
רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     001 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
: תבותכ הסדנה ףגא :הנבמה 10 קרפ      
המידק ,1 לצרה      
      
םוקמל הסינכ טוליש 100.10 קרפ תת      
      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק ימואל ןיבה תושיגנה למסב השיגנ הסינכ ןומיס 01.001.0010
    550.00 םוקמל הסינכ טוליש 100.10 כ"הס  

      
יוהיזו הנווכה טוליש 200.10 קרפ תת      
      
לע םימקוממ םיטלשה םיטלש תבכרהו הקפסא     01.002.0010
.)ךרדה לעמ םיטלש תויהל םילוכי ףסונב(ריק      
051 הבוגב אצמנ טלש לכלעש עדימה זכרמ      
מ"ס 001-מ הכומנ הניא עדימה תיתחת ;מ"ס      
הבוגמ הובג וניא עדימה לש ןוילעה והצקו      
טעמל( םיאתמ למס ללוכ טולישה.תלדהףוקשמ      
ןפוגו עקרל יתוזח דוגינבתויתואה ;)שבכב      

  4,400.00   550.00     8.00 'פמוק .טושפ  
  4,400.00 יוהיזו הנווכה טוליש 200.10 כ"הס  

      
תורש תלבק תדמע 300.10 קרפ תת      
הבישיב השיגנ      
      
תורישה תודמע רפסמכ תואסכה רפסמ תנכה      
%01 םכותמו )תושיגנהקר אל( םוקמב      
האצותה- הנתמהה רוזאב םישיגנ םיבשומ      
.הלעמ יפלכ דימת לגועת      
      
ינפל דוקפת חטשמ עוציב .דוקפת חטשמ     01.003.0020
051X051 וא071X031 לדוגב תלדה ירחאו      
לכה םייקה ףוצירה תרדסמ תוחפל מ"ס      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
תושיגנ תושירד יפל בשומה הבכרהו הקפסא     01.003.0030
הבוג דפורמ בשומב( בשומה ינפ הבוג :םיכנל      
,מ"ס 84 -54 )התעיקש רחאל תירכה ינפ      
בשומה בגל בשומה תיזחמ קחרמ .תעיקש      
,מ"ס 54 -04. מ"ס 2 -מ רתוי אל :בשומה      
תונעשמ םע מ"ס 05 -מ לודג אל -הסרוכב      
מ"ס 03 ךרואב ,בשומה ידיצ ינשמ .םיידי      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק בשומה ינפמ מ"ס 42 - 81 הבוגב ,תוחפל  
      
ל תחא הדמע )הארשה תאלול( עמש תכרעמ     01.003.0040

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק ההז תוריש לכב תודמע 01  
  4,700.00 הבישיב השיגנ תורש תלבק תדמע 300.10 כ"הס  

      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מבנה ציבור   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     002 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םימאתומ םיבשומ 400.10 קרפ תת      
הנתמה ירוזאב      
      
תורישה תודמע רפסמכ תואסכה רפסמ תנכה      
%01 םכותמו )תושיגנהקר אל( םוקמב      
האצותה- הנתמהה רוזאב םישיגנ םיבשומ      
.הלעמ יפלכ דימת לגועת      
      
תושיגנ תושירד יפל בשומה הבכרהו הקפסא     01.004.0020
הבוג דפורמ בשומב( בשומה ינפ הבוג :םיכנל      
,מ"ס 84 -54 )התעיקש רחאל תירכה ינפ      
בשומה בגל בשומה תיזחמ קחרמ .תעיקש      
,מ"ס 54 -04. מ"ס 2 -מ רתוי אל :בשומה      
תונעשמ םע מ"ס 05 -מ לודג אל -הסרוכב      
מ"ס 03 ךרואב ,בשומה ידיצ ינשמ .םיידי      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק בשומה ינפמ מ"ס 42 - 81 הבוגב ,תוחפל  
    850.00 הנתמה ירוזאב םימאתומ םיבשומ 400.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מבנה ציבור   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     003 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םלוא סיפ זכרמ :הנבמה 20 קרפ      
ןרוצ ,המקשה 'חר :תבותכ ןרוצ-טרופס      
      
םוקמל הסינכ טוליש 100.20 קרפ תת      
      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק ימואל ןיבה תושיגנה למסב השיגנ הסינכ ןומיס 02.001.0010
    550.00 םוקמל הסינכ טוליש 100.20 כ"הס  

      
יוהיזו הנווכה טוליש 200.20 קרפ תת      
      
לע םימקוממ םיטלשה םיטלש תבכרהו הקפסא     02.002.0010
.)ךרדה לעמ םיטלש תויהל םילוכי ףסונב(ריק      
051 הבוגב אצמנ טלש לכלעש עדימה זכרמ      
מ"ס 001-מ הכומנ הניא עדימה תיתחת ;מ"ס      
הבוגמ הובג וניא עדימה לש ןוילעה והצקו      
טעמל( םיאתמ למס ללוכ טולישה.תלדהףוקשמ      
ןפוגו עקרל יתוזח דוגינבתויתואה ;)שבכב      

  3,300.00   550.00     6.00 'פמוק .טושפ  
  3,300.00 יוהיזו הנווכה טוליש 200.20 כ"הס  

      
םידחוימ תומוקמ 300.20 קרפ תת      
הבישיל םידעוימה      
      
) 32 -ש( הבישיל םידעוימה םידחוימ תומוקמ      
ןיינע דקומב וא רוגס ירוביצ םוקמב םלואב      
םיבשומ םהב שישו ןיינב וניאש ירוביצ םוקמב      
להקל םיעובק      
      
םיבשומ עיצי      
      
תושירד יפל בשומל םימייק םיבשומ תמאתה     02.003.0020

  1,700.00   850.00     2.00 'פמוק תושיגנ השרומ ח"וד האר םיכנל תושיגנ  
      
מ"ס 56 לש חוורמ  רוציל "מע םיבשומ  קוריפ     02.003.0030

  2,800.00   700.00     4.00 'פמוק םישרדנה םינוקיתה לכ תורמל  
      
011X06 תוחפל תוריש תייחל םוקמ תנכה     02.003.0060

    600.00   600.00     1.00 'פמוק )ג"כל םוקמל ףופחל לוכי( מ"ס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  5,100.00 300.20.1 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מבנה ציבור   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     004 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,100.00 מהעברה      

      
      
אסכל םידחוימה הבישיה תומוקמ םוקימ תנכה     02.003.0070
021X08 -שרדנה ישפוח הפצר חטש .םילגלג      
הבישיה תומוקמ ינפל רבעמבחור ,תוחפל מ"ס      
היהי אל ,ךרוצלםאתהב ,םהירוחאמו םידחוימה      
ליבומ רבעמה םאו ,מ"ס 54 -מ ןטק      
ובחור -םיפסונ םידחוימה הבישיהתומוקמל      
קפוסי םוקמהש רשפא. .(תוחפל מ"ס 09 היהי      
םניאשםיבשומה תאצוה וא לופיק תועצמאב      

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק .הפצרל םירבוחמ  
  7,500.00 הבישיל םידעוימה םידחוימ תומוקמ 300.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מבנה ציבור   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     005 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
המידק טרופסה לכיה :הנבמה 30 קרפ      
המידק ,םילקדה תורדש : תבותכ      
      
םוקמל הסינכ טוליש 100.30 קרפ תת      
      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק ימואל ןיבה תושיגנה למסב השיגנ הסינכ ןומיס 03.001.0010
      
שבכ לא הנפמה טלש השיגנ הניאש הסינכב     03.001.0020
שרגמ סלפמל השיגנה הסינכה לא ליבומ      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק טרופס  
  1,000.00 םוקמל הסינכ טוליש 100.30 כ"הס  

      
יוהיזו הנווכה טוליש 200.30 קרפ תת      
      
לע םימקוממ םיטלשה םיטלש תבכרהו הקפסא     03.002.0010
.)ךרדה לעמ םיטלש תויהל םילוכי ףסונב(ריק      
051 הבוגב אצמנ טלש לכלעש עדימה זכרמ      
מ"ס 001-מ הכומנ הניא עדימה תיתחת ;מ"ס      
הבוגמ הובג וניא עדימה לש ןוילעה והצקו      
טעמל( םיאתמ למס ללוכ טולישה.תלדהףוקשמ      
ןפוגו עקרל יתוזח דוגינבתויתואה ;)שבכב      

  4,400.00   550.00     8.00 'פמוק .טושפ  
  4,400.00 יוהיזו הנווכה טוליש 200.30 כ"הס  

      
תורש תלבק תדמע 300.30 קרפ תת      
הדימעב השיגנ      
      
תורישה תודמע רפסמכ תואסכה רפסמ תנכה      
%01 םכותמו )תושיגנהקר אל( םוקמב      
האצותה- הנתמהה רוזאב םישיגנ םיבשומ      
.הלעמ יפלכ דימת לגועת      
      
09 - 57 :הבוג :ךמנומ ףדמ הבכרהו הקפסא     03.003.0010
09 תוחפל :בחור,מ"ס 02 תוחפל :קמוע ,מ"ס      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק ,מ"ס  
    450.00 הדימעב השיגנ תורש תלבק תדמע 300.30 כ"הס  

      
םידחוימ תומוקמ 400.30 קרפ תת      
הבישיל םידעוימה      
      
) 32 -ש( הבישיל םידעוימה םידחוימ תומוקמ      
ןיינע דקומב וא רוגס ירוביצ םוקמב םלואב      
םיבשומ םהב שישו ןיינב וניאש ירוביצ םוקמב      
להקל םיעובק      
      
םיבשומ עיצי      
      
      

400.30.1 קרפ תתב הרבעהל          
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מבנה ציבור   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     006 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תושירד יפל בשומל םימייק םיבשומ תמאתה     03.004.0020

  1,700.00   850.00     2.00 'פמוק תושיגנ השרומ ח"וד האר םיכנל תושיגנ  
      
מ"ס 56 לש חוורמ  רוציל "מע םיבשומ  קוריפ     03.004.0030

  2,800.00   700.00     4.00 'פמוק םישרדנה םינוקיתה לכ תורמל  
      
011X06 תוחפל תוריש תייחל םוקמ תנכה     03.004.0060

    600.00   600.00     1.00 'פמוק )ג"כל םוקמל ףופחל לוכי( מ"ס  
      
אסכל םידחוימה הבישיה תומוקמ םוקימ תנכה     03.004.0070
021X08 -שרדנה ישפוח הפצר חטש .םילגלג      
הבישיה תומוקמ ינפל רבעמבחור ,תוחפל מ"ס      
היהי אל ,ךרוצלםאתהב ,םהירוחאמו םידחוימה      
ליבומ רבעמה םאו ,מ"ס 54 -מ ןטק      
ובחור -םיפסונ םידחוימה הבישיהתומוקמל      
קפוסי םוקמהש רשפא. .(תוחפל מ"ס 09 היהי      
םניאשםיבשומה תאצוה וא לופיק תועצמאב      

