.450
מ"ס 05 דע הבוגבו מ"ס 08 רטוקב תימורט      

    650.00   650.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תחושב  
      
הלוגע הילוח תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.6.460
מ"ס 001-15 הבוגבו מ"ס 08 רטוקב תימורט      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תחושב  
 33,670.00 6.75.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1191-220   .../043 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     043 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 33,670.00 מהעברה      

      
      
הלוגע הילוח תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.6.470
מ"ס 33 דע הבוגבו מ"ס 001 רטוקב תימורט      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תחושב  
      
הלוגע הילוח תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.6.480
מ"ס 05-43 הבוגבו מ"ס 001 רטוקב תימורט      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תחושב  
      
הלוגע הילוח תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.6.490
מ"ס 66-15 הבוגבו מ"ס 001 רטוקב תימורט      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תחושב  
      
הלוגע הילוח תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.6.500
001-76 הבוגבו מ"ס 001 רטוקב תימורט      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תחושב מ"ס  
      
הלוגע הילוח תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.6.510
מ"ס 33 דע הבוגבו מ"ס 521 רטוקב תימורט      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תחושב  
      
הלוגע הילוח תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.6.520
מ"ס 05-43 הבוגבו מ"ס 521 רטוקב תימורט      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תחושב  
      
הלוגע הילוח תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.6.530
מ"ס 66-15 הבוגבו מ"ס 521 רטוקב תימורט      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תחושב  
      
הלוגע הילוח תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.6.540
001-76 הבוגבו מ"ס 521 רטוקב תימורט      

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תחושב מ"ס  
      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק )הרובק( תרתסומ החוש רותיא 57.6.550
      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תחוש יוקינ 57.6.560
      
יוקינ רחאל  לזרב תקצימ םיסכמ תעיבצ     57.6.570
עבצ תובכש 2 - ב לזרב תשרבמב הסכמה      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק . ןימזמה תריחב יפל ןווגב ןמש  
      
      
      
      
      

 41,370.00 6.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../044 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     044 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 41,370.00 מהעברה      

      
      
.תונוש תודובע     57.6.580
    --------------------------------------------------  
וקב הדלפ וא םינבלוגמ תורונצמ  )"ל" ( "למג"      
,תורונצ תחנהל עירפמש 2" רטוק םייק םימ      
םישורדה םירודסה לכו הדובעו רמוח ללוכ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .םימה תריגסל 'חי   
      
לש ןפוד יבוע ילעב הדלפ תורונצמ )"ל"( "למג"     57.6.590
תחנהל עירפמש 3" רטוק םייק םימ וקב 23/5"      
םירודסה לכו הדובעו רמוח ללוכ ,תורונצ      

  1,600.00 1,600.00     1.00 .םימה תריגסל םישורדה 'חי   
      
לש ןפוד יבוע ילעב הדלפ תורונצמ )"ל"( "למג"     57.6.600
תחנהל עירפמש 4" רטוק םייק םימ וקב 23/5"      
םירודסה לכו הדובעו רמוח ללוכ ,תורונצ      

  2,100.00 2,100.00     1.00 .םימה תריגסל םישורדה 'חי   
 46,270.00 תרוקב יאתל תונוש תודובעו םירזיבא 6.75 כ"הס  

      
ם י ח ו ד י ק  ,ם י י ק פ ו א  ם י ח ו ד י ק  7.75 ק ר פ  ת ת       
ם י ש י מ ג       
      
לכב בויבו םימ יווק רובע יקפוא חודיק עוציב     57.7.010
תקפסא ,הנכה תורוב תיישע ללוכ , םירטקה      
.מ"מ 01 .ד.ע ,רטוק לכב הדלפ לוורש תנקתהו      
ללוכ םירמוח יפדוע קוליסו תורובה יוסיכ      
יפל הדידמה .םישורדה םירמוחה לכ תקפסא      

    150.00   150.00     1.00 מ/ק/א א"מ X רטוקXץניא  
      
לכב הדלפ רונצ תלחשהו הלבוה ,הקפסא     57.7.020
ךותב )דחוימה טרפמב שרדנכ .ד.ע( רטוק      
ךמס ילענ תבכרהו תקפסא ללוכ לוורש      
תווצק םוטיא ,ןרציה תויחנהל םאתהב      

    100.00   100.00     1.00 מ/ק/א א"מXרטוקXץניא יפל הדידמה .לוורשה  
      
רובעב שימג וא יקפוא חודיק ריחמל תפסות     57.7.030
לארשי יביתנ תקזחאב שיבכל תחתמ הייצח      

                     15.00 )צ"עמ( %     
      
      
      
      
      
      

    250.00 7.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../045 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     045 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    250.00 מהעברה      

      
      
י"ע רוביח( סקלפירמ רונצ תנקתהו הקפסא     57.7.040
מ"מ 061 רטוקב ע"ש וא )ן'זויפורטקלא תופומ      
הקפסא )דרפנב דדמנ לוורש( ןגמ לוורשב      
טרפמב שרדנכ הצק ימטאו ךמס ילענ תנקתהו      
ךמס ילענ תקפסא ללוכ ריחמה .טלפמוק לכה      

    260.00   260.00     1.00 .הצק ימטאו רטמ   
      
י"ע רוביח( סקלפירמ רונצ תנקתהו הקפסא     57.7.050
מ"מ 002 רטוקב ע"ש וא )ן'זויפורטקלא תופומ      
הקפסא )דרפנב דדמנ לוורש( ןגמ לוורשב      
טרפמב שרדנכ הצק ימטאו ךמס ילענ תנקתהו      
ךמס ילענ תקפסא ללוכ ריחמה .טלפמוק לכה      

    310.00   310.00     1.00 .הצק ימטאו רטמ   
      
EPDH  תורונצ םע )ילרגטניא( שימג חודיק     57.7.060
    001EP 061 רטוקב 21 גרד ללוכ מ"מ  
יפדוע יוניפ ,האיציו הסינכ תורוב תריפח      
ללוכ ריחמה .קמוע לכב ,חודיקו הריפח      

    480.00   480.00     1.00 .רונצה תקפסא רטמ   
      
EPDH  תורונצ םע שימג יקפוא חודיק     57.7.070
    001EP 002 רטוקב 21 גרד ללוכ מ"מ  
יפדוע יוניפ ,האיציו הסינכ תורוב תריפח      
ללוכ ריחמה .קמוע לכב ,חודיקו הריפח      

    610.00   610.00     1.00 .רונצה תקפסא רטמ   
      
EPDH  תורונצ םע שימג יקפוא חודיק     57.7.080
    001EP 052 רטוקב 21 גרד ללוכ מ"מ  
יפדוע יוניפ ,האיציו הסינכ תורוב תריפח      
ללוכ ריחמה .קמוע לכב ,חודיקו הריפח      

    720.00   720.00     1.00 .רונצה תקפסא רטמ   
  2,630.00 םישימג םיחודיק ,םייקפוא םיחודיק 7.75 כ"הס  

      
ז ו ק י נ  ת ו ת ש ר  / ם י ס כ מ  8.75 ק ר פ  ת ת       
      
סלגרביפמ 5*538*533 תודימב זוקינ תשר     57.8.010

    500.00   500.00     1.00 'פמוק תקצי תרגסמ אלל 984 י"ת יפל C-052 גוסמ  
      
סלגרביפמ 5*538*533 תודימב זוקינ תשר     57.8.020

    610.00   610.00     1.00 'פמוק תקצי תרגסמ םע 984 י"ת יפל C-052 גוסמ  
      
סלגרביפמ 5*538*533 תודימב זוקינ תשר     57.8.030

    610.00   610.00     1.00 'פמוק תקצי תרגסמ אלל 984 י"ת יפל D-004 גוסמ  
  1,720.00 8.75.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1191-220   .../046 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     046 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,720.00 מהעברה      

      
      
סלגרביפמ 5*538*533 תודימב זוקינ תשר     57.8.040

    760.00   760.00     1.00 'פמוק תקצי תרגסמ םע 984 י"ת יפל D-004 גוסמ  
  2,480.00 זוקינ תותשר / םיסכמ 8.75 כ"הס  

1,922,554.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס  
      
)ת ו י מ ו י ( י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
      
)ת ו י מ ו י ( י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  1.06 ק ר פ  ת ת       
      

     75.00    75.00     1.00 .יעוצקמ לעופ תדובע ע"ש  60.1.010
      

     65.00    65.00     1.00 .יעוצקמ יתלב לעופ תדובע ע"ש  60.1.020
      

    165.00   165.00     1.00 .תרנצ תחנהו רוביחל )םישנא 2( תווצ תדובע ע"ש  60.1.030
      
תרנצ תחנהו רוביחל )םישנא 2( תווצ תדובע     60.1.040

    190.00   190.00     1.00 .םיידועי רזע ילכ ללוכ ע"ש   
      

  2,100.00 2,100.00     1.00 .הדידמ תווצ תדובע ע"י  60.1.050
  2,595.00 )תוימוי( י'גר תודובע 1.06 כ"הס  
  2,595.00 )תוימוי( י'גר תודובע 06 כ"הס  

      
י ס ד נ ה  י נ כ מ  ד ו י צ  ת ד ו ב ע  09 ק ר פ       
      
י ס ד נ ה  י נ כ מ  ד ו י צ  ת ד ו ב ע  1.09 ק ר פ  ת ת       
      
ץוחמ קר ומלושי יסדנה ינאכמ דויצ תודובע      
הרדגה תמייק ןהל תודובע עוציב תרגסמל      
.תויומכה בתכבו טרפמב      
      

    185.00   185.00     1.00 .ק"מ 51 הניכר תיאשמ תדובע ע"ש  90.1.020
      

    130.00   130.00     1.00 .ק"מ 8 הניכר תיאשמ תדובע ע"ש  90.1.030
      

    200.00   200.00     1.00 .ליבקמ וא B.C.J-4 ןורפחמ תדובע ע"ש  90.1.040
      
וא "טקבוב" גוסמ ינפוא ןורפחמ ינימ תדובע     90.1.050

    170.00   170.00     1.00 .ליבקמ ע"ש   
      
וא 059 רליפרטק ינפוא )לפוש( העי תדובע     90.1.060

    220.00   220.00     1.00 .ליבקמ ע"ש   
      
      

    905.00 1.09.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../047 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     047 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    905.00 מהעברה      

      
      
523 רליפרטק ילחז ילוארדיה רפחמ תדובע     90.1.070

    340.00   340.00     1.00 .)הריבש שיטפו ףכ םע( ליבקמ וא ע"ש   
      

    300.00   300.00     1.00 .ןוט 02-51 ינפוא ילוארדיה רפחמ תדובע ע"ש  90.1.080
      

    100.00   100.00     1.00 .ליבקמ וא "גמוב" ןטק ינדי שבכמ תדובע ע"ש  90.1.090
      
םישיטפ ללוכ )רוסרפמוק( סחדמ תדובע     90.1.100

    145.00   145.00     1.00 .ליעפמו ע"ש   
      

    185.00   185.00     1.00 .תוחפל ק"מ 51 םימ תילכימ תדובע ע"ש  90.1.110
      

    130.00   130.00     1.00 .הלגע + רוטקרט תדובע ע"ש  90.1.120
      

     95.00    95.00     1.00 .ליעפמ ללוכ )וגנוק( ילמשח שיטפ תדובע ע"ש  90.1.130
      
ילמינימ ץחלו ק"מ 5 חפנב לכימ םע תיבויב     90.1.140

  2,400.00 2,400.00     1.00 .זוקינו בויב יוק תפיטשל 'מטא 002 ע"י   
      
ילמינימ ץחלו ק"מ 31 חפנב לכימ םע תיבויב     90.1.150

  2,600.00 2,600.00     1.00 .זוקינו בויב יוק תפיטשל 'מטא 002 ע"י   
      
בויב יוק תפיטשל )"יבמוק"( הובג ץחל תיבויב     90.1.160

  3,000.00 3,000.00     1.00 .זוקינו ע"י   
      
תיאמצע הדיחי י"ע תוענומה תוררגנ תובאשמ     90.1.170
תורונצ  ללוכ ,העש/ק"מ 002 -כ לש הקיפסל      

  3,500.00 3,500.00     1.00 .'מ 001 דע םישימג ע"י   
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .ררגנ דיינ רוטרנג ע"י  90.1.180
      

    100.00   100.00     1.00 טקבוב לע בכרומ ינכמ שיבכ אטטמ תדובע ע"ש  90.1.190
      
ללוכ )הלודג וא הנטק( שורד לודגב ץח תלגע     90.1.200
01 דע ע"יל הרכשהה ריחמ .החטבא תווצ      

  1,100.00 1,100.00     1.00 תועש ע"י   
 16,900.00 יסדנה ינכמ דויצ תדובע 1.09 כ"הס  
 16,900.00 יסדנה ינכמ דויצ תדובע 09 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: 1191-220   .../048 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     048 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ד ח ו י מ  ת ו ד ו ב ע  19 ק ר פ       
      
ם ו ר ח  ת ע ש ב  ת ו ד ו ב ע  1.19 ק ר פ  ת ת       
      
הקולח תנחת תחיתפל דיגאתה יגיצנל םויס     91.1.010
רומאה יפ לע םורח תעשב וא ליגרת ןמזב      
תשירפ ,םימ ילכימ תרירג( םורחה חפסנב      
ח"ע םימה תלע - םימה ילכימ יולימ ,תויזרב      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק 'וכו )דיגאתה  
  1,500.00 םורח תעשב תודובע 1.19 כ"הס  
  1,500.00 תודחוימ תודובע 19 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,956,697.50 בויבה תשרו םימה תשר תקזחא כ"הס
קובץ: 1191-220   .../049 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     049 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
8- 01 יבועב רתאב קוצי 02 -ב ןוטב חטשמ     02.1.010
לזרב תשר תוברל ,תוכרדמו םיליבשל  מ"ס      
02/02  לכ םיקחרמב מ"מ 8 רטוקב עלוצמ      
,הקודיה ,מ"ס 02 יבועב םיעצמ תבכש מ"ס      
טלמ תפסות םע ןוטבה ינפ תקלחה ,תוינבת      
סוסירו הקפסה תוברל ,"רטפוקילה" י"ע      
עוצבו ןוטבה ינפ תוקדסה תעינמל "גנירויק"ב      

    150.00   150.00     1.00 .שרדנכ םיקשימ ר"מ   
      
תורוב ,םיחודיק ,םיאת יולימל 02 -ב ןוטב     02.1.020

    600.00   600.00     1.00 .אוהש רוב לכ וא הגיפס ק"מ   
      
תפצרל תחתמ ,מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.1.030

     80.00    80.00     1.00 םירזיבא יאת ר"מ   
      
,תורוגח ,תופצר ,תורקת ,תוריקל 03 -ב ןוטב     02.1.040
תונספט,שרדנכ ןויז תוברל ,'וכו תודוסי      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .יאוולה תודובע לכו תשרדנ ק"מ   
      
תכימת וא תורונצ תפיטעל ןיוזמ 02 -ב ןוטב     02.1.050
ק"מ/ג"ק 06 עלוצמ לזרבמ ןויז ללוכ ,םינבמ      

    960.00   960.00     1.00 .תוינבתו הריפח תוברל םינוש תומוקמב ק"מ   
      
,םירזיבאו תורונצ קוזיחל ןוטב יקולב תקיצי     02.1.060
םאתהב ןוטבה תומכ ,רמוחה תקפסא ללוכ      

  1,103.00 1,103.00     1.00 .יטרואת בושיחל ק"מ   
      
.םירטקה לכב תורונצל 02-ב ןייוזמ ןטב תפיטע     02.1.070

    800.00   800.00     1.00 .ןויז לזרב ללוכ ביבסמ מ"ס 02 יבועב ק"מ   
      
לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב עצמ     02.1.080
תובכש תיתחת דעו רוניצה תפיטע      
רמוח קוליסו יוניפ תוברל הכרדמ/טלפסא      

    350.00   350.00     1.00 .דבלב חקפמה תוארוהב הדובעה .רופח ק"מ   
  5,243.00 ןוטב תודובע 1.20 כ"הס  
  5,243.00 ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1191-220   .../050 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     050 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ב ו ח ר  ,ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס ו  ם ו ק י ש  15 ק ר פ       
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  י ר ח א  ,ת ו כ ר ד מ ו       
      
ק ו ר פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
,שיבכ וא ליבש ,תמייק הכרדמ לש ריהז קורפ     51.1.010
דוסי ללוכ ,םיגוסה לכמ תופצרמ םע םיפצורמ      
תומלשה תופצרמה תנסחאו יוקנ ,ןוטב בגו      
םוקמל תלוספה קוליסו חקפמה הרויש םוקמב      

     90.00    90.00     1.00 .קחרמ תלבגה אלל רשואמ ךפש ר"מ   
      
דע הנתשמ יבועב ןוטב וא טלפסא שיבכ קורפ     51.1.020
תולובגה רוסינ תועצמאב ,עצמה תבכש      
הכיפש םוקמל תלוספ יוניפו ינכמ רוסמב      
רובע הדידמה .קחרמה תלבגה אלל רדסומ      

