
מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     001 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ה ר י פ ח  020.10 ק ר פ  ת ת       
      

  900.00  30.00    30.00 'מ 1 לע הלוע וניאש קמועל תיללכ הריפח  ק"מ  01.020.0010
      
3 דע 'מ 1 ןיבש קמועל חטשב תיללכ הריפח     01.020.0011

159,800.00  34.00 4,700.00 'מ ק"מ   
      
5 דע 'מ 3 ןיבש קמועל חטשב תיללכ הריפח     01.020.0030

3,240.00  36.00    90.00 'מ ק"מ   
163,940.00 הריפח 020.10 כ"הס  

      
ם י ע צ מ  ,א ב ו מ  י ו ל י מ  050.10 ק ר פ  ת ת       
ק ו ד י ה ו       
      
רוזיפ תוברל )'ב גוס( רמוחמ אבומ יולימ     01.050.0010

147,705.00 129.00 1,145.00 )קודיה ללוכ ריחמה( .מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
      
, רתאב רופחה רמוחה בטימ תרזחה     01.050.0030
( רקובמ קודיה תוברל מ"ס 02 לש תובכשב      
עציבש ןלבקה י"ע אל עוציב לש הרקמב קר      
תרזחה םהב-רתאב הריפחה תודובע תא      
יולימ) הריפחה ריחמב הלולכ רופחה רמוחה      
02 לש תובכשב רוזיפ תוברל אבומ לוחב      

12,800.00  16.00   800.00 )דרפנב דדמנ קודיה( .מ"ס ק"מ   
160,505.00 קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 050.10 כ"הס  
324,445.00 רפע תודובע 10 כ"הס  

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ  110.20 ק ר פ  ת ת       
      
לע מ"ס 5.21 דע לש עצוממ יבועב הזר ןוטב      02.011.0010
קוצי ןוטבה -03.0 סלפמב ןוטב חטשמ יבג      

101,400.00  78.00 1,300.00 .תילכירדא תינכת יפל 5.1%כ לש עופישב ר"מ   
      
תחתמ מ"ס 01-5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.011.0040

4,160.00  52.00    80.00 חותיפ ךרוצל-םיפצרמל ר"מ   
      
ןריטסילופמ ךרע הווש וא דיבילופ יזגרא עצמ     02.011.0080
.דוסי תורוקל תחתמ מ"ס 52 הבוגב ףצקומ      

15,180.00  33.00   460.00 מ"ס 05 תורוקה בחור רטמ   
      
מ"מ 3.0 יבועב ןליטאילופ תועירי עצמ     02.011.0170

11,120.00   8.00 1,390.00 חותיפה ךרוצל-ןוטבה תפצרל תחתמ ר"מ   
131,860.00 110.20.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../002 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     002 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
131,860.00 מהעברה      

      
      
03 הבוגבו מ"מ 8 יבועב דרוב-טנמצ תוחול     02.011.0201
א"מל הדידמה .תורוקה ידיצ ינשמ ,מ"ס      

23,000.00  50.00   460.00 תורוק רטמ   
154,860.00 םיעצמ 110.20 כ"הס  

      
ס נ ו ל כ  י ש א ר ו  ת ו ד ו ס י  210.20 ק ר פ  ת ת       
      
,5" העיקש( 03-ב ןוטב הדוספר גוסמ דוסי     02.012.0300

116,480.00 910.00   128.00 . 'מ 0.1 דעו 'מ 5.0 יבועב ) 4-2 הפישח ק"מ   
116,480.00 סנולכ ישארו תודוסי 210.20 כ"הס  

      
ד ו ס י  ת ו ר ו ק  140.20 ק ר פ  ת ת       
      
יבג לע ,הפצרה םע תוקוצי 03-ב דוסי תורוק     02.041.0011

173,250.00 990.00   175.00 מ"ס 05 תורוקה בחור .םיעצמ ק"מ   
173,250.00 דוסי תורוק 140.20 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  050.20 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב םיעצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.050.0040

261,950.00 169.00 1,550.00 .חותיפה ךרוצל - םיעצמ לע םיקוצי מ"ס 51 ר"מ   
      
תובכש לע ןוטב יפצרמ תקלחה רובע תפסות     02.050.0041

40,300.00  26.00 1,550.00 .חותיפה ךרוצל-רטפוקילהב םיעצמ ר"מ   
      
לע םיקוצי מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב יפצרמ     02.050.0050

7,164.00 199.00    36.00 םימ לכימ תפצר- םיעצמ ר"מ   
      
לע םיקוצי מ"ס 52 יבועב 03-ב ןוטב יפצרמ     02.050.0051
תובאשמ רדחו רוטרנג רדח תפצר - םיעצמ      

18,880.00 236.00    80.00 .ופארט רדחו ר"מ   
      
תפצר מ"ס 52 יבועב 03-ב ןוטב יפצרמ     02.050.0060

302,080.00 236.00 1,280.00 .תילעמה תפצר ,00.0 סלפמ ר"מ   
      
תבכש לע קוצי מ"ס 5 יבועב קלחומ ןוטב     02.050.0061

102,400.00  80.00 1,280.00 00.0 סלפמב - הזר ןוטב ר"מ   
      
ןוטב יפצרמ תקלחה רובע תפסות     02.050.0062

33,280.00  26.00 1,280.00 00.0 סלפמב רטפוקילהב ר"מ   
      
      
      

766,054.00 050.20.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../003 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     003 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
766,054.00 מהעברה      

      
      
מ"ס 03-02 יבועב 03-ב  ןוטב תופצר     02.050.0100
לספס רובע ,עקרק תמוק תפצר לעמ תפסות-      

4,577.00 199.00    23.00 ןוטב ר"מ   
      
)עופיש 5%( 02:1 לעמ םיעפושמ םיפצרמ     02.050.0130

14,940.00 249.00    60.00 מ"ס 02 יבועב םיעצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב ר"מ   
785,571.00 תופצרו םיפצרמ 050.20 כ"הס  

      
ן ו ט ב  ת ו ר י ק  160.20 ק ר פ  ת ת       
      
תוריק- מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב תוריק     02.061.0030
,הנבמה הצקב ריקו , תוגרדמ רדחו תילעמ      

400,400.00 1,430.00   280.00 .מ"ס 03/02 יבועב ד"ממ תוריקו ק"מ   
      
רובע-מ"ס 03 יבועב 03-ב ןוטב תוקעמ     02.061.0031

16,280.00 1,480.00    11.00 םייק ריק תהבגה ק"מ   
      

16,200.00 1,350.00    12.00 מ"ס 52-02 יבועב 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.061.0032
      
03/52/02 יבועב 03-ב ןוטב תוריק     02.061.0040

83,700.00 1,350.00    62.00 חותיפה ךרוצל-מ"ס ק"מ   
      

100,800.00 1,200.00    84.00 מ"ס 05 יבועב 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.061.0074
617,380.00 ןוטב תוריק 160.20 כ"הס  

      
ן ו ט ב  י ד ו מ ע  260.20 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04/02 ךתחב 03-ב ןוטב םילדב םידומע     02.062.0012

  815.00 1,630.00     0.50 .תובאשמ רדח רובע ק"מ   
      

73,150.00 1,330.00    55.00 מ"ס 06/06 ךתחב 03-ב ןוטב םילדב םידומע ק"מ  02.062.0091
      
רטוקב לוגע ךתחב 03-ב ןוטב םילדב םידומע     02.062.0240

88,200.00 1,960.00    45.00 .מ"ס 06 ק"מ   
162,165.00 ןוטב ידומע 260.20 כ"הס  

      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ו ק  170.20 ק ר פ  ת ת       
      
03-ב ןוטבמ תויולת תונוילעו תונותחת תורוק     02.071.0066

87,500.00 1,250.00    70.00 .מ"ס 06 הבוגבו מ"ס 06-02 הנתשמ בחורב ק"מ   
      
03-ב ןוטבמ טסדופל תחתמ תונותחת תורוק     02.071.0067

3,630.00 1,210.00     3.00 .ץוח תוגרדמ רובע 06/05    ק"מ   
91,130.00 170.20.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../004 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     004 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
91,130.00 מהעברה      

      
      
03-ב ןוטבמ תויולת תונוילעו תונותחת תורוק     02.071.0069

303,850.00 1,030.00   295.00 .09 הבוגבו מ"ס 06 בחורב ק"מ   
      
03-ב ןוטבמ תויולת תונוילעו תונותחת תורוק     02.071.0070
תחתמ וא לעמ תוקוצי מ"ס 05/02 ךתחב      

1,450.00 1,450.00     1.00 )גגל תורוגח ללוכ(,הינב תוריק ק"מ   
396,430.00 תוקעמו תורוק 170.20 כ"הס  

      
ת ו ר ו ג ח  270.20 ק ר פ  ת ת       
      
02 בחורב גגב תולוע 03-ב ןוטב תורוגח     02.072.0040

24,320.00 1,520.00    16.00 מ"ס 54-02 הבוגבו ק"מ   
      
03 הבוגבו  הנוש בחורב 03-ב ןוטב תורוגח     02.072.0045

45,440.00 1,420.00    32.00 .םיד"חולה ןיב תוקוצי מ"ס ק"מ   
69,760.00 תורוגח 270.20 כ"הס  

      
א ל מ  ן ו ט ב  ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  180.20 ק ר פ  ת ת       
      
-מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.081.0040
)למשח רדח +תילעמו תוגרדמ רדח לש גג(      

23,220.00 270.00    86.00 תובאשמ רדח רובע םגו ר"מ   
      
52 יבועב 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.081.0050

15,264.00 318.00    48.00 )+42.4 סלפמ-מ"ס( ר"מ   
      
03 יבועב 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.081.0060

142,486.00 373.00   382.00 +55.6 סלפמ-מ"ס ר"מ   
      
03 יבועב 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.081.0061

142,486.00 373.00   382.00 +86.01 סלפמ-מ"ס ר"מ   
      
03 יבועב 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.081.0062

173,445.00 373.00   465.00 +52.51 סלפמ-מ"ס ר"מ   
      
03 יבועב 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת     02.081.0063

173,445.00 373.00   465.00 +06.91 סלפמ-מ"ס ר"מ   
670,346.00 אלמ ןוטב תוגגו תורקת 180.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../005 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     005 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב ו  ג נ י פ ו ט  ן ו ט ב  580.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ג ל  ם י ע ו פ י ש       
      
יבג לע מ"ס 5 יבועב 03-ב גניפוט ןוטב     02.085.0010

63,920.00 940.00    68.00 . תורוקו תוימורט תוטלפ ק"מ   
      
)קלחומ ןוטב תבכש (03-ב גניפוט ןוטב     02.085.0020
ןוטב תרקת וא גניפוט יבג לע מ"ס 7 יבועב      

75,200.00 940.00    80.00 .+26.6 סלפמ- ק"מ   
      
)קלחומ ןוטב תבכש( 03-ב גניפוט ןוטב     02.085.0021
ןוטב תרקת וא גניפוט יבג לע מ"ס 5 יבועב      

53,580.00 940.00    57.00 .+89.01 סלפמ- ק"מ   
      
רובע רטפוקילהב ןוטב הקלחה רובע תפסות     02.085.0030

22,880.00  26.00   880.00 55.6+ סלפמ ר"מ   
      
רובע רטפוקילהב ןוטב הקלחה רובע תפסות     02.085.0035

22,880.00  26.00   880.00 86.01+ סלפמ ר"מ   
238,460.00 תוגגל םיעופיש ןוטבו גניפוט ןוטב 580.20 כ"הס  

      
י ש ל ו ש מ ו  ם י ח ט ש מ  290.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ       
      
מ"ס 52 יבועב 03-ב ןוטב םייניב יחטשמ     02.092.0035

42,471.00 363.00   117.00 תוגרדמ ירדחב ר"מ   
      
03-ב ןוטב תוגרדמל םיעפושמ םיחטשמ     02.092.0050

22,685.00 349.00    65.00 )תוגרדמל ןוטב ישלושמ ללוכ( מ"ס 81 יבועב ר"מ   
      
03-ב ןוטב תוגרדמל םיעפושמ םיחטשמ     02.092.0070

43,010.00 374.00   115.00 )תוגרדמל ןוטב ישלושמ ללוכ( מ"ס 02 יבועב ר"מ   
108,166.00 תוגרדמ ישלושמו םיחטשמ 290.20 כ"הס  

      
י ג ר ב  ,ה ד ל פ  י ח פ ו  י ד ו מ ע  790.20 ק ר פ  ת ת       
ם י צ ו ק ו  ן ו ג י ע       
      
מ"ס 51 קמועבו מ"מ 21 רטוקב םירוח חודיק     02.097.0120
רטוקב םיצוק תוברל ,םינוש ןוטב יטנמלאב      
י"ע םתרדחהו מ"ס 08 ךרואבו מ"מ 21      

18,500.00  37.00   500.00 שיטפ תוקיפד 'חי   
18,500.00 םיצוקו ןוגיע יגרב ,הדלפ יחפו ידומע 790.20 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../006 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     006 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו י ז  ת ד ל פ  890.20 ק ר פ  ת ת       
      
תותשרו םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.098.0010
ןויזל םיכרואהו םירטקה לכב תוכתורמ הדלפ      

1,565,500 5,050.00   310.00 )תינושאר הכרעה יפל( ןוטבה ןוט   
1,565,500.00 ןויז תדלפ 890.20 כ"הס  
5,076,868.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
ך ו ר ד ו  ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  30 ק ר פ       
      
,ת ו י מ ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ט ל פ  030.30 ק ר פ  ת ת       
)ם י ד "ח ו ל (ת ו כ ו ר ד ו  ת ו ל ו ל ח       
      
ןוטב ,)םיד"חול (תוכורדו תולולח תוטלפ     03.030.0010
003 דע ףסונ סמועל מ"ס 52 יבועב 05-ב      
,רתאב תובכורמ ,מ 01 דע ךרואו ר"מ/ג"ק      
סלפמ ,'הכירדה יטוח תא ללוכ ריחמה      

216,125.00 325.00   665.00 6.55+. ר"מ   
      
ןוטב ,)םיד"חול (תוכורדו תולולח תוטלפ     03.030.0011
005 דע ףסונ סמועל מ"ס 52 יבועב 05-ב      

216,125.00 325.00   665.00 +.86.01 סלפמ ,'מ 01 דע ךרואו ר"מ/ג"ק ר"מ   
432,250.00 )םיד"חול(תוכורדו תולולח ,תוימורט ןוטב תוטלפ 030.30 כ"הס  
432,250.00 ךורדו םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס  

      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  010.40 ק ר פ  ת ת       
      
02 יבועב םירוח 4 םילולח ןוטב יקולב תוריק     04.010.0040

8,040.00 201.00    40.00 מ"ס ר"מ   
8,040.00 ןוטב יקולבב הינב 010.40 כ"הס  
8,040.00 הינב תודובע 40 כ"הס  

      
ם ו ט י א  50 ק ר פ       
      
ט ר פ  ב  ה מ ו ק  ת ס פ ר מ  100.50 ק ר פ  ת ת       
    10  
      
,מ"ס 5 יבוע ןוטב הדמ ,מ"ס 5 יבוע פצוזיא     05.001.0010
,רוחש SBS 5 תוינמוטיב תועירי תובכש יתש      

327,712.00 246.40 1,330.00 .םיעופיש ןוטב ר"מ   
      

11,760.00 840.00    14.00 .לופכ זוקינ רמלד זוקינ חתפ םוטיא 'חי  05.001.0020
339,472.00 01 טרפ ב המוק תספרמ 100.50 כ"הס  

      
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../007 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     007 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ט ר פ  ג  ,א  ת ו מ ו ק  ה פ צ ר  200.50 ק ר פ  ת ת       
    . 11  
      
,מ"ס 5 פצוזיא ,רוחש SBS 5 תינמוטיב העירי     05.002.0010

186,200.00 140.00 1,330.00 .מ"ס 5 יבוע ןוטב הדמ ר"מ   
186,200.00 . 11 טרפ ג ,א תומוק הפצר 200.50 כ"הס  

      
. 813 ט ר פ  ת י ל ע מ  ר י פ  300.50 ק ר פ  ת ת       
      
רמיירפ ,מ"ס 01 יבוע הזר ןוטב :ינוציח הפצר     05.003.0010
5 תוינמוטיב תועירי תובכש יתש ,ינמוטיב      
    SBS הנגה תעירי ,רוחש EPDH קטורפ קלח  

2,475.20 190.40    13.00 5. ר"מ   
      
רמיירפ ,תיתשורח הקלור :ינוציח תוריק     05.003.0020
3 יבוע ר"מ/ג"ק 5.4 יירפס םוגיטסמ ,םוגיטסמ      

28,896.00 134.40   215.00 .מ"מ ר"מ   
      
3 קיטסלא קטווקא :םיימינפ תוריקו הפצר     05.003.0030

44,520.00 168.00   265.00 .מ"מ 2 יבוע ר"מ/ג"ק ר"מ   
75,891.20 . 813 טרפ תילעמ ריפ 300.50 כ"הס  

      
72 333 ו פ ר ט  ר ד ח  400.50 ק ר פ  ת ת       
      
קיטסלא קטווקא ,לוח יוקינ :ימינפ תוריק הפצר     05.004.0010

53,200.00 280.00   190.00 .ר"מ/ג"ק 5.4 ר"מ   
      
לווק תחשמ ללוכ ליסורדיה ימיכ םימ רצע     05.004.0020

1,142.40  67.20    17.00 .סקלפ רטמ   
54,342.40 72 333 ופרט רדח 400.50 כ"הס  

      
ש א ר  ה י ו ל ת  00 ה פ צ ר  500.50 ק ר פ  ת ת       
171 432 ס נ ו ל כ       
      
5.1 יבוע ר"מ/ג"ק 2 רפוס סקדנוו :סנולכ שאר     05.005.0010

2,240.00 560.00     4.00 .מ"מ 'חי   
      
01 יבוע הזר ןוטב ,רקלק יזגרא :00 תפצר     05.005.0020
תועוצר ,רוחש SBS 5 תינמוטיב העירי ,מ"ס      

214,200.00 168.00 1,275.00 .פוטס הרט ןוגיע ר"מ   
      
01 יבוע הזר ןוטב ,רקלק יזגרא :00 תפצר     05.005.0030
תועוצר ,רוחש SBS 5 תינמוטיב העירי ,מ"ס      
,ליסורדיה ימיכ םימ רצע.פוטס הרט ןוגיע      

5,040.00 112.00    45.00 .סקלפ לווק תחשמ רטמ   
221,480.00 171 432 סנולכ שאר היולת 00 הפצר 500.50 כ"הס  

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../008 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     008 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
04 22 ם י ב ו ט ר  ם י ר ד ח  600.50 ק ר פ  ת ת       
      
ליסמוטיב ,מ"ס X 3 3 תיטנמצ הקלו :תוריק     05.006.0010

20,384.00  78.40   260.00 .מ"מ 2 יבוע ר"מ/ג"ק 3 שימג ר"מ   
      
ליסמוטיב ,מ"ס X 3 3 תיטנמצ הקלו :תוריק     05.006.0020
רמיירפ :הפצר.מ"מ 2 יבוע ר"מ/ג"ק 3 שימג      
דיפס םוגיטסמ יביכר וד םוגיטסמ ,םוגיטסמ      

10,080.00 112.00    90.00 .מ"מ 3 יבוע ר"מ/ג"ק 5.4 ר"מ   
30,464.00 04 22 םיבוטר םירדח 600.50 כ"הס  

      
ה ל ו כ מ  ת ו ג ג  700.50 ק ר פ  ת ת       
      

141,120.00 224.00   630.00 ר"מ/ג"ק 3 לייופסקלפ REMILOP S ר"מ  05.007.0010
141,120.00 הלוכמ תוגג 700.50 כ"הס  

      
68 97 822 671 ת ו ג ג  800.50 ק ר פ  ת ת       
      
הדמ םיעופיש ,מ"ס 3 יבוע ףצקומ ןתירואילופ     05.008.0010
רמיירפ ,מ"ס X 5 5 תיטנמצ הקלור ,ןוטב      
העירי ,תינמוטיב קוזיח תעירי ,ינמוטיב      
העירי ,רוחש SBS 4 הנושאר תינמוטיב      
יופיח תעירי ,ןבל SBS 5 היינש תינמוטיב      
קיטסלא קיטסמ םוינימולא לגרס ,תינמוטיב      

146,832.00 257.60   570.00 244. ר"מ   
146,832.00 68 97 822 671 תוגג 800.50 כ"הס  

      
י ב ג  ל ע  ט י ר ק נ פ ס  ת ו ח ו ל  900.50 ק ר פ  ת ת       
04 ה ר ו ק       
      
,יוביג ליפורפ ,סקלפ לווק תחפות החשמ     05.009.0010
ימיכ םימ רצע , CF 11 ינתירואילופ קיטסמ      

80,640.00 224.00   360.00 .ליסורדיה רטמ   
80,640.00 04 הרוק יבג לע טירקנפס תוחול 900.50 כ"הס  

      
ש א  ד ג נ  ם ו ט י א  010.50 ק ר פ  ת ת       
      
תוריקב הרידחה תודוקנבו םיריפב שא םוטיא     05.010.0010
תורוניצבו 2 קלח 139 י|"תל םאתהב שאה      
ירמוחב תולעתו תרנצל ביבסמו קיטסלפה      
,תומוקה ןיב םירבוע רשא םירשואמ המיטא      
,2 קלח 139 י"תל םאתהב שא רלוק עצובי      
בתכב רושיא תלבקו שא דגנ רשואמ לכה      

11,424.00 3,808.00     3.00 'פמוק .המוקל טלפמוק .השרומ ןלבקמ  
11,424.00 שא דגנ םוטיא 010.50 כ"הס  

      
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../009 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     009 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר ו ק  ם ו ט י א  530.50 ק ר פ  ת ת       
      
ינמוטיב יופיצב ,דוסי תורוק ידיצ םוטיא     05.035.0010
,ע"ש וא "םוגיטסמ" יביכר דח גוסמ ירמוטסלא      
יבועב ,ר"מ/ג"ק 5.4 תללוכ תומכב תובכש 3-ב      

59,520.00 128.00   465.00 .מ"מ 2 ר"מ   
59,520.00 תורוק םוטיא 530.50 כ"הס  

1,347,385.60 םוטיא 50 כ"הס  
      
ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  100.60 ק ר פ  ת ת       
      
י"פע לכה ,512/08 תודימב םיתוריש תלד     06.001.0010

21,600.00 2,400.00     9.00 .טרפב טרופמה לכו 40 תורגנ טירפ 'חי   
      
לכו 50 תורגנ טירפ י"פע לכה ,יתמוק חבטמ     06.001.0020

25,500.00 8,500.00     3.00 'פמוק .טרפב טרופמה  
      
י"פע תודימב הלופכ SBO תטלפ יונב ןחלוש     06.001.0030
טרופמה לכו 60 תורגנ טירפ י"פע לכה ,תינכת      

15,000.00 5,000.00     3.00 .טרפב 'חי   
      
טירפ י"פע לכה ,תינכת י"פע תודימב ןוחבטמ     06.001.0040

28,000.00 4,000.00     7.00 'פמוק .טרפב טרופמה לכו 70 תורגנ  
90,100.00 תורגנ 100.60 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  200.60 ק ר פ  ת ת       
      
י"פע לכה ,202/58 תודימב תידסומ ףדה תלד      06.002.0010

13,200.00 3,300.00     4.00 .טרפב טרופמה לכו 10 תורגסמ טירפ 'חי   
      
20 תורגסמ טירפ י"פע לכה ,TCM 4" רוניצ     06.002.0020

3,500.00 500.00     7.00 .טרפב טרופמה לכו 'חי   
      
30 תורגסמ טירפ י"פע לכה ,8" ריווא רוניצ     06.002.0030

25,200.00 1,200.00    21.00 .טרפב טרופמה לכו 'חי   
      
תורגסמ טירפ י"פע לכה ,ןוליו+ימיכ אסכ תיב     06.002.0040

12,600.00 1,800.00     7.00 'פמוק .טרפב טרופמה לכו 80  
      
,םיזחאמו םלוס ללוכ ק"ממל ץוליח חתפ טס     06.002.0050
טרופמה לכו 90 תורגסמ טירפ י"פע לכה      

4,500.00 1,500.00     3.00 'פמוק .טרפב  
      
      

59,000.00 200.60.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../010 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     010 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
59,000.00 מהעברה      

      
      
לכה ,012/501 תודימב תיפנכ דח שא תלד     06.002.0060

24,500.00 4,900.00     5.00 .טרפב טרופמה לכו 22 תורגסמ טירפ י"פע 'חי   
      
לכה ,012/521 תודימב תיפנכ דח שא תלד     06.002.0070

20,800.00 5,200.00     4.00 .טרפב טרופמה לכו 32 תורגסמ טירפ י"פע 'חי   
      
טירפ י"פע לכה ,012/08 תודימב חפ תלד     06.002.0080

22,400.00 2,800.00     8.00 .טרפב טרופמה לכו 42 תורגסמ 'חי   
      
טירפ י"פע לכהה ,012/001 תודימב חפ תלד     06.002.0090

11,600.00 2,900.00     4.00 .טרפב טרופמה לכו 52 תורגסמ 'חי   
      
טירפ י"פע לכה ,012/09 תודימב חפ תלד     06.002.0100

8,700.00 2,900.00     3.00 .טרפב טרופמה לכו 62 תורגסמ 'חי   
      
טירפ י"פע לכה ,012/071 תודימב חפ תלד     06.002.0110

8,200.00 4,100.00     2.00 .טרפב טרופמה לכו 72 תורגסמ 'חי   
      
טירפ י"פע לכה ,022/521 תודימב חפ תלד     06.002.0115

3,500.00 3,500.00     1.00 .טרפב טרופמה לכו 92 תורגסמ 'חי   
      
לכה ,ריקל ןגועמ 02/04 הדלפ חולמ די זחאמ     06.002.0120

88,000.00 220.00   400.00 .טרפב טרופמה לכו 44 תורגסמ טירפ י"פע רטמ   
      
י"פע לכה ,מ"ס 09 הבוגב תוגרדמ הקעמ     06.002.0130

47,250.00 450.00   105.00 .טרפב טרופמה לכו 54 תורגסמ טירפ רטמ   
      
לכה ,מ"ס 501-59-09 הבוגב תוגרדמ הקעמ     06.002.0140

13,000.00 650.00    20.00 .טרפב טרופמה לכו 64 תורגסמ טירפ י"פע רטמ   
      
טירפ י"פע לכה ,מ"ס 09 הבוגב תושיגנ הקעמ     06.002.0150

2,450.00 350.00     7.00 .טרפב טרופמה לכו 74 תורגסמ רטמ   
      
לכה ,מ"ס 501-59-09 הבוגב תוגרדמ הקעמ     06.002.0160

47,450.00 650.00    73.00 .טרפב טרופמה לכו 84 תורגסמ טירפ י"פע רטמ   
      
י"פע לכה ,דדפסקא תשר הפוחמ לזרב תרגסמ     06.002.0170

15,000.00 5,000.00     3.00 'פמוק .טרפב טרופמה לכו 55 תורגסמ טירפ  
      
טירפ י"פע לכה ,תוגרדמ ימרגמ האיצי רעש     06.002.0180

27,000.00 9,000.00     3.00 'פמוק .טרפב טרופמה לכו 65 תורגסמ  
      
06 תורגסמ טירפ י"פע לכה ,שא יוביכ ןורא     06.002.0190

8,800.00 800.00    11.00 .טרפב טרופמה לכו 'חי   
407,650.00 200.60.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../011 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     011 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
407,650.00 מהעברה      

      
      
י"פע לכה ,םיכנ יתורישל הטסורינ ירזיבא טס     06.002.0200

15,200.00 3,800.00     4.00 'פמוק .טרפב טרופמה לכו 16 תורגסמ טירפ  
      
י"פע לכה , 511/09 תודימב שא דימע ןולח     06.002.0210

51,000.00 8,500.00     6.00 .טרפב טרופמה לכו 26 תורגסמ טירפ 'חי   
      
י"פע לכה ,05/081 תודימב ןשע רורחש סירת     06.002.0220

9,000.00 1,800.00     5.00 .טרפב טרופמה לכו 96 תורגסמ טירפ 'חי   
      
לכה , 002/794 תודימב תוריש ןוראל תותלד     06.002.0230

25,500.00 8,500.00     3.00 'פמוק .טרפב טרופמה לכו 17 תורגסמ טירפ י"פע  
      
לכה , 002/09 תודימב תוריש ןוראל תותלד     06.002.0250

1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק .טרפב טרופמה לכו 37 תורגסמ טירפ י"פע  
      
לשהבוגבו 44.2/1.6 תודימב רטמ 6 הלוכמ     06.002.0260
לכו 08 תורגסמ טירפ י"פע לכה ,רטמ 9.2      
הבכרה הלבוה ללוכ ריחמה( .טרפב טרופמ      