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק .הפצרל םירבוחמ  
  7,500.00 הבישיל םידעוימה םידחוימ תומוקמ 400.30 כ"הס  

      
העגה - ןיינב .םינפה.מ 500.30 קרפ תת      
      
תוינח תומכ - הינח      
      

  1,100.00   550.00     2.00 'פמוק ההובג הינח עבצב ןומיס 03.005.0010
      

    700.00   350.00     2.00 'פמוק תוליגר תוינח  עבצב ןומיס 03.005.0020
      
הכרדמל הילע      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     03.005.0030
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
הפש ןבאו תובלתשמ םינבא קוריפ ללוכ      

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע לוח ףוציר ינוקיתו  
  3,150.00 העגה - ןיינב .םינפה.מ 500.30 כ"הס  

      
ךרד - ןיינב.םינפה.מ 600.30 קרפ תת      
סכנה תולובגב ןיינבל ץוחמ השיגנ      
      
די זחאמ - שבכ      
      
רוניצמ דחא דצב דיה זחאמ  הבכרהו הקפסא     03.006.0110
ךמסמ םירמג תלבט האר מ"מ 05 רטוקב לוגע      
מ"ס 59-58 ןוילע הבוג םיקוזיח ללוכ .ז      

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק םירטמ 8 ינש דצב ןיקתהל  
  1,350.00 סכנה תולובגב ןיינבל ץוחמ השיגנ ךרד - ןיינב.םינפה.מ 600.30 כ"הס  

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: מבנה ציבור   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     007 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הסינכ - ןיינב .םינפה.מ 700.30 קרפ תת      
השיגנ      
      
מ"ס 02 דע הבוג שרפה לע תורבגתה - הסינכ      
מ"ס 1 -      
      
תרצותמ לודע יצח םוינימולא לגרס תנקתה     03.007.0010
דע לש םיהבג דרפה ג"ע רושיגל םייופיצ לייא      

     80.00    80.00     1.00 'פמוק מ"ס 3  
     80.00 השיגנ הסינכ - ןיינב .םינפה.מ 700.30 כ"הס  

      
םיללח - ןיינב .םינפה.מ 800.30 קרפ תת      
ןיינבב םימיוסמ      
      
שיגנ שומיש תיב      
      
,רותפכ תידי הניאש תידי תבכרהו הקפסא      03.008.0010
תידיה דצב ,םייונפ מ"ס 03 תלדה דצל חוורמ      
עקר לע תטלוב ,םידח םיקלח תללוכ הניאו      
םינוקיתה לכ ללוכ תמייק תידי קוריפ תוברל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק םישרדנה  
      
שיגנ שומיש תיב לש ימינפ רודיס      
      
.םיכנל תושיגנ תושירד יפל הלסא תאמתה     03.008.0020
אלל( בחרה דצל יונפ חטש - םוקימ - הלסא      
ינפ הבוג - הלסא .מ"ס 08 תוחפל )רויכה      
איה ההבגה שי םא( מ''ס 05-54 .בשומה      
אלל הלסאב שומישל םיריצ םע ,הביצי ,עובק      
57-96. ירוחא ריקמ תטלוב - הלסא .)הבגהה      

  3,450.00 3,450.00     1.00 'פמוק מ"ס 05-54 .ריקהמ הלסא זכרמ - הלסא .מ"ס  
      
יללכ - תוחלקמ ,תוחתלמ      
      
םינב תחא תושיגנ תוחלקמ תנקתהו הקפסא     03.008.0030
הקימרק היצלטסניא תוברל ,תונב תחא+      

 28,000.00 14,000.00     2.00 'פמוק םירתוימ םירזיבא תונפל שוד זרבו  
      
החתלמ      
      

    700.00   350.00     2.00 'פמוק םיאתמ הבוגב די יזחאמ תנקתהו הקפסא 03.008.0040
      

    300.00   150.00     2.00 'פמוק םיאתמ הבוגב םילתמ תנקתהו הקפסא 03.008.0050
 32,800.00 ןיינבב םימיוסמ םיללח - ןיינב .םינפה.מ 800.30 כ"הס  

      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מבנה ציבור   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     008 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םוקמ - ןיינב .םינפה.מ 900.30 קרפ תת      
תולהקתהל      
      
תולהקתהל םוקמ      
      
תומוקמ לש עבצב ןומיסו הנקתה     03.009.0010

  4,200.00     7.00   600.00 'פמוק שרגמה לש חטשמב םידחוימ הבישי  
  4,200.00 תולהקתהל םוקמ - ןיינב .םינפה.מ 900.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מבנה ציבור   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     009 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תנגומ תיתקוסעת הדיחי :הנבמה 40 קרפ      
המידק ,לצרה 'חר : תבותכ      
      
םוקמל הסינכ טוליש 100.40 קרפ תת      
      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק ימואל ןיבה תושיגנה למסב השיגנ הסינכ ןומיס 04.001.0010
    550.00 םוקמל הסינכ טוליש 100.40 כ"הס  

      
יוהיזו הנווכה טוליש 200.40 קרפ תת      
      
םיבצומ םיטלשה םיטלש תבכרהו הקפסא     04.002.0010
לע םימקוממ םיטלשה .םיהזמו םינווכמ םיטלש      
.)ךרדה לעמ םיטלש תויהל םילוכי ףסונב(ריק      
051 הבוגב אצמנ טלש לכלעש עדימה זכרמ      
מ"ס 001-מ הכומנ הניא עדימה תיתחת ;מ"ס      
הבוגמ הובג וניא עדימה לש ןוילעה והצקו      
טעמל( םיאתמ למס ללוכ טולישה.תלדהףוקשמ      
ןפוגו עקרל יתוזח דוגינבתויתואה ;)שבכב      

  4,400.00   550.00     8.00 'פמוק .טושפ  
  4,400.00 יוהיזו הנווכה טוליש 200.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מבנה ציבור   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     010 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
)ןרוצ( הצעומה הנבמ :הנבמה 50 קרפ      
ןרוצ ,ןפגה 'חר : תבותכ      
      
םוקמל הסינכ טוליש 100.50 קרפ תת      
      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק ימואל ןיבה תושיגנה למסב השיגנ הסינכ ןומיס 05.001.0010
    550.00 םוקמל הסינכ טוליש 100.50 כ"הס  

      
יוהיזו הנווכה טוליש 200.50 קרפ תת      
      
םינווכמ םיטלשה םיטלש תבכרהו הקפסא     05.002.0010
ףסונב(ריק לע םימקוממ םיטלשה .םיהזמו      
עדימה זכרמ .)ךרדה לעמ םיטלש תויהל םילוכי      
תיתחת ;מ"ס 051 הבוגב אצמנ טלש לכלעש      
ןוילעה והצקו מ"ס 001-מ הכומנ הניא עדימה      
הבוגמ הובג וניא עדימה לש      
טעמל( םיאתמ למס ללוכ טולישה.תלדהףוקשמ      
ןפוגו עקרל יתוזח דוגינבתויתואה ;)שבכב      

  4,400.00   550.00     8.00 'פמוק .טושפ  
  4,400.00 יוהיזו הנווכה טוליש 200.50 כ"הס  

      
השיגנ ןיעידומ תדמע 300.50 קרפ תת      
)02 -ש(      
      
ןיבה תושיגנה למסב ןומיס .הדמעה טוליש     05.003.0010

    550.00   550.00     1.00 'פמוק .ימואל  
      
011 דע הבוגב הלבק קפלד  הבכרהו הקפסא     05.003.0020

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק מ"ס 501 לש הבוג דע השדח הדמע .מ"ס  
      
ל תחא הדמע )הארשה תאלול( עמש תכרעמ     05.003.0040

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק ההז תוריש לכב תודמע 01  
  4,400.00 )02 -ש( השיגנ ןיעידומ תדמע 300.50 כ"הס  

      
תורש תלבק תדמע 400.50 קרפ תת      
הבישיב השיגנ      
      
תורישה תודמע רפסמכ תואסכה רפסמ תנכה      
%01 םכותמו )תושיגנהקר אל( םוקמב      
האצותה- הנתמהה רוזאב םישיגנ םיבשומ      
.הלעמ יפלכ דימת לגועת      
      
ינפל דוקפת חטשמ עוציב .דוקפת חטשמ     05.004.0020
051X051 וא071X031 לדוגב תלדה ירחאו      
לכה םייקה ףוצירה תרדסמ תוחפל מ"ס      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
      

  2,500.00 400.50.1 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מבנה ציבור   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     011 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,500.00 מהעברה      

      
      
תושיגנ תושירד יפל בשומה הבכרהו הקפסא     05.004.0030
הבוג דפורמ בשומב( בשומה ינפ הבוג :םיכנל      
,מ"ס 84 -54 )התעיקש רחאל תירכה ינפ      
בשומה בגל בשומה תיזחמ קחרמ .תעיקש      
,מ"ס 54 -04. מ"ס 2 -מ רתוי אל :בשומה      
תונעשמ םע מ"ס 05 -מ לודג אל -הסרוכב      
מ"ס 03 ךרואב ,בשומה ידיצ ינשמ .םיידי      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק בשומה ינפמ מ"ס 42 - 81 הבוגב ,תוחפל  
      
ל תחא הדמע )הארשה תאלול( עמש תכרעמ     05.004.0040

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק ההז תוריש לכב תודמע 01  
  4,700.00 הבישיב השיגנ תורש תלבק תדמע 400.50 כ"הס  

      
העגה - ןיינב .םינפה.מ 500.50 קרפ תת      
      
תוינח תומכ - הינח      
      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק הליגר הינח לש עבצב ןומיס 05.005.0010
      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק ההובג  הינח לש עבצב ןומיס 05.005.0020
      
הכרדמל הילע      
      
ןיב םירבש אללו הגרדמ אלל קלח רוביח תריצי     05.005.0030
הכרדמה סלפמ תכמנה י"ע  הכרדמל שיבכ      
הפש ןבאו תובלתשמ םינבא קוריפ ללוכ      

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק םלשומ רמגל דע לוח ףוציר ינוקיתו  
  2,250.00 העגה - ןיינב .םינפה.מ 500.50 כ"הס  

      
םיללח - ןיינב .םינפה.מ 600.50 קרפ תת      
ןיינבב םימיוסמ      
      
שיגנ שומיש תיב לש ימינפ רודיס      
      
.םיכנל תושיגנ תושירד יפל הלסא תאמתה     05.006.0020
אלל( בחרה דצל יונפ חטש - םוקימ - הלסא      
ינפ הבוג - הלסא .מ"ס 08 תוחפל )רויכה      
איה ההבגה שי םא( מ''ס 05-54 .בשומה      
אלל הלסאב שומישל םיריצ םע ,הביצי ,עובק      
57-96. ירוחא ריקמ תטלוב - הלסא .)הבגהה      