    150.00   150.00     1.00 .ידדצ וד רוסינ ר"מ   
      
קורפ ללוכ ,טילונרג הפוצמ הכרדמ קורפ     51.1.030

     14.00    14.00     1.00 .רשואמ ךפש םוקמל תלוספה קולסו ר"מ   
      
םיגוסמ ןג ינבאו הלעת ינבא ,הפש ינבא קורפ     51.1.040
ןוסחא תוברל ,ןוטב בגו דוסי ללוכ ,םינוש      
ךפש םוקמל תלוספ קוליסו תומלשה םינבאה      

     13.00    13.00     1.00 .קחרמ תלבגה אלל רשואמ רטמ   
      
תוברל םיהבגה לכב םיצע תריקעו תתירכ     51.1.050
ץעכ .השרומ רתאל יוניפו רוב יולימ ,םוזיג      
'מ 0.1 הבוגב ולש עזגה ףקיהש הזכ בשחי      
דיקפ רתיה תא לבקל שי .הלעמו מ"ס 02 אוה      

    508.00   508.00     1.00 .םיצע תירכ/תריקעל תורעיה 'חי   
      
.השרומ רתאל םקוליסו ץע ישרוש תריקע     51.1.060

    150.00   150.00     1.00 .הריפחה רתאב רובה יולימ תללוכ הדובעה 'חי   
      
םיגוסה לכמ היח רדגו םיחמצו םיחיש תריקע     51.1.070
,התירכ לולכת הדובעה .תודובע עוציב ךרוצל      
רתאל תלוספ יוניפו םזגה תקחרהו הריקע      

     70.00    70.00     1.00 .השרומ ר"מ   
      
.שדחמ םתבכרהו תוחיטב תוקעמ קוריפ     51.1.080

    116.00   116.00     1.00 .םישרדנה רזעה ירמוח לכ תא תללוכ הדובעה רטמ   
      
      
      
      
      

  1,111.00 1.15.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../051 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     051 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,111.00 מהעברה      

      
      
דומעה ללוכ ,םירורמת לש ריהז קוריפ     51.1.090
םוקמב םתנסחא ,רזוח שומישל םתנכהו      
םתבכרה ,ריעה םוחתב חקפמה וילע הרויש      
יוניפ רחאל תלוספה קוליסו ,דומעל סיסב ללוכ      

    180.00   180.00     1.00 .רשואמ תלוספ 'חי   
      
םתנכהו םוסחמ ידומע לש ריהז קוריפ     51.1.100
וילע הרויש םוקמב םתנסחא ,רזוח שומישל      
סיסב ללוכ םתבכרה ,ריעה םוחתב חקפמה      
תלוספ יוניפ רחאל תלוספה קוליסו ,דומעל      

    150.00   150.00     1.00 .רשואמ 'חי   
      
שומישל םתנכהו םילספס לש ריהז קוריפ     51.1.110
חקפמה וילע הרויש םוקמב םתנסחא ,רזוח      
תלוספה קוליסו ,םתבכרה ,ריעה םוחתב      

    150.00   150.00     1.00 .רשואמ תלוספ יוניפ רחאל 'חי   
      

     29.00    29.00     1.00 .רשואמ רתאל תלוספה קוליסו הטאה יספ קורפ ר"מ  51.1.120
      
והשלכ גוסמ סובוטוא תנחת לש ריהז קורפ     51.1.130

  5,082.00 5,082.00     1.00 'פמוק .שדחמ ותנקתה וא ותרבעהו  
      
תופצורמ תוכרדמ וא טלפסא תוכרדמ קוריפ     51.1.140
םנוקיתו תיתש תחנהל הריפח ללוכ גוס לכמ      
תבלתשמ ןבא לש החנהו הקפסא י"ע שדחמ      
,ןימזמה תויחנה יפל ןוטב דוסי תסירה ללוכ      
עצמ לוח תקפסא םג ףסונב ללוכ הדיחיה ריחמ      
,הכרדמב תוחוש תמאתהו ןלבקה י"ע 'א גוס      
תוחיטב הקעמו הפשא יחפ ,םירורמת תנקתה      

    135.00   135.00     1.00 .םיפדוע קוליס ללוכ ר"מ   
      

     15.00    15.00     1.00 .םייק אשד חטשמ קוריפ ר"מ  51.1.150
      
םינוש םינזמ אשד ידברמ תנקתהו הקפסא     51.1.160
םינג ףגא תויחנהל םאתהב םוי 03 לופיט ללוכ      

     27.00    27.00     1.00 .ףונו ר"מ   
  6,879.00 קורפו הנכה תודובע 1.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 1191-220   .../052 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     052 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ע ו צ ב ( ם י ע צ מ ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
ן י מ ז מ ה  ר ו ש י א ל  ף ו פ כ ב  ת ו ד ו ב ע ה  ל כ       
)ד ב ל ב       
      
:הרעה      
    [ --------------------------------------------------  
לכ קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה יריחמ .1      
י"ע רשואמ תלוספ רתאל היחמצ/תלוספ/רמוח      
אוהש קחרמ לכב הביבסה תנגהל דרשמה      
יולימו םיעצמה יריחמ .2  תושרה ימוחתמ      
קודיהו רוזיפ הלבוה םיללוכ ,אבומ      
    -------------------------------------------------  
      
תועצמאב והשלכ רמוחמ ,הביצח וא/ו הריפח     51.2.020

     34.00    34.00     1.00 .והשלכ ילכ ק"מ   
      
שיגרו לבגומ חטשב הביצח וא הריפח     51.2.030

     47.00    47.00     1.00 .)םיידי תודובע( ק"מ   
      

      5.00     5.00     1.00 .קודיה אלל ,תוכרדמו םישיבכל תיתש רושי ר"מ  51.2.040
      

      7.00     7.00     1.00 .טרפימ יפל הרקב םע ,רקובמ חטש קודיה ר"מ  51.2.050
      

      5.00     5.00     1.00 .ליגר חטש קודיה ר"מ  51.2.060
      
,עצמ( תיתשתה ינפ קודיהו הבטרה ,ךומית     51.2.070

      4.00     4.00     1.00 .תמייק )מ"וגא ר"מ   
      

      3.00     3.00     1.00 .רקובמ יולימ לש קודיה ר"מ  51.2.080
      

     10.00    10.00     1.00 .םילבגומ םיחטשב רקובמ יולימ לש קודיה ר"מ  51.2.090
      
רושי ללוכ ,תולוקשמ תועצמאב ימניד קודיה     51.2.100

     32.00    32.00     1.00 .קודיהה ינפל חטשה סוליפו ר"מ   
      
,גרודמו יקנ ,ררבנ ימוקמ רמוחמ אבומ יולימ     51.2.110

     68.00    68.00     1.00 .תובכשב ורוזיפ ללוכ ק"מ   
      
,גוריד אלל ,ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ     51.2.120
ורוזיפ ללוכ ,חקפמה תושירדל םאתומ      

     42.00    42.00     1.00 .תובכשב ק"מ   
      
דיחא יבועב ,תוכרדמו םישיבכל 'א גוס עצמ     51.2.130

    126.00   126.00     1.00 .הנתשמו ק"מ   
      
      
      

    383.00 2.15.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../053 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     053 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    383.00 מהעברה      

      
      
דיחא יבועב ,תוכרדמו םישיבכל 'ב גוס עצמ     51.2.140

    170.00   170.00     1.00 .הנתשמו ק"מ   
      

     85.00    85.00     1.00 .טלפסא תוכרדמל עצמ ק"מ  51.2.150
      
תוכרדמו םישיבכ ןוקיתו תמלשהל 'א גוס עצמ     51.2.160

    125.00   125.00     1.00 .הנתשמ יבועב ק"מ   
      
תיתשת תחנה ךרוצל הרופח המדא תפלחה     51.2.170
לוחב )חקפמה י"ע שרדיש תומוקמב( רוניצל      
,הריפחה תמדא תקחרה ללוכ ,יקנ תונויד      
ידכ ךות וקודיהו תובכשב ורוזפ ,לוח תקפסה      
%89 לש תופיפצ תלבקל דע הבטרה      
קפוסמ ק"מ יפל הדידמה וטשאא דייפידומ      

    100.00   100.00     1.00 .חולשמ תודועתל ףופכב ,לעופב ק"מ   
      

     45.00    45.00     1.00 .ורוזיפ ללוכ ,ןג תמדאמ אבומ יולימ ק"מ  51.2.180
      
קודיהב תובכשב תולעת יולימל תונויד לוח     51.2.190
.דומ %89 לש תופיפצל דע הבטרהבו      
םאתהב רופחה רפעה קוליס תוברל וטשאא      
רונצה יוסיכו דופירל רבעמ( דחוימה טרפמל      

    100.00   100.00     1.00 .)שיבכה תיתחת עצמל רבעמו ק"מ   
      
קודיהב תובכשב תולעת יולימל 'א גוס עצמ     51.2.200
.דומ %89 לש תופיפצל דע הבטרהבו      
לעמ( רופחה רפעה קוליס תוברל וטשאא      
עצמ תיתחתל דעו רונצה יוסיכו דופירל      

    126.00   126.00     1.00 .חקפמהמ בתכב הארוה יפל קר )שיבכה ק"מ   
  1,134.00 )דבלב ןימזמה רושיאל ףופכב תודובעה לכ עוצב( םיעצמו רפע תודובע 2.15 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  3.15 ק ר פ  ת ת       
      

      2.00     2.00     1.00 .ר"מ/ג"ק 5.0 רועשב ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.3.010
      
רועשב )םיפצרוקמ םיחטשל( ןמוטיב סוסיר     51.3.020

      2.50     2.50     1.00 .ר"מ/ג"ק 5.0 ר"מ   
      
0.1 רועשב )דוסי יופצ( ןמוטיב סוסיר     51.3.030

      2.50     2.50     1.00 .ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
מ"ס 0.3 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.3.040

     30.00    30.00     1.00 .)'א גוס תבורעתב םיטגירגאה גורד( ר"מ   
     37.00 3.15.2 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1191-220   .../054 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     054 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
     37.00 מהעברה      

      
      

     34.00    34.00     1.00 .מ"ס 0.4 יבועב ל"נכ ר"מ  51.3.050
      

     39.00    39.00     1.00 .מ"ס 0.5 יבועב ל"נכ ר"מ  51.3.060
      

     42.00    42.00     1.00 .מ"ס 0.6 יבועב ל"נכ ר"מ  51.3.070
      

     40.00    40.00     1.00 .מ"ס 0.4 יבועב תוכרדמל ןוטב טלפסא תבכש ר"מ  51.3.080
      
תויצח לש ינמז ןוקיתל רק טלפסא ןוטב     51.3.090

    120.00   120.00     1.00 .םישיבכ ר"מ   
      
ריהמ MSLC גוסמ ןוטבב תולעת יולימ     51.3.100
תיתחתל דע רונצה תפיטע תושקתה      

    300.00   300.00     1.00 .הכרדמ/טלפסא ק"מ   
      
מ"ס 5 דע יבועב תמייק טלפסא תעסימ ףוצרק     51.3.110
רתאל תלוספה קוליסו ר"מ 002 דע לש חטשב      
ינכמ ילכב חטשה אוטאט ללוכ השרומ      

     13.00    13.00     1.00 .םיאתמ ר"מ   
      
מ"ס 5 דע יבועב תמייק טלפסא תעסימ ףוצרק     51.3.120
רתאל תלוספה קוליסו ר"מ 102 -מ חטשב      

      9.00     9.00     1.00 .םיאתמ ינכמ ילכב חטשב אוטאט ללוכ השרומ ר"מ   
      
וד רוסינ( ינכמ רוסמ י"ע טלפסא שיבכ תחיתפ     51.3.130
תללוכ הדובעה .ותומדקל בצמ תרזחהו )ידדצ      
רוזיפו 'א גוס עצמ תקפסא ,טלפסא קוריפ      
תובטרומ א"כ מ"ס 02 לש תובכש יתשב      
יבועב טלפסא תובכש יתש .דרפנב תוקדוהמו      
דרפנב תקדוהמ ןהמ תחא לכ )5 + 3( מ"ס 8      
בחור .תלוספ קוליס ללוכ שבכמ תרזעב      

    130.00   130.00     1.00 .רתאב חקפמה י"ע רדגוי החיתפה ר"מ   
      
וד רוסינ( ינכמ רוסמ י"ע טלפסא שיבכ תחיתפ     51.3.140
הדובעה .ותומדקל בצמה תרזחהו )ידדצ      
תובכש 2 עוציבו םייק טלפסא קוריפ תללוכ      
תחא לכ )5 + 3( מ"ס 8 יבועב שדח טלפסא      
אלל( תלוספ קוליס ללוכ דרפנב קדוהמ      
חקפמה י"ע רדגוי החיתפה בחור .)םיעצמ      

     90.00    90.00     1.00 .רתאב ר"מ   
      
      
      
      

    854.00 3.15.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../055 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     055 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    854.00 מהעברה      

      
      
רוסינ( ינכמ  רוסמ י"ע טלפסא תכרדמ תחיתפ     51.3.150
הדובעה .ותומדקל בצמ תרזחהו )ידדצ וד      
עצמ תקפסא ,טלפסא קוריפו רוסינ תללוכ      
א"כ מ"ס 51 יבועב תובכש 2 -ב רוזיפו      
טלפסא תבכש,דרפנב תוקדוהמו תובטרומ      
בחור .תלוספ קוליסו מ"ס 5 יבועב תחא      

    110.00   110.00     1.00 .רתאב חקפמה י"ע רדגוי החיתפה ר"מ   
      
רוסינ( ינכמ רוסמ י"ע טלפסא תכרדמ תחיתפ     51.3.160
הדובעה .ותומדקל בצמ תרזחהו )ידדצ וד      
טלפסא תבכש ,טלפסא קוריפו רוסינ תללוכ      
אלל( תלוספה קוליסו  מ"ס 5 יבועב תחא      
חקפמה י"ע רדגוי החיתפה בחור .)םיעצמ      

     70.00    70.00     1.00 .רתאב ר"מ   
      
הבוג 'מ 4 בחורב טלפסאמ הטאה יספ תנקתה     51.3.170
ללוכ הנתשמ ךרואבו זכרמב מ"ס 01 דע      

    750.00   750.00     1.00 םיפדוע קוליס ללוכ טלפסא רוזיפו הקפסא רטמ   
  1,784.00 טלפסא תודובע 3.15 כ"הס  

      
ם י א ת ה  ה ב ו ג  ת מ א ת ה  4.15 ק ר פ  ת ת       
      
,תלוספ יוניפ :םיללוכ םיריחמה .1 תורעה      
.2 .םיאת זוקינ ,הדובעה ירחא חטשה זוקינ      
יפוס הבוג דע םימייק םיאת הבוג תמאתה      
אלל םישורד םירמוחו רפע תודובע ללוכ      
תרוגח ללוכ ,הסכמ תפלחהו הרקת תריבש      
לש גוס לכל המאתהה  .3 .ביבסמ ןיוזמ ןוטב      
הילוח םע/רתאב הקיצי תוברל בויב תחוש      
.'וכו תינוק הנוילע      
      
ת/םייק הכרדמב וא/ו שיבכב תוחוש תמאתה     51.4.020
תוילוח תהבגה וא תכמנה י"ע ת/ןנכותמ וא      
הרקת קוריפ , הריפח : ללוכ מ"ס 08 רטוקב      
הכמנהל תוילוחהמ קלח רוסינ ,םימייק הסכמו      
תנקתה ,ההבגה ךרוצל הילוחל תפסות וא      
םישרדנה תומוקמב ןוטיב ,הסכמהו הרקתה      
+/-  ל דע המאתה .םירמוח יפדוע תקחרהו      

    996.00   996.00     1.00 .מ"ס 03 'חי   
      
      
      
      

    996.00 4.15.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../056 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     056 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    996.00 מהעברה      

      
      
ת/מייק הכרדמב וא/ו שיבכב תוחוש תמאתה     51.4.030
תוילוח תהבגה וא תכמנה י"ע ת/ןנכותמ וא      
הרקת קוריפ , הריפח : ללוכ מ"ס 001 רטוקב      
הכמנהל תוילוחהמ קלח רוסינ ,םימייק הסכמו      
תנקתה ,ההבגה ךרוצל הילוחל תפסות וא      
םישרדנה תומוקמב ןוטיב ,הסכמהו הרקתה      
+/-  ל דע המאתהה .םירמוח יפדוע תקחרהו      

  1,246.00 1,246.00     1.00 .מ"ס 03 'חי   
      
ת/םייק הכרדמב וא/ו שיבכב תוחוש תמאתה     51.4.040
תוילוח תהבגה וא תכמנה י"ע ת/ןנכותמ וא      
הרקת קוריפ ,הריפח : ללוכ מ"ס 521 רטוקב      
הכמנהל תוילוחהמ קלח רוסינ ,םימייק הסכמו      
תנקתה ,ההבגה ךרוצל הילוחל תפסות וא      
םישרדנה תומוקמב ןוטיב ,הסכמהו הרקתה      
-/+ ל דע המאתהה .םירמוח יפדוע תקחרהו      