70,000.00 7,000.00    10.00 'פמוק )רוטקורטסנוק טרפ האר-תודוסיל רוביחו  
      
לש הבוגבו 44.2/2.21 תודימב רטמ 21 הלוכמ     06.002.0270
לכו 18 תורגסמ טירפ י"פע לכה ,רטמ 9.2      
הבכרה הלבוה ללוכ ריחמה( .טרפב טרופמ      

256,500.00 9,500.00    27.00 'פמוק )רוטקורטסנוק טרפ האר-תודוסיל רוביחו  
      
ףויש וא יקנ תולוכמ ךותיח רובע ריחמ תפסות     06.002.0271
םוטיא ללוכ תולוכמה ךותיח רחאל ךותיח וק      
תרבוחב 31 טרפ האר הדובעה רחאל הריגסו      

9,000.00  90.00   100.00 םיטרפה רטמ   
      
י"פע לכה תולוכמב הדלפמ תונולח תורגסמ     06.002.0275

88,000.00 200.00   440.00 .טרפב טרופמ לכו 28 תורגסמ טירפ רטמ   
      
לכה ,021/584 תודימב תוכרעמ רליפ תותלד     06.002.0280

18,000.00 18,000     1.00 'פמוק .טרפב טרופמ לכו 09 תורגסמ טירפ י"פע  
      
לכה ,021/054 תודימב תוכרעמ רליפ תותלד     06.002.0290

15,000.00 15,000     1.00 'פמוק .טרפב טרופמ לכו 19 תורגסמ טירפ י"פע  
      
תורגסמ טירפ י"פע לכה ,הפשא רצחב חפ רדג     06.002.0300

5,250.00 350.00    15.00 'פמוק .טרפב טרופמ לכו 29  
      
טירפ י"פע לכה ,הפשא רצחב חפ רעש     06.002.0310

5,250.00 350.00    15.00 .טרפב טרופמ לכו 39 תורגסמ רטמ   
976,450.00 200.60.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../012 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     012 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
976,450.00 מהעברה      

      
      
לכו 49 תורגסמ טירפ י"פע לכה ,תולגע רעש     06.002.0320

28,000.00 14,000     2.00 'פמוק .טרפב טרופמ  
1,004,450.00 תורגסמ 200.60 כ"הס  

      
ם י ת ו ר י ש  י א ת  300.60 ק ר פ  ת ת       
      
לש LPH הפסרט תוחולמ םיתוריש יאת 42     06.003.0010
לכה ,תינכת י"פע תודמב ע"ש וא לנמ תרבח      

26,000.00 26,000     1.00 'פמוק .טרפב טרופמה לכו 02 םיתוריש טירפ י"פע  
      
LPH הפסרט תוחולמ תונתשמ ןיב תוציחמ     06.003.0020
לכה  ,021/06 תודימב ,ע"ש וא לנמ תרבח לש      

6,400.00 800.00     8.00 'פמוק .טרפב טרופמה לכו 12 םיתוריש טירפ י"פע  
32,400.00 םיתוריש יאת 300.60 כ"הס  

1,126,950.00 תורגסמו תורגנ 60 כ"הס  
      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו י ח נ ה  000.70 ק ר פ  ת ת       
      
יפל ועצבתי שא יוביכו היצלטסניא תודובעה      
לש התנמזה ללוכ, ת"להה תוארוהו 5021 י"ת      
תושרדנה תוקידבה עוציבל תכמסומ הדבעמ      
םיילארשיה םינקתהו םיטרפמל םאתהב      
יריחמב לולכ תוקידבה עוציב רובע ריחמה(      
.)דרפנב םלושי אלו םינושה םיפיעסה      
      
:תוללוכ תונושה האורבתה תודוקנ יריחמ      
,רורוויא יעבוכ ,םינטלוק ,ריוא תורוניצ      
ימוסחמ ,הפצר ימוסחמ ,תרוקיב תואספוק      
ילוורש ,רכמ טרפמ יפל גוסמ הסכמ םע יפות      
רחאל ונוקיתו ריקב הביצח ,םיחודיק ,רבעמ      
תנקתה ,םיגוס ינימ לכמ תורוניצ תנקתהה      
,תוינכתל םאתהב יומס וא/ו יולג ןפואב תורוניצ      
,ףסאמ בויב וק דע ןיכפושו ןיחולד תורוניצ      
תודוקנ ןיב קלחתמ ןיינבל הסינכמ םימ תורוניצ      
,לינ יזרב ,םירק םימ תורוניצ ,תונוש האורבת      
םיזרבו םיירטינס םילכ לש הנקתהו הקפסה      
.םיגוס ינימ לכמ      
      
      
      
      

000.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../013 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     013 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
י"ע היהי רתאב היצלטסניא תודוקנ ןומיס      
ותדובעב ליחתי אל ןלבקה .חקפמהו ןלבקה      
י"ע תוריקה לע ןומיס תודוקנ רושיא ינפל      
.חקפמה      
      
םיללוכ ינכמורטקלא דויצו םירזיבאה יריחמ      
.הנקתהו הקירפ ,הלבוה ,הקפסא      
      
םייתומכ וד הציחל יזרב ילעב ויהי תולסאה לכ      
.םייתומכ וד תולסא תחדה ילכמו      

תויללכ תויחנה 000.70 כ"הס          
      
ץ ו ח ו  ם י נ פ  ם י מ  ת ו כ ר ע מ  100.70 ק ר פ  ת ת       
      
EP 11-RDS-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     07.001.0010
דע קמועב עקרקב םיחנומ ע"ש וא )61 גרד(      
לכו םיכותיחה ,ךותירה ירזיבא תוברל 'מ 02.1      
011 רטוקב תורוניצה .םיטרפמ יפל שרדנה      
ירזיבא תועצמאב ךותיר י"ע םירבוחמ מ"מ      
ףיעס( ."ןואסלפ" תרצותמ ן'זויפורטקלא      

19,800.00 180.00   110.00 )לקדב 8530.210.70 רטמ   
      
EP 11-RDS-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     07.001.0020
ףיעס( .מ"מ 09 רטוקב ךא , ל"נכ 61 גרד      

8,150.00 163.00    50.00 )לקדב 7530.210.70 'חי   
      
EP 11-RDS-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     07.001.0030
ףיעס( .מ"מ 36 רטוקב ךא , ל"נכ 61 גרד      

11,875.00 125.00    95.00 )לקדב 5530.210.70 רטמ   
      
EP 11-RDS-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     07.001.0040
ףיעס( .מ"מ 23 רטוקב ךא , ל"נכ 61 גרד      

4,000.00 100.00    40.00 )לקדב 3530.210.70 רטמ   
      
EP 11-RDS-001 גוסמ ןליתאילופ תורוניצ     07.001.0050
ףיעס( .מ"מ 52 רטוקב ךא , ל"נכ 61 גרד      

4,000.00  80.00    50.00 )לקדב 2530.210.70 רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

47,825.00 100.70.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../014 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     014 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
47,825.00 מהעברה      

      
      
ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     07.001.0190
,ריק לע ןקתומה ,)דרפנב דדמנה( סלגרביפ      
2 ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב תוברל      
ידמצמ םע רטמ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
םע ישומיש בר ,2" ססר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש      
רוניצ םע ןולגלג ,1" ירודכ זרב ,2" דמצמ      
וקל רוביח ,רטמ 03 ךרואב 4/3" רטוק שימג      
. םלשומ ןקתמ ,יוהיזל "שא" טולישו םימ      

22,550.00 2,050.00    11.00 )לקדב 2100.001.70 ףיעס( 'חי   
      
תלד םע סלגרביפמ שא יוביכ דויצל ןורא     07.001.0200
ריקל רבוחמ ,מ"ס 03/08/021 תודימב ,תלעונ      

10,120.00 920.00    11.00 'פמוק . )לקדב 0120.001.70 ףיעס(  
      
4" רטוק שרגמל דדוב םימ רוביחל הנכה     07.001.0210

1,890.00 1,890.00     1.00 .)לקדב 0300.102.75 ףיעס( 'חי   
      
המגודכ 4/3" רטוקב יטמוטוא ריווא ררחשמ     07.001.0220
ףיעס(  D-040 םגד קרב תרצות      

  480.00 480.00     1.00 . )לקדב 5650.120.70 'חי   
      
תקיצימ יושע ,רטוק בחר "זירט" גוסמ ףוגמ     07.001.0230
ינוציח יופיצו ליימא םינפ יופיצ םע לזרב      
םינגוע תוברל ,'מטא 61 הדובע ץחלל ,יסקופא      
ףיעס( 4" רטוקב ףוגמה .םיידגנ      

9,160.00 2,290.00     4.00 .)לקדב 0210.120.75 'חי   
      
יסקופא יופיצ םע 4" רטוקב  ןגואמ  רסרד  יצח     07.001.0240
תוברל 'מטא 21 הדובע ץחלל ינוציחו ימינפ      
0110.420.75 ףיעס( םימטאו םימוא ,םיגרב      

  610.00 610.00     1.00 .)לקדב 'חי   
      
אלל זילפ/הזנורב יושע ,2" רטוקב ירודכ זרב     07.001.0250

1,300.00 260.00     5.00 . )לקדב 0240.120.70 ףיעס( דרוקרה 'חי   
      
םגד הדלפ תקצי יושע 4" רטוק ינוסכלא ןנסמ     07.001.0260
    512-Y תשר םע ןגואמ רשואמ ע"וע וש  
3 ןוניסה יבקנ רטוק ,403 מ"בלפמ תימינפ      
יופיצ םע ,'מטא 61 לש הדובע ץחלל ,מ"מ      
ףיעס( םיידגנ םינגוא תוברל ,ןסליר      

1,250.00 1,250.00     1.00 .)לקדב 1911.220.75 'חי   
      
      
      

95,185.00 100.70.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../015 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     015 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
95,185.00 מהעברה      

      
      
זילפ יושע 2" רטוק יציפק רזוח לא םותסש     07.001.0270
ףיעס( דרפנב םלושמה דרוקרה אלל הגרבהב      

  360.00 360.00     1.00 . )לקדב 0420.120.70 'חי   
      
יושע 4" רטוק )כ"כח( לופכ ינוויכ דח םותסש     07.001.0280
ץחלל ע"וש וא S44XGSSD םגד הקיצי לזרב      
תוברל ,יסקופא יופיצ םע ,'מטא 01 לש הדובע      
ףיעס( כ"כחל הקידבו םיידגנ םינגוא      

6,090.00 6,090.00     1.00 . )לקדב 0820.220.75 'חי   
      
001 דע םיחווטה לכל 4" רטוקב ץחל-דמ     07.001.0290
5100.220.70 ףיעס( רוביח ירזיבא םע ,'מטא      

1,350.00 225.00     6.00 )לקדב 'חי   
      
6" רטוקב םייק וקל 4" רטוקב שדח רוביח     07.001.0300

2,180.00 2,180.00     1.00 'פמוק . )לקדב 0300.410.75 ףיעס(  
      
,3" רטוק דדוב ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     07.001.0310
רטוק ףקז תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב רבוחמ      
וקל רוביחו ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,4"      

6,330.00 2,110.00     3.00 . )לקדב 3200.620.75 ףיעס( םימ 'חי   
      
תכרעמל 3X2" רטוקב לופכ הקנסה רוביח     07.001.0320
שרדנה לכו תרשרש ,הסכמ ללוכ שא יוביכ      

2,500.00 2,500.00     1.00 .)לקדב ףיעס םייק אל( תמלשומ הנקתהל 'חי   
      
באטקוא םגד 3" רטוקב ינוסארטולא םימ דמ     07.001.0330
    005-R הדובע ץחלל םינגוא םע רוגס ע"וש וא  

5,790.00 5,790.00     1.00 .)לקדב 2710.520.75 ףיעס( 'מטא 61 לש 'חי   
      
םיחפסה ,םירמוחה לכ ללוכ 4" רטוקב ח"זמ     07.001.0340
םותסש תנקתה .תומלשב תושורדה תודובעהו      

24,000.00 12,000     2.00 .תואירבה דרשמ תושירד יפל 'חי   
      
הקיצי לזרב יושע "ףדמ" גוסמ רזוח לא םותסש     07.001.0350
םע 3" רטוק רוניצל ע"וש וא RN-070 םגד      
תוברל ,'מטא 61 הדובע ץחלל ,ןגואמ חתפ      

2,000.00 2,000.00     1.00 . )לקדב 0700.220.75 ףיעס( ידגנ ןגוא 'חי   
      
      
      
      
      
      

145,785.00 100.70.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../016 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     016 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
145,785.00 מהעברה      

      
      
המגודכ יתיישעת השילג תחטבא ףוגמ     07.001.0360
WW-3"-56-057 םגד "דמרב" תרצותמ      
    ).O.N(, ךותב ןקתומ ינכמ ףוצמ תוברל  
וא ,הדלפ תרנצל םישימג םירוביח ,רגאמה      
הנקתהל שרדנה לכ תוברל רשואמ ע"וש      
טרפמו ןרציה תוארוהל םאתהב תמלשומ      

8,000.00 8,000.00     1.00 .4" רטוקב החטבא ףוגמ .ינכטה 'חי   
      
יסלפמ וד ילוארדיה םימ רגאמ יולימ ףוגמ     07.001.0370
: םגד , "דמרב" תרצות המגודכ      
    B-66-057-"3-WW תוברל רשואמ ע"ווש וא  
םירוביח ,רגאמה ךותב ןקתומ ינכמ ףוצמ      
הנקתהל שרדנה לכ ,הדלפ תרנצל םישימג      
טרפמו ןרציה תוארוהל םאתהב תמלשומ      

8,000.00 8,000.00     1.00 .4" רטוקב הכירב ףוגמ .ינכטה 'חי   
      
רדחב םיחפסו םירזיבא תרנצ תנקתה     07.001.0380
,םיידועי םינוגיעו תוילת תוברל ,תובאשמ      
,רגאמ תקיצי בלשב דויצו תרנצ ירבעמל תונכה      
,רגאמ רובע האיציו הסינכ ירזיבא תוברל      
רוניצ ,4" רטוקב האיציו הקפסא רוניצ תוברל      
רטוקב השילג תכרעמ ,6" רטוקב ריוא      
ןוקיר רוביח , 2" רטוקב ןוקיר תכרעמ ,8"      
,רגאמב םימה הבוג סלפמ דמ ,זוקינ תכרעמל      
המיאתמה המוטא תלדו השיג חתפ ,םילוורש      
עוציבל שרדנה לכו הייתש ימל םימ רגאמל      
אל (.ינכטה טרפמל  םאתהב תמלשומ הדובע      

15,000.00 15,000     1.00 'פמוק ) החטבא ףוגמו רגאמ יולימ יפוגמ ללוכ  
      
תוברל ,ץחל תרבגה ןקתמ תנקתהו תקפסא     07.001.0390
ץחל דגנ העש/ק"מ 03 לש הקיפסב הבאשמ      
םיילמשח םיפוצמ ,למשח חול ,'מ 05      
,ינכטה טרפמו תינכותל םאתהב םיילאורדהו      
םותסש , תרנצ בוציע ,זירט יפוגמ תוברל      
חפנב תוטשפתה לכימ ,תובאשמל סיסב ,ריווא      
לכו ץחל ידמ ,םישימג םירוביח ,םיחפס ,'ל  06      

25,000.00 25,000     1.00 'פמוק .ינכטה טרפמו ןרציה טרפמ יפל שרדנה  
201,785.00 ץוחו םינפ םימ תוכרעמ 100.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../017 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     017 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ז ו ק י נ ו  ב ו י ב  ת ו כ ר ע מ  200.70 ק ר פ  ת ת       
ם י נ פ       
      
ךותב אוה הזה קרפב זוקינ תודובע םוחת      
ללוכ אל( הנושאר זוקינ תחושל דע ןינבה      
.ג.מ.צ לש תישפוח הכיפש וא/ו )זוקינ תחוש      
.)ןוטב תקוש ללוכ(      
      
אוה 20.70 קרפ תתב בויב תודובע םוחת      
ללוכ אל( הנושאר בויב תחושל דע ןינבה ךותב      
.)בויב תחוש      
      
,EPDH הובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.002.0030
תיליבומ וא טירבג וא תוילוח תמגוד      
011 רטוק ,םייומס םינקתומ ,ע"וש וא      
תוברל ,תוילמשח תופומ תוברל ,מ"מ      
0340.130.70 ףיעס( םיחפס אלל ,םירבחמ      

64,350.00 143.00   450.00 )לקדב רטמ   
      
4"/2" תעבט םע ןליפורפילופמ הפצר םוסחמ     07.002.0070
0020.430.70 ףיעס( זילפמ תשרו תעבט םע      

3,000.00 250.00    12.00 )לקדב 'חי   
      
תוספרמו תוגגל )םשג ימ יטלוק( םיזקנ     07.002.0100
S-01 "טיבלד" 4X"4" רטוק תיכנא האיצי      
רוביח םע ףוג תוברל ,ע"וש וא "רמלד" תמגוד      
ףיעס( םילע םסוח P.P.U סדרבו תרנצל ריהמ      

10,500.00 750.00    14.00 . )לקדב 0010.050.70 'חי   
      
,גוס לכמ תורוניצל 02-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע     07.002.0180
לזרב תוברל ,תורוניצה ביבס מ"ס 01 יבועב      
רטוק תורוניצל ,)ק"מ/ג"ק 06 לקשמב(| ןויזה      

4,500.00  90.00    50.00 )לקדב 0100.202.75 ףיעס( )4"( מ"מ 011 רטמ   
      
םירבוחמ EPDH רמוחמ םינגזמ זוקינ תורוניצ     07.002.0190
תחתמ ,ריקה דיל יולג ןפואב םינקתומ ךותירב      
ללוכ יולימבו תוריקב יומס ןפואבו הרקתל      
זקנ רוביח ,ןגזמ לכ דיל מ"מ 0423 םיפקז      
טרפמ יפל שרדנה לכו רוביחה םוטיאו ןגזמה      
-מ"מ 23 רטוקב תורוניצה,ינכטה טרפמו ןרציה      

10,000.00 10,000     1.00 'פמוק .מ"מ 36  
      
      
      
      
      
      

92,350.00 200.70.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../018 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     018 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
92,350.00 מהעברה      

      
      
ךותב תנקתומ םשג ימ זוקינ הביאש תכרעמ     07.002.0200
הקפסא תוברל תינכת יפל תודימב הביאש רוב      
גוסמ הלובט הבאשמ לש תמלשומ הנקתהו      
מ"מ 56 לש ישפוח רבעמ םע "סקטרוו" ץיאמ      
סמועב 'מ 01 ץחל דגנ ש/ק"מ 01 לש הקופתב      
עגמ  ,דוקיפו למשח חול ,WK 4 - כ ילמשח      
יטטסורדיה סלפמ דמ ,הנבמ תרקבל שבי      
ריהמ רוביח , תוליסמ םע המרה ןקתמ ,ןשייחו      
, למשח חולל רשקמ למשח לבכ ,הקינס וקל      
,םיפוצמ 2 ,ץחל לובט רדשמ ,דוקיפ תכרעמ      
רובע םילוורש תנקתה ,סלגרבפמ הדירי םלוס      
למג תיינב ,הביאשה רוב תקיצי בלשב תורוניצ      
םע םירצק םיעטקב הדלפ תורוניצ ,3" רטוקב      
לש ימינפ יופיצו ץוחבמ תיתשורח העיבצ      
,תוטשקה לכ תנקתה ,הנימולא טנמצ      
יקבח ,תוריקב ןוגיע תועבט ,תויופעתסהה      
תמלשומ הנקתהל שרדנה לכו דלח לא הדלפ      
לש ןרציה טרפמ ,ינכטה טרפמל םאתהב      
םימרוגה לכ םע אלמ םואתבו תובאשמ      

15,000.00 15,000     1.00 'פמוק .םייטנוולרה  
107,350.00 םינפ זוקינו בויב תוכרעמ 200.70 כ"הס  

      
ת ו ד ו ק נ ו  ם י י ר ט י נ ס  ם י ל כ  300.70 ק ר פ  ת ת       
ה א ו ר ב ת       
      
השיכר ללוכ 30.70 קרפ תתב תודובע םוחת      
.תוללוס/םיזרב ,םיירטינס םילכ לש      
      
.PS רמוחמ ויהי הנבמה ךותב םימ תורוניצ      
      
ללוכ הנבמה ךותב םיחולדו ןיכפוש תורוניצ      
.EPDH רמוחמ ויהי ריוא תורוניצו םינטלוק      
      
483 םגד 'א גוס ןבל סרחמ תויולת תולסא     07.003.0020
החדה לכימ םע ע"וש וא "הסרח" תמגוד םטול      
הסכמו בשומ תוברל ,)דרפנב דדמנ( יולג      
ףיעס( םיקוזיחה לכו דבכ םגד קיטסלפ      

38,640.00 920.00    42.00 .)לקדב 1010.140.70 'חי   
      
      
      
      
      
      

38,640.00 300.70.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../019 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     019 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
38,640.00 מהעברה      

      
      
םגד 'א גוס ןבל סרחמ םיכנ תלסא - "שיגנ"     07.003.0040
ךרואב ,ע"ש וא "הסרח" תמגוד "993 תקרב"      
החדה לכימ תוברל ,מ"ס 05 הבוגבו מ"ס 96      
םע רבוחמ חישק הסכמו בשומ ,"קולבונומ"      
ףיעס( ע"ש וא "ןומרח" םגד מ"בלפ יגרב      

10,640.00 2,660.00     4.00 'פמוק . )לקדב 1800.140.70  
      
"הסרח" תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר רויכ     07.003.0070
ףיעס( ע"וש וא "06 ולסוא" םגד      

5,760.00 640.00     9.00 . )לקדב 1100.240.70 'חי   
      
תודימב 'א גוס ןבל סרחמ חבטמ תורעק     07.003.0090
ףיעס( ע"וש וא "רוד לג" םגד ,מ"ס 04/06      

3,400.00 680.00     5.00 . )לקדב 0030.240.70 'חי   
      
היולת הלסאל הנקתהל יולג החדה לכימ     07.003.0130
,ע"וש וא "ןואסלפ" וא "הסרח" תרצות תמגודכ      
0120.140.70 ףיעס( ןטס/לקינ ןצחל תוברל      

58,800.00 1,400.00    42.00 'פמוק )לקדב  
      
תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר רויכ - "שיגנ"     07.003.0140
ךרואב ,ע"וש וא לגועמ 54 אפלא םגד "הסרח"      
מ"ס 71 הבוגבו מ"ס 5.43 בחורב ,מ"ס 5.44      

2,360.00 590.00     4.00 'פמוק )לקדב 5300.240.70 ףיעס(  
      
"םתור" תרדסמ ריקהמ הנקתהל רויכל הללוס     07.003.0150
125009 ט"קמ תבבתוסמ הרצק היפ םע      
ןקתומ םורכ רומיג ,ע"וש וא "תמח" תמגוד      
ףיעס( רזעה ירמוח לכ םע םלשומ      

22,260.00 530.00    42.00 'פמוק )לקדב 1110.540.70  
      
היפ םע ריקהמ הנקתהל רויכל הללוס - "שיגנ"     07.003.0160
"קפוא" תרדסמ תבבותסמ הרצק הנותחת      
רומיג ,ע"וש וא "לגדמ" תמגוד 23007 ט"קמ      
ףיעס( רזעה ירמוח לכ םע םלשומ ןקתומ םורכ      

2,240.00 560.00     4.00 'פמוק )לקדב 5110.540.70  
      
היפ םע ,הדימעב חבטמ תרעקל הללוס     07.003.0170
,"הכורא היפ 54 םתור" תרדסמ תבבותסמ      
רומיג ,ע"וש וא "תמח" תמגוד 225009 ט"קמ      
לכו לינ יזרב תוברל םלשומ ןקתומ ,םורכ      

3,250.00 650.00     5.00 'פמוק )לקדב 2610.540.70 ףיעס( רזעה ירמוח  
      
      

147,350.00 300.70.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../020 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     020 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
147,350.00 מהעברה      

      
      
םייק אל( םיתוריש ירדחל הצחר ירויכ תקוש     07.003.0180

12,000.00 1,500.00     8.00 )לקדב ףיעס 'חי   
159,350.00 האורבת תודוקנו םיירטינס םילכ 300.70 כ"הס  
468,485.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  

      
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  י ס י ס ב ו  ת ו ר י פ ח  110.80 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 בחורב םילבכל תולעת לש הריפח\     08.011.0009
יטרס ,לוח יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 001 קמועו      

22,680.00  36.00   630.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס רטמ   
      
הבוגב הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.011.0112
חטשה ינפ תרזחה תוברל ,'מ 51-11      
וא טלפסא ינוקיתו הריפחה יולימ ,םתומדקל      

1,040.00 520.00     2.00 ףוציר 'חי   
      
001X08X08 תודימב ,הרואת דומעל דוסי     08.011.1040
ילוורש ,הריפח :תוברל 03-ב ןוטבמ ,מ"ס      
יגרבו ןויז לזרב ,ןוטב ,דוסי תקראה ,רבעמ      

10,920.00 910.00    12.00 ןוגיע 'חי   
34,640.00 ןוטב יסיסבו תוריפח 110.80 כ"הס  

      
ה ר ק ב  י א ת  210.80 ק ר פ  ת ת       
      
001 קמועבו מ"ס 06 רטוקב לוגע הרקב את     08.012.0010
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ      

10,000.00 1,000.00    10.00 תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי   
      
001 קמועבו מ"ס 08 רטוקב לוגע הרקב את     08.012.0020
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ      

7,950.00 1,590.00     5.00 תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי   
17,950.00 הרקב יאת 210.80 כ"הס  

      
"ק ז ב " ה ר ק ב  י א ת  410.80 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב P 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     08.014.0020
תוברל ,מ"ס 59 ץוח הבוגו מ"ס 16/16 םינפ      

1,680.00 1,680.00     1.00 הסכמ אלל ,הביצח/הריפח 'חי   
      

1,680.00 410.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../021 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     021 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,680.00 מהעברה      

      
      
הנקתהל P םגד "קזב" הרקב אתל ינקת הסכמ     08.014.0230

1,500.00 1,500.00     1.00 "קזב" למס תוברל ,521B גוסמ ,הכרדמב 'חי   
3,180.00 "קזב" הרקב יאת 410.80 כ"הס  

      
ת י ט ס ל פ  ל מ ש ח  ת ר נ צ  120.80 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 011 רטוק NS-8 םיחישק C.V.P תורוניצ     08.021.0196

25,080.00  44.00   570.00 הכישמ לבח םע מ"מ 2.3 ןפוד יבוע רטמ   
      
לבח םע מ"מ 05 רטוק םייטסלפ תורוניצ     08.021.0400
'בח תושירדל םאתהב ןופלט יוק רובע הכישמ      

2,805.00  16.50   170.00 5.31 ע"קי ,"קזב" רטמ   
      
מ"מ 05 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.021.0500

8,400.00  12.00   700.00 הכישמ לבח םע רטמ   
      
מ"מ 57 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.021.0510

11,200.00  16.00   700.00 הכישמ לבח םע רטמ   
      
011 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.021.0520

25,500.00  30.00   850.00 הכישמ לבח םע מ"מ רטמ   
      
061 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.021.0530

  975.00  65.00    15.00 הכישמ לבח םע מ"מ רטמ   
73,960.00 תיטסלפ למשח תרנצ 120.80 כ"הס  

      
ם י ל ב כ  ת ו ל ע ת  320.80 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     08.023.0004
,)מ"מ 5.1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה      

23,250.00 155.00   150.00 הקראה יקדהמו רטמ   
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     08.023.0100
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ      
יקדהמו ,םירבחמ ,תויווז ,תותשק ,םילתמ      

2,550.00  51.00    50.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ הקראה רטמ   
      
      
      
      
      

25,800.00 320.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../022 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     022 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
25,800.00 מהעברה      

      
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     08.023.0110
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ      
יקדהמו ,םירבחמ ,תויווז ,תותשק ,םילתמ      

16,120.00  62.00   260.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ הקראה רטמ   
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 003 בחורב תולעת     08.023.0120
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ      
יקדהמו ,םירבחמ ,תויווז ,תותשק ,םילתמ      

17,680.00  68.00   260.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ הקראה רטמ   
      
מ"מ 001 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     08.023.0280
תויולת  וא  הנבמ  לע תועובק ,קיטסלפמ      
תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ      

73,600.00 184.00   400.00 ע"ש וא "לגלפ" רטמ   
133,200.00 םילבכ תולעת 320.80 כ"הס  

      
ם י ל ב כ  ת ו מ ל ו ס  420.80 ק ר פ  ת ת       
      
לזרבמ מ"מ 002 בחורב םילבכל תומלוס     08.024.0010
םייולת וא םינבמ לע םיעובק ,עובצ וא ןוולוגמ      
,תויווז ,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ      
הקראה יקדהמ ,תוכימת ,תותשק ,םירבחמ      