  6,900.00 3,450.00     2.00 'פמוק מ"ס 05-54 .ריקהמ הלסא זכרמ - הלסא .מ"ס  
      
      
      
      
      

  6,900.00 600.50.1 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מבנה ציבור   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     012 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,900.00 מהעברה      

      
      
יונפה דצב ןקתוי .הלסאה דצל לפקתמ זחאמ     05.006.0030
04-63קחרמ ,מ"ס 58-57 הבוגב הלסאה לש      
ךרוא ,מ"ס 4-3 רטוק ,הלסאה זכרממ מ"ס      
לפונ וניא הלעמל רשאכ - ןיקת ,מ"ס09-37      

  1,600.00   800.00     2.00 'פמוק ביצי ןקתומו  
      
L 06X06 זחאמ .עובק - הלסאה דצל םיזחאמ     05.006.0040
קחרמ,מ"ס 58-57 יקפואה טומה הבוג מ"ס      
04-63 קחרמ רתוי אלו,מ"ס 4 תוחפל-ריקהמ      
ריקהמ הניפה קחרמ ,הלסאה זכרמממ"ס      

  5,400.00 2,700.00     2.00 'פמוק קזחו ןיקת ,מ"ס 4-3 רטוק,מ"ס59-09 ירוחאה  
      

  1,700.00   850.00     2.00 'פמוק טוא /ףונמ זרב הבכרהו הקפסא 05.006.0050
 15,600.00 ןיינבב םימיוסמ םיללח - ןיינב .םינפה.מ 600.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מבנה ציבור   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     013 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
)המידק( הצעומה הנבמ :הנבמה 60 קרפ      
המידק,1 לצרה : תבותכ      
      
-ש( השיגנ הינח טוליש 100.60 קרפ תת      
    (16  
      
הצעומה תיינח שרגמב      
      
X -ב וא םילגלג אסיכ למסב  תוינחה ןומיס     06.001.0010

    550.00   550.00     1.00 'פמוק ןבלמ ךותב  
    550.00 )61 -ש( השיגנ הינח טוליש 100.60 כ"הס  

      
םוקמל הסינכ טוליש 200.60 קרפ תת      
      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק ימואל ןיבה תושיגנה למסב השיגנ הסינכ ןומיס 06.002.0010
    550.00 םוקמל הסינכ טוליש 200.60 כ"הס  

      
יוהיזו הנווכה טוליש 300.60 קרפ תת      
      
םיבצומ םיטלשה םיטלש תבכרהו הקפסא     06.003.0010
לע םימקוממ םיטלשה .םיהזמו םינווכמ םיטלש      
.)ךרדה לעמ םיטלש תויהל םילוכי ףסונב(ריק      
051 הבוגב אצמנ טלש לכלעש עדימה זכרמ      
מ"ס 001-מ הכומנ הניא עדימה תיתחת ;מ"ס      
הבוגמ הובג וניא עדימה לש ןוילעה והצקו      
טעמל( םיאתמ למס ללוכ טולישה.תלדהףוקשמ      
ןפוגו עקרל יתוזח דוגינבתויתואה ;)שבכב      

  3,300.00   550.00     6.00 'פמוק .טושפ  
  3,300.00 יוהיזו הנווכה טוליש 300.60 כ"הס  

      
תורש תלבק תדמע 400.60 קרפ תת      
הדימעב השיגנ      
      
תורישה תודמע רפסמכ תואסכה רפסמ תנכה      
%01 םכותמו )תושיגנהקר אל( םוקמב      
האצותה- הנתמהה רוזאב םישיגנ םיבשומ      
.הלעמ יפלכ דימת לגועת      
      
09 - 57 :הבוג :ךמנומ ףדמ הבכרהו הקפסא     06.004.0010
09 תוחפל :בחור,מ"ס 02 תוחפל :קמוע ,מ"ס      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק ,מ"ס  
      
ל תחא הדמע )הארשה תאלול( עמש תכרעמ     06.004.0040

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק ההז תוריש לכב תודמע 01  
  1,900.00 הדימעב השיגנ תורש תלבק תדמע 400.60 כ"הס  

      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מבנה ציבור   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     014 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םימאתומ םיבשומ 500.60 קרפ תת      
הנתמה ירוזאב      
      
םיבשומ 3 - ימינפ ןורדסמב      
      
תורישה תודמע רפסמכ תואסכה רפסמ תנכה      
%01 םכותמו )תושיגנהקר אל( םוקמב      
האצותה- הנתמהה רוזאב םישיגנ םיבשומ      
.הלעמ יפלכ דימת לגועת      
      
תושיגנ תושירד יפל בשומה הבכרהו הקפסא     06.005.0020
הבוג דפורמ בשומב( בשומה ינפ הבוג :םיכנל      
,מ"ס 84 -54 )התעיקש רחאל תירכה ינפ      
בשומה בגל בשומה תיזחמ קחרמ .תעיקש      
,מ"ס 54 -04. מ"ס 2 -מ רתוי אל :בשומה      
תונעשמ םע מ"ס 05 -מ לודג אל -הסרוכב      
מ"ס 03 ךרואב ,בשומה ידיצ ינשמ .םיידי      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק בשומה ינפמ מ"ס 42 - 81 הבוגב ,תוחפל  
      
לש לדוגב ג"כל דחוימ הבישי םוקמ תנכה     06.005.0030
ךותמ טולבי אלש ךכ מ"ס 021X08 תוחפל      
תייחל םוקמל ףופחל לוכי( תואסיכ התרוש      
םוקמב תורישה תודמעלכמ %4 תומכ ,)תוריש      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק דחא םוקמ תוחפלו )תושיגנה קר אל(  
  2,350.00 הנתמה ירוזאב םימאתומ םיבשומ 500.60 כ"הס  

      
תודימ - הינח .םינפה .מ 600.60 קרפ תת      
העיסנה ןוויכל בצינב הינח      
      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק הובג בכרל ההובג הינח לש  עבצב ןומיס 06.006.0010
      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק תוליגר תוינח 2 לש עבצב ןומיס 06.006.0020
  1,250.00 העיסנה ןוויכל בצינב הינח תודימ - הינח .םינפה .מ 600.60 כ"הס  

      
השיגנ הסינכ .םינפה .מ 700.60 קרפ תת      
רוא חתפ בחור - תותלד -      
      

  7,800.00 2,600.00     3.00 'פמוק מ"ס 08 תוחפל ינקת בחורל תותלד תפלחה 06.007.0010
  7,800.00 רוא חתפ בחור - תותלד - השיגנ הסינכ .םינפה .מ 700.60 כ"הס  

      
- הסינכ .םינפה .מ 800.60 קרפ תת      
מ"ס 3 - 6 הבוג שרפה לע תורבגתה      
      
ךתחב םוינימולא לגרס לש הבכרהו הקפסא     06.008.0010

     80.00    80.00     1.00 'פמוק םיהבג שרפה לע תורבגתהל לוגע יצח  
     80.00 מ"ס 3 - 6 הבוג שרפה לע תורבגתה - הסינכ .םינפה .מ 800.60 כ"הס  

      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: מבנה ציבור   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     015 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
שומיש תיב .םינפה .מ 900.60 קרפ תת      
שיגנ      
      
לכ ללוכ  ירטמוזיא האר שיגנ את תיינב     06.009.0010
תוברל  טרפמב הירטמוזיאב טרופמה      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה דכו תויורבחתה  
 18,000.00 שיגנ שומיש תיב .םינפה .מ 900.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מבנה ציבור   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     016 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןרוצ - רעונ ןודעומ :הנבמה 70 קרפ      
ןרוצ ,ןורשה בל ךרד : תבותכ      
      
םוקמל הסינכ טוליש 100.70 קרפ תת      
      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק ימואל ןיבה תושיגנה למסב השיגנ הסינכ ןומיס 07.001.0010
    550.00 םוקמל הסינכ טוליש 100.70 כ"הס  

      
יוהיזו הנווכה טוליש 200.70 קרפ תת      
      
םינווכמ םיטלשה םיטלש תבכרהו הקפסא     07.002.0010
ףסונב(ריק לע םימקוממ םיטלשה .םיהזמו      
עדימה זכרמ .)ךרדה לעמ םיטלש תויהל םילוכי      
תיתחת ;מ"ס 051 הבוגב אצמנ טלש לכלעש      
ןוילעה והצקו מ"ס 001-מ הכומנ הניא עדימה      
הבוגמ הובג וניא עדימה לש      
טעמל( םיאתמ למס ללוכ טולישה.תלדהףוקשמ      
ןפוגו עקרל יתוזח דוגינבתויתואה ;)שבכב      

  4,400.00   550.00     8.00 'פמוק .טושפ  
  4,400.00 יוהיזו הנווכה טוליש 200.70 כ"הס  

      
שומישל תונחלוש 300.70 קרפ תת      
רוביצה      
      
6-1 םירדח      
      
הבוג: תודימב שיגנ ןחלוש הבכרהו הקפסא     07.003.0010
תוחפל מ"ס 84 םייכרב ללח קמוע ,מ"ס 08-37      
32 הבוגו 32 קמועב םיילגר תופכל ללחללוכ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ;תוחפה לכל מ"ס  
  1,500.00 רוביצה שומישל תונחלוש 300.70 כ"הס  

      
םיללח - ןיינב .םינפה.מ 400.70 קרפ תת      
ןיינבב םימיוסמ      
      
שיגנ שומיש תיב      
      
,רותפכ תידי הניאש תידי תבכרהו הקפסא      07.004.0020
תידיה דצב ,םייונפ מ"ס 03 תלדה דצל חוורמ      
עקר לע תטלוב ,םידח םיקלח תללוכ הניאו      
םינוקיתה לכ ללוכ תמייק תידי קוריפ תוברל      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק םישרדנה  
      
שיגנ שומיש תיב לש ימינפ רודיס      
      
      
      
      

    350.00 400.70.1 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מבנה ציבור   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     017 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    350.00 מהעברה      

      
      
.םיכנל תושיגנ תושירד יפל הלסא תמאתה     07.004.0040
אלל( בחרה דצל יונפ חטש - םוקימ - הלסא      
ינפ הבוג - הלסא .מ"ס 08 תוחפל )רויכה      
איה ההבגה שי םא( מ''ס 05-54 .בשומה      
אלל הלסאב שומישל םיריצ םע ,הביצי ,עובק      
57-96. ירוחא ריקמ תטלוב - הלסא .)הבגהה      

  3,450.00 3,450.00     1.00 'פמוק מ"ס 05-54 .ריקהמ הלסא זכרמ - הלסא .מ"ס  
  3,800.00 ןיינבב םימיוסמ םיללח - ןיינב .םינפה.מ 400.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מבנה ציבור   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     018 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
סיפ ןודעומ :הנבמה 80 קרפ      
, 16 יבצ ןב : תבותכ המידק-שישקל      
המידק      
      