  1,496.00 1,496.00     1.00 .מ"ס 03 'חי   
  3,738.00 םיאתה הבוג תמאתה 4.15 כ"הס  

      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  5.15 ק ר פ  ת ת       
      
הדובעה .אוהש גוס לכמ ףוציר תחנהו קוריפ     51.5.010
,מ"ס 5 יבועב יקנ לוח רוזיפו הקפסא תללוכ      
ללוכ ,םקודיהו מ"ס 02 יבועב םיעצמ תבכש      
תופצרמ תקפסאו וקרופש תופצרמה רודיס      
ויה וא קוריפה ןמזב ורבשנש הלא םוקמב      
רתאל תלוספ קוליסו ןכל םדוק תורובש      
'א גוס עצמ ,לוח :ןוגכ ,םירמוחה לכ .השרומ      

    135.00   135.00     1.00 .ןלבקה י"ע וקפוסי - תובלתשמ םינבאו ר"מ   
      
.שדח דוסי לע הפש ינבא תחנהו קוריפ     51.5.020
וקוזינ רשא הפש ינבא תקפסה תללוכ הדובעה      
תודובעה לכו תנעשמו דוסי .קוריפה ךלהמב      

     70.00    70.00     1.00 .תושורדה רטמ   
      
ללוכ אוהש גוס לכמ ףוציר לש דבלב החנה     51.5.030

     35.00    35.00     1.00 .מ"ס 5 יבועב לוח תבכש רוזיפו הקפסה ר"מ   
      
הדובעה .דוסי לע הפש ינבא לש דבלב החנה     51.5.040

     40.00    40.00     1.00 .תושורדה תודובעה לכו תנעשמו דוסי תללוכ רטמ   
      
הדובעה .דוסי לע ןג ינבא לש דבלב החנה     51.5.050

     36.00    36.00     1.00 .תושורדה תודובעה לכו תנעשמו דוסי תללוכ רטמ   
    316.00 5.15.2 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1191-220   .../057 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     057 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    316.00 מהעברה      

      
      
וא 6/01/02 בלתשמ ףוציר תחנהו תקפסה     51.5.060
תללוכ הדובעה  .ןבל וא רופא ןווגב 6/02/02      
ךותיח , )מ"ס 03 קמועב הריפח( ךרד תרוצ      
יבועב קדוהמ עצמ ,ךרוצה הרקמב םישרוש      
יוניפו מ"ס 5 יבועב יקנ לוח תבכש מ"ס 02      

    122.00   122.00     1.00 .השרומ רתאל תלוספ ר"מ   
      
6/03/03 בלתשמ ףוציר תחנהו תקפסה     51.5.070
הריפח( ךרד תרוצ תללוכ הדובעה .הנייס      
הרקמב םישרוש ךותיח ,)מ"ס 03 קמועב      
לוח תבכש מ"ס 02 יבועב קדוהמ עצמ ,ךרוצה      
רתאל תלוספה יוניפו מ"ס 5 יבועב יקנ      

    129.00   129.00     1.00 .השרומ ר"מ   
      
תובלתשמ תופצרמ  לש דבלב הקפסה     51.5.080

     47.00    47.00     1.00 מ"ס 6 יבועב םיגוסה לכמ תורופא ר"מ   
      
תודימב הפש ינבא לש דבלב הקפסה     51.5.090

     70.00    70.00     1.00 17/25/100 רטמ   
      
001/02/01 תודימב ןג ינבא לש דבלב הקפסה     51.5.100

     55.00    55.00     1.00 מ"ס רטמ   
      
תודימב לגועמ שאר םע ןג ינבא דבלב הקפסה     51.5.110

     60.00    60.00     1.00 .מ"ס 001/02/01 רטמ   
      
םע תובלושמ תופצרמ לש החנהו הקפסא     51.5.120
ןייטשרקא תרצות םירוועל  ןומיס ןבאו תוטילב      

    220.00   220.00     1.00 .לוחו 'א גוס עצמ הקפסא ללוכ ע"ש וא ר"מ   
      
:ללוכ 54X54 בוחר תופצרמ ןוקיתו קוריפ     51.5.130
תבכש לע ,מ"ס 5 יבועב לוח יולמו הקפסא      
רודיס ללוכ ,מ"ס 04 יבועב תקדוהמ םיעצמ      
תושדח תופצרמ תקפסאו ,וקרופש תופצרמה      

     70.00    70.00     1.00 .קוריפה ןמזב ורבשנש הלא םוקמב ר"מ   
      
:ללוכ ,תובלתשמ םינבאמ ףוציר ןוקיתו קוריפ     51.5.140
שורדה יבועב םיעצמו לוח יולמו הקפסא      
תובלתשמה םינבאה רודיס ללוכ ,םקודיהו      
תובלתשמ םינבא תחנהו הקפסא,וקרופש      
לכ .קוריפה ןמזב ורבשנש ולא םוקמב תושדח      
םינבאו  'א גוס עצמ ,לוח :ןוגכ ,םירמוחה      

    135.00   135.00     1.00 .ןלבקה י"ע וקפוסי - תובלתשמ ר"מ   
      

  1,224.00 5.15.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../058 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     058 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,224.00 מהעברה      

      
      
הקפסא :ללוכ , הפש ןבא ןוקיתו קוריפ     51.5.150
וקוזינ וא וקרופ רשא הפש ינבא תנקתהו      
הפש ינבא :ללוכ ,םימ יווק תחנה עוצב ךלהמב      
,םינבאה תבכרה ,דוסיה ןוקית ,תושדח      

     45.00    45.00     1.00 .םדוקה בצמל םתרזחהו רטמ   
      
גוסו עבצ לכב "יא ינבא" תחנהו הקפסא קורפ     51.5.160

     70.00    70.00     1.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ רטמ   
      
גוסו עבצ לכב הפש ינבא תחנהו הקפסאו קורפ     51.5.170

     70.00    70.00     1.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ רטמ   
      
גוסו עבצ לכב ןג ינבא תחנהו הקפסא ,קורפ     51.5.180

     60.00    60.00     1.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ רטמ   
      
בכרל הסינכב הפש ןבא לש החנהו הקפסא     51.5.190
לש SM-21 םגדמ המגודכ דוסי לע ןוטבמ      

    125.00   125.00     1.00 ןמפלוו רטמ   
  1,594.00 ףוציר תודובע 5.15 כ"הס  

      
ן ו מ י ס  ת ו ד ו ב ע  6.15 ק ר פ  ת ת       
      
ידומע וא םוסחמ ידומע לש דבלב הבצה     51.6.010
תודימב ןוטבמ דוסי ,הריפח תוברל ,רורמת      
טלפסא/תופצרמה ןוקיתו  מ"ס 04/03/03      

    120.00   120.00     1.00 .דומעה ביבס 'חי   
      

      3.00     3.00     1.00 .אלמ ןבל מ"ס 21 בחורב םיווק תעיבצ רטמ  51.6.020
      

      6.00     6.00     1.00 אלמ ןבל מ"ס 03 בחורב םיווק תעיבצ רטמ  51.6.030
      

      3.00     3.00     1.00 אלמ בוהצ מ"ס 21 בחורב םיווק תעיבצ רטמ  51.6.040
      

      6.00     6.00     1.00 אלמ בוהצ מ"ס 03 בחורב םיווק תעיבצ רטמ  51.6.050
      

     22.00    22.00     1.00 )מ"ס 02 בחורב םיווק( העונת-יא תעיבצ רטמ  51.6.060
      

     26.00    26.00     1.00 דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.6.070
      

     42.00    42.00     1.00 לופכ ץח תעיבצ 'חי  51.6.080
      

      6.00     6.00     1.00 הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.6.090
    234.00 ןומיס תודובע 6.15 כ"הס  

 15,363.00 בויבו םימ תודובע ירחא ,תוכרדמו תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 כ"הס  
קובץ: 1191-220   .../059 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     059 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ם י מ  י ו ו ק  ת ח נ ה ו  ה ק פ ס א  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
יעטק תחנה וא/ו תפלחהל םיפיעסה יריחמ      
:םיללוכ םייטסלפ/הדלפמ תורונצ      
קפסה ינסחממ םתלבוה ,תורוניצה תקפסא.1      
.רוזיפו הקירפ ,הדובעה רתאל      
.הביצח וא/ו הריפח .2      
םיטרס י"ע הפיטע ןוקית,תורוניצה ךותיר.3      
הבש הפיטע התואב רחא רמוח וא םייטסלפ      
,םיכותירה ,תורוניצה ישאר:תורוניצה םיפוטע      
הביס לכמ הפיטעה העגפנ וב םוקמ לכבו      
.איהש      
      
ללוכ רונצה ביבס מ"ס 02 לוח תפיטע .4      
.לוחה תקפסא      
םייעקרק-תת םיווקל תחתמ תורונצ תלחשה .5      
,כ"לט ,למשח ,זוקינ,םימ יווק :ןוגכ םימייק      
.'וכו בויב ,ןופלט      
"םידמל"-ו תורוגיפה ,תויווזה לכ תיישע .6      
.וקב םתבכרה וא/ו םכותיר ,הדלפ רונצמ      
.םישורדה םירזיבאה לכ תבכרה .7      
.וחנוהש םיווקה יוטיחו הפיטש.8      
רטוקב רונצה יאוותבש םייקה רוניצ קורפ .9      
תרזחהו המדא יפדוע קוליסו האצוה 4" דע      
.ותומדקל בצמה      
05 הבוגב םימ רוניצ לעמ ינקת ןומיס טרס .01      
רובע הטסורנ טוח ללוכ םימ רוניצ לעמ מ"ס      
.לוגסקפ תרנצ      
      
תורונצ לש הפלחה וא/ו החנה הלבוה הקפסא     57.1.010
תלחשומ תיתבכש תלת הפיטע םיפוטע הדלפ      
61/3" .ד.ע 02" רטוקב טלמ םינפ םיפוצמו      

  1,139.00 1,139.00     1.00 .'מ 0.2 דע קמועב רטמ   
      
תורונצ לש הפלחה וא/ו החנה הלבוה הקפסא     57.1.020
תלחשומ תיתבכש תלת הפיטע םיפוטע הדלפ      
61/3" .ד.ע 81" רטוקב טלמ םינפ םיפוצמו      

  1,048.00 1,048.00     1.00 .'מ 0.2 דע קמועב רטמ   
      
תורונצ לש הפלחה וא/ו החנה הלבוה הקפסא     57.1.030
תלחשומ תיתבכש תלת הפיטע םיפוטע הדלפ      
61/3" .ד.ע 61" רטוקב טלמ םינפ םיפוצמו      

    752.00   752.00     1.00 .'מ 0.2 דע קמועב רטמ   
      
      

  2,939.00 1.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../060 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     060 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,939.00 מהעברה      

      
      
תורונצ לש הפלחה וא/ו החנהו הלבוה ,הקפסא     57.1.040
תלחשומ תיתבכש תלת הפיטע םיפוטע הדלפ      
61/3" .ד.ע 21" רטוקב טלמ םינפ םיפוצמו      

    608.00   608.00     1.00 .'מ 05.1 דע קמועב רטמ   
      
תורונצ לש הפלחה וא/ו החנה, הלבוה, הקפסא     57.1.050
תלחשומ תיתבכש תלת הפיטע םיפוטע הדלפ      
23/5" .ד.ע 01" רטוקב - טלמ םינפ םיפוצמו      

    457.00   457.00     1.00 .'מ 05.1 דע קמועב רטמ   
      
תורונצ  לש הפלחה וא/ו החנה ,הלבוה ,הקפסא     57.1.060
תיתבכש תלת הפיטע םיפוטע ל"נכ הדלפ      
.ד.ע 8" רטוקב - טלמ םינפ םיפוצמו תלחשומ      

    398.00   398.00     1.00 .'מ 52.1 דע קמועב 23/5" רטמ   
      
תורונצ  לש הפלחה וא/ו החנה ,הלבוה ,הקפסא     57.1.070
תיתבכש תלת הפיטע םיפוטע ל"נכ הדלפ      
.ד.ע 6" רטוקב - טלמ םינפ םיפוצמו תלחשומ      

    329.00   329.00     1.00 .'מ 52.1 דע קמועב 23/5" רטמ   
      
תורונצ לש הפלחה וא/ו החנה ,הלבוה ,הקפסא     57.1.080
תיתבכש תלת הפיטע םיפוטע ל"נכ הדלפ      
.ד.ע 4" רטוקב - טלמ םינפ םיפוצמו תלחשומ      

    298.00   298.00     1.00 .'מ 52.1 דע קמועב 23/5" רטמ   
      
תורונצ לש הפלחה וא/ו החנה ,הלבוה ,הקפסא     57.1.090
תיתבכש תלת הפיטע םיפוטע ל"נכ הדלפ      
.ד.ע 3" רטוקב - טלמ םינפ םיפוצמו תלחשומ      

    266.00   266.00     1.00 .'מ 0.1 דע קמועב 23/5" רטמ   
      
תורונצ לש הפלחה וא/ו החנה הלבוה ,הקפסא     57.1.100
תיתבכש תלת הפיטע םיפוטע ל"נכ הדלפ      
2" רטוקב - טלמ םינפ םיפוצמו תלחשומ      

    190.00   190.00     1.00 .'מ 0.1 דע קמועב רטמ   
      
תורונצ לש הפלחה וא/ו החנהו הלבוה , הקפסא      
ץחל 001EP תמגודכ EPDH  גוסמ ןליתאילופ      
תבכרהו הקפסא ללוכ 'מטא 61 הדובע      
.'מ 05.1 דע קמועב םישרדנה םירזיבאה      
      

    105.00   105.00     1.00 מ"מ 05 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.120
      

    124.00   124.00     1.00 מ"מ 57-36 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.130
      

  5,714.00 1.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../061 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     061 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,714.00 מהעברה      

      
      

    168.00   168.00     1.00 מ"מ 011-09 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.140
      

    239.00   239.00     1.00 מ"מ 061-041 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.150
      

    388.00   388.00     1.00 מ"מ 522-002 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.160
      

    540.00   540.00     1.00 מ"מ 052 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.170
      

    635.00   635.00     1.00 מ"מ 082 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.180
      

    680.00   680.00     1.00 מ"מ 513 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.190
      

    870.00   870.00     1.00 מ"מ 553 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.200
      

    930.00   930.00     1.00 מ"מ 004 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.210
      
תורונצ לש הפלחה וא/ו החנהו הלבוה ,הקפסא      
'מטא 61 הדובע ץחל לוגסקפ בלוצמ ןליטאילופ      
םישורדה םירזיבאה תבכרהו הקפסא ללוכ      
.'מ 05.1 דע קמועב      
      

    185.00   185.00     1.00 מ"מ 36 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.230
      

    197.00   197.00     1.00 מ"מ 57 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.240
      

    232.00   232.00     1.00 מ"מ 09 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.250
      

    260.00   260.00     1.00 מ"מ 011 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.260
      

    310.00   310.00     1.00 מ"מ 041 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.270
      

    360.00   360.00     1.00 מ"מ 061 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.280
      

    468.00   468.00     1.00 מ"מ 002 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.290
      

    551.00   551.00     1.00 מ"מ 522 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.300
      

    597.00   597.00     1.00 מ"מ 052 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.310
      

    643.00   643.00     1.00 מ"מ 082 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.320
      

    665.00   665.00     1.00 מ"מ 513 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.330
      

    809.00   809.00     1.00 מ"מ 553 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.340
 15,441.00 1.75.2 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1191-220   .../062 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     062 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 15,441.00 מהעברה      

      
      

    950.00   950.00     1.00 מ"מ 004 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.350
      
תורונצ לש הפלחה וא/ו החנהו הלבוה ,הקפסא      
'מטא 21 הדובע ץחל לוגסקפ בלוצמ ןליטאילופ      
םישורדה םירזיבאה תבכרהו הקפסא ללוכ      
.'מ 05.1 דע קמועב      
      

    155.00   155.00     1.00 מ"מ 57 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.360
      

    190.00   190.00     1.00 מ"מ 09 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.370
      

    218.00   218.00     1.00 מ"מ 011 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.380
      

    319.00   319.00     1.00 מ"מ 061 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.390
      

    425.00   425.00     1.00 מ"מ 002 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.400
      

    509.00   509.00     1.00 מ"מ 522 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.410
      

    555.00   555.00     1.00 מ"מ 052 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.420
      

    601.00   601.00     1.00 מ"מ 082 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.430
      

    623.00   623.00     1.00 מ"מ 513 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.440
      

    767.00   767.00     1.00 מ"מ 553 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.450
      

    908.00   908.00     1.00 מ"מ 004 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.460
      
תורונצ לש הפלחה וא/ו החנהו הלבוה ,הקפסא      
'מטא 01 הדובע ץחל לוגסקפ בלוצמ ןליטאילופ      
םישורדה םירזיבאה תבכרהו הקפסא ללוכ      
.'מ 05.1 דע קמועב      
      

    145.00   145.00     1.00 מ"מ 09 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.470
      

    162.00   162.00     1.00 מ"מ 011 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.480
      