3,600.00 120.00    30.00 םילתמו רטמ   
      
לזרבמ מ"מ 004 בחורב םילבכל תומלוס     08.024.0016
םייולת וא םינבמ לע םיעובק ,עובצ וא ןוולוגמ      
,תויווז ,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ      
הקראה יקדהמ ,תוכימת ,תותשק ,םירבחמ      

4,110.00 137.00    30.00 םילתמו רטמ   
7,710.00 םילבכ תומלוס 420.80 כ"הס  

      
YX2N  ת ש ו ח נ  י ל ב כ  130.80 ק ר פ  ת ת       
    (XLPE)  
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.031.0010
םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ 5.1X3 ךתחב      
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

1,825.00   7.30   250.00 ע"ש וא רטמ   
      
      
      
      
      

1,825.00 130.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../023 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     023 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,825.00 מהעברה      

      
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.031.0090
םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ 5.2X3 ךתחב      
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

2,790.00   9.30   300.00 ע"ש וא רטמ   
      
)RF/YX2N )EPLX-1  גוסמ תשוחנ ילבכ     08.031.0110
םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ 5.2X5 ךתחב      
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

2,580.00  12.90   200.00 ע"ש וא רטמ   
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.031.0140
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ 4X5 ךתחב      
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

3,075.00  20.50   150.00 ע"ש וא רטמ   
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.031.0170
לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  6X5 ךתחב      
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

5,740.00  28.70   200.00 ע"ש וא רטמ   
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.031.0200
םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  01X5 ךתחב      
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

22,960.00  41.00   560.00 ע"ש וא רטמ   
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.031.0230
םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  61X5 ךתחב      
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

30,000.00  60.00   500.00 ע"ש וא רטמ   
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.031.0250
םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ   52X4 ךתחב      
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

10,270.00  79.00   130.00 ע"ש וא רטמ   
      
      
      

79,240.00 130.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../024 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     024 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
79,240.00 מהעברה      

      
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.031.0265
םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ 53X4 ךתחב      
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

17,290.00  91.00   190.00 ע"ש וא רטמ   
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.031.0295
םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  07X4 ךתחב      
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

17,200.00 172.00   100.00 ע"ש וא רטמ   
      
)RF/YX2N )EPLX-1 גוסמ תשוחנ ילבכ     08.031.0360
םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ 042X4 ךתחב      
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      
"הכרא" תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

155,680.00 556.00   280.00 ע"ש וא רטמ   
269,410.00 )YX2N )EPLX  תשוחנ ילבכ 130.80 כ"הס  

      
ם י י ו ל ג  ת ש ו ח נ  י כ י ל ו מ  530.80 ק ר פ  ת ת       
      
םינומט ,ר"ממ 61 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.035.0010
םלוס לע וא/ו רוניצב  םילחשומ  וא/ו  עקרקב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל  םילבכ      

13,224.00  11.40 1,160.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
      
םינומט ,ר"ממ 52 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.035.0020
םלוס לע וא/ו רוניצב  םילחשומ  וא/ו  עקרקב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ      

5,157.00  19.10   270.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
      
םינומט ,ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.035.0030
םלוס לע וא/ו רוניצב  םילחשומ  וא/ו  עקרקב      
תמגודכ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ      

10,678.00  28.10   380.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
      
,ר"ממ 021 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.035.0070
לע וא/ו רוניצב םילחשומ וא/ו עקרקב םינומט      
,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ םלוס      

20,440.00  73.00   280.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ   
49,499.00 םייולג תשוחנ יכילומ 530.80 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../025 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     025 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש א  י נ י ס ח  ם י ל ב כ  730.80 ק ר פ  ת ת       
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     08.037.0540
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 5.2X3 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

1,690.00  16.90   100.00 תווצקה רטמ   
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     08.037.0560
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 5.2X5 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

1,230.00  24.60    50.00 תווצקה רטמ   
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     08.037.0605
,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 4X5 ךתחב      
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

4,395.00  29.30   150.00 תווצקה רטמ   
7,315.00 שא יניסח םילבכ 730.80 כ"הס  

      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  040.80 ק ר פ  ת ת       
      
יפל הכרעהב ריחמ .הנבמה לש דוסי תוקראה     08.040.0004

15,600.00  12.00 1,300.00 ןיינבה לש דוסי תמוק חטש ר"מ ר"מ   
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.040.0010
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
םירזיבא תוברל ,עקרקב תיכנא םיעוקת      

  606.00 303.00     2.00 םיירוקמ 'חי   
16,206.00 תורחא תונגהו תוקראה 040.80 כ"הס  

      
ת ו ע ו ר ז  ,ה ר ו א ת  י ד ו מ ע  650.80 ק ר פ  ת ת       
ם י ל ג ד  י ק י ז ח מ ו       
      
מ"מ 67 רטוקב ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע     08.056.0190
תטלפ תוברל 'מ 01 הבוגב םח ץבאב ןוולוגמ      
םירזיבא אתל הנכה ,צ'עמ םגד ,טולישו דוסי      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו תלד םע      

49,800.00 4,150.00    12.00 ושארב עורזה רוביחלו דומעה 'חי   
      

1,680.00 140.00    12.00 לופכ םילגד קיזחמ 'חי  08.056.1460
      

2,660.00 380.00     7.00 ףפוכמ 'מ 1 ךרואב 2" ,בוחר סנפל עורז 'חי  08.056.1525
      

2,400.00 480.00     5.00 ףפוכמ 'מ 1 ךרואב 2" ,בוחר סנפל הלופכ עורז 'חי  08.056.1530
56,540.00 650.80.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../026 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     026 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
56,540.00 מהעברה      

      
      
הדלפמ הרואת דומע לש שדחמ הבכרהו קוריפ     08.056.1675
ירוביח ,םיסנפ ,תועורז תוברל 'מ 01-8 הבוגב      
דומעה תנקתהו ודודיבו הנזהה לבכ ,למשח      
סיסבה רובע( רתאה םוחתב רחא סיסב לע      
סוליפ תוברל )דרפנב םלושי הנזהה לבכו      

1,800.00 900.00     2.00 טלפמוק ותלעפהו ורוביח ,דומעה 'חי   
58,340.00 םילגד יקיזחמו תועורז ,הרואת ידומע 650.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  י ש ג מ  750.80 ק ר פ  ת ת       
      
הרואת ףוג רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     08.057.0010
קותינ םע ז"אמ תוברל ,טוו 004 דע הרונ םע      
רוביחו הקראה גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה      
הרואתה ףוגל שגמה ןיב רוביח ילבכ ,הקראה      
ירמוחו )הלעפה דויצ אלל( טלפמוק טרופמכ      

2,030.00 290.00     7.00 רזעה 'חי   
      
יפוג 2 רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     08.057.0020
םע ז"אמ תוברל ,טוו 004 דע תורונ םע הרואת      
הקראה גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה קותינ      
ףוגל שגמה ןיב רוביח ילבכ ,הקראה רוביחו      
)הלעפה דויצ אלל( טלפמוק טרופמכ הרואתה      

1,800.00 360.00     5.00 רזעה ירמוחו 'חי   
3,830.00 םירזיבאו דויצ ישגמ 750.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל ל  ה נ ב מ  160.80 ק ר פ  ת ת       
I.C ת ו ב י ת ו       
      
םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ     08.061.0134
,םילנפ ,הבכרה תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו      
,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ      
חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה סיסב      

51,000.00 3,400.00    15.00 A001X3 דע טלפמוק ר"מ   
      
םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ     08.061.0135
,םילנפ ,הבכרה תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו      
,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ      
חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה סיסב      

32,200.00 4,600.00     7.00 X036A 3 דע חולל טלפמוק ר"מ   
      
      
      
      
      

83,200.00 160.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../027 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     027 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
83,200.00 מהעברה      

      
      
םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ     08.061.0139
,םילנפ ,הבכרה תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו      
,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ      
חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה סיסב      

46,400.00 5,800.00     8.00 3X0001A  דע חולל טלפמוק ר"מ   
      
רמוחמ ,ט"הע הנקתהל יתריד חול הנבמ     08.061.0635
םיז"אמ 27-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ      
תלדו הקראהו ספא יספ ,טוליש ,טווח תוברל      

10,010.00 715.00    14.00 )דרפנב םלושי םיז"אמ רובע( הפוקש 'חי   
139,610.00 I.C תוביתו למשח תוחולל הנבמ 160.80 כ"הס  

      
C ן י י פ ו א  ם י ז "א מ  260.80 ק ר פ  ת ת       
      
דח רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.062.0060

18,240.00  48.00   380.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
תלת רפמא 04 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.062.0260

42,180.00 222.00   190.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
36 דעו 04 לעמ ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.062.0271

  626.00 313.00     2.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת רפמא 'חי   
      
תלת A08X3 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.062.0280

  575.00 575.00     1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
61,621.00 C ןייפוא םיז"אמ 260.80 כ"הס  

      
ם י ת "מ א מ  360.80 ק ר פ  ת ת       
      
52 קותינ רשוכ רפמא 001X3 דע םית"מאמ     08.063.0030
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      
רזע עגמ ללוכ )הליגר תידי תוברל( ןוויכל      

7,520.00 940.00     8.00 הקספה לילסו 'חי   
      
52 קותינ רשוכ רפמא 061X3 דע םית"מאמ     08.063.0040
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      
רזע עגמ ללוכ )הליגר תידי תוברל( ןוויכל      

1,420.00 1,420.00     1.00 הקספה לילסו 'חי   
      
52 קותינ רשוכ רפמא 052X3 דע םית"מאמ     08.063.0060
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

6,120.00 2,040.00     3.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
      

15,060.00 360.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../028 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     028 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15,060.00 מהעברה      

      
      
63 קותינ רשוכ רפמא 004X3 דע םית"מאמ     08.063.0072
ללוכ הליגר תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק      

19,750.00 3,950.00     5.00 הקספה לילסו רזע עגמ 'חי   
      
07 קותינ רשוכ רפמא  0001X3 דע םית"מאמ     08.063.0188

17,800.00 8,900.00     2.00 הליגר תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק 'חי   
      

1,220.00 610.00     2.00 0023X3A דע ת"מאמל CT הקספה לילס 'חי  08.063.0610
      
061X3 דע לדוגב ת"מאמל הלעפה עונמ     08.063.0800

3,800.00 1,900.00     2.00 רפמא 'חי   
57,630.00 םית"מאמ 360.80 כ"הס  

      
ם י נ ע ג מ ו  ם י ר ס מ מ  660.80 ק ר פ  ת ת       
      
03 תושיגר רפמא  04X4 תחפ רסממ     08.066.0230
תמגודכ "REGAH" תרצות A םגד רפמאילימ      

8,710.00 335.00    26.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ סיווג וא "וכלומ" 'בח 'חי   
      
םע ןמז תוסיו םע םיינורטקלא היהשה ירסממ     08.066.0410

1,800.00 300.00     6.00 ףלחתמ עגמ 'חי   
      
004X3 יזפ תלת חתמל הזפ רסוחל םירסממ     08.066.0500

  450.00 450.00     1.00 טלוו 'חי   
      

1,100.00 1,100.00     1.00 דחא ץורע ימונורטסא ןועש קספמ 'חי  08.066.0525
      
רפמא 52 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.066.0601

4,620.00 330.00    14.00 AC3 'חי   
      
ידגנ םע ,5.21RAVK םילבק גותימל םינעגמ     08.066.0800

  420.00 420.00     1.00 הקירפ 'חי   
      
ידגנ םע ,7.61RAVK םילבק גותימל םינעגמ     08.066.0810

  470.00 470.00     1.00 הקירפ 'חי   
      
ידגנ םע ,02RAVK םילבק גותימל םינעגמ     08.066.0820

  600.00 600.00     1.00 הקירפ 'חי   
      
ידגנ םע ,52RAVK םילבק גותימל םינעגמ     08.066.0830

1,280.00 640.00     2.00 הקירפ 'חי   
      
ידגנ םע ,04RAVK םילבק גותימל םינעגמ     08.066.0840

1,200.00 1,200.00     1.00 הקירפ 'חי   
20,650.00 םינעגמו םירסממ 660.80 כ"הס  

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../029 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     029 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ק ת נ מ ו  ם י כ י ת נ  860.80 ק ר פ  ת ת       
ם י ח י ט ב מ       
      
לדוג( רפמא 052X3 סמועב םיחיטבמ קתנמ     08.068.0030

1,960.00 490.00     4.00 1) 'חי   
1,960.00 םיחיטבמ יקתנמו םיכיתנ 860.80 כ"הס  

      
י ר ז י ב א  ,ם י ל ב ק  ,ם י א נ ש  960.80 ק ר פ  ת ת       
ה ד י ד מ  י ר י ש כ מ ו  ה ר ק ב ו  ד ו ק י פ       
      

  315.00 315.00     1.00 ר"אוק 01 יזפ תלת ילילג לבק 'חי  08.069.0230
      

  475.00 475.00     1.00 ר"אוק 51 יזפ תלת ילילג לבק 'חי  08.069.0240
      

  525.00 525.00     1.00 ר"אוק 02 יזפ תלת ילילג לבק 'חי  08.069.0250
      

1,190.00 595.00     2.00 ר"אוק 52 יזפ תלת ילילג לבק 'חי  08.069.0260
      

  785.00 785.00     1.00 ר"אוק 03 יזפ תלת ילילג לבק 'חי  08.069.0270
      

1,480.00 1,480.00     1.00 תוגרד 8-ל םילבק דוקיפ רקב 'חי  08.069.0330
      
תואיצי 4 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     08.069.0380

4,080.00 680.00     6.00 OSI - 655 4B הרקב גצמ תמגוד 'חי   
      

1,520.00  76.00    20.00 הקספה/הלעפה ןצחל 'חי  08.069.0460
      

  390.00 130.00     3.00 לעננ הקספה ןצחל 'חי  08.069.0480
      
CD V42 יוביג םע רוטרנג/י"חח הפלחה רקב     08.069.0590

4,500.00 4,500.00     1.00 ע"ש וא MA D 035 םגד "רדמא" תמגוד 'חי   
      

1,595.00 145.00    11.00 רפמא 5/052 דע םרז הנשמ 'חי  08.069.0630
      

1,080.00 270.00     4.00 רפמא 5/000,1 דע םרז הנשמ 'חי  08.069.0642
      
001( םיבטק העברא קרב יניגמ תיעיבר     08.069.0730

12,400.00 3,100.00     4.00 B+C רפמאוליק O+HP3( 'חי   
30,335.00 הדידמ ירישכמו הרקבו דוקיפ ירזיבא ,םילבק ,םיאנש 960.80 כ"הס  

      
ע ק ת  י ת ב  270.80 ק ר פ  ת ת       
      
5 םגד ,רפמא 61 חיטה לע הנקתהל עקת יתב     08.072.0085

1,200.00 120.00    10.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות 76PI םיעגמ"EEC" 'חי   
      
      

1,200.00 270.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../030 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     030 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,200.00 מהעברה      

      
      
,םירזיבא 2 רובע ,םירזיבא אלל עקת יתב בר     08.072.0300
11D םגד "טסלפ .א.ד.ע" תמגוד ,סיסב תוברל      

  176.00  88.00     2.00 ע"ש וא 'חי   
1,376.00 עקת יתב 270.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  370.80 ק ר פ  ת ת       
      
תנגומ הביתב רפמא  52X1 טקפ םרז קספמ     08.073.0210

3,300.00 132.00    25.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ 'חי   
      
תנגומ הביתב רפמא  61X3 טקפ םרז קספמ     08.073.0220

2,100.00 150.00    14.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ 'חי   
      
תנגומ הביתב רפמא 23X3 טקפ םרז קספמ     08.073.0235

  600.00 200.00     3.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ 'חי   
      
תנגומ הביתב רפמא 04X3 טקפ םרז קספמ     08.073.0237

  300.00 300.00     1.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ 'חי   
      
תנגומ הביתב רפמא  061X3 טקפ םרז קספמ     08.073.0270

2,370.00 790.00     3.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ 'חי   
8,670.00 םירזיבא 370.80 כ"הס  

      
ר ו א מ  ת ו ד ו ק נ  101.80 ק ר פ  ת ת       
      
ףוגל האיצי איה רואמ תדוקנ .1 :תורעה      
.רואמ לגעמל רבוחמה ררוואמל וא הרואת      
קספמ י"ע םילעפומ הרואת יפוג 5 םא :המגודל      
.2.רואמ 'קנ 5 יפל בשוחי םולשתה - דחא      
עקת יתב תודוקנו רואמ תודוקנ תדידמ      
80 קרפ יללכה טרפמב יוניש יפל - תויתריד      
ינפואב לטוב ,5102 תנש תיעיבש הרודהמ      
חולב ל"נה תודוקנה לש ןקלח הדידמה      
.הרידה תנזהבו הרידה תקראהב ,יתרידה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

101.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../031 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     031 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוברל יזפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.101.0010
ילבכ ,הפישח וא היולג הנקתהב תורוניצ      
חולהמ ר"ממ 5.1 ךתחב RF/YX2N תשוחנ      
,םיקספמה דעו ריקה וא הרקתהמ האיציה דע      
וא יבטוק וד וא לופכ וא דיחי םרז י/קספמ      
וא םימ ןגומ וא םינצחל וא בלצ וא ףוליח      
ע"ש וא "הכרא" תמגודכ 'זארימ םגד ,ןיירושמ      
םא ,םורח תרואתל הדוקנ רובע ףסונ ךילומו      

79,310.00 154.00   515.00 הילת וו תוברל ,שרדנ 'קנ   
79,310.00 רואמ תודוקנ 101.80 כ"הס  

      
ע ק ת  י ת ב  ת ו ד ו ק נ  201.80 ק ר פ  ת ת       
      
תשוחנ ילבכ היושע תמלשומ עקת תיב תדוקנ     08.102.0010
    RF/YX2N 5.1 ךתחבX3 םילחשומ ,ר"ממ  
דע חולהמ ,הפישח וא היומס הנקתהב תרנצב      
םגד  ,רפמא 61 עקת תיב ןכו עקתה תיב      
,ט"הת ןקתומ ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ 'זארימ      

24,160.00 151.00   160.00 םימאתמ תוברל םלשומ לכה 'קנ   
      
לופכ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     08.102.0030

   88.00  22.00     4.00 ט"הת וא טה"ע הנקתהל 'חי   
      
5.2 םילבכ רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     08.102.0070

4,108.00  26.00   158.00 ר"ממ 'חי   
      

1,178.00  19.00    62.00 םימ ןגומ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות 'חי  08.102.0080
      
היושע תמלשומ תיזפ-תלת עקת תיב תדוקנ     08.102.0110
,ר"ממ 5.1X5 ךתחב RF/YX2N תשוחנ ילבכ      
,הפישח וא היומס הנקתהב תרנצב םילחשומ      
,רפמא 61 עקת תיב ןכו עקתה תיב דע חולהמ      

2,552.00 232.00    11.00 םלשומ לכה ,ט"הת ןקתומ 'קנ   
      
רובע תיזפ תלת עקת תיב תדוקנל תפסות     08.102.0120

  429.00  39.00    11.00 ר"ממ 5.2 םילבכ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

32,515.00 201.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../032 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     032 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
32,515.00 מהעברה      

      
      
תמגוד עקת יתב בר תללוכה הדובע תדמע     08.102.0185
6-ל ע"ש וא  71D םגד "טסלפ .א.ד.ע"      
תיב תדוקנ ,61A עקת יתב 4 תוברל ,םירזיבא      
,ר"ממ 5.2 םיכילומו תרנצ םע 61A עקת      
,םירווע םילודומו תרושקת יעקשל םימאתמ      
2( הכישמ טוח םע תרושקתל הנכה תרנצ      
תודוקנ 2- ו )םירזיבא אלל ךומנ חתמ תודוקנ      

1,666.00 833.00     2.00 לבכו םירזיבא תוברל תומלשומ ןופלט 'חי   
34,181.00 עקת יתב תודוקנ 201.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ק נ  301.80 ק ר פ  ת ת       
      
וד ז"מ תוברל תיתריד םימח םימ דוד תדוקנ     08.103.0030
'זארימ םגד ,טלשו ןומיס תרונמ םע יבטוק      
דיל ןוחטיב קספמ ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ      
וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ ,)שרדנ םא( דודה      
3X5.1 ךתחב C.V.P דודיב םע תשוחנ יכילומ      
םילחשומ )שרדנכ ר"ממ 5.2X3וא( ר"ממ      
חולמ ,הפישח וא היומס הנקתהב תרנצב      
,םימה דודל ילמשח רוביח ,דודה דע למשחה      
,יתרידה חולב הדוקנה לש יסחיה הקלח תוברל      
רוניצ תוברל ,הרידה תנזהבו הרידה תקראהב      
םלשומ לכה ,דודה דע ריקהמ האיציהמ הנגה      

1,335.00 267.00     5.00 טלפמוק 'קנ   
      
וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכב ןגזמל הדוקנ     08.103.0100
02 רטוקב תרנצב ר"ממ  5.2X3 םיכילומב      
למשחה חולמ הפישח וא היומס הנקתהב ,מ"מ      
'זארימ םגד ,ןגזמל עקת תיב ןכו הדוקנה דע      

16,776.00 233.00    72.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ 'קנ   
      
יפוס רזיבא אלל רישכמ תנקתהל הדוקנ     08.103.0310
5.2 לש םיכילומב וא/ו םילבכב יזפ-דח לגעמב      

  820.00 164.00     5.00 רוניצ תוברל ,ר"ממ 'קנ   
      
לגעמב יפוס רזבא אלל רישכמ תנקתהל הדוקנ     08.103.0340
,ר"ממ 5.2 לש םיכילומב וא/ו םילבכב יזפ-תלת      

1,090.00 218.00     5.00 רוניצ תוברל 'קנ   
      
תוברל ,שא יוליג תזכרל הנזה רוביח תדוקנ     08.103.0490
יבטוק וד םרז קספמ ,ר"ממ 3X5.2 לבכו תרנצ      

  193.00 193.00     1.00 ע"ש וא "סיווג" תמגוד ,ןומיס תרונ םע 'קנ   
      
      

20,214.00 301.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../033 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     033 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
20,214.00 מהעברה      

      
      
תוברל יטסלפ םורח תקספה ןצחלל הדוקנ     08.103.0495
רזיבאו ר"ממ 3X5.1 םילבכ וא םיכילומו תרנצ      

3,696.00 462.00     8.00 הריבשל תיכוכז םע 'קנ   
      
רטוקב רוניצ היושע תמלשומ היזיולט תדוקנ     08.103.0590
תוברל הפישח וא היומס הנקתהב שרדנכ      
תושירד יפל ילאיסקאוק לבכו תופעתסה תובית      
תמגוד םויס רזיבאו תימוקמה היזיולטה תרבח      

  796.00 199.00     4.00 ע"ש וא "METSYS" םגד "סיווג" 'קנ   
      
,םוקרטניא( ךומנ חתמ תכרעמל הנכה תדוקנ     08.103.0700
היושע  )'ודכו  םילוקמר ,בשחמ  ,ןשע  יאלג      
,הכישמ טוח םע  שרדנכ רטוקב תרנצ      
הנקתהב רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק      
תביתמ םיוקה תוברל ,הפישח וא היומס      
תוברל הנכהה 'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה      

37,584.00 108.00   348.00 האיציה תביתל םיגרבב קזוחמ יטסלפ הסכמ 'קנ   
      
A6-TAC תמלשומ הדוחא תרושקת תדוקנ     08.103.0720
וא היומס הנקתהב שרדנכ רטוקב רוניצ היושע      
ילבכ תרדסמ TAC-7 לבכ תוברל ,הפישח      
    AGIG בצקב הדובעל םאתומה G01 תוברל  

19,825.00 305.00    65.00 תווצקה ינשב הדוקנה רוביחו שרדנכ רזיבא 'קנ   
82,115.00 תונוש תודוקנ 301.80 כ"הס  

      
ך מ ס ו מ  ק ד ו ב  ת ו ק י ד ב  701.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו י פ ר ג ו מ ר ת  ת ו ק י ר ס ו       
      
לעמ לדוגב ירחסמ למשח ןקתמ תקידב     08.107.0030
    3X052 ךמסומ קדוב י"ע רפמא 019 דע רפמא  
תוינכות תשגה ,הקידבה רובע םולשת תוברל      

2,800.00 2,800.00     1.00 'פמוק תודידמה תכירעב קדובל עויסו  
2,800.00 תויפרגומרת תוקירסו ךמסומ קדוב תוקידב 701.80 כ"הס  

1,195,498.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  100.90 ק ר פ  ת ת       
      
םיפילג / תוניפה לכ תא ללוכ הדיחיה ריחמ      
םילגועמ םיחטש      
      
מ"ס 5.1 יבועב םומינימ סבגה חיט יבוע      

100.90.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../034 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     034 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
בחרמל ףרועה דוקיפ י"ע רשואמ ינקת חיט     09.001.0190
,הצברה תבכש תוברל  תורקתו תוריק ןגומ      

37,350.00  90.00   415.00 .רפושמ רגאב טכילשו תשר ר"מ   
37,350.00 םינפ חיט 100.90 כ"הס  
37,350.00 חיט תודובע 90 כ"הס  

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  01 ק ר פ       
      
ף ו צ י ר  100.01 ק ר פ  ת ת       
      
ספב תוגרדמ יחלש תוצק לש העיבצ -שיגנ     10.001.0010
ןווגב דיברק ןוקיליס ירגרג סופסח םע יסקופא      
בחורב ןומיסו הקלחה דגנ בוהצו רופא ,רוחש      

14,850.00  30.00   495.00 מ"ס 5 רטמ   
14,850.00 ףוציר 100.01 כ"הס  

      
ן ת י ר ו א י ל ו פ  300.01 ק ר פ  ת ת       
      
תפצר ג"ע ןתירואילופ רמוח סיסב לע יופיצ     10.003.0010
יסקופאה תחפשממ רמוח  ,תקלחומ ןוטב      
וא יסקופא ןקלוו ןרצי טננופמוק וד רמילופ      
    SREMMER י"פע חקפמה רושיאב ע"ווש וא  
דגנו הקיחש דגנ רמוחה .ןרציה תויחנה      
LAR חול יפל םינוש םינווגב VU ןגומ הקלחה      

121,600.00 320.00   380.00 לכירדא י"ע ןווגה תריחב ר"מ   
      
דרובטנמצ תוחול 2 תבכרה ללוכ ל"נכ הפצר     10.003.0020

726,800.00 920.00   790.00 .תיתשתכ ר"מ   
      

190,000.00 380.00   500.00 .תוריק ג"ע ל"נכ ןתירואילופ ר"מ  10.003.0030
1,038,400.00 ןתירואילופ 300.01 כ"הס  

      
ה ר ה ז א  ח ט ש מ  400.01 ק ר פ  ת ת       
      
,)הטסורינ( 613 מ"בלפמ תוישושבג -שיגנ     10.004.0010
06 בחורב א"מל 'חי 091( קבדו חודיק תוברל      

185,440.00  16.00 11,590.00 )מ"ס 'חי   
185,440.00 הרהזא חטשמ 400.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../035 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     035 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י צ נ ג ר פ מ י א  500.01 ק ר פ  ת ת       
      
םושייה ,ןוטב חטשמ לע היצנגרפמיא םושיי     10.005.0010
לע הרשכה רבעש הסונמ תווצ ידי לע עצובי      

255,000.00  50.00 5,100.00 .רמוחה קפס ידי ר"מ   
255,000.00 היצנגרפמיא 500.01 כ"הס  

1,493,690.00 יופיחו ףוציר 01 כ"הס  
      
ע ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ע ב צ  110.11 ק ר פ  ת ת       
      
סבג וא םינפ חיט לע ע"ש וא "לירקרפוס" עבצ     11.011.0200
דוסי תבכש תוברל ,הזתהב וא החירמב      
"לירקרפוס" תובכש יתשו ע"ש וא "ליפרובמט"      

58,500.00  30.00 1,950.00 ע"ש וא ר"מ   
58,500.00 םינפ עבצ 110.11 כ"הס  
58,500.00 עבצ תודובע 11 כ"הס  

      
ם ו י נ י מ ו ל א  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  100.21 ק ר פ  ת ת       
      
לע - 2D ךמסמב םיטרופמ םוינימולאה יפיעס      
החנהה ןתמ םרטב ולא םיפיעסב ןייעל עיצמה      
הז קרפל תיללכה      
      

4,606,556 4.6065M     1.00 'פמוק 2D ךמסמב םיעיפומש יפכ םוינימולא יטירפ 12.001.0010
4,606,556.00 םוינימולא 100.21 כ"הס  
4,606,556.00 םוינימולא 21 כ"הס  