םוקמל הסינכ טוליש 100.80 קרפ תת      
      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק ימואל ןיבה תושיגנה למסב השיגנ הסינכ ןומיס 08.001.0010
    550.00 םוקמל הסינכ טוליש 100.80 כ"הס  

      
יוהיזו הנווכה טוליש 200.80 קרפ תת      
      
םינווכמ םיטלש ה םיטלש תבכרהו הקפסא     08.002.0010
ףסונב(ריק לע םימקוממ םיטלשה .םיהזמו      
עדימה זכרמ .)ךרדה לעמ םיטלש תויהל םילוכי      
תיתחת ;מ"ס 051 הבוגב אצמנ טלש לכלעש      
ןוילעה והצקו מ"ס 001-מ הכומנ הניא עדימה      
הבוגמ הובג וניא עדימה לש      
טעמל( םיאתמ למס ללוכ טולישה.תלדהףוקשמ      
ןפוגו עקרל יתוזח דוגינבתויתואה ;)שבכב      

  3,300.00   550.00     6.00 'פמוק .טושפ  
      
דוגינב .הרהזא ןמיס תוגרדמה ךלהמ שארב     08.002.0020
,חלשה קמוע לש קחרמב ,ישושימו יתוזח      
תוגרדמה בחורל מ"ס 06 תוחפל לש קמועבו      
חלשה הצקמ ךלשה בחורלהוושה קחרמבו      
יתב םהב שיש םייניב יחטשמב טעמל ,ןוילעה      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק םהידצ ינשמ םכרוא לכל םיפיצר הזיחא  
  3,650.00 יוהיזו הנווכה טוליש 200.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מבנה ציבור   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     019 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
: תבותכ תיתד הצעומ :הנבמה 90 קרפ      
המידק ,גוצרה 'חר      
      
םוקמל הסינכ טוליש 100.90 קרפ תת      
      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק ימואל ןיבה תושיגנה למסב השיגנ הסינכ ןומיס 09.001.0010
    550.00 םוקמל הסינכ טוליש 100.90 כ"הס  

      
תורש תלבק תדמע 200.90 קרפ תת      
הבישיב השיגנ      
      
יונפה ריקה לע  תוריש תדמעל הנווכה טוליש     09.002.0010

    250.00   250.00     1.00 'פמוק מ"ס 061-051 הבוגב ,תידיה דצב  
      
דצב יונפה ריקה לע   "השיגנ הדמע" טלש     09.002.0020

    450.00   450.00     1.00 'פמוק מ"ס 061-051 הבוגב ,תידיה  
      
ל תחא הדמע )הארשה תאלול( עמש תכרעמ     09.002.0040

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק ההז תוריש לכב תודמע 01  
  2,050.00 הבישיב השיגנ תורש תלבק תדמע 200.90 כ"הס  

      
ימינפ רודיס .םינפה .מ 300.90 קרפ תת      
שיגנ שומיש תיב לש      
      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק התל השיגנ השיג תנכהו דויצ תניפ 09.003.0010
      
תושיגנ תושירד יפל הלסא הבכרהו הקפסא     09.003.0020
בחרה דצל יונפ חטש - םוקימ - הלסא .םיכנל      
ינפ הבוג - הלסא .מ"ס 08 תוחפל )רויכה אלל(      
איה ההבגה שי םא( מ''ס 05-54 .בשומה      
אלל הלסאב שומישל םיריצ םע ,הביצי ,עובק      
57-96. ירוחא ריקמ תטלוב - הלסא .)הבגהה      

  3,450.00 3,450.00     1.00 'פמוק מ"ס 05-54 .ריקהמ הלסא זכרמ - הלסא .מ"ס  
      
יונפה דצב ןקתוי .הלסאה דצל לפקתמ זחאמ     09.003.0030
04-63קחרמ ,מ"ס 58-57 הבוגב הלסאה לש      
ךרוא ,מ"ס 4-3 רטוק ,הלסאה זכרממ מ"ס      
לפונ וניא הלעמל רשאכ - ןיקת ,מ"ס09-37      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק ביצי ןקתומו  
      
L 06X06 זחאמ .עובק - הלסאה דצל םיזחאמ     09.003.0040
קחרמ,מ"ס 58-57 יקפואה טומה הבוג מ"ס      
04-63 קחרמ רתוי אלו,מ"ס 4 תוחפל-ריקהמ      
ריקהמ הניפה קחרמ ,הלסאה זכרמממ"ס      

  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק קזחו ןיקת ,מ"ס 4-3 רטוק,מ"ס59-09 ירוחאה  
      
      
      

  7,050.00 300.90.1 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מבנה ציבור   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     020 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,050.00 מהעברה      

      
      
קחרמב היהי וזכרמ .רויכה םוקימ תנכה     09.003.0060
הדובעה .הלסאה בגבש ריקהמ מ"ס 221-811      
זוקינ תמאתה םיימ .קנב יונישה תא תללוכ      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה םישרדנ הקימרק ינוקיתו  
  7,850.00 שיגנ שומיש תיב לש ימינפ רודיס .םינפה .מ 300.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מבנה ציבור   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     021 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
: תבותכ היבג תקלחמ :הנבמה 01 קרפ      
המידק ,1 לצרה      
      
השיגנ הינח טוליש 100.01 קרפ תת      
      
הייבג תקלחמ ןיב ימינפה בוחרה תיינחב      
הצעומה הנבמל      
      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק לוחכ עבצב םיכנל תוינחה תעיבצ 10.001.0010
    550.00 השיגנ הינח טוליש 100.01 כ"הס  

      
םוקמל הסינכ טוליש 200.01 קרפ תת      
      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק ימואל ןיבה תושיגנה למסב השיגנ הסינכ ןומיס 10.002.0010
    550.00 םוקמל הסינכ טוליש 200.01 כ"הס  

      
יוהיזו הנווכה טוליש 300.01 קרפ תת      
      
.םיהזמו םינווכמ םיטלש  תבכרהו הקפסא     10.003.0010
םילוכי ףסונב(ריק לע םימקוממ םיטלשה      
עדימה זכרמ .)ךרדה לעמ םיטלש תויהל      
תיתחת ;מ"ס 051 הבוגב אצמנ טלש לכלעש      
ןוילעה והצקו מ"ס 001-מ הכומנ הניא עדימה      
הבוגמ הובג וניא עדימה לש      
טעמל( םיאתמ למס ללוכ טולישה.תלדהףוקשמ      
ןפוגו עקרל יתוזח דוגינבתויתואה ;)שבכב      

  3,300.00   550.00     6.00 'פמוק .טושפ  
  3,300.00 יוהיזו הנווכה טוליש 300.01 כ"הס  

      
תורש תלבק תדמע 400.01 קרפ תת      
הבישיב השיגנ      
      
תורישה תודמע רפסמכ תואסכה רפסמ תנכה      
%01 םכותמו )תושיגנהקר אל( םוקמב      
האצותה- הנתמהה רוזאב םישיגנ םיבשומ      
.הלעמ יפלכ דימת לגועת      
      
םיילגרל יונפ קמוע תנכה תחא הדמע רובע     10.004.0020
84 תוחפל תורישה תדמע לש תיתיזח השיגב      
םיילגרה תופכל ישפוח ללח רשפא( מ"ס      
32 הבוג ,םירטמיטנס 32 תוחפלקמועב      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק ) םירטמיטנס  
      
      
      
      
      
      

    600.00 400.01.1 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מבנה ציבור   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     022 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    600.00 מהעברה      

      
      
תושיגנ תושירד יפל בשומה הבכרהו הקפסא     10.004.0030
הבוג דפורמ בשומב( בשומה ינפ הבוג :םיכנל      
,מ"ס 84 -54 )התעיקש רחאל תירכה ינפ      
בשומה בגל בשומה תיזחמ קחרמ .תעיקש      
,מ"ס 54 -04. מ"ס 2 -מ רתוי אל :בשומה      
תונעשמ םע מ"ס 05 -מ לודג אל -הסרוכב      
מ"ס 03 ךרואב ,בשומה ידיצ ינשמ .םיידי      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק בשומה ינפמ מ"ס 42 - 81 הבוגב ,תוחפל  
      
ל תחא הדמע )הארשה תאלול( עמש תכרעמ     10.004.0040

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק ההז תוריש לכב תודמע 01  
  2,800.00 הבישיב השיגנ תורש תלבק תדמע 400.01 כ"הס  

      
םימאתומ םיבשומ 500.01 קרפ תת      
הנתמה ירוזאב      
      
תורישה תודמע רפסמכ תואסכה רפסמ תנכה      
%01 םכותמו )תושיגנהקר אל( םוקמב      
האצותה- הנתמהה רוזאב םישיגנ םיבשומ      
.הלעמ יפלכ דימת לגועת      
      
תושיגנ תושירד יפל בשומה הבכרהו הקפסא     10.005.0020
הבוג דפורמ בשומב( בשומה ינפ הבוג :םיכנל      
,מ"ס 84 -54 )התעיקש רחאל תירכה ינפ      
בשומה בגל בשומה תיזחמ קחרמ .תעיקש      
,מ"ס 54 -04. מ"ס 2 -מ רתוי אל :בשומה      
תונעשמ םע מ"ס 05 -מ לודג אל -הסרוכב      
מ"ס 03 ךרואב ,בשומה ידיצ ינשמ .םיידי      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק בשומה ינפמ מ"ס 42 - 81 הבוגב ,תוחפל  
    850.00 הנתמה ירוזאב םימאתומ םיבשומ 500.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מבנה ציבור   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     023 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןרוצ-שישקל םוי זכרמ :הנבמה 11 קרפ      
בורחה 'חר תניפ םירדה 'חר : תבותכ      
      
םוקמל הסינכ טוליש 100.11 קרפ תת      
      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק ימואל ןיבה תושיגנה למסב השיגנ הסינכ ןומיס 11.001.0010
    550.00 םוקמל הסינכ טוליש 100.11 כ"הס  

      
יוהיזו הנווכה טוליש 200.11 קרפ תת      
      
לע םימקוממ םיטלשה םיטלש תבכרהו הקפסא     11.002.0010
.)ךרדה לעמ םיטלש תויהל םילוכי ףסונב(ריק      
051 הבוגב אצמנ טלש לכלעש עדימה זכרמ      
מ"ס 001-מ הכומנ הניא עדימה תיתחת ;מ"ס      
הבוגמ הובג וניא עדימה לש ןוילעה והצקו      
טעמל( םיאתמ למס ללוכ טולישה.תלדהףוקשמ      
ןפוגו עקרל יתוזח דוגינבתויתואה ;)שבכב      

  3,300.00   550.00     6.00 'פמוק .טושפ  
  3,300.00 יוהיזו הנווכה טוליש 200.11 כ"הס  

