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הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     002 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
י ו ל י מ ו  ה ר י פ ח  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
חטשה ףושיח     01.1.010

                     350.00                  ר"מ 
      
.והשלכ קמועל חטשב הביצח וא/ו הריפח     01.1.020

  7,500.00     30.00   250.00                  ק"מ 
      
.אבומ ירלונרג רמוחב יולימ     01.1.030

  2,800.00     35.00    80.00                  ק"מ 
      
קודיה ללוכ( .אבומ ירלונרג רמוחב יולימ     01.1.040
.).א.ו.ש.א.א.דומ 89% הגרדל      

    400.00     40.00    10.00                  ק"מ 
 10,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יולימו הריפח 1.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 10,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10 כ"הס  
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../003 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     003 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ס י  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןימזיש עקרק ץעוי י"ע עבקי סוסיבה גוס      
סוסיב חוד ריבעיו הדובעה תליחת ינפל ןלבקה      
.סוסיבה גוס תא םיאתהל ידכ רוטקורטסנוקל      
םירמוחו הדובע רכש םיללוכ םיריחמהו      
      
      
04 רטוקב רתאב םיקוצי לייפורקימ תואסנולכ     02.1.010
עקרק ץעוי חוד יפל םינוש םיקמועו  מ"ס      
תינכות יפל ןויז לזרב ללוכ סדנהמ תויחנהו      

112,320.00    390.00   288.00                  רטמ 
      
ןויז לזרב ללוכ קוצי 03 ב ןוטב תואסננולכ שאר     02.1.020
'סנוק תוינכות יפל םינוש םירטקב      

 20,850.00  1,390.00    15.00                  ק"מ 
133,170.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תודוסי 1.20 כ"הס  

      
-58.2 ס ל פ מ ב  ה מ ו ק  2.20 ק ר פ  ת ת       
      
"רק-לק" יופיצ םיללוכ םיינוציחה םינוטבה לכ       
ןוטב .מ"ס 2 יבועב ידיצ וד "סקדא" הפוצמ      
םיללוכ םיריחמהו 3. הפישח תגרד 03-ב      
םירמוחו הדובע רכש      
      
      
ללוכ 03-ב ןוטבמ דוסי/תודרוי/תולוע תורוק     02.2.010
.'סנוק תינכות יפל ןויזל לזרב      

  9,300.00  1,550.00     6.00                  ק"מ 
      
02 יבועב רקלק יזגרא לע היולת ןוטב תפצר     02.2.020
לזרב ללוכ ר"מ 62 לש חטשב 03-ב ןוטב מ"ס      
םינוש םירטקב 'סנוק תינכות יפל ןויז      

  6,900.00  1,150.00     6.00                  ק"מ 
      
לזרב ללוכ םינוש םייבועב 03-ב ןוטב תוריק     02.2.030
.םינוש םירטקב 'סנוק תינכות יפל ןויז      

 34,800.00  1,450.00    24.00                  ק"מ 
      
ללוכ םינוש םיכתחב 03-ב ןוטבמ םידומע     02.2.040
.םינוש םירטקב 'סנוק תינכות יפל ןויזה לזרב      

  9,300.00  1,550.00     6.00                  ק"מ 
 60,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( -58.2 סלפמב המוק 2.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../004 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     004 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

-51.0 ס ל פ מ  ע ק ר ק  ת מ ו ק  3.20 ק ר פ  ת ת       
      
"רק-לק" יופיצ םיללוכ םיינוציחה םינוטבה לכ       
ןוטב .מ"ס 2 יבועב ידיצ וד "סקדא" הפוצמ      
רכש םיללוכ םיריחמהו  3. הפישח תגרד 03-ב      
םירמוחו הדובע      
      
      
ללוכ 03-ב ןוטבמ דוסי/תודרוי/תולוע תורוק     02.3.010
.'סנוק תינכות יפל ןויזל לזרב      

  6,200.00  1,550.00     4.00                  ק"מ 
      
02 יבועב רקלק יזגרא לע היולת ןוטב תפצר     02.3.020
לזרב ללוכ ר"מ 06 לש חטשב 03-ב ןוטב מ"ס      
םינוש םירטקב 'סנוק תינכות יפל ןויז      

 13,800.00  1,150.00    12.00                  ק"מ 
      
לזרב ללוכ םינוש םייבועב 03-ב ןוטב תוריק     02.3.030
.םינוש םירטקב 'סנוק תינכות יפל ןויז      

 52,200.00  1,450.00    36.00                  ק"מ 
      
ללוכ םינוש םיכתחב 03-ב ןוטבמ םידומע     02.3.040
.םינוש םירטקב 'סנוק תינכות יפל ןויזה לזרב      

 24,800.00  1,550.00    16.00                  ק"מ 
 97,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( -51.0 סלפמ עקרק תמוק 3.20 כ"הס  

      
06.3+ ס ל פ מ ב  'א  ה מ ו ק  4.20 ק ר פ  ת ת       
      
"רק-לק" יופיצ םיללוכ םיינוציחה םינוטבה לכ       
ןוטב .מ"ס 2 יבועב ידיצ וד "סקדא" הפוצמ      
רכש םיללוכ םיריחמהו  3. הפישח תגרד 03-ב      
םירמוחו הדובע      
      
      
ללוכ 03-ב ןוטבמ דוסי/תודרוי/תולוע תורוק     02.4.010
.'סנוק תינכות יפל ןויזל לזרב      

 18,600.00  1,550.00    12.00                  ק"מ 
      
03-ב ןוטב מ"ס 03 יבועב  היולת ןוטב תרקת     02.4.020
תינכות יפל ןויז לזרב ללוכ ר"מ 603 לש חטשב      
םינוש םירטקב 'סנוק      

109,250.00  1,150.00    95.00                  ק"מ 
      
לזרב ללוכ םינוש םייבועב 03-ב ןוטב תוריק     02.4.030
.םינוש םירטקב 'סנוק תינכות יפל ןויז      

 76,850.00  1,450.00    53.00                  ק"מ 
      
ללוכ םינוש םיכתחב 03-ב ןוטבמ םידומע     02.4.040
.םינוש םירטקב 'סנוק תינכות יפל ןויזה לזרב      

 23,250.00  1,550.00    15.00                  ק"מ 
227,950.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( 06.3+ סלפמב 'א המוק 4.20 כ"הס  

      
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../005 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     005 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ס ל פ מ ב  ן ו י ל ע  ג ג  ת ר ק ת  5.20 ק ר פ  ת ת       
    7.40+  
      
"רק-לק" יופיצ םיללוכ םיינוציחה םינוטבה לכ       
ןוטב .מ"ס 2 יבועב ידיצ וד "סקדא" הפוצמ      
רכש םיללוכ םיריחמהו  3. הפישח תגרד 03-ב      
םירמוחו הדובע      
      
      
לזרב ללוכ 03-ב ןוטבמ תודרוי/תולוע תורוק     02.5.010
.'סנוק תינכות יפל ןויזל      

 41,850.00  1,550.00    27.00                  ק"מ 
      
חטשב 03-ב ןוטב מ"ס 03 יבועב  ןוטב תרקת     02.5.020
'סנוק תינכות יפל ןויז לזרב ללוכ ר"מ 003 לש      
םינוש םירטקב      

 97,750.00  1,150.00    85.00                  ק"מ 
139,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( 04.7+ סלפמב ןוילע גג תרקת 5.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

658,020.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../006 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     006 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ם י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  1.40 ק ר פ  ת ת       
      
.מ"ס 22 יבוע םילולח ןוטב יקולבב היינב     04.1.010
.תורוגח ללוכ ריחמה      

133,650.00    135.00   990.00                  ר"מ 
      
.מ"ס 01 יבוע םילולח ןוטב יקולבב היינב     04.1.020
.תורוגח ללוכ ריחמה      

 21,150.00     90.00   235.00                  ר"מ 
154,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיקולבב הינב 1.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

154,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הינב תודובע 40 כ"הס  
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../007 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     007 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  1.50 ק ר פ  ת ת       
      
תיתבכיש דח תכרעמב םיחוטש תוגג םוטיא     05.1.010
מ"מ 5 יבועב תוללכושמ תוינמוטיב תועירי לש      
דבל ןויריש םע sbs רמילופב תוחבשומ      
תועיריה .ןוילע טגרגא יופיצו רטסאילופ      
ללוכ מ"ס 01 לש הפיפחבו תיתשתל תומחלומ      
ע"ש וא 101 טוקמירפ גוסמ ינמוטיב רמיירפ      
תנזאמ העירי ללוכו ר"מ /רג 003 לש תומכב      
לולכ .חטשב חקפמה תשירדל םאתהב םידה      
םוטיאה ילוש תאלעה תוברל .הדיחיה ריחמב      
םוינימולא לגרסו קוזיח תועירי ,תוקעמ הצקל      
המיטא רמוחב םוטיא ללוכ העיריה הצקב      
יפל ,םיבזרמ דיל םידובע ,םיקדסב לופיטו      
.םוטיא יטרפו ןרצי תויחנה      

 45,780.00    140.00   327.00                  ר"מ 
      
תוריק יופיחו תונולח יפס עוציב ינפל םוטיא     05.1.020
. תובכש יתשב 701LAESPOT AKIS ץוח      

 15,080.00     40.00   377.00                  ר"מ 
      
יבוטב הזטהב םוגקיטסמב םיכמות ריק םוטיא     05.1.030
םוטיאה לע הנגהל רקלק תוחול ללוק ינקת      
א"מ 12 ךרואב זוקינל ירושרש רוניצו      

  3,990.00     95.00    42.00                  ר"מ 
 64,850.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא 1.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 64,850.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא 50 כ"הס  
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../008 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     008 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ן מ ו א  ת ו ר ג נ  1.60 ק ר פ  ת ת       
      
עבצ /הקל ,אלמ לוזריפ תוללוכ תורגנה תודובע      
יפל םלשומ רמג דע , הזתהב תיטננופמוק וד      
םידוביעהו רמגה ירמוח לכ .םיטרפו תומישר      
תולכירדא רושיאל ואבוי      
      
      
םינותחת חבטמ תונורא לש הנקתהו הקפסא     06.1.020
אלמ לוזרפ ללוכ -1 'סמ תורגנ טרפ יפל      

  4,480.00  1,600.00     2.80                  רטמ 
      
םינותחת חבטמ תונורא לש הנקתהו הקפסא     06.1.030
אלמ לוזרפ ללוכ -2 'סמ תורגנ טרפ יפל      

  3,680.00  1,600.00     2.30                  רטמ 
      
יומיד הקימרופ רמג  םיתורישל ץע תלד     06.1.040
קוב ץע טנק + היחבל ףנכה בחורל ץע      
.מ"ס 012/07 תודימב ףקיהב מ"ס 5.2 בחורב      
1-נ טרפ יפל .ףפוכמ חפ ףוקשמ      

 11,000.00  2,200.00     5.00                  'חי 
      
רמג םיכנ יתורישלו םיתוריש תואובמל ץע תלד     06.1.050
טנק + היחבל ףנכה בחורל ץע יומיד  הקימרופ      
תודימבףקיהב מ"ס 5.2 בחורב קוב ץע      
טרפ יפל .ףפוכמ חפ ףוקשמ .מ"ס 012/001      
2-נ      

  8,800.00  2,200.00     4.00                  'חי 
      
ץע יומיד  הקיימרופ רמג םיגוח ירדחל ץע תלד     06.1.060
5.2 בחורב קוב ץע טנק + היחבל ףנכה בחורל      
.תיפנכ דח מ"ס 012/001 תודימב ףקיהב מ"ס      
3-נ טרפ יפל .ףפוכמ חפ ףוקשמ      

 11,000.00  2,200.00     5.00                  'חי 
      
הקיימרופ רמג םינוחבטמו םידרשמל ץע תלד     06.1.070
קוב ץע טנק + היחבל ףנכה בחורל ץע יומיד      
מ"ס 012/08 תודימב ףקיהב מ"ס 5.2 בחורב      
תורגנ טרפ יפל .ףפוכמ חפ ףוקשמ .תיפנכ דח      
4-נ      

 13,200.00  2,200.00     6.00                  'חי 
      
םגד תלד רוקיד תרצות תיטסוקא הציחמ     06.1.080
    cissalC roceD יופיח םע FDM  
מ"ס  311 בחורב םילינפ 5 כ"הס הריעב בכעמ      
לכ ללכ .םלואל תלדכ תשמשמ תחא      
ןלבקה . הנקתהה ךרוצל קוזיחו היצקורטסנוק      
. עוציב ינפל gniwarD pohS קפסי      

 45,000.00 45,000.00     1.00 'פמוק                 
 97,160.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןמוא תורגנ 1.60 כ"הס  

קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../009 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     009 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  2.60 ק ר פ  ת ת       
      
עבצ ,אלמ לוזרפ תוללוכ תורגסמה תודובע לכ      
ללוכ חטשב הנקתהו ,טרפמ יפל דוסי ללוכ      
רוטקורטסנוק תויחנה יפל הנבמל ןוגיע      
םיליפורפב  ועצובי ץוחב תורגסמה תודובע.      
פ''ע הרעב בכעמ עבצ.ןורקימ 08 םינוולוגמ      
תוחיטב ץעוי תויחנה      
      
      
בחרמב ''צ8 רורוויא רוניצ לש הנקתהו הקפסא     06.2.020
עבצו ןווג .ףרועה דוקיפ תויחנה יפל ןגומ      
לכירדאה תריחבל      

  2,520.00    420.00     6.00                  'חי 
      
יפל ס''ממל  ףדה תלד לש הנקתהו הקפסא     06.2.030
טירפ יפל 012/09 תודימ ףרועה דוקיפ תויחנה      
.2 סמ       