      
ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       
      
ם י מ  ר ו ר ק  ת כ ר ע מ  100.51 ק ר פ  ת ת       
      
דבלב רורקל תיאמצע םימ רורק תדיחי     15.001.0001
ESION WOL תקתשומ 2,1 -ק.י ןומיסב      
) רטמ 01 קחרמב A הלאקסב לביצד 85(      
תמגוד תוחפל רורק ןוט 28 לש הקופתל      
ללוכ ןיירט וא ריירק וא הטנוומילק תרצות      
,ץחל ינועש ,  תובאשמ גוז םע ינורדיה טיק      
,דוקיפו למשח ירוביח ישאר קספמ ,םילבק      
רשפאל תרושקת סיטרכ ללוכ תרנצ ירוביח      

484,000.00 242,000     2.00 'פמוק . הנבמ תרקב תכרעמ לא רוביח  
      

484,000.00 100.51.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../036 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     036 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
484,000.00 מהעברה      

      
      
תדיחי ינותנ לכ תרבעהל תרושקת םאתמ     15.001.0002
תוברל , הנבמ תרקב תכרעמ לא םימה רורק      
לכו םישרדנה הרמוחו הנכות , םיאתמ רקב      
למשח יטוויח לכו תשרדנ תונכת תדובע      

9,000.00 9,000.00     1.00 'פמוק .תרושקתו  
493,000.00 םימ רורק תכרעמ 100.51 כ"הס  

      
ר י ו א  ל ו פ י ט  ת ו ד י ח י  200.51 ק ר פ  ת ת       
      
ןארידת תמגוד תיליע ןושחנ חופמ תדיחי     15.002.0001
    NTW לש ריוא תקיפסל MFC 005 ,  
םומיח ףוג םע , תרנצל םישימג םירוביח      
םע הלעפה לנפו טטסומרט , ט"ווק 2 ילמשח      

12,000.00 4,000.00     3.00 .דוקיפו למשח ירוביח רזוח ריואב שגר 'חי   
      
ינשל תקלוחמ תיקפוא ריוא לופיט תדיחי     15.002.0002
, ןיקס לבד , רורק ןוט 9 הקופתל , םילגעמ      
שטניאל תועלצ 01 קמוע תורוש 6 תב הללוס      
, ןוניס תוגרד 2 םע חצ ריווא 001%ל,      
2.1" יטטס ץחל דגנ MFC 0081 הקיפסל      
טטסומרט, דוקיפו למשח ירוביח לכ , םימ      
, םימיאתמ תוטשפתה ימותסש ,הלעפה לנפו      

32,000.00 16,000     2.00 . מ"ס 54 דע הדיחי הבוג 'חי   
      
המיאתמ,  תיקפוא ריוא לופיט תדיחי     15.002.0003
לבד , רורק ןוט 7 הקופתל ,הרקית תנקתהל      
תועלצ 01 קמוע תורוש 6 תב הללוס , ןיקס      
ןוניס תוגרד 2 םע חצ ריווא 001%ל, שטניאל      
2.1" יטטס ץחל דגנ MFC 0041 הקיפסל ,      
טטסומרט, דוקיפו למשח ירוביח לכ , םימ      
, םימיאתמ תוטשפתה ימותסש ,הלעפה לנפו      

28,000.00 14,000     2.00 . מ"ס 54 דע הדיחי הבוג 'חי   
      
LWA-006 ןומיסב ריוא לופיט תדיחי     15.002.0004
תקיפסל ,הרקיתל הנקתהל המיאתמ ,תיקפוא      
תורוש 6 תב הללוס םע MFC 006 לש ריוא      
םע ,תולעתל רוביחל םישימג םירוביח ,קמוע      
לנפו טטסומרט , ט"ווק 3 ילמשח םומיח ףוג      
למשח ירוביח רזוח ריואב שגר םע הלעפה      
םוכיסל אל 4,000.00    20.00 .דוקיפו 'חי   
      
MFC הקיפסל ךא ל"נכ ריוא לופיט תדיחי     15.002.0005
ףוג םע ,LWA-0021 הרטקלא תמגוד 0001      
םוכיסל אל 6,000.00    20.00 .תוגרד יתשב לעפומ ט"ווק 5 ילמשח םומיח 'חי   

72,000.00 200.51.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../037 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     037 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
72,000.00 מהעברה      

      
      
MFC הקיפסל ךא ל"נכ ריוא לופיט תדיחי     15.002.0006
ףוג םע ,WA-0051 הרטקלא תמגוד 0051      

56,000.00 8,000.00     7.00 .תוגרד יתשב לעפומ ט"ווק 6 ילמשח םומיח 'חי   
      
MFC הקיפסל ךא ל"נכ ריוא לופיט תדיחי     15.002.0007
ףוג םע ,LWA-0081 הרטקלא תמגוד 0081      
םוכיסל אל 11,000    20.00 .תוגרד יתשב לעפומ ט"ווק 7 ילמשח םומיח 'חי   
      
MFC הקיפסל ךא ל"נכ ריוא לופיט תדיחי     15.002.0008
ףוג םע ,WA-0002 הרטקלא תמגוד 0002      
םוכיסל אל 12,000    10.00 .תוגרד יתשב לעפומ ט"ווק 7 ילמשח םומיח 'חי   
      
MFC הקיפסל ךא ל"נכ ריוא לופיט תדיחי     15.002.0009
ףוג םע ,WA-0052 הרטקלא תמגוד 0052      
יתשב לעפומ ט"ווק 5.8 ילמשח םומיח      
םוכיסל אל 13,000    10.00 .תוגרד 'חי   
      
תיכנא CF-006 ןומיסב ןושחנ חופמ תדיחי     15.002.0010
םומיח ףוג םע יביטרוקד יוסיכ םע תיקפוא וא      
ירוביח הלעפה לנפו טטסומרט ,ט"ווק 5.2      
םוכיסל אל 2,800.00    10.00 .דוקיפו למשח 'חי   
      
תיכנא CF-006 ןומיסב ןושחנ חופמ תדיחי     15.002.0011
םישימג םירוביח ,יוסיכ אלל תיקפוא וא      
,ט"ווק 5.2 םומיח ףוג םע ,תולעת לא רוביחל      
םוכיסל אל 2,600.00    10.00 .דוקיפו למשח ירוביח הלעפה לנפו טטסומרט 'חי   
      
תיכנא CF-004 ןומיסב ןושחנ חופמ תדיחי     15.002.0012
םישימג םירוביח ,יוסיכ אלל תיקפוא וא      
,ט"ווק 2  םומיח ףוג םע תולעת רוביחל      
םוכיסל אל 2,400.00    10.00 .דוקיפו למשח ירוביח הלעפה לנפו טטסומרט 'חי   
      
הנקתהל מ"מ 52.1 יבועב ןוולוגמ חפמ שגמ     15.002.0013
ללוכ ( הדיחיה תודימב WA הדיחי תיתחתב      
תדוקנ לא רוביח ,דצ לכמ מ"ס 5 + ) םיזרבה      
תוחולב ינוציח יופיצ םילתמ ,זוקינה      
עבצב ימינפ יופיצו מ"מ 21 יבועב סקלפמרא      
םוכיסל אל 200.00    10.00 .תפז 'חי   
      
לוורשל םיאתמ ןגוא םע 8" הטנוו יריצ חופמ     15.002.0014
,הלעפה לנפ ד"ממ לש א"גה ןקת הדלפ      
םוכיסל אל 900.00    10.00 .דוקיפו למשח ירוביח 'חי   

128,000.00 ריוא לופיט תודיחי 200.51 כ"הס  
      
      

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../038 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     038 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י א מ צ ע  ג ו ז י מ  ת ו ד י ח י  300.51 ק ר פ  ת ת       
      
םע ץוח יאנתל יונב יזכרמ ינימ ןגזמ תדיחי     15.003.0001
, םקמ וא סירוא וא קינוי תרצות ,  לופכ דודיב      
תלת ,RH\UTB 00587 לש רוריק תקופתל      
ירוביח ,דוקיפו למשח ירוביח תוברל ,יזאפ      
תדוקנל רוביחו רטמ 2 ךרואב תרנצו זג תרנצ      
דוקיפו למשח חול , םיאתמ 'מט רקב ,  זוקינ      
המוקב הדעסמל . יריק קוחרמ הלעפה לנפו ,      

22,000.00 22,000     1.00 'פמוק .עקרק  
      
לש תילנימונ רוריק תקופתל יליע ןגזמ תדיחי     15.003.0002
    RH/UTB 00071 למשח רדחל רטרבניא  
,דוקיפו למשח ירוביח תוברל , 'א המוק      
טלשו זוקינ תדוקנל רוביחו זג תרנצ ירוביח      

10,000.00 5,000.00     2.00 'פמוק למשח רדחל  
      
H/UTB לש הקופתל יליע ןגזמ תדיחי     15.003.0003
םומיחו רוריקל B וא A יטגרנא גוריד 000,33      
הרטקלא תרצות תמגוד םוח תבאשמב      
זג תרנצ ירוביח ,דוקיפו למשח ירוביח תוברל      
'חיל ןוחטב קספמ , זוקינ תדוקנל רוביחו      

104,000.00 8,000.00    13.00 'פמוק . יריק לנפ וא טלשו , יוביע  
      
H/UTB לש הקופתל יליע ןגזמ תדיחי     15.003.0004
רוריקל  B וא A יטרנא גורידב 002,42      
תרצות תמגוד םוח תבאשמב םומיחו      
ירוביח ,דוקיפו למשח ירוביח תוברל הרטקלא      
ןוחטב קספמ , זוקינ תדוקנל רוביחו זג תרנצ      

20,100.00 6,700.00     3.00 'פמוק . יריק לנפ וא טלשו , יוביע 'חיל  
      
דייאמ ןיב רוביחל דוקיפו למשח ,זג תרנצ     15.003.0005
דודיב תוברל , ןמש תודוכלמ ,יוביע תדיחיל      
רדח רובע , לדוג לכב לצופמ ןגזמל ,תרנצל      

17,000.00 100.00   170.00 . עקרק תמוקב תולוכמ רובע + למשח רטמ   
      
רטוקב תוקבדהב רבוחמ DPH טירביג רוניצ     15.003.0006

2,600.00  65.00    40.00 .זוקינ תודוקנל רוביחו םיחפס תוברל 1" רטמ   
      
תרנצ תרתסהל תיביטרוקד ןבל חפ תלעת     15.003.0007

4,800.00 120.00    40.00 .מ"ס 8X51 תודימב םינגזמ לש רטמ   
      
ןקת יפל תנוולוגמ הדלפמ הלתמ וא דמעמ     15.003.0008
לצופמ ןגזמ לש יוביע תדיחיל ילארשיה      

5,250.00 350.00    15.00 .יביסמ היילת לוענמו גרוס תוברל 'חי   
185,750.00 תויאמצע גוזימ תודיחי 300.51 כ"הס  

      
      

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../039 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     039 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ח ו פ מ  400.51 ק ר פ  ת ת       
      
הרוחא תופכ  תחא הסינכ ילגופירטנצ חופמ     15.004.0001
לש ריוא תקיפסל םיירוביצ םיתורשמ הקיניל      
    MFC 0054 מ"מ 03 לש יטטס ץחל דגנ  
דוקיפו למשח ירוביח IBS-036 חבש תמגוד,      

7,000.00 7,000.00     1.00 . יזאפ תלת ט"ווק 1.1 עונמ םע 'חי   
      
הקיניל ,תחא הסינכ ילגופירטנצ חופמ     15.004.0002
דגנ MFC 0051 לש ריוא תקיפסל םיתורישמ      
,IBS 553 תמגוד  מ"מ 52 לש יטטס ץחל      
ט"ווק 73.0 עונמ םע דוקיפו למשח ירוביח      

4,000.00 4,000.00     1.00 . יזאפ דח 'חי   
      
הקיניל ,תחא הסינכ ילגופירטנצ חופמ     15.004.0003
דגנ MFC 003 לש ריוא תקיפסל םינוחבטממ      
חבש תמגוד , מ"מ 52 לש יטטס ץחל      
    522-IBS , עונמ םע דוקיפו למשח ירוביח  
IC למשח חול תוברל , יזאפ דח ט"ווק 73.0      

2,800.00 2,800.00     1.00 .םינוחבטמ תקיניל. תבש ןועשו תונגה ללוכה 'חי   
      
הקיניל , תיטסוקא הספוקב ילגופירטנצ חופמ     15.004.0004
דגנ MFC 003 לש ריוא תקיפסל םיתורישמ      
ירוביח חבש תמגוד , מ"מ 02 לש יטטס ץחל      
, יזאפ דח ט"ווק 73.0 עונמ םע דוקיפו למשח      
ןועשו תונגה ללוכה IC למשח חול תוברל      
םוכיסל אל 2,000.00     2.00 . תבש 'חי   
      
הקיניל , תיטסוקא הספוקב ילגופירטנצ חופמ     15.004.0005
דגנ MFC 051 לש ריוא תקיפסל םיתורישמ      
ירוביח חבש תמגוד , מ"מ 02 לש יטטס ץחל      
, יזאפ דח ט"ווק 52.0 עונמ םע דוקיפו למשח      
ןועשו תונגה ללוכה IC למשח חול תוברל      
םוכיסל אל 2,000.00     2.00 . תבש 'חי   
      
'גו 'ב,'א תומוק ע"פל 83" רטוקב יריצ חופמ     15.004.0006
יטטס דמוע דגנ MFC 00042 לש  הקיפסל      
למשח ירוביח , טוו"ק 01 עונמ םע , מ"מ 52      
, הטילפב הנגה תשר , תוילגר םע דוקיפו      
ימלוב , גגה לע הפושח הנקתהל םיאתמ      

15,000.00 15,000     1.00 'פמוק . תודיער  
      
      
      
      
      
      

28,800.00 400.51.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../040 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     040 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
28,800.00 מהעברה      

      
      
'א המוקמ ע"פל 03" רטוקב יריצ חופמ     15.004.0007
02 יטטס דמוע דגנ MFC 0009 לש הקיפסל      
למשח ירוביח , טוו"ק 2 עונמ םע , מ"מ      
, הטילפב הנגה תשר , תוילגר םע דוקיפו      
ימלוב , גגה לע הפושח הנקתהל םיאתמ      

10,000.00 10,000     1.00 'פמוק תודיער  
      
לש הקיפסל ע"פל 51" רטוקב יריצ חופמ     15.004.0008
    MFC 0001 םע , מ"מ 02 יטטס דמוע דגנ  
םע דוקיפו למשח ירוביח , טוו"ק 5.0 עונמ      
םיאתמ , הטילפב הנגה תשר , תוילגר      

12,000.00 6,000.00     2.00 'פמוק תודיער ימלוב , גגה לע הפושח הנקתהל  
50,800.00 םיחופמ 400.51 כ"הס  

      
ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  500.51 ק ר פ  ת ת       
      
יוניפל מ"מ 52.1 יבועב ןוולוגמ חפ תולעת     15.005.0001
רמוחב םימוטיאו םינגוא ירוביח תוברל ןשע      

22,800.00 190.00   120.00 . ןשע תודוכלמ , םיריפל םירוביחו שא דימע ר"מ   
      
תולוגע מ"מ 52.1 יבועב ןוולוגמ חפ תולעת     15.005.0002
ךירדמ תוארוה יפל תועצובמ לקוריפס      
,םיקוזיחו םילתמ תוברל ,ב"הרא "הנקמס"      
, ןימזמה תריחב יפל ןווגב רונתב העיבצ ללוכ      
ללוכ םיימינפ םיקושיח יקוזיח םע מ"ס 06      

6,750.00 450.00    15.00 .שא דימע רמוחב םירוביח רטמ   
      
תולוגע מ"מ 52.1 יבועב ןוולוגמ חפ תולעת     15.005.0003

28,500.00 380.00    75.00 . מ"ס 04 רטוקב ךא ל"נכ רטמ   
      
תוברל , ךומנ ץחלל ןוולוגמ חפ תולעת     15.005.0004
תודוכלמ , םיקוזיחו םילתמ םינגוא ירוביח      

23,750.00  95.00   250.00 ) חצ ריוא + םיתוריש תקיני( . ןשע ר"מ   
      

3,850.00  55.00    70.00 . 1" ימינפ יטסוקא דודיב ר"מ  15.005.0005
      
לקוריפס  תולוגע ןוולוגמ חפ תולעת     15.005.0006
"הנקמס" ךירדמ תוארוה יפל תועצובמ      
םיפדמ ,םיקוזיחו םילתמ תוברל ,ב"הרא      
רונתב העיבצ ללוכ , המירז ירשיימו , םיגלפמ      
ימינפ דודיב , ןימזמה תריחב יפל ןווגב      
יקוזיח םע מ"ס 05 וטנ רטוקב 1"יבועב      

15,000.00 300.00    50.00 .םיימינפ םיקושיח רטמ   
      

100,650.00 500.51.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../041 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     041 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
100,650.00 מהעברה      

      
      
ךא ל"נכ לקוריפס  תולוגע ןוולוגמ חפ תולעת     15.005.0007

14,000.00 280.00    50.00 . מ"ס 54 וטנ רטוקב רטמ   
      
ךא ל"נכ לקוריפס  תולוגע ןוולוגמ חפ תולעת     15.005.0008

37,500.00 250.00   150.00 . מ"ס 04 וטנ רטוקב רטמ   
      
ךא ל"נכ לקוריפס  תולוגע ןוולוגמ חפ תולעת     15.005.0009

10,350.00 230.00    45.00 . מ"ס 03 וטנ רטוקב רטמ   
      
ךא ל"נכ לקוריפס  תולוגע ןוולוגמ חפ תולעת     15.005.0010

2,000.00 200.00    10.00 . מ"ס 02 וטנ רטוקב רטמ   
      
1001 י"תל םיאתמ החישק תירושרש הלעת     15.005.0011
תולעתל רוביח ימאתמ תוברל 6" רטוקב      

16,000.00  80.00   200.00 םיסירתלו רטמ   
      

4,500.00 300.00    15.00 מ"ס 03 רטוק דע לוגע ריוא תומכ תסו 'חי  15.005.0012
      
ךושמ םוינימולאמ תסו םע  יריק ריוא רזפמ     15.005.0013
םיילוש םע מ"ס 51X54 ראווצ תודימב עובצו      
יבג לע הרישי הנקתהל רצוטש אלל םילגועמ      

19,800.00 550.00    36.00 .לכירדאה תריחב יפל רונתב העיבצ ,תולעת 'חי   
      

1,600.00 1,600.00     1.00 תומכ תסו םע ר"מ 1.0 לעמ הקיני סירת ר"מ  15.005.0014
      
תומכ תסו םע ר"מ 1.0 לעמ ןשע הקיני סירת     15.005.0015

5,400.00 1,800.00     3.00 . הלוגע הלעתל רוביחל םיפפוכמ םיילושו ר"מ   
      

12,000.00 200.00    60.00 תסו םע 6" רטוקב לוגע הקיני סירת 'חי  15.005.0016
      
ר"מ 52.0 דע תודימב ענוממ שא ףדמ     15.005.0017

12,000.00 3,000.00     4.00 ץיוסורקימ , דוקיפו למשח ירוביח 'חי   
      
ר"מ 52.0 לעמ תודימב ענוממ שא ףדמ     15.005.0018

10,000.00 4,000.00     2.50 ץיוסורקימ , דוקיפו למשח ירוביח ר"מ   
      
ר"מ 52.0 לעמ תודימב ענוממ ןשע ףדמ     15.005.0019

8,000.00 4,000.00     2.00 ץיוסורקימ , דוקיפו למשח ירוביח ר"מ   
      
המיטא , ץע תורגסמ , תוריקב םיחתפ עוציב     15.005.0020
חיט היינב ינוקית , הלעתה רבעמב תיטסוקא      

2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק . רורוואו גוזימ תודובע לכל, םימוטיא , עבצו  
255,800.00 ריוא רוזיפ תכרעמ 500.51 כ"הס  

      
      

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../042 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     042 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  600.51 ק ר פ  ת ת       
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.006.0001
םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב רבוחמ      

1,000.00  50.00    20.00 .2/1" רוניצ רטוקב רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.006.0002
םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב רבוחמ      

1,650.00  55.00    30.00 .4/3" רוניצ רטוקב רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.006.0003
םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב רבוחמ      

1,800.00  60.00    30.00 .1" רוניצ רטוקב רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.006.0004
םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב רבוחמ      

1,950.00  65.00    30.00 .1 4/1"   רוניצ רטוקב רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.006.0005
םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב רבוחמ      

3,900.00  65.00    60.00 .יתמוק תואובמב 1 4/1"   רוניצ רטוקב רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.006.0006
םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב רבוחמ      

6,800.00  68.00   100.00 .1 2/1"   רוניצ רטוקב רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ      15.006.0007
םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב רבוחמ      

4,000.00  80.00    50.00 .2" רוניצ רטוקב רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.006.0008
םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב רבוחמ      

9,900.00  90.00   110.00 .3" רוניצ רטוקב רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.006.0009
םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב רבוחמ      

15,400.00 140.00   110.00 .4" רוניצ רטוקב רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפ רוניצ     15.006.0010
םיקוזיחו םילתמ תוברל ךותירב רבוחמ      

12,000.00 200.00    60.00 .6" רטוקב רטמ   
      

4,800.00 120.00    40.00 3" רטוקב תיטרדנטס תופעתסה וא תשק 'חי  15.006.0011
      

3,600.00 180.00    20.00 4" רטוקב תיטרדנטס תופעתסה וא תשק 'חי  15.006.0012
      

5,000.00 250.00    20.00 .6" רטוקב תיטרדנטס תופעתסה וא תשק 'חי  15.006.0013
71,800.00 600.51.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../043 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     043 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
71,800.00 מהעברה      

      
      
ימל 4/3" רטוקב 04 לוידקס ןוולוגמ רוניצ     15.006.0014

1,500.00  50.00    30.00 . תשר רטמ   
      

2,400.00  80.00    30.00 .םיזוקינל 2" רטוקב 'ב גרד ןוולוגמ רוניצ רטמ  15.006.0015
      

1,000.00 100.00    10.00 2/1" רטוקב קותינל ירודכ זרב 'חי  15.006.0016
      

1,500.00 150.00    10.00 4/3" רטוקב קותינל ירודכ זרב 'חי  15.006.0017
      

1,900.00 190.00    10.00 1" רטוקב קותינל ירודכ זרב 'חי  15.006.0018
      

2,000.00 200.00    10.00 1 4/1" רטוקב קותינל ירודכ זרב 'חי  15.006.0019
      

4,200.00 210.00    20.00 1 2/1" רטוקב קותינל ירודכ זרב 'חי  15.006.0020
      

5,000.00 250.00    20.00 2" רטוקב קותינל ירודכ זרב 'חי  15.006.0021
      

3,000.00 300.00    10.00 3" רטוקב םינגוא םע רפרפ זרב 'חי  15.006.0022
      

3,200.00 400.00     8.00 4" רטוקב םינגוא םע רפרפ זרב 'חי  15.006.0023
      

1,100.00 550.00     2.00 .6" רטוקב םינגוא םע רפרפ זרב 'חי  15.006.0024
      

1,100.00 550.00     2.00 4" רטוקב רזוח לא זרב 'חי  15.006.0025
      

6,000.00 3,000.00     2.00 4" רטוקב AT תוסיו זרב 'חי  15.006.0026
      
רוניצ ןיב הבכרהל ילוארדיה ץחל תרימש זרב     15.006.0027
רטוקב דמרב תמגוד םיישאר הרזחו הקפסא      

4,000.00 4,000.00     1.00 "4 'חי   
      
רטוקב הפיטש זרבו ם"בלפ לס םע וק ןנסמ     15.006.0028

  150.00 150.00     1.00 "3/4 'חי   
      
רטוקב זרב םע 4" רטוקב ךא ל"נכ וק ןנסמ     15.006.0029

1,600.00 800.00     2.00 .קקפב 1 2/1" 'חי   
      

  300.00 300.00     1.00 4/3" רטוקב ח"זמ רזוח לא 'חי  15.006.0030
      

3,000.00 500.00     6.00 4" רטוקב ,ימוגמ ,תרנצל ןגואמ שימג רוביח 'חי  15.006.0031
      
4" הלאקס םע רורחש זרב תוברל ץחל דמ     15.006.0032

1,800.00 300.00     6.00 .ןירצילג יולימו ם"בלפ הטעמו 'חי   
      

116,550.00 600.51.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../044 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     044 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
116,550.00 מהעברה      

      
      

2,500.00 250.00    10.00 .תרנצב ןסיכ םע תיפסכ 'מט דמ 'חי  15.006.0033
      
זרב תוברל ,יטמוטוא ריוא רורחש םותסש     15.006.0034

2,400.00 200.00    12.00 .2/1" רטוקב קותינ 'חי   
      

  300.00 300.00     1.00 .רטמונמ תוברל 4/3" רטוקב ץחל תיחפמ 'חי  15.006.0035
      
חפנל המגרפאיד םע רוגס תוטשפתה לכימ     15.006.0036

1,800.00 900.00     2.00 .רטיל 051 תוטשפתה 'חי   
123,550.00 הירזיבאו תרנצ 600.51 כ"הס  

      
ד ו ד י ב  700.51 ק ר פ  ת ת       
      
ףופילו יטטניס ימוגמ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.007.0001
21 יבועב 05% לש הפיפחב ספליס טרס      

  500.00  25.00    20.00 .2/1" רטוקב רוניצל מ"מ רטמ   
      
ףופילו יטטניס ימוגמ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.007.0002
91 יבועב 05% לש הפיפחב ספליס טרס      

  780.00  26.00    30.00 .4/3" רטוקב רוניצל מ"מ רטמ   
      
ףופילו יטטניס ימוגמ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.007.0003
91 יבועב 05% לש הפיפחב ספליס טרס      

  900.00  30.00    30.00 .1" רטוקב רוניצל מ"מ רטמ   
      
ףופילו יטטניס ימוגמ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.007.0004
91 יבועב 05% לש הפיפחב ספליס טרס      

2,100.00  35.00    60.00 .1 4/1" רטוקב רוניצל מ"מ רטמ   
      
ףופילו יטטניס ימוגמ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.007.0005
91 יבועב 05% לש הפיפחב ספליס טרס      

3,800.00  38.00   100.00 .1 2/1" רטוקב רוניצל מ"מ רטמ   
      
ףופילו יטטניס ימוגמ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.007.0006
91 יבועב 05% לש הפיפחב ספליס טרס      

2,100.00  42.00    50.00 .2" רטוקב רוניצל מ"מ רטמ   
      
ףופילו יטטניס ימוגמ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.007.0007
23 יבועב 05% לש הפיפחב ספליס טרס      

4,950.00  45.00   110.00 .3" רטוקב רוניצל מ"מ רטמ   
      
ףופילו יטטניס ימוגמ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.007.0008
23 יבועב 05% לש הפיפחב ספליס טרס      

5,500.00  50.00   110.00 .4" רטוקב רוניצל מ"מ רטמ   
20,630.00 700.51.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../045 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     045 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
20,630.00 מהעברה      

      
      
ףופילו יטטניס ימוגמ םימ תרנצל ימרת דודיב     15.007.0009
04 יבועב 05% לש הפיפחב ספליס טרס      

3,600.00  60.00    60.00 .6" רטוקב רוניצל מ"מ רטמ   
      
4" רטוקב תרנצל תינוציח תרנצל ימרת דודיב     15.007.0010
ןוולוגמ חפ ילוורשב מ"מ 05 יבועב 'מט לאוד      
הלופכ טספליס תפיטעו מ"מ 5.0 יבועב      

2,400.00  80.00    30.00 .תיפוס העיבצו רטמ   
      
6" רטוקב תרנצל תינוציח תרנצל ימרת דודיב     15.007.0011
ןוולוגמ חפ ילוורשב מ"מ 05 יבועב 'מט לאוד      
הלופכ טספליס תפיטעו מ"מ 5.0 יבועב      

4,000.00 100.00    40.00 .תיפוס העיבצו רטמ   
      
, ןנסמ ,רזוח לא ,םותסש ןוגכ רזיבא דודיב     15.007.0012
תנגה תוברל .סקלפמרא םע המודכו תותשק      

  260.00 130.00     2.00 .6" רטוקב טספליס י"ע דודיבה 'חי   
      
ןנסמ ,רזוח לא ,םותסש ןוגכ רזיבא דודיב     15.007.0013
דודיבה תנגה תוברל .סקלפמרא םע המודכו      

  900.00  90.00    10.00 .4" רטוקב טספליס י"ע 'חי   
      
ןנסמ ,רזוח לא ,םותסש ןוגכ רזיבא דודיב     15.007.0014
דודיבה תנגה תוברל .סקלפמרא םע המודכו      

  800.00  80.00    10.00 .3" רטוקב טספליס י"ע 'חי   
32,590.00 דודיב 700.51 כ"הס  

      
ד ו ק י פ ו  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  800.51 ק ר פ  ת ת       
      
למשח תיצלטסניא ללוכ ,  דוקיפו למשח חול     15.008.0001
תובאשמ םע םימ רורק 'עמ רובע דוקיפו      
תלעפהל יזכרמ רקבו 'מט שגר, תוימינפ      
תילמשח היצלטסניא ,  גורידב תודיחיה      
קוחרמ הלעפה חולל דע חולהמ תמלשומ      

22,000.00 22,000     1.00 'פמוק . הרקבו למשח יטנמלא לכו דויצה לכלו  
      
םע  ,םימ רורק 'עמל קוחרמ הלעפה חול     15.008.0002
תוברל דוקיפו למשח יטוויח לכו תבש ןועש      
ןיעידומ קפלדב היצקידניא תורונו םיטוויח לכ      

5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .  
      