    234.00   234.00     1.00 מ"מ 041 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.490
      

    306.00   306.00     1.00 מ"מ 061 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.500
      

    237.00   237.00     1.00 מ"מ 002 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.510
      

 22,745.00 1.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../063 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     063 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 22,745.00 מהעברה      

      
      

    407.00   407.00     1.00 מ"מ 522 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.520
      

    448.00   448.00     1.00 מ"מ 052 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.530
      

    489.00   489.00     1.00 מ"מ 082 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.540
      

    601.00   601.00     1.00 מ"מ 513 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.550
      

    643.00   643.00     1.00 מ"מ 553 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.560
      

    683.00   683.00     1.00 מ"מ 004 רטוקב תרנצ ל"נכ רטמ  57.1.570
      
תורונצ לש הפלחה וא/ו החנה הלבוה ,הקפסא     57.1.580
הפיטע םע הדלפ 04 לוידקס 2" םינבלוגמ      
ע"ש וא CPA  תיתבכש תלת תינוציח      
,תויטרפ וא תוירוביצ תוניג ,םיתב תורצחב      
:ןוגכ גוס לכמ םיפצורמ םיחטשמ ,אשד יחטשמ      
רואתב ליעל רומאה לכ ללוכ( 'וכו ףוציר ,ןוטב      

    190.00   190.00     1.00 )םימ תרנצ תפלחה/תחנהל תודובעה רטמ   
      

    158.00   158.00     1.00 1½" - םינבלוגמ תורונצל ל"נכ רטמ  57.1.590
      

    146.00   146.00     1.00 1" םינבלוגמ תורונצל ל"נכ רטמ  57.1.600
      

    127.00   127.00     1.00 4/3" םינבלוגמ תורונצל ל"נכ רטמ  57.1.610
      
תורונצ תפלחה וא/ו החנהו הלבוה ,הקפסא     57.1.620
,7244 י"ת ,'מטא 01 הדובע ץחל ןליתאילופמ      

    150.00   150.00     1.00 .הדובעה לכ ללוכ מ"מ 011 רטוקב רטמ   
      
תורונצ תפלחה וא/ו החנהו הלבוה ,הקפסא     57.1.630
,7244 י"ת ,'מטא01 הדובע ץחל ןליתאילופמ      
ףיעסמ תודובעה לכ ללוכ מ"מ 09-57 רטוקב      

    125.00   125.00     1.00 .םדוק רטמ   
      
תורונצ תפלחה וא/ו החנהו הלבוה ,הקפסא     57.1.640
,7244 י"ת ,'מטא 01  הדובע ץחל ןליתאילופמ      
ףיעסמ תודובעה לכ ללוכ מ"מ 36-05 רטוקב      

    105.00   105.00     1.00 .םדוק רטמ   
      
תורונצ תפלחה וא/ו החנהו הלבוה ,הקפסא     57.1.650
,7244 י"ת ,'מטא 01  הדובע ץחל ןליתאילופמ      

     80.00    80.00     1.00 .םדוק ףיעסמ תודובעה לכ ללוכ מ"מ 52 רטוקב רטמ   
      

 27,097.00 1.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../064 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     064 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 27,097.00 מהעברה      

      
      
ינמז רונצ לש החנהו הלבוה ,הקפסא     57.1.660
ללוכ מ"מ 09 דע לש םירטקב ןליטאילופמ      
/תמייק םימ תרנצלו םימייק םימ ידמל רוביח      

     70.00    70.00     1.00 ףוגמ רטמ   
      
:תורעה      
ריזחהל ןלבקה לע םיאשדבו םינגב ,תורצחב.1      
אללו ונובשח לע םדוקה ובצמל חטשה תא      
.ךכ לע ףסונ םולשת      
םלושת .'מ 05.1 קמועל דע וחנוי םימה יווק.2      
'מ 05.0 לכ לע %01 לש רועשב תפסות      
.םיפסונ      
,תופיטע ,םימוא ,םיגרב :ןוגכ ,רזע ירמוח לכ.3      
ידי לע וקפסי 'וכו ןמש עבצ,ןתשפ,םימטא      
.ונובשח לעו ןלבקה      
      
םילכב ללכ ךרדב השעת הלעתה תריפח  .4      
םוקמ לכב וא ,םילבגומ תומוקמב םלוא, םיינכמ      
תדובעב הריפחה השעית ,סדנהמה הרויש      
.דרפינב םלושי אל םיידי תודובע רובעב .םיידי      
ןובשח לע השעת רקובמה קודיהה תקידב .5      
הקידב לע הלעי אלש רפסמב םלוא ,ןלבקה      
תללוכה תומכהמ עצוממב רטמ 001 לכב תחא      
.הלעתה ךרואל      
      
תא קודבל תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה  .6      
הקידב תרזעב ןלבקה י"ע ושענש םיכותירה      
ררבתיו הדימב , תרחא וא תיפרגוידר      
לכ תקידב לטות ןלבקה לע ןיקת וניא ךותירהש      
תולעו , ןוכנל אצמי ןימזמהש םיכותרה תומכ      
.ןלבקה ןובשח לע היהת הקידבה      
      
םוקמב רטוק לכב ינמז וק תחנהו הקפסא      
,הכרדמב( חקפמה תויחנה יפ לע שרדייש      
תקספה ללוכ )'וכו תורצח ,םייטרפ םישרגמ      
תיב ירוביחל םימייק םיווקל רוביח ,םימה זוקינו      
םירזיבאה לכ תבכרהו םיקוריפ י"ע םימייק      
וקה קוריפ ,םיתבה ירוביח תמלשהל םישורדה      
וא ןבלוגמ היהי רונצה .חטשהמ וקוליסו ינמזה      
ינמזה וקל םירזיבאהו תורונצה לכ .ןליתאילופ      
.ןלבקה י"ע וקפוסי      

 27,167.00 םימ יווק תחנהו הקפסא 1.75 כ"הס  
      
      
      

קובץ: 1191-220   .../065 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     065 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ז י ב א ו  ם י מ  י נ ק ת מ  2.75 ק ר פ  ת ת       
      
הרבעה ,םייק וק לע 3" שא יוביכ זרב קורפ     57.2.005
,תושרה גיצנ וילע הרויש םוקמב הנקתהו      
םיכותיר ,םיכותיחה לכ תא תללוכ הדובעה      
עוציב ךרוצל םישורדה םירזיבאה ירוביחו      
הפירשה זרב רוביחו םימ תריגס ללוכ ,הדובעה      

    992.00   992.00     1.00 'פמוק .םימ וקל  
      
רתאמ וקוליסו רטוק לכב םייק טנרדיה קוריפ     57.2.010

    386.00   386.00     1.00 'פמוק .רשואמ  
      
3" יוביכ זרב תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.2.015
רזוח יולימו הריפח ללוכ םייק וק לע      
,ישאר רונצב חתפ תיישע,הדובעה רמגב      
,'מ 4 דע לש ךרואב 4" רונצ ,4" תשקו עט      
רבחמ םע 3" יוביכ זרב שארו 4" יתשורח ףקז      

  1,700.00 1,700.00     1.00 .ץרוטש 'חי   
      
3X2" לופכ יוביכ זרב תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.2.020
רזוח יולימו הריפח ללוכ םייק וק לע      
,ישאר רונצב חתפ תיישע,הדובעה רמגב      
,'מ 4 דע לש ךרואב 4" רונצ ,4" תשקו עט      
3X2"  לופכ יוביכ זרב שארו 4"  יתשורח ףקז      

  2,375.00 2,375.00     1.00 ץרוטש ירבחמ םע 'חי   
      
3X2" לופכ יוביכ זרב תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.2.025
רזוח יולימו הריפח ללוכ םייק וק לע      
,ישאר רונצב חתפ תיישע,הדובעה רמגב      
,'מ 4 דע לש ךרואב 6" רונצ ,6" תשקו עט      
3X2"  לופכ יוביכ זרב שארו 4"  יתשורח ףקז      

  4,265.00 4,265.00     1.00 ץרוטש ירבחמ םע 'חי   
      
וקב 3" יוביכ זרב תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.2.030
4" רוניצ עטקו 4" יתשורח ףקז ללוכ שדח      

  2,110.00 2,110.00     1.00 'מ 4 דע ךרואב 'חי   
      
3X2" לופכ יוביכ זרב תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.2.035
4" רוניצ עטקו 4" יתשורח ףקז ללוכ שדח וקב      

  2,850.00 2,850.00     1.00 'מ 4 דע ךרואב 'חי   
      
3X2" לופכ יוביכ זרב תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.2.040
6" רוניצ עטקו 6" יתשורח ףקז ללוכ שדח וקב      

  3,610.00 3,610.00     1.00 'מ 4 דע ךרואב 'חי   
      

  1,056.00 1,056.00     1.00 4" ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות 'חי  57.2.045
      

 19,344.00 2.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../066 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     066 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 19,344.00 מהעברה      

      
      
תורעה      
ןובשחב חקליי ריחמב םיתב ירוביח תיישעב .1      
רובחה רובע וחנוהש תורונצ יעטק ךרוא      
- דדוב רובחל הנכה וא דדוב רובח :ןמקלדכ      
0.5 - לופכ רובחל הנכה וא לופכ רובח .'מ 5.2      
,ל"נה ךרואל רבעמ וחנוי רשא תורונצה .'מ      
יפל "תורונצ תחנהו תקפסא" יפיעסב וללכיי      
.א"מ      
      
םלושי את ךותב זירט ףוגמ שרדיו הדימב .2      
.םיפוגמב הנקתה יפיעס יפל תפסות ןלבקל      
      
וקמ האיצי ללוכ ,1" דדוב תיב רובחל הנכה     57.2.050
ללוכ ,ןכרצה וקל תורבחתה אלל ,ישאר הקפסא      
,םישורדה םירזיבאה לכ תנקתהו תקפסא      
,םישורדה םירזיבאה לכ לש םתבכרהו םכותיר      
תויוז ,םירבעמ ,םיפוגמ ,םילפינ ,תופומ :ןוגכ      
םירטקה לכב תוגרבהו םיכותיר תיישע , 'וכו      

    800.00   800.00     1.00 .תורונצה יגוס לכו 'חי   
      
אלל  2" דדוב תיב רובחל ל"נכ הנכה     57.2.052

  1,148.00 1,148.00     1.00 .DOL-103 טרפ יפל .ןכרצה וקל תורבחתה 'חי   
      
אלל   2" לופכ תיב רובחל ל"נכ הנכה     57.2.055

  1,479.00 1,479.00     1.00 .DOL-303 טרפ יפל.ןכרצה וקל תורבחתה 'חי   
      
אלל 3 " דדוב תיב רובחל ל"נכ הנכה     57.2.060

  1,423.00 1,423.00     1.00 .ןכרצה וקל תורבחתה 'חי   
      
אלל 4 " דדוב תיב רובחל ל"נכ הנכה     57.2.065

  1,579.00 1,579.00     1.00 .ןכרצה וקל תורבחתה 'חי   
      
אלל 6" דדוב תיב רובחל ל"נכ הנכה     57.2.066

  2,000.00 2,000.00     1.00 .ןכרצה וקל תורבחתה 'חי   
      
אלל 8" דדוב תיב רובחל ל"נכ הנכה     57.2.067

  2,500.00 2,500.00     1.00 .ןכרצה וקל תורבחתה 'חי   
      

  1,800.00 1,800.00     1.00 .םלוסב םינומ 2 רובחל ל"נכ הנכה 'חי  57.2.070
      

  2,150.00 2,150.00     1.00 .םלוסב םינומ 3 רובחל ל"נכ הנכה 'חי  57.2.075
      
      
      

 34,223.00 2.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../067 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     067 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 34,223.00 מהעברה      

      
      
האיצי ללוכ 1 " רטוקב תיב רוביח תיישע     57.2.080
לכ תבכרהו תקפסא ,ישאר הקפסא וקמ      
,הקראה יספ ,ךותיר רבעמ עט :ןוגכ םירזיבאה      
,תורונצ יעטק ,םילפינ ,רזוח לא ,ןנסמ ,םיפוגמ      
הדידמה תכרעמ תרבעהו קוריפ ,'וכו תופומ      
תודובעה לכ ללוכ שרגמה שארל תמייקה      
אלל,םימ דמ תקפסא ללוכ אל( תושורדה      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .)ןכרצה וקל תורבחתה 'חי   
      

  2,912.00 2,912.00     1.00 .DOL-153 טרפ יפל 2" דדוב תיב רובח ל"נכ 'חי  57.2.082
      
טרפ יפל 2X"3"  דדוב תיב רובח ל"נכ     57.2.085

  3,000.00 3,000.00     1.00 LOD-362. 'חי   
      
טרפ יפל 2"  לופכ תיב רובח ל"נכ     57.2.090

  4,069.00 4,069.00     1.00 LOD-366. 'חי   
      
טרפ יפל 2X"3"  לופכ תיב רובח ל"נכ     57.2.095

  5,000.00 5,000.00     1.00 LOD-310. 'חי   
      

  5,613.00 5,613.00     1.00 .3" - דדוב תיב רובח ל"נכ 'חי  57.2.100
      

 10,023.00 10,023.00     1.00 .3" - לופכ תיב רובח ל"נכ 'חי  57.2.105
      

  7,718.00 7,718.00     1.00 .4" - דדוב תיב רובח ל"נכ 'חי  57.2.110
      

 13,230.00 13,230.00     1.00 .4" - לופכ תיב רובח ל"נכ 'חי  57.2.115
      

 15,238.00 15,238.00     1.00 .6" - דדוב תיב רובח ל"נכ 'חי  57.2.120
      

 17,246.00 17,246.00     1.00 .8" - דדוב תיב רובח ל"נכ 'חי  57.2.125
      
הדידמ 'חי 2 לש םלוסב שרגמ/תיב רובח ל"נכ     57.2.130

  2,360.00 2,360.00     1.00 .1 " רטוקב 'חי   
      
הדידמ 'חי 3 לש םלוסב שרגמ/תיב רובח ל"נכ     57.2.135

  2,746.00 2,746.00     1.00 .1" רטוקב 'חי   
      
לכ רובעב 2" לופכ תיב רוביח ףיעסל תפסות     57.2.140

    825.00   825.00     1.00 'פמוק .זרב ללוכ תפסונ הדידמ תדיחי  
      
רטוקב ףסונ םימ דמ רוביח רובע תפסות     57.2.150

    825.00   825.00     1.00 'פמוק תמייק תכרעמל 4/3"-2"  
      

126,228.00 2.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../068 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     068 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
126,228.00 מהעברה      

      
      
אוהש גוס לכמ היונב רדג תצירפ רובע תפסות     57.2.160
םימ רוביח עוציב ךרוצל )'וכו ןוטב ןבא,םיקולב(      
היהת וז הדובע - ותומדקל בצמה תרזחהו      

    200.00   200.00     1.00 .ןמויב םשריישו חקפמה תארוהב 'חי   
      
םירטקב והשלכ גוסמ םייק םימ וק קוריפו יוליג     57.2.165

     53.00    53.00     1.00 .רשואמ רתאל וקוליסו 8",6" רטמ   
      
םירטקב והשלכ גוסמ םייק םימ וק קוריפו יוליג     57.2.170

     53.00    53.00     1.00 .רשואמ רתאל וקוליסו 01",21" רטמ   
      
םע  זירט ףוגמ לש  הנקתהו הלבוה הקפסא     57.2.175
לע 'מטא 61 .ע.ל 2" ןסליר ץוחו םינפ יופיצ      
,ידגנ ןגוא תנקתהו תקפסא ללוכ שדח וק      
יפל ןוגיע תוטומו םיגרב םימטא ,ןגואל רבחמ      
תושורדה תודובעה רתיי לכ תיישעו.ןקת      

  1,056.00 1,056.00     1.00 .רזוח יולימו יוסיכ תוברל 'חי   
      

  1,198.00 1,198.00     1.00 3" רטוקב ךא ל"נכ ףוגמ 'חי  57.2.180
      

  1,479.00 1,479.00     1.00 4" רטוקב ךא ל"נכ ףוגמ 'חי  57.2.185
      

  2,044.00 2,044.00     1.00 6" רטוקב ךא ל"נכ ףוגמ 'חי  57.2.190
      

  3,418.00 3,418.00     1.00 8" רטוקב ךא ל"נכ ףוגמ 'חי  57.2.195
      

  6,713.00 6,713.00     1.00 01" רטוקב ךא ל"נכ ףוגמ 'חי  57.2.200
      

  8,579.00 8,579.00     1.00 21" רטוקב ךא ל"נכ ףוגמ 'חי  57.2.205
      

 16,911.00 16,911.00     1.00 61" רטוקב ךא ל"נכ ףוגמ 'חי  57.2.210
      

 24,700.00 24,700.00     1.00 81" רטוקב ךא ל"נכ ףוגמ 'חי  57.2.211
      

 28,400.00 28,400.00     1.00 02" רטוקב ךא ל"נכ ףוגמ 'חי  57.2.212
      
רטוקב ףוגמ תבכרהו תקפסא ףיעסל תפסות     57.2.213

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .םייק וק לע ותבכרה רובעב ,ללוכ 2" דע  
      