      
שומישל תונחלוש 300.11 קרפ תת      
רוביצה      
      
תורישה תודמע רפסמכ תואסכה רפסמ תנכה      
%01 םכותמו )תושיגנהקר אל( םוקמב      
האצותה- הנתמהה רוזאב םישיגנ םיבשומ      
.הלעמ יפלכ דימת לגועת      
      
הבוג: תודימב שיגנ ןחלוש הבכרהו הקפסא     11.003.0010
תוחפל מ"ס 84 םייכרב ללח קמוע ,מ"ס 08-37      
32 הבוגו 32 קמועב םיילגר תופכל ללחללוכ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ;תוחפה לכל מ"ס  
  1,500.00 רוביצה שומישל תונחלוש 300.11 כ"הס  

      
העגה - ןיינב. .םינפה.מ 400.11 קרפ תת      
      
תוינח תומכ - הינח      
      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק ההובג הינח עבצב ןומיס 11.004.0010
    850.00 העגה - ןיינב. .םינפה.מ 400.11 כ"הס  

      
םיללח - ןיינב .םינפה.מ 500.11 קרפ תת      
ןיינבב םימיוסמ      
      
שיגנ שומיש תיב לש ימינפ רודיס      
      
      

500.11.1 קרפ תתב הרבעהל          
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מבנה ציבור   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     024 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
.םיכנל תושיגנ תושירד יפל הלסא תאמתה     11.005.0020
אלל( בחרה דצל יונפ חטש - םוקימ - הלסא      
ינפ הבוג - הלסא .מ"ס 08 תוחפל )רויכה      
איה ההבגה שי םא( מ''ס 05-54 .בשומה      
אלל הלסאב שומישל םיריצ םע ,הביצי ,עובק      
57-96. ירוחא ריקמ תטלוב - הלסא .)הבגהה      

  3,450.00 3,450.00     1.00 'פמוק מ"ס 05-54 .ריקהמ הלסא זכרמ - הלסא .מ"ס  
      
יונפה דצב ןקתוי .הלסאה דצל לפקתמ זחאמ     11.005.0030
04-63קחרמ ,מ"ס 58-57 הבוגב הלסאה לש      
ךרוא ,מ"ס 4-3 רטוק ,הלסאה זכרממ מ"ס      
לפונ וניא הלעמל רשאכ - ןיקת ,מ"ס09-37      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק ביצי ןקתומו  
      
L 06X06 זחאמ .עובק - הלסאה דצל םיזחאמ     11.005.0040
קחרמ,מ"ס 58-57 יקפואה טומה הבוג מ"ס      
04-63 קחרמ רתוי אלו,מ"ס 4 תוחפל-ריקהמ      
ריקהמ הניפה קחרמ ,הלסאה זכרמממ"ס      

  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק קזחו ןיקת ,מ"ס 4-3 רטוק,מ"ס59-09 ירוחאה  
      
שומיש תיבב אתה ךותב ינקת רויכ תנקתה     11.005.0050
תודובע לכ תוברל .מ"ס 09-08 הבוגב - שיגנ      

  1,600.00   800.00     2.00 'פמוק תושרדנה הקימרקה  
      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק טוא /ףונמ זרב הבכרהו הקפסא 11.005.0060
  9,400.00 ןיינבב םימיוסמ םיללח - ןיינב .םינפה.מ 500.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מבנה ציבור   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     025 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
: תבותכ ןרוצ ס"נתמ :הנבמה 21 קרפ      
ןרוצ ,ןורשה בל 'חר      
      
השיגנ הינח טוליש 100.21 קרפ תת      
      
ןורשה בל בוחרב היינח      
      
רפסמ ינקית הינח רורמת הבכרהו הקפסא     12.001.0010

    550.00   550.00     1.00 'פמוק 437  
    550.00 השיגנ הינח טוליש 100.21 כ"הס  

      
םוקמל הסינכ טוליש 200.21 קרפ תת      
      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק ימואל ןיבה תושיגנה למסב השיגנ הסינכ ןומיס 12.002.0010
    550.00 םוקמל הסינכ טוליש 200.21 כ"הס  

      
יוהיזו הנווכה טוליש 300.21 קרפ תת      
      
םימקוממ םיטלשה  םיטלש  תבכרהו הקפסא     12.003.0010
לעמ םיטלש תויהל םילוכי ףסונב(ריק לע      
הבוגב אצמנ טלש לכלעש עדימה זכרמ .)ךרדה      
001-מ הכומנ הניא עדימה תיתחת ;מ"ס 051      
הבוגמ הובג וניא עדימה לש ןוילעה והצקו מ"ס      
טעמל( םיאתמ למס ללוכ טולישה.תלדהףוקשמ      
ןפוגו עקרל יתוזח דוגינבתויתואה ;)שבכב      

  4,400.00   550.00     8.00 'פמוק .טושפ  
  4,400.00 יוהיזו הנווכה טוליש 300.21 כ"הס  

      
תורש תלבק תדמע 400.21 קרפ תת      
הדימעב השיגנ      
      
תורישה תודמע רפסמכ תואסכה רפסמ תנכה      
%01 םכותמו )תושיגנהקר אל( םוקמב      
האצותה- הנתמהה רוזאב םישיגנ םיבשומ      
.הלעמ יפלכ דימת לגועת      
      
09 - 57 :הבוג :ךמנומ ףדמ הבכרהו הקפסא     12.004.0010
09 תוחפל :בחור,מ"ס 02 תוחפל :קמוע ,מ"ס      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק ,מ"ס  
      
ל תחא הדמע )הארשה תאלול( עמש תכרעמ     12.004.0040

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק ההז תוריש לכב תודמע 01  
  1,800.00 הדימעב השיגנ תורש תלבק תדמע 400.21 כ"הס  

      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: מבנה ציבור   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     026 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
תורש תלבק תדמע 500.21 קרפ תת      
הבישיב השיגנ      
      
יונפה ריקה לע  תוריש תדמעל הנווכה טוליש     12.005.0010

  1,800.00   450.00     4.00 'פמוק מ"ס 061-051 הבוגב ,תידיה דצב  
      
דצב יונפה ריקה לע   "השיגנ הדמע" טלש     12.005.0020

  1,800.00   450.00     4.00 'פמוק מ"ס 061-051 הבוגב ,תידיה  
      
ל תחא הדמע )הארשה תאלול( עמש תכרעמ     12.005.0040

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק ההז תוריש לכב תודמע 01  
  4,950.00 הבישיב השיגנ תורש תלבק תדמע 500.21 כ"הס  

      
םימאתומ םיבשומ 600.21 קרפ תת      
הנתמה ירוזאב      
      
תורישה תודמע רפסמכ תואסכה רפסמ תנכה      
%01 םכותמו )תושיגנהקר אל( םוקמב      
האצותה- הנתמהה רוזאב םישיגנ םיבשומ      
.הלעמ יפלכ דימת לגועת      
      
תושיגנ תושירד יפל בשומה הבכרהו הקפסא     12.006.0020
הבוג דפורמ בשומב( בשומה ינפ הבוג :םיכנל      
,מ"ס 84 -54 )התעיקש רחאל תירכה ינפ      
בשומה בגל בשומה תיזחמ קחרמ .תעיקש      
,מ"ס 54 -04. מ"ס 2 -מ רתוי אל :בשומה      
תונעשמ םע מ"ס 05 -מ לודג אל -הסרוכב      
מ"ס 03 ךרואב ,בשומה ידיצ ינשמ .םיידי      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק בשומה ינפמ מ"ס 42 - 81 הבוגב ,תוחפל  
    850.00 הנתמה ירוזאב םימאתומ םיבשומ 600.21 כ"הס  

      
םידחוימ תומוקמ 700.21 קרפ תת      
הבישיל םידעוימה      
      
) 32 -ש( הבישיל םידעוימה םידחוימ תומוקמ      
ןיינע דקומב וא רוגס ירוביצ םוקמב םלואב      
םיבשומ םהב שישו ןיינב וניאש ירוביצ םוקמב      
להקל םיעובק      
      

  1,700.00   850.00     2.00 'פמוק םיפסונ םימאתומה םיבשומה תנכה 12.007.0050
  1,700.00 הבישיל םידעוימה םידחוימ תומוקמ 700.21 כ"הס  

      
ךרד - ןיינב .םינפה.מ 800.21 קרפ תת      
סכנה תולובגב ןיינבל ץוחמ השיגנ      
      
די זחאמ - תוחותפ תוגרדמ      
      
      

800.21.1 קרפ תתב הרבעהל          
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מבנה ציבור   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     027 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לוגע רוניצמ  דיה זחאמ  הבכרהו הקפסא     12.008.0010
.ז ךמסמ םירמג תלבט האר מ"מ 05 רטוקב      
ןיקתהל מ"ס 59-58 ןוילע הבוג םיקוזיח ללוכ      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק כ"הס 'מ 6.5 ,תוגרדמ 3+ 4 םיכלהמ ינשב  
      
הרהזא חטשמ - תוחותפ תוגרדמ      
      
דוגינב .הרהזא ןמיס תוגרדמה ךלהמ שארב     12.008.0020
,חלשה קמוע לש קחרמב ,ישושימו יתוזח      
תוגרדמה בחורל מ"ס 06 תוחפל לש קמועבו      
חלשה הצקמ ךלשה בחורלהוושה קחרמבו      
יתב םהב שיש םייניב יחטשמב טעמל ,ןוילעה      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק םהידצ ינשמ םכרוא לכל םיפיצר הזיחא  
      
הרהזא ספ - תוחותפ תוגרדמ      
      
הרהזא ספ ידוגינ עבצב תוגרדמ תוצק ןומיס     12.008.0030
לש קחרמב חלשל דגונמ ןווגב הגרדמל דחא      
תוחפל ספה ךרוא ,הגרדמה הצקמ מ"ס 3 דע      

    225.00   225.00     1.00 'פמוק .חלשהמ %08  
  5,525.00 סכנה תולובגב ןיינבל ץוחמ השיגנ ךרד - ןיינב .םינפה.מ 800.21 כ"הס  

      
םיללח - ןיינב .םינפה.מ 900.21 קרפ תת      
ןיינבב םימיוסמ      
      
שיגנ שומיש תיב      
      
,רותפכ תידי הניאש תידי תבכרהו הקפסא      12.009.0010
תידיה דצב ,םייונפ מ"ס 03 תלדה דצל חוורמ      
עקר לע תטלוב ,םידח םיקלח תללוכ הניאו      
םינוקיתה לכ ללוכ תמייק תידי קוריפ תוברל      

    320.00   320.00     1.00 'פמוק םישרדנה  
      
שיגנ שומיש תיב לש ימינפ רודיס      
      
.םיכנל תושיגנ תושירד יפל הלסא תאמתה     12.009.0020
אלל( בחרה דצל יונפ חטש - םוקימ - הלסא      
ינפ הבוג - הלסא .מ"ס 08 תוחפל )רויכה      
איה ההבגה שי םא( מ''ס 05-54 .בשומה      
אלל הלסאב שומישל םיריצ םע ,הביצי ,עובק      
57-96. ירוחא ריקמ תטלוב - הלסא .)הבגהה      