  9,000.00  4,500.00     2.00                  'חי 
      
סיכל ררגנ ינקת ףדה ןולח לש הנקתהו הקפסא     06.2.040
דוקיפ תויחנה יפל םלשומ רמג דע הדובע -      
תריחבל ןווג .3 תורגסמ טירפ יפלו ףרועה      
לכירדאה      

  6,200.00  3,100.00     2.00                  'חי 
      
ללוכה לנמ לש םיכנ יתורישל ינקת זחאמ טס     06.2.050
006/006 לנמ תרבח לש םירושימ יתשב זחאמ      
עורז זחאמו 6308 הרבחה ט''קמ יפלמ''מ      
ט''קמ יפל מ''מ 008  הסקוב םע תממורתמ      
6408  לנמ תרבח      

  3,600.00  1,800.00     2.00                  'חי 
      
וא חירב בר לש שא תלד -תיפנכ דח חפ תלד     06.2.060
יפל חפ ףוקשמ ללוכ 012/001 תודימב ע"ש      
הנקתה ללוכ .1 תורגסמ טרפ      

  6,000.00  3,000.00     2.00                  'חי 
      
תויללכ תודימב מ"מ 52.1 חפמ למשח ןורא     06.2.070
עבצב עובצ .למשח ץעוי תויחנה יפל 012/002      
לכירדאה תריחבל ןווג רונתב יסקופא      

  1,000.00  1,000.00     1.00                  'חי 
      
תודימב  מ"מ 52.1 חפמ שא יוביכל ןורא     06.2.080
יסקופא עבצב עובצ מ"ס 012/09 תויללכ      
תריחבל ןווג  .תוחיטב ץעוי תויחנה יפל רונתב      
לכירדאה      

    650.00    650.00     1.00                  'חי 
      
      
      
      

 28,970.00 2.60 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../010 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     010 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 28,970.00 מהעברה      
      
      
תויללכ תודימב מ"מ 52.1 חפמ שא יוביכ ןורא     06.2.090
עובצ .תוחיטב ץעוי תויחנה יפל 012/031      
לכירדאה תריחבל ןווג רונתב יסקופא עבצב      

    750.00    750.00     1.00                  'חי 
      
תויללכ תודימב מ"מ 52.1 חפמ תרושקת ןורא     06.2.100
עבצב עובצ .למשח ץעוי תויחנה יפל 012/001      
לכירדאה תריחבל ןווג רונתב יסקופא      

    650.00    650.00     1.00                  'חי 
      
. --- טרפ יפל םינפ תוגרדמל הדלפ הקעמ     06.2.110
.לכירדאה תריחבל ןווג .רונתב העיבצ      

 14,690.00    650.00    22.60                  רטמ 
      
העיבצ . ---טרפ יפל םינפ הפמרל הדלפ הקעמ     06.2.120
.לכירדאה תריחבל ןווג .רונתב      

  6,045.00    650.00     9.30                  רטמ 
      
הבוגב תידסומ הדלפ רדג תנקתהו הקפסא     06.2.130
רדגה ךרואל 'מ 0.2      
.לכירדאה תריחבל ןווג .רונתב העיבצ       

 18,000.00    600.00    30.00                  רטמ 
      
תמגודכ ילמשח ררגנ רעש תנקתהו הקפסא     06.2.140
+ תנבלוגמ הדלפ 0.2/0.6  תודימב דרגה      
ילמשח עונמ ללוכ רונתב העיבצ      

 10,000.00 10,000.00     1.00                  'חי 
      
חירב בר לש ץוח תלד-תיפנכ דח חפ תלד     06.2.150
ללוכ 012/011 תודימב ע"ש וא קוליטומ      
הנקתה ללוכ .2 תורגסמ טרפ יפל חפ ףוקשמ      

  9,000.00  3,000.00     3.00                  'חי 
 88,105.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמ 2.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

185,265.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../011 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     011 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ט ש  ח ו ת י פ ו  ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ ח  / ם י ר ק  ם י מ  ת ק פ ס א  1.70 ק ר פ  ת ת       
      
יריחמ , רמוחה תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה      
םיללוכ , עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורונצה      
יגוס לכב הביצחה וא/ו הריפחה תדובע תא      
תכתמה יקלח לש םיריחמה לכ .2 .עקרקה      
העיבצה תא םיללוכ םייולגה      
      
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     07.1.010
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב ץוח / םינפ      
חנומ ע"ש וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      
.םיחפס תוברל , קמוע לכב עקרקב      

  8,000.00    200.00    40.00    רטמ 
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     07.1.020
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב ץוח / םינפ      
חנומ ע"ש וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      
.םיחפס תוברל , קמוע לכב עקרקב      

  6,800.00    170.00    40.00    רטמ 
      
תפיטעו 1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     07.1.030
תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ      
    3-CPA קמוע לכב עקרקב חנומ ע"ש וא ,  
.םיחפס תוברל      

  1,000.00    100.00    10.00    רטמ 
      
4/3" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     07.1.040
תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו      
לכב עקרקב חנומ ע"ש וא CPA-3 תמגוד      
.םיחפס תוברל , קמוע      

  1,800.00     90.00    20.00    רטמ 
      
רטוקב רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.1.050
םייולג םינקתומ )שא תודמע( םירק םימל 2"      
תוגרבהב םירבוחמ  ,יולימב וא םייומס םייולת      
. הריפחו תוביצח ןוטב תפיטעו םיחפס תוברל      

  2,400.00    120.00    20.00    רטמ 
      
רטוקב רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.1.060
םייולג םינקתומ )שא תודמע( םירק םימל 3"      
תוגרבהב םירבוחמ  ,יולימב וא םייומס םייולת      
. הריפחו תוביצח ןוטב תפיטעו םיחפס תוברל      

  1,500.00    150.00    10.00    רטמ 
      
      
      
      
      

 21,500.00 1.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../012 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     012 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 21,500.00 מהעברה      
      
      
םגד יטסלפ רוניצמ םימ וק תחנהו הקפסה     07.1.070
ךותב ןקתומ םימחו םירק םימל לוגיטלומ      
מ"מ 61 רטוקב ףוצרל תחתמו יולג , תוריקה      
ךותב תושורדה תודובעהו םירזיבאה לכ ללוכ      
. תומלשב לוורש      

  3,200.00     80.00    40.00    רטמ 
      
לוגיטלומ )מ"מ 02 , 52( רטוק רוניצ ךא ל"נכ     07.1.080

  7,200.00     90.00    80.00    רטמ 
      
.לוגיטלומ )מ"מ 23( רטוק רוניצ ךא ל"נכ     07.1.090

  1,000.00    100.00    10.00    רטמ 
      
םימח םימ תרנצל מ"מ 91 יבועב דיבנע דודיב     07.1.100
טרס תפיטע ללוכ 1" -  4/3" -2/1" רטוקב      
. יטסלפ      

    700.00     35.00    20.00    רטמ 
      
א"כ ןוראב תנקתומ תינקת שא יובכ תדמע     07.1.110
2 , ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב ללוכ      
דמצמ םע 'מ 51 ךרואב 2" רטוקב םיקונרז      
ירודכ זרב םע 2" סוסיר/ ןוליס קנזמ ץרוטש      
ימוג וא יטסלפ שימג רונצ םע ןולגלג ללוכ      
םע ףות לע ןקתומ 'מ 03 ךרואבו 4/3" רטוקב      
רטוק סוסיר ןוליס קנזמ ללוכ תבבותסמ עורז      
.1" ירודכ זרב 1"      

  5,400.00  1,800.00     3.00 'פמוק   
      
. ג"ק 6 השבי שא יובכ הפטמ     07.1.120

  1,050.00    350.00     3.00    'חי 
      
. 2/1" ילד זרב     07.1.130

    220.00    110.00     2.00    'חי 
      
.שניא 4/3 םינובה ןג זרב     07.1.140

    250.00    125.00     2.00    'חי 
      
, תינכותב טרפ יפל 3" ישאר תכרעמ שאר     07.1.150
STTAW "3  ח"זמ  , דרא 3" םימ דמ תוברל      
+ 2" הריגס זרב +3"םיפוגמ 3 +  3" ןנסמ +      
, 3" יוביכ זרב + ריוא ררחשמ + 2" רזוח לא      
טלפמוק , 3" רזוחלאו 3" לופכ הקנסה זרב      
. ןנכתמה י"ע רשואמו      

 35,000.00 35,000.00     1.00 'פמוק   
      
      
      
      
      

 75,520.00 1.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../013 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     013 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 75,520.00 מהעברה      
      
      
שיבכב םייק םימ וקל שדח םימ וק רוביח     07.1.160
, הריפחו שושיג טלפסא שיבכ תייצח תוברל      
תרבח + קזב םע םואית + ןורפחמב שומיש      
+ תורחאה תוישרה לכו הייריע + למשחה      
. םימה דיגאת      

  2,000.00  2,000.00     1.00 'פמוק   
 77,520.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םימח / םירק םימ תקפסא 1.70 כ"הס  

      
ן י כ פ ו ש ו  ן י ח ו ל ד  ת כ ר ע מ  2.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.2.010
    ).E.P.D.H( םייומס , םייולג םינקתומ תירבג  
תפיטע +  4" רטוק , םיחפס ללוכ יולימב וא      
. ןוטב      

  9,800.00    140.00    70.00    רטמ 
      
זוקינו )ןיכלוד( םימח םיכפשל .יס.יו.יפ תורונצ     07.2.020
םיחפסה לכ ללוכ ) -04 23 (  רטוקב א"מ      
.ע"ווש וא יקסיפל תרצות.םישורדה      

  3,500.00     70.00    50.00    רטמ 
      
.םיחפס ללוכ תיירבג 2" רטוקב ךא ל"נכ     07.2.030

 10,800.00     90.00   120.00    רטמ 
      
2" וא 4" תרנצל מ"ס 01 יבועב ןוטב תפיטע     07.2.040
. אוהש גוס לכמ      

  3,600.00     30.00   120.00    רטמ 
      
. 4" רטוקב.יס.יו.יפ ריוא עבוכ     07.2.050

    300.00    150.00     2.00    'חי 
      
תרוקיב תספוק ,יפות םוסחמ ,הפצר םוסחמ     07.2.060
םייושע מ"מ 05/001 רטוקב הליגר      
תשרו תעבורמ תרגסמ תוברל ןליפורפילופמ      
.זילפמ גרבומ הסכמ וא      

  4,200.00    280.00    15.00    'חי 
      
. 4"/4" תלפונ תרוקב תספוק ךא ל"נכ     07.2.070

    250.00    250.00     1.00    'חי 
 32,450.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 2.70 כ"הס  

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  3.70 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ מ"ס 04/06 תודימב ןבל סרחמ הרעק     07.3.010
ןקתומ "06 רוד לג" םגד "הסרח" תרצות      
.ךרע הווש וא , ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ      

  1,100.00    550.00     2.00    'חי 
      

  1,100.00 3.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../014 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     014 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  1,100.00 מהעברה      
      
      
/ םימח םימ בובריע זרב לש  הנקתהו הקפסא     07.3.020
REXIM ןרטש תרצות ל"נה רויכל , םירק      
    NEHCTIK רחא גוס לכ וא "פמט תוסיו םע  
.  הכואר היפ ללוכ      

  1,300.00    650.00     2.00    'חי 
      
תרצות תמגודכ , ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.3.030
ןקתומ , ע"וש וא " ולסוא " םגד "הסרח"      
. ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ      

  2,200.00    550.00     4.00    'חי 
      
ןרטש תרצות , םימח / םירק םימל הללוס     07.3.040
.םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ , םורכ הפוצמ      

  2,600.00    650.00     4.00    'חי 
      
"הסרח" תרצות תמגודכ ןבל סרחמ םיכנ רויכ     07.3.050
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ הרטפ םגד      
.ךרע הווש וא ,ןופיסו      

  1,100.00    550.00     2.00    'חי 
      
י"ע הלעפה , הדימעב ,םיכנל םירק םימ זרב     07.3.060
. ןרטש תרצות , םיכנל דעוימה קפרמ טומ      

  1,500.00    750.00     2.00    'חי 
      
תרצות תמגודכ היולת ןבל סרחמ הלסא     07.3.070
בשומ ללוכ , 633 ט"קמ "הילמק-הסרח"      
םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ סופיט הסכמו      
3/6 יתומכ וד יומס החדה לכימ ללוכ , םורכ      
.ייורג תרצות , רטיל      

 10,000.00  2,500.00     4.00    'חי 
      
תקרב םגד הסרח תרצות םיכנל תדעוימ הלסא     07.3.080
םע דבכ סופיט הסכמו בשומ ללוכ , 683 ט"קמ      
די זחאמ ללוכ םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ      
וד יומס החדה לכימ ללוכ טרפ יפל הטסורינמ      
. ייורג תרצות רטיל 3/6 יתומכ      

  5,600.00  2,800.00     2.00    'חי 
      
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ 'ל 03 ילמשח דוד     07.3.090
זרב "הרטסג" תרצות רזוח לע םותסש,      
לכו ןוחטיבה זרב זוקינל ךפשמ,ןוחטב      
םומיח ט"וק 3 םומיח ףוג םישורדה םירזיבאה      
54 'פמט תלבגהל ימרטורדיה זרב + ריהמ      
.םיחתור םימ תולעמ      

  4,000.00  2,000.00     2.00 'פמוק   
      
הרקתה ללחב וא ריקב 4/3" קותינ יזרב     07.3.100

  1,250.00    125.00    10.00    'חי 
      

 30,650.00 3.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../015 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     015 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 30,650.00 מהעברה      
      
      
לזרבמ דמעמ ללוכ ד"ממל ינקת םימ לכימ     07.3.110
שימג רוניצ + יולימ זרב + רטיל 08 חפנ ןוולגמ      
.)תינכת יפל( טוליש ללוכ , יולימל      