רטוקב ףוגמ תבכרהו תקפסא ףיעסל תפסות     57.2.214

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .םייק וק לע ותבכרה רובעב ,ללוכ 01" דע 3"  
      
רטוקב ףוגמ תבכרהו תקפסא ףיעסל תפסות     57.2.215

  2,300.00 2,300.00     1.00 'פמוק .םייק וק לע ותבכרה רובעב ,ללוכ 02" דע 21"  
225,132.00 2.75.2 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1191-220   .../069 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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28/07/2019
דף מס':     069 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
225,132.00 מהעברה      

      
      
.ףוגמל ילבוא את  תבכרהו הלבוה ,הקפסא     57.2.225
רונצ לולכיו ןוטב תרוגח םע לזרב תקצימ אתה      
    CVP ריצ לע ןקתומ מ"מ 061 רטוקב 8 גרד  

  1,300.00 1,300.00     1.00 שרדנה ךרואב ףוגמה 'חי   
      
םיפוגמל ןוטב יאת תבכרהו הלבוה ,הקפסא     57.2.230
םע ,מ"ס 001 רטוקב תוימורט ןוטב תוילוחמ      
סמועל( מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצימ הסכמ      
למס םע היהי הסכמה ,)ןוט 5.21 ינוניב      
הנקתה ,הריפח :ללוכ ,"םימ" ודועיו דיגאתה      
,םנוטיבו תורקתהו םיסכמה תנקתהו תבכרה      
)מ"ס 01( תיתחתב ץצח תחנהו תקפסא      
קדוהמ יולמ ,הריפח ,ןוטב תרוגח תיישע      

  2,405.00 2,405.00     1.00 םירמוח יפדוע קוליסו 'חי   
      
05  הסכמ םע מ"ס 08 רטוקב לבא  ל"נכ     57.2.235

  1,953.00 1,953.00     1.00 מ"ס 'חי   
      
05  הסכמ םע מ"ס 06 רטוקב לבא  ל"נכ     57.2.240

  1,659.00 1,659.00     1.00 מ"ס 'חי   
      
04  הסכמ םע מ"ס 05 רטוקב לבא  ל"נכ     57.2.245

  1,386.00 1,386.00     1.00 מ"ס 'חי   
      
םיפוגמל ןוטבמ את תנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.2.250
    04 03 הסכמ ללוכ מ"ס לזרב תקצימ מ"ס  
דועיו תושרה למס םע ןוט 5.21 סמועל      
חטשב תעבורמ תרגסמ ללוכ "םימ" הסכמה      

  1,302.00 1,302.00     1.00 .ףצורמ 'חי   
      
םיפוגמל ןוטבמ את תנקתהו הלבוה ,הקפסא     57.2.255
    04 לזרב תקצימ ילבוא הסכמ ללוכ מ"ס  
דועייו תושרה למס םע ןוט 5.21 סמועל      
רבעמ הרקת ללוכ טרפ יפל " םימ" הסכמה      

  1,302.00 1,302.00     1.00 .ףצורמ חטשב תעבורמ תרגסמ ללוכ 'חי   
      
הרקת תנקתה רובעב את ריחמל תפסות     57.2.260
םוקמב )ןוט 04 סמועל( לזרב תקצימ הסכמו      
למס םע היהי הסכמה .ןוט 5.21 סמועל      

    578.00   578.00     1.00 ."םימ" הסכמה דועיו דיגאתה 'חי   
      
דרפנ אתב 2" זוקנ תדוקנ תנקתהו תקפסא     57.2.265
ללוכ אל( םירזיבאו 2"ףוגמ תקפסא ללוכ      

  1,582.00 1,582.00     1.00 .)אתה 'חי   
238,599.00 2.75.2 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1191-220   .../070 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     070 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
238,599.00 מהעברה      

      
      
ללוכ דרפנ אתב 3" זוקנ תדוקנ תנקתה ל"נכ     57.2.270
ללוכ אל( םירזיבאו 3" זירט ףוגמ תקפסא      

  2,120.00 2,120.00     1.00 .)אתה 'חי   
      
םותסש םע 3" רטוקב ריוא תדוקנ ל"נכ     57.2.275
'מטא 61 .ע.ל AK-X-SM-VAD םגד בלושמ      

  3,144.00 3,144.00     1.00 3" זירט ףוגמ ללוכ 'חי   
      
וא עקרקה ינפ לעמ 2 " ריוא  תדוקנ תיישע     57.2.280
ריוא םותסש תקפסא :ללוכ טרפ יפל את ךותב      
תותשק רונצ עטק ,םישורדה םירזיבאה לכו      
,תויוז ,םילפינ תבכרה ,הפומ ךותיר תיישע      
םגד ,2 " ריוא םותסשו 2" זירט ףוגמ      
    AK-X-SM-VAD ע"ש וא "תורוד" תרצות ,  
עבצ תובכש 2 י"ע ל"נה םירזיבאה לכ תעיבצ      

  1,536.00 1,536.00     1.00 .)ןימזמה תושירד יפל ןווגב( ןמש 'חי   
      
םגד םותסש םע 1" רטוקב ריוא תדוקנ ל"נכ     57.2.285

    638.00   638.00     1.00 1" זרב ללוכ 'מטא 61 .ע.ל. ע"ש וא S - 030 'חי   
      
לכב עצומ רונצל 21 " םייק רונצ תורבחתה     57.2.290
תקספה ,םייק רונצ יולגו הריפח :ללוכ ,רטוק      
,םייקה רוניצב חתפ תיישע ,םימה תמירז      
תיישע ,םישורדה םירזיבאה לכ תבכרהו ךותיר      
תורונצה תפילד ןוקית ,ךרוצה תדימב "דמל"      
תמירז שודיח , ועגפנש ךותירה תומוקמב      
תלבקל דע תושורדה תודובעה רתי לכו םימה      
,תינכתבש טרפה יפל תמלשומ תורבחתה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 .רזוח יולימו יוסיכ 'חי   
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 רטוק לכב עצומל 01" םייק רוניצ ל"נכ 'חי  57.2.295
      

  1,800.00 1,800.00     1.00 רטוק לכב עצומל 8" םייק רוניצ ל"נכ 'חי  57.2.300
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 רטוק לכב עצומל 6" םייק רוניצ ל"נכ 'חי  57.2.305
      

    607.00   607.00     1.00 רטוק לכב עצומל 4" םייק רוניצ ל"נכ 'חי  57.2.310
      

    607.00   607.00     1.00 רטוק לכב עצומל 3" םייק רוניצ ל"נכ 'חי  57.2.315
      

    243.00   243.00     1.00 רטוק לכב םייקל 2" עצומ רוניצ ל"נכ 'חי  57.2.320
      
      
      

254,994.00 2.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../071 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     071 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
254,994.00 מהעברה      

      
      
םירמוחמ שדחל ןשי וק רוביח רובע תפסות     57.2.325
םישורדה םירזיבאה לכ תקפסא ללוכ םינוש      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק 21" - 01" רטוקב  
      
םירמוחמ שדחל ןשי וק רוביח רובע תפסות     57.2.330
םישורדה םירזיבאה לכ תקפסא ללוכ םינוש      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק 6" - 8" רטוקב  
      
םירמוחמ שדחל ןשי וק רוביח רובע תפסות     57.2.335
םישורדה םירזיבאה לכ תקפסא ללוכ םינוש      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק 3" - 4" רטוקב  
      
םינייוזמ ,גוס לכמ ןוטב יחטשמ ןוקיתו החיתפ     57.2.340
םילכב שומיש ללוכ ,םינייוזמ יתלב וא ,לזרבב      
,שיטפ ,רוסמ ,רוסרפמוק :ןוגכ ,םיינכמ      
ןוקית ךרוצל םישורדה םירמוחה לכ תקפסאו      
02 -ב ןוטב ,ןויז לזרב תוברל םיחטשמה      
גיצנ עבקיש םוקמל םירמוח יפדוע תקחרהו      

    225.00   225.00     1.00 .הצעומה ר"מ   
      
תשוחנ טוחמ הקראה לבכ תחנהו תקפסא     57.2.345
תורונצ ךרואל חנוי לבכה ,ר"ממ 05 ךתחב      
ריווא יקדהמ ,םיקבח תבכרהו תקפסא ללוכ      
תודגנתה תקידב ללוכ םיפיקזל רוביח ,'וכו      

     38.00    38.00     1.00 .ךמסומ קדוב י"ע תופיצרו רטמ   
      
ךתחב תשוחנמ הקראה לבכ תחנהו תקפסא     57.2.350
ללוכ תורונצ ךרואל חנוי לבכה ,ר"ממ 53      
,'וכו ריווא יקדהמ ,םיקבח תבכרהו תקפסא      
תופיצרו תודגנתה תקידב ללוכ םיפיקזל רוביח      

     26.00    26.00     1.00 .ךמסומ קדוב י"ע רטמ   
      
ללוכ הכרדמב וא שיבכב תוחושה תמאתה     57.2.355
תוחוש לש הסכמו הרקת תהבגה וא תכמנה      
קוריפ , הריפח : ללוכ , מ"ס 04 רטוקב םימ      
וא/ו רונצהמ קלח רוסנ ,םימייק הסכמו הרקת      
,ההבגה ךרוצל הילוחל תפסות וא/ו הילוחה      
ןוטב תיישעו ,הסכמהו הרקתה תנקתה      
וא/ו שיבכה הבוגל המאתה ,םישרדנה תומוקמב      
יפדוע תקחרהו ,םיננכותמ וא םימייק הכרדמ      

    400.00   400.00     1.00 .םירמוח 'חי   
      

    400.00   400.00     1.00 מ"ס 05 רטוקב ל"נכ 'חי  57.2.360
      

259,183.00 2.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../072 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     072 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
259,183.00 מהעברה      

      
      

    400.00   400.00     1.00 מ"ס 06 רטוקב ל"נכ 'חי  57.2.365
      

    400.00   400.00     1.00 מ"ס 08 רטוקב ל"נכ 'חי  57.2.370
      

    550.00   550.00     1.00 מ"ס 001 רטוקב ל"נכ 'חי  57.2.375
      
,םייק ףוגמ את קוריפ ללוכ םייק 3" ףוגמ קוריפ     57.2.380
גיצנ וילע הרויש םוקמל םיפדועו תלוספ קוליסו      

    441.00   441.00     1.00 'פמוק .םיעצמ וא לוחב רובה יולימ ללוכ תושרה  
      

    130.00   130.00     1.00 .ףוגמה רטוקל ףסונ 'צניא לכל תפסות 'חי  57.2.385
      
תושירד יפל היזיולט תמלצמב םימ תרנצ םוליצ     57.2.390
הארוה יפל םוליצה עוציב :הרעה .טרפמה      

     10.00    10.00     1.00 .רוזאב חקפמהמ בתכב רטמ   
      
ללוכ םיידי תדובעב תולעת יוסיכו הריפח     57.2.395
בתכב רושיאב( ותומדקל בצמה תרזחה      

    110.00   110.00     1.00 .)חקפמהמ ק"מ   
      
ןוטב םיאלוממ 3" תורוניצמ ןומיס ידומע     57.2.400
קמועב םינקתומ ןבל/םודא ןיגוריסל םיעובצ      
05*05*05 תודימב ןוטב שוג םע 'מ 0.1      

    300.00   300.00     1.00 עקרקה ינפ לעמ 'מ 1.1 הבוגבו 'חי   
261,524.00 םירזיבאו םימ ינקתמ 2.75 כ"הס  

      
ם י ש ד ח  ב ו י ב  י ו ו ק  ת ח נ ה  3.75 ק ר פ  ת ת       
      
רונצ א"מ ריחמ  :םישדח בויב יווק עוציב      
"הבע" חישק .יס.יו.יפ תורונצ תקפסא :ללוכ      
    8-NS רוניצ וא 488 י"ת יפל SKF תרצות  
    TARIF הביצחו הריפח ,סדנהמה תשירד י"פע  
,תורונצ תחנה ,)םיינכמ םילכב וא םיידיב(      
תובכשב קדוהמ רזוח יולמו ,לוח תפיטע ללוכ      
הנבמ תיתחתל דע מ"ס 02 לש      
םירמוחה יביכרמ לכ ללוכ ,הכרדמה/שיבכה      
CVP מ  בויב תרנצ .טרפמה יפל תודובעהו      
םוימ הנש דע רוצי ךיראת תלעב היהת      
לוח תלבוהו תקפסא ללוכ ריחמה .עוציבה      
.רוניצה לעמ הפיטעו דופירל      
    --------------------------------------------------  
    -  
      

3.75.2 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 1191-220   .../073 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     073 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

    115.00   115.00     1.00 .'מ 57.1 דע קמועב מ"מ 011 רטוקב תורונצ רטמ  57.3.020
      

    160.00   160.00     1.00 .'מ 57.1 דע קמועב מ"מ 061 רטוקב תורונצ רטמ  57.3.030
      
דע 67.1-מ קמועב מ"מ 061 רטוקב תורונצ     57.3.040

    175.00   175.00     1.00 .'מ 52.2 רטמ   
      
דע 62.2-מ קמועב מ"מ 061 רטוקב תורונצ     57.3.050

    195.00   195.00     1.00 .'מ 57.2 רטמ   
      
דע 67.2-מ קמועב מ"מ 061 רטוקב תורונצ     57.3.060

    215.00   215.00     1.00 .'מ 52.3 רטמ   
      
דע 62.3-מ קמועב מ"מ 061 רטוקב תורונצ     57.3.070

    245.00   245.00     1.00 .'מ 57.3 רטמ   
      

    190.00   190.00     1.00 .'מ 57.1 דע קמועב מ"מ 002 רטוקב תורונצ רטמ  57.3.080
      
דע 67.1-מ קמועב מ"מ 002 רטוקב תורונצ     57.3.090

    205.00   205.00     1.00 .'מ 52.2 רטמ   
      
דע 62.2-מ קמועב מ"מ 002 רטוקב תורונצ     57.3.100

    225.00   225.00     1.00 .'מ 57.2 רטמ   
      
דע 67.2-מ קמועב מ"מ 002 רטוקב תורונצ     57.3.110

    245.00   245.00     1.00 .'מ 52.3 רטמ   
      
דע 62.3-מ קמועב מ"מ 002 רטוקב תורונצ     57.3.120

    275.00   275.00     1.00 .'מ 57.3 רטמ   
      
דע 67.3-מ קמועב מ"מ 002 רטוקב תורונצ     57.3.130

    310.00   310.00     1.00 .'מ 52.4 רטמ   
      

    250.00   250.00     1.00 .'מ 57.1 דע קמועב מ"מ 052 רטוקב תורונצ רטמ  57.3.140
      
דע 67.1-מ קמועב מ"מ 052 רטוקב תורונצ     57.3.150

    265.00   265.00     1.00 .'מ 52.2 רטמ   
      
דע 62.2-מ קמועב מ"מ 052 רטוקב תורונצ     57.3.160

    285.00   285.00     1.00 .'מ 57.2 רטמ   
      
דע 67.2-מ קמועב מ"מ 052 רטוקב תורונצ     57.3.170

    300.00   300.00     1.00 .'מ 52.3 רטמ   
      

  3,655.00 3.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../074 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     074 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,655.00 מהעברה      

      
      
דע 62.3-מ קמועב מ"מ 052 רטוקב תורונצ     57.3.180

    335.00   335.00     1.00 .'מ 57.3 רטמ   
      
דע 67.3-מ קמועב מ"מ 052 רטוקב תורונצ     57.3.190

    370.00   370.00     1.00 .'מ 52.4 רטמ   
      
דע 62.4-מ קמועב מ"מ 052 רטוקב תורונצ     57.3.200

    400.00   400.00     1.00 .'מ 57.4 רטמ   
      

    350.00   350.00     1.00 .'מ 57.1 דע קמועב מ"מ 513 רטוקב תורונצ רטמ  57.3.210
      
דע 67.1-מ קמועב מ"מ 513 רטוקב תורונצ     57.3.220

    365.00   365.00     1.00 .'מ 52.2 רטמ   
      
דע 62.2-מ קמועב מ"מ 513 רטוקב תורונצ     57.3.230

    385.00   385.00     1.00 .'מ 57.2 רטמ   
      
דע 67.2-מ קמועב מ"מ 513 רטוקב תורונצ     57.3.240

    405.00   405.00     1.00 .'מ 52.3 רטמ   
      
דע 62.3-מ קמועב מ"מ 513 רטוקב תורונצ     57.3.250

    345.00   345.00     1.00 .'מ 57.3 רטמ   
      
דע 67.3-מ קמועב מ"מ 513 רטוקב תורונצ     57.3.260

    470.00   470.00     1.00 .'מ 52.4 רטמ   
      
דע 62.4-מ קמועב מ"מ 513 רטוקב תורונצ     57.3.270

    590.00   590.00     1.00 .'מ 57.4 רטמ   
      
דע 67.4-מ קמועב מ"מ 513 רטוקב תורונצ     57.3.280

    635.00   635.00     1.00 .'מ 52.5 רטמ   
      

    430.00   430.00     1.00 .'מ 57.1 דע קמועב מ"מ 553 רטוקב תורונצ רטמ  57.3.290
      
דע 67.1-מ קמועב מ"מ 553 רטוקב תורונצ     57.3.300

    445.00   445.00     1.00 .'מ 52.2 רטמ   
      
דע 62.2-מ קמועב מ"מ 553 רטוקב תורונצ     57.3.310

    465.00   465.00     1.00 .'מ 57.2 רטמ   
      
דע 67.2-מ קמועב מ"מ 553 רטוקב תורונצ     57.3.320

    485.00   485.00     1.00 .'מ 52.3 רטמ   
      
      