  3,450.00 3,450.00     1.00 'פמוק מ"ס 05-54 .ריקהמ הלסא זכרמ - הלסא .מ"ס  
      
      
      
      

  3,770.00 900.21.1 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מבנה ציבור   .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     028 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,770.00 מהעברה      

      
      
יונפה דצב ןקתוי .הלסאה דצל לפקתמ זחאמ     12.009.0030
04-63קחרמ ,מ"ס 58-57 הבוגב הלסאה לש      
ךרוא ,מ"ס 4-3 רטוק ,הלסאה זכרממ מ"ס      
לפונ וניא הלעמל רשאכ - ןיקת ,מ"ס09-37      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק ביצי ןקתומו  
      
L 06X06 זחאמ .עובק - הלסאה דצל םיזחאמ     12.009.0040
קחרמ,מ"ס 58-57 יקפואה טומה הבוג מ"ס      
04-63 קחרמ רתוי אלו,מ"ס 4 תוחפל-ריקהמ      
ריקהמ הניפה קחרמ ,הלסאה זכרמממ"ס      

  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק קזחו ןיקת ,מ"ס 4-3 רטוק,מ"ס59-09 ירוחאה  
      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק טוא /ףונמ זרב הבכרהו הקפסא 12.009.0050
  8,120.00 ןיינבב םימיוסמ םיללח - ןיינב .םינפה.מ 900.21 כ"הס  

      
םוקמ - ןיינב .םינפה.מ 010.21 קרפ תת      
תולהקתהל      
      
ןיעידומ תוריש תדמע      
      
הזיחא תוידי םע שיגנ אסכ הבכרהו הקפסא     12.010.0010
םאתומ בשומ ,השיגנ הדמע לכל דחא תוחפל      
תעב( בשומה ינפ הבוג ,ביציבשומ וניה      
קמוע ,תוחפלמ"ס 84-54 )וילע םיבשויש      
03ךרואב תוידי לעב אוהו ,מ"ס 54-04 בשומה      

  1,700.00   850.00     2.00 'פמוק בשומה לעמ מ"ס 42-81 ןהבוגש מ"ס  
  1,700.00 תולהקתהל םוקמ - ןיינב .םינפה.מ 010.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מבנה ציבור   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     029 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
זכרמ-המידק ס"נתמ :הנבמה 31 קרפ      
16 יבצ ןב : תבותכ המידק יתליהק      
      
םוקמל הסינכ טוליש 100.31 קרפ תת      
      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק ימואל ןיבה תושיגנה למסב השיגנ הסינכ ןומיס 13.001.0010
    550.00 םוקמל הסינכ טוליש 100.31 כ"הס  

      
יוהיזו הנווכה טוליש 200.31 קרפ תת      
      
שומיש תיבל םיטלש תבכרהו הקפסא     13.002.0010
םיהזמו םינווכמ םיטלש םיבצומ .תילעמלו      
םילוכי ףסונב(ריק לע םימקוממ םיטלשה      
עדימה זכרמ .)ךרדה לעמ םיטלש תויהל      
תיתחת ;מ"ס 051 הבוגב אצמנ טלש לכלעש      
ןוילעה והצקו מ"ס 001-מ הכומנ הניא עדימה      
הבוגמ הובג וניא עדימה לש      
טעמל( םיאתמ למס ללוכ טולישה.תלדהףוקשמ      
ןפוגו עקרל יתוזח דוגינבתויתואה ;)שבכב      

  1,800.00   450.00     4.00 'פמוק .טושפ  
  1,800.00 יוהיזו הנווכה טוליש 200.31 כ"הס  

      
תורש תלבק תדמע 300.31 קרפ תת      
הדימעב השיגנ      
      
תורישה תודמע רפסמכ תואסכה רפסמ תנכה      
%01 םכותמו )תושיגנהקר אל( םוקמב      
האצותה- הנתמהה רוזאב םישיגנ םיבשומ      
.הלעמ יפלכ דימת לגועת      
      
09 - 57 :הבוג :ךמנומ ףדמ הבכרהו הקפסא     13.003.0010
09 תוחפל :בחור,מ"ס 02 תוחפל :קמוע ,מ"ס      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק ,מ"ס  
      
011 דע הבוגב הלבק קפלד  הבכרהו הקפסא     13.003.0020

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק מ"ס 501 לש הבוג דע השדח הדמע .מ"ס  
      
ל תחא הדמע )הארשה תאלול( עמש תכרעמ     13.003.0040

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק ההז תוריש לכב תודמע 01  
  3,300.00 הדימעב השיגנ תורש תלבק תדמע 300.31 כ"הס  

      
םיעפומ םלוא תאובמ 400.31 קרפ תת      
      
םיעפומ םלוא תאובמ      
      
      
      
      

400.31.1 קרפ תתב הרבעהל          
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מבנה ציבור   .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     030 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הבוג: תודימב שיגנ ןחלוש הבכרהו הקפסא     13.004.0010
תוחפל מ"ס 84 םייכרב ללח קמוע ,מ"ס 08-37      
32 הבוגו 32 קמועב םיילגר תופכל ללחללוכ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ;תוחפה לכל מ"ס  
      
תושיגנ תושירד יפל בשומה הבכרהו הקפסא     13.004.0020
הבוג דפורמ בשומב( בשומה ינפ הבוג :םיכנל      
,מ"ס 84 -54 )התעיקש רחאל תירכה ינפ      
בשומה בגל בשומה תיזחמ קחרמ .תעיקש      
,מ"ס 54 -04. מ"ס 2 -מ רתוי אל :בשומה      
תונעשמ םע מ"ס 05 -מ לודג אל -הסרוכב      
מ"ס 03 ךרואב ,בשומה ידיצ ינשמ .םיידי      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק בשומה ינפמ מ"ס 42 - 81 הבוגב ,תוחפל  
  2,350.00 םיעפומ םלוא תאובמ 400.31 כ"הס  

      
םימאתומ םיבשומ 500.31 קרפ תת      
הנתמה ירוזאב      
      
םיעפומ םלוא תאובמ      
      
תורישה תודמע רפסמכ תואסכה רפסמ תנכה      
%01 םכותמו )תושיגנהקר אל( םוקמב      
האצותה- הנתמהה רוזאב םישיגנ םיבשומ      
.הלעמ יפלכ דימת לגועת      
      
תושיגנ תושירד יפל בשומה הבכרהו הקפסא     13.005.0020
הבוג דפורמ בשומב( בשומה ינפ הבוג :םיכנל      
,מ"ס 84 -54 )התעיקש רחאל תירכה ינפ      
בשומה בגל בשומה תיזחמ קחרמ .תעיקש      
,מ"ס 54 -04. מ"ס 2 -מ רתוי אל :בשומה      
תונעשמ םע מ"ס 05 -מ לודג אל -הסרוכב      
מ"ס 03 ךרואב ,בשומה ידיצ ינשמ .םיידי      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק בשומה ינפמ מ"ס 42 - 81 הבוגב ,תוחפל  
    850.00 הנתמה ירוזאב םימאתומ םיבשומ 500.31 כ"הס  

      
םידחוימ תומוקמ 600.31 קרפ תת      
הבישיל םידעוימה      
      
) 32 -ש( הבישיל םידעוימה םידחוימ תומוקמ      
ןיינע דקומב וא רוגס ירוביצ םוקמב םלואב      
םיבשומ םהב שישו ןיינב וניאש ירוביצ םוקמב      
להקל םיעובק      
      

  1,700.00   850.00     2.00 'פמוק םיפסונ םימאתומה םיבשומה תנכה 13.006.0050
      

  1,700.00 600.31.1 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מבנה ציבור   .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     031 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,700.00 מהעברה      

      
      
אסכל םידחוימה הבישיה תומוקמ םוקימ תנכה     13.006.0070
021X08 -שרדנה ישפוח הפצר חטש .םילגלג      
הבישיה תומוקמ ינפל רבעמבחור ,תוחפל מ"ס      
היהי אל ,ךרוצלםאתהב ,םהירוחאמו םידחוימה      
ליבומ רבעמה םאו ,מ"ס 54 -מ ןטק      
ובחור -םיפסונ םידחוימה הבישיהתומוקמל      
קפוסי םוקמהש רשפא. .(תוחפל מ"ס 09 היהי      
םניאשםיבשומה תאצוה וא לופיק תועצמאב      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .הפצרל םירבוחמ  
      

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק םילגלג אסכל םידחוימ הבישי תומוקמ תנכה 13.006.0080
      
םוקמל דומצב םיליגר הבישי תומוקמ תנכה     13.006.0090

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק םילגלג אסכ םע םדאל הבישיל דחוימה  
  7,700.00 הבישיל םידעוימה םידחוימ תומוקמ 600.31 כ"הס  

      
העימשל רזע תכרעמ 700.31 קרפ תת      
תומלואב      
      
םיטלקמ תללוכה העימשל העובק רזע תכרעמ     13.007.0010

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק הארשה תאלול גוסמ העימשל רזע תכרעמ וא  
  1,350.00 תומלואב העימשל רזע תכרעמ 700.31 כ"הס  

      
תורש ןתמל תונוכמ 800.31 קרפ תת      
יטמוטוא      
      
:ללוכה תואקשמו לכוא רכממל תונוכמ םחתמ      
1 ,םימח תואקשמ תנוכמ 1 ,םיפיטח תנוכמ 1      
םירק תואקשמ תנוכמ      
      
למסב תנמוסמ תונוכמ הבכרהו הקפסא     13.008.0010
מ"ס 041-56  הבוגב ימואל ןיבה תושיגנה      
םוכיסל אל             2.00 'פמוק הפצרה לעמ  
      
םדא וא םילגלג אסיכב םדאש םקוממה טוליש     13.008.0020
ינפמ מ"ס 011 םהיניע הבוגש ,המוק ךומנ      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק םליעפהלו םתוהזל לכוי הפצרה  
    450.00 יטמוטוא תורש ןתמל תונוכמ 800.31 כ"הס  

      
העגה - ןיינב .םינפה.מ 900.31 קרפ תת      
      
העיסנה ןוויכל בצינב הינח תודימ - הינח      
      

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק תוהובג תוינח 2  עבצב ןומיס 13.009.0010
      

  1,100.00 900.31.1 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מבנה ציבור   .../032 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     032 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,100.00 מהעברה      

      
      
הכרדמל הילע      
      
עפושמ חטשמ .הינחל הכרדמ תכמנה תיינב     13.009.0020

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק .תכמנומ הפש ןבא וא  ,%01 דע  
  2,400.00 העגה - ןיינב .םינפה.מ 900.31 כ"הס  