  1,600.00    800.00     2.00    'חי 
      
זרב ללוכ "רוקמא" תרצות היתש ימ ררקמ     07.3.120
.םורכ הפוצמ היתש      

  5,600.00  2,800.00     2.00 'פמוק   
 37,850.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תויאורבת תועובק 3.70 כ"הס  

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  4.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.4.010
    ).E.P.D.H( וא םייומס,םייולג םינקתומ תירבג  
.הפיטע ללוכ 4" רטוק ,םיחפס תוברל יולימב      

  2,800.00    140.00    20.00    רטמ 
      
51S טיבלד זקנ רמלד תרצות םשג ימ טלוק     07.4.020
    ."4  

  1,500.00    300.00     5.00    'חי 
      
.4" רטוק הדלפמ ןותחת בזרמ אצומ     07.4.030

    600.00    200.00     3.00    'חי 
      
. בזרמ אצומ דיל תימורט ןוטבמ תינגא     07.4.040

    600.00    200.00     3.00    'חי 
  5,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םשג ימ זוקינ 4.70 כ"הס  

      
ח ו ת י פ  ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  5.70 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     07.5.010
תפיטע , הביצח וא הריפח ללוכ עקרקב חנומ      
רוניצל  תחתמו לעמ מ"ס 03 יבועב תונויד לוח      
יאתל םירוביח קודיה עקרק קודיה יולימ      
דע קמועב יללכה טרפמב טרופמה לכו תרוקיב      
.רטמ 52.1      

  1,200.00    120.00    10.00    רטמ 
      
NS-8 חישק C.V.P-מ יטסלפ בויב רוניצ     07.5.020
וא הריפח ללוכ םותכ,ךרע הווש וא דיברמ      
מ"ס 03 יבועב תונויד לוח תפיטע , הביצח      
קודיה עקרק קודיה יולימ רוניצל  תחתמו לעמ      
טרפמב טרופמה לכו תרוקיב יאתל םירוביח      
.מ"ס 521 דע קמועבו 6" רטוקב , יללכה      

  4,800.00    160.00    30.00    רטמ 
      
      
      

  6,000.00 5.70 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../016 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     016 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,000.00 מהעברה      
      
      
מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ בויבל הרקב תחוש     07.5.030
ע"ש וא "ןמפלוו" תמגוד רטמ 52.1 דע קמועבו      
תרצות מ"ס 06/06 לדוגב הסכמו הרקת םע ,      
דיגאת וא הייריע למס תעבטה ללוכ ןמפלוו      
תיתחת תוברל ןוט 52 .ב.ב גוסמ ,  םימ      
לכב החושה יקלח לכ ןיב םוטיא טסלפונגמ      
םטא תועצמאב םימ תורידח דגנכ רטוק      
, ק'צניב + תומיטא ללוכ , "טסלפוטיא"      
ללוכ רזוח ררבנ יולימ ללוכ תמלשומ תנקתומ      
. קודיה      

  6,000.00  2,000.00     3.00    'חי 
      
ןקתומ והש רטוק לכב החוש ךותב תינקת לפמ     07.5.040
. םלשומ      

    500.00    500.00     1.00    'חי 
      
קמוע , מ"ס 05 רטוק ץצח יולימב לוחלח רוב     07.5.050
.ינקת הסכמ + מ"ס 001      

  3,600.00  1,200.00     3.00    'חי 
      
שיבכב תמייק ב.של שדח בויב וק רוביח     07.5.060
שומיש הריפחו שושיג שיבכ תייצח תוברל      
לכו הייריעו ח"ח+ קזב םע םואית + ןורפחמב      
.ותמדוקל בצמה תרזחהו תורחאה תויושרה      

  2,000.00  2,000.00     1.00 'פמוק   
 18,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חותיפ לועיתו בויב 5.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

171,420.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../017 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     017 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל ל כ  - י ל מ ש ח  ן ק ת מ  80 ק ר פ       
      
0.8 ק ר פ  ת ת  0.80 ק ר פ  ת ת       
      
תונוש      
      
      
)םינומ רליפ( למשחה תרבח רובע ןוטב תחמוג     08.0.020
ללוכ הבוג , מ"ס 08 םינפ בחור : תודימב      
04 קמוע , מ"ס 052 )עקרקל תחתמו לעמ(      
ןורא רובע הציחמ , הביצח\הריפח ללוכ , מ"ס      
.טלפמוק לכה קזב      

  1,200.00  1,200.00     1.00    'חי 
      
3*052 דע ךומנ חתמב ילמשח ןקתמ תקידב     08.0.050
למשחה תרבח קדוב וא יטרפ קדוב י"ע רפמא      
קדובל עויס תשגהו הקידבה רובע םולשת ללוכ      
.תודידמה תכירעב      

  3,000.00  3,000.00     1.00 'פמוק   
      
ץיוודנס ץע חול ללוכ תוגוז 01 -ל הנורק קולב     08.0.060
.מ"ס 03\03 לדוגב מ"מ 81      

  1,000.00    500.00     2.00 'פמוק   
      
"ץיודנס יטלש ןיגב ימעפ דחו עובק םולשת     08.0.070
, םוחו םימ ינפב דימע קבדב םיקבדומ דבלב      
לע תרושקתה תוכרעמ דועיי/ םילגעמה ירפסמ      
לכל וניה ריחמה . רמגה ירזיבא יסכמ יבג      
, תאספוק ,חכ יעקש : טקייורפב םירזיבאה      
."דכו םרז יקספמ      

    500.00    500.00     1.00 'פמוק   
      
ןשעו שא יוליג תכרעמ ןלבק םע םואתו לופיט     08.0.080
.השורדה הרזעה תשגהו      

    500.00    500.00     1.00 'פמוק   
      
יווק :םג תללוכה תינמז למשח תשר תנכה     08.0.100
םיאתמ ינמז הקולח חול ,עקת יתבו חכל למשח      
, חקפמה י"ע ושרדיש םוקימבו תומכב לכה,      
ןכו םימיאתמה תוחיטבה יעצמא תטיקנ ךות      
ךרוצל תוינמזה תונקתהה קוליסו קוריפ      
.דרפנב הנדדמיתש תויפוסה תונקתהה      

  1,500.00  1,500.00     1.00 'פמוק   
      
לש הדובעה רמגב EDAM SA תוינכת תנכה     08.0.110
"41  הסרגו דקוטא" תנכותב למשחה תכרעמ      
.ןנכתמלו ןימזמל תוינכת םיטס 3 הקפסא ללוכ      

    500.00    500.00     1.00 'פמוק   
      
      
      

  8,200.00 0.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../018 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     018 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,200.00 מהעברה      
      
      
למשחה תוחולה לכל תיפרגמורט הקידב     08.0.120
ןמזב אלמ סמועב הנושאר הקידב , ס"יבב      
לש תרוקיב רחאל למשחה תכרעמ לש תריסמ      
תפוקת םותב אלמ סמועב היינש הקידבו ח"ח      
.תוירחאה      

  2,000.00  2,000.00     1.00 'פמוק   
      
ריקה לע הנקתהל "קזב ןקת" רטסאילופ זגרא     08.0.130
, ץע בג ללוכ , תרושקת ןורא תשינ ךותב      
תודימב, קזב תשירד יפל חירב בר הליענ      
    21X04X06 מ"ס.  

  2,400.00  1,200.00     2.00    'חי 
      
םגד  ח"ח םינומ רליפל הרקת םע ןוטב תחמוג     08.0.170
    061-F "בחור :תודימב ע"ש וא "ןופצ יסקופ  
מ"ס 04 קמוע מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 061 םינפ      
. .סוסיב ,ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ      

  2,500.00  2,500.00     1.00 'פמוק   
      
יזאפ-תלת ת"מאמ הלבוהו הנקתהו הקפסא     08.0.180
    A052תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע  
רשוכ ,)A)052-061 לויכ םוחת םע תלייכתמ      
, קותינ ילילס ללוכ תוחפל AK05 קותינ      
ריקה לע הנקתהל חול הנבמ ךותב ןקתומה      
םאתהבו תושרדנה תודימב למשח תשינב וא/ו      
. תפסות תשירד ילב למשח תרבח תשירדל      

  6,000.00  6,000.00     1.00 'פמוק   
 21,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( 0.8 קרפ תת 0.80 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
תנזה רובע הלעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.1.010
מ"ס 03 בחורב קזבו ח"ח רליפמ הנבמה      
לוח דופיר תוברל מ"ס 09 דע לש קמועבו      
יטרסו, לוח םע קודיהו יוסיכ , תרנצ תחנה,      
.ותמדוקל עקרקה בצמ תבשהו ,ןומיס      

  3,200.00     32.00   100.00    רטמ 
      
מ"ס 08 רטוקב הלוגע תימורט ןוטב תכירב     08.1.015
ןוטב הסכמו הרקת תוברל מ"ס 001 קמועבו      
ןוט 5.21 סמועל      

  1,300.00  1,300.00     1.00 'פמוק   
      
מ"ס021 רטוקב הלוגע תימורט ןוטב תכירב     08.1.016
ןוטב הסכמו הרקת תוברל מ"ס 051 קמועבו      
ןוט 5.21 סמועל לוגע      

  1,500.00  1,500.00     1.00 'פמוק   
  6,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 1.80 כ"הס  

      
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../019 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     019 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל י ב ו מ  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה , הקפסא םיללוכ תורוניצה יריחמ -א      
קוזיחו רוביח וא/ו שרדיו הדימב ןוטבב הבכרהו      
הפצרל תחתמ הנקתה וא/ו תיטסוקא הרקתב      
המרבו יקוחו יעוצקמ ןפואב עצובי לכה      
םניא הז קרפב םידודמה תורוניצה -בההובג      
הכישמ יטוח ללוכו תודוקנה תרגסמב םילולכ      
.'דכו      
      
      
םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ לש הנקתהו הקפסא     08.2.010
.הכישמ יטוח םע מ"מ 92 רטוקב      

  3,000.00     15.00   200.00    רטמ 
      
םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ לש הנקתהו הקפסא     08.2.020
.הכישמ יטוח םע מ"מ 08 רטוקב      

  5,400.00     27.00   200.00    רטמ 
      
םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ לש הנקתהו הקפסא     08.2.040
.ח"ח י"ע םירשואמ הכישמ יטוח םע "6 רטוקב      

  9,000.00     45.00   200.00    רטמ 
      
58 קמועבו מ"מ 002 בחורב תשר תולעת     08.2.080
הנבמה לע תועובק, עובצ וא ןוולוגמ חפמ ,מ"ס      
קוזיחו הסכמ תוברל,הרקתהמ תויולת וא      
יקדהמו םירבחמ,םילתמ ,תויווז,תותשק,לזרב      
.הקרא      

  5,500.00     55.00   100.00    רטמ 
      
58 קמועבו מ"מ 001 בחורב תשר תולעת     08.2.085
הנבמה לע תועובק, עובצ וא ןוולוגמ חפמ ,מ"ס      
קוזיחו הסכמ תוברל,הרקתהמ תויולת וא      
יקדהמו םירבחמ,םילתמ ,תויווז,תותשק,לזרב      
.הקרא      

  4,500.00     45.00   100.00    רטמ 
      
םע ,מ"מ06/021 תודימב תקלוחמ LA  תלעת     08.2.090
תרצות תינבומ הציחמ םע םידרפנ, םיסכמ 2      
.ע"ש וא לגלפ וא עדמ      

  4,500.00     90.00    50.00    רטמ 
 31,900.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיליבומ 2.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../020 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     020 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ םילבכה וא/ו םיכילומ יריחמ -א      
לכ לש רוביחו הלחשה,הנקתה ,הקפסא      
עצובמ ,םישורדה רוביח יקדהמ ללוכ םילבכה      
םיכילומה -ב.ההובג המרבו תיעוצקמ הרוצב      
תרגסמב םילולכ םניא םידודמה םילבכהו      
.תודוקנה      
      
      
ר"ממ 5.1X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.3.010
וא/ו תולעתב םיחנומ וא/ו תורוניצב םילחשומ      
.עקרקב םינומט וא תומלוס לע      

  6,000.00     10.00   600.00    רטמ 
      
5.1X7 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.3.020
תולעתב םיחנומ וא/ו תורוניצב םילחשומ ר"ממ      
.עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא/ו      

  6,600.00     22.00   300.00    רטמ 
      
5.2X3 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.3.060
םיחנומ וא/ו תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ      
.עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא/ו תולעתב      

  7,200.00     12.00   600.00    רטמ 
      
6X5 ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.3.065
תולעתב םיחנומ וא/ו תורוניצב םילחשומ,ר"ממ      
.עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא/ו      

  1,750.00     35.00    50.00    רטמ 
      
01X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.3.080
םיחנומ וא/ו תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ      
עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא/ו תולעתב      
.תילעמ רובע      

  2,750.00     55.00    50.00    רטמ 
      
ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.3.099
    UC53+07X4 וא/ו תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ  
םינומט וא תומלוס לע וא/ו תולעתב םיחנומ      
.B-הנשמ למשח תוחול רובע.עקרקב      

 12,600.00    180.00    70.00    רטמ 
      
ךתחב )YBX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.3.110
    UC07+051X4 וא/ו תורוניצב םילחשומ,ר"ממ  
םינומט וא תומלוס לע וא/ו תולעתב םיחנומ      
A-ישאר למשח חול רובע .עקרקב      

 22,200.00    370.00    60.00    רטמ 
      
תוגוז 02 ,םיידיג-בר יל'ג ןופלט תרושקת לבכ     08.3.250
. תולעתב וא תרנצב םילחשומ, "קזב" רשואמ      

