
הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020 זרכמ
דף מס':     001 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
0.1 ק ר פ  ת ת  00.10 ק ר פ  ת ת       
      
.יללכ      
      
ץעוי תויחנהל םאתהב ועצובי רפעה תודובע      
רתיה ןיב םילולכ רפע תודובע יריחמב .עקרקה      
הכיפש ירתאלו תונמטמל םילטהו תורגא      
תפסות םולשת אל .תויושרה י"ע תורשואמ      
תלוספ יוניפ ירתאל הלבוה יקחרמ ןיגב ריחמ      
קחרמ לכלו רתאהמ םיקחורמה      
תרקבל שרדנה לכ תא םיללוכ םיריחמה.אוהש      
לכה .הדבעמ תוקידב תוברל ,הדבועה ביט      
.דחוימה טרפמלו יללכה טרפמל םאתהב      
תלבוהל שרדנה לכ תא םיללוכ םיריחמה      
.הדובעה רתאל דויצו םירמוחה      

0.1 קרפ תת 00.10 כ"הס          

      
ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
ןיב םיללוכ הביצחה וא/ו הריפחה יריחמ .א      
רתאב יולימל םיאתמה רמוח תרבעה ראשה      
םוקמל הריפחה יפדוע לכ קוליס וא/ו הדובעה      
.ךכב ךורכה לכו תויושרה ידי לע רשואמ ךפש      
לכב .קמוע יבלש יפל הריפח תדידמ ןיא .ב      
קמועה יפל ,אלמה הריפחה חפנ דדמי רוזא      
.ףיעסה םוחתב      
      
יפדוע קוליס תוברל .רתאב הביצח/ הריפח     01.01.0020

                11250.00 .חקפמה םואיתב רשואמ ךפש רתאל רפעה ק"מ   
הביצח וא/ו הריפח 10.10 כ"הס          

      
ק ו ד י ה ו  ם י ע צ מ  א ב ו מ  י ו ל י מ  20.10 ק ר פ  ת ת       
ר ק ו ב מ       
      
קדוהמ )תרשואמ הבצחממ( 'א גוס עצמ     01.02.0010
תגרדל מ"ס 02  לש תובכשב רקובמ קודיהב      

                 1000.00 יללכה טרפמה יפל תופיפצ ק"מ   
      
קדוהמ )תרשואמ הבצחממ( 'ב גוס עצמ     01.02.0020
תגרדל מ"ס02  לש תובכשב רקובמ קודיהב      

                 1500.00 יללכה טרפמה יפל תופיפצ ק"מ   
      

                 3500.00 ליגר םיחטש קודיה ר"מ  01.02.0030
רקובמ קודיהו םיעצמ אבומ יולימ 20.10 כ"הס          

      
      
      

.רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     002 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
0.2 ק ר פ  ת ת  00.20 ק ר פ  ת ת       
      
.יללכ      
      
ןיוצמ ןכ םע אלא ,03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
רמגב גניפוטו תורקת,תופצרה יריחמ .תרחא      
יריחמ .הדיחיה יריחמב לולכה קלחומ ןוטב      
,םיעופישה תרדסהו הקיצי םיללוכ תופצרה      
םיחתפהו םירבעמה לכ לש הנקתהו הקפסא      
םאתהב שרדנה לכו תונושה תוכרעמל      
תופרוצמה תולכירדאהו תוכרעמה תוינכותל      
תודובע : םיללוכ םיריחמה לכ .הז זרכמל      
,םייקה הנבמב ,םינטק, םילודג םיחטשב      
גרודמב לגעמב םיעפושמ ,םירושימ םיחטשב      
ירואתב שרופמב רבדה ןייוצ אל םא םג      
.תודובעה      

0.2 קרפ תת 00.20 כ"הס          

      
ם י ע צ מ ו  ת ו ד ו ס י  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 5 יבוע .תורוקו םיפצרמל תחתמ הזר ןוטב     02.01.0010

                 1800.00 .תוחפל ר"מ   
      
תחתמ מ"ס 91 הבוגב דיווילוופ יזגרא     02.01.0020
םייופצה םיסמועל ומאתי ןיזראה ,םיפצרמל      
ןוטב בקע סמוע תוברל( תוינכותל םאתהב      

                 1800.00 )הפצר ,םוטיא ,הזר ר"מ   
      
,תונוש תודימב תובחרהו תואסנולכ ישאר     02.01.0030

                   70.00 04-ב ןוטבה ק"מ   
      
ךתחב ,עקרקה לע וא עצמ יבג לע דוסי תורוק     02.01.0040

                  120.00 04-ב ןוטבה ,תוינכותל םאתהב הנתשמ ק"מ   
םיעצמו תודוסי 10.20 כ"הס          

      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןוטבה ,מ"ס 52 יבועב תויולת ןוטב תופצר     02.02.0010

                  750.00 .04-ב ר"מ   
      
ןוטבה ,מ"ס 03 יבועב תויולת ןוטב תופצר     02.02.0020

                  550.00 .04-ב ר"מ   
      
ןוטבה ,מ"ס 02 יבעוב תילעמ רוב תפצר     02.02.0030

                   10.00 .04-ב ר"מ   
      
עוציבל ןוטב תפצר לעמ מ"ס 01 לש הקיצי     02.02.0040

                  540.00 .04-ב ןוטבה ,רטפוקילהב הקלחה ר"מ   
      

20.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     003 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוגגו תורקת ,םיפצרמ ,תופצרל ריחמ תפסות     02.02.0050

                  540.00 רטפוקילהב םתקלחה רובע ןוטב ר"מ   
תופצרו םיפצרמ 20.20 כ"הס          

      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  30.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןופיד תואסנולכ דגנכ םיקוצי ןוטב תוריק     02.03.0010
תוריק \ )םוטיא תזתהו ןויקינ ,הנכה ורבעש(      
ללוכ ריחמה  .מ"ס 51 לש ילמינימ יבועב  רושי      
חודק , תואסנולכב םיפפור םינוטב יתותיס      
001 ךרואב מ"מ 21 רטוק * 2( םיצוק תרדחהו      
ללוכ מ"ס 02 קמועל )מ"ס 05 םיחוורמב מ"ס      
הנכהה תוברל ,יסקופא קבדב שומיש      
דגנכ הקיציה .ריקה לש ןיקת עוציבל תשרדינה      
ןכומ תוריקה ינפ רמג ,דחא דצמ תינבת      
.ריקה לש רומג חטש יפל הדידמה ,העיבצל      

                   50.00 .דרפנב ודדמי םוטיאו לזרב תותשר ק"מ   
      
,םינוש םייבועב תיוז/עופישב םידומע/תוריק     02.03.0020

                  250.00 .04-ב ןוטבה ק"מ   
      

                   15.00 03-ב ןוטבה ,מ"ס 02  יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0030
      

                  400.00 .03-ב ןוטבה ,מ"ס 52  יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0040
      

                   45.00 .03-ב ןוטבה ,מ"ס 03  יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0050
      

                   55.00 .03-ב ןוטבה ,מ"ס 04  יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0060
      
ןוטבה ,םינוש ךתח יחטשב םילדב ןוטב ידומע     02.03.0070

                   15.00 .04-ב ק"מ   
      
,תולגועמ תווצק םע ינבלמ ךתחב ןוטב ידומע     02.03.0080
ןוטבה ,'מ 6 דע הבוגבו הדלפ תינבתב םיקוצי      

                   15.00 .04-ב ק"מ   
      
,'מ 6 דע הבוגב ינבלמ ךתחב ןוטב ידומע     02.03.0090

                    8.00 .04-ב ןוטבה ק"מ   
םידומעו תוריק 30.20 כ"הס          

      
ת ו ר ו ג ח ו  ת ו ק ע מ  ת ו ר ו ק  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
תוקוצי םינוש םיכתחב תויולת תונותחת תורוק     02.04.0010

                   80.00 .04-ב ןוטבה ,הרקתה םע ק"מ   
      
בחורב ינבלמ ךתחב תוקעמו תונוילע תורוק     02.04.0020

                   80.00 .04-ב ןוטבה ,מ"ס 52 ק"מ   
      

40.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     004 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תיזחב מ"ס 05 לע 051 ךתחב תעופשמ תרוק     02.04.0030

                   10.00 .04-ב ןוטבה ,הנבמה ק"מ   
      
,הנבמה תיזחב ,עפושמ ןוטב הקעמב יוביע     02.04.0040

                   10.00 .04-ב ןוטבה ,תילכירדאה תינכותל םאתהב ק"מ   
      
,םייאבכה גג תרקתב עפושמ הקעמ/ןוטב תרוק     02.04.0050
,)תדרויו הלוע הרוקה( תוינכות יפל ךתח      

                   25.00 .04-ב ןוטבה ק"מ   
תורוגחו תוקעמ תורוק 40.20 כ"הס          

      
ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  50.20 ק ר פ  ת ת       
      

                  140.00 .04-ב ןוטבה ,מ"ס 02  יבועב תוגגו תורקת ר"מ  02.05.0010
      

                 1700.00 .04-ב ןוטבה ,מ"ס 03  יבועב תוגגו תורקת ר"מ  02.05.0020
      

                  120.00 .04-ב ןוטבה ,מ"ס 04  יבועב תוגגו תורקת ר"מ  02.05.0030
תוגגו תורקת 50.20 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י  60.20 ק ר פ  ת ת       
      