      
ךרד - ןיינב .םינפה.מ 010.31 קרפ תת      
סכנה תולובגב ןיינבל ץוחמ השיגנ      
      
די זחאמ - שבכ      
      
רטוקב לוגע רוניצ דיה זחאמ  הבכרהו הקפסא     13.010.0010
ללוכ .ז ךמסמ םירמג תלבט האר מ"מ 05      
.שבכה ינפמ מ"ס 59-58 ןוילע הבוג םיקוזיח      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק 'מ 8.1 ןיקתהל  
      
די זחאמ - תוחותפ תוגרדמ      
      
רטוקב לוגע רוניצ דיה זחאמ  הבכרהו הקפסא     13.010.0020
ללוכ .ז ךמסמ םירמג תלבט האר מ"מ 05      
.שבכה ינפמ מ"ס 59-58 ןוילע הבוג םיקוזיח      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק דחא לכ רטמ 1 ,די יזחאמ 6 תנקתה  
      
הרהזא חטשמ - תוחותפ תוגרדמ      
      
דוגינב .הרהזא ןמיס תוגרדמה ךלהמ שארב     13.010.0030
,חלשה קמוע לש קחרמב ,ישושימו יתוזח      
תוגרדמה בחורל מ"ס 06 תוחפל לש קמועבו      
חלשה הצקמ ךלשה בחורלהוושה קחרמבו      
יתב םהב שיש םייניב יחטשמב טעמל ,ןוילעה      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק םהידצ ינשמ םכרוא לכל םיפיצר הזיחא  
      
הרהזא ספ - תוחותפ תוגרדמ      
      
הרהזא ספ ידוגינ עבצב תוגרדמ תוצק ןומיס     13.010.0040
לש קחרמב חלשל דגונמ ןווגב הגרדמל דחא      
תוחפל ספה ךרוא ,הגרדמה הצקמ מ"ס 3 דע      
לכ 'מ 8.1 ,תוגרדמ 3 ןיקתהל .חלשהמ %08      
,תוגרדמ 41 כ"הסל הרהזא ספ תנקתה .תחא      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק תחא לכ רטמ 5.1  
  1,750.00 סכנה תולובגב ןיינבל ץוחמ השיגנ ךרד - ןיינב .םינפה.מ 010.31 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מבנה ציבור   .../033 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     033 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ךרד - ןיינב .םינפה.מ 110.31 קרפ תת      
ןיינבה ךותב השיגנ      
      
- הליגר תילעמ - ןיינבה ךותב השיגנ ךרד      
תילעמב הזירכ      
      

  6,400.00 6,400.00     1.00 'פמוק הזירכ תכרעמ הנקתה 13.011.0010
      
רדחב - תוגרדמ - ןיינבה ךותב השיגנ ךרד      
תוגרדמ      
      
הרהזא ספ ידוגינ עבצב תוגרדמ תוצק ןומיס     13.011.0030
לש קחרמב חלשל דגונמ ןווגב הגרדמל דחא      
תוחפל ספה ךרוא ,הגרדמה הצקמ מ"ס 3 דע      
תוגרדמ יכלהמ 4 -ב ןיקתהל .חלשהמ %08      

  1,050.00    35.00    30.00 'מ 6.1 תוגרדמ 03 כ"הס 'חי   
      
דוגינב .הרהזא ןמיס תוגרדמה ךלהמ שארב     13.011.0040
,חלשה קמוע לש קחרמב ,ישושימו יתוזח      
תוגרדמה בחורל מ"ס 06 תוחפל לש קמועבו      
חלשה הצקמ ךלשה בחורלהוושה קחרמבו      
יתב םהב שיש םייניב יחטשמב טעמל ,ןוילעה      
.םהידצ ינשמ םכרוא לכל םיפיצר הזיחא      

    550.00   550.00     1.00 'פמוק תחא לכ 'מ 6.1 ,תוגרדמ 03-ל הנקתה  
  8,000.00 ןיינבה ךותב השיגנ ךרד - ןיינב .םינפה.מ 110.31 כ"הס  

      
םיללח - ןיינב .םינפה.מ 210.31 קרפ תת      
ןיינבב םימיוסמ      
      
שיגנ שומיש תיב לש ימינפ רודיס      
      
.םיכנל תושיגנ תושירד יפל הלסא תאמתה     13.012.0020
אלל( בחרה דצל יונפ חטש - םוקימ - הלסא      
ינפ הבוג - הלסא .מ"ס 08 תוחפל )רויכה      
איה ההבגה שי םא( מ''ס 05-54 .בשומה      
אלל הלסאב שומישל םיריצ םע ,הביצי ,עובק      
57-96. ירוחא ריקמ תטלוב - הלסא .)הבגהה      

  3,450.00 3,450.00     1.00 'פמוק מ"ס 05-54 .ריקהמ הלסא זכרמ - הלסא .מ"ס  
      
יונפה דצב ןקתוי .הלסאה דצל לפקתמ זחאמ     13.012.0030
04-63קחרמ ,מ"ס 58-57 הבוגב הלסאה לש      
ךרוא ,מ"ס 4-3 רטוק ,הלסאה זכרממ מ"ס      
לפונ וניא הלעמל רשאכ - ןיקת ,מ"ס09-37      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק ביצי ןקתומו  
      
      
      
      
      

  4,250.00 210.31.1 קרפ תתב הרבעהל
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מבנה ציבור   .../034 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     034 12.07.2016

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,250.00 מהעברה      

      
      
L 06X06 זחאמ .עובק - הלסאה דצל םיזחאמ     13.012.0040
קחרמ,מ"ס 58-57 יקפואה טומה הבוג מ"ס      
04-63 קחרמ רתוי אלו,מ"ס 4 תוחפל-ריקהמ      
ריקהמ הניפה קחרמ ,הלסאה זכרמממ"ס      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק קזחו ןיקת ,מ"ס 4-3 רטוק,מ"ס59-09 ירוחאה  
      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק טוא /ףונמ זרב הבכרהו הקפסא 13.012.0050
  6,900.00 ןיינבב םימיוסמ םיללח - ןיינב .םינפה.מ 210.31 כ"הס  

      
םוקמ - ןיינב .םינפה.מ 310.31 קרפ תת      
תולהקתהל      
      
ןיעידומ תוריש תדמע      
      
הזיחא תוידי םע שיגנ אסכ הבכרהו הקפסא     13.013.0010
םאתומ בשומ ,השיגנ הדמע לכל דחא תוחפל      
תעב( בשומה ינפ הבוג ,ביציבשומ וניה      
קמוע ,תוחפלמ"ס 84-54 )וילע םיבשויש      
03ךרואב תוידי לעב אוהו ,מ"ס 54-04 בשומה      

    850.00   850.00     1.00 'פמוק בשומה לעמ מ"ס 42-81 ןהבוגש מ"ס  
    850.00 תולהקתהל םוקמ - ןיינב .םינפה.מ 310.31 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

266,355.00 םיכנל תושיגנ כ"הס
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: מבנה ציבור   .../035 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     035 12.07.2016

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ     
    
,1 לצרה : תבותכ הסדנה ףגא :הנבמה 10 קרפ      
המידק         
    

                                 550.00 םוקמל הסינכ טוליש 100.10 קרפ תת    
    

                               4,400.00 יוהיזו הנווכה טוליש 200.10 קרפ תת    
    

                               4,700.00 הבישיב השיגנ תורש תלבק תדמע 300.10 קרפ תת    
    

                                 850.00 הנתמה ירוזאב םימאתומ םיבשומ 400.10 קרפ תת    
    

                 10,500.00 ,1 לצרה : תבותכ הסדנה ףגא :הנבמה 10 כ"הס                
המידק         
    
ןרוצ-טרופס םלוא סיפ זכרמ :הנבמה 20 קרפ      
ןרוצ ,המקשה 'חר :תבותכ         
    

                                 550.00 םוקמל הסינכ טוליש 100.20 קרפ תת    
    

                               3,300.00 יוהיזו הנווכה טוליש 200.20 קרפ תת    
    

                               7,500.00 הבישיל םידעוימה םידחוימ תומוקמ 300.20 קרפ תת    
    

                 11,350.00 ןרוצ-טרופס םלוא סיפ זכרמ :הנבמה 20 כ"הס                
ןרוצ ,המקשה 'חר :תבותכ         
    
: תבותכ המידק טרופסה לכיה :הנבמה 30 קרפ      
המידק ,םילקדה תורדש         
    

                               1,000.00 םוקמל הסינכ טוליש 100.30 קרפ תת    
    

                               4,400.00 יוהיזו הנווכה טוליש 200.30 קרפ תת    
    

                                 450.00 השיגנ תורש תלבק תדמע 300.30 קרפ תת    
הדימעב            
    

                               7,500.00 הבישיל םידעוימה םידחוימ תומוקמ 400.30 קרפ תת    
    

                               3,150.00 העגה - ןיינב .םינפה.מ 500.30 קרפ תת    
    

                               1,350.00 ץוחמ השיגנ ךרד - ןיינב.םינפה.מ 600.30 קרפ תת    
סכנה תולובגב ןיינבל            
    

                                  80.00 השיגנ הסינכ - ןיינב .םינפה.מ 700.30 קרפ תת    
    

                              32,800.00 םימיוסמ םיללח - ןיינב .םינפה.מ 800.30 קרפ תת    
ןיינבב            

 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מבנה ציבור   .../036 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     036 12.07.2016

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               4,200.00 תולהקתהל םוקמ - ןיינב .םינפה.מ 900.30 קרפ תת    
    

                 54,930.00 : תבותכ המידק טרופסה לכיה :הנבמה 30 כ"הס                
המידק ,םילקדה תורדש         
    
: תבותכ תנגומ תיתקוסעת הדיחי :הנבמה 40 קרפ      
המידק ,לצרה 'חר         
    

                                 550.00 םוקמל הסינכ טוליש 100.40 קרפ תת    
    

                               4,400.00 יוהיזו הנווכה טוליש 200.40 קרפ תת    
    

                  4,950.00 : תבותכ תנגומ תיתקוסעת הדיחי :הנבמה 40 כ"הס                
המידק ,לצרה 'חר         
    
'חר : תבותכ )ןרוצ( הצעומה הנבמ :הנבמה 50 קרפ      
ןרוצ ,ןפגה         
    

                                 550.00 םוקמל הסינכ טוליש 100.50 קרפ תת    
    

                               4,400.00 יוהיזו הנווכה טוליש 200.50 קרפ תת    
    

                               4,400.00 )02 -ש( השיגנ ןיעידומ תדמע 300.50 קרפ תת    
    

                               4,700.00 הבישיב השיגנ תורש תלבק תדמע 400.50 קרפ תת    
    

                               2,250.00 העגה - ןיינב .םינפה.מ 500.50 קרפ תת    
    

                              15,600.00 םימיוסמ םיללח - ןיינב .םינפה.מ 600.50 קרפ תת    
ןיינבב            
    

                 31,900.00 'חר : תבותכ )ןרוצ( הצעומה הנבמ :הנבמה 50 כ"הס                
ןרוצ ,ןפגה         
    