 10,130.00 3.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../075 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     075 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 10,130.00 מהעברה      

      
      
דע 62.3-מ קמועב מ"מ 553 רטוקב תורונצ     57.3.330

    515.00   515.00     1.00 .'מ 57.3 רטמ   
      
דע 67.3-מ קמועב מ"מ 553 רטוקב תורונצ     57.3.340

    550.00   550.00     1.00 .'מ 52.4 רטמ   
      
דע 62.4-מ קמועב מ"מ 553 רטוקב תורונצ     57.3.350

    700.00   700.00     1.00 .'מ 57.4 רטמ   
      
דע 67.4-מ קמועב מ"מ 553 רטוקב תורונצ     57.3.360

    750.00   750.00     1.00 .'מ 52.5 רטמ   
      

    550.00   550.00     1.00 .'מ 57.1 דע קמועב מ"מ 004 רטוקב תורונצ רטמ  57.3.370
      
דע 67.1-מ קמועב מ"מ 004 רטוקב תורונצ     57.3.380

    570.00   570.00     1.00 .'מ 52.2 רטמ   
      
דע 62.2-מ קמועב מ"מ 004 רטוקב תורונצ     57.3.390

    590.00   590.00     1.00 .'מ 57.2 רטמ   
      
דע 67.2-מ קמועב מ"מ 004 רטוקב תורונצ     57.3.400

    620.00   620.00     1.00 .'מ 52.3 רטמ   
      
דע 62.3-מ קמועב מ"מ 004 רטוקב תורונצ     57.3.410

    650.00   650.00     1.00 .'מ 57.3 רטמ   
      
דע 67.3-מ קמועב מ"מ 004 רטוקב תורונצ     57.3.420

    685.00   685.00     1.00 .'מ 52.4 רטמ   
      
דע 62.4-מ קמועב מ"מ 004 רטוקב תורונצ     57.3.430

    835.00   835.00     1.00 .'מ 57.4 רטמ   
      
דע 67.4-מ קמועב מ"מ 004 רטוקב תורונצ     57.3.440

    885.00   885.00     1.00 .'מ 52.5 רטמ   
      

    720.00   720.00     1.00 .'מ 57.1 דע קמועב מ"מ 054 רטוקב תורונצ רטמ  57.3.450
      
דע 67.1-מ קמועב מ"מ 054 רטוקב תורונצ     57.3.460

    740.00   740.00     1.00 .'מ 52.2 רטמ   
      
דע 62.2-מ קמועב מ"מ 054 רטוקב תורונצ     57.3.470

    760.00   760.00     1.00 .'מ 57.2 רטמ   
      
      

 20,250.00 3.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../076 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     076 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 20,250.00 מהעברה      

      
      
דע 67.2-מ קמועב מ"מ 054 רטוקב תורונצ     57.3.480

    790.00   790.00     1.00 .'מ 52.3 רטמ   
      
דע 62.3-מ קמועב מ"מ 054 רטוקב תורונצ     57.3.490

    830.00   830.00     1.00 .'מ 57.3 רטמ   
      
דע 67.3-מ קמועב מ"מ 054 רטוקב תורונצ     57.3.500

    880.00   880.00     1.00 .'מ 52.4 רטמ   
      
דע 62.4-מ קמועב מ"מ 054 רטוקב תורונצ     57.3.510

  1,100.00 1,100.00     1.00 .'מ 52.5 רטמ   
      
דע קמועב מ"מ 061 רטוקב תיב רוביחל הנכה     57.3.520
בויב רוניצ י"ע תורבחתה ללוכ .'מ 52.1      
תרדסהו שרגמה ךות לא הבורק החושמ      
הפיטעו קקפב רוניצה הצק תמיתס ,דוביעה      
תיווז לזרבו ןוטב שוג ,ביבסמ CVP תעיריב      
מ"ס 57 עקרקה לעמ טלוב ,ןומיסל 05/05      
אל .תוחפל מ"ס 57 קמועב עקרקב ןקתומו      

  2,700.00 2,700.00     1.00 .לפמ עוציב ללוכ 'חי   
      
-מ קמועב מ"מ 061 רטוקב תיב רוביחל הנכה     57.3.530
רוניצ י"ע תורבחתה ללוכ .'מ 57.1 דע 'מ 62.1      
תרדסהו שרגמה ךות לא הבורק החושמ בויב      
ןוטב שוג ,קקפב רוניצה הצק תמיתס ,דוביעה      
עקרקה לעמ טלוב ,ןומיסל 05/05 תיווז לזרבו      
מ"ס 57  קמועב עקרקב ןקתומו מ"ס 57      

  2,750.00 2,750.00     1.00 .לפמ עוציב ללוכ אל .תוחפל 'חי   
      
היזיולט תמלצמב רטוק לכב בויב תרנצ םוליצ     57.3.540
םוליצה עוצב :הרעה - טרפמה תושירד יפל      

     45.00    45.00     1.00 .רתאב חקפמה תאמ בתכב הארוה יפל רטמ   
      
וילעו תיוז לזרב י"ע שרגמל בויב רוביח ןומיס     57.3.545
"בויב" ,שרגמ 'סמ תבותכ םע חפ טלש ךתורמ      

    150.00   150.00     1.00 .רונצה קמועו 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

 29,495.00 3.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../077 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     077 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 29,495.00 מהעברה      

      
      
םע 035 י"ת יפל הדלפ תרנצ תחנהו הקפסא      
ינוציח יופיצו הנימולא בר טלמב םינפ יופיצ      
    OIRT + הביצחו  הריפח ללוכ סוחד ןוטב  
תחנהו רוזיפ ,)םיינכמ םילכב וא םיידיב(      
קדוהמ רזוח יולימו לוח תפיטע ללוכ תורונצה      
הנבמ תיתחתל דע מ"ס 02 לש תובכשב      
םירוביחה יביכרמ לכ ללוכ הכרדמ/שיבכ      
תלבוה ללוכ ריחמה .תושרדנה תודובעהו      
.רונצה לעמ הפיטעו דופירל לוח תקפסאו      
      

    480.00   480.00     1.00 .'מ 52.2 דע קמועב 23/5X"6" רטוקב תורונצ רטמ  57.3.560
      

    522.00   522.00     1.00 .'מ 52.2 דע קמועב 23/5X"8" רטוקב ל"נכ רטמ  57.3.570
      

    586.00   586.00     1.00 .'מ 52.2 דע קמועב 23/5X"01" רטוקב ל"נכ  רטמ  57.3.580
      
תרצות PRG סלגרביפ תורונצ תחנהו תקפסא      
םיידיב( הביצחו הריפח ללוכ ע"ש וא קטרביפ      
ללוכ תורונצה תחנהו רוזיפ ,)םיינכמ םילכב וא      
לש תובכשב קדוהמ רזוח יולימו לוח תפיטע      
ללוכ הכרדמ/שיבכ הנבמ תיתחתל דע מ"ס 02      
.תושרדנה תודובעהו םירוביחה יביכרמ לכ      
דופירל לוח תקפסאו תלבוה ללוכ ריחמה      
.רונצה לעמ הפיטעו      
      
004  רטוקב תופומו םירבחמ ללוכ PRG רונצ     57.3.600

    550.00   550.00     1.00 .רטמ 0.3 דע קמועב מ"מ רטמ   
      
005 רטוקב תופומו םירבחמ ללוכ PRG רונצ     57.3.610

    650.00   650.00     1.00 .רטמ 0.3 דע קמועב מ"מ רטמ   
      
006 רטוקב תופומו םירבחמ ללוכ PRG רונצ     57.3.620

    790.00   790.00     1.00 .רטמ 0.3 דע קמועב מ"מ רטמ   
      
PRG רוניצ תודובע עוציב רובע ריחמ תפסות     57.3.630

     50.00    50.00     1.00 .רטמ 0.3 לעמ קמועב רטמ   
      

    381.00   381.00     1.00 'פמוק .מ"מ 002 דע יח וק םוטיאל קקפ תבכרה 57.3.640
      

    381.00   381.00     1.00 'פמוק .מ"מ 002-513 דע יח וק םוטיאל קקפ תבכרה 57.3.650
      

    636.00   636.00     1.00 'פמוק .מ"מ 005-553 דע יח וק םוטיאל קקפ תבכרה 57.3.660
      
      

 34,521.00 3.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../078 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     078 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 34,521.00 מהעברה      

      
      
005-0001 דע יח וק םוטיאל קקפ תבכרה     57.3.670

  2,120.00 2,120.00     1.00 'פמוק .מ"מ  
 36,641.00 םישדח בויב יווק תחנה 3.75 כ"הס  

      
ב ו י ב ל  ת ר ו ק ב  י א ת  4.75 ק ר פ  ת ת       
      
בויבל םיימורט תרוקב יאת עוצב      
    --------------------------------------------------  
הילוח םע םיאת תבכרהו הקפסא ללוכ ריחמה      
למס תעבטה םע םיסכמ ,הדירי יבלש ,הנוילע      
ןיוזמ ןוטב תרוגח ללוכ דועיה רואתו דול ריעה      
עצמ חטשמ ללוכ ,הסכמהו הרקתל ביבסמ      
םימטא ,ןוטב תוילוח ,תימורט תיתחת ,קדוהמ      
תמאתהו הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,תוילוחה ןיב      
ריחמב לולכ( שיבכה לש יפוס הבוגל הסכמה      
דע לוח יולמ עצובי תולעת יולימב .)הדיחיה      
ןוראווצ ללוכ ,שיבכה הנבמ תיתחת םורל      
לכו חיטו דוביע ללוכו ,ןיוזמ ןוטבמ ההבגה      
.תושורדה רזעה תודובע      
    -----------------------------------------------  
.ביבוטיא רבחמ םיללוכ אל בויב יאתל םיריחמ      
.דרפנב םלושי םימוטא םירבחמ רובע      
      
06 ימינפ רטוקב ןליטאילופמ הרקב תחוש     57.4.020
הרקת ללוכ 'מ 08.0 דע קמועב מ"ס      
5.21 סמועל  מ"ס 05 רטוקב חתפ םע החוטש      

  1,960.00 1,960.00     1.00 .ןוטב תרוגח םע )521B( ןוט 'חי   
      
08 ימינפ רטוקב ןליטאילופמ הרקב תחוש     57.4.030
הרקת ללוכ 'מ 52.1 דע קמועב מ"ס      
5.21 סמועל  מ"ס 05 רטוקב חתפ םע החוטש      

  2,632.00 2,632.00     1.00 .ןוטב תרוגח םע )521B( ןוט 'חי   
      
001 ימינפ רטוקב ןליטאילופמ הרקב תחוש     57.4.040
החוטש הרקת ללוכ  'מ 52.1 דע קמועב מ"ס      
ןוט 5.21 סמועל  מ"ס 06 רטוקב חתפ םע      

  3,374.00 3,374.00     1.00 .ןוטב תרוגח םע )521B( 'חי   
      
םידחוימ םירקמב שומישל מ"ס 06 רטוקב ב.ת      
דבלב חקפמה רושיאבו      
      
      
      

  7,966.00 4.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../079 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     079 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,966.00 מהעברה      

      
      
ללוכ ,'מ 52.1 דע קמועבו מ"ס 06 רטוקב .ב.ת     57.4.049
הסכמו מ"ס 05 רטוק חתפ םע החוטש הרקת      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל 'חי   
      
,'מ 52.1 דע קמועבו מ"ס 08 רטוקב .ב.ת     57.4.050
מ"ס 05 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ      

  2,200.00 2,200.00     1.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו 'חי   
      
,'מ 57.1 דע קמועבו מ"ס 001 רטוקב .ב.ת     57.4.060
מ"ס 06 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ      

  3,100.00 3,100.00     1.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו 'חי   
      
דע 67.1-מ קמועבו מ"ס 001 רטוקב .ב.ת     57.4.070
רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ ,'מ 52.2      

  3,500.00 3,500.00     1.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 06 'חי   
      
דע 62.2-מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.4.080
06 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 57.2      

  5,840.00 5,840.00     1.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 'חי   
      
דע 67.2-מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.4.090
06 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 52.3      

  6,504.00 6,504.00     1.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 'חי   
      
דע 62.3-מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.4.100
06 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 57.3      

  7,240.00 7,240.00     1.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 'חי   
      
דע 67.3-מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.4.110
06 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 52.4      

  8,040.00 8,040.00     1.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 'חי   
      
דע 62.4-מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.4.120
06 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 57.4      

  8,920.00 8,920.00     1.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 'חי   
      
דע 67.4-מ קמועב מ"ס 051 רטוקב .ב.ת     57.4.130
06 רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 'מ 52.5      

 16,000.00 16,000.00     1.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 'חי   
      
'מ 52.5 -מ קמועב מ"ס 051 רטוקב ב.ת     57.4.140
רטוק חתפ םע החוטש הרקת ללוכ 62.6 דע      

 20,000.00 20,000.00     1.00 .)521B( ןוט 5.21 סמועל הסכמו מ"ס 06 'חי   
      

 90,810.00 4.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../080 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     080 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 90,810.00 מהעברה      

      
      
םימייק םיאתל תורבחתה     57.4.150
    --------------------------------------------------  
םיכפש םימרוז ובש םייק .ב.תל תורבחתה -      
0.4 דע קמועבו מ"ס 061-002 רטוק תורונצב      
,םייקה אתה ןפוד יוליגל הריפח ללוכ 'מ      
,ףסונה רוניצה תרדחה ,םיחתפ תיישע      
שרדנכ המיטא ,חיטהו דובעה ןוקת ,םוטיא      
לע תורבגתהו םוהת ימ תרידח תעינמל      
תוברל ,אתב םיכפש תמירז ללגב םיישקה      
שדח וק לש רוביח רובע ונה ריחמה .הביאש      

  1,120.00 1,120.00     1.00 .םייק בויב אתל 'חי   
      

  1,370.00 1,370.00     1.00 .מ"מ 052-553 תורונצב ל"נכ 'חי  57.4.160
      

  1,620.00 1,620.00     1.00 .מ"מ 004-005 תורונצב ל"נכ 'חי  57.4.170
      
םע תקצי לזרב הסכמל םייק הסכמ תפלחה     57.4.180
גוסמ מ"ס 05 רטוקב "דול ימ" דיגאת למס      
    521B קוליסו םייקה תפלחה ללוכ ,הרקב אתל  

    996.00   996.00     1.00 .תלוספה 'חי   
      
םע תקצי לזרב הסכמל םייק הסכמ תפלחה     57.4.190
גוסמ מ"ס 06 רטוקב "דול ימ" דיגאת למס      
    521B תלוספה קוליס ללוכ ,הרקב אתל.  

  1,133.00 1,133.00     1.00 .)ןוט 5.21 סמוע( 'חי   
      
םע תקצי לזרב הסכמל םייק הסכמ תפלחה     57.4.200
גוסמ מ"ס 06 רטוקב "דול ימ" דיגאת למס      
    004D תלוספה קוליס ללוכ ,הרקב אתל.  