      
      
      

27,000.00 800.51.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../046 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     046 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
27,000.00 מהעברה      

      
      
תומוקב שא יפדמ לכל דוקיפו למשח חול     15.008.0003
יטנמלא לכו שא יוליג תיצקידניאל רוביח      
למשח יטוויח לכו , םישרדנ דוקיפו למשח      
הלעפה חול , םיפדמלו חופמל חולהמ דוקיפו      

10,000.00 10,000     1.00 'פמוק .םיאבכ חולב בלושמ קוחרמ  
      
תודיחיה ןיב תיטמוטוא הפלחהל רקב     15.008.0004
רדח 'פמט שגר תוברל הלעפה רדס תעיבקו      
תמגודכ ןגזמ תלקתו 'פמט תיילע לע הערתהו      

6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .  למשח רדחל .קט בטימ תרצות  
      
רוביח ,ןשע תקיני יחופמל דוקיפו למשח חול     15.008.0005
למשח יטנמלא לכו שא יוליג תיצקידניאל      
תילמשח היצלטסניאו םישרדנ דוקיפו      
הלעפה חול , םיחופמל חולה ןיב תמלשומ      

14,000.00 14,000     1.00 'פמוק . )םיאבכ חול ( קוחרמ  
      
םיתוריש תקיני יחופמל דוקיפו למשח חול     15.008.0006
, תבש ינועש , ט"ווק 2  גגה לע םינוחבטמו      
יטנמלא לכו שא יוליג תיצקידניאל רוביח      
חולהמ םיטוויחו םישרדנ דוקיפו למשח      

6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק . קוחרמ הלעפה חול ,  םיחופמל  
      
םיתוריש תקיני יחופמל דוקיפו למשח חול     15.008.0007
ינועש, ט"ווק 2 עקרק תמוקב םינוחבטמו      
לכו שא יוליג תיצקידניאל רוביח  , תבש      
םיטוויחו םישרדנ דוקיפו למשח יטנמלא      

6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק . קוחרמ הלעפה חול ,  םיחופמל חולהמ  
69,000.00 דוקיפו למשח תודובע 800.51 כ"הס  

      
ם י פ ד נ מ  ת ק י נ י  ת ו ל ע ת  900.51 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 2  רוחש חפמ ריוא תקיני תולעת     15.009.0001
תוברל , דוסי עבצ ללוכ ךותיר ירוביחב      
הדובעה עוציבל םוגיפו םיקוזיחו םילתמ      

8,400.00 420.00    20.00 .ןיינבה תיזחב ר"מ   
      

2,400.00 600.00     4.00 מ"ס 04X04 תודימב ינקת השיג חתפ 'חי  15.009.0002
10,800.00 םיפדנמ תקיני תולעת 900.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../047 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     047 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו י א  ת ו ד י ח י  010.51 ק ר פ  ת ת       
ם י ט ל ק מ ב       
      
ךא ל"נכתמלשומ ך"לח ןוניסו רורוויא תכרעמ     15.010.0001
תוברל HAF 006/0061 םגד חנ תבת תמגוד      
טלקמה לש הדלפ ילוורשל תורבחתה      
הבוגמ דוקיפו למשח ירוביח לוורשל הבכרהו      

72,000.00 24,000     3.00 'פמוק .רוטרנג  
      
לכ לע תמלשומ ך"לח ןוניסו רורוויא תכרעמ     15.010.0002
חנ תבת תמגוד ,ץחל תקידב ללוכ ,היקלח      
תורבחתה תוברל HAF 003/008 םגד      
םותסש ןכו ,טלקמה לש הדלפ ילוורשל      
םילוורשל הבכרהו ףדה ימלובו ץחל רורחש      

15,000.00 15,000     1.00 'פמוק .דוקיפו למשח ירוביח  
      
ןגזמ  תרנצ רבעמל 4" רטוקב המיטא רבחמ     15.010.0003
,  TSB וא TCM תמגוד טלקמ ריק ךרד      

3,200.00 800.00     4.00 'פמוק . תומיטא תקידב תוברל  
      

5,600.00 800.00     7.00 . ץחל רורחשו ףדה םותסש 'חי  15.010.0004
      

4,000.00 1,000.00     4.00 'פמוק טלקמל תומיטא תקידב 15.010.0005
99,800.00 םיטלקמב ןוניסו רורוויא תודיחי 010.51 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  110.51 ק ר פ  ת ת       
      

5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק . םימ רורק תדיחיל ףצ ןוטב סיסב 15.011.0001
      

3,000.00 1,500.00     2.00 .  א"מ דויצל ןוטב סיסב ק"מ  15.011.0002
      
הנקתהל םיציפק תודיער ימלוב 6 לש טס     15.011.0003

2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק . םימ רורק תדיחיל תחתמ  
      
4" רטוקבו מ"ס 02 יבועב ןוטב ריקב חדק     15.011.0004
ידיצ ינשמ ,ריק ינוקית תוברל רוניצ רבעמל      

3,000.00 300.00    10.00 .רבעמה לש םימוטיאו ריקה 'חי   
      
גוזימה תוכרעמ לכ תוסיוו הצרה הלעפה     15.011.0005

2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .  ע"פו רורווא  
      
תוכרעמ לכל קדבה תנשב תוירחאו תורש     15.011.0006

2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק . ע"פו רורווא גוזימ  
      
, ריוא גוזימ תוכרעמ לכל תפסונ הנשל תורש     15.011.0007
םוכיסל אל 3,500.00     1.00 'פמוק . ע"פו רורווא  
      

17,900.00 110.51.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../048 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     048 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
17,900.00 מהעברה      

      
      
י"ת יפל עוציבה רושיאל םינקת ןוכמ תקידב     15.011.0008
שרדייש םייוקילה לכ ינוקית תוברל , 1001      
םוכיסל אל 10,000     1.00 'פמוק . םינקת ןוכמ י"ע  

17,900.00 תונוש 110.51 כ"הס  
      
ה י ג ר נ א  י נ ו מ  210.51 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ע"ש וא סנמיס תרצות היגרנא הנומ     15.012.0001
'מט ישגר ינש , תרושקת סיטרכ םע רקב      
רוניצל , חכ קפס , ןרצייה לש תופומ ללוכ      
הנומהמ למשחו דוקיפ טוויח ללוכ , 6" רטוקב      
תונכת + תיזכרמה הרקב תכרעמל דעו      

16,000.00 16,000     1.00 . הנומה תפסוהל תכרעמה 'חי   
      
םוכיסל אל 7,000.00     4.00 .3" ךא ל"נכ היגרנא הנומ 'חי  15.012.0002
      
םוכיסל אל 6,500.00     4.00 .2" ךא ל"נכ היגרנא הנומ 'חי  15.012.0003
      
היגרנאה ינומ לש היצקידניאו הרקב תכרעמ     15.012.0004
םיכסמ תוחוד תקפהל תונכתו הנכות תוברל      
בשחמ תדמעו תרושקת ימאתמ , םייפרג      

20,000.00 20,000     1.00 'פמוק . תספדמ , ישיא  
36,000.00 היגרנא ינומ 210.51 כ"הס  

1,502,990.00 ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס  
      
ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
ת י ל ע מ  100.71 ק ר פ  ת ת       
      
ינכטה טרפמל םאתהב םיעסונ 62-ל תילעמ     17.001.0010
:תתרשמ ילמשח ענהב הינש/מ 0.1  תוריהמב      

300,000.00 300,000     1.00 'פמוק .םיעבורמ םיפוקשמ  ,תונחת 4  
300,000.00 תילעמ 100.71 כ"הס  

      
ת ו ב י ט נ ר ט ל א  200.71 ק ר פ  ת ת       
      
ןונכת י"פע אתב היצרוקד עוציב רובע ריחמ     17.002.0010
תיכוכז תינועבצ הטסורינ טרופמ ילכירדא      
םוכיסל אל 50,000     1.00 'פמוק .םימאות דוקיפ ירזיבא ללוכ םינווגב  
      
אלל את קפוסיו הדימב ריחמב התחפה     17.002.0030
םוכיסל אל -2,000     1.00 'פמוק .ןימזמה י"ע עצובת היצרוקדהו היצרוקד  
      

200.71.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../049 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     049 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םיעסונ 12 -ל היהתו הדימב תילעמה ריחמ     17.002.0040
םוכיסל אל 270,000     1.00 'פמוק .םיעסונ 62 םוקמב  
      
ויהי תילעמה תותלדו הדימב ריחמב תפסות     17.002.0050

8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק .תיפוקסלט תיזכרמ החיתפ מ"מ 0041 בחורב  
8,000.00 תוביטנרטלא 200.71 כ"הס  

      
ת ו ר ש  300.71 ק ר פ  ת ת       
      

28,800.00 1,200.00    24.00 תוירחאה תפוקתב שדוחל תורש שדוח 17.003.0010
      

144,000.00 1,200.00   120.00 תילעמל תוירחאה תפוקת רחאל תורש שדוח 17.003.0020
      

216,000.00 1,800.00   120.00 תילעמל תוירחאה תפוקת רחאל ףיקמ תורש שדוח 17.003.0030
388,800.00 תורש 300.71 כ"הס  
696,800.00 תוילעמ 71 כ"הס  

      
ת ר ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת  81 ק ר פ       
      
ם י ר ש ג מ ו  ם י ל ב כ  010.81 ק ר פ  ת ת       
      
םאות ,PTS/S הנבמ - תרושקת לבכ     18.010.0061
םירוזש תוגוז העברא ,taC-7 טרדנטסל      
    zHM000,1 ,32GWA הטעמ RFFH,  
-ב הדובעל תומיאת ,,EOP+ל המאתה      
    spbG01, ינשב ןומיס ,הלחשה ,הנקתה ללוכ  
יתלב תינוציח הדבעמ רושיא ללוכו ,תווצקה      

6,225.00   8.30   750.00 ןקתה תושירדב הדימעל היולת רטמ   
6,225.00 םירשגמו םילבכ 010.81 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../050 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     050 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ר ז י ב א ו  ת ו נ ו ר א /ם י ד ס מ  030.81 ק ר פ  ת ת       
ד ו ו י ז       
      
emarF החותפ תרגסמ גוסמ תרושקת דסמ     18.030.0005
    nepO 44 הבוגב ידועייU, ימינפ תרגסמ בחור  
ימואו יגרבל םירוח םע 91" יספ הילעו 91"      
יפל הבוג תקולח ןומיס ללוכ ,םייטרדנטס בולכ      
    U, םירשגמ ןוסחאל תוימדק דצ תולעת ללוכ  
דצ יקרסמ םע מ"ס 02 קמועו מ"ס 02 בחורב      
םיירוחא םיאת ללוכ ,91" ה יספל תולעתה ןיב      
עיגתש תרושקת תליבכ תרישקו רודיס רבעמל      
לכב םילבכ 052 לש תומכב הטמל וא הלעמלמ      
הבחר הדלפ תטלפ סיסב ללוכ ,תוחפל דצ      
תללוכהו םיגרב תועצמאב תרגסמל תרבוחמה      
ללוכ ,הפצרל הטלפה רוביח םירשפאמה םירוח      
עבצ ,הקראה טיק ללוכ ,ןכש ןוראל רוביח טיק      
ימינפ סמוע .LAR-1109 רוחש תרגסמה      

3,650.00 3,650.00     1.00 'פמוק סוליפו הנקתה הבכרה ללוכ ג"ק 005 שרדנ  
      
בחור ,44U דע הבוגב ידועיי תרושקת דסמ     18.030.0011
תוליסמ ללוכ .מ"מ 008 קמוע ,מ"מ 057      
דויצל )TUN-T( הזזהל תונתינ תוצרוחמ      
,בולכ ימואל םירוח םע 91" יספ וא 91" בחורב      
,תועובק תוירטפ תוילגר ללוכ ,U ןומיס ללוכ      
תיתכתמ תימדק תלד ללוכ ,דצ תונפד ללוכ      
תוררוחמ תוירוחא תותלד יתש ,%08 תררוחמ      
םע תותלדה לכ ,תוקירפ תותלדה לכ ,%08      
'קנ 4 לעב ידוחיי רדניליצ חתפמו הליענ      
טיק ללוכ ,ןכש ןוראל רוביח טיק ללוכ .הליענ      
ללוכ ,ןוראה גגב הליבכ יחתפ ללוכ ,הקראה      
ילבכ תרבעהל הכימת תועבט םע םייכנא םיספ      
תונוראה עבצ .U OREZ יספ תיילתו רושיג      
שרדנ ימינפ סמוע .LAR-1109 רוחש היהי      

16,600.00 4,150.00     4.00 'פמוק סוליפו הנקתה ,הבכרה ללוכ ג"ק 005  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20,250.00 030.81.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../051 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     051 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
20,250.00 מהעברה      

      
      
בחור ,44U דע הבוגב ידועיי תרושקת דסמ     18.030.0015
תוליסמ ללוכ .מ"מ 0001 קמוע ,מ"מ 057      
דויצל )TUN-T( הזזהל תונתינ תוצרוחמ      
,בולכ ימואל םירוח םע 91" יספ וא 91" בחורב      
,תועובק תוירטפ תוילגר ללוכ ,U ןומיס ללוכ      
תיתכתמ תימדק תלד ללוכ ,דצ תונפד ללוכ      
תוררוחמ תוירוחא תותלד יתש ,%08 תררוחמ      
םע תותלדה לכ ,תוקירפ תותלדה לכ ,%08      
'קנ 4 לעב ידוחיי רדניליצ חתפמו הליענ      
טיק ללוכ ,ןכש ןוראל רוביח טיק ללוכ .הליענ      
ללוכ ,ןוראה גגב הליבכ יחתפ ללוכ ,הקראה      
ילבכ תרבעהל הכימת תועבט םע םייכנא םיספ      
תונוראה עבצ .U OREZ יספ תיילתו רושיג      
שרדנ ימינפ סמוע .LAR-1109 רוחש היהי      

4,990.00 4,990.00     1.00 'פמוק סוליפו הנקתה ,הבכרה ללוכ ג"ק 005  
25,240.00 דוויז ירזיבאו תונורא/םידסמ 030.81 כ"הס  
31,465.00 תרושקת תויתשת 81 כ"הס  

      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  010.91 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש תכתמ יליפורפמ הדלפ תיצקורטסנוק     19.010.0050
,ןוגיע יחפ ,רשק יחפ ןכו םינוש םיכתחו      
רובעו,הנבמ תיזח קוזיח רובע םילבכו םיגרב      

388,800.00 16,200    24.00 .תולוכמ יחתפ קוזיח ןוט   
      
הדלפה תיצקורטסנוק תעיבצ רובע תפסות     19.010.0060
םאתהב ןווג יטטניס ןוילע עבצ תובכש יתשב      
ןוט יפל הדידמה ,ןימזמ/לכירדא תשירדל      

50,400.00 2,100.00    24.00 .הדלפ ןוט   
      

57,600.00 2,400.00    24.00 .הדלפה תיצקורטסנוק ןווליג רובע תפסות ןוט  19.010.0064
496,800.00 שרח תורגסמ 010.91 כ"הס  

      
ל ע  ש א  ד ג נ  ה נ ג ה  020.91 ק ר פ  ת ת       
.ה ד ל פ  ת י צ ק ו ר ט ס נ ו ק       
      
הדלפה תיצקורטסנוק לע שא דגנ הנגה     19.020.0211

29,700.00 3,300.00     9.00 .תוקד 021 לשמל הנגהל ,עבצב ןוט   
29,700.00 .הדלפ תיצקורטסנוק לע שא דגנ הנגה 020.91 כ"הס  

526,500.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  
      
      

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../052 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     052 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ש ע ו ת מ  ת ו ד ו ב ע  22 ק ר פ       
      
ת ו ש ע ו ת מ  ת ו ד ו ב ע  100.22 ק ר פ  ת ת       
      
ינכטה טרפמה י"פע היהת םיבצינה תופיפצ       
ודדמי אל תוניפ ידוביע ,ןותנה הבוגל םאתהב      
תוציחמה יריחמב םילולכ םהו דרפנב      
      
) םידדצה ינשב( תוימורק -דח סבג תוציחמ     22.001.0010
הנותחתו הנוילע הליסמ םע , מ"ס 01 יבועב      
דודיב תוברל , ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו      
42 לקשמב 2" יבועב םיעלס רמצ י"ע יטסוקא      
ןכומ לטכפש ,טרופמה לכה תוברל ,ק"מ / ג"ק      

76,950.00 190.00   405.00 העיבצל ר"מ   
      
) םידדצה ינשב( תוימורק -דח סבג תוציחמ     22.001.0015
הנותחתו הנוילע הליסמ םע , מ"ס 51 יבועב      
דודיב תוברל , ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו      
42 לקשמב 2" יבועב םיעלס רמצ י"ע יטסוקא      
לטכפש ,טרופמה לכה תוברל ,ק"מ / ג"ק 8      

7,350.00 210.00    35.00 העיבצל ןכומ ר"מ   
      
יבועב תוימורק - וד תויטסוקא סבג תוציחמ     22.001.0025
םיבצינו הנותחתו הנוילע הליסמ םע , מ"ס 02      
י"ע  יטסוקא דודיב תוברל , ןוולוגמ הדלפ חפמ      
,ק"מ / ג"ק 42 לקשמב 2" יבועב םיעלס רמצ      

6,000.00 240.00    25.00 העיבצל ןכומ לטכפש ר"מ   
      
יבועב תוימורק - וד תויטסוקא סבג תוציחמ     22.001.0026
הנותחתו הנוילע הליסמ םע , מ"ס 04-03      
דודיב תוברל , ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו      
42 לקשמב 2" יבועב םיעלס רמצ י"ע  יטסוקא      

4,200.00 280.00    15.00 העיבצל ןכומ לטכפש ,ק"מ / ג"ק ר"מ   
      

5,025.00  15.00   335.00 םימ דימע "קורי" סבג חול רובע תפסות ר"מ  22.001.0035
      

3,750.00  15.00   250.00 הריעב בכעמ "דורו" סבג חול רובע תפסות ר"מ  22.001.0040
      
הרקתה דע  קורי סבג םע החדה לכימ תריגס     22.001.0050
, םוקמב הדידמה יפל הבוגו מ"ס 09 בחור      
תמאתה ,םיקוזיח ,היצקורטסנוקה לכ תא ללוכ      
הלסאה תיילת ךרוצל תאזו תיללכו תוכרעמ      

3,750.00 150.00    25.00 .חקפמה תויחנהו ןקת יפל ר"מ   
      
      
      
      

107,025.00 100.22.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../053 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     053 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
107,025.00 מהעברה      

      
      
עצובי יופיצה , םייכנא 3" תורוניצל סבג יופיצ     22.001.0060
תרקת דעו הנבמה תפצרמ םלשומ ןפואב      
2" יבועב םיעלס רמצמ דודיב תוברלו ,ןוטבה      

3,750.00 150.00    25.00 .ק"מל  ג"ק 42 יבחרמ לקשמבו רטמ   
      
סבג חול תוברל ,סבג חולב תוריקל םינפ יופיח     22.001.0070
יליפורפמ היצקורטסנוק ,מ"מ 7.21 יבועב      
םע היצקורטסנוק וא/ו ריקל תקזוחמ הגמוא      
הדלפ חפמ םיבצינו הנותחתו הנוילע הליסמ      
,העיבצל ןכומ םלשומ רמג דע לכה ,ןוולוגמ      
83 לקשמב תיכוכז רמצ י"ע יטסוקא דודיב      

295,450.00 190.00 1,555.00 ק"מ/ג"ק ר"מ   
      
,gibmuylop תועירי רובע ריחמ תפסות     22.001.0080

102,600.00  90.00 1,140.00 תוריקב ק"מ/ג"ק 83 תיכוכז רמצו םידא םוסחמ ר"מ   
      
היצקורטסנוק ללוכ סבג תוחולב םיחתפ תריגס     22.001.0090

4,500.00 300.00    15.00 גוזימ תושינ ,תושינ ,למשח תונורא לעמ ןוגכ ר"מ   
513,325.00 תושעותמ תודובע 100.22 כ"הס  

      
ת ו ר ק ת  200.22 ק ר פ  ת ת       
      
היצקורטסנוקה לכ תא ללוכ הדיחיה ריחמ      
םידדמנש םהנימל םירניסו תוהובגה תוילתהו      
.סבגה תרקת יריחמב הסירפב      
      
תוארוה י"פע עוציב לע דיפקהל שי :הרעה      
ינוויכו הנקתהה תליחת תודוקנ י"פעו לכירדאה      
םיללוכ סבגה תורקת יריחמ .תורקת תחנה      
אל,םהשלכ הצק ירזיבאל םיחתפ תחיתפ      
רניס/הרקת תבכרה רובע תפסות םלושת      
םילגועמו םיילאידר/םילנוגוטרוא םיוקב      
      
תונוש תוכרעמו םירזיבאל םיחתפ ללוכ ריחמה      
      
םייטסוקא YPONAC TAMOCE םיחירא     22.002.0010
הרקתהמ תכתמ ילבכ יבג לע היילתל םינבל      
עבצו ןווג .י"ת י"פע עצובי לכה ,תונוש תורוצב      

920,000.00 500.00 1,840.00 .לכירדאה תריחב י"פע ר"מ   
      
םייטסוקא D3 YPONAC TAMOCE םיחירא     22.002.0020
הרקתהמ תכתמ ילבכ יבג לע היילתל םינבל      
עבצו ןווג .י"ת י"פע עצובי לכה ,תונוש תורוצב      

380,000.00 2,000.00   190.00 .לכירדאה תריחב י"פע ר"מ   
1,300,000.00 200.22.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../054 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     054 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,300,000.00 מהעברה      

      
      
,עובצו ןוולוגמ דדנפסקא תשר תרקת     22.002.0030
ריחמה ,טמלוג תמגודכ תינכת י"פע תודימב      
הילתה יטנמלא ,םיאשונה םיליפורפה תא ללוכ      
הגמואהו םיליפורפה לכ תוברל אוהשלכ הבוגב      
הזיג תוברלו )שרדנו הדימב( תודשה ןיב      

50,400.00 420.00   120.00 .שער תגיפסל 'ץניא 2 יבועב הרוחש ר"מ   
      
מ"מ 7.21 יבועב סבג חול תוברל ,סבג תרקת     22.002.0040

206,400.00 215.00   960.00 אוהשלכ הבוגב  היצקורטסנוקו ר"מ   
      
,gibmuylop תועירי רובע ריחמ תפסות     22.002.0050
ק"מ/ג"ק 42 תיכוכז רמצו םידא םוסחמ      

86,400.00  90.00   960.00 תורקתב ר"מ   
1,643,200.00 תורקת 200.22 כ"הס  
2,156,525.00 תושעותמ תודובע 22 כ"הס  

      
ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ה ח י ד ק ב  ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  010.32 ק ר פ  ת ת       
ה ש ב י       
      
רטוקב הקיציו חודיק 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.010.0030

60,480.00 210.00   288.00 'מ 02 דעו 'מ 01 לעמ קמועבו מ"ס 05 רטמ   
      
רטוקב הקיציו חודיק 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.010.0050

121,752.00 267.00   456.00 'מ 02 דעו 'מ 01 לעמ קמועבו מ"ס 06 רטמ   
      
רטוקב הקיציו חודיק 03 -ב ןוטב תואסנולכ     23.010.0070

145,122.00 361.00   402.00 'מ 03 דעו 'מ 51 לעמ קמועבו מ"ס 07 רטמ   
      
רטוקב הקיציו חודיק 03 -ב ןוטב תואסנולכ     23.010.0090

171,600.00 429.00   400.00 'מ 03 דעו 'מ 51 לעמ קמועבו מ"ס 08 רטמ   
      
רטוקב הקיציו חודיק 03 -ב ןוטב תואסנולכ     23.010.0110

95,496.00 519.00   184.00 'מ 03 דעו 'מ 51 לעמ קמועבו מ"ס 09 רטמ   
594,450.00 השבי החידקב ןוטב תואסנולכ 010.32 כ"הס  
594,450.00 תואסנולכ 32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../055 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     055 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י נ ב ב  ב כ ר ו מ  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  03 ק ר פ       
      
ט ו ל י ש  100.03 ק ר פ  ת ת       
      
,52/07 תודימב עקרק תמוקב םירכוש טוליש     30.001.0010

  450.00 450.00     1.00 .םיטרפה תרבוחב 206 טירפ י"פע 'חי   
      
תרבוחב 306 טירפ י"פע תומוק רורפיס טוליש     30.001.0020

  450.00 150.00     3.00 .םיטרפה 'חי   
  900.00 טוליש 100.03 כ"הס  

      
ת ח ל ק מ ב  ם י ר ז י ב א  110.03 ק ר פ  ת ת       
ם י ת ו ר י ש ב ו       
      
לכירדאה טילחה רשא םגדמ ויהי םירזיבאה לכ      
ע"ש וא      
      
ריקה לע הנקתהל םיכנ יתורישל ףדמ -שיגנ     30.011.3105
מ"ס 51 בחורו מ"ס 03 ךרואב רויכל דומצ      
,תולגועמ תווצק םע )הטסורינ( 403 מ"בלפמ      

1,072.00 268.00     4.00 םלשומ ןקתומ ,3 קלח 8191 ילארשי ןקת יפל 'חי   
1,072.00 םיתורישבו תחלקמב םירזיבא 110.03 כ"הס  

      
ת ו נ ו ל י ו ו  ם י נ ו ל י צ  050.03 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ שא ןיסחו ימרת ,יטסוקא דודיב ןוליו     30.050.0010
ע"ש וא "ןוגרוא" תרצות הלפאה דבמ "טאוד"      
ענומה "RAPOT" יופיצ םע רטסאילופמ      
,מ"מ 0003 דע מ"מ 004 - מ בחורב םימתכ      
pU הטמ יפלכ הלעמלמ הכופה החיתפ      
    mottoB / nwoD poT, הלעפה ןונגנמ תוברל  

17,000.00 850.00    20.00 ע"ש וא "SOE" גוסמ ר"מ   
17,000.00 תונוליוו םינוליצ 050.03 כ"הס  
18,972.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ  ת ו כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו י ח נ ה  100.43 ק ר פ  ת ת       
      
הנמזה ללוכ ,6951 י"ת יפל עצבתת הדובעה      
תוברל, עוציבה תקידבל תכמסומ הדבעמ לש      
דע )ושרדיו הדימב( םינוקיתה לכ תמלשה      
.יפוס רושיא תלבקל      
      
      
      

100.43.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../056 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     056 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תקידבל תכמסומ הדבעמ תנמזה רובע ריחמ      
ןיב קלחתמ יפוס רושיא תלבקל דע ןונכת      
.הזה קרפב םינוש םיפיעס      
      
םימותסשו םיפוגמ ,םירזיבא ,תורוניצ ריחמ      
תושירד יפל טוליש לולכי םינוש םירטוקב      
.תואבכ      
      
,הגרבה תוטומ ,הילתה יסגא ,תוכימתה יריחמ      
תונוש תוגמוא יגוס ,םיקבח ,םינוש םינוגיע      
ץוריח םע טיירטסינוי ליפורפ ,שרדנ רטוק לכמו      
רשא םירחאה םיליפורפה יגוס לכו ילב וא      
ליפורפל קבח ,הדובעה עוציבל ושרדי      
לולכ לוכה ,םינוולוגמ םירזיבאה לכ ,טיירטסינוי      
.רוניצה ךרוא רטמ לש תולע ריחמב םלוגמו      

תויללכ תויחנה 100.43 כ"הס          
      
ם י ר ל ק נ י ר פ ס  ת כ ר ע מ  200.43 ק ר פ  ת ת       
      
'קס רפת אלל ,םיעובצ םירוחש הדלפ תורוניצ     34.002.0010
וא םייולג םירבוע ,הגרבהב םירבוחמ 04      
שרדנה לכ תוברל הרקתל תחתמ םייומס      
רוניצ .6951 ןקת יפל תמלשומ הנקתהל      