: תבותכ )המידק( הצעומה הנבמ :הנבמה 60 קרפ      
המידק,1 לצרה         
    

                                 550.00 )61 -ש( השיגנ הינח טוליש 100.60 קרפ תת    
    

                                 550.00 םוקמל הסינכ טוליש 200.60 קרפ תת    
    

                               3,300.00 יוהיזו הנווכה טוליש 300.60 קרפ תת    
    

                               1,900.00 השיגנ תורש תלבק תדמע 400.60 קרפ תת    
הדימעב            
    

                               2,350.00 הנתמה ירוזאב םימאתומ םיבשומ 500.60 קרפ תת    
    

                               1,250.00 הינח תודימ - הינח .םינפה .מ 600.60 קרפ תת    
העיסנה ןוויכל בצינב            

 
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: מבנה ציבור   .../037 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     037 12.07.2016

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               7,800.00 - תותלד - השיגנ הסינכ .םינפה .מ 700.60 קרפ תת    
רוא חתפ בחור            
    

                                  80.00 לע תורבגתה - הסינכ .םינפה .מ 800.60 קרפ תת    
מ"ס 3 - 6 הבוג שרפה            
    

                              18,000.00 שיגנ שומיש תיב .םינפה .מ 900.60 קרפ תת    
    

                 35,780.00 : תבותכ )המידק( הצעומה הנבמ :הנבמה 60 כ"הס                
המידק,1 לצרה         
    
בל ךרד : תבותכ ןרוצ - רעונ ןודעומ :הנבמה 70 קרפ      
ןרוצ ,ןורשה         
    

                                 550.00 םוקמל הסינכ טוליש 100.70 קרפ תת    
    

                               4,400.00 יוהיזו הנווכה טוליש 200.70 קרפ תת    
    

                               1,500.00 רוביצה שומישל תונחלוש 300.70 קרפ תת    
    

                               3,800.00 םימיוסמ םיללח - ןיינב .םינפה.מ 400.70 קרפ תת    
ןיינבב            
    

                 10,250.00 ךרד : תבותכ ןרוצ - רעונ ןודעומ :הנבמה 70 כ"הס                
ןרוצ ,ןורשה בל         
    
: תבותכ המידק-שישקל סיפ ןודעומ :הנבמה 80 קרפ      
המידק , 16 יבצ ןב         
    

                                 550.00 םוקמל הסינכ טוליש 100.80 קרפ תת    
    

                               3,650.00 יוהיזו הנווכה טוליש 200.80 קרפ תת    
    

                  4,200.00 תבותכ המידק-שישקל סיפ ןודעומ :הנבמה 80 כ"הס                
המידק , 16 יבצ ןב :         
    
,גוצרה 'חר : תבותכ תיתד הצעומ :הנבמה 90 קרפ      
המידק         
    

                                 550.00 םוקמל הסינכ טוליש 100.90 קרפ תת    
    

                               2,050.00 הבישיב השיגנ תורש תלבק תדמע 200.90 קרפ תת    
    

                               7,850.00 תיב לש ימינפ רודיס .םינפה .מ 300.90 קרפ תת    
שיגנ שומיש            
    

                 10,450.00 ,גוצרה 'חר : תבותכ תיתד הצעומ :הנבמה 90 כ"הס                
המידק         

 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מבנה ציבור   .../038 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     038 12.07.2016

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

,1 לצרה : תבותכ היבג תקלחמ :הנבמה 01 קרפ      
המידק         
    

                                 550.00 השיגנ הינח טוליש 100.01 קרפ תת    
    

                                 550.00 םוקמל הסינכ טוליש 200.01 קרפ תת    
    

                               3,300.00 יוהיזו הנווכה טוליש 300.01 קרפ תת    
    

                               2,800.00 הבישיב השיגנ תורש תלבק תדמע 400.01 קרפ תת    
    

                                 850.00 הנתמה ירוזאב םימאתומ םיבשומ 500.01 קרפ תת    
    

                  8,050.00 ,1 לצרה : תבותכ היבג תקלחמ :הנבמה 01 כ"הס                
המידק         
    
'חר : תבותכ ןרוצ-שישקל םוי זכרמ :הנבמה 11 קרפ      
בורחה 'חר תניפ םירדה         
    

                                 550.00 םוקמל הסינכ טוליש 100.11 קרפ תת    
    

                               3,300.00 יוהיזו הנווכה טוליש 200.11 קרפ תת    
    

                               1,500.00 רוביצה שומישל תונחלוש 300.11 קרפ תת    
    

                                 850.00 העגה - ןיינב. .םינפה.מ 400.11 קרפ תת    
    

                               9,400.00 םימיוסמ םיללח - ןיינב .םינפה.מ 500.11 קרפ תת    
ןיינבב            
    

                 15,600.00 'חר : תבותכ ןרוצ-שישקל םוי זכרמ :הנבמה 11 כ"הס                
בורחה 'חר תניפ םירדה         
    
,ןורשה בל 'חר : תבותכ ןרוצ ס"נתמ :הנבמה 21 קרפ      
ןרוצ         
    

                                 550.00 השיגנ הינח טוליש 100.21 קרפ תת    
    

                                 550.00 םוקמל הסינכ טוליש 200.21 קרפ תת    
    

                               4,400.00 יוהיזו הנווכה טוליש 300.21 קרפ תת    
    

                               1,800.00 השיגנ תורש תלבק תדמע 400.21 קרפ תת    
הדימעב            
    

                               4,950.00 הבישיב השיגנ תורש תלבק תדמע 500.21 קרפ תת    
    

                                 850.00 הנתמה ירוזאב םימאתומ םיבשומ 600.21 קרפ תת    
    

                               1,700.00 הבישיל םידעוימה םידחוימ תומוקמ 700.21 קרפ תת    
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מבנה ציבור   .../039 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     039 12.07.2016

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               5,525.00 ץוחמ השיגנ ךרד - ןיינב .םינפה.מ 800.21 קרפ תת    
סכנה תולובגב ןיינבל            
    

                               8,120.00 םימיוסמ םיללח - ןיינב .םינפה.מ 900.21 קרפ תת    
ןיינבב            
    

                               1,700.00 תולהקתהל םוקמ - ןיינב .םינפה.מ 010.21 קרפ תת    
    

                 30,145.00 בל 'חר : תבותכ ןרוצ ס"נתמ :הנבמה 21 כ"הס                
ןרוצ ,ןורשה         
    
יתליהק זכרמ-המידק ס"נתמ :הנבמה 31 קרפ      
16 יבצ ןב : תבותכ המידק         
    

                                 550.00 םוקמל הסינכ טוליש 100.31 קרפ תת    
    

                               1,800.00 יוהיזו הנווכה טוליש 200.31 קרפ תת    
    

                               3,300.00 השיגנ תורש תלבק תדמע 300.31 קרפ תת    
הדימעב            
    

                               2,350.00 םיעפומ םלוא תאובמ 400.31 קרפ תת    
    

                                 850.00 הנתמה ירוזאב םימאתומ םיבשומ 500.31 קרפ תת    
    

                               7,700.00 הבישיל םידעוימה םידחוימ תומוקמ 600.31 קרפ תת    
    

                               1,350.00 תומלואב העימשל רזע תכרעמ 700.31 קרפ תת    
    

                                 450.00 יטמוטוא תורש ןתמל תונוכמ 800.31 קרפ תת    
    

                               2,400.00 העגה - ןיינב .םינפה.מ 900.31 קרפ תת    
    

                               1,750.00 ץוחמ השיגנ ךרד - ןיינב .םינפה.מ 010.31 קרפ תת    
סכנה תולובגב ןיינבל            
    

                               8,000.00 ךותב השיגנ ךרד - ןיינב .םינפה.מ 110.31 קרפ תת    
ןיינבה            
    

                               6,900.00 םימיוסמ םיללח - ןיינב .םינפה.מ 210.31 קרפ תת    
ןיינבב            
    

                                 850.00 תולהקתהל םוקמ - ןיינב .םינפה.מ 310.31 קרפ תת    
    

                 38,250.00 יתליהק זכרמ-המידק ס"נתמ :הנבמה 31 כ"הס                
16 יבצ ןב : תבותכ המידק         

   266,355.00 םיכנל תושיגנ 1 כ"הס                            
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מבנה ציבור   .../040 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     040 12.07.2016

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

םיכנל תושיגנ 1 הנבמ    
   

                 10,500.00 המידק ,1 לצרה : תבותכ הסדנה ףגא :הנבמה 10 קרפ   
   

                 11,350.00 'חר :תבותכ ןרוצ-טרופס םלוא סיפ זכרמ :הנבמה 20 קרפ   
ןרוצ ,המקשה        
   

                 54,930.00 םילקדה תורדש : תבותכ המידק טרופסה לכיה :הנבמה 30 קרפ   
המידק ,        
   

                  4,950.00 ,לצרה 'חר : תבותכ תנגומ תיתקוסעת הדיחי :הנבמה 40 קרפ   
המידק        
   

                 31,900.00 ןרוצ ,ןפגה 'חר : תבותכ )ןרוצ( הצעומה הנבמ :הנבמה 50 קרפ   
   

                 35,780.00 ,1 לצרה : תבותכ )המידק( הצעומה הנבמ :הנבמה 60 קרפ   
המידק        
   

                 10,250.00 ןרוצ ,ןורשה בל ךרד : תבותכ ןרוצ - רעונ ןודעומ :הנבמה 70 קרפ   
   

                  4,200.00 , 16 יבצ ןב : תבותכ המידק-שישקל סיפ ןודעומ :הנבמה 80 קרפ   
המידק        
   

                 10,450.00 המידק ,גוצרה 'חר : תבותכ תיתד הצעומ :הנבמה 90 קרפ   
   

                  8,050.00 המידק ,1 לצרה : תבותכ היבג תקלחמ :הנבמה 01 קרפ   
   

                 15,600.00 םירדה 'חר : תבותכ ןרוצ-שישקל םוי זכרמ :הנבמה 11 קרפ   
בורחה 'חר תניפ        
   

                 30,145.00 ןרוצ ,ןורשה בל 'חר : תבותכ ןרוצ ס"נתמ :הנבמה 21 קרפ   
   

                 38,250.00 : תבותכ המידק יתליהק זכרמ-המידק ס"נתמ :הנבמה 31 קרפ   
16 יבצ ןב        
   

   266,355.00 םיכנל תושיגנ 1 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מבנה ציבור   .../041 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



רוביצ ינבמ תושיגנ תודובעל ןדמוא
 

07/08/2016
דף מס':     041 12.07.2016

  
הנבמ ךס  

   266,355.00 םיכנל תושיגנ 1 הנבמ  
 

  
לכה ךס  

   266,355.00  יללכ כ"הס  
     45,280.35 מ"עמ %71  
    311,635.35 מ"עמ ללוכ כ"הס  

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                                

ךיראת                                   
 

קובץ: מבנה ציבור 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