  5,000.00     25.00   200.00    רטמ 
      

 64,100.00 3.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../021 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     021 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 64,100.00 מהעברה      
      
      
,ר"ממ 01 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ     08.3.280
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      
. תומלוס      

    600.00     12.00    50.00    רטמ 
      
,ר"ממ 61 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ     08.3.290
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      
. תומלוס      

    800.00     16.00    50.00    רטמ 
      
,ר"ממ 53 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ     08.3.300
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      
. תומלוס      

  1,700.00     34.00    50.00    רטמ 
      
ר"ממ 52 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ     08.3.315

    140.00     14.00    10.00    רטמ 
 67,340.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיכילומו םילבכ 3.80 כ"הס  

      
ד ו ס י  ת ק ר א ה  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
תקוסעתל ןועמל תמלשומ דוסי תקראה עוציב     08.4.010
21 לזרב וא/ו 04/4 ןוולוגמ ךלפ תוברל םישנ      
הנבמה לש דוסיה תורוקב םיחנומ תוחפל מ"מ      
תואיצי תוברל ,שרדנכ םידומעה לכב םיכתורמו      
עקרקה ינפמ מ"ס 05 הבוגב הנבמל ץוחמ      
, תידועיי אספוקב םיצוקה תריגסו םייפוסה      
רובע למשח תוחול תושינב ץוק תאצוה תוברל      
תורבחתה ללוכו, םילאיצניטופה תאוושה ספ      
.תפסות תשירד ילב םייקה הנבמל      

  3,000.00  3,000.00     1.00 'פמוק   
      
םילאיצנטופ תאוושה ספ לש הנקתהו הקפסא     08.4.020
םיגרבו תיטילורטקלא תשוחנמ 04/4 ךתחב      
.שרדנה פ"ע      

    400.00    200.00     2.00 'פמוק   
      
תוחול תקראה,םימ תרנצל הקראה תדוקנ     08.4.030
תולעת ,גוזימ תולעת,תיטסוקא הרקת,למשח      
לכו ,ר"ממ 01 ךילומ י"ע .'דכו למשח ילבכ      
.שרדנה פ"ע ןקתמב יתכתמ תוריש      

  1,500.00    100.00    15.00 'פמוק   
      
אוהש גוס לכמ תרושקת ןוראל הקראה תדוקנ     08.4.040
ךילומו ,מ"מ 32 תרנצב תעצובמ לדבה אלל      
םילאיצנטופ תאוושה ספמ ר"ממ 61 תשוחנ      
.וקה ךרואב לדבה אלל ןוראל דע      

    400.00    200.00     2.00 'פמוק   
  5,300.00 4.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../022 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     022 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,300.00 מהעברה      
      
      
סדנהמ וא/ו ח"ח תויחנה יפל סופיאל הנכה     08.4.090
.למשח קדוב      

    350.00    350.00     1.00 'פמוק   
  5,650.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( דוסי תקראה 4.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
.םישנ תקוסעתל ןועמ-A - ישאר למשח  תוחול      
      
      
טרפמב טרופמכ , A -ישאר למשח חול הקפסא     08.5.110
הפצרה לע הדמעהל יונב תוינכותבו ינכטה      
לכ תא ללוכ , שורדה לדוגה י"פע .טרופמכ      
ןוגכ : ותיינבל םיצוחנהו םישורדה םיטנמלאה      
,הקראה , םיקדהמ םיגוסה לכמ הריבצ יספ      
.רומש םוקמ 03% ללוכ העיבצ      

  5,000.00  5,000.00     1.00 'פמוק   
      
ישאר חול לש הלעפהו רוביח הנקתה ,הלבוה     08.5.120
עוציב , ןויקינ , שדחמ ויגרב קוזיח םג ללוכו      
ספל ותקראה, שא יוביכל הנכהו םיחתפ      
, ןרציה םע םואית , םילאיצניטופ תאוושה      
תקידב , םיאצויהו םיסנכנה םיווקה לכל רוביח      
.'דכו תוזאפ רדס      

  1,000.00  1,000.00     1.00 'פמוק   
      
תיטנגמ הנגה םעA052 יזאפ-תלת ת"מאמ     08.5.130
לויכ םוחת םע תלייכתמ תימרט הנגהו      
    A)052-061(, קותינ רשוכ AK 05 תוחפל ,  
םע קוחרמ הקספה לילסו דמצמו תידי ללוכו      
C.N,O.N ,רזע יעגמ      

  3,500.00  3,500.00     1.00    'חי 
      
תיטנגמ הנגה םעA061 יזאפ-תלת ת"מאמ     08.5.140
לויכ םוחת םע תלייכתמ תימרט הנגהו      
    A)061-521(, קותינ רשוכ AK53 תוחפל  

  3,600.00  1,800.00     2.00    'חי 
      
הנגהו תיטנגמ הנגה םע 08 יזאפ-תלת ת"מאמ     08.5.170
,)A)08-36 לויכ םוחת םע תלייכתמ תימרט      
דמצמו תידי ללוכו , תוחפל AK22 קותינ רשוכ      
,O.N.C.N רזע יעגמ םע קוחרמ הקספה לילסו      

  1,800.00    900.00     2.00    'חי 
      
רצק םרז קותינ רשוכ ,A36 יזאפ-תלת ת"מאמ     08.5.175
    .10KA  

  2,100.00    700.00     3.00    'חי 
      

 17,000.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../023 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     023 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 17,000.00 מהעברה      
      
      
םרז קותינ רשוכ ,A04 דע יזאפ-תלת ת"מאמ     08.5.176
.AK01 רצק      

  3,600.00    450.00     8.00    'חי 
      
םרז קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-תלת ת"מאמ     08.5.185
.AK01 רצק      

  4,550.00    350.00    13.00    'חי 
      
קותינ רשוכ ,A52 דע יבטוק-וד ריעז ת"מאמ     08.5.190
.AK01 רצק םרז      

  2,760.00    115.00    24.00    'חי 
      
םרז קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ דח ת"מאמ     08.5.195
.AK01 רצק      

  4,200.00     60.00    70.00    'חי 
      
, רפמא 4*04 נ"זל םיבטוק 4 תחפ רסממ     08.5.200
.A  םגד רפמא ילימ 03 הגילז םרז תושיגר      

  3,960.00    330.00    12.00    'חי 
      
, רפמא 4*36 דע נ"זל םיבטוק 4 תחפ רסממ     08.5.201
.A  םגד רפמא ילימ 03 הגילז םרז תושיגר      

    450.00    450.00     1.00    'חי 
      
,תרושקת תורשפא תוברל ילטיגיד דדומ בר     08.5.206
E071MP םגד "CETAS" תמגוד      

  1,800.00  1,800.00     1.00    'חי 
      
רטשמ םע רפמא 3*52 נ"זל םיבטוק 3 ןעגמ     08.5.210
רזע יעגמ ללוכ טלוו 022 לילס , )3CA( הדובע      
. "קינכמלט" תרצות שרדנכ      

  2,800.00    350.00     8.00    'חי 
      
רטשמ םע רפמא 3*04 נ"זל םיבטוק 3 ןעגמ     08.5.211
רזע יעגמ ללוכ טלוו 022 לילס , )3CA( הדובע      
. "קינכמלט" תרצות שרדנכ      

  1,350.00    450.00     3.00    'חי 
      
.א"ו 051 טלוו 42/032 יבטוק וד יאנש     08.5.215

    360.00    360.00     1.00    'חי 
      
.רפמא5/052 דע םרז הנשמ     08.5.220

    350.00    350.00     1.00    'חי 
      
קספמ תוברל ,טלוו005 דע עבורמ רטמ טלוו     08.5.225
.ספא םע םיבצמ 6 תוזפ ררוב      

    232.00    232.00     1.00    'חי 
      
      

 43,412.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../024 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     024 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 43,412.00 מהעברה      
      
      
חולה תלד לע תנקתומ דליטלומ ןומיס תורונ     08.5.230
22 רטוקב תינועבצ השדעמ הסכמ תוברל      
.מ"מ      

    168.00     56.00     3.00    'חי 
      
תלד לע תנקתומ ןומיס תורונ יוסינ , פ"ת ןצחל     08.5.235
.חול      

    100.00    100.00     1.00    'חי 
      
.קתונמ-די-וטוא םיבצמ 3 ררוב קספמ     08.5.240

    600.00    100.00     6.00    'חי 
      
הנקתהל ירלודומ בחורב יעגמ וד דעצ רסממ     08.5.245
.רפמא 61 םרזל הליסמ לע      

    780.00    130.00     6.00    'חי 
      
הברזרו תינכות םע ילטיגיד ימוי גותימ ןועש     08.5.250
. השירדה יפל ןמזו תינכמ      

  2,100.00    350.00     6.00    'חי 
      
לפוכ תגוצת םע תוגרד 6 -ל קפסה לפוכ רקב     08.5.251
,הגרד לכל ןומיס תורונ  ,תילטיגיד  קפסה      
"טקפ" גוסמ ררוב םרז קספמ ,הקידב ינצחל      
תרצות תמגוד םיאתמ םרז הנשמ  ,הגרד לכל      
    .CIRCUTOR  

  2,500.00  2,500.00     1.00    'חי 
      
םע RAVK 03 דע לבקל םיבטוק 3 ןעגמ     08.5.252
הקירפ ידגנ ללוכ )CA-3( הדובע רטשמ      
.שרדנכ      

  5,100.00    850.00     6.00    'חי 
      
דע RAVK51-מ V004 יזאפ-תלת לבק     08.5.253
    RAVK03, הקירפ ידגנ םע ,םידספה ילד  
תימצע תוצצופתה ינפמ הנגהו      

  6,600.00  1,100.00     6.00    'חי 
      
תספואמ תכרעמל א"ק 001 יבטוק 4 חתמ ןגמ     08.5.255
.השירדה יפלו טרופמכ      

  1,200.00  1,200.00     1.00    'חי 
      
B - הנשמ למשח  תוחול      
      
      
      
      
      
      
      

 62,560.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../025 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     025 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 62,560.00 מהעברה      
      
      
טרופמכ B -הנשמ למשח תוחול הקפסא     08.5.257
לע הדמעהל יונב תוינכותבו ינכטה טרפמב      
תא ללוכ , שורדה לדוגה י"פע .טרופמכ הפצרה      
: ותיינבל םיצוחנהו םישורדה םיטנמלאה לכ      
, םיקדהמ םיגוסה לכמ הריבצ יספ ןוגכ      
.רומש םוקמ 03% ללוכ העיבצ ,הקראה      

  4,000.00  4,000.00     1.00 'פמוק   
      
ישאר חול לש הלעפהו רוביח הנקתה ,הלבוה     08.5.258
עוציב , ןויקינ , שדחמ ויגרב קוזיח םג ללוכו      
ספל ותקראה, שא יוביכל הנכהו םיחתפ      
, ןרציה םע םואית , םילאיצניטופ תאוושה      
תקידב , םיאצויהו םיסנכנה םיווקה לכל רוביח      
.'דכו תוזאפ רדס      

  1,000.00  1,000.00     1.00 'פמוק   
      
תיטנגמ הנגה םע A061 יזאפ-תלת ת"מאמ     08.5.259
לויכ םוחת םע תלייכתמ תימרט הנגהו      
    A)061-521(, קותינ רשוכ AK22 תוחפל  

  1,600.00  1,600.00     1.00    'חי 
      
הנגהו תיטנגמ הנגה םע08 יזאפ-תלת ת"מאמ     08.5.260
,)A)08-36 לויכ םוחת םע תלייכתמ תימרט      
דמצמו תידי ללוכו , תוחפל AK22 קותינ רשוכ      
O.N.,C.N רזע יעגמ םע קוחרמ הקספה לילסו      

  1,800.00    900.00     2.00    'חי 
      
רצק םרז קותינ רשוכ ,A36 יזאפ-תלת ת"מאמ     08.5.261
    .10KA  

  2,100.00    700.00     3.00    'חי 
      
םרז קותינ רשוכ ,A04 דע יזאפ-תלת ת"מאמ     08.5.262
.AK01 רצק      

  3,600.00    450.00     8.00    'חי 
      
םרז קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-תלת ת"מאמ     08.5.263
.AK01 רצק      

  1,750.00    350.00     5.00    'חי 
      
קותינ רשוכ ,A52 דע יבטוק-וד ריעז ת"מאמ     08.5.264
.AK01 רצק םרז      

  2,760.00    115.00    24.00    'חי 
      
םרז קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ דח ת"מאמ     08.5.265
.AK01 רצק      

  4,800.00     60.00    80.00    'חי 
      
      
      

 85,970.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../026 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     026 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 85,970.00 מהעברה      
      
      
, רפמא 4*04 נ"זל םיבטוק 4 תחפ רסממ     08.5.266
.A  םגד רפמא ילימ 03 הגילז םרז תושיגר      

  3,960.00    330.00    12.00    'חי 
      
,תרושקת תורשפא תוברל ילטיגיד דדומ בר     08.5.267
E071MP םגד "CETAS" תמגוד      

  1,800.00  1,800.00     1.00    'חי 
      
רטשמ םע רפמא 3*52 נ"זל םיבטוק 3 ןעגמ     08.5.268
רזע יעגמ ללוכ טלוו 022 לילס , )3CA( הדובע      
. "קינכמלט" תרצות שרדנכ      

  1,750.00    350.00     5.00    'חי 
      
.א"ו 051 טלוו 42/032 יבטוק וד יאנש     08.5.269

    360.00    360.00     1.00    'חי 
      
.רפמא5/061 דע םרז הנשמ     08.5.270

    350.00    350.00     1.00    'חי 
      
קספמ תוברל ,טלוו005 דע עבורמ רטמ טלוו     08.5.271
.ספא םע םיבצמ 6 תוזפ ררוב      

    232.00    232.00     1.00    'חי 
      
חולה תלד לע תנקתומ דליטלומ ןומיס תורונ     08.5.272
22 רטוקב תינועבצ השדעמ הסכמ תוברל      
.מ"מ      