  1,496.00 1,496.00     1.00 .)ןוט 04 סמוע( 'חי   
      
הרקב אתל .ב.ב הרקת לש הפלחהו הקפסא     57.4.205
םע ןוט 5.21 ינוניב סמועל מ"ס 06 רטוקב      
קוליסו םייקה תפלחה ללוכ ,מ"ס 05 חתפ      

    500.00   500.00     1.00 .תלוספה 'חי   
      
הרקב אתל .ב.ב הרקת לש הפלחהו הקפסא     57.4.206
חתפ םע ןוט 04 דבכ סמועל מ"ס 06 רטוקב      

    600.00   600.00     1.00 .תלוספה קוליסו םייקה תפלחה ללוכ ,מ"ס 05 'חי   
      
      
      
      
      

 99,645.00 4.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../081 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     081 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 99,645.00 מהעברה      

      
      
הרקב אתל .ב.ב הרקת לש הפלחהו הקפסא     57.4.207
םע ןוט 5.21 ינוניב סמועל מ"ס 08 רטוקב      
קוליסו םייקה תפלחה ללוכ ,מ"ס 05 חתפ      

    624.00   624.00     1.00 .תלוספה 'חי   
      
הרקב אתל .ב.ב הרקת לש הפלחהו הקפסא     57.4.208
םע ןוט 04 דבכ  סמועל מ"ס 08 רטוקב      
קוליסו םייקה תפלחה ללוכ ,מ"ס 05 חתפ      

    722.00   722.00     1.00 .תלוספה 'חי   
      
הרקב אתל .ב.ב הרקת לש הפלחהו הקפסא     57.4.210
םע ןוט 5.21 ינוניב סמועל מ"ס 001 רטוקב      
קוליסו םייקה תפלחה ללוכ ,מ"ס 06 חתפ      

    779.00   779.00     1.00 .תלוספה 'חי   
      
הרקב אתל .ב.ב הרקת לש הפלחהו הקפסא     57.4.220
םע )ןוט 04( דבכ סמועל מ"ס 001 רטוקב      
קוליסו םייקה תפלחה ללוכ ,מ"ס 06 חתפ      

    979.00   979.00     1.00 .תלוספה 'חי   
      
הרקב אתל .ב.ב הרקת לש הפלחהו הקפסא     57.4.230
םע )ןוט 5.21( ינוניב סמועל מ"ס 521 רטוקב      
קוליסו םייקה תפלחה ללוכ ,מ"ס 06 חתפ      

  1,121.00 1,121.00     1.00 .תלוספה 'חי   
      
הרקב אתל .ב.ב הרקת לש הפלחהו הקפסא     57.4.240
חתפ םע )ןוט 04( דבכ סמועל מ"ס 521 רטוקב      

  1,246.00 1,246.00     1.00 .תלוספה קוליסו םייקה תפלחה ללוכ ,מ"ס 06 'חי   
      
הרקב אתל .ב.ב הרקת לש הפלחהו הקפסא     57.4.250
םע )ןוט 04( דבכ סמועל מ"ס 051 רטוקב      
קוליסו םייקה תפלחה ללוכ ,מ"ס 06 חתפ      

  2,499.00 2,499.00     1.00 .תלוספה רטמ   
      
למס םע ב.ב הסכמ לש הפלחהו הקפסא     57.4.260
521B גוסמ מ"ס 05 רטוקב "דול ימ" דיגאת      
המאתה ,םייקה תפלחה ללוכ ,הרקב אתל      

    624.00   624.00     1.00 .תלוספ קוליסו הבוגל 'חי   
      
ימ" דיגאת למס םע ב.ב הסכמ לש הקפסא     57.4.270
,הרקב אתל 004D גוסמ מ"ס 06 רטוקב "דול      
קוליסו הבוגל המאתה ,םייקה תפלחה ללוכ      

  1,370.00 1,370.00     1.00 .)ןוט 04 סמוע( .תלוספ 'חי   
      

109,609.00 4.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../082 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     082 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
109,609.00 מהעברה      

      
      
רובעב ןוטב תחוש ריחמל תפסות     57.4.280
גוסמ מ"ס 05 רטוקב ב.ב הסכמ תנקתה      

    160.00   160.00     1.00 .521B גוסמ הסכמ םוקמב 004D 'חי   
      
רובעב ןוטב תחוש ריחמל תפסות     57.4.290
גוסמ מ"ס 06 רטוקב ב.ב הסכמ תנקתה      

    160.00   160.00     1.00 .521B גוסמ הסכמ םוקמב 004D 'חי   
      
בויבל הרקב תחושל תומיטא ןחבמ עוציב     57.4.299

    250.00   250.00     1.00 .קמוע לכב מ"ס 08-06 רטוקב 'חי   
      
בויבל הרקב תחושל תומיטא ןחבמ עוציב     57.4.300

    300.00   300.00     1.00 .קמוע לכב מ"ס 521-001 רטוקב 'חי   
      
001 רטוקב בויב תחוש רובע ריחמ תפסות     57.4.310
יתשורח לעתמ םע החושה תקפסא רובע מ"ס      

    749.00   749.00     1.00 .EP תקיצי יושע 'חי   
      
521 רטוקב בויב תחוש רובע ריחמ תפסות     57.4.320
יתשורח לעתמ םע החושה תקפסא רובע מ"ס      

    873.00   873.00     1.00 .EP תקיצי יושע 'חי   
      
רובע ,מ"ס 06/05 רטוקב םייק הסכמ ןוטב     57.4.330
הדלפ תשק ללוכ ,רטוק לכב בויב תוחוש      
הקלחה ןוטב ,הסכמל ביבסמ מ"מ 8 רטוקב      

    250.00   250.00     1.00 .םיהבג תמאתהו 'חי   
      
05 רטוקב הנשי הקיצי לזרב תרגסמ קורפ     57.4.340
תקיצי ללוכ ,השדח תרגסמ תנקתהו מ"ס      

    996.00   996.00     1.00 .ביבסמ ןוטב תרוגח 'חי   
      
06 רטוקב הנשי הקיצי לזרב תרגסמ קורפ     57.4.350
תקיצי ללוכ ,השדח תרגסמ תנקתהו מ"ס      

  1,133.00 1,133.00     1.00 .ביבסמ ןוטב תרוגח 'חי   
      
תמייק בויב תחושל ביבסמ ןייוזמ ןוטב תרוגח     57.4.360

    200.00   200.00     1.00 'פמוק םיפדוע יוניפו הריפח ללוכ רטוק לכב  
      
תנקתה רובעב ןוטב תחוש ריחמל תפסות     57.4.370
מ"ס 06 רטוקב 984  י"ת יפל סלגרביפ הסכמ      

    576.00   576.00     1.00 'פמוק 521B גוסמ ב.ב הסכמ םוקמב 521B גוסמ  
      
      
      

115,256.00 4.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../083 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     083 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
115,256.00 מהעברה      

      
      
תנקתה רובעב ןוטב תחוש ריחמל תפסות     57.4.380
מ"ס 06 רטוקב 984  י"ת יפל סלגרביפ הסכמ      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .521B גוסמ ב.ב הסכמ םוקמב 004D גוסמ  
116,056.00 בויבל תרוקב יאת 4.75 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע ו  ם י ר ז י ב א  5.75 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ק ב  י א ת ל       
      
תורונצל "ביבוטיא" גוסמ החוש ירבחמ      
.ע"ש וא ביבוטיא גוסמ הדלפ וא .יס.יו.יפ      
ףופכבו סדנהמה תארוהב ומלושי ולא םיפיעס      
.החושב ביבוטיא ירבחמ תנקתהל      
    ---------------------------------------------------  
      

    236.00   236.00     1.00 .מ"מ 061 רטוק 'חי  57.5.020
      

    240.00   240.00     1.00 .מ"מ 002 רטוק 'חי  57.5.030
      

    384.00   384.00     1.00 .מ"מ 052 רטוק 'חי  57.5.040
      

    400.00   400.00     1.00 .מ"מ 513 רטוק 'חי  57.5.050
      

    544.00   544.00     1.00 .מ"מ 553 רטוק 'חי  57.5.060
      

    576.00   576.00     1.00 .מ"מ 004 רטוק 'חי  57.5.070
      

    776.00   776.00     1.00 .מ"מ 054 רטוק 'חי  57.5.080
      

    856.00   856.00     1.00 .מ"מ 005 רטוק 'חי  57.5.090
      
בויב תחושל ןכומ יתשורח ינוציח לפמ      
PORD" גוסמ "הבע" חישק .יס.יו.יפ תורונצמ      
םירזיבאו ןיוזמ ןוטב תפיטע ללוכ ,ע.ש וא"      
.אתה תיתחתב לעתימ דוביע ללוכו .יס.יו.יפמ      
    -----------------------------------------------  
      

  1,059.00 1,059.00     1.00 .'מ 52.2 דע קמועב מ"מ 061 רטוקב לפמ 'חי  57.5.100
      
דע 62.2-מ קמועב מ"מ 061 רטוקב לפמ     57.5.110

  1,370.00 1,370.00     1.00 .'מ 52.3 'חי   
      

  1,246.00 1,246.00     1.00 .'מ 52.2 דע קמועב מ"מ 002 רטוקב לפמ 'חי  57.5.120
      

  7,687.00 5.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../084 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     084 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,687.00 מהעברה      

      
      
דע 62.2-מ קמועב מ"מ 002 רטוקב לפמ     57.5.130

  1,745.00 1,745.00     1.00 .'מ 52.3 'חי   
      
ללוכ "הבע" חישק CVP תורונצמ ינוציח לפמ      
דובע ללוכ CVPמ םירזיבאו ןוטב תפיטע      
.אתה תיתחתב לעתמ      
      
דע קמועב מ"מ 052 רטוקב ינוציח לפמ ל"נכ     57.5.150

    900.00   900.00     1.00 .'מ 52.2 'חי   
      
קמועב מ"מ 052 רטוקב ינוציח לפמ ל"נכ     57.5.160

  1,100.00 1,100.00     1.00 .'מ 52.3 דע 62.2-מ 'חי   
      
דע קמועב מ"מ 003 רטוקב ינוציח לפמ ל"נכ     57.5.170

  1,200.00 1,200.00     1.00 .'מ 52.2 'חי   
      
003 דע רטוקב תורונצל ינוציח לפמל תפסות     57.5.180
תולת לכ אלל 'מ 62.2 לעמ קמוע רובעב מ"מ      

    300.00   300.00     1.00 .לפמה קמועבו רטוקב 'חי   
      
חישק .יס.יו.יפ תורונצמ בויבל ימינפ לפמ      
יגרבו יקבחב אתה ריקל רונצה קוזיח ללוכ      
דובע ללוכו .יס.יו.יפמ םירזיבאו  הטסורנ      
ללוכ ,טרדנטס 'כת יפל ,חטשב יושע ,לעתימ      
.הרפשאו תוינבת ,ןויז לזרב ,ןוטב      
    -----------------------------------------------  
      
דע קמועב מ"מ 061 רטוקב ימינפ לפמ ל"נכ     57.5.200

    384.00   384.00     1.00 .'מ 0.2 'חי   
      
-מ קמועב מ"מ 061 רטוקב ימינפ לפמ ל"נכ     57.5.210

    560.00   560.00     1.00 .רטמ 0.3 דע 10.2 'חי   
      
דע קמועב מ"מ 002 רטוקב ימינפ לפמ ל"נכ     57.5.220

    552.00   552.00     1.00 .רטמ 0.2 'חי   
      
-מ קמועב מ"מ 002 רטוקב ימינפ לפמ ל"נכ     57.5.230

    800.00   800.00     1.00 .רטמ 0.3 דע 10.2 רטמ   
      
הדלפמ תקצימ הכירד יבלש )הפלחה( תנקתה     57.5.240

     64.00    64.00     1.00 .'מ 57.4 הבוג דע םיאתב קיטסלפ םיפוצמ 'חי   
      
סלגרביפמ תומלוס לש תנקתהו תקפסא     57.5.250

    880.00   880.00     1.00 .'מ 57.4 קמוע לעמ םיאתב רטמ   
 16,172.00 5.75.2 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1191-220   .../085 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     085 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 16,172.00 מהעברה      

      
      
ללוכ .ב.ת לעמ תמייק סונוק תיילוח קורפ     57.5.260

    300.00   300.00     1.00 .םוקמהמ הקחרה 'חי   
      
ללוכ ,םייק .ב.ת לעמ החוטש הרקת קורפ     57.5.270

    200.00   200.00     1.00 .םוקמהמ הקחרה 'חי   
      
521/001 רטוק .ב.תל סונוק תבכרהו הקפסא     57.5.280

  1,000.00 1,000.00     1.00 .מ"ס 'חי   
      
ללוכ ,רטוק לכב םייק .ב.ת לש דובע ןוקת     57.5.290
ןוטבמ שדח דוביע רודסו םייקה דוביעה קורפ      

    400.00   400.00     1.00 .קמוע לכבו רטוק לכב הביאש ללוכו 'חי   
      
לכמ ,תורדגל תחתמ רבעמ רובע תפסות     57.5.300
לכ ללוכ ,םיקמועה לכבש תורונצב םיגוסה      
רדגה קורפ וא/ו הרהנמב רבעמב םיישקה      
תחנה ינפל הבצמל התרזחהו שדחמ התמקהו      

    490.00   490.00     1.00 .בויבה ירובח 'חי   
      
521/001 רטוקב הרקב יאת לש הפיטשו יוקינ     57.5.310

    440.00   440.00     1.00 .'מ 57.2 דע קמועב מ"ס 'חי   
      

    560.00   560.00     1.00 .'מ 52.4 דע קמועב מ"מ 521 רטוקב ל"נכ 'חי  57.5.320
      
521-001 רטוק םימייק תרוקב יאת םוקש     57.5.330
,םידובע ינוקית ,'מ 57.5 דע קמועב מ"ס      
םייק .ב.ת תאבהו ןוטב תומיטאו חיט ינוקית      
תמירז בקע הדובעב םיישק ללוכ ןיקת בצמל      
הביאש תוברל םיאתבו תורונצב םיכפש      
תלוספ יוניפ ,שביב תודובע עוצבל תויטהו      

    984.00   984.00     1.00 'פמוק .הדובעה ירחא  
      
דע קמועב עקרקב תמייק תרנצ יולגל הריפח     57.5.340
וידדצ לכמ רונצה תפישח תוברל 'מ 52.2      
וקל םרובח רחאל הרופחה המדאה תרזחהו      
,םיידיב יולמו הריפח ללוכ רפע תודובע( בויב      

    140.00   140.00     1.00 'פמוק .)םישושיג  
      
קמועב מ"ס 001-521 רטוק םייק .ב.ת קורפ     57.5.350
וא סונוק תריבשו הסכמ קורפ ללוכ ,'מ 0.4 דע      
,תורונצה תוצק לש ןוטבב המיתס ,הרקת      
וקודיהו 'א גוס עצמ וא לוחב אתה םינפ יולמ      

    756.00   756.00     1.00 .תלוספ יוניפ ללוכ ,הבטרהב 'חי   
      

 21,442.00 5.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../086 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     086 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 21,442.00 מהעברה      

      
      
רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.5.360

  1,120.00 1,120.00     1.00 'מ 52.2 דע קמועב םייק וק לע התנקתה 'חי   
      
רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.5.370
דע 62.2 -מ קמועב םייק וק לע התנקתה      

  1,320.00 1,320.00     1.00 'מ 57.2 'חי   
      
רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.5.380
דע 67.2 -מ קמועב םייק וק לע התנקתה      

  1,420.00 1,420.00     1.00 'מ 52.3 'חי   
      
רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.5.390
דע 62.3 -מ קמועב םייק וק לע התנקתה      

  1,712.00 1,712.00     1.00 'מ 57.3 'חי   
      
הנקתה רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.5.400

  1,960.00 1,960.00     1.00 'מ 52.4 דע 67.3 -מ קמועב םייק וק לע 'חי   
      

    500.00   500.00     1.00 .תמייק הרקב תחוש לש מ"ס 05 דע הכמנה 'חי  57.5.410
      
לש מ"ס 001 דעו מ"ס 15 -מ הבוגב הכמנה     57.5.420

    560.00   560.00     1.00 .תמייק הרקב תחוש 'חי   
      
הלוגע הילוח תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.5.430
מ"ס 05  דע הבוגבו מ"ס 06 רטוקב תימורט      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תחושב  
      
הלוגע הילוח תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.5.440
מ"ס 001-15 הבוגבו מ"ס 06 רטוקב תימורט      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תחושב  
      
הלוגע הילוח תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.5.450
מ"ס 05 דע הבוגבו מ"ס 08 רטוקב תימורט      

    650.00   650.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תחושב  
      
הלוגע הילוח תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.5.460
מ"ס 001-15 הבוגבו מ"ס 08 רטוקב תימורט      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תחושב  
      
הלוגע הילוח תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.5.470
מ"ס 33 דע הבוגבו מ"ס 001 רטוקב תימורט      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תחושב  
      
      

 33,134.00 5.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../087 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     087 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 33,134.00 מהעברה      

      
      
הלוגע הילוח תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.5.480
מ"ס 05-43 הבוגבו מ"ס 001 רטוקב תימורט      

    760.00   760.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תחושב  
      
הלוגע הילוח תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.5.490
מ"ס 66-15 הבוגבו מ"ס 001 רטוקב תימורט      

    856.00   856.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תחושב  
      
הלוגע הילוח תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.5.500
001-76 הבוגבו מ"ס 001 רטוקב תימורט      

    904.00   904.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תחושב מ"ס  
      
הלוגע הילוח תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.5.510
מ"ס 33 דע הבוגבו מ"ס 521 רטוקב תימורט      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תחושב  
      
הלוגע הילוח תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.5.520
מ"ס 05-43 הבוגבו מ"ס 521 רטוקב תימורט      

    872.00   872.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תחושב  
      
הלוגע הילוח תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.5.530
מ"ס 66-15 הבוגבו מ"ס 521 רטוקב תימורט      

  1,008.00 1,008.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תחושב  
      
הלוגע הילוח תנקתהו תלבוה ,תקפסא     57.5.540
001-76 הבוגבו מ"ס 521 רטוקב תימורט      

  1,096.00 1,096.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תחושב מ"ס  
      

     80.00    80.00     1.00 'פמוק )הרובק( תרתסומ החוש רותיא 57.5.550
      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק תמייק בויב תחוש יוקינ 57.5.560
      
יוקינ רחאל  לזרב תקצימ םיסכמ תעיבצ     57.5.570
עבצ תובכש 2 - ב לזרב תשרבמב הסכמה      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק . ןימזמה תריחב יפל ןווגב ןמש  
      