35,600.00  89.00   400.00 .)לקדב 0200.310.70 ףיעס( 1" רטוקב רטמ   
      
יפל ,01 לוידקס םיעובצ םירוחש הדלפ תורוניצ     34.002.0020
יומס וא יולג ןפואב םינקתומ ,ינכטה טרפמ      
הנקתהל שרדנה לכו פאקיווק ירבחמ תוברל      
ףיעס( 5.1" רטוקב תורוניצה .תמלשומ      

97,750.00  85.00 1,150.00 .)לקדב 0130.310.70 רטמ   
      
יפל ,01 לוידקס םיעובצ םירוחש הדלפ תורוניצ     34.002.0030
יומס וא יולג ןפואב םינקתומ ,ינכטה טרפמ      
הנקתהל שרדנה לכו פאקיווק ירבחמ תוברל      
ףיעס( 3" רטוקב תורוניצה .תמלשומ      

15,840.00 132.00   120.00 .)לקדב 0330.310.70 רטמ   
      
יפל ,01 לוידקס םיעובצ םירוחש הדלפ תורוניצ     34.002.0040
יומס וא יולג ןפואב םינקתומ ,ינכטה טרפמ      
הנקתהל שרדנה לכו פאקיווק ירבחמ תוברל      
ףיעס( 4" רטוקב תורוניצה .תמלשומ      

30,000.00 150.00   200.00 .)לקדב 0330.310.70 רטמ   
      
      

179,190.00 200.43.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../057 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     057 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
179,190.00 מהעברה      

      
      
רוניצ לע ןקתומ MF/LU CDV המירז קספמ     34.002.0060
RETTOP תרצות FS-RSV םגד 3" רטוק      

3,700.00 740.00     5.00 )לקדב 0620.301.70 ףיעס( ע"וש וא 'חי   
      
3" רטוק הקיצי לזרב יושע MF/LU רפרפ ףוגמ     34.002.0100
ע"וש וא LARTNEC תרצות WG-VFB םגד      

4,800.00 1,200.00     4.00 )לקדב 0050.301.70 ףיעס( 'חי   
      
,TNEDNEP/THGIRPU גוסמ רלקנירפס     34.002.0140
,TPN 2/1" ,2/1" ריחנ זילפ רומיג ,העוב      
BG םגד ,סויסלצ תולעמ 86 הלעפה 'פמט      
ףיעס( ע"וש וא LARTNEC תרצות      

28,560.00  68.00   420.00 )לקדב 0100.101.70 'חי   
      
םירלקנירפס 6 םע עובצ חפמ םורח ןורא     34.002.0200
ףיעס( טלפמוק -  החיתפ חתפמו      

  550.00 550.00     1.00 .)לקדב 0390.301.70 'חי   
      
יושע GNIWS םגד MF/LU רזוח לא םותסש     34.002.0230
תרצות G-1 םגד 3" רטוק ,הקיצי לזרב      
    GNIKIV 0860.301.70 ףיעס( ע"וש וא  

3,900.00 1,300.00     3.00 )לקדב 'חי   
      
רטוק MF/LU תינולח םע זוקינו הקידב זרב     34.002.0240
תרצות NIARDna TSET 0001 םגכד 5.1"      

6,000.00 1,200.00     5.00 )לקדב 0180.301.70 ףיעס( ע"וש וא FGA 'חי   
      
זרב תוברל 4/1" רטוק MF/LU ץחל קרופ      34.002.0250
ףיעס( ע"וש וא LLENNIRG תרצות קותינ      

1,900.00 380.00     5.00 )לקדב 0780.301.70 'חי   
      
רשואמ ISP003 דע ,3 2/1" רטוק ץחל דמ     34.002.0260
    MF/LU םגד AU תרצות ELBAILER וא  
יכרד תלת זרב ,רוביח ירזיבא תוברל ע"וש      

2,800.00 280.00    10.00 ישארה רוניצהמ 4/1" האיצי תפומו 'חי   
      
רטוק ,אלמ רבעמ ,הזנורב יושע ירודכ ףוגמ     34.002.0270
ע"וש וא LARTNEC תרצות 91F םגד 5.1"      

3,200.00 400.00     8.00 )לקדב 0770.301.70 ףיעס( 'חי   
      
4" רטוק הקיצי לזרב יושע MF/LU רפרפ ףוגמ     34.002.0280
ע"וש וא LARTNEC תרצות WG-VFB םגד      

1,300.00 1,300.00     1.00 )לקדב 0150.301.70 ףיעס( 'חי   
      

235,900.00 200.43.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../058 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     058 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
235,900.00 מהעברה      

      
      
יושע GNIWS םגד MF/LU רזוח לא םותסש     34.002.0290
תרצות G-1 םגד 4" רטוק ,הקיצי לזרב      
    GNIKIV 0960.301.70 ףיעס( ע"וש וא  

1,480.00 1,480.00     1.00 )לקדב 'חי   
      
רשואמ םירלקנירפס תכרעמל הקנסה זרב     34.002.0300
    MF/LU 3" לופכ רוביח םעX2 4" ףקז לע  
,הטירח םע טשל ,ץרוטש ידמצמ ינש תוברל      
A-69/59 םגד טלפמוק ,תרשרשו םיסכמ      
רשואמ ע"וש וא SRELKNIRPS תרצות      

2,500.00 2,500.00     1.00 )לקדב 0880.301.70 ףיעס( 'חי   
      
שא יוביכל ינוציח םימ רגאמ תנקתהו תקפסא     34.002.0310
,בוק רטמ 06 לש חפנב ,APFN 22  ןקת יפל      
יחתיפ תוברל ,4" רטוקב רגאמ יולימ רוניצ      
תלבוה ללוכ ,"וכו םשנ ,השילג ,ןוקיר ,הקיני      
אל (.דעוימה םוקימב ותנקתהו חטשל רגאמה      
לכו ,)רגאמל םיסיסבו ןוטב תודובע ללוכ      

100,000.00 100,000     1.00 'פמוק .תמלשומ הדובע עוציבל שרדנה  
      
תרנצ תנקתהו תקפסא ללוכה תובאשמ רדח     34.002.0320
,תוינכותב שרדנה יפכ םירטקב םיחפסו      
םאתהב לוכה ,םימותסש ,םיפוגמ ,םירזיבא      
תוברל ,תרנצ בוציע ,ינכט טרפמהו תוינכותל      
תויורבחתה ,למשח תוחול ,תובאשמ תנקתה      
תרנצל תויורבחתה ,ינוציח םימ רגאמל      
תרנצ תעיבצ ,םינבמל הקפסא םירלקנירפס      
הרקיתל וא תוריקל תרנצ ןוגיע ,םיחפסו      
תובאשמ רדחל זוקינ עוציב ,םיידועי םירזיבאב      
טרפמ יפל שרדנה לכ תוברל ,) שרדנו הדימב (      

50,000.00 50,000     1.00 'פמוק .31APFN , 02 APFN םינקתו ינכטה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

389,880.00 200.43.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../059 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     059 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
389,880.00 מהעברה      

      
      
שא יוביכל ץחל תרבגה תכרעמ תקפסא     34.002.0330
הקיפסב ,לזיד עניה תלעב הבאשמ תללוכה      
תקפסא .ISP 07 לש ץחלב ,MPG 053 לש      
,MPG 52 לש הקיפסב YEKCOJ תבאשמ      
םותסש ,ץחל ידמ תוברל. ISP 57 לש ץחלב      
,4" ירוטנו הקיפס דמ ,ץחל קרופ ,ריוא רורחש      
,הבאשמל סיסב ,4" רטוקב ישאר ץחל קרופ      
דוקיפ למשח תוחול ,םישימג תרנצ יעטק      
MF/LU י"ע רשואמ לכה ,קלד לכימ ,הרקבו      
םינקתה תושירד יפלו ינכט טרפמו תוינכת יפל      

150,000.00 150,000     1.00 'פמוק .םלשומ תובאשמ רדח תלבקל  
539,880.00 םירלקנירפס תכרעמ 200.43 כ"הס  
539,880.00 שא יוביכ תוכרעמ 43 כ"הס  

      
ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד  ת כ ר ע מ  93 ק ר פ       
      
ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד  ת ו ד י ח י  010.93 ק ר פ  ת ת       
י ט מ ו ט ו א       
      
,)YBDNATS( 05AVK קפסהב רוטרנג לזיד     39.010.0040
תוברל ,"ורכניס-גנילרמש" י"ע קוושמה תמגוד      
,הדובע תועש 01-ל ,הדיחיה סיסבב קלד לכימ      
חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב ,םירבצמו ןעטמ      
הלבוה רובע( םרז קספמו יטמוטוא דוקיפ      

58,000.00 58,000     1.00 )דרפנב םלושמ הנקתהו 'חי   
58,000.00 יטמוטוא רוטרנג לזיד תודיחי 010.93 כ"הס  

      
ת ו ד י ח י  ת נ ק ת ה ו  ה ל ב ו ה  030.93 ק ר פ  ת ת       
ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד       
      
דע קפסהב רוטרנג לזיד תנקתהו הלבוה     39.030.0020
    AVK011 הסינכה סלפמב ,יטרדנטס רדחב,  
5 דע ךרואב זוזגא ,הדיחיה לש הבצה תוברל      
קספמ דצב למשחה ילבכ רוביח ,ריוא סנוכ ,'מ      
ילבכ תנקתהו הקפסא ללוכ אל( רוטרנגה      
תקידב ,תחא היצרגטניא ,הלעפה ,)למשח      

14,000.00 14,000     1.00 היגרנאה דרשמ יושירו קדוב סדנהמ 'חי   
14,000.00 רוטרנג לזיד תודיחי תנקתהו הלבוה 030.93 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../060 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     060 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו א ר ת ה  ל נ פ  070.93 ק ר פ  ת ת       
      
שא יוביכ תושירדל םאתהב תוארתה לנפ     39.070.0010
קספמ ,הניעט ,ןמש ,קלד רסוח ,תיללכ הלקת(      
לע תונגה תנקתה תוברל )טמוטוא בצמב      

9,000.00 9,000.00     1.00 םירסממו רקב תמאתה ,עונמה 'חי   
9,000.00 תוארתה לנפ 070.93 כ"הס  

      
ל ז י ד ל  ת ק ת ש ו מ  ה פ ו ח  090.93 ק ר פ  ת ת       
ר ו ט ר נ ג       
      
דע קפסהב רוטרנג לזידל תפסות     39.090.0020
    AVK001-05 57 - תקתשומ הפוח רובע  

11,500.00 11,500     1.00 'מ 7 לש קחרממ לביצד 'חי   
11,500.00 רוטרנג לזידל תקתשומ הפוח 090.93 כ"הס  
92,500.00 רוטרנג לזיד תכרעמ 93 כ"הס  

      
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו י נ ד א ו  ם י ל ס פ ס  100.04 ק ר פ  ת ת       
      
ט"קמ אכירא תרצות תקרב םגד ןוטב לספס     40.001.0010

16,002.00 2,667.00     6.00 1470 'חי   
      
אכירא תרצות רשי תקרב םגד ןוטב לספס     40.001.0020

17,360.00 2,170.00     8.00 2601 ט"קמ 'חי   
      
אכירא תרצות הלריפס םגד םיינפוא ןקתמ     40.001.0030

4,860.00 1,620.00     3.00 4894 ט"קמ 'חי   
      
ט"קמ אכירא תרצות ענענ םגד לזרב תינדא     40.001.0040

39,990.00 1,333.00    30.00 'ב המוק תספרמ םוקימ ,4685 'חי   
      
לדוג עקרק תמוק - טרפ יפל  ץע ילספס     40.001.0050

3,500.00 3,500.00     1.00 מ"ס 54 הבוג  021/053 'חי   
      
055 לדוג , עקרק תמוק - טרפ יפל  ץע ילספס     40.001.0060

5,500.00 5,500.00     1.00 מ"ס 54 הבוג 002 / 'חי   
      
081/054 לדוג   תספרמ - טרפ יפל ץע ילספס     40.001.0070

54,000.00 4,500.00    12.00 מ"ס 04= הבוג  'חי   
141,212.00 תוינדאו םילספס 100.04 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../061 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     061 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
35.04 ק ר פ  ת ת  350.04 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.053.0310
תויעובר וא מ"ס 02/01 תודימב תוינבלמ      
אל( מ"ס 5 לוח תוברל ,מ"ס 02/02 תודימב      

63,000.00  90.00   700.00 רופא ןווג ,)עצמ ללוכ ר"מ   
63,000.00 35.04 קרפ תת 350.04 כ"הס  

      
45.04 ק ר פ  ת ת  450.04 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 001/52/71 תודימב שיבכל הפש ןבא     40.054.0020

48,000.00  80.00   600.00 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל רטמ   
      
דוסי תוברל מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.054.0040

12,240.00  68.00   180.00 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו רטמ   
60,240.00 45.04 קרפ תת 450.04 כ"הס  

      
ן ו ט ב מ  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  160.04 ק ר פ  ת ת       
      
,דחא דצמ יולג 03-ב ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק     40.061.0091
ללוכ ריחמה .'מ 2 דע הבוגבו מ"ס 02 יבועב      

136,500.00 1,750.00    78.00 )ק"מל ג"ק 06 יפל( ריקה שאר דוביעו ןויז ק"מ   
136,500.00 ןוטבמ םיכמות תוריק 160.04 כ"הס  
400,952.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס  

      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  100.14 ק ר פ  ת ת       
      
םא  -  ישאר ןלבק יזוחאל תויללכ תויחנה .1      
ןוניג ןלבק יריחמל תפסותב( טקיורפב םייק      
- 'ג קלח תליחתב האר - )ןלהלש היקשהו      
שמתשמה בל תמושת .הינב תויולעו םיחפסנ      
רגאמ ריחמתל דוסי תוחנה"ל תינפומ      
ומכ ;תרבוחה תליחתב תוטרופמה "םיריחמה      
יפל תפסות רובע  'ג קלח תליחתב בושיחל ןכ      
וא תופסותו )הינבה לש ללוכה ריחמל( םירוזא      
.)הדובעה ףקיה ןיגב תותחפה      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
      
      
      

100.14.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../062 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     062 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וא יללכה טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב      
םירקמב קר שמתשהל שי ,וב רמאנל םידגונמ      
.תדחוימ השירד לש      
      
תדעו תוצלמה לע ססובמ - םיליתש לדוג      
)"םינקת"(  םיטרדנטס תרדגהל תונלתשה      
יונו תוננג יליתשל      
      
תוירחא םיללוכ הליתשהו העיטנה יריחמ .3      
.םוי 06 ךשמב לופיטו הטילקל      
      
םייולימו םימיאתמה םילדגב העיטנל תורוב .4      
הליתשה יריחמב םילולכ ,תיננג המדאב      
.העיטנהו      
      
- הייקשהו ןוניג תודובעל םירמוח תויולע .5      
88 78, םיקרפ 'ב קלח האר      
      
חוור + הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ .6      
םניהו )מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו      
.היקשהו ןוניג  ןלבק יריחמ      

תויללכ תורעה 100.14 כ"הס          
      
ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  110.14 ק ר פ  ת ת       
ן ו נ י ג       
      
תכיפה תוברל ,מ"ס 02 קמועל עקרקה דוביע     41.011.0020
תולק תומדאב ,םיינכמ םילכב החוחיתו עקרקה      
ר"מ 052 לעמ החטש רשא הקלחב ,תוינוניבו      

  153.60   4.80    32.00 יפוס יננג רושייו ר"מ   
      
ר"מ 052 לעמ םלדוגש םיחטשל טסופמוק     41.011.0040

3,200.00 200.00    16.00 םנודל ק"מ 52 -כ לש תומכב ק"מ   
      

  144.00   4.50    32.00 חטשה רושיי תוברל ,מ"ס 52  קמועל שירח ר"מ  41.011.0100
      
חטשב רוזיפ תוברל ,ןוניגל המיאתמ המדא     41.011.0210

1,056.00  66.00    16.00 )הלודג תומכ( ק"מ   
4,553.60 ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 110.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../063 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     063 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ב ב ש  ,ן ב א  י ק ו ל ח  ,ף ו ט  210.14 ק ר פ  ת ת       
ט ס ו פ מ ו ק ו  ם י י נ ו ע ב צ  ץ ע       
      
לכל הלבוה ללוכ רמוחה ריחמ  .1 :תורעה      
ץע יבבש ,לחנ יקולח ,ףוט לש ץראה יקלח      
האר - תובורעתו טסופמוק ,םיינועבצ      
.081.89 קרפ תתב תואלבטב      
      
םיפיעס יריחמ  .2      
רוזיפ םיללוכ 0130.210.14-0100.210.14      
.רושייו      
      
םיפיעסל הלבוה ישרפה :הרעה      
ןד שוגל ץוחמ םירוזאל 0820-0120.210.14      
081.89 קרפ תתב האר      
      
לודיג עצמכ )טייל ןג( 2 'סמ לדוג טיילרפ     41.012.0310
ןוטב יחטשמ ,תוגג ,המדא לעמ ןוניג יחטשל      

6,380.00 580.00    11.00 תוינדאו ק"מ   
      
ףוטה .מ"ס 5 דע הבוגב ףוט לש דבלב רוזיפ     41.012.0500

  105.00   5.00    21.00 ןימזמה י"ע קפוסי ר"מ   
6,485.00 טסופמוקו םיינועבצ ץע יבבש ,ןבא יקולח ,ףוט 210.14 כ"הס  

      
ה ע י ט נ  020.14 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל )רטיל 1( 3 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ     41.020.0030

9,516.00  13.00   732.00 ליתשיח וא םינוליתש 'חי   
      
תוברל )רטיל 3( 4 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ     41.020.0040

  450.00  25.00    18.00 ליתשיח וא םינוליתש 'חי   
      
תוברל )רטיל 6( 5 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ     41.020.0050

1,600.00  40.00    40.00 ליתשיח וא םינוליתש 'חי   
      
תוברל )רטיל 01( 6 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ     41.020.0060

   90.00  90.00     1.00 ליתשיח וא םינוליתש 'חי   
      
עזג רטוקב "8 לדוג" )רטיל 06( לכיממ םיצע     41.020.0180
גוז תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ 2"      

6,400.00 400.00    16.00 ץעל טסופמוק רטיל 03 -ו תואטוחמ תוכומס 'חי   
      
רטיל 06 -ו 6" עזג רטוקב "01 לדוג"  םיצע     41.020.0210

2,600.00 2,600.00     1.00 'מ 5 הבוגבו ץעל טסופמוק 'חי   
20,656.00 העיטנ 020.14 כ"הס  

      
      

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../064 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     064 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ק ב  ש א ר ל  ם י ר ז י ב א  140.14 ק ר פ  ת ת       
      
:ןוגכ( רזע ירמוח תקפסא ללוכ רזיבאה :הרעה      
,הריפח .)'וכו םיפקז ,תויווז ,תופומ ,םילפינ      
תשרל טרפמה רוביחו הבכרה      
      

  150.00 150.00     1.00 1" רטוק ע"ש וא "תורוד" תמגוד ,ןוסכלא זרב 'חי  41.041.0030
      
הקיפסל  ,1" רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ     41.041.0110

1,170.00 1,170.00     1.00 ע"ש  וא ירא קוויש  LX םגד  ש"קמ  5 דע 'חי   
      

  330.00 330.00     1.00 ע"ש וא "דעימע" תרצות 1" רטוק תשר ןנסמ 'חי  41.041.0230
      
חפנ ,םירוביחו רוניצ תוברל טלפמוק ןושיד דוד     41.041.0320

  870.00 870.00     1.00 ע"ש וא "סידוא" תמגוד ,רטיל 03 'חי   
      
תמגוד םירזיבא + רטיל 01 חפנב תינושיד     41.041.0340

  500.00 500.00     1.00 ע"ש וא "לא-זפ" 'חי   
      
ע"ש וא  ,4-20 "דעימע" תמגוד ,ןשד תבאשמ     41.041.0400

3,100.00 3,100.00     1.00 טלפמוק ,לכימ תיתחתל 'חי   
      
"םינכדמ + זרב-וחלא" 1" רטוק ןושיד זרב     41.041.0430

1,300.00 650.00     2.00 ע"ש וא "תורוד" תמגוד ,טלפמוק 'חי   
7,420.00 הרקב שארל םירזיבא 140.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  י ר ק ב ו  ם י ב ש ח מ  050.14 ק ר פ  ת ת       
      
תונחת 4 גצ לעב CD-4 ןוקלג הייקשה רקב     41.050.0290
PW 4006 םגד תוללוס י"ע לעפומ םימל םוטא      

  770.00 770.00     1.00 ע"ש וא   'חי   
      
יכרד וד רוג CD-4 רקבל דיאונולס + CD זרב     41.050.0320

1,320.00 330.00     4.00 1" וא 4/3" רטוק ,ע"ש וא 3173 םגד 'חי   
2,090.00 היקשה ירקבו םיבשחמ 050.14 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  ת ר נ צ  070.14 ק ר פ  ת ת       
      
,םירזיבא :תללוכ היקשהה תרנצ :הרעה      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      
)יוסיכו הריפח ללוכ אל(      
      
,תינוניב דע הלק המדאב תולעת תריפח     41.070.0020
מ"ס 03 קמועב )ר'שנרט( ינכמ ילכ תועצמאב      
61 -מ לחה םירטקב היקשה תרנצ רובע יוסיכו      

  600.00   6.00   100.00 .םילכה תלבוה ללוכ ריחמה מ"מ 23 דע מ"מ רטמ   
  600.00 070.14.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../065 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     065 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  600.00 מהעברה      

      
      
6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.070.0060

6,600.00  11.00   600.00 מ"מ 52 רטוק ,ךר רטמ   
      
6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.070.0150

  828.00  13.80    60.00 מ"מ 23 רטוק ,ךר רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.070.0270

  510.00  34.00    15.00 מ"מ 36 רטוק ,חישק 01 רטמ   
      
,מ"מ 011 רטוק 01 גרד C.V.P רוניצמ לוורש     41.070.0640
תוברל ךרדמ יחטשל םידעוימה תומוקמב      
תלחשהו מ"ס 001 דע יוסיכ קמועב הריפח      

36,000.00  90.00   400.00 ןוליינ טוח רטמ   
      
מ"מ 57 רטוק 01 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש     41.070.0650
מ"ס 07 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל חישק      

27,600.00  69.00   400.00 ןוליינ טוח תלחשהו רטמ   
72,138.00 היקשה תרנצ 070.14 כ"הס  

      
ף ו ט פ ט  ת ו ח ו ל ש  080.14 ק ר פ  ת ת       
      
"םיפטנ םער" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תוחולש     41.080.0010

  400.00   8.00    50.00 מ"ס 03-02 לכ תפטפט ,מ"מ  71 ,ע"ש וא רטמ   
      
"םיפטנ םער" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תוחולש     41.080.0020

1,950.00   6.50   300.00 מ"ס 05-04 לכ תפטפט ,מ"מ  71 ,ע"ש וא רטמ   
      
8 םע מ"מ 61 רטוק ןליתאילופ רוניצמ תעבט     41.080.0110
םיחוורמב ,תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט      
הנזהה רוניצל תרבוחמ תעבטה ,מ"ס 03 לש      

  578.00  34.00    17.00 ןואסלפ רבחמ י"ע 'חי   
      
)עקרקל ףטפט תועבט וא תוחולשל( בציימ     41.080.0200
תרוצב מ"מ 6 רטוק ןוולוגמ לזרב טוממ יושע      

  400.00   4.00   100.00 מ"ס 04 ךרואבו U 'חי   
      
אתב הנגה תוברל זקנמ/קלחמ םוקאו םותסש     41.080.0310

  550.00 550.00     1.00 םיאתמ יטסלפומרט הרקב 'חי   
3,878.00 ףוטפט תוחולש 080.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../066 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     066 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  090.14 ק ר פ  ת ת       
      
םע מ"ס 08 רטוק םורט ןוטבמ הרקב תוחוש     41.090.0030

7,000.00 1,400.00     5.00 הייקשה בותיכ םעו הסכמ 'חי   
7,000.00 הרקב תוחוש 090.14 כ"הס  

      
ת כ ר ע מ  י ש א ר  990.14 ק ר פ  ת ת       
      
לעפומ הרטמהו ףוטפטל 1" רטוק תכרעמ שאר     41.099.0090
ףוגמ תוברל ןמז י"פע לעופה הייקשה רקב י"ע      
ררחשמ ,דוקיפ ימל האיצי ,ןג זרב ,ןוסכלא      
הזנורבמ ישאר ילוארדיה ףוגמ ,בלושמ ריווא      
021 ןנסמ ,ש"מ 05 ןנסמ ,CD ילמשח ףוגמ וא      
ירזיבא לכו ,םידרוקר 2 ,ץחל ןיטקמ ,ש"מ      
ודדמי תולעפהה( םישרדנה םירבחמהו רוביחה      

4,100.00 4,100.00     1.00 )דרפנב 'חי   
      
ילוארדיה ףוגמ תוברל 1" רטוק הלעפה     41.099.0180
ירזיבאו ףקז ,לופינממ תולצפתה ,הזנורבמ      

2,000.00 500.00     4.00 תרנצל רוביח 'חי   
      
םגד "רבנע" גוסמ תכרעמ שארל הנגה ןורא     41.099.0260
    1-IV לכו לוענמ ,חתפנ גג תוברל ע"ש וא  

3,200.00 3,200.00     1.00 תושרדנה רפעה תודובע 'חי   
      

  160.00 160.00     1.00 רטסמ לוענמ תוברל םייק זגראל הליענה ןוקית 'חי  41.099.0310
9,460.00 תכרעמ ישאר 990.14 כ"הס  

      
01.14 ק ר פ  ת ת  011.14 ק ר פ  ת ת       
      
יפל עצובי( חטשה יוקינו היחמצ תרסה     41.110.0010

1,554.00   4.20   370.00 )יוניבו הליתש תודובע ינפל דבלב השירד ר"מ   
1,554.00 01.14 קרפ תת 011.14 כ"הס  

      
02.14 ק ר פ  ת ת  021.14 ק ר פ  ת ת       
      
תוארוה יפל ,רתאה םוחתב רגוב ץע תקתעה     41.120.0300

1,500.00 1,500.00     1.00 חקפמה 'חי   
1,500.00 02.14 קרפ תת 021.14 כ"הס  

136,734.60 היקשהו ןוניג 14 כ"הס  
      
      
      
      
      
      

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../067 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     067 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  י ח ט ש מ  05 ק ר פ       
      
י פ צ ר מ  :ר ו ט ק ו ר ט ס נ ו ק  030.05 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב       
      
ןוטב יפצרמ תקלחה רובע תפסות     50.030.0040

27,500.00  25.00 1,100.00 .רטפוקילהב ר"מ   
27,500.00 ןוטב יפצרמ :רוטקורטסנוק 030.05 כ"הס  
27,500.00 ןוטב יחטשמ 05 כ"הס  

      
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ה ע ו נ ת  100.15 ק ר פ  ת ת       
      

2,100.00   3.50   600.00 מ"ס 01 בחורב ףיצר ווק תעיבצ רטמ  51.001.0010
      

1,800.00   6.00   300.00 )ןבל/םודא( הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.001.0020
      

3,000.00  24.00   125.00 םיחטשב העיבצ ר"מ  51.001.0030
      

  720.00  36.00    20.00 םיצח תעיבצ 'חי  51.001.0040
      

7,000.00 350.00    20.00 םידומע ללוכ םירורמת 'חי  51.001.0050
      

5,000.00 5,000.00     1.00 ילמשח רעש 'חי  51.001.0060
      

2,943.00 2,943.00     1.00 'פמוק %51 מ"צב 51.001.0070
22,563.00 העונת 100.15 כ"הס  

      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  030.15 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל,תיתש בוצייל )הבצחמ("ןבא ירבש"     51.030.0050

68,400.00 180.00   380.00 רקובמ קודיהו רוזיפ ק"מ   
68,400.00 תויתשתו םיעצמ 030.15 כ"הס  

      
01.15 ק ר פ  ת ת  130.15 ק ר פ  ת ת       
      

5,980.00   4.60 1,300.00 מ"ס 02 דע יבועב חטשה ףושיח ר"מ  51.031.0020
      
0.1 הבוגב דדמנה םעזג ףקיהש םיצע תתירכ     51.031.0030
06 דעו מ"ס 01 לעמ וניה עקרקה ינפ לעמ 'מ      

10,850.00 310.00    35.00 )ןימזמה ח"ע רפוכ( 'מ 0.6 דע םהבוגו מ"ס 'חי   
      
      
      
      

16,830.00 130.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../068 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     068 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
16,830.00 מהעברה      

      
      
08 רטוק דע בויב וא םימ יאת הבוג תמאתה     51.031.0220
,)הרקת קוריפ אלל( מ"ס 03 דע הבוגל מ"ס      
תשר וא הסכמ לש שדחמ הבכרהו קורפ ללוכ      