    168.00     56.00     3.00    'חי 
      
תלד לע תנקתומ ןומיס תורונ יוסינ , פ"ת ןצחל     08.5.273
.חול      

    100.00    100.00     1.00    'חי 
      
.קתונמ-די-וטוא םיבצמ 3 ררוב קספמ     08.5.274

    500.00    100.00     5.00    'חי 
      
הנקתהל ירלודומ בחורב יעגמ וד דעצ רסממ     08.5.275
.רפמא 61 םרזל הליסמ לע      

    650.00    130.00     5.00    'חי 
      
הברזרו תינכות םע ילטיגיד ימוי גותימ ןועש     08.5.276
. השירדה יפל ןמזו תינכמ      

  1,750.00    350.00     5.00    'חי 
      
תספואמ תכרעמל א"ק 001 יבטוק 4 חתמ ןגמ     08.5.278
.השירדה יפלו טרופמכ      

  1,200.00  1,200.00     1.00    'חי 
      
A-ישאר חולמ ןזומ - 1L תילעמ חול      
      

 98,790.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../027 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     027 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 98,790.00 מהעברה      
      
      
)ATT( גוסמ -1L-תילעמ למשח חול תקפסא     08.5.700
יונב תוינכותבו ינכטה טרפמב טרופמכ      
לדוגה י"פע .טרופמכ הפצרה לע הדמעהל      
םישורדה םיטנמלאה לכ תא ללוכ , שורדה      
לכמ הריבצ יספ ןוגכ : ותיינבל םיצוחנהו      
03% ללוכ העיבצ ,הקראה , םיקדהמ םיגוסה      
.רומש םוקמ      

  3,000.00  3,000.00     1.00 'פמוק   
      
ישאר חול לש הלעפהו רוביח הנקתה ,הלבוה     08.5.710
עוציב , ןויקינ , שדחמ ויגרב קוזיח םג ללוכו      
ספל ותקראה, שא יוביכל הנכהו םיחתפ      
, ןרציה םע םואית , םילאיצניטופ תאוושה      
תקידב , םיאצויהו םיסנכנה םיווקה לכל רוביח      
.'דכו תוזאפ רדס      

  1,200.00  1,200.00     1.00 'פמוק   
      
קותינ רשוכל BBA תרצות רפמא 23X3 קתנמ     08.5.720
. א"ק 01      

    600.00    300.00     2.00    'חי 
      
,רפמא 52X3 נ"זל יזאפ-תלת ל"נכ ת"מאמ     08.5.730
. AK01 קותינ רשוכ      

    350.00    350.00     1.00    'חי 
      
רשוכ, רפמא 02 דע נ"זל יזאפ-דח ת"מאמ     08.5.740
.AK01 קותינ      

     60.00     60.00     1.00    'חי 
      
,רפמא N+01 דע נ"זל םיבטוק -וד ת"מאמ     08.5.750
.AK01 קותינ רשוכ      

    220.00    110.00     2.00    'חי 
      
גוסמ דוקיפה לגעמל םיבטוק 3 הנגה תדיחי     08.5.760
תוימרת תונגה ללוכ לויכל תנתינה םרז ליבגמ      
.רפמא 3*4.2 תויטנגמו      

    150.00    150.00     1.00    'חי 
      
, רפמא 2*52 נ"זל םיבטוק 2 תחפ רסממ     08.5.770
.A םגד רפמא ילימ 03 תושיגר      

    560.00    280.00     2.00    'חי 
      
לע ןקתומ המודא תידי םע 3*52 ןוחטב ז"מ     08.5.780
.תילעמ למשח דוקיפ חולל דומצ ריקה      

    400.00    200.00     2.00    'חי 
      
      
      
      

105,330.00 5.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../028 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     028 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

105,330.00 מהעברה      
      
      
חולה תלד לע תנקתומ דליטלומ ןומיס תורונ     08.5.790
22 רטוקב תינועבצ השדעמ הסכמ תוברל      
.מ"מ      

    165.00     55.00     3.00    'חי 
      
תלד לע תנקתומ ןומיס תורונ יוסינ , פ"ת ןצחל     08.5.800
.חול      

    100.00    100.00     1.00    'חי 
      
,ריקה לע הנקתהל "EEC" פ"ח )NIP3(  עקש     08.5.810
ןקת יפל רצוימ , PI-44  תמר לעב      
    1/900306-CEI, יש לאירוא" תרבח תמגודכ  
.ע"ש וא , "מ"עב      

     60.00     60.00     1.00    'חי 
105,655.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 5.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  6.80 ק ר פ  ת ת       
      
הרקתב עוקש ת"ג לש הנקתהו קפסא      
וא/ו תיטסוקא הרקתהלע וא/ו תיטסוקא      
תרקת לע וא/ו תיטסוקא הרקתב הלעתב      
םע ריחמב לדבה אלל הנבמה  וא/ו הנבמה      
יארחא היהי ןלבקה .םוריח אלל וא םוריח      
רחאלו  םתבכרה ינפל הרואתה יפוג תוניקתל      
י"ע רשואמו,תוירחא ןתמ םע חטשב םתבכרה      
.םינקתה ןוכמ      
      
      
ךותב ,W04 תורונ םע דל יטמזירפ ת"ג     08.6.020
,מ"ס 06x06 - כ תודימב הרואת "תיטבמא"      
,רווניס ענומ ילוברפ  םוינימולא רוטקלפר םע      
תרצות תמגוד ,תיטסוקא הרקתב עוקש  ןקתוי      
םע , הלעפה רביירד ללוכ "דלנאפ"םגד " שעג"      
רשואמו,םלשומ טלפמוק לכה ,יטמזירפ יוסיכ      
.םינקתה ןוכמ י"ע      

 21,600.00    450.00    48.00    'חי 
      
ךותב ,W16 תורונ םע דל יטמזירפ ת"ג     08.6.040
,מ"ס 06x06 - כ תודימב הרואת "תיטבמא"      
,רווניס ענומ ילוברפ  םוינימולא רוטקלפר םע      
תרצות תמגוד ,תיטסוקא הרקתב עוקש  ןקתוי      
,הלעפה רביירד ללוכ "דלאמאג", םגד " שעג"      
ןוכמ י"ע רשואמו,םלשומ טלפמוק לכה      
.םינקתה      

 10,800.00    450.00    24.00    'חי 
      
      
      

 32,400.00 6.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../029 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     029 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 32,400.00 מהעברה      
      
      
"תיטבמא" ךותב ,W16 תורונ םע דל  ת"ג     08.6.051
רוטקלפר םע ,מ"ס 06x06 - כ תודימב הרואת      
עוקש  ןקתוי ,רווניס ענומ ילוברפ  םוינימולא      
" שעג" תרצות תמגוד ,תיטסוקא הרקתב      
יוסיכ םע , הלעפה רביירד ללוכ "טירואטמ"םגד      
י"ע רשואמו,םלשומ טלפמוק לכה ,יטמזירפ      
.םינקתה ןוכמ      

    900.00    450.00     2.00    'חי 
      
ללוכ, W14 תורונו 45PI ,הרקת דומצ דל ת"ג     08.6.090
רואזפ" םגד " שעג" תמגוד , הלעפה רביירד      
ןוכמ י"ע רשואמו,שעג י"ע קוושמ, "דל      
.םינקתה      

  5,950.00    350.00    17.00    'חי 
      
.םוריח תדיחי םע ךא, ל"נכ     08.6.091

  2,220.00    370.00     6.00    'חי 
      
םע טנוברקילופ יוסיכ לע דל הרואת ףוג     08.6.095
תורונו 56PI םימל םוטא  הדווזמ גוסמ םיספת      
    W14 ,שעג" תמגוד , הלעפה רביירד ללוכ "  
רשואמו,שעג י"ע קוושמ,"דל סולפ טייליס" םגד      
.םינקתה ןוכמ י"ע      

    600.00    300.00     2.00    'חי 
      
.םוריח תדיחי םע ךא, ל"נכ     08.6.096

    800.00    400.00     2.00    'חי 
      
,W51 הרונ םע תינוציח הנקתהל דל ת"ג     08.6.101
,PI-56 ,"דל ורדניל" םגד,"שעג" תרצות תמגוד      
.םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו,שעג י"ע קוושמ      

 15,200.00    800.00    19.00    'חי 
      
רזפמ, טנוברקילופ, לוגע דל הרואת ףוג     08.6.110
תורונ   םע 45PI,  םימ ןגומ, ףוקש יטמזירפ      
    W61 , ףוגה ךותבב הלעפה רביירד ללוכ,  
י"ע קוושמ, "דל וטנק"  שעג תמגוד      
.םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו,שעג      

  1,800.00    300.00     6.00    'חי 
      
.םוריח תדיחי םע ךא, ל"נכ     08.6.120

  1,650.00    330.00     5.00    'חי 
      
םע W51.0X8 קפסה םע םוריח דל  ת"ג     08.6.260
תועש 3 ךשמב  הרונה  תלעפהל  רבצמ      
, הרואתה ףוג לע " האיצי" טלשו תוחפל      
.םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו," שעג" תמגוד      

  7,200.00    450.00    16.00    'חי 
      

 68,720.00 6.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../030 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     030 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 68,720.00 מהעברה      
      
      
הרקתב עוקש ,הנקתהל דל טופס ת"ג     08.6.270
תעינמל טנוברקילופ השדע םע תיטסוקא      
"דלסקיפ" םגד "שעג" תרצות תמגוד רווניס      
ךותב רביירד ללוכ, W02,56-PI  ןבל עבצב      
ןוכמ י"ע רשואמו,שעג י"ע קוושמ,ףוגה      
.םינקתה      

 29,640.00    380.00    78.00    'חי 
      
.םוריח תדיחי םע ךא, ל"נכ     08.6.280

 15,960.00    420.00    38.00    'חי 
      
,W17 הרונ םע תינוציח הנקתהל דל ת"ג     08.6.290
,PI-56 "רטיפוי" םגד,"שעג" תרצות תמגוד      
.םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו,שעג י"ע קוושמ      

  6,760.00    520.00    13.00    'חי 
      
תורונ םע תינוציח הנקתהל דל הרואת רזיבא     08.6.300
    W75, רביירד םע "דל ראטס" תרצות תמגוד  
י"ע רשואמו,שעג י"ע קוושמ ,PI-56 , הלעפה      
.םינקתה ןוכמ      

  1,000.00    500.00     2.00    'חי 
      
הנקתהל תיב "דל דולרפ" םגדמ דל ת"ג     08.6.320
ללוכ W02, 56-PI הרונ םע תינוציח      
.םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו,בותיכ      

    350.00    350.00     1.00    'חי 
      
טופס גוס לכמ םוריח תרואתל דל ת"ג     08.6.330
דומצ וא/ו תיטסוקא הרקתב עוקש ,הנקתהל      
תמגוד רווניס תעינמל דל תורונ םע הרקת      
הקלדה ירזיבאו, PI-56, "שעג" תרצות      
ץעוי םע רשאל הבוח, ףוגה ךותב םיילרגטניא      
.תפסות תשירד ילב, למשח      

  8,000.00    400.00    20.00 'פמוק   
130,430.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוג 6.80 כ"הס  

      
ת ו ד ו ק נ  7.80 ק ר פ  ת ת       
      
תעצובמ ר"ממ 5.1 םיכולמב רואמ תדוקנ     08.7.320
הנקתהב ףכרמ וא וילאמ הבכ גוסמ תרנצב      
יולג וא/ו תויטסוקא תורקתב וא/ו היומס      
םילבכ םע , דרפנב םידדמנה םילבכ תולעתב      
    YX2N וא דח לגעממ השורדה תומכב םיכילומ  
דדמנ םרז קספמ ריחמב לדבה אלל יזאפ תלת      
.דרפנב      

 39,825.00    135.00   295.00    'חי 
      
      

 39,825.00 7.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../031 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     031 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 39,825.00 מהעברה      
      
      
.םוריח תרואתל העובק הזאפ טוח תפסות     08.7.330

  2,250.00     25.00    90.00    'חי 
      
וא/ו לופכ וא/ו דיחי םרז קספמ רובע תפסות     08.7.340
.ףילחמ      

    750.00     30.00    25.00    'חי 
      
.הרואתל םינצחל רובע תפסות     08.7.350

    800.00     40.00    20.00    'חי 
      
YX2N ילבכ היושע תמלשומ עקת תיב תדוקנ     08.7.360
5.2X3 תשוחנ יכילומ וא/ו תשוחנ      
וא/ו ט"הת תנקתומ תרנצב םילחשומ,ר"ממ      
דדמי רזיבא,תויטסוקא תורקתב וא/ו תוקיציב      
.דרפנב      

 14,375.00    125.00   115.00    'חי 
      
.ליגר סיווג עקת תיב רובע תפסות     08.7.370

  2,200.00     40.00    55.00    'חי 
      
.ליגר םימ ןגומ עקת תיב רובע תפסות     08.7.380

  1,575.00     45.00    35.00    'חי 
      
לבכ יושע פ"ת וא/ו פ"ח ןגזמל הנכה תדוקנ     08.7.390
    6X3 6 וא/ו ר"ממX5 רוניצבםילחשומ םיכילומ  
קספמ םע עקש ןכו, מ"מ 32  שא יניסח ףכירמ      
הדיחיה דיל טקפ םרז קספמו, רפמא 52      
    52X2 רפמא.  