.תונוש תודובע     57.5.580
    --------------------------------------------------  
וקב הדלפ וא םינבלוגמ תורונצמ )"ל"( "למג"      
,תורונצ תחנהל עירפמש 2" רטוק םייק םימ      
םישורדה םירודסה לכו הדובעו רמוח ללוכ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .םימה תריגסל 'חי   
      
      

 41,110.00 5.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../088 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     088 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 41,110.00 מהעברה      

      
      
לש ןפוד יבוע ילעב הדלפ תורונצמ )"ל"( "למג"     57.5.590
תחנהל עירפמש 3" רטוק םייק םימ וקב 23/5"      
םירודסה לכו הדובעו רמוח ללוכ ,תורונצ      

  1,600.00 1,600.00     1.00 .םימה תריגסל םישורדה 'חי   
      
לש ןפוד יבוע ילעב הדלפ תורונצמ )"ל"( "למג"     57.5.600
תחנהל עירפמש 4" רטוק םייק םימ וקב 23/5"      
םירודסה לכו הדובעו רמוח ללוכ ,תורונצ      

  2,100.00 2,100.00     1.00 .םימה תריגסל םישורדה 'חי   
 44,810.00 תרוקב יאתל תונוש תודובעו םירזיבא 5.75 כ"הס  

      
ם י ח ו ד י ק  ,ם י י ק פ ו א  ם י ח ו ד י ק  6.75 ק ר פ  ת ת       
ם י ש י מ ג       
      
לכב בויבו םימ יווק רובע יקפוא חודיק עוציב     57.6.010
תקפסא ,הנכה תורוב תיישע ללוכ , םירטקה      
.מ"מ 01 .ד.ע ,רטוק לכב הדלפ לוורש תנקתהו      
ללוכ םירמוח יפדוע קוליסו תורובה יוסיכ      
יפל הדידמה .םישורדה םירמוחה לכ תקפסא      

    150.00   150.00     1.00 מ/ק/א א"מ X רטוקXץניא  
      
לכב הדלפ רונצ תלחשהו הלבוה ,הקפסא     57.6.020
ךותב )דחוימה טרפמב שרדנכ .ד.ע( רטוק      
ךמס ילענ תבכרהו תקפסא ללוכ לוורש      
תווצק םוטיא ,ןרציה תויחנהל םאתהב      

    100.00   100.00     1.00 מ/ק/א א"מXרטוקXץניא יפל הדידמה .לוורשה  
      
רובעב שימג וא יקפוא חודיק ריחמל תפסות     57.6.030
לארשי יביתנ תקזחאב שיבכל תחתמ הייצח      

                     15.00 )צ"עמ( %     
      
י"ע רוביח( סקלפירמ רונצ תנקתהו הקפסא     57.6.040
מ"מ 061 רטוקב ע"ש וא )ן'זויפורטקלא תופומ      
הקפסא )דרפנב דדמנ לוורש( ןגמ לוורשב      
טרפמב שרדנכ הצק ימטאו ךמס ילענ תנקתהו      
ךמס ילענ תקפסא ללוכ ריחמה .טלפמוק לכה      

    260.00   260.00     1.00 .הצק ימטאו רטמ   
      
      
      
      
      
      

    510.00 6.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 1191-220   .../089 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     089 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    510.00 מהעברה      

      
      
י"ע רוביח( סקלפירמ רונצ תנקתהו הקפסא     57.6.050
מ"מ 002 רטוקב ע"ש וא )ן'זויפורטקלא תופומ      
הקפסא )דרפנב דדמנ לוורש( ןגמ לוורשב      
טרפמב שרדנכ הצק ימטאו ךמס ילענ תנקתהו      
ךמס ילענ תקפסא ללוכ ריחמה .טלפמוק לכה      

    304.00   304.00     1.00 .הצק ימטאו רטמ   
      
EPDH  תורונצ םע )ילרגטניא( שימג חודיק     57.6.060
    001EP 061 רטוקב 21 גרד ללוכ מ"מ  
יפדוע יוניפ ,האיציו הסינכ תורוב תריפח      
ללוכ ריחמה .קמוע לכב ,חודיקו הריפח      

    480.00   480.00     1.00 .רונצה תקפסא רטמ   
      
EPDH  תורונצ םע שימג יקפוא חודיק     57.6.070
    001EP 002 רטוקב 21 גרד ללוכ מ"מ  
יפדוע יוניפ ,האיציו הסינכ תורוב תריפח      
ללוכ ריחמה .קמוע לכב ,חודיקו הריפח      

    605.00   605.00     1.00 .רונצה תקפסא רטמ   
      
EPDH  תורונצ םע שימג יקפוא חודיק     57.6.080
    001EP 052 רטוקב 21 גרד ללוכ מ"מ  
יפדוע יוניפ ,האיציו הסינכ תורוב תריפח      
ללוכ ריחמה .קמוע לכב ,חודיקו הריפח      

    715.00   715.00     1.00 .רונצה תקפסא רטמ   
  2,614.00 םישימג םיחודיק ,םייקפוא םיחודיק 6.75 כ"הס  

      
ז ו ק י נ  ת ו ת ש ר  / ם י ס כ מ  7.75 ק ר פ  ת ת       
      
סלגרביפמ 5*538*533 תודימב זוקינ תשר     57.7.010

    500.00   500.00     1.00 'פמוק תקצי תרגסמ אלל 984 י"ת יפל C-052 גוסמ  
      
סלגרביפמ 5*538*533 תודימב זוקינ תשר     57.7.020

    610.00   610.00     1.00 'פמוק תקצי תרגסמ םע 984 י"ת יפל C-052 גוסמ  
      
סלגרביפמ 5*538*533 תודימב זוקינ תשר     57.7.030

    610.00   610.00     1.00 'פמוק תקצי תרגסמ אלל 984 י"ת יפל D-004 גוסמ  
      
סלגרביפמ 5*538*533 תודימב זוקינ תשר     57.7.040

    760.00   760.00     1.00 'פמוק תקצי תרגסמ םע 984 י"ת יפל D-004 גוסמ  
  2,480.00 זוקינ תותשר / םיסכמ 7.75 כ"הס  

491,292.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס  
      
      
      

קובץ: 1191-220   .../090 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     090 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
)ת ו י מ ו י ( י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
      
)ת ו י מ ו י ( י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  1.06 ק ר פ  ת ת       
      

     74.00    74.00     1.00 .יעוצקמ לעופ תדובע ע"ש  60.1.010
      

     63.00    63.00     1.00 .יעוצקמ יתלב לעופ תדובע ע"ש  60.1.020
      

    163.00   163.00     1.00 .תרנצ תחנהו רוביחל )םישנא 2( תווצ תדובע ע"ש  60.1.030
      
תרנצ תחנהו רוביחל )םישנא 2( תווצ תדובע     60.1.040

    189.00   189.00     1.00 .םיידועי רזע ילכ ללוכ ע"ש   
      

  2,100.00 2,100.00     1.00 .הדידמ תווצ תדובע ע"י  60.1.050
  2,589.00 )תוימוי( י'גר תודובע 1.06 כ"הס  
  2,589.00 )תוימוי( י'גר תודובע 06 כ"הס  

      
י ס ד נ ה  י נ כ מ  ד ו י צ  ת ד ו ב ע  09 ק ר פ       
      
י ס ד נ ה  י נ כ מ  ד ו י צ  ת ד ו ב ע  1.09 ק ר פ  ת ת       
      
ץוחמ קר ומלושי יסדנה ינאכמ דויצ תודובע      
בתכב הרדגה ןהל תודובע עוציב תרגסמל      
.תויומכה      
      

    184.00   184.00     1.00 .ק"מ 51 הניכר תיאשמ תדובע ע"ש  90.1.020
      

    194.00   194.00     1.00 .ליבקמ וא B.C.J-4 ןורפחמ תדובע ע"ש  90.1.030
      
וא "טקבוב" גוסמ ינפוא ןורפחמ ינימ תדובע     90.1.040

    168.00   168.00     1.00 .ליבקמ ע"ש   
      
וא 059 רליפרטק ינפוא )לפוש( העי תדובע     90.1.050

    221.00   221.00     1.00 .ליבקמ ע"ש   
      
523 רליפרטק ילחז ילוארדיה רפחמ תדובע     90.1.060

    341.00   341.00     1.00 .)הריבש שיטפו ףכ םע( ליבקמ וא ע"ש   
      

    299.00   299.00     1.00 .ןוט 02-51 ינפוא ילוארדיה רפחמ תדובע ע"ש  90.1.070
      

    100.00   100.00     1.00 .ליבקמ וא "גמוב" ןטק ינדי שבכמ תדובע ע"ש  90.1.080
      
םישיטפ ללוכ )רוסרפמוק( סחדמ תדובע     90.1.090

    142.00   142.00     1.00 .ליעפמו ע"ש   
      

    184.00   184.00     1.00 .תוחפל ק"מ 51 םימ תילכימ תדובע ע"ש  90.1.100
  1,833.00 1.09.2 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 1191-220   .../091 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     091 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,833.00 מהעברה      

      
      

    131.00   131.00     1.00 .הלגע + רוטקרט תדובע ע"ש  90.1.110
      

     95.00    95.00     1.00 .ליעפמ ללוכ )וגנוק( ילמשח שיטפ תדובע ע"ש  90.1.120
      

  2,415.00 2,415.00     1.00 .זוקינו בויב יוק תפיטשל "תיבויב" תדובע ע"י  90.1.130
      
תיאמצע הדיחי י"ע תוענומה תוררגנ תובאשמ     90.1.140
טקלמוק ללוכ ,העש/ק"מ 002 -כ לש הקיפסל      

  3,500.00 3,500.00     1.00 .'מ 001 דע םישימג תורונצ ע"י   
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .ררגנ דיינ רוטרנג ע"י  90.1.150
      
ללוכ )הלודג וא הנטק( שורד לודגב ץח תלגע     90.1.160
01 דע ע"יל הרכשהה ריחמ .החטבא תווצ      

  1,100.00 1,100.00     1.00 תועש ע"י   
 11,074.00 יסדנה ינכמ דויצ תדובע 1.09 כ"הס  
 11,074.00 יסדנה ינכמ דויצ תדובע 09 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

525,561.00 בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע כ"הס
קובץ: 1191-220   .../092 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

דול ימ
8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ - דול

פרוייקט: 045-18-220
A4 מהדורה

 

28/07/2019 )זוכיר( 
דף מס':     092 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ     
    
ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                               3,440.00 ןוטב תודובע 1.20 קרפ תת    
    

                  3,440.00 ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
,תוכרדמו תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 קרפ      
בויבו םימ תודובע ירחא         
    

                               1,757.00 קורפו הנכה תודובע 1.15 קרפ תת    
    

                                 977.00 לכ עוצב( םיעצמו רפע תודובע 2.15 קרפ תת    
)דבלב ןימזמה רושיאל ףופכב תודובעה            
    

                               1,239.50 טלפסא תודובע 3.15 קרפ תת    
    

                               4,318.00 םיאתה הבוג תמאתה 4.15 קרפ תת    
    

                               1,148.00 ףוציר תודובע 5.15 קרפ תת    
    

                                 269.00 ןומיס תודובע 6.15 קרפ תת    
    

                  9,708.50 ,תוכרדמו תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 כ"הס                
בויבו םימ תודובע ירחא         
    
בויבו םימ תודובע 75 קרפ      
    

                           1,260,000.00 תכרעמב תוליזנ/םיצוציפ ינוקית 0.75 קרפ תת    
םימה            
    

                              31,926.00 םימ יווק תחנהו הקפסא 1.75 קרפ תת    
    

                             346,458.00 םירזיבאו םימ ינקתמ 2.75 קרפ תת    
    

                               1,140.00 םימ ידמ תפלחה 3.75 קרפ תת    
    

                             112,500.00 םימייק בויב יווק הסירק /תוליזנ ןוקית 4.75 קרפ תת    
    

                             119,150.00 בויבל תרוקב יאת 5.75 קרפ תת    
 

קובץ: 1191-220   .../093 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     093 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              46,270.00 יאתל תונוש תודובעו םירזיבא 6.75 קרפ תת    
תרוקב            
    

                               2,630.00 םישימג םיחודיק ,םייקפוא םיחודיק 7.75 קרפ תת    
    

                               2,480.00 זוקינ תותשר / םיסכמ 8.75 קרפ תת    
    

              1,922,554.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס                
    
)תוימוי( י'גר תודובע 06 קרפ      
    

                               2,595.00 )תוימוי( י'גר תודובע 1.06 קרפ תת    
    

                  2,595.00 )תוימוי( י'גר תודובע 06 כ"הס                
    
יסדנה ינכמ דויצ תדובע 09 קרפ      
    

                              16,900.00 יסדנה ינכמ דויצ תדובע 1.09 קרפ תת    
    

                 16,900.00 יסדנה ינכמ דויצ תדובע 09 כ"הס                
    
תודחוימ תודובע 19 קרפ      
    

                               1,500.00 םורח תעשב תודובע 1.19 קרפ תת    
    

                  1,500.00 תודחוימ תודובע 19 כ"הס                
 1,956,697.50 בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 כ"הס                            

    
בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ     
    
ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                               5,243.00 ןוטב תודובע 1.20 קרפ תת    
    

                  5,243.00 ןוטב תודובע 20 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 1191-220   .../094 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     094 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

,תוכרדמו תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 קרפ      
בויבו םימ תודובע ירחא         
    

                               6,879.00 קורפו הנכה תודובע 1.15 קרפ תת    
    

                               1,134.00 לכ עוצב( םיעצמו רפע תודובע 2.15 קרפ תת    
)דבלב ןימזמה רושיאל ףופכב תודובעה            
    

                               1,784.00 טלפסא תודובע 3.15 קרפ תת    
    

                               3,738.00 םיאתה הבוג תמאתה 4.15 קרפ תת    
    

                               1,594.00 ףוציר תודובע 5.15 קרפ תת    
    

                                 234.00 ןומיס תודובע 6.15 קרפ תת    
    

                 15,363.00 ,תוכרדמו תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 כ"הס                
בויבו םימ תודובע ירחא         
    
בויבו םימ תודובע 75 קרפ      
    

                              27,167.00 םימ יווק תחנהו הקפסא 1.75 קרפ תת    
    

                             261,524.00 םירזיבאו םימ ינקתמ 2.75 קרפ תת    
    

                              36,641.00 םישדח בויב יווק תחנה 3.75 קרפ תת    
    

                             116,056.00 בויבל תרוקב יאת 4.75 קרפ תת    
    

                              44,810.00 יאתל תונוש תודובעו םירזיבא 5.75 קרפ תת    
תרוקב            
    

                               2,614.00 םישימג םיחודיק ,םייקפוא םיחודיק 6.75 קרפ תת    
    

                               2,480.00 זוקינ תותשר / םיסכמ 7.75 קרפ תת    
    

                491,292.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס                
    
)תוימוי( י'גר תודובע 06 קרפ      
    

                               2,589.00 )תוימוי( י'גר תודובע 1.06 קרפ תת    
    

                  2,589.00 )תוימוי( י'גר תודובע 06 כ"הס                
 
 
 
 
 

קובץ: 1191-220   .../095 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     095 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יסדנה ינכמ דויצ תדובע 09 קרפ      
    

                              11,074.00 יסדנה ינכמ דויצ תדובע 1.09 קרפ תת    
    

                 11,074.00 יסדנה ינכמ דויצ תדובע 09 כ"הס                
   525,561.00 בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 1191-220   .../096 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     096 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ    
   

                  3,440.00 ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                  9,708.50 ירחא ,תוכרדמו תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 קרפ   
בויבו םימ תודובע        
   

              1,922,554.00 בויבו םימ תודובע 75 קרפ   
   

                  2,595.00 )תוימוי( י'גר תודובע 06 קרפ   
   

                 16,900.00 יסדנה ינכמ דויצ תדובע 09 קרפ   
   

                  1,500.00 תודחוימ תודובע 19 קרפ   
   

 1,956,697.50 בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 כ"הס               
   
בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ    
   

                  5,243.00 ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                 15,363.00 ירחא ,תוכרדמו תובוחר ,םישיבכ תלילסו םוקיש 15 קרפ   
בויבו םימ תודובע        
   

                491,292.00 בויבו םימ תודובע 75 קרפ   
   

                  2,589.00 )תוימוי( י'גר תודובע 06 קרפ   
   

                 11,074.00 יסדנה ינכמ דויצ תדובע 09 קרפ   
   

   525,561.00 בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 1191-220   .../097 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

28/07/2019
דף מס':     097 4A הרודהמ - דול - 8102 בויבהו םימה תשר חותיפו הקזחא תרגסמ זרכמ

  
הנבמ ךס  

 1,956,697.50 בויבה תשרו םימה תשר תקזחא 1 הנבמ  
  

   525,561.00 בויבהו םימה תשרב חותיפ תודובע 2 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
 2,482,258.50  יללכ כ"הס  

    421,983.95 מ"עמ %71  
  2,904,242.45 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 1191-220 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