3,150.00 450.00     7.00 םימייק 'חי   
      

1,500.00 300.00     5.00 טקל ןבאו ןוטב בג םע םייק דבוכ ריק תסירה ק"מ  51.031.0340
      
8 לעמ יבועב ןוטב/טלפסא תעסימ קוריפ     51.031.0401

9,720.00  18.00   540.00 מ"ס 02 דעו מ"ס ר"מ   
      

1,400.00  14.00   100.00 םייק טלפסאב רוסינ רטמ  51.031.0430
      

6,720.00  16.00   420.00 ןייוניפו הפש ינבא קוריפ רטמ  51.031.0440
      

14,960.00  17.00   880.00 תובלתשמ םינבא ףוציר קוריפ ר"מ  51.031.0460
      
וא לזרב תקיצימ בכרל םוסחמ דומע קוריפ     51.031.0522
0.1 דע הבוגבו מ"ס 03 רטוקב םורט ןוטבמ      

   90.00  90.00     1.00 'מ 'חי   
      
,)דחא דומע לע( רורמת םע דומע קוריפ     51.031.0900

  100.00 100.00     1.00 דוסי קוריפ תוברל 'חי   
54,470.00 01.15 קרפ תת 130.15 כ"הס  

      
02.15 ק ר פ  ת ת  230.15 ק ר פ  ת ת       
      
רתאב רוזיפו הלבוה ,הסמעה תוברל הריפח     51.032.0010

80,000.00  25.00 3,200.00 הדובעה ק"מ   
80,000.00 02.15 קרפ תת 230.15 כ"הס  

      
03.15 ק ר פ  ת ת  330.15 ק ר פ  ת ת       
      
,רקובמ קודיהו רוזיפ תוברל 'א גוס עצמ     51.033.0010
וניה ריחמה .תרשואמ הבצחממ קפוסי עצמה      

286,000.00 130.00 2,200.00 ק"מ 005 לעמ תומכל ק"מ   
      
רוזיפ תוברל 'א גוס מ"וגאמ תיתשת תבכש     51.033.0030

112,000.00 175.00   640.00 רקובמ קודיהו ק"מ   
398,000.00 03.15 קרפ תת 330.15 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../069 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     069 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
04.15 ק ר פ  ת ת  430.15 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תימוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     51.034.0011

8,250.00   2.50 3,300.00 ר''מ/רטיל 1 ר"מ   
      
לש רועישב תימוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     51.034.0016

15,180.00   2.30 6,600.00 ר''מ/רטיל 5.0 ר"מ   
      
מ"ס 6 יבועב טלפסא ןוטבמ תרשקמ הבכש     51.034.0023
52 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      
רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב ,)1"( מ"מ      

150,400.00  47.00 3,200.00 קודיהו ר"מ   
      
ןוטבמ םישיבכב הנוילע תאשונ הבכש     51.034.0043
ןבא םע תבורעתמ מ"ס 4 יבועב טלפסא      
,)4/3"( מ"מ 91 ילמיסקמ לדוג טימולוד      

243,200.00  38.00 6,400.00 קודיהו רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב ר"מ   
417,030.00 04.15 קרפ תת 430.15 כ"הס  

1,040,463.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  
      
ץ ו ח  ז ו ק י נ ו  ב ו י ב  ,ם י מ  ת ו י ת ש ת  75 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו י ח נ ה  000.75 ק ר פ  ת ת       
      
יפל ועצבתי תוינוציח תויתשת רובע תודובעה      
הנמזה ללוכ 75 יללכ טרפמ ,ת"לה ,5021 י"ת      
תושרדנה תוקידב עוציבל תכמסומ הדבעמ לש      
.םיילארשי םינקתו םיטרפמל םאתהב      
      
תקידבל םוליצ ללוכ זוקינ/בויב תורוניצ ריחמ      
.תוניקתה      
      
תורוב / תרוקיב תחוש / םירזיבא יאת ריחמ      
ןופיד ,השורדה הביצח וא/ו הריפח ללוכ בויב      
,םיעצמ ,עקרק תפלחה ,תורוניצה ביבס לוח      
תרחבומ תימוקמ המדאב יולימ ,םקודיה      
ףדוע יוניפ ,החושה תונפד ביבס תקדוהמו      
ינכטה טרפמ יפל ל"נה לכ .רופחה רמוחה      
.יללכה טרפמו דחוימה      

תויללכ תויחנה 000.75 כ"הס          
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../070 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     070 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י נ ק ת מ  ,ם י ז ק נ  ת ר נ צ  200.75 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ ו  ב ו י ב       
      
ביבירמ" גוסמ זוקינ/בויבל .יס.יו.יפ תורוניצ     57.002.0010
יפל ,מ"מ 061 רטוקב ע"וש וא "NS-8" "הבע      
,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,488 י"ת      
רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל      

37,500.00 150.00   250.00 )לקדב 0100.230.75 ףיעס( רטמ   
      
דעו רטמ 52.1 לעמ קמועב תורוניצ ךא ,ל"נכ     57.002.0020

16,000.00 160.00   100.00 )לקדב 0200.230.75 ףיעס( רטמ 57.1 רטמ   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.002.0030
08 ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
05 רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס      
,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,B521 ןיממ מ"ס      
תורוניצ רוביחל םיחתפ יחודיק ינש תוברל      
הרידח םטא םע ישארה וקה לש האיציו הסינכ      
תוילוחה ןיב המיטאו SC019 וא F019 גוסמ      
וא "קיטס ורפ 002F" וא "טסלפוטיא" גוסמ      
תודובע תוברל 'מ 52.1 דע קמועב ,ע"וש      
0100.240.75 ףיעס( רזוח יולימו הריפח      

56,950.00 3,350.00    17.00 )לקדב 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.002.0040
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
לכו הכירד יבלש ,B521 ןיממ מ"ס 05      
רוביחל םיחתפ יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה      
םטא םע ישארה וקה לש האיציו הסינכ תורוניצ      
ןיב המיטאו SC019 וא F019 גוסמ הרידח      
ורפ 002F" וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה      
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב ,ע"וש וא "קיטס      

34,400.00 4,300.00     8.00 )לקדב 0300.240.75 ףיעס( 'מ 57.1 'חי   
      
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב תוחוש ךא ,ל"נכ     57.002.0050

14,700.00 4,900.00     3.00 )לקדב 0400.240.75 ףיעס( 'מ 52.2 'חי   
      
שרדנה לכ ללוכ רטיל 0011 חפנב ןמוש דירפמ     57.002.0060

15,000.00 15,000     1.00 תמלשומ הנקתהל 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

174,550.00 200.75.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../071 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     071 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
174,550.00 מהעברה      

      
      
,ינוניב סמועל ירמילופ ןוטבמ זוקינ תלעת     57.002.0070
NIARDFLOW תרדסמ ןמפלו תרצות תמגודכ      
הכבס ללוכ ,תינכות יפל בחורב ,RD םגד      
הנקתה ,תנוולגמ הדלפמ וא לזרב תקיצימ      
תוינכתב ראותמכו תומלשב שרדנה לכ תללוכ      

37,500.00 1,500.00    25.00 .ןרציה לש ינכטה טרפמו רטמ   
212,050.00 זוקינו בויב ינקתמ ,םיזקנ תרנצ 200.75 כ"הס  
212,050.00 ץוח זוקינו בויב ,םימ תויתשת 75 כ"הס  

      
ר ו ב ע  ה מ ח ל ה ו  ך ו ת י ח  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
ת ו ל ו כ מ       
      
ר ו ב ע  - ן י נ ב  י ל ע ו פ  ע "ש   100.06 ק ר פ  ת ת       
ת ו ל ו כ מ  ת מ ח ל ה ו  ך ו ת י ח  ת ו ד ו ב ע       
      
רובע תודורטקלאו תכתר תוברל ,יעוצקמ ךתר     60.001.0010

75,250.00 215.00   350.00 תולוכמה ךותיר ע"ש   
      

40,250.00 115.00   350.00 תולוכמה ךותיר רובע רזוע ךתר ע"ש  60.001.0020
      

9,600.00  80.00   120.00 תולוכמה ךותיח רובע יעוצקמ ךותיח שיא ע"ש  60.001.0030
      

6,000.00  50.00   120.00 תולוכמה ךותיח רובע רזוע ךותיח שיא ע"ש  60.001.0040
131,100.00 תולוכמ תמחלהו ךותיח תודובע רובע - ןינב ילעופ ע"ש  100.06 כ"הס  
131,100.00 תולוכמ רובע המחלהו ךותיח תודובע 06 כ"הס  

      
ס נ ו ל כ  י ש א ר ו  ם י ד ו מ ע ל  ת ו י נ ב ת  28 ק ר פ       
      
ם י ל ו ג ע  ם י ד ו מ ע ל  ת ו י נ ב ת  170.28 ק ר פ  ת ת       
      
05 רטוק תימעפ דח הקיציל ןוטרק תורוניצ     82.071.0060

2,520.00  70.00    36.00 .מ"ס רטמ   
      
06 רטוק תימעפ דח הקיציל ןוטרק תורוניצ     82.071.0070

4,050.00  90.00    45.00 .מ"ס רטמ   
      
07 רטוק תימעפ דח הקיציל ןוטרק תורוניצ     82.071.0080

4,191.00 127.00    33.00 .מ"ס רטמ   
      
08 רטוק תימעפ דח הקיציל ןוטרק תורוניצ     82.071.0090

4,470.00 149.00    30.00 .מ"ס רטמ   
      
      

15,231.00 170.28.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../072 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     072 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15,231.00 מהעברה      

      
      
09 רטוק תימעפ דח הקיציל ןוטרק תורוניצ     82.071.0100

2,808.00 208.00    13.50 .מ"ס רטמ   
18,039.00 םילוגע םידומעל תוינבת 170.28 כ"הס  
18,039.00 סנולכ ישארו םידומעל תוינבת 28 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו נ ו ש  99 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ת ו י ת ש ת  010.99 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב 76PI םימ תנגומ םירוביח תספוק     99.010.0030

  450.00 150.00     3.00 25X25 'חי   
      
DEL46 2 תמגוד .ת.ג לש הנקתהו הקפסא     99.010.0040
    OECET 8605 הירטמוטופ 'סמ ,  k0003  

38,590.00 2,270.00    17.00 .רשואמ ע"וש ואAm005 ml00111 W301 'חי   
      
וקסינ תמגוד טנוברקילופמ תוריש תספוק     99.010.0050
    LPN תוברל ףוקש הסכמ םע טסלפ .א.ד.ע וא  
ינש A04X4,  תחפ רסממ A04X3, ז"אמ      
םגד 61A  יזפ דח עקת תיב A61X1,  םיז"אמ      
EEC  םגד 61A  יזפ דח עקת תיב ,ילארשי      
ןקתומ EEC  םגד 23A  יזפ תלת עקת תיבו      
רוניצו ר"ממ 01x5 תשוחנ לבכ ללוכ רבוחמו      

27,000.00 3,000.00     9.00 .טלפמוק אספוקל דעו חולהמ 57 רטוק 'חי   
      
תעבט תללוכה ,הנבמל דוסי תקראה תכרעמ     99.010.0060
רטוקב )תולתופמ אל( הדלפ תוטומ םע רושיג      
לש ןויז ילזרבל רוביחו הנבמה ףקיהב מ"מ 61      
תנוולוגמ הדלפמ ןויז ספ תאצוהו תודוסיה      
פ"הפ רוביחו ישאר למשח חול דיל מ"מ 4*05      
'מ 5.1 דע ךרואו 4*05 לדוגב והצקב תשוחנמ      
םע ריקל ןקתומ )הברזר %03 רומשל שרדנ(      
הדלפ ספ( הקרא תאיצי ללוכ ,תינקת ההבגה      
הנבמה תוניפ עבראב ) מ"מ 4*04 ןוולוגמ      
םגד תרוקב תואספוק ךותב ומייתסי רשא      
םע מ"ס 8X51X02 תודימב םייתכתמ "שיטפ"      
תוינכותל םאתהב לכה ,קרפל אל הקרא טלש      
תבייוחמ הנבמה ןויז ילזרבב שומיש לכ.הקרא      

30,000.00  20.00 1,500.00 .רוטקורטסנוקהמ ילמרופ רושיאב ר"מ   
96,040.00 ץוח תויתשת 010.99 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../073 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     073 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו מ ל ו ס ו  ת ו ל ע ת  110.99 ק ר פ  ת ת       
      
ןקת יפל 09E שא תדימע תנוולגמ תשר תלעת     99.011.0010
    2014NID , םיקוזיח תללוכה ,הרקתב תנקתומ  
ןרצי ,ריקהמ מ"ס 5 תקחרומ ,הרקת/ריקל      
מ"מ 001 בחור ,רשואמ ע"וש וא דריל תמגוד      

14,400.00 120.00   120.00 .םיינקת הקראה יקדהמ ללוכ מ"מ 06 הבוגו רטמ   
14,400.00 תומלוסו תולעת 110.99 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  210.99 ק ר פ  ת ת       
      
A5 דדומ-ברו ז"ועת הנומ לש הקפסא     99.012.0010
    E531MP לפוכ ,רדת ,םימרז ,םיחתמ דדומ  
איש ,המודמו יביטקאיר ,ליעפ קפסה ,קפסה      
V096-0 חתמ תדידמ ,םימרזו םיחתמל שוקיב      
    L-L, 584 תרושקתSR, ילוקוטורפב ךמות  
קויד ,IICSA ,SUBDOM ,3PND תרושקת      
םצמוצמ ןורכז ,S5.0ssalC דחוימב הובג      
,HWK תיביטקא היגרנא ללוכ ,םינותנ תריגאל      
ןורכיז ,HAVK המודמ ,HRAVK תיביטקאיר      
ב"ק 521 ןורכיז ללוכ .םימי 09 ז"ועת היגרנאל      
הבחרה תורשפא םינותנו םיעוריא םושירל      
םע DCL ךסמ , םיינוציח םילודומ תרזעב      
המצוע םע עקר תרואת ,תירבעב םיטירפת      
יאיש לש העשו ךיראת ןויצ ,ןוויכל תנתינ      
םיחתמ לג תרוצ לש תיפרג הגוצת ,שוקיבה      

8,000.00 2,000.00     4.00 . 5A-ל םרז יאנש ךרד ,הגוצתה ג"ע םימרזו 'חי   
      
לע תנקתומ מ"מ 22 רטוק DEL ןומיס תרונ     99.012.0020
הסכמ םע V42/032 הלעפה חתמ לנפ / תלד      

4,680.00  72.00    65.00 .ינועבצ 'חי   
      
/ תלד לע ןקתומ מ"מ 22 רטוק 2-0-1 ררוב     99.012.0030

  504.00  72.00     7.00 .לנפ 'חי   
      
regah תרבח לש 025NPE םדג דעצ רסממ     99.012.0040

6,960.00 145.00    48.00 רשואמ ע"וש וא 'חי   
      
לש 050NPE םגד דעצ רסממל רזע רזיבא     99.012.0050

10,800.00 225.00    48.00 רשואמ ע"וש וא regah תרבח 'חי   
      
דעו A36x3 לעמ יבטוק תלת ריעז םרז קספמ     99.012.0060
    A521X3, קותינ רשוכ Ak01 749 יפלCEI  

3,250.00 650.00     5.00 .הקספה לילסו רזע יעגמ ללוכ C ןייפוא 'חי   
      
      
      

34,194.00 210.99.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../074 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     074 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
34,194.00 מהעברה      

      
      
דעו A04x3 לעמ יבטוק תלת ריעז םרז קספמ     99.012.0070
    A36X3, קותינ רשוכ Ak01 749 יפלCEI  

1,550.00 310.00     5.00 .הקספה לילסו רזע יעגמ ללוכ C ןייפוא 'חי   
      
דוקיפ ילגעמל תיזאפ תלת הנגה תדיחי     99.012.0080
לויכל תנתינה רצק םרז ליבגמ גוסמ םיעונמו      
ק"ז ,3.6X3 תויטנגמו תוימרט תונגה ללוכ      

1,250.00 250.00     5.00 100KA. 'חי   
      
דוקיפ ילגעמל תיזאפ תלת הנגה תדיחי     99.012.0090
לויכל תנתינה רצק םרז ליבגמ גוסמ םיעונמו      
ק"ז ,3.6X3 תויטנגמו תוימרט תונגה ללוכ      

4,180.00 190.00    22.00 50KA. 'חי   
      
ללוכ A521x3 דע סמועב םיכיתנ קתנמ     99.012.0100

1,760.00 440.00     4.00 A521 דע CAV005 AK021 םיילילג םיכיתנ 'חי   
      
םרז קספמ רובע רטסאילופמ למשח חול הנבמ     99.012.0110
תוברל 56PI מ"ס 021x08x03 תודימב ישאר      
הטלפ ,עוביק תרגסמ ,הנבומ לוקוס ,תלד      
לכו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,קספמ קוזיחל      

6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק שרדנש המ  
48,934.00 למשח תוחול 210.99 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  020.99 ק ר פ  ת ת       
      
הרקת דומצ .ת.ג לש הנקתהו הקפסא     99.020.0010
    W72 06X06  mL0043  02PI םגד TIL  

4,550.00 325.00    14.00 .רשואמ ע"וש וא LETSEV תרבח לש KCAB 'חי   
      
- םגד יראיניל .ת.ג לש הנקתהו הקפסא     99.020.0020
    Lightline 14W IP40  4000K - 075-02155  
    mL0013  תרבח לש ילרגטניא קפס ללוכ  

218,075.00 715.00   305.00 .רשואמ ע"וש וא relziki 'חי   
      
- םגד יראיניל .ת.ג לש הנקתהו הקפסא     99.020.0030
    Lightline 28W IP40  4000K - 075-02155  
    mL0013  תרבח לש ילרגטניא קפס ללוכ  

235,755.00 845.00   279.00 .רשואמ ע"וש וא relziki 'חי   
      
- םגד יראיניל .ת.ג לש הנקתהו הקפסא     99.020.0040
    Lightline 44W IP40  4000K - 075-02155  
    mL0615  תרבח לש ילרגטניא קפס ללוכ  

329,550.00 975.00   338.00 .רשואמ ע"וש וא relziki 'חי   
787,930.00 020.99.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../075 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     075 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
787,930.00 מהעברה      

      
      
- םגד יראיניל .ת.ג לש הנקתהו הקפסא     99.020.0050
    2430Lm  xoominair  Id IP20  4000K  
    W24 04 תרבח לש ילרגטניא קפס ללוכ  

313,040.00 1,040.00   301.00 .רשואמ ע"וש וא raenil  deL 'חי   
      
- םגד יראיניל .ת.ג לש הנקתהו הקפסא     99.020.0060
    xoolight  hydra hd25 IP67 4000K  
    mL0342  W24 לש ילרגטניא קפס ללוכ  

105,560.00 1,885.00    56.00 .רשואמ ע"וש וא raenil  del  תרבח 'חי   
      
ml1441 W52 םגד .ת.ג לש הנקתהו הקפסא     99.020.0070
    xoolum hudra hd25 w840 tiltIP67 4000K  

85,800.00 1,560.00    55.00 .רשואמ ע"וש וא raenil del תרבח לש 'חי   
      
k0004  םגד יראיניל .ת.ג לש הנקתהו הקפסא     99.020.0080
     76pi  w6  vt sunev תרבח לש raenil del  

42,224.00 754.00    56.00 .רשואמ ע"וש וא 'חי   
      
k0003  םגד עוקש .ת.ג לש הנקתהו הקפסא     99.020.0090
    cetuse LED 2000  HF 83020W  1850Lm  

6,422.00 494.00    13.00 .רשואמ ע"וש וא NROHT תרבח לש 'חי   
      
םגד ריק דומצ .ת.ג לש הנקתהו הקפסא     99.020.0100
    IP54 25W 2200Lm  DECO  LED4000K  

3,250.00 325.00    10.00 .רשואמ ע"וש וא ץנייטש  תרבח לש 'חי   
      
היולג הנקתה םוריח .ת.ג לש הנקתהו הקפסא     99.020.0110
SM09DW3 םגד 02PI Ml151 W3  הרקתל      
    7.2M  AMSALP תרבח לש T.S.Y  ע"וש וא  

46,800.00 390.00   120.00 .רשואמ 'חי   
      
היולג הנקתה םוריח .ת.ג לש הנקתהו הקפסא     99.020.0120
muL024  56PI del06 םגד הרקתל      
    PWTSW96M  AMSALP תרבח לש T.S.Y  

5,580.00 620.00     9.00 .רשואמ ע"וש וא 'חי   
      
םגד הפצר עוקש .ת.ג לש הנקתהו הקפסא     99.020.0130
    LedIP68  IK10  4000K  5400Lm  24W  
    0012  OIDEM לש ילרגטניא קפס ללוכ  

26,325.00 2,925.00     9.00 .רשואמ ע"וש  וא KETALP תרבח 'חי   
      
ןווגב ראומ האיצי" טלש לש הנקתהו הקפסא     99.020.0140
אל תואה יבועו מ"ס 51 בתכה הבוגקורי-ןבל      

11,700.00 390.00    30.00 מ"מ 51-מ ןטקי 'חי   
1,434,631.00 020.99.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../076 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     076 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,434,631.00 מהעברה      

      
      
ןווגב ראומ האיצי" טלש הנקתהו הקפסא     99.020.0150
אל תואה יבועו מ"ס 02 בתכה הבוגקורי-ןבל      

6,825.00 455.00    15.00 םידדצה ינשב בותיכ םע טלשמ"מ 02-מ ןטקי 'חי   
      
םגד  רוטק'גורפ .ת.ג לש הנקתהו הקפסא     99.020.0160
    IP66 56W4000K  500ma  
    1-DOOLFAERA תרבח לש NROHT וא  

10,400.00 2,080.00     5.00 .רשואמ ע"וש 'חי   
      
םגד W04 gnimmid A6.1/V42 חכ קפס     99.020.0170
    76PI A42-H04-GLH תרבח לש NAWIAT  

  750.00 250.00     3.00 .רשואמ ע"וש וא 'חי   
      
56PI םגד W001 A4/V42 חכ קפס     99.020.0180
    A42-H001-GLH תרבח לש NAWIAT וא  

10,080.00 630.00    16.00 .רשואמ ע"וש 'חי   
      
gnihctiws םגד W023 A43.31/V42 חכ קפס     99.020.0190
    tuptuo elgnis 56PI A42-H023-GLH לש  

4,830.00 690.00     7.00 .רשואמ ע"וש וא NAWIAT תרבח 'חי   
1,467,516.00 הרואת 020.99 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  030.99 ק ר פ  ת ת       
      
)IC( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     99.030.0010
מ"מ 002  קמועבו מ"מ 053/052  תודימב      
דח עקש ,טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ללוכ      
םגד trop 42 hctiws 0001/001/01 -ו יזאפ      

34,500.00 2,300.00    15.00 רשואמ ע"וש וא וקסיס 'חי   
      
תודימב טנוברקילופ תובית     99.030.0020
    051X525X052 וא םוטא הסכמ םע מ"מ  

2,500.00 500.00     5.00 טוויחו םיקדהמ ,הריבצ יספ ללוכ 56PI  ףוקש 'חי   
      
MC51X52 תודימב 56PI םימ תנגומ אספוק     99.030.0030
לש קפסה קוזיחו רוביחל תיתכתמ הטלפ ללוכ      

8,250.00 250.00    33.00 .טלפמוק םירוביח ללוכ ,הרואתה יפוג 'חי   
      
66PI םימ תנגומ הספוק לש הנקתהו הקפסא     99.030.0040
עקש + ילארשי למשח עקש 1 תללוכה      
י"ע קוושמ NOMIS תרבח תרצות תרושקת      

6,000.00 750.00     8.00 רשואמ ע"וש וא ןטשק 'חי   
51,250.00 םירזיבא 030.99 כ"הס  

      
      

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../077 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     077 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש א  י ו ב י כ /י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  430.99 ק ר פ  ת ת       
      
םגד XELPMIS תרצות שא יוליג תיזכרמ     99.034.0010
    SE0014 םיאבכ ןופלטו הזירכ תבלושמ  

20,800.00 20,800     1.00 'פמוק רשואמ ע"וש וא תובותכ 0002 דעל תדעוימה  
      
תירבעב ירמונ אפלא ילטיגיד גצ םע הנשמ לנפ     99.034.0020

6,440.00 3,220.00     2.00 'פמוק םיוות 08 , תורוש יתש SR-232 קשממ +  
      
בצמ חווידל תשמשמה תיזכרמ ןורכיז 'חי     99.034.0030

  920.00 920.00     1.00 'פמוק תכרעמה  
      

2,900.00 2,900.00     1.00 'פמוק ןעטמו חכ קפס תדיחי 99.034.0040
      

1,380.00 1,380.00     1.00 'פמוק םירבצמ תדיחי 99.034.0050
      
םגד MAI  חווידל תבותכ תבותכ תדיחי     99.034.0060

5,220.00 290.00    18.00 'פמוק ע"ווש  וא 1019-0904  
      
תרקובמו MAZ תבתוכמ הלעפה תדיחי     99.034.0070
XELPMIS תרצות םירפוצו םייוביכ תלעפהל      

11,000.00 550.00    20.00 'פמוק רשואמ ע"ווש וא 2009-0904 םגד  
      
XELPMIS תרצותמ יטפוא יגולנא ןשע יאלג     99.034.0080

40,800.00 340.00   120.00 ע"ווש וא 4179-8904 םגד 'חי   
      
חודיק ללוכ למשח חולב יאלג תנקתהל תפסות     99.034.0090

1,050.00  70.00    15.00 .רוח 'חי   
      
תרצותמ יגולנא םוח וטופ בלושמ יאלג     99.034.0100
    XELPMIS וא סיסב ללוכ 5979-8904 םגד  

2,450.00 490.00     5.00 רשואמ ע"ווש 'חי   
      
XELPMIS תרצותמ ילוק רוא הארתה רפוצ     99.034.0110

3,330.00 370.00     9.00 רשואמ ע"ווש וא 6000-3094 םגד 'חי   
      
א"זמ תלעתב הנקתהל ןשע  CVP  יאלג     99.034.0120

5,900.00 590.00    10.00 ןקתה תושירדב דמועה 'חי   
      

3,640.00 520.00     7.00 .םימ ןגומ ילוק רוא הארתה רפוצ 'חי  99.034.0130
      
םגד XELPMIS תרצות ןומיס תרונמ     99.034.0140

2,800.00 140.00    20.00 רשואמ ע"ווש וא 8089-8902 'חי   
      

5,940.00 330.00    18.00 .תבותכ ללוכ יוביכ/ינדי הלעפה ןצחל 'חי  99.034.0150
      
      

114,570.00 430.99.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../078 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     078 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
114,570.00 מהעברה      

      
      
םגד XELPMIS תרצות יטמוטוא ןגייח     99.034.0160

  700.00 700.00     1.00 רשואמ ע"ווש וא 2719-0772 'חי   
      
רזיבא לכל תינקת הליבכ + תיתשת תדוקנ     99.034.0170

  150.00 150.00     1.00 א"ג תכרעמב 'קנ   
      

5,000.00  10.00   500.00 ר"ממ 5.1 ידיג-וד לבכב טוויח רטמ  99.034.0180
      
ךכוסמ לתופמ GWA81# ידיג-וד לבכב טוויח     99.034.0190

4,500.00   9.00   500.00 םודא רטמ   
      

4,370.00 4,370.00     1.00 'פמוק םינקתה ןוכמ תקידב 99.034.0200
      

3,220.00 3,220.00     1.00 'פמוק .הזירכה תכרעמ ללוכ תזכרה תונכת 99.034.0210
      

5,865.00 5,865.00     1.00 'פמוק תועש 01 לש הכרדה ללוכ הצרהו הלעפה 99.034.0220
      
תוינכות לש םיטס 3 ללוכ תכרעמה תלעפה     99.034.0230

3,680.00 3,680.00     1.00 'פמוק דויצה לש הלעפהה תוארוהו עוציבל  
      
רוזא רובע תינוויכ וד םוקרטניא תכרעמ     99.034.0240
הטילק תודמעו רודיש תדמע תוברל הסחמה      

18,000.00 6,000.00     3.00 'פמוק הליבכ ללוכ םיאבכה לנפב  
      
הזירכ תכרעמ      
      
עמש ריבגמ תללוכה תילטיגיד הרבגה תכרעמ     99.034.0249
תטרופמה םילוקמרה תומכל םיאתמה קפסהב      
היהי רבגמה .הברזר %05 + תויומכה בתכב      

15,000.00 15,000     1.00 'פמוק .DIGITAL AUDIO  
      
םורחה תזירכ תכרעמל תיזכרמ הרקב תדיחי     99.034.0259
תוטלקומ תועדוה ןוסכיאל ןורכז תדיחי תללוכה      
תובלושמה תויטמוטא תועדוה גותימ תכרעמו      
לולכת תדיחיה .יוליגהךרעמ םע      