  6,400.00    320.00    20.00    'חי 
      
רוניצו הנזה וק ללוכ ילמשח דודל הנכה תדוקנ     08.7.400
5.2X3 לבכו , מ"מ 61 שא יניסח ףכירמ      
61X2 דודה דיל םרז קספמ,ר"ממ      
.ןומיס תרונמ ללוכ קספמה,רפמא      

  1,040.00    260.00     4.00    'חי 
      
קותינ וא/ו תיללכ םוריח למשח תקספה תדוקנ     08.7.410
הריבש ןושיטפ םע ןצחל תללוכ ריוא גוזימ      
םגד ןצחלה, םודא עבצב מ"ס 6X21 טלשו      
הנזה וק ללוכ הלעפה ךרוצל הציחל בייחמה      
    5.1X3 ישאר למשח חולמ.  

  1,560.00    260.00     6.00 'פמוק   
      
יניסח ףכירמ רוניצ םע תמלשומ ןופלט תדוקנ     08.7.420
ללוכ תוגוז 3 ינקת ןופלט טוח םע ,מ"מ 61 שא      
. רזיבא      

    800.00    160.00     5.00    'חי 
      
      

 71,575.00 7.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../032 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     032 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 71,575.00 מהעברה      
      
      
ףכירמ רוניצ םע תמלשומ היזיוולט תדוקנ     08.7.430
.רזיבא ללוכ ינקת לבכ םע,מ"מ 61 שא יניסח      

  1,700.00    170.00    10.00    'חי 
      
92 שא יניסח ףכירמ רוניצ םע בשחמ תדוקנ     08.7.440
E7TAC בשחמ עקש ללוכ ינקת לבכ םע, מ"מ      
    .RJ-45  

  1,700.00    170.00    10.00    'חי 
      
יניסח ףכירמ רוניצב לוקמר רובע הנכה  תדוקנ     08.7.450
.רוזש ןוליינמ הכישמ טוחו מ"מ 61 שא      

  5,040.00     90.00    56.00    'חי 
      
וילאמ הבכ ףכירמ רוניצב הצירפ יוליג תדוקנ     08.7.460
. רוזש ןוליינמ הכישמ טוחו מ"מ 61      

  2,250.00     90.00    25.00    'חי 
      
רוניצב הצירפ יוליג דדוקמ רובע הנכה תדוקנ     08.7.470
ןוליינמ הכישמ טוחו,מ"מ 61 שא יניסח ףכירמ      
.רוזש      

    180.00     90.00     2.00    'חי 
      
ט"הת הדוקנ ,שא יובכ ו/וא שא יוליג תדוקנ     08.7.480
ינקת תשוחנ לבכ תללוכה שרדנכ ט"הע ו/וא      
ו/וא ,נ.פ ףכירמ רוניצ ךותב ךכוסמו לתופמ      
תיטסלפ הלעת ו/וא ,ןבלוגמ יתכתמ תולעת      
:ןוגכ רזיבאל שא יובכו יוליג תזכרמ ,שרדנכ      
דיאונולוס ,רפוצ ,ןומיס תרונמ ,ןצחל ,יאלג      
טוויח תוברל רחא הצק רזיבא לכ ו/וא ,יובכ      
. םלשומ      

  6,600.00    110.00    60.00    'חי 
      
רוניצב רוגס לגעמב המלצמ רובע הנכה תדוקנ     08.7.490
ןוליינמ הכישמ טוחו מ"מ 61 שא יניסח ףכירמ      
.רוזש      

    990.00     90.00    11.00    'חי 
      
8 ט"הת "ECIFFO OKSIN" הדובע תדמע     08.7.500
2 :תללוכה סיווג תרושקת םאתמ םע לודומ      
גוז ,סיפואוקסינ לודומל ןבל חכ יעקש יגוז      
עקש,סיפואוקסינ לודומל םודא SPU חכ עקש      
עקש,סיפואוקסינל E5TAC 54-JR בשחמ      
. סיפואוקסינל רשי םאתמל T.B ןופלט      

 13,200.00    550.00    24.00 'פמוק   
      
םינצחל וא םיקיספמ 01 תוקלדה זוכיר תבית     08.7.620
.הליענ לוענמ םע הבית ךותב      

  1,000.00    500.00     2.00 'פמוק   
      

104,235.00 7.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../033 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     033 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

104,235.00 מהעברה      
      
      
י"ע ןשע רורחשל תונולח רובע למשח הדוקנ     08.7.630
ללוכ רוניצ וא/ו תולעתב , ר"ממ 5.2X5 לבכ      
םימ ןגומ יבטוק-וד רפמא 61X2 ןוחטב קספמ      
תוגרדמ ירדחב םינקתומה תונולחל דומצ      
.תפסות תשירד ילב ס"יב      

    560.00    280.00     2.00 'פמוק   
      
עונמל הנזה וק ללוכ ןרקמ רובע למשח הדוקנ     08.7.640
5.2X5 לבכ י"ע NWOD/PU ןצחלו ןרקמה      
ןוחטב קספמ ללוכ רוניצ וא/ו תולעתב , ר"ממ      
    61X2 עונמל דומצ םימ ןגומ יבטוק-וד רפמא  
תשקב ילב, דומילה תותיכב םינקתומה ןרקמה      
.תפסות תשירד      

  1,300.00    260.00     5.00 'פמוק   
106,095.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תודוקנ 7.80 כ"הס  

      
ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  8.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש תמגודכ ןעוממ יגולנא היצזינוי ןשע יאלג     08.8.010
. רייפלט      

 13,860.00    330.00    42.00    'חי 
      
תמגודכ יאלגהמ תורישי תלעפומ ןומיס תרונמ     08.8.020
. רייפלט לש      

    260.00    130.00     2.00    'חי 
      
תמגודכ שא יוליג תכרעמל ימינפ הקעזא רפוצ     08.8.030
.רייפלט לש      

  2,100.00    350.00     6.00    'חי 
      
תמגודכ הנגהל תיכוכז ללוכה שא הקעזא ןצחל     08.8.040
. רייפלט לש      

  1,750.00    350.00     5.00    'חי 
      
ELBASSERDDA שא יוביכו יוליג תזכר     08.8.050
תדיחי םע ,תוחפל םיגוח ינש םע תיגולנא      
תויצקדניא לבקלו רקבל םידעוימה,ןעטמ-קפס      
גוסמ םירבצמ ללוכ הלעפה ינצחלו שא יאלגמ      
A5.4 לוביקבו טלו 42 חתמב המוטא תרפוע      
הזירכ תכרעמ םע תקשוממ היהת תזכרה      
. רייפלט לש תמגודכ אלמ ןפואב      

  6,000.00  6,000.00     1.00 'פמוק   
      
תועדוה תרבעהו גויח ךרוצל יטמוטוא ןגייח     08.8.060
.רייפלט לש  תמגודכ תוילוק      

  1,200.00  1,200.00     1.00    'חי 
      
      

 25,170.00 8.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../034 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     034 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 25,170.00 מהעברה      
      
      
םינקתה ןוכמ י"ע שא יוליג תכרעמ תקידב     08.8.070
.תויוגייתסה אלל ותלבקו      

  1,500.00  1,500.00     1.00 'פמוק   
      
תמגודכ שא יוליג תכרעמל ינוציח הקעזא רפוצ     08.8.080
. רייפלט      

    760.00    380.00     2.00    'חי 
      
חול ,שא יוביכו שא יוליג תכרעמל הנשמ חול     08.8.090
,שא יוביכו יוליג תזכרל ילטיגיד תויצקידניא      
.תזכרה לש םיגוחה רפסמב לדבה אלל      

  2,000.00  2,000.00     1.00 'פמוק   
      
חפנב למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     08.8.100
002MF וא III SFAN זג לכימ: תללוכה ק"מ 5      
הזתה יריחנ )הבלצהב םירבוחמ( םיאלג גוז,      
תשירד ילב טווחו לכימהו םיריחנ ןיב תרנצ,      
תפסות      

 10,000.00  5,000.00     2.00 'פמוק   
 39,430.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוליג תכרעמ 8.80 כ"הס  

      
ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  9.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנזה SMR טאוו 004 הקיזומ/ הזירכל רבגמ     08.9.010
3 -ל רבצמו קפס/ ןעטמ תוברל, ךומנ חתמב      
םדק, םירוזיא 8 דע גותימ תדיחי ללוכו, תועש      
ןפואב תקשוממ היהת, הקיזומל תוסינכו רבגמ      
.ןשעו שא יוליג תכרעמ םע אלמ      

  4,200.00  4,200.00     1.00    'חי 
      
ןופרקימ ללוכ םירוזיא 8 -ל הזירכ תדמע     08.9.020
.תולעפה לנפו שימג רוניצ םע,ימניד,ינחלוש      

  1,800.00  1,800.00     1.00    'חי 
      
ללוחמו גותימ ללוכ ,הזירכ תכרעמל לוק לברע     08.9.030
."גנוג" לילצ      

    399.00    399.00     1.00    'חי 
      
אלל םימוטא םירבצמו ןעטמ-קפס תכרעמ     08.9.040
דע לוביקב הירבצמ ,הזירכה תכרעמל לופיט      
    60A/H  

    600.00    600.00     1.00    'חי 
      
הזירכה תכרעמ יביכרמ לכל 91" דויצ דסמ     08.9.050
.U21 לש המיאתמ הברזר תוברל תיזכרמה      

  2,700.00  2,700.00     1.00 'פמוק   
      
      

  9,699.00 9.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../035 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     035 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,699.00 מהעברה      
      
      
ללוכ ,ץע תוביתב BD09/W02 8" םילוקמר     08.9.060
העוקש הנקתהל יביטרוקד לירג ללוכ ,וק יאנש      
םיליגר ,הרקת/ריק ג"ע וא/ו תכמנומ הרקתב      

 11,000.00    220.00    50.00    'חי 
      
YTISREVINU W23 גוסמ רפוש םילוקמר     08.9.070
תנקתה ללוכ םישורדה רזעה ינוקתימ ללוכ      
םירפוש      

  3,240.00    540.00     6.00    'חי 
      
םישורדה םייתארשה המצוע יתסוו לכ     08.9.080
לדבה אלל ,שרדנה קפסהב ,הזירכה תכרעמל      
הפיקע ירסממ םע תכרעמה לש יללכה קפסהב      
91" דסמב תסוו לנפב הנקתהל      

    250.00    250.00     1.00    'חי 
      
רובע ל"נה הזירכל הנכה תדוקנל תפסות     08.9.090
בטוק ההוזמ הזירכ לבכ תנקתהו תקפסא      
תזכרמ לחה ,ר"ממ 5.2 וא ר"ממ 5.1 ךתחב      
ותלחשה תוברל הצקה רזיבא דע הזירכה      
רזיבאבו תזכרב םלשומ ןפואב וטוויחו תרנצב      
הצקה      

  2,240.00     40.00    56.00    'קנ 
      
ןזואמ ,ךכוסמ לבכב הזירכ תדמעל טוויח     08.9.100
תכרעמ לש תדחוימ השירד יפל םיאתמו      
.הזירכ      

  4,000.00      8.00   500.00    רטמ 
      
הזירכה תכרעמ לש עוציב ינפל טרופמ ןונכת     08.9.110
תויושרהו ןימזמה רושיאל תוינכות תשגה ללוכ      
    .  

    500.00    500.00     1.00 'פמוק   
      
רתאב הזירכה תכרעמל םינוויכו תוקידב עוציב     08.9.120
רושיא תוברל ,תכרעמה תלעפה םע דחיב      
ללוכ, תואבכה תושר/ תימוקמה תושרה      
. תכרעמה יקזחתמו יליעפמל רתאב הכרדה      

    500.00    500.00     1.00 'פמוק   
      
,םיקתוע 3-ב הזירכה תכרעמ לש אלמ דועית     08.9.130
תומכס ,םינבלמ תומכס ,דויצ יטרפמ ללוכ      
תכרעמ רפסו תוטרופמ      

    500.00    500.00     1.00 'פמוק   
 31,929.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הזירכ תכרעמ 9.80 כ"הס  

      
      
      

545,529.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יללכ - ילמשח ןקתמ 80 כ"הס  
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../036 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     036 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט   1.90 ק ר פ  ת ת       
      
רחאל שרדנה תדימב םינוקית עוציב ללוכ      
הנבמב םיפסונ למשחו םימ יווק תוביצח      
דומעת הדובעה. ריחמ תפסות אלל  טלפמוק      
דחוימה טרפמה תורדגהבו ילארשיה ןקתב      
.חיט תודובעל      
      
      
ללוכ םינוויכ ינשב לגרס תובכש 2  םינפ חיט     09.1.010
טרפמ יפלו ינתיוז תועוצקמ קוזיח      

 97,600.00     80.00 1,220.00                  ר"מ 
      
ללוכ ריקומרת תרצות מ"ממל יתילכת-בר חיט     09.1.020
.)וטנ הדידמה( ןבל טכילשו סלגרטניא תשר      

 11,970.00     95.00   126.00                  ר"מ 
109,570.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םינפ חיט  1.90 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט  2.90 ק ר פ  ת ת       
      
דויצהו םילכהםירמוחה לכ תא קפסי ןלבקה      
רמוח ,ויגוסל לוח,טלמ :הז ללכבו      
תכתמ יספ ,חיטל םיפסות,טכילשל      
ןלבקהןכומכ .'דכו םירמסמ ,תותשרתוניפל      
םימוגיפה תא הנביוםימוגיפל רמוח קפסי      
ינפל .חיטה תודובע ךרוצל םישרדנה      
תא תוקנל ןלבקה לע הדובעה תליחת      
,הדלפ תוטומ ,רוזש טוח יריישמ תוריקהלכ      
תוריינ ,ןוטב ירייש,םיטקיד ,םישרק ,תוחול      
תבכשב יולג לזרב תוסכלו,תוטילבו      
טיטב אלמיו ןקתי ןלבקה.)לוח+טנמצ( ןוטב      
קיבדי ןכ ומכ .םיפוקשמ דיל תומלשהו םירוח      
לכב סלגרביפ תותשר וא תושובחת ןלבקה      
םירמוח ינש ןיב וא תוריק ינש ןיב רוביח      
תעינמל תונולחה לכב םיטסקירפ ללוכ ,םינוש      
תוניפ לכב תכתמ תוניפ ביכרי ןלבקה.םיקדס      
,)םיזינרקו תונולח ללוכ ץוחו םינפ( ויינבה      
ריחמה .טיטב םנטביו ,תיקפוא,םיכנא םסלפי      
םישורדה םימוגיפה קוריפו תנקתה תא ללוכ      
גוס לכמו אוהש הבוג לכב הדובעה עוציבל      
םאתהבו הדובעה לש םלשומ עוציבל שורדה      
.הדובעב תוחטיבה תונקתל      
      
      
- תובכש שולשב ץוח חיט עוציבו הקפסא     09.2.020
,םינוויכ ינשב לגרס ,תרשיימ הבכש , הצברה      
ןווג 002M טלרינ לש ילירקא טכילשל ללוכ      
.  לכירדאה תריחבל      

 69,750.00     90.00   775.00                  ר"מ 
 69,750.00 2.90 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../037 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     037 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 69,750.00 מהעברה      
      
      
ריגרג לודגב טלרינ לש ילירקא טכילש עוציב     09.2.030
    002M  תוחפל .לכירדאה תריחבל םינווג 3 דע  
יפל תותיזחב םושיל .ןווג לכל עבצ תואמגוד 3      
.לכירדאה תויחנה      

 27,000.00     90.00   300.00                  ר"מ 
      
- תובכש שולשב ץוח חיט עוציבו הקפסא     09.2.040
,םינוויכ ינשב לגרס ,תרשיימ הבכש , הצברה      
ןווג 002M טלרינ לש ילירקא טכילשל ללוכ      
לכירדאה תריחבל      

  4,950.00     90.00    55.00                  ר"מ 
      
תבכש + תיטנימצ הצברה תבכש ץוח חיט     09.2.050
םוטיא( תובכש יתשב ע"ש וא הקיס םוטיא      
)םוינימולא חפ יופיח תחתמ      

 19,500.00     50.00   390.00                  ר"מ 
121,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ץוח חיט 2.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

230,770.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 90 כ"הס  
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../038 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     038 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ף ו צ י ר ו  י ו פ י ח  1.01 ק ר פ  ת ת       
      
טינרג יחיראב ףוציר לש הנקתהו הקפסא     10.1.010
הקימרק בגנ לש 06/06 הדימב אלמ ןלצרופ      
דוסי ריחמב 2V OIGIRG תמגודכ תמגודכ      
01R -הקלחה תעינמ תגרדב .הדיחיל ח"ש 09      
2 תוגופ ללוכ טנמצ טיטו םוסמוס יולימ יבג לע      
ינפל לכירדאה רושיאל .תילירקא עבורו מ"מ      
.עצבמה ןלבקה תוירחאב הנמזה      

 86,000.00    200.00   430.00                  ר"מ 
      
יחיראב םיתורישל ףוציר לש הנקתהו הקפסא     10.1.040
בגנ לש 5.33/5.33 הדימב אלמ ןלצרופ טינרג      
דוסי ריחמב 2V OIGIRG תמגודכ הקימרק      
11R -הקלחה תעינמ תגרדב ר''מל ח''ש 501      
2 תוגופ ללוכ טנמצ טיטו םוסמוס יולימ יבג לע      
ינפל לכירדאה רושיאל .תילירקא עבורו מ"מ      
.עצבמה ןלבקה תוירחאב הנמזה      

  4,600.00    200.00    23.00                  ר"מ 
      
ףוצירל םימאות םילנפ לש הנקתהו הקפסא     10.1.050
.מ"ס 8 הבוגב      

  8,400.00     20.00   420.00                  רטמ 
      
תוריק יופיחל םיחירא לש הנקתהו הקפסא     10.1.060
םילדגב םיחיראב 'מ 01.2 הבוג דע םיתוריש      
2V ETIHW תמגודכ הקימרק בגנ לש 06/03      
ינפל לכירדאה רושיאל .ח"ש 09 דוסי ריחמב      
.עצבמה ןלבקה תוירחאב הנמזה      

 19,800.00    220.00    90.00                  ר"מ 
      
תוריק יופיחל םיחירא לש הנקתהו הקפסא     10.1.070
02/02 וא 01/01 םילדגב םיחיראב חבטמ      
ריחמב  ע"ש וא הקימרק בגנ OVON תרדסמ      
ינפל לכירדא רושיאל  ר"מל ח"ש 06 סיסב      
.עצבמה ןלבקה תוירחאב הנמזה      

    540.00    180.00     3.00                  ר"מ 
      
יקפוא רסיק ןבא חטשמ לש הנקתהו הקפסא     10.1.080
םגד . 0304 םגד תמגודכ  חבטמב מ"מ 02      
לכירדאה תריחבל יפוס      

  2,240.00    800.00     2.80                  רטמ 
      
יקפוא רסיק ןבא חטשמ לש הנקתהו הקפסא     10.1.090
םגד 0304 םגד תמגודכ  םיתורשב מ"מ 02      
.לכירדאה תריחבל  יפוס      

  1,360.00    800.00     1.70                  רטמ 
      
      

122,940.00 1.01 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../039 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     039 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

122,940.00 מהעברה      
      
      
יוסיכל רסיק ןבא חטשמ לש הנקתהו הקפסא     10.1.100
לכירדאה תריחבל היומס הלסא ןונגנמ      

  4,800.00    800.00     6.00                  'חי 
      
יקפוא רסיק ןבא חטשמ לש הנקתהו הקפסא     10.1.130
םגד . 0304 םגד תמגודכ  חבטמב מ"מ 02      
לכירדאה תריחבל יפוס      

  1,840.00    800.00     2.30                  רטמ 
      
יקפוא רסיק ןבא חטשמ לש הנקתהו הקפסא     10.1.140
םגד 0304 םגד תמגודכ  םיתורשב מ"מ 02      
.לכירדאה תריחבל  יפוס      

  1,520.00    800.00     1.90                  רטמ 
      
'מ 3 ךרואב אריש תוחול לש הנקתהו הקפסא     10.1.150
חיוטמ ריק לע הקבדה ץע יומיד תוריק יופיחל      
לכירדאה תריחבל המגוד      

 31,160.00    380.00    82.00                  ר"מ 
      
מ 51.1 בחורב םינפ תוגרדמ תנקתהו הקפסא     10.1.160
וא ןורבח שישמ לנפו רזיר ,חלש טלפוק הגרדמ      
. לכירדאה תריחבל ןיעמ'ג      

 14,080.00    220.00    64.00                  'חי 
      
מ 0.2 בחורב ץוח רב תוגרדמ תנקתהו הקפסא     10.1.170
וא ןורבח שישמ לנפו רזיר ,חלש טלפוק הגרדמ      
. לכירדאה תריחבל ןיעמ'ג      

  1,050.00    350.00     3.00                  'חי 
177,390.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ףוצירו יופיח 1.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

177,390.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../040 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     040 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ע ב צ  ת ו ד ו ב ע  1.11 ק ר פ  ת ת       
      
תובכש יתשב   0002 לירק רפוס עבצב העיבצ     11.1.010
יפל הדובעה .םלשומ רמג דע ,רמיירפ ללוכ,      
4 דע .לכירדא י"ע ןתנתש םינווג תינכות      
תואמגוד עוציב ללוכו הרקת עבצ ללוכ .םינווג      
תואמגוד 4 דע . (לכירדאה תשקב יפל חטשב      
)תואמגוד 8 כ''הס - ןווגל      

 28,000.00     20.00 1,400.00                  ר"מ 
      
הנבמב תוירטפ דגנ לונירקא  עבצב העיבצ     11.1.020
. םיתוריש      

    150.00     30.00     5.00                  ר"מ 
      
ןווג .רואילופ רמגב חפמ םיפוקשמ תעיבצ     11.1.030
.דוסי לעמ תובכש 2 .לכירדאה תריחבל      

  7,000.00    250.00    28.00                  'חי 
 35,150.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( עבצ תודובע 1.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 35,150.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11 כ"הס  
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../041 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     041 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ל ח ל  ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  1.21 ק ר פ  ת ת       
ת ו ת ל ד ו       
      
הסינכה תאובמ תלד לש הנקתהו הקפסא     12.1.010
1 רפסמ םוינימולא טירפ יפל 042/091 לדוגב      

  9,000.00  9,000.00     1.00                  'חי 
      
לדוגב פיק-ירד ןולח לש הנקתהו הקפסא     12.1.020
2 רפסמ םוינימולא טירפ יפל 011/001      

 39,000.00  1,500.00    26.00                  'חי 
      
06/06 לדוגב פיק ןולח לש הנקתהו הקפסא     12.1.030
3 רפסמ םינימולא טירפ יפל      

  6,000.00  1,000.00     6.00                  'חי 
      
לדוגב ינקת מ"ממ ןולח לש הנקתהו הקפסא     12.1.040
2 רפסמ םוינימולא טירפ יפל 001/001      

  5,000.00  2,500.00     2.00                  'חי 
      
4.3/6.5  תודימב ךסמ ריק תינקתהו הקפסא     12.1.050
5 רפסמ םוינימולא טירפ יפל לכה      

 30,464.00  1,600.00    19.04                  ר"מ 
      
תודימב יטניפ ךסמ ריק תינקתהו הקפסא     12.1.060
טירפ יפל לכה 4.3/82.2 -4.3/50.21      
6 רפסמ םוינימולא      

 77,952.00  1,600.00    48.72                  ר"מ 
      
יבועב םוינימולא חפ יופיח תינקתהו הקפסא     12.1.070
תינכת יפל ןיינבה יקלח לע  מ"מ 5.1      

173,250.00    450.00   385.00                  ר"מ 
      
ןשע רורחשל הפפר ןולח לש הנקתהו הקפסה     12.1.080
הפפר .מ"ס 04/001 תודימב תילעמ ריפל      
םע העובק הפפר ףר לילק םגד םוינימולאמ      
.מ"מ 33 בלש      

  1,200.00  1,200.00     1.00                  'חי 
341,866.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תותלדו תונולחל םוינימולא תודובע 1.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

341,866.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 21 כ"הס  
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../042 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     042 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ן ב א  י פ ס  1.41 ק ר פ  ת ת       
      
ןורבח שיש ןבאמ ןולח יפס לש עוציבו הקפסא     14.1.010
םידיג אלל . לכירדאה תריחבל ןיעמ'ג וא      
קלח דוביעב הנתשמ בחורב  מ"מ 05 יבועב      
. טמ רומיגב      

 15,300.00    150.00   102.00                  רטמ 
 15,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןבא יפס 1.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 15,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןבא תודובע 41 כ"הס  
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../043 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     043 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
ד ו י צ  1.51 ק ר פ  ת ת       
      
למשח רוביח תודובע עצבל גוזימה ןלבק לע      
לש ינכטה טרפמל םאתהב גוזימה דויצל זוקינו      
. 1001 ןקת יפלו תוינכותו ןנכתמה      
      
      
תרצות הובג ץחל - לעותמ דייאמ תקפסא     15.1.010
תקיפסל ,T04-VDME םגד "עוש וא הרטקלא      
תילנמונ הקופתל ps=1" , ד"למר 0031 ריוא      
ללוכ םיציפק לע חנומ חופמ , ש"טב 00063      
םיליפורפ םע הדיחי , םיקוזיחו הדיחי תנקתה      
, זג תרנצו זוקינו למשחל תרבוחמ , םוינמלאמ      
הבעמל רוביח ללוכ ,  קורי זג,רופא ינקת שימג      
. הלעפה תיחול + ריואה      

 14,000.00 14,000.00     1.00    'חי 
      
תרצות הובג ץחל - לעותמ דייאמ תקפסא     15.1.015
תקיפסל ,VDME-53 םגד "עוש וא הרטקלא      
תילנמונ הקופתל ps=5.1" , ד"למר 0021 ריוא      
ללוכ םיציפק לע חנומ חופמ , ש"טב 00003      
םיליפורפ םע הדיחי , םיקוזיחו הדיחי תנקתה      
, זג תרנצו זוקינו למשחל תרבוחמ , םוינמלאמ      
הבעמל רוביח ללוכ ,  קורי זג,רופא ינקת שימג      
. הלעפה תיחול + ריואה      

 12,000.00 12,000.00     1.00    'חי 
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     15.1.025
רורקה תקופת , i35-NARIDAT םגד ןארידת      
למשחל רוביח תוברל טקפ, ש"טב 00033      
ללוכ , זגה תרנצו זוקינ , תודיחי ןיב םילבכ      
הביצח ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ תודובע      
טלש םע הלעפה תיחול , זוקינה רוביח רותיא      
. טלפמוק , הלעפה , זג יולימ      

 30,000.00  7,500.00     4.00    'חי 
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     15.1.030
רורקה תקופת , i23-NARIDAT םגד ןארידת      
למשחל רוביח תוברל טקפ, ש"טב 00072      
ללוכ , זגה תרנצו זוקינ , תודיחי ןיב םילבכ      
הביצח ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ תודובע      
טלש םע הלעפה תיחול , זוקינה רוביח רותיא      
. טלפמוק , הלעפה , זג יולימ      

 18,600.00  6,200.00     3.00    'חי 
      
      
      
      
      

 74,600.00 1.51 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../044 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     044 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 74,600.00 מהעברה      
      