2,875.00 2,875.00     1.00 'פמוק .AUDIO CONTROLLER  
      
)ROTARENEG-ENOT( תותוא ללוחמ     99.034.0269

2,070.00 2,070.00     1.00 'פמוק .םינוט 9 -ל תוארתה תרבעהל דעוימה  
      
םינוש הזירכ ירוזא 8 -ל תימוקמ גותימ תכרעמ     99.034.0279

3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .תיללכ הזירכל דחאו  
      
      

183,000.00 430.99.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../079 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     079 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
183,000.00 מהעברה      

      
      
חולב תנקתומ תימוקמ ןופורקימ תדיחי     99.034.0289
חולמ הזירכ תלעפה רשפאת רשא הרקבה      

5,300.00 2,650.00     2.00 'פמוק .םינושה םירוזאה לא הרקבה  
      
הארתהל GNOG תמדקומ הארתה תדיחי     99.034.0299

2,400.00 2,400.00     1.00 'פמוק .הזירכ עוציב ינפל  
      
תועדוה 6 דע לש תוטלקומ תועדוה תונכת     99.034.0309

1,380.00 1,380.00     1.00 'פמוק .תירבעב תונוש  
      
םילוקמר יווקב הלקת יוהיז )תודיחי( תכרעמ     99.034.0319
תזכרב תוארתה תלבק ללוכ םינופורקימו      

2,400.00 2,400.00     1.00 'פמוק .םיווקב קתנו רצק תקידבו תישארה  
      
לקינ ירבצמ 'עמו ןעטמ תדיחי תנקתהו הקפסה     99.034.0329

2,900.00 2,900.00     1.00 'פמוק .דויצה דסמב םוריח תעשל םיימדק  
      
ךכוסמ ידיג וד ןופורקימ לבכ תלחשהו הקפסה     99.034.0339

3,000.00  10.00   300.00 .M&A 1226 רודלט סופיטמ רטמ   
      
םגד סקלפמיס תרצות WS 8" לוקמר     99.034.0349

25,500.00 300.00    85.00 .תירוחא אספוקו לירג ללוכ 5079-2079 'חי   
      
ילוקמר תודימל תומאותמ הדוהת תואספוק     99.034.0359
ירדחבו תוריק םע םילוקמר תנקתהל הרקתה      

  600.00  40.00    15.00 .תוגרדמ 'חי   
      
שאר ללוכ רפוש ילוקמר לש הנקתהו הקפסה     99.034.0369
טרופמכ הילת ירזיבא ללוכ ,יאנשו ףחד      

1,830.00 610.00     3.00 .ינכטה טרפמב 'חי   
      
לתופמ # GWA 81 ידיג וד לבכב טוויח     99.034.0379

2,700.00   9.00   300.00 .ךכוסמ רטמ   
      
תוינכות לש םיטס 3 ללוכ תכרעמה תלעפה     99.034.0389
עצומה דויצה לש הלעפהה תוארוהו עוציבל      

2,650.00 2,650.00     1.00 'פמוק .תוירחא הנושאר הנש ללוכ  
      
םותסש ללוכ MF-002 גוסמ יוביכ זג לכימ     99.034.0399
,תינדי הלעפה ,דיאונולוס ,ץחל ןועש ,ןוחטב      
רזיבא לכו םטא ,ינקת שימג רוניצ ,ץחל גתמ      
1002 ןקת יפל ותלעפהו ותבצהל שרדנה ףסונ      
    APFN רשואמ CLU/MF/LU , תרנצ ללוכ  

30,000.00 6,000.00     5.00 ג"ק 3 דע לקשמב זג + םיריחנו 'חי   
263,660.00 430.99.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../080 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     080 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
263,660.00 מהעברה      

      
      

1,450.00 290.00     5.00 1211-07 יוביכ ילכימל ךומנ ץחל דמ 'חי  99.034.0409
      

2,900.00 2,900.00     1.00 'פמוק .זגב שא יוביכ אשונל םינקת ןוכמ תקידב 99.034.0419
      
הקבא תועצמאב תיטמוטוא יוביכ תכרעמ     99.034.0429
71 יפל  4521LU ןקת ות אשונה השבי      
    APAN ןונכת תוברל רוטרנג רדח יוביכל  

22,200.00 22,200     1.00 PRE ENGINEENED. 'חי   
290,210.00 שא יוביכ/יוליג תכרעמ 430.99 כ"הס  

      
ה י י נ מ  ת כ ר ע מ  060.99 ק ר פ  ת ת       
      
8 לש II-MFB יצורע בר הנומ לש הקפסא     99.060.0010
םיזאפ-דח םיצורע 42 וא םיזאפ תלת םיצורע      
CETAS( קטייס תרצות  םהינבש בוליש לכ וא      
לפוכ ,םיקפסה ,םיחתמ ,םימרז תדידמ ,)       
םיצורעל תונכת תורשפא ,DHT קפסה      
םע ז"ועתב הינמ .םיזאפ-תלת וא/ו םיזאפ-דח      
ינותנ רגוא .0402 תנש דע לארשיל הנש חול      
תואיצי 2 ללוכ .ץורע לכל םימי 021-ל היגרנא      
584SR תרושקת - תויטרדנטס תרושקת      
יפל S5.0ssalC קויד .PI/PCT תרושקתו      
    1991-61.21C ISNA 6301-וCEI. חתמ  
)CAV562-671 )032/004 הקפסא      
ךרד )ENIL-4 תויהל תבייח היצרוגיפנוק(      

12,000.00 12,000     1.00 .רשואמ ךרע הווש וא . 40.0A-ל םרז יאנש 'חי   
      
41 לש II-MFB יצורע בר הנומ לש הקפסא     99.060.0020
םיזאפ-דח םיצורע 45 וא םיזאפ תלת םיצורע      
CETAS( קטייס תרצות  םהינבש בוליש לכ וא      
לפוכ ,םיקפסה ,םיחתמ ,םימרז תדידמ ,)       
םיצורעל תונכת תורשפא ,DHT קפסה      
םע ז"ועתב הינמ .םיזאפ-תלת וא/ו םיזאפ-דח      
ינותנ רגוא .0402 תנש דע לארשיל הנש חול      
תואיצי 2 ללוכ .ץורע לכל םימי 021-ל היגרנא      
584SR תרושקת - תויטרדנטס תרושקת      
יפל S5.0ssalC קויד .PI/PCT תרושקתו      
    1991-61.21C ISNA 6301-וCEI. חתמ  
)CAV562-671 )032/004 הקפסא      
ךרד )ENIL-4 תויהל תבייח היצרוגיפנוק(      

14,500.00 14,500     1.00 .רשואמ ךרע הווש וא . 40.0A-ל םרז יאנש 'חי   
      
      
      

26,500.00 060.99.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../081 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     081 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
26,500.00 מהעברה      

      
      
6 לש II-MFB יצורע בר הנומ לש הקפסא     99.060.0030
םיזאפ-דח םיצורע 81 וא םיזאפ תלת םיצורע      
CETAS( קטייס תרצות  םהינבש בוליש לכ וא      
לפוכ ,םיקפסה ,םיחתמ ,םימרז תדידמ ,)       
םיצורעל תונכת תורשפא ,DHT קפסה      
םע ז"ועתב הינמ .םיזאפ-תלת וא/ו םיזאפ-דח      
ינותנ רגוא .0402 תנש דע לארשיל הנש חול      
תואיצי 2 ללוכ .ץורע לכל םימי 021-ל היגרנא      
584SR תרושקת - תויטרדנטס תרושקת      
יפל S5.0ssalC קויד .PI/PCT תרושקתו      
    1991-61.21C ISNA 6301-וCEI. חתמ  
)CAV562-671 )032/004 הקפסא      
ךרד )ENIL-4 תויהל תבייח היצרוגיפנוק(      

10,500.00 10,500     1.00 .רשואמ ךרע הווש וא . 40.0A-ל םרז יאנש 'חי   
      

3,190.00  55.00    58.00 .ssalC 5.0  רפמא 001\40.0 םרז יאנש 'חי  99.060.0040
      

  384.00  64.00     6.00 .ssalC 5.0   רפמא 002\40.0 םרז יאנש 'חי  99.060.0050
      

  390.00  13.00    30.00 . ר"ממ 5*5.1 הנומל הנזה לבכ רטמ  99.060.0060
      

1,500.00  15.00   100.00 . רפסוממ ר"ממ 7*5.1 ז"נשמל דוקיפ לבכ רטמ  99.060.0070
      
םינומה ןיב תרושקת לבכ לש הנקתהו הקפסא     99.060.0080

1,700.00  17.00   100.00 . לתופמו ךכוסמ גוז 22G.W.A , 2 רטמ   
      
ץורע ללוכ - II-CTE ריממ תלעפהו הקפסא     99.060.0090
    tenrehtE 584 תרושקת יצורע ינשוSR, ללוכ  

5,500.00 5,500.00     1.00 .רשואמ ךרע הווש וא הללוס + CTR ןורכיז 'חי   
      
תרושקת וקל קרב ןגמ לש הנקתהו הקפסא     99.060.0100
SRUPL584 תמגודכ       SR -584  םינומ      
ךרע הווש וא RELLUMDIEW תרצות      

1,300.00 1,300.00     1.00 .רשואמ 'חי   
      
למשח תינמ תכרעמל הכרדהו הצרה ,הלעפה     99.060.0110

5,200.00 5,200.00     1.00 'פמוק . תרושקתב תבשחוממ  
56,164.00 היינמ תכרעמ 060.99 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../082 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     082 תילכת בר תולוכמ הנבמ

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ק נ  301.99 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
רטוקב רוניצ היושע תמלשומ ןופלט תדוקנ     99.103.0010
לבכ תוברל ,הפישח וא היומס הנקתהב שרדנכ      
רבוחמו לחשומ תוחפל A6TAC  ןופלט      
דע מ"התה וא/ו ר"התהמ וקה ,טלפמוק      
",קזב" תושירד יפל םויס רזיבא ןכו הדוקנה      
לכה ,ע"ש וא "סוקופ" םגד "דרובסיוו" תמגוד      

1,800.00 150.00    12.00 םירשגמו הנורוק ירבחמ תוברל םלשומ 'קנ   
      
תמגוד עקת יתב בר :תללוכה הדובע תדמע     99.103.0030
תיב תדוקנ 1 :תוברל 41D םגד טסלפ .א.ד.ע      
2 םע YX2N 5.2x3 לבכב תמלשומ עקת      
תרושקת תודוקנ 2 ,ילארשי םגד 61A םירזיבא      
ןקתב רזיבא ללוכ TAC-7 לבכב תומלשומ      

82,800.00 1,200.00    69.00 רוביחו a6-TAC 'חי   
84,600.00 תרושקתו למשח תודוקנ 301.99 כ"הס  

      
ו פ ר ט  ר ד ח  401.99 ק ר פ  ת ת       
      
תינתיב תמגוד ןוטבמ ימורט הנבמ םיאנש רדח     99.104.0010
1.4x9.3 תודימב דחא יאנשל רשואמ ע"וש וא      
ללוכו רתיה תלבק ללוכ ,הבצהו הלבוה ללוכ 'מ      

180,000.00 180,000     1.00 'פמוק .י"חחל הריסמ  
180,000.00 ופרט רדח 401.99 כ"הס  

2,289,114.00 למשח תונוש 99 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

26592052.20 יתילכת בר תולוכמ הנבמ כ"הס
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../083 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     083 תילכת בר תולוכמ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ     
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                       163,940.00 הריפח 020.10 קרפ תת    
    

                       160,505.00 קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 050.10 קרפ תת    
    

            324,445.00 רפע תודובע 10 כ"הס              
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                       154,860.00 םיעצמ 110.20 קרפ תת    
    

                       116,480.00 סנולכ ישארו תודוסי 210.20 קרפ תת    
    

                       173,250.00 דוסי תורוק 140.20 קרפ תת    
    

                       785,571.00 תופצרו םיפצרמ 050.20 קרפ תת    
    

                       617,380.00 ןוטב תוריק 160.20 קרפ תת    
    

                       162,165.00 ןוטב ידומע 260.20 קרפ תת    
    

                       396,430.00 תוקעמו תורוק 170.20 קרפ תת    
    

                        69,760.00 תורוגח 270.20 קרפ תת    
    

                       670,346.00 אלמ ןוטב תוגגו תורקת 180.20 קרפ תת    
    

                       238,460.00 תוגגל םיעופיש ןוטבו גניפוט ןוטב 580.20 קרפ תת    
    

                       108,166.00 תוגרדמ ישלושמו םיחטשמ 290.20 קרפ תת    
    

                        18,500.00 םיצוקו ןוגיע יגרב ,הדלפ יחפו ידומע 790.20 קרפ תת    
    

                      1,565,500.00 ןויז תדלפ 890.20 קרפ תת    
    

           5,076,868.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס              
    
ךורדו םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ      
    

                       432,250.00 תולולח ,תוימורט ןוטב תוטלפ 030.30 קרפ תת    
)םיד"חול(תוכורדו            
    

            432,250.00 ךורדו םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס              
 
 
 

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../084 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     084 תילכת בר תולוכמ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הינב תודובע 40 קרפ      
    

                         8,040.00 ןוטב יקולבב הינב 010.40 קרפ תת    
    

              8,040.00 הינב תודובע 40 כ"הס              
    
םוטיא 50 קרפ      
    

                       339,472.00 01 טרפ ב המוק תספרמ 100.50 קרפ תת    
    

                       186,200.00 . 11 טרפ ג ,א תומוק הפצר 200.50 קרפ תת    
    

                        75,891.20 . 813 טרפ תילעמ ריפ 300.50 קרפ תת    
    

                        54,342.40 72 333 ופרט רדח 400.50 קרפ תת    
    

                       221,480.00 432 סנולכ שאר היולת 00 הפצר 500.50 קרפ תת    
   171         
    

                        30,464.00 04 22 םיבוטר םירדח 600.50 קרפ תת    
    

                       141,120.00 הלוכמ תוגג 700.50 קרפ תת    
    

                       146,832.00 68 97 822 671 תוגג 800.50 קרפ תת    
    

                        80,640.00 04 הרוק יבג לע טירקנפס תוחול 900.50 קרפ תת    
    

                        11,424.00 שא דגנ םוטיא 010.50 קרפ תת    
    

                        59,520.00 תורוק םוטיא 530.50 קרפ תת    
    

           1,347,385.60 םוטיא 50 כ"הס              
    
תורגסמו תורגנ 60 קרפ      
    

                        90,100.00 תורגנ 100.60 קרפ תת    
    

                      1,004,450.00 תורגסמ 200.60 קרפ תת    
    

                        32,400.00 םיתוריש יאת 300.60 קרפ תת    
    

           1,126,950.00 תורגסמו תורגנ 60 כ"הס              
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../085 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     085 תילכת בר תולוכמ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

תויללכ תויחנה 000.70 קרפ תת                                     
    

                       201,785.00 ץוחו םינפ םימ תוכרעמ 100.70 קרפ תת    
    

                       107,350.00 םינפ זוקינו בויב תוכרעמ 200.70 קרפ תת    
    

                       159,350.00 האורבת תודוקנו םיירטינס םילכ 300.70 קרפ תת    
    

            468,485.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס              
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                        34,640.00 ןוטב יסיסבו תוריפח 110.80 קרפ תת    
    

                        17,950.00 הרקב יאת 210.80 קרפ תת    
    

                         3,180.00 "קזב" הרקב יאת 410.80 קרפ תת    
    

                        73,960.00 תיטסלפ למשח תרנצ 120.80 קרפ תת    
    

                       133,200.00 םילבכ תולעת 320.80 קרפ תת    
    

                         7,710.00 םילבכ תומלוס 420.80 קרפ תת    
    

                       269,410.00 )YX2N )EPLX  תשוחנ ילבכ 130.80 קרפ תת    
    

                        49,499.00 םייולג תשוחנ יכילומ 530.80 קרפ תת    
    

                         7,315.00 שא יניסח םילבכ 730.80 קרפ תת    
    

                        16,206.00 תורחא תונגהו תוקראה 040.80 קרפ תת    
    

                        58,340.00 יקיזחמו תועורז ,הרואת ידומע 650.80 קרפ תת    
םילגד            
    

                         3,830.00 םירזיבאו דויצ ישגמ 750.80 קרפ תת    
    

                       139,610.00 I.C תוביתו למשח תוחולל הנבמ 160.80 קרפ תת    
    

                        61,621.00 C ןייפוא םיז"אמ 260.80 קרפ תת    
    

                        57,630.00 םית"מאמ 360.80 קרפ תת    
    

                        20,650.00 םינעגמו םירסממ 660.80 קרפ תת    
    

                         1,960.00 םיחיטבמ יקתנמו םיכיתנ 860.80 קרפ תת    
 

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../086 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     086 תילכת בר תולוכמ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                        30,335.00 הרקבו דוקיפ ירזיבא ,םילבק ,םיאנש 960.80 קרפ תת    
הדידמ ירישכמו            
    

                         1,376.00 עקת יתב 270.80 קרפ תת    
    

                         8,670.00 םירזיבא 370.80 קרפ תת    
    

                        79,310.00 רואמ תודוקנ 101.80 קרפ תת    
    

                        34,181.00 עקת יתב תודוקנ 201.80 קרפ תת    
    

                        82,115.00 תונוש תודוקנ 301.80 קרפ תת    
    

                         2,800.00 תוקירסו ךמסומ קדוב תוקידב 701.80 קרפ תת    
תויפרגומרת            
    

           1,195,498.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס              
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                        37,350.00 םינפ חיט 100.90 קרפ תת    
    

             37,350.00 חיט תודובע 90 כ"הס              
    
יופיחו ףוציר 01 קרפ      
    

                        14,850.00 ףוציר 100.01 קרפ תת    
    

                      1,038,400.00 ןתירואילופ 300.01 קרפ תת    
    

                       185,440.00 הרהזא חטשמ 400.01 קרפ תת    
    

                       255,000.00 היצנגרפמיא 500.01 קרפ תת    
    

           1,493,690.00 יופיחו ףוציר 01 כ"הס              
    
עבצ תודובע 11 קרפ      
    

                        58,500.00 םינפ עבצ 110.11 קרפ תת    
    

             58,500.00 עבצ תודובע 11 כ"הס              
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../087 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     087 תילכת בר תולוכמ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םוינימולא 21 קרפ      
    

                      4,606,556.00 םוינימולא 100.21 קרפ תת    
    

           4,606,556.00 םוינימולא 21 כ"הס              
    
ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ      
    

                       493,000.00 םימ רורק תכרעמ 100.51 קרפ תת    
    

                       128,000.00 ריוא לופיט תודיחי 200.51 קרפ תת    
    

                       185,750.00 תויאמצע גוזימ תודיחי 300.51 קרפ תת    
    

                        50,800.00 םיחופמ 400.51 קרפ תת    
    

                       255,800.00 ריוא רוזיפ תכרעמ 500.51 קרפ תת    
    

                       123,550.00 הירזיבאו תרנצ 600.51 קרפ תת    
    

                        32,590.00 דודיב 700.51 קרפ תת    
    

                        69,000.00 דוקיפו למשח תודובע 800.51 קרפ תת    
    

                        10,800.00 םיפדנמ תקיני תולעת 900.51 קרפ תת    
    

                        99,800.00 םיטלקמב ןוניסו רורוויא תודיחי 010.51 קרפ תת    
    

                        17,900.00 תונוש 110.51 קרפ תת    
    

                        36,000.00 היגרנא ינומ 210.51 קרפ תת    
    

           1,502,990.00 ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס              
    
תוילעמ 71 קרפ      
    

                       300,000.00 תילעמ 100.71 קרפ תת    
    

                         8,000.00 תוביטנרטלא 200.71 קרפ תת    
    

                       388,800.00 תורש 300.71 קרפ תת    
    

            696,800.00 תוילעמ 71 כ"הס              
 
 
 
 
 
 

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../088 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     088 תילכת בר תולוכמ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תרושקת תויתשת 81 קרפ      
    

                         6,225.00 םירשגמו םילבכ 010.81 קרפ תת    
    

                        25,240.00 דוויז ירזיבאו תונורא/םידסמ 030.81 קרפ תת    
    

             31,465.00 תרושקת תויתשת 81 כ"הס              
    
שרח תורגסמ 91 קרפ      
    

                       496,800.00 שרח תורגסמ 010.91 קרפ תת    
    

                        29,700.00 תיצקורטסנוק לע שא דגנ הנגה 020.91 קרפ תת    
.הדלפ            
    

            526,500.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס              
    
תושעותמ תודובע 22 קרפ      
    

                       513,325.00 תושעותמ תודובע 100.22 קרפ תת    
    

                      1,643,200.00 תורקת 200.22 קרפ תת    
    

           2,156,525.00 תושעותמ תודובע 22 כ"הס              
    
תואסנולכ 32 קרפ      
    

                       594,450.00 השבי החידקב ןוטב תואסנולכ 010.32 קרפ תת    
    

            594,450.00 תואסנולכ 32 כ"הס              
    
ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ      
    

                           900.00 טוליש 100.03 קרפ תת    
    

                         1,072.00 םיתורישבו תחלקמב םירזיבא 110.03 קרפ תת    
    

                        17,000.00 תונוליוו םינוליצ 050.03 קרפ תת    
    

             18,972.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../089 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     089 תילכת בר תולוכמ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

שא יוביכ תוכרעמ 43 קרפ      
    

תויללכ תויחנה 100.43 קרפ תת                                     
    

                       539,880.00 םירלקנירפס תכרעמ 200.43 קרפ תת    
    

            539,880.00 שא יוביכ תוכרעמ 43 כ"הס              
    
רוטרנג לזיד תכרעמ 93 קרפ      
    

                        58,000.00 יטמוטוא רוטרנג לזיד תודיחי 010.93 קרפ תת    
    

                        14,000.00 רוטרנג לזיד תודיחי תנקתהו הלבוה 030.93 קרפ תת    
    

                         9,000.00 תוארתה לנפ 070.93 קרפ תת    
    

                        11,500.00 רוטרנג לזידל תקתשומ הפוח 090.93 קרפ תת    
    

             92,500.00 רוטרנג לזיד תכרעמ 93 כ"הס              
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                       141,212.00 תוינדאו םילספס 100.04 קרפ תת    
    

                        63,000.00 35.04 קרפ תת 350.04 קרפ תת    
    

                        60,240.00 45.04 קרפ תת 450.04 קרפ תת    
    

                       136,500.00 ןוטבמ םיכמות תוריק 160.04 קרפ תת    
    

            400,952.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס              
    
היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

תויללכ תורעה 100.14 קרפ תת                                     
    

                         4,553.60 ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 110.14 קרפ תת    
    

                         6,485.00 םיינועבצ ץע יבבש ,ןבא יקולח ,ףוט 210.14 קרפ תת    
טסופמוקו            
    

                        20,656.00 העיטנ 020.14 קרפ תת    
    

                         7,420.00 הרקב שארל םירזיבא 140.14 קרפ תת    
    

                         2,090.00 היקשה ירקבו םיבשחמ 050.14 קרפ תת    
    

                        72,138.00 היקשה תרנצ 070.14 קרפ תת    
 

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../090 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     090 תילכת בר תולוכמ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                         3,878.00 ףוטפט תוחולש 080.14 קרפ תת    
    

                         7,000.00 הרקב תוחוש 090.14 קרפ תת    
    

                         9,460.00 תכרעמ ישאר 990.14 קרפ תת    
    

                         1,554.00 01.14 קרפ תת 011.14 קרפ תת    
    

                         1,500.00 02.14 קרפ תת 021.14 קרפ תת    
    

            136,734.60 היקשהו ןוניג 14 כ"הס              
    
ןוטב יחטשמ 05 קרפ      
    

                        27,500.00 ןוטב יפצרמ :רוטקורטסנוק 030.05 קרפ תת    
    

             27,500.00 ןוטב יחטשמ 05 כ"הס              
    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                        22,563.00 העונת 100.15 קרפ תת    
    

                        68,400.00 תויתשתו םיעצמ 030.15 קרפ תת    
    

                        54,470.00 01.15 קרפ תת 130.15 קרפ תת    
    

                        80,000.00 02.15 קרפ תת 230.15 קרפ תת    
    

                       398,000.00 03.15 קרפ תת 330.15 קרפ תת    
    

                       417,030.00 04.15 קרפ תת 430.15 קרפ תת    
    

           1,040,463.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס              
    
ץוח זוקינו בויב ,םימ תויתשת 75 קרפ      
    

תויללכ תויחנה 000.75 קרפ תת                                     
    

                       212,050.00 זוקינו בויב ינקתמ ,םיזקנ תרנצ 200.75 קרפ תת    
    

            212,050.00 ץוח זוקינו בויב ,םימ תויתשת 75 כ"הס              
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../091 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     091 תילכת בר תולוכמ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תולוכמ רובע המחלהו ךותיח תודובע 06 קרפ      
    

                       131,100.00 תודובע רובע - ןינב ילעופ ע"ש  100.06 קרפ תת    
תולוכמ תמחלהו ךותיח            
    

            131,100.00 תולוכמ רובע המחלהו ךותיח תודובע 06 כ"הס              
    
סנולכ ישארו םידומעל תוינבת 28 קרפ      
    

                        18,039.00 םילוגע םידומעל תוינבת 170.28 קרפ תת    
    

             18,039.00 סנולכ ישארו םידומעל תוינבת 28 כ"הס              
    
למשח תונוש 99 קרפ      
    

                        96,040.00 ץוח תויתשת 010.99 קרפ תת    
    

                        14,400.00 תומלוסו תולעת 110.99 קרפ תת    
    

                        48,934.00 למשח תוחול 210.99 קרפ תת    
    

                      1,467,516.00 הרואת 020.99 קרפ תת    
    

                        51,250.00 םירזיבא 030.99 קרפ תת    
    

                       290,210.00 שא יוביכ/יוליג תכרעמ 430.99 קרפ תת    
    

                        56,164.00 היינמ תכרעמ 060.99 קרפ תת    
    

                        84,600.00 תרושקתו למשח תודוקנ 301.99 קרפ תת    
    

                       180,000.00 ופרט רדח 401.99 קרפ תת    
    

           2,289,114.00 למשח תונוש 99 כ"הס              
26,592,052.20 יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 כ"הס                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../092 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     092 תילכת בר תולוכמ הנבמ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ    
   

            324,445.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   

           5,076,868.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

            432,250.00 ךורדו םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ   
   

              8,040.00 הינב תודובע 40 קרפ   
   

           1,347,385.60 םוטיא 50 קרפ   
   

           1,126,950.00 תורגסמו תורגנ 60 קרפ   
   

            468,485.00 האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

           1,195,498.00 למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

             37,350.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

           1,493,690.00 יופיחו ףוציר 01 קרפ   
   

             58,500.00 עבצ תודובע 11 קרפ   
   

           4,606,556.00 םוינימולא 21 קרפ   
   

           1,502,990.00 ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ   
   

            696,800.00 תוילעמ 71 קרפ   
   

             31,465.00 תרושקת תויתשת 81 קרפ   
   

            526,500.00 שרח תורגסמ 91 קרפ   
   

           2,156,525.00 תושעותמ תודובע 22 קרפ   
   

            594,450.00 תואסנולכ 32 קרפ   
   

             18,972.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ   
   

            539,880.00 שא יוביכ תוכרעמ 43 קרפ   
   

             92,500.00 רוטרנג לזיד תכרעמ 93 קרפ   
   

            400,952.00 רתאה חותיפ 04 קרפ   
   

            136,734.60 היקשהו ןוניג 14 קרפ   
   

             27,500.00 ןוטב יחטשמ 05 קרפ   
קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../093 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     093 תילכת בר תולוכמ הנבמ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
           1,040,463.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   

   
            212,050.00 ץוח זוקינו בויב ,םימ תויתשת 75 קרפ   

   
            131,100.00 תולוכמ רובע המחלהו ךותיח תודובע 06 קרפ   

   
             18,039.00 סנולכ ישארו םידומעל תוינבת 28 קרפ   

   
           2,289,114.00 למשח תונוש 99 קרפ   

   
26,592,052.20 יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 כ"הס             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית   .../094 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיטקייורפ לוהינ ןייטשניבור זרא
ריאמ תומר בשומ 6401533-770:ןופלט
 
 

יתילכת בר תולוכמ הנבמ
 

15/02/2021
דף מס':     094 תילכת בר תולוכמ הנבמ

  
הנבמ ךס  

26,592,052.20 יתילכת בר תולוכמ הנבמ 10 הנבמ  
 

  
לכה ךס  

26,592,052.20  יללכ כ"הס  
 4,520,648.87 מ"עמ %71  
 31,112,701.07 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                                

ךיראת                                   
 

קובץ: מבנה מכולות רב תכלית 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב