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     15.1.035
רורקה תקופת , i82-NARIDAT םגד ןארידת      
למשחל רוביח תוברל טקפ, ש"טב 00832      
ללוכ , זגה תרנצו זוקינ , תודיחי ןיב םילבכ      
הביצח ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ תודובע      
טלש םע הלעפה תיחול , זוקינה רוביח רותיא      
. טלפמוק , הלעפה , זג יולימ      

 11,000.00  5,500.00     2.00    'חי 
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     15.1.040
רורקה תקופת , i12-NARIDAT םגד ןארידת      
למשחל רוביח תוברל טקפ, ש"טב 02581      
ללוכ , זגה תרנצו זוקינ , תודיחי ןיב םילבכ      
הביצח ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ תודובע      
טלש םע הלעפה תיחול , זוקינה רוביח רותיא      
. טלפמוק , הלעפה , זג יולימ      

  4,800.00  4,800.00     1.00    'חי 
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     15.1.045
רורקה תקופת , i51-NARIDAT םגד ןארידת      
למשחל רוביח תוברל טקפ, ש"טב 5821      
ללוכ , זגה תרנצו זוקינ , תודיחי ןיב םילבכ      
הביצח ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ תודובע      
טלש םע הלעפה תיחול , זוקינה רוביח רותיא      
. טלפמוק , הלעפה , זג יולימ      

 22,200.00  3,700.00     6.00    'חי 
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     15.1.050
רורקה תקופת , i01-NARIDAT םגד ןארידת      
למשחל רוביח תוברל טקפ, ש"טב 5399      
ללוכ , זגה תרנצו זוקינ , תודיחי ןיב םילבכ      
הביצח ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ תודובע      
טלש םע הלעפה תיחול , זוקינה רוביח רותיא      
. טלפמוק , הלעפה , זג יולימ      

  6,400.00  3,200.00     2.00    'חי 
      
לכל תוימוג + םיגרוסו םוחב םינבלגמ תונחלוש     15.1.055
. םיבעמה יגוס      

  5,000.00    250.00    20.00    'חי 
      
הקיניל enil-nI חופמ הנקתהו הקפסא     15.1.060
004  הקיפסל , יטסוקא אתב םיתורישמ      
, חבש/איגש תמגודכ , 5.0" ץחל לפמ , ד"למר      
, טלפמוק טווחו הנקתה הלעפה תיחול ללוכ      
+ קזוחמ ןוולגמ ןחלוש + רמייט י"ע הלעפה      
םיאתמ רזוחלא סירת + טקפ + תוימוג      
.)תינכות האר( םיקרח דגנ תשר + הטילפב      

  1,800.00  1,800.00     1.00    'חי 
      

125,800.00 1.51 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../045 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     045 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

125,800.00 מהעברה      
      
      
.6" רטוק הטנו תנקתהו הקפסא     15.1.065

  1,200.00  1,200.00     1.00    'חי 
      
ךותב 3" רטוק טירבג תרנצ תנקתהו הקפסא     15.1.070
עוציב ללוכ למשחו זג תרנצ רבעמל תוריק      
. גגהמ האיציב אבס לקמ טרפ      

  6,300.00     70.00    90.00    רטמ 
      
ילבכ + תדדובמ לזונ זג תרנצ תנקתהו הקפסא     15.1.075
, תרנצ טסט , זג יולימ םוקאו תרושקת למשח      
)טלפמוק( ןרצייה תוארוה יפל ןקנחב תומחלה      

 33,000.00    150.00   220.00    רטמ 
      
זג תרנצ רבעמל א"גה טרפ יפל TCM תמיטא     15.1.080
. ד"ממב      

  1,600.00    800.00     2.00    'חי 
167,900.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( דויצ 1.51 כ"הס  

      
.ם י ר ז י ב א ו  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  2.51 ק ר פ  ת ת       
      
םאתמ ללוכ ריואה ירזפמ ריחמ : הרעה      
תודובע + )תינכות יפל( המיאתמ תודימב      
. לכירדא תריחב יפל עבצ + חטשב הנקתה      
      
      
חפ יבוע תונוולגמ חפ תולעת תנקתהו הקפסא     15.2.030
תוילת תוברל ןוקליסב המיטא מ"מ 8.0      
.םינוכמו      

  5,850.00     90.00    65.00    ר"מ 
      
םיניפ םע רוביח יאקירמא יטסוקא דודיב     15.2.035
    ENYD ORUD  תשר+ 1" יבוע  

  3,300.00     55.00    60.00    ר"מ 
      
םוינימלאמ יתרקת רזפמ תנקתהו הקפסא     15.2.040
. תסוו + 21"/21"      

  3,520.00    320.00    11.00    'חי 
      
8" רטוק ירושרש תלעת תנקתהו הקפסא     15.2.047
. ינקת שא ןיסח םוינמלא/םוינמלא תדדובמ      

  2,000.00     80.00    25.00    רטמ 
      
6" רטוק ירושרש תלעת תנקתהו הקפסא     15.2.050
. ינקת שא ןיסח םוינמלא/םוינמלא תדדובמ      

    350.00     70.00     5.00    רטמ 
      
      
      

 15,020.00 2.51 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../046 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     046 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 15,020.00 מהעברה      
      
      
יפל תונוש תודימב םוינמלאמ רזוח ריוא סירת     15.2.055
. תסוו + ןנסמ+  תינכתה      

  1,080.00  1,500.00     0.72    ר"מ 
      
. תודימה לכל תינושמש שימג     15.2.060

    500.00    250.00     2.00    'חי 
 16,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( .םירזיבאו רוזיפ תכרעמ 2.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

184,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ריוא גוזימ 51 כ"הס  
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../047 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     047 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
ת ו י ל ע מ  1.71 ק ר פ  ת ת       
      
רילדנש לש תינכימ תילעמ תינקתהו הקפסא     17.1.010
יפל תוחפל 2 סופיטמ היהת תילעמה 0043      
3.1 קלח 8191 י"תו 07 קלח 1842 י"ת      
םיפיעסב 1842.7-5 י"ת תאורוה הב ומייקתיו      
.קלח 07      

105,000.00 105,000.00     1.00                  'חי 
105,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוילעמ 1.71 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

105,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוילעמ 71 כ"הס  
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../048 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     048 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ת ו י ב ת ו ת  ת ו ר ק ת  1.22 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות ררוחמ חפ 06/06 םיטסוקא תוחול     22.1.010
רוביח ליפורפ , 2251 ט"קמ - םירפא טכה      
    81GP טלפמוק הנקתה ללוכ .ע"ש וא  

 22,000.00    110.00   200.00                  ר"מ 
      
דע בחורב חפ ישגמ תרקת תנקתהו הקפבא     22.1.030
םינוחבטמו םיתוריש ירדחב,םירבעמב מ"ס 03      

  6,000.00     80.00    75.00                  ר"מ 
      
תינכות יפל קלח סבג רניס עוציבו הקפסא     22.1.040
עוציב תוברל תינקת חפ תיצקורטסנוקו      
םיטרפו תינכות יפל .עבצל ןכומ לטכפש      
תואפה לכב עבורמ רטמ יפל הדידמה .עוציבל      
. תויולגה      

  9,810.00     90.00   109.00                  רטמ 
 37,810.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תויבתות תורקת 1.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 37,810.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../049 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     049 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ו ר י פ ו  ה ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע  42 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ  1.42 ק ר פ  ת ת       
      
.םיגומעו הרקת ,הפצר הסינכ תאובמ תסירה     24.1.010

  8,000.00  8,000.00     1.00 'פמוק                 
      
,הרקת ,הפצר תיברעמ תיזחה הטילב תסירה     24.1.020
.תוריקו      

  8,000.00  8,000.00     1.00 'פמוק                 
      
תמאתה ללוכ תוימינפ תוציחמ תסיררה     24.1.030
. עצומל םיחתפ      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק                 
      
יוניפו יבוע לכב תועלצ/ןטוב תרקת קוריפ     24.1.040
רתאהמ      

                     128.00                  ר"מ 
 26,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיקוריפ 1.42 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 26,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( קוריפו הסירה תודובע 42 כ"הס  
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../050 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     050 םישנ תקוסעת ןודעומ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
י ל כ י ר ד א  ח ו ת י פ  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
רוזיפ ללוכ מ"ס 03 יבועב תיננג המדא     40.1.010
טלפמוק      

  1,500.00     50.00    30.00                  ק"מ 
      
תיראנילה הרדסה תאמגודכ  ןייטשרקא ףוציר     40.1.020
ח"ש 00.99 סיסב ריחמ .לכירדאה תריחבל      
ינבא ללוכו םיעצמו קודיה סוסיב ללוכ .ר"מל      
.הפש      

 67,500.00    250.00   270.00                  ר"מ 
 69,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ילכירדא חותיפ 1.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 69,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חותיפ תודובע 04 כ"הס  
קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../051 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     051 םישנ תקוסעת ןודעומ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רפע תודובע 10 קרפ    
   

                 10,700.00 יולימו הריפח 1.10 קרפ תת   
   

    10,700.00 רפע תודובע 10 כ"הס               
   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
   

                133,170.00 תודוסי 1.20 קרפ תת   
   

                 60,300.00 -58.2 סלפמב המוק 2.20 קרפ תת   
   

                 97,000.00 -51.0 סלפמ עקרק תמוק 3.20 קרפ תת   
   

                227,950.00 06.3+ סלפמב 'א המוק 4.20 קרפ תת   
   

                139,600.00 04.7+ סלפמב ןוילע גג תרקת 5.20 קרפ תת   
   

   658,020.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס               
   
הינב תודובע 40 קרפ    
   

                154,800.00 םיקולבב הינב 1.40 קרפ תת   
   

   154,800.00 הינב תודובע 40 כ"הס               
   
םוטיא 50 קרפ    
   

                 64,850.00 םוטיא 1.50 קרפ תת   
   

    64,850.00 םוטיא 50 כ"הס               
   
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ    
   

                 97,160.00 ןמוא תורגנ 1.60 קרפ תת   
   

                 88,105.00 הדלפ תורגסמ 2.60 קרפ תת   
   

   185,265.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס               
   
חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ    
   

                 77,520.00 םימח / םירק םימ תקפסא 1.70 קרפ תת   
   

                 32,450.00 ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 2.70 קרפ תת   
   

                 37,850.00 תויאורבת תועובק 3.70 קרפ תת   
   

                  5,500.00 םשג ימ זוקינ 4.70 קרפ תת   
 
 

קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../052 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     052 םישנ תקוסעת ןודעומ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  
                 18,100.00 חותיפ לועיתו בויב 5.70 קרפ תת   

   
   171,420.00 חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 כ"הס               

   
יללכ - ילמשח ןקתמ 80 קרפ    
   

                 21,100.00 0.8 קרפ תת 0.80 קרפ תת   
   

                  6,000.00 רפע תודובע 1.80 קרפ תת   
   

                 31,900.00 םיליבומ 2.80 קרפ תת   
   

                 67,340.00 םיכילומו םילבכ 3.80 קרפ תת   
   

                  5,650.00 דוסי תקראה 4.80 קרפ תת   
   

                105,655.00 למשח תוחול 5.80 קרפ תת   
   

                130,430.00 הרואת יפוג 6.80 קרפ תת   
   

                106,095.00 תודוקנ 7.80 קרפ תת   
   

                 39,430.00 שא יוליג תכרעמ 8.80 קרפ תת   
   

                 31,929.00 הזירכ תכרעמ 9.80 קרפ תת   
   

   545,529.00 יללכ - ילמשח ןקתמ 80 כ"הס               
   
חיט תודובע 90 קרפ    
   

                109,570.00 םינפ חיט  1.90 קרפ תת   
   

                121,200.00 ץוח חיט 2.90 קרפ תת   
   

   230,770.00 חיט תודובע 90 כ"הס               
   
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
   

                177,390.00 ףוצירו יופיח 1.01 קרפ תת   
   

   177,390.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס               
   
העיבצ תודובע 11 קרפ    
   

                 35,150.00 עבצ תודובע 1.11 קרפ תת   
   

    35,150.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס               
 
 
 
 
 

קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../053 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     053 םישנ תקוסעת ןודעומ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

םוינימולא תודובע 21 קרפ    
   

                341,866.00 תותלדו תונולחל םוינימולא תודובע 1.21 קרפ תת   
   

   341,866.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס               
   
ןבא תודובע 41 קרפ    
   

                 15,300.00 ןבא יפס 1.41 קרפ תת   
   

    15,300.00 ןבא תודובע 41 כ"הס               
   
ריוא גוזימ 51 קרפ    
   

                167,900.00 דויצ 1.51 קרפ תת   
   

                 16,600.00 .םירזיבאו רוזיפ תכרעמ 2.51 קרפ תת   
   

   184,500.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס               
   
תוילעמ 71 קרפ    
   

                105,000.00 תוילעמ 1.71 קרפ תת   
   

   105,000.00 תוילעמ 71 כ"הס               
   
םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
   

                 37,810.00 תויבתות תורקת 1.22 קרפ תת   
   

    37,810.00 םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס               
   
קוריפו הסירה תודובע 42 קרפ    
   

                 26,000.00 םיקוריפ 1.42 קרפ תת   
   

    26,000.00 קוריפו הסירה תודובע 42 כ"הס               
   
חותיפ תודובע 04 קרפ    
   

                 69,000.00 ילכירדא חותיפ 1.04 קרפ תת   
   

    69,000.00 חותיפ תודובע 04 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: תעסוקת נשים (005)   .../054 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הרערע תימוקמ הצעומ
5952536-40:סקפ 0034263-770:לט
 

22/12/2020
דף מס':     054 םישנ תקוסעת ןודעומ

  
לכה ךס  

 3,013,370.00 החנה בושיחל םוכס  
הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    

         0.09 לוגיע תחנה  
 3,013,370.09  כ"הס  

מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: תעסוקת נשים (005) 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