לכה ,הנתשמ יבועב )םיטסדופ( םייניב יחטשמ     02.06.0010

                   15.00 .03-ב ןוטבה תוינכותה יפל ק"מ   
      
ןוטבה ,מ"ס 03 יבועב םיעפושמ םיחטשמ     02.06.0030

                  150.00 .03-ב ר"מ   
      
יפל תודימ 03-ב תוגרדמל ןוטב ישלושמ     02.06.0040

                  200.00 .תוינכוה רטמ   
      
תריצי רובע םינוש ןוטב יקלחל ריחמ תפסות     02.06.0050
ףושח ןוטב לש םייכנא וא םייקפוא םיחטש      

                  500.00 םידיבל תוחולמ תוינבתב ר"מ   
      
מ"ס 2  יבועב ףצקומ ןריטסילופ תוחול     02.06.0060

                   50.00 םירפתב ר"מ   
      
םע םינוש )תוקטלפ( םינוולוגמ הדלפ יחפ     02.06.0070

                    2.00 ןוטב יקלחב םינטובמ םיכתורמ םיצוק ןוט   
      
טומ םע 8/5 " רטוקב ןוטבל ספיליפ יגרב     02.06.0080

                 1000.00 חודיקה תוברל מ"ס05  ךרואב הגרבה 'חי   
      
םירדחומ מ"מ21  רטוקב םיימיכ םינגוע     02.06.0090
תחידק תוברל ,םינוש ןוטב יקלחב מ"ס01      

                 2000.00 מ"ס05  ךרואב מ"מ21  ץוקו םיאתמה חדקה 'חי   
      

60.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     005 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                   50.00 םימייקל םישדח ןוטב יחטשמ ןיב רוביח ירפת רטמ  02.06.0100
      

                  500.00 םימייק םינוטב ינפ יוקינו סופסיח ,תותיס ר"מ  02.06.0110
תונושו םייניב תוקיצי 60.20 כ"הס          

      
ן ו י ז  ת ד ל פ  70.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןויזל םינוש םירטקב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.07.0010

                  315.00 ןוטב ןוט   
      
שארמ םינכומ םיכתורמ תואסנולכ יבולכ     02.07.0020

                   52.50 תואסנולכה ןויזל םינוש םירטקב ןוט   
ןויז תדלפ 70.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     006 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
0.4 ק ר פ  ת ת  00.40 ק ר פ  ת ת       
      
.יללכ      
      
הדידמל םניה הז קרפב הינבה תודובע      
םירוזאבו תונטק תויומכב עוציבל תוסחייתמו      
יחטשבו תוגגבו הינח יחטשב ללוכ, םילבגומ      
.םירשיו םילגועמ תוריקב ,םירחא תוריש      
ילעב םיקולבב שומיש.1 :תללוכ הינבה תודובע      
ןוטב תוריקל תויורבחתה עוציב.2 .ןקת ות      
מ"ס 01 לש קמועב רשק ינניש י"ע ןוטב ידומעו      
מ"ס 04 לכ מ"מ 8 רטוק םיצוקו תוחפל      
טומ תסנכה ,תוציחמה ןוויכל ןוטבה יטנמלאמ      
תשירד יפל ןוטב תקיציו מ"מ 8 רטוקב יכנא      
ךבדנ עצבל שי הינבה תליחת םרט.3 .ןנכתמה      
י"ע םינפו ץוח תוריק תינבב םג תוביטר ץצוח      
.לוט ריינ תחנה י"ע וא טוקנילפ תוחירמ      
וקצוי הינב תוריקב םיאצמנה תותלד ינבלמ.4      
ינשמו תלדה הבוג לוכל ןוטבמ תויכנא תורוגח      
ריחמב ללכת ןוטבה ינבלמ תקיצי .הידיצ      
תפסות םלושת אל.5 .דרפנב דדמת אלו הינבה      
םלושת אל .ל"נה עוציבה תויחנה לע ריחמ      
יעצמאבו םימוגיפב שומיש ןיגב ריחמ תפסות      
תורוגחה תקיצי תא ללוכ ריחמה.םינוש עוניש      
כ לש תומכב ןויז ללוכ תויקפואהו תויכנאה      
.ק"מ/ג"ק 08-05      

0.4 קרפ תת 00.40 כ"הס          

      
י ק ו ל ב מ  ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
.ן ו ט ב       
      
מ"ס 02 יבוע םיללח ןוטב יקולבמ הינב תודובע     04.01.0010
םינודומע ,תוברטש, תורוגח תוברל ,םירוח 4      
,םיצוקו םיקושיח ,ןויז ללוכ תוינכותל םאתהב      
.םישרדנה תומוקמב עוציבה .טרפמ יפל לכה      
םיחטשב עוציב ןיגב ריחמ תפסות םלושת אל      
םיחתפ תריגס ,םימצמוצמו םינטק      

                  100.00 .דועו עופיש ,הבוגב הדובע,םימיק ר"מ   
      
יקולבמ מ"ס 51  יבועב תוריק תיינב ךא ל"נכ     04.01.0020

                  900.00 .םירוח עברא םע םילולח ןוטב ר"מ   
      
יקולבמ מ"ס 01  יבועב תוריק תיינב ךא ל"נכ     04.01.0030
הדרפה תוציחמל םירוח ינש םע םילולח ןוטב      
ירדחב תויומס תולסא ינקתמ תריגסל ,רחאו      

                  100.00 .םישרדנה םירוזאבו תושינ,םיתוריש ר"מ   
.ןוטב יקולבמ הינב תודובע 10.40 כ"הס          

      
הינב תודובע 40 כ"הס          

קובץ: מכרז 20-2019   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     007 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ה נ ב מ ב  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ה פ צ ר  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
.ה נ ו ת ח ת       
      
הנגה ןוטבו הזר ןוטבל תויתשתה תודובע      
דלשה ןלבק ח"עו י"ע תיעוצקימ הרוצב ועצבתי      
ןפואב קלחוי הזרה ןוטבה .ותוירחאבו      
הרוצב EPDH ה תועירי תנקתה תא רשפאמה      
.האלמו תיעוצקימ      
      
ףקיהב תודרוי תורוק םוטיאל הנכה תודובע     05.01.0010
"םוגיסקלפ רמיירפ" תזתהב הנבמה      
חטשה ינפ לע )שירקמ אלל םוגיסקלפ(      
.ר"מ/'רג 003 לש תומכב ,םוטיאל םידעוימה      
תושבייתהל דע תוקד 2-030 לש הנתמה      

                  100.00 .חטשה ינפ לע הקיבד הבכש תלבקו תינושאר ר"מ   
      
,ר"מל ג"ק 7  לש לקשמב םוגיסקלפ תזתה     05.01.0020

                  100.00 .מ"מ 5 לש ילאמינימ יבוע ר"מ   
      
תוחולב ל"נה םוטיאה תכרעמ לע הנגה תכרעמ     05.01.0030
תחירמ תוברל מ"ס 3 יבועב 03P- רק-לק      

                  100.00 .םח טלפסא ר"מ   
      
רצע לש תרשואמו תינקית הנקתהו הקפסא     05.01.0040
.טיינוטנב + יליטוב ימוג לע ססובמה ימיכ םימ      
52. ו מ"מ X 02 52 : לש  תויטרדנטס תודימב      
    X 51 גוסמ קיטסמ יבג לע תמלשומ הנקתהב  
    "S LLEWS AKIS" רושיאל םאתהב ע"וש וא  

                  200.00 .ןנכתמה רטמ   
      
תועירי  תכרעמ לש הסירפו הנקתה ,הקפסא     05.01.0050
תירמוטסלא תינמוטיב העירי ,ףורפמוטיב      
תונוכת ,ירט ןוטבל תקבדנ ,םיפתרמל תידוחיי      
SM5/SB גוסמ תועיריל תומיאתמה תוינאכמ      
.םוטיאה ץעוי יטרפו תויחנהל םאתהב לוכהו      
ץעוי תויחנהל םאתהב תומלשב עוציבה      

                 1350.00 .ןרציהו םוטיאה ר"מ   
.הנותחת הפצר םוטיא תודובע 10.50 כ"הס          

      
ה פ צ ר  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  20.50 ק ר פ  ת ת       
.ת ו י ל ע מ  ר י פ  ת ו ר י ק ו       
      
הנגה ןוטבו הזר ןוטבל תויתשתה תודובע      
דלשה ןלבק ח"עו י"ע תיעוצקימ הרוצב ועצבתי      
ןפואב קלחוי הזרה ןוטבה .ותוירחאבו      
הרוצב EPDH ה תועירי תנקתה תא רשפאמה      
.האלמו תיעוצקימ      
      
      

20.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     008 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ףקיהב תודרוי תוריק םוטיאל הנכה תודובע     05.02.0010
"םוגיסקלפ רמיירפ" תזתהב הנבמה      
חטשה ינפ לע )שירקמ אלל םוגיסקלפ(      
.ר"מ/'רג 003 לש תומכב ,םוטיאל םידעוימה      
תושבייתהל דע תוקד 02-03 לש הנתמה      

                   20.00 .חטשה ינפ לע הקיבד הבכש תלבקו תינושאר ר"מ   
      
,ר"מל ג"ק 7  לש לקשמב םוגיסקלפ תזתה     05.02.0020

                   20.00 .מ"מ 5 לש ילאמינימ יבוע ר"מ   
      
תוחולב ל"נה םוטיאה תכרעמ לע הנגה תכרעמ     05.02.0030
תחירמ תוברל מ"ס 3 יבועב 03P- רק-לק      

                   20.00 .םח טלפסא ר"מ   
      
רצע לש תרשואמו תינקית הנקתהו הקפסא     05.02.0040
.טיינוטנב + יליטוב ימוג לע ססובמה ימיכ םימ      
52. ו מ"מ X 02 52 : לש  תויטרדנטס תודימב      
    X 51 גוסמ קיטסמ יבג לע תמלשומ הנקתהב  
    "S LLEWS AKIS" רושיאל םאתהב ע"וש וא  

                   10.00 .ןנכתמה רטמ   
      
תועירי  תכרעמ לש הסירפו הנקתה ,הקפסא     05.02.0050
תירמוטסלא תינמוטיב העירי , ףורפמוטיב      
תונוכת ,ירט ןוטבל תקבדנ ,םיפתרמל תידוחיי      
SM5/SB גוסמ תועיריל תומיאתמה תוינאכמ      
.םוטיאה ץעוי יטרפו תויחנהל םאתהב לוכהו      
ץעוי תויחנהל םאתהב תומלשב עוציבה      

                   10.00 .ןרציהו םוטיאה ר"מ   
.תוילעמ ריפ תוריקו הפצר םוטיא תודובע 20.50 כ"הס          

      
.ם י ב ו ט ר  ם י ר ד ח  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       
      
חבשומ טנמצמ הפצרה לע תחנומ תרנצ ןוטיב     05.03.0010
י'ג יב ןוגכ סקטל ,ילזונ רמ סחיב םירמילופ      

                   80.00 .ע"ש וא/ו דנוב ר"מ   
      
טנמצמ )תוקלור( הפצר-ריק שגפמב תולגעה     05.03.0020
02% .לוח 2 לטנמצ 1 סחיב םירמילופ חבשומ      
י'ג-יב ןוגכ סקטל ,ילזונ רמילופ טנמצה ךרעמ      

                  130.00 .ע"ש וא/ו דנוב רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

30.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     009 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םיתוריש ירדח לש תוריקו תופצר םוטיא     05.03.0030
ילוארדיה טנמצ  לש םוטיא תכרעמב תוחלקמו      
תוברל,ע"וש וא/ו 705 ליס הרטלוא גוסמ      
ןוטיב ,תוקלור דוביעו הפצרה ינפ תקלחה      
ינשב  עוציבה .םביבס םוטיא דוביעו תורנצ      
י"ע חטשה לש אלמ יוסיכ אדוול תנמ לע םינווג      
םוטיא תובכש 2 חורמל שי .םוטיאה רמוח      
רשאכ "ברעו יתש" תועש 01-4 לש שרפהב      

                  600.00 .קיבד בצמב הנושארה הבכשה ר"מ   
      
תפסונ םוטיא תבכש תחירמ לש עוציב     05.03.0040
ךרע הווש וא/ו 01  םוגיטסמ גוסמ תינמוטיב      
יבג לע ךרעל מ"ס 02 לש היילע םע הפצרה לע      
תויחנהל םאתהבו תומלשב עוציבה .תוריקה      

                  110.00 .ןרציה ר"מ   
.םיבוטר םירדח םוטיא 30.50 כ"הס          

      
ת ו ס פ ר מ  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  40.50 ק ר פ  ת ת       
.ת ו ח ו ת פ       
      
עצובת תוחותפ תוספרמ םוטיא תודובע      
אל .ןרציה יטרפו ןנכתמה תויחנהל םאתהב      
,ןוגימ דויצב שומיש ןיגב ריחמ תפסות םלושת      
תודובע תא םיאור .םידחוימ השיגו תוחיטב      
.םינושה הדיחיה ריחמב תולולככ עוציבה      
      
"םחה גגה" תטישב תוספרמה לש ימרת דודיב     05.04.0010
F-03 ץרוחמ ףצקומ ןריטסילופ תוחול י"ע      
לש דוסי תחירמ ללוכ עוציבה .מ"ס 5 יבועב      
,ר"מ/ר"ג 052 לש תומכב ע"ש וא/ו 101 רמירפ      
לש לקשמב ,חפונמ םח ןמוטיב תבכש תחירמ      
ינכטה טרפמל םאתהב לוכהו ר"מ/ג"ק 5.1 כ      

                  110.00 .ץעויה לש דחוימה ר"מ   
      
לעב ףצקומ ןוטב י"ע תוגג ג"ע םיעופיש תריצי     05.04.0020
04 קזוחו ק"מ/ג"ק 0021  לש יבחרמ לקשמ      
.מ"מ 05 מ תחפי אל הבכשה יבוע .ר"מ/ג"ק      
םוי 12 לש הנתמהו םימי 7 הרפשה תבוח      

                   20.00 לקטבה תבכש תושבייתהל םיפסונ ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

40.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     010 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תיתבכש וד תכרעמב םיחוטש תוגג םוטיא     05.04.0040
לש מ"מ 4 יבועב  S.B.S תוינמוטיב תועירימ      
טגרגא ןוילע רמג .ע"ש וא/ו םוטיב תרבח      
ינמוטיב רמיירפ תוברל ללוכ עוציבה .ריהב      
" SG-474 רמיירפ" וא "101 טוקמיירפ" גוסמ      
תחירמ .ר"מ/'רג 003 לש תומכב ע"ש וא      
.ר"מ/ג"ק 5.1 לש לקשמב 57/52 ןמוטיב      
מ/"ס 5/5 תודימב תוקלור עוציב ללוכ ריחמה      
פוט הקיס ילירקא תומיטא ברע תפסות ללוכ      
יופיח תועירי ,קוזיח תועירי ,ע"ש וא/ו 701      

                  110.00 .תומלשב שרדנה לוכו ר"מ   
      
תכרעמ רגוס םוינמולא לגרס הנקתהו הקפסא     05.04.0050
קיטסלא ילירקא קיטסמו 5/5.1/3X3 םוטיא      

                   80.00 .ןנכתמה יטרפל םאתהב וא/ו 442 רטמ   
.תוחותפ תוספרמ םוטיא תודובע 40.50 כ"הס          

      
ג ג  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.50 ק ר פ  ת ת       
י נ כ ט  ג ג /ת ו כ ר ע מ       
      
תויחנהל םאתהב עצובת תוגגה םוטיא תודובע      
ריחמ תפסות םלושת אל .ןרציה יטרפו ןנכתמה      
השיגו תוחיטב ,ןוגימ דויצב שומיש ןיגב      
תולולככ עוציבה תודובע תא םיאור .םידחוימ      
.םינושה הדיחיה ריחמב      
      
י"ע "םחה  גגה" תטישב תוגג לש ימרת דודיב     05.05.0010
5 יבועב F-03 ץרוחמ ףצקומ ןריטסילופ תוחול      
רמירפ לש דוסי תחירמ ללוכ עוציבה .מ"ס      
,ר"מ/ר"ג 052 לש תומכב ע"ש וא/ו 101      
לש לקשמב ,חפונמ םח ןמוטיב תבכש תחירמ      
ינכטה טרפמל םאתהב לוכהו ר"מ/ג"ק 5.1 כ      

                  520.00 .ץעויה לש דחוימה ר"מ   
      
לעב ףצקומ ןוטב י"ע תוגג ג"ע םיעופיש תריצי     05.05.0020
04 קזוחו ק"מ/ג"ק 0021  לש יבחרמ לקשמ      
.מ"מ 05 מ תחפי אל הבכשה יבוע .ר"מ/ג"ק      
םוי 12 לש הנתמהו םימי 7 הרפשה תבוח      

                   80.00 לקטבה תבכש תושבייתהל םיפסונ ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

50.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     011 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וד תכרעמב ינכט גג , םיחוטש תוגג םוטיא     05.05.0040
4 יבועב  S.B.S תוינמוטיב תועירימ תיתבכש      
ןוילע רמג .ע"ש וא/ו םוטיב תרבח לש מ"מ      
רמיירפ תוברל ללוכ עוציבה .ריהב טגרגא      
רמיירפ" וא "101 טוקמיירפ" גוסמ ינמוטיב      
    474-SG " ר"מ/'רג 003 לש תומכב ע"ש וא.  
5.1 לש לקשמב 57/52 ןמוטיב תחירמ      
תודימב תוקלור עוציב ללוכ ריחמה   .ר"מ/ג"ק      
ילירקא תומיטא ברע תפסות ללוכ מ/"ס 5/5      
,קוזיח תועירי ,ע"ש וא/ו 701 פוט הקיס      

                  520.00 .תומלשב שרדנה לוכו יופיח תועירי ר"מ   
      
תכרעמ רגוס םוינמולא לגרס הנקתהו הקפסא     05.05.0050
קיטסלא ילירקא קיטסמו 5/5.1/3X3 םוטיא      

                  175.00 .ןנכתמה יטרפל םאתהב וא/ו 442 רטמ   
ינכט גג/תוכרעמ גג םוטיא תודובע 50.50 כ"הס          

      
ת ו ג ג  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  60.50 ק ר פ  ת ת       
.ם י א ב כ  ת כ כ ס       
      
תויחנהל םאתהב עצובת תוגגה םוטיא תודובע      
ריחמ תפסות םלושת אל .ןרציה יטרפו ןנכתמה      
השיגו תוחיטב ,ןוגימ דויצב שומיש ןיגב      
תולולככ עוציבה תודובע תא םיאור .םידחוימ      
.םינושה הדיחיה ריחמב      
      
י"ע "םחה  גגה" תטישב תוגג לש ימרת דודיב     05.06.0010
5 יבועב F-03 ץרוחמ ףצקומ ןריטסילופ תוחול      
רמירפ לש דוסי תחירמ ללוכ עוציבה .מ"ס      
,ר"מ/ר"ג 052 לש תומכב ע"ש וא/ו 101      
לש לקשמב ,חפונמ םח ןמוטיב תבכש תחירמ      
ינכטה טרפמל םאתהב לוכהו ר"מ/ג"ק 5.1 כ      

                  530.00 .ץעויה לש דחוימה ר"מ   
      
לעב ףצקומ ןוטב י"ע תוגג ג"ע םיעופיש תריצי     05.06.0020
04 קזוחו ק"מ/ג"ק 0021  לש יבחרמ לקשמ      
.מ"מ 05 מ תחפי אל הבכשה יבוע .ר"מ/ג"ק      
םוי 12 לש הנתמהו םימי 7 הרפשה תבוח      

                   80.00 לקטבה תבכש תושבייתהל םיפסונ ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

60.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     012 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תיתבכש דח תכרעמב םיחוטש תוגג םוטיא     05.06.0040
מ"מ 5 יבועב PPA גוסמ תוינמוטיב תועירימ      
וא/ו םוטיב תרבח לש "5R טסלפמוטיב " ןוגכ      
ללוכ עוציבה .ריהב טגרגא ןוילע רמג  .ע"ש      
"101 טוקמיירפ" גוסמ ינמוטיב רמיירפ תוברל      
לש תומכב ע"ש וא " SG-474 רמיירפ" וא      
לקשמב 57/52 ןמוטיב תחירמ .ר"מ/'רג 003      
תוקלור עוציב ללוכ ריחמה .ר"מ/ג"ק 5.1 לש      
תומיטא ברע תפסות ללוכ מ/"ס 5/5 תודימב      
תועירי ,ע"ש וא/ו 701 פוט הקיס ילירקא      

                  530.00 .תומלשב שרדנה לוכו יופיח תועירי ,קוזיח ר"מ   
      
תכרעמ רגוס םוינמולא לגרס הנקתהו הקפסא     05.06.0050
קיטסלא ילירקא קיטסמו 5/5.1/3X3 םוטיא      

                   95.00 .ןנכתמה יטרפל םאתהב וא/ו 442 רטמ   
.םיאבכ תככס תוגג םוטיא תודובע 60.50 כ"הס          

      
י ר ד ח  ת ו ג ג  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  70.50 ק ר פ  ת ת       
.ה כ כ ס  ת ו ר י ש       
      
תויחנהל םאתהב עצובת תוגגה םוטיא תודובע      
ריחמ תפסות םלושת אל .ןרציה יטרפו ןנכתמה      
השיגו תוחיטב ,ןוגימ דויצב שומיש ןיגב      
תולולככ עוציבה תודובע תא םיאור .םידחוימ      
.םינושה הדיחיה ריחמב      
      
י"ע "םחה  גגה" תטישב תוגג לש ימרת דודיב     05.07.0010
5 יבועב F-03 ץרוחמ ףצקומ ןריטסילופ תוחול      
רמירפ לש דוסי תחירמ ללוכ עוציבה .מ"ס      
,ר"מ/ר"ג 052 לש תומכב ע"ש וא/ו 101      
לש לקשמב ,חפונמ םח ןמוטיב תבכש תחירמ      
ינכטה טרפמל םאתהב לוכהו ר"מ/ג"ק 5.1 כ      

                   65.00 .ץעויה לש דחוימה ר"מ   
      
לעב ףצקומ ןוטב י"ע תוגג ג"ע םיעופיש תריצי     05.07.0020
04 קזוחו ק"מ/ג"ק 0021  לש יבחרמ לקשמ      
.מ"מ 05 מ תחפי אל הבכשה יבוע .ר"מ/ג"ק      
םוי 12 לש הנתמהו םימי 7 הרפשה תבוח      

                    6.50 לקטבה תבכש תושבייתהל םיפסונ ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

70.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     013 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תיתבכש דח תכרעמב םיחוטש תוגג םוטיא     05.07.0040
מ"מ 5 יבועב PPA גוסמ תוינמוטיב תועירימ      
וא/ו םוטיב תרבח לש "5R טסלפמוטיב " ןוגכ      
ללוכ עוציבה .ריהב טגרגא ןוילע רמג  .ע"ש      
"101 טוקמיירפ" גוסמ ינמוטיב רמיירפ תוברל      
לש תומכב ע"ש וא " SG-474 רמיירפ" וא      
לקשמב 57/52 ןמוטיב תחירמ .ר"מ/'רג 003      
תוקלור עוציב ללוכ ריחמה .ר"מ/ג"ק 5.1 לש      
תומיטא ברע תפסות ללוכ מ/"ס 5/5 תודימב      
תועירי ,ע"ש וא/ו 701 פוט הקיס ילירקא      

                   65.00 .תומלשב שרדנה לוכו יופיח תועירי ,קוזיח ר"מ   
      
תכרעמ רגוס םוינמולא לגרס הנקתהו הקפסא     05.07.0050
קיטסלא ילירקא קיטסמו 5/5.1/3X3 םוטיא      

                   50.00 .ןנכתמה יטרפל םאתהב וא/ו 442 רטמ   
.הככס תוריש ירדח תוגג םוטיא תודובע 70.50 כ"הס          

      
ן ו י ל ע  ג ג  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  80.50 ק ר פ  ת ת       
.ת ו י ל ע מ  ר י פ ו       
      
תויחנהל םאתהב עצובת תוגגה םוטיא תודובע      
ריחמ תפסות םלושת אל .ןרציה יטרפו ןנכתמה      
השיגו תוחיטב ,ןוגימ דויצב שומיש ןיגב      
תולולככ עוציבה תודובע תא םיאור .םידחוימ      
.םינושה הדיחיה ריחמב      
      
י"ע "םחה  גגה" תטישב תוגג לש ימרת דודיב     05.08.0010
5 יבועב F-03 ץרוחמ ףצקומ ןריטסילופ תוחול      
רמירפ לש דוסי תחירמ ללוכ עוציבה .מ"ס      
,ר"מ/ר"ג 052 לש תומכב ע"ש וא/ו 101      
לש לקשמב ,חפונמ םח ןמוטיב תבכש תחירמ      
ינכטה טרפמל םאתהב לוכהו ר"מ/ג"ק 5.1 כ      

                   55.00 .ץעויה לש דחוימה ר"מ   
      
לעב ףצקומ ןוטב י"ע תוגג ג"ע םיעופיש תריצי     05.08.0020
04 קזוחו ק"מ/ג"ק 0021  לש יבחרמ לקשמ      
.מ"מ 05 מ תחפי אל הבכשה יבוע .ר"מ/ג"ק      
םוי 12 לש הנתמהו םימי 7 הרפשה תבוח      

                    8.00 לקטבה תבכש תושבייתהל םיפסונ ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

80.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     014 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תיתבכש דח תכרעמב םיחוטש תוגג םוטיא     05.08.0040
מ"מ 5 יבועב PPA גוסמ תוינמוטיב תועירימ      
וא/ו םוטיב תרבח לש "5R טסלפמוטיב " ןוגכ      
ללוכ עוציבה .ריהב טגרגא ןוילע רמג  .ע"ש      
"101 טוקמיירפ" גוסמ ינמוטיב רמיירפ תוברל      
לש תומכב ע"ש וא " SG-474 רמיירפ" וא      
לקשמב 57/52 ןמוטיב תחירמ .ר"מ/'רג 003      
תוקלור עוציב ללוכ ריחמה .ר"מ/ג"ק 5.1 לש      
תומיטא ברע תפסות ללוכ מ/"ס 5/5 תודימב      
תועירי ,ע"ש וא/ו 701 פוט הקיס ילירקא      

                   55.00 .תומלשב שרדנה לוכו יופיח תועירי ,קוזיח ר"מ   
      
תכרעמ רגוס םוינמולא לגרס הנקתהו הקפסא     05.08.0050
קיטסלא ילירקא קיטסמו 5/5.1/3X3 םוטיא      

                   50.00 .ןנכתמה יטרפל םאתהב וא/ו 442 רטמ   
.תוילעמ ריפו ןוילע גג םוטיא תודובע 80.50 כ"הס          

      
ס ל פ מ ב  י מ ר ט  ד ו ד י ב  90.50 ק ר פ  ת ת       
.ה מ ו ק ה       
      
לוחישב ףצקומ ןריטסילופ תוחול תקבדה     05.09.0010
םאתהבו הנבמה ףקיהבו ףוצירל תחתמ      
3 יבועב F-03 גוסמ  הקורי הינב ץעוי תויחנהל      
ףצקומ ןריטסילופ תוחול .ימרת דודיבל מ"ס      
הנבמב תוימרתה תושירדב םידמוע הלוחישב      
םאתהבו םיאתמ קבד תועצמאב ונקתויו      

                  350.00 .תמלשומ הנקתהב עוציבה .ןרציה תויחנהל ר"מ   
      
םיעלס רמצ תוחול לש הנקתהו הקפסא ל"נכ     05.09.0020
ק"מ/ג"ק 06 לש תוסיחדבו 1" יבועב חישק      
הינב ץעוי תויחנהל םאתהבו תורקת תיתחתב      

                  350.00 .הקורי ר"מ   
.המוקה סלפמב ימרט דודיב 90.50 כ"הס          

      
.ץ ו ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  01.50 ק ר פ  ת ת       
      
תכרעמ םושיי ידי לע ץוחה תוריק םוטיא      
תוריקה תכרעמ תנכה .השימג תיטנמצ      
תויחנהל םאתהבו ישארה ןלבקה י"ע תעצבתמ      
בתכב םושרל םאתהב תמלושמו םוטיאה ץעוי      
.תויומכה      
      
      
      
      
      
      
      

01.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     015 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יופיחה תודובע עוציב םרטב ץוח תוריק םוטיא     05.10.0020
השימג תיביכר וד תיטנמצ תבורעת תכרעמב      
שי .רשואמ ע"ש וא/ו 705 ליס הרטלוא גוסמ      
"ברעו יתש" םינווג יתשבו תובכש יתשב עצבל      
תויחנהל םאתהב עוציבה .אלמ יוסיכ תלבקל      

                 3600.00 .ןרציה ר"מ   
      
וא/ו ןפילופ /ןפודנור דודיב לש הנקתהו הקפסא     05.10.0030
יופיח תכרעמל תיתשתכ ץוח תוריקל ע"ש      
שא דימע ץרוחמ עקת עקש מ"ס 5 יבועב      
.תוינכתב םימייקה םיטרפהו תויחנהל םאתהב      
תומוקמבו ץוח תוריק ג"ע תמלשומ הנקתהה      
.ןנכתמהו ןרציה תויחנהל םאתהבו שרדיש      

                 3200.00 .בתכב ןימזמה תויחנהל םאתהב עוציבה ר"מ   
.ץוח תוריק םוטיא תודובע 01.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.הנבמב םוטיא תודובע 50 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     016 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
0.6 ק ר פ  ת ת  00.60 ק ר פ  ת ת       
      
.יללכ      
      
תויחנהל םאתהב ועצובי תורגסמה תודובע לכ      
ויהי תכתמה יקלח לכ .ילארשיה ןקתו ןנכתמה      
עבצ וא/ו ןתיא עבצ רמג ללוכו םחב םינוולוגמ      
,חפ ,ץע ,תותלדב   .הריחב יפל ןווגב רונתב      
םיטנמלאה לוכ :חפ תותלדו שא תותלד      
2 לש יבועב ןוולוגמ חפמ םיפוקשמ .א :םיללוכ      
ףוציר וא חיט ןש תלבקל םיאתמ בחורבו מ"מ      
,עבצ .ב .שרדישתומוקמב ץוח יופיח תלבקלו      
,תותלד ריזחמ ,לוזריפ,ףנכהו ףוקשמה םוטיא      
טרפמה ,תוינכותב טרופמה לכו םירוצעמ      
לש הבצהו הבכרה ללוכ ריחמה .ג        .ינכטה      
יטנמלא לע החישק הנגה תוברל םיפוקשמה      
דע עוציבה תפוקת לכ ךרואל תורגסמה      
ויהי תכתמה יקלח לכ .ןימזמל הריסמל      
רונתב עבצ רמג .ןורקימ 09 תוחפל םינבלוגמ      
יפל ןווגב ידו תחא ם עפ תכרעמ וא/ו ןתיא וא/ו      
ירבחמ ,תוקטלפה לכ תא ללוכ ריחמה .הריחב      
,ץוח ןבא יופיח םע בוליש ,םינגוע ,הריזג      
ריחמה.תמלשומ הנקתהל שרדנה לכו תוטזור      
ידיצ ינשמ תלדה הבוג לכל תועבצא יניגמ ללוכ      
ןווג .ע"ש וא/ו ינברעש תותלד לש תלדה      
.לכירדאה תריחבל      

0.6 קרפ תת 00.60 כ"הס          

      
.ש א  ת ו ת ל ד  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
תויחנהל םאתהב ועצובי תורגסמה תודובע לכ      
ויהי תכתמה יקלח לכ .ילארשיה ןקתו ןנכתמה      
עבצ וא/ו ןתיא עבצ רמג ללוכו םחב םינוולוגמ      
םיטנמלאה לוכ .הריחב יפל ןווגב רונתב      
.א                                                 :םיללוכ      
מ"מ 2 לש יבועב ןוולוגמ חפמ םיפוקשמ      
תלבקלו ףוציר וא חיט תלבקל םיאתמ בחורבו      
םוטיא ,עבצ .ב . שרדיש תומוקמב ץוח יופיח      
,תותלד ריזחמ ,לוזריפ,ףנכהו ףוקשמה      
טרפמה ,תוינכותב טרופמה לכו םירוצעמ      
תותלדה לוכ.ג                                   .ינכטה      
יובח יתפצר ילוארדיה ןונגנמ םע וקפוסי שא      
.2121 ןקתל םיאתמה הדיחיה יריחמב לולכה      
.םיפוקשמה לש הבצהו הבכרה ללוכ ריחמה      
ןקתבו תומישרב תומושרה תושירדה ןיגב      
םושמ ריחמ תפסותל ישאר היהי אל ןלבקה      
.ןינעו גוס      
      
      

10.60 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     017 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לש תודימב המוטא תיפנכ דח שא תדימע תלד     06.01.0010
מ"ס R=52 לוגע  רהוצ ללוכ מ"ס 012/011      
.03/03 לש תודימע .תומישרב 10 סופיטמ      
ןנכתמה תויחנהל םאתהב תומלשב עוציבה      
.הריחב יפל ןווגב עבצ רמג .תומישרל םאתהבו      

                    5.00 .לכירדאה תריחב יפל  ןווגו לוזריפ,ףוקשמ 'חי   
      
לש תודימב המוטא תיפנכ דח שא תדימע תלד      06.01.0020
מ"ס R=52 לוגע  רהוצ ללוכ מ"ס 012/511      

                    3.00 .תומישרב 20 סופיטמ 'חי   
      
לש תודימב המוטא תיפנכ דח שא תדימע תלד     06.01.0030
מ"ס R=52 לוגע רהוצ ללוכ מ"ס 012/001      

                    6.00 .תומישרב 30 סופיטמ 'חי   
      
לש תודימב המוטא תיפנכ דח שא תדימע תלד      06.01.0040
מ"ס R=52 לוגע רהוצ ללוכ מ"ס 012/001      

                    1.00 .תומישרב 40 סופיטמ 'חי   
      
לש תודימב המוטא תיפנכ וד שא תדימע תלד     06.01.0050
ללוכ תוינכותל םאתהב הקולחב מ"ס 012/071      
הלודגה ףנכב מ"ס R=52 שא דימע לוגע רהוצ      
.03/03 לש תודימע .תומישרב 60 סופיטמ      
ןנכתמה תויחנהל םאתהב תומלשב עוציבה      
.הריחב יפל ןווגב עבצ רמג .תומישרל םאתהבו      

                    1.00 .לכירדאה תריחב יפל  ןווגו לוזריפ,ףוקשמ 'חי   
      
לש תודימב המוטא תיפנכ דח שא תדימע תלד     06.01.0060
תודימע .תומישרב 70 סופיטמ מ"ס 012/501      
תויחנהל םאתהב תומלשב עוציבה .03/03 לש      
ןווגב עבצ רמג .תומישרל םאתהבו ןנכתמה      
תריחב יפל  ןווגו לוזריפ,ףוקשמ .הריחב יפל      

                    1.00 .לכירדאה 'חי   
      
לש תודימב המוטא תיפנכ דח שא תדימע תלד      06.01.0070
מ"ס R=52 לוגע  רהוצ ללוכ מ"ס 012/501      
.03/03 לש תודימע .תומישרב 80 סופיטמ      
ןנכתמה תויחנהל םאתהב תומלשב עוציבה      
.הריחב יפל ןווגב עבצ רמג .תומישרל םאתהבו      

                    2.00 .לכירדאה תריחב יפל  ןווגו לוזריפ,ףוקשמ 'חי   
.שא תותלד 10.60 כ"הס          

      
מ "מ מ  ת ו ר ג ס מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
םאתהב ועצבתי תורגסמה תודובע לע      
תריחבל םאתהב לוזריפ .ר"עקפ תויחנהל      
םאתהב רחא רמג וא/ו עבצ רמג .ןימזמה      
.תומישרל      

20.60 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     018 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
כ לש תודימב ידסומ ןגומ בחרמל ףדה תלד     06.02.0010
ץע תלד ללוכו תומישרב 50 סופיטמ 012/011      
םלושמו דדמנ( ףוקשמ ותוא לע תנקתומה      
םאתהב לוזריפ ,) ץע תותלד קרפב דרפנב      
יתשב ןתיא עבצב ףוקשמו ףנכ רמג .תומישרל      
יוסיכל דע וא/ו הריחב יפל ןווגבו תובכש      

                    1.00 .םלשומ 'חי   
      
תודימב ידסומ ןגומ בחרמל םיסיסר ףדה תלד     06.02.0020
לוזריפ .תומישרב 90 סופיטמ 012/011 כ לש      
עבצב ףוקשמו ףנכ רמג .תומישרל םאתהב      
דע וא/ו הריחב יפל ןווגבו תובכש יתשב ןתיא      

                    1.00 .םלשומ יוסיכל 'חי   
      
יפל שדח רוד יפנכ דח ררגנ ידסומ ףדה ןולח     06.02.0030
כ לש תודימב ןגומ בחרמל ר"עקפ ןקת      
לוזריפ  .תומישרב 11 סופיטמ 001/001      
עבצב ףוקשמו ףנכ רמג  .תומישרל םאתהב      
דע וא/ו הריחב יפל ןווגבו תובכש יתשב ןתיא      

                    6.00 .םלשומ יוסיכל 'חי   
      
רטוקב מ"ממל דדוב 'צנלפ ינקית רורויא רוניצ     06.02.0040
ךרואבו ריווא תאיציל ץוחבמ ןגוע תשר ללוכ 8"      
. 21 סופיטמ מ"ס 04  יבועב ריקל םיאתמ      
לכהו תרשרשו תוימוג ,הסכמ ללוכ ריחמה      
ןווגב ןתיא עבצ רמג .ר"עקפ תויחנהל םאתהב      
יוסיכל דע וא/ו תובכש יתשב הריחב יפל      

                    8.00 .םלשומ 'חי   
      
רטוקב מ"ממל דדוב 'צנלפ ינקית רורויא רוניצ     06.02.0050
ךרואבו ריווא תאיציל ץוחבמ ןגוע תשר ללוכ 8"      

                    7.00 . 21 סופיטמ מ"ס 03  יבועב ריקל םיאתמ 'חי   
מ"ממ תורגסמ 20.60 כ"הס          

קובץ: מכרז 20-2019   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     019 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל מ ש ח  ם י ר ע ש  30.60 ק ר פ  ת ת       
.ם י ל פ ק ת מ       
      
רעש תלד לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     06.03.0010
מ"ס 384/024 כ לש תודימב לפקתמ ילמשח      
HCABZTUB תרצותמ תומישרב 02 סופיטמ      
.רשואמ ע"ש וא/ו ביכרמו ןאובי TH םגד      
.ןימזמה רושיאבו תומישרל םאתהב עוציבה      
הקפסא ,רושיא,ןונכת :תא ללוכ עוציבה      
תומלשב תלדה תכרעמ לש תמלשומ הנקתהו      
קלחכ ילרגטניא ןשע רורחשל לירגה תא ללוכו      
לש הנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה .תכרעהממ      
יעוצקימ ליפורפמ תלדה ףקיהב קבוח ףוקשמ      
טוויח ,תומלשב לוכהו ןרציה תויחנהל םאתהב      
ינדי לורטנל ןונגנמ ,םאות ילמשח עונמ םלשומ      
רמייט ,םיטלש 5 לש תכרעמ, ינדי יובג,ריהמ      
עבצ רמג .האיצי רחאל תיטמוטוא הריגסל      

                    8.00 'פמוק .ןנכתמה תויחנהל םאתהב רונתב  
.םילפקתמ םילמשח םירעש 30.60 כ"הס          

      
.ת ו נ ו ש  ת ו ר ג ס מ  40.60 ק ר פ  ת ת       
      
09 תוחפל םינבלוגמ ויהי תכתמה יקלח לכ      
תכרעמ וא/ו ןתיא וא/ו רונתב עבצ רמג .ןורקימ      
ללוכ ריחמה .הריחב יפל ןווגב ידו תחא םעפ      
,םינגוע ,הריזג ירבחמ ,תוקטלפה לכ תא      
שרדנה לכו תוטזור ,רמגה תודובע םע בוליש      
.תמלשומ הנקתהל      
      
לש תללוכ תודימב תיפנכ וד תופפר תלד     06.04.0020
ףוקשמה .תומישרב 32 סופיטמ מ"ס 012/002      
רחא וא SHR 4/001/001 יעוצקימ ליפורפמ      
םאתהב שרדנה ףופיכב מ"מ 5.1 חפמ תופפרו      
םאתהב תמלשומ הנקתב עוציבה .ןרציל      

                    4.00 'פמוק .הריחב יפל ןווגבו ןתיא עבצ רמג .תומישרל  
      
רורויא יסירת תכרעמ /הקירפ הציחמ תכרעמ     06.04.0030
תודימב תיפנכ דח תופפר תותלדב םיבלושמ      
יתש לש בולישב מ"ס 012/063 לש תללוכ      
.תומישרב 42 סופיטמ תויפנכ דח תותלד      
SHR 4/001/001 יעוצקימ ליפורפמ ףוקשמה      
שרדנה ףופיכב מ"מ 5.1 חפמ תופפרו רחא וא      
תמלשומ הנקתב עוציבה .ןרציל םאתהב      
יפל ןווגבו ןתיא עבצ רמג .תומישרל םאתהב      

                    1.00 'פמוק .הריחב  
      
      
      
      
      
      

40.60 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     020 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לש תללוכ תודימב תיפנכ דח תופפר תלד     06.04.0040
ףוקשמה .תומישרב 52 סופיטמ מ"ס 012/001      
רחא וא SHR 4/001/001 יעוצקימ ליפורפמ      
םאתהב שרדנה ףופיכב מ"מ 5.1 חפמ תופפרו      
םאתהב תמלשומ הנקתב עוציבה .ןרציל      

                    1.00 'פמוק .הריחב יפל ןווגבו ןתיא עבצ רמג .תומישרל  
      
תודימב ןשעו שא רורחשל הפפר סירת     06.04.0050
ףוקשמה .תומישרב 03 סופיטמ מ"ס 06/062      
תופפרו 2.3/04/04SHR יעוצקימ ליפורפמ      
שא רורחשל שרדנה ףופיכב מ"מ 5.1 חפמ      
םאתהב תמלשומ הנקתב עוציבה .ןשעו      

                    2.00 'פמוק .הריחב יפל ןווגבו ןתיא עבצ רמג .תומישרל  
      
תודימב ןשעו שא רורחשל הפפר סירת     06.04.0060

                    1.00 'פמוק .תומישרב 13 סופיטמ מ"ס 06/592  
      
תודימב ןשעו שא רורחשל הפפר סירת     06.04.0070
ףוקשמה .תומישרב 33 סופיטמ מ"ס 05/002      
חפמ תופפרו 4/05/05SHR יעוצקימ ליפורפמ      
.ןשעו שא רורחשל שרדנה ףופיכב מ"מ 5.1      
.תומישרל םאתהב תמלשומ הנקתב עוציבה      
תופפרה .הריחב יפל ןווגבו ןתיא עבצ רמג      

                    2.00 'פמוק .קוריפל תונתינ  
      
תודימב ןשעו שא רורחשל הפפר סירת     06.04.0080

                    1.00 'פמוק .תומישרב 33 סופיטמ מ"ס 05/552  
      
תודימב ןשעו שא רורחשל הפפר סירת     06.04.0090

                    1.00 'פמוק .תומישרב 33 סופיטמ מ"ס 05/041  
      
תודימב ןשעו שא רורחשל הפפר סירת     06.04.0100
ףוקשמה .תומישרב 43 סופיטמ מ"ס 04/062      
תופפרו 2.3/04/04SHR יעוצקימ ליפורפמ      
שא רורחשל שרדנה ףופיכב מ"מ 5.1 חפמ      
םאתהב תמלשומ הנקתב עוציבה .ןשעו      

                    1.00 'פמוק .הריחב יפל ןווגבו ןתיא עבצ רמג .תומישרל  
      
פ"ע תמלשומ הנקתהו רוצי ,רושיא ,ןונכת     06.04.0110
ןוטב דוסי ללוכ תואבכה תויחנהו תושירד      
םיקונרז שוביל ןקתמ לש ןוגיע יגרבו םאות      
-כ לש הבוגב ןקתמה  .תומישרב 15 סופיטמ      
2 ללוכ הנתשמ רטוקב לוגע רוניצמ 'מ 5.21      
םאתהבו גלזמ / תועבצא ללוכ T תרוצל תועורז      

                    1.00 'פמוק .ןוולוגמ רמג ,תולגלגו תואבכה תויחנהל  
      
      
      
      

40.60 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     021 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
פ"ע תמלשומ הנקתהו רוצי ,רושיא ,ןונכת     06.04.0120
ןוינחל בכר ןגמ לש תואבכה תויחנהו תושירד      
תומישרב 49 טירפ  םיימינפ םידומעל תויאבכ      
רושיאלו םיטרפל םאתהב תלשומ הנקתהב      

                    6.00 'פמוק .ןימזמה  
      

                    6.00 'פמוק .תומישרב 49 טרפ םיינוציח םידומעל ל"נכ 06.04.0130
      
49 טרפ םייתינפ םיינוציח םידומעל ל"נכ     06.04.0140

                    4.00 'פמוק .תומישרב  
.תונוש תורגסמ 40.60 כ"הס          

      
.ם ו י נ מ ו ל א  י נ ר ת  50.60 ק ר פ  ת ת       
      
'מ 21 לש הבוגבו םוינמולאמ ינוק לוגע ןרות     06.05.0010
HSINIF יעבט רומיג .תומישרב 05 סופיטמ      
    DEHSURB NITAS. ללוכ תומלשב עוציבה  
יגרב ,סוסיבה ץעוי תויחנהל םאתהב סוסיב      
םאתהב תומלשב עוציבו ןרות לש ןוגיע      
תכרעמ םג תללוכ הנקתהו הקפסאה .תויחנהל      

                    3.00 'פמוק .לגדה רובע הדלפמ לבכו תולגלג  
.םוינמולא ינרת 50.60 כ"הס          

      
.ח פ  ת ו נ ו ר א  60.60 ק ר פ  ת ת       
      
.מ"מ 52.1 יבועב תנבלוגמ תכתמה יקלח לכ      
יפל ןווגבו םידדצ ינשב רונתב עבצ רמג      
ליפורפמ היהת תונוראה תרגסמ  .הריחב      
    S.H.R 4/04/04 ריחמה  .תנטובמו תנבלוגמ  
םיעופיש דוביע ללוכו קלחומ ןוטב תהבגה ללוכ      
לכ וא/ו ףוציר לנפ תלבקל תונוראה ללח ךותב      
.ןימזמה תויחנהל םאתהב רחא רמג טנמלא      
      
וד תותלד תכרעמ , ררוחמ חפ תותלד תכרעמ     06.06.0010
תושינלו שא יוביכ תשינל חפ תותלד תויפנכ      
לש תודימבו תוינכותל םאתהב הקולחב תורחא      
הקולח .תומישרב 46 סופיטמ 012/758   כ      
ריחמה .תויושרה תשירדו תוינכותל םאתהב      
תיחנהל םאתהב םילוענמו לוזריפ ללוכ      

                    1.00 .ןימזמה 'חי   
      
שא יוביכ תשינל  ררוחמ חפ תותלד תכרעמ     06.06.0020
תודימבו תוינכותל םאתהב הקולחב  תושינלו      

                    4.00 .תומישרב 56 סופיטמ 001/56 כ לש 'חי   
      
      
      
      

60.60 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     022 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תכרעמ תללוכה שא ןגומ תשינל יופיח תכרעמ     06.06.0030
תומוטא יפנכ ודו יפנכ דח תומוטא חפ תותלד      
בולישבו תוינכותל םאתהב הקולחב שא תונגומ      
תודימבו םישרדנה תומוקמב המלשה לנפ לש      
הקולח .תומישרב 07 סופיטמ 052/002 כ לש      
ריחמה .תויושרה תשירדו תוינכותל םאתהב      
תיחנהל םאתהב םילוענמו לוזריפ ללוכ      

                    1.00 'פמוק .ןימזמה  
      
תכרעמ תללוכה השינל יופיח תכרעמ ךא ל"נכ     06.06.0040
תומוטא יפנכ ודו יפנכ דח תומוטא חפ תותלד      
לנפ לש בולישבו תוינכותל םאתהב הקולחב      
כ לש תודימבו םישרדנה תומוקמב המלשה      

                    1.00 'פמוק .תומישרב 17 סופיטמ 052/503  
      
תללוכה שא ןגומ תשינל יופיח תכרעמ ךא ל"נכ     06.06.0050
יפנכ ודו יפנכ דח תומוטא חפ תותלד תכרעמ      
תוינכותל םאתהב הקולחב שא תונגומ תומוטא      
םישרדנה תומוקמב המלשה לנפ לש בולישבו      
27 סופיטמ 052/533 כ לש תודימבו      

                    2.00 'פמוק .תומישרב  
      
תללוכה שא ןגומ תשינל יופיח תכרעמ ךא ל"נכ     06.06.0060
יפנכ ודו יפנכ דח תומוטא חפ תותלד תכרעמ      
תוינכותל םאתהב הקולחב שא תונגומ תומוטא      
םישרדנה תומוקמב המלשה לנפ לש בולישבו      

                    1.00 'פמוק .תומישרב 37 סופיטמ 052/09 כ לש תודימבו  
      
תכרעמ תללוכה השינל יופיח תכרעמ ל"נכ     06.06.0070
תומוטא יפנכ ודו יפנכ דח תומוטא חפ תותלד      
לנפ לש בולישבו תוינכותל םאתהב הקולחב      
כ לש תודימבו םישרדנה תומוקמב המלשה      

                    1.00 'פמוק .תומישרב 47 סופיטמ 052/021  
      
תכרעמ תללוכה השינל יופיח תכרעמ ךא ל"נכ     06.06.0080
תומוטא יפנכ ודו יפנכ דח תומוטא חפ תותלד      
לנפ לש בולישבו תוינכותל םאתהב הקולחב      
כ לש תודימבו םישרדנה תומוקמב המלשה      

                    1.00 'פמוק .תומישרב 57 סופיטמ 052/021  
.חפ תונורא 60.60 כ"הס          

קובץ: מכרז 20-2019   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     023 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד י  י ז ח א מ ו  ת ו ק ע מ  70.60 ק ר פ  ת ת       
.ת כ ת מ מ       
      
09 תוחפל םינבלוגמ ויהי תכתמה יקלח לכ      
תכרעמ וא/ו ןתיא וא/ו רונתב עבצ רמג .ןורקימ      
ללוכ ריחמה .הריחב יפל ןווגב ידו תחא םעפ      
,םינגוע ,הריזג ירבחמ ,תוקטלפה לכ תא      
שרדנה לכו תוטזור ,ץוח ןבא יופיח םע בוליש      
.תמלשומ הנקתהל      
      
תוספרמבו תוגגב "תקחורמ הנקתהב" הקעמ     06.07.0010
הנקתהבהקעמה .תומישרב 09 סופיטמ      
םיגירס תאולימבו 4/04 תכתמ ינודומעמ      
רטוקב די זחאמ ללוכ 5/03 חוטש ליפורפמ      
תומישרל םאתהב תומלשב לוכהו 5.1"      

                   30.00 .ןנכתמה תויחנהו רטמ   
      
םגדמ תרווכ ךתחב תשר בלושמ תכתמ הקעמ     06.07.0020
עוציבה .ע"ש וא/ו תותשר הדוהי לש טרייונ      
ללוכו תומישרב 19 טרפל םאתהב תומלשב      
תויחנהל םאתהב לוגע חלפ תשבלהב די זחאמ      
טרפו 154-601 'סמ ןויליגב ןויעל שי .ןנכתמה      
יופיצב עצקוהמ קוב ץעמ לוגע ךתחב די זחאמ      

                   13.00 .הריחב יפל ןווגבו יסקופא רטמ   
      
םאתהבו תוגרדמ רדח תוריק ידיצב די זחאמ     06.07.0030
.תוחיטבה ץעוי תויחנהו תומישרב 19 טרפל      
קוב ץעמ מ"מ 04 לוגע ךתח ליפורפמ זחאמה      
.הריחב יפל ןווגבו יסקופא יופיצב עצקוהמ      
21 רטוקב קלח לזרב ללוכו תומלשב הנקתהה      
םאתהב לוכהו הטסורינ תוטזורו הנקתהל מ"מ      

                   30.00 .154-601 'סמ ןויליגב םיטרפל רטמ   
      
02/08 תכתמ ידומעמ בכרומה תכתמ הקעמ     06.07.0040
03/01 תיקפוא הקעמ יגרוס תאולימ ללוכ מ"מ      
ןקתומ מ"ס 5 רטוקב די זחאמ ללוכו מ"מ      
הוולמ ליפורפ ,הקעמה ידומעמ קחורמו ךתורמ      
29 טרפל םאתהב תומלשב לוכהו ןוילעו ןותחת      
טרופמ ןונכתל תוסירפ עצבל שי . תומישרב      
'סמ ןויליגב ןויעל שי .םייסופיט אל םיטרפלו      

                   45.00 הסינכ רשג 164-601 רטמ   
.תכתממ די יזחאמו תוקעמ 70.60 כ"הס          

      
.ץ ע  ת ו ת ל ד  80.60 ק ר פ  ת ת       
      
יופיצב טנק ףוטש המוטא תיפנכ דח ץע תלד     06.08.0010
10 סופיטמ מ"ס 022/59 תודימב הקימרופ      
וא/ו רופא ןווגב הקימרופ רמג ףנכה .תומישרב      
יספ בולישבו ץוריחב תלדה ,רחא ןווג לוכב      
םאתהב גוגיזו רמג ,לוזריפ .םוינמולא      

                   23.00 .לכירדאה רושיאבו תומישרל 'חי   
80.60 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: מכרז 20-2019   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     024 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
טנק ףוטש המוטא תיפנכ דח ץע תלד ךא ל"נכ     06.08.0020

                   11.00 .תומישרב 20 סופיטמ מ"ס 022/59 תודימב 'חי   
      
טנק ףוטש המוטא תיפנכ דח ץע תלד ךא ל"נכ     06.08.0030

                    8.00 .תומישרב 30 סופיטמ מ"ס 022/08 תודימב 'חי   
      
טנק ףוטש המוטא תיפנכ דח ץע תלד ךא ל"נכ     06.08.0040

                    2.00 .תומישרב 40 סופיטמ מ"ס 022/001 תודימב 'חי   
      
טנק ףוטש המוטא תיפנכ דח ץע ךא ל"נכ     06.08.0050

                    3.00 .תומישרב 50 סופיטמ מ"ס 022/59 תודימב 'חי   
      
טנק ףוטש המוטא תיפנכ דח ץע תלד ךא ל"נכ     06.08.0060

                    2.00 .תומישרב 60 סופיטמ מ"ס 022/001 תודימב 'חי   
      
טנק ףוטש המוטא תיפנכ דח ץע תלד ךא ל"נכ     06.08.0070

                    2.00 .תומישרב 70 סופיטמ מ"ס 022/011 תודימב 'חי   
.ץע תותלד 80.60 כ"הס          

      
.ם י י ש י א  ת ו נ ו ר א  90.60 ק ר פ  ת ת       
      
לש תודימב םיישיא תונורא תכרעמ     06.09.0010
תכרעמ .תומישרב 11 סופיטמ 012/06/06      
בג םע ,מ"מ 81 הפסרט תוחולמ תונוראה      
םיפדמ תקולחב ,LPH הפסרט הפוצמ טקיד      
לע חנומ ןוראה .תוינכותל םאתהב םיימינפ      
תכרעמה .הטסורינמ מ"ס 01 לש ההבגה      
,תוריגמהו תותלדה לוכל הליענ ןונגנמ תללוכ      
לוזריפ .ןורא לוכל רורוויא יחתפ שולש ללוכ      

                   32.00 .ןימזמה רושיאבו תומישרל םאתהב 'חי   
.םיישיא תונורא 90.60 כ"הס          

      
.ח ב ט מ  ת ו נ ו ר א  01.60 ק ר פ  ת ת       
      
לש תודימב ןותחת חבטמ ןורא תכרעמ     06.10.0010
ןוראה .תומישרב 12 סופיטמ 06/78/523      
לש ההבגה לע חנומה ינפ וד הטסורינ תוחולמ      
ילרגטניא הטסורינ חטשמ ,הטסורינ מ"ס 01      
םאתהב הקולחבו םאתהב הטסורינ רויכ ללוכ      
תומישרל םאתהב רמגו לוזריפ .תוינכותל      

                    1.00 'פמוק .ץוח תרצות תותלד ,לכירדאה רושיאבו  
      
      
      
      
      
      
      

01.60 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     025 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודימב ןותחת חבטמ ןורא תכרעמ ךא ל"נכ     06.10.0020
רדחב תומישרב 22 סופיטמ 06/78/522 לש      
ינפ וד הטסורינ תוחולמ ןוראה .םיבדנתמ      
,הטסורינ מ"ס 01 לש ההבגה לע חנומה      
הטסורינ רויכ ללוכ ילרגטניא הטסורינ חטשמ      
לוזריפ .תוינכותל םאתהב הקולחבו םאתהב      
רושיאבו תומישרל םאתהב רמגו      

                    1.00 'פמוק .ץוח תרצות תותלד ,לכירדאה  
      
לש תודימב ןותחת חבטמ ןורא תכרעמ     06.10.0030
רדחב תומישרב 32 סופיטמ 06/78/503      
ינפ וד הטסורינ תוחולמ ןוראה .םיעצבמ      
,הטסורינ מ"ס 01 לש ההבגה לע חנומה      
הטסורינ רויכ ללוכ ילרגטניא הטסורינ חטשמ      
לוזריפ .תוינכותל םאתהב הקולחבו םאתהב      
רושיאבו תומישרל םאתהב רמגו      

                    1.00 'פמוק .ץוח תרצות תותלד ,לכירדאה  
      
לש תודימב יתניפ ןותחת חבטמ ןורא תכרעמ     06.10.0040
A42 סופיטמ 06/78/542+06/78/782      
תוחולמ ןוראה .ןודעומ רדחב תומישרב      
מ"ס 01 לש ההבגה לע חנומה ינפ וד הטסורינ      
רויכ ללוכ ילרגטניא הטסורינ חטשמ ,הטסורינ      
.תוינכותל םאתהב הקולחבו םאתהב הטסורינ      
רושיאבו תומישרל םאתהב רמגו לוזריפ      

                    1.00 'פמוק .ץוח תרצות תותלד ,לכירדאה  
      
לש הנקתהו הקפסא ,רוצי ,רושיא ,ןונכת     06.10.0050
לש תודימב ןותחת חבטמ ןורא תכרעמ      
רדחב תומישרב 52 סופיטמ 06/78/071      
ינפ וד הטסורינ תוחולמ ןוראה .םיעצבמ      
,הטסורינ מ"ס 01 לש ההבגה לע חנומה      
הטסורינ רויכ ללוכ ילרגטניא הטסורינ חטשמ      
לוזריפ .תוינכותל םאתהב הקולחבו םאתהב      

                    1.00 'פמוק .לכירדאה רושיאבו תומישרל םאתהב רמגו  
      
לש תודימב ןותחת חבטמ ןורא תכרעמ     06.10.0060
רדחב תומישרב 62 סופיטמ 06/78/003      
ינפ וד הטסורינ תוחולמ ןוראה .םיעצבמ      
,הטסורינ מ"ס 01 לש ההבגה לע חנומה      
הטסורינ רויכ ללוכ ילרגטניא הטסורינ חטשמ      
לוזריפ .תוינכותל םאתהב הקולחבו םאתהב      
,לכירדאה רושיאבו תומישרל םאתהב רמגו      

                    1.00 'פמוק .ץוח תרצות תותלד  
.חבטמ תונורא 01.60 כ"הס          

קובץ: מכרז 20-2019   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     026 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ם י ת ו ר י ש  י ר ד ח ל  ת ו א ר מ  11.60 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 6 יבועב תיגלב תילטסירק הארמ     06.11.0010
הנקתהב מ"מ 6 טקיד חולל תקבדומ תמסוחמ      
ףקיהב מ"מ L51/51 ןתיווזו ריקב העוקש      

                   10.00 .תומישרב טירפל םאתהבו שרבומ םוינמולאמ ר"מ   
.םיתוריש ירדחל תוארמ 11.60 כ"הס          

      
ר י ק  י נ י ג מ  21.60 ק ר פ  ת ת       
      
.תומישרב 59 סופיטמ הנבמה םינפ הניפ ןגמ     06.12.0010
מ"בלפ ליפורפמ סבגלו חיטל הניפ ןגמה      
רמג לבקל U ןזוא ללוכו מ"מ 2 יבועב שקבומ      
הבוג .רחא רמג לוכ וא/ו לטכפש וא/ו חיט      

                   25.00 .'מ H=05.2 הניפה 'חי   
ריק יניגמ 21.60 כ"הס          

      
ם י ע ו צ ק י מ   ת כ ת מ  י ל י פ ו ר פ  31.60 ק ר פ  ת ת       
      
09 תוחפל םינבלוגמ ויהי תכתמה יקלח לכ      
וא/ו ןתיא וא/ו רונתב עבצ רמג  .ןורקימ      
.הריחב יפל ןווגב ידו תחא םעפ תכרעמ      
בוליש ,םינגוע ,תוקטלפה לכ תא ללוכ ריחמה      
הנקתהל שרדנה לכו  סבגה תוריק לש      
שיגהל שי רוציה תליחת םרטב .תמלשומ      
.ןנכתמה רושיאל תומלשומ D.S תוינכות      
לכ לש עוציב ,רוציו רושיא ,ןונכת :ללוכ ריחמה      
תא ,םישרדנה םיבושיחו םיכתח ,םיטוטרישה      
םיגרב ,םירבחמ ,םייעוצקמה םיליפורפה לכ      
םאתהב שרדנה לכו הריזג ירבחמ ,םימוא,      
ורסמנ םא םג ןנכתמה תויחנהלו תוינכותל      
.עוציבה ךלהמב      
      
סופיטמ תכתמ ידומע לש הנקתהו הקפסא     06.13.0010
    4/001/001SHR תכתמ ידומעו  
ןוגיעל תונוש תודימב רונתב םיעובצו םינוולוגמ      
םיסופיטמ תוריק וא/ו תותלד יפוקשמ לש      
תיתחתב ןוגיע תוקטלפ םג ללוכ ריחמה .םינוש      
הפצרה ךותל םירדחומה ליפורפה שארבו      
ןוגיע יגרב .מ"מ 5 כ לש קמועל טוטיסב      
ודדמי אלו הנקתהב ריחמה תלוכתב םיללכנ      
תמלשומ הנקתהה .לקשמב ובשוחי וא/ו      

                    5.50 .םישרדנה תומוקמב תוינכותל םאתהב ןוט   
םיעוצקימ  תכתמ יליפורפ 31.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

.ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     027 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ר נ צ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
םירטקב םירק םימל PS וא לוגיטלומ תורוניצ     07.01.0010
הפצירל תחתמ ,תוריקב םינקתומ מ"מ 61      
םירזיבאב םירבוחמ ,םילוורשה ךותבו      

                  170.00 .םילוורשה תאו םירזיבאה לכ ללוכ םימיאתמ רטמ   
      
םירטקב םימח םימל PS וא לוגיטלומ תורוניצ     07.01.0020
הפצירל תחתמ ,תוריקב םינקתומ מ"מ 61      
םירזיבאב םירבוחמ ,םילוורשה ךותבו      

                   40.00 .םילוורשה תאו םירזיבאה לכ ללוכ םימיאתמ רטמ   
      
םירטקב םירק םימל PS וא לוגיטלומ תורוניצ     07.01.0030
הפצירל תחתמ ,תוריקב םינקתומ מ"מ 02      
םירזיבאב םירבוחמ ,םילוורשה ךותבו      

                   60.00 .םילוורשה תאו םירזיבאה לכ ללוכ םימיאתמ רטמ   
      
םירטקב םימח םימלPS וא לוגיטלומ תורוניצ     07.01.0040
הפצירל תחתמ ,תוריקב םינקתומ מ"מ 02      
םירזיבאב םירבוחמ ,םילוורשה ךותבו      

                   30.00 .םילוורשה תאו םירזיבאה לכ ללוכ םימיאתמ רטמ   
      
מ"מ 52 םירטקב םירק םימל PS וא לוגיטלומ     07.01.0050
ךותבו הפצירל תחתמ ,תוריקב םינקתומ      
ללוכ םימיאתמ םירזיבאב םירבוחמ ,םילוורשה      

                   50.00 .םילוורשה תאו םירזיבאה לכ רטמ   
      
םירטקב םימח םימל PS וא לוגיטלומ תורוניצ     07.01.0060
הפצירל תחתמ ,תוריקב םינקתומ מ"מ 52      
םירזיבאב םירבוחמ ,םילוורשה ךותבו      

                   20.00 .םילוורשה תאו םירזיבאה לכ ללוכ םימיאתמ רטמ   
      
םירטקב םירק םימל PS וא לוגיטלומ תורוניצ     07.01.0070
הפצירל תחתמ ,תוריקב םינקתומ מ"מ 23      
םירזיבאב םירבוחמ ,םילוורשה ךותבו      

                   70.00 .םילוורשה תאו םירזיבאה לכ ללוכ םימיאתמ רטמ   
      
םירטקב םירק םימל PS וא לוגיטלומ תורוניצ     07.01.0080
הפצירל תחתמ ,תוריקב םינקתומ מ"מ 04      
םירזיבאב םירבוחמ ,םילוורשה ךותבו      

                   20.00 .םילוורשה תאו םירזיבאה לכ ללוכ םימיאתמ רטמ   
      
םירטקב םירק םימל PS וא לוגיטלומ תורוניצ     07.01.0090
הפצירל תחתמ ,תוריקב םינקתומ מ"מ 05      
םירזיבאב םירבוחמ ,םילוורשה ךותבו      

                   20.00 .םילוורשה תאו םירזיבאה לכ ללוכ םימיאתמ רטמ   
      
,יולג ןקתומה םימח םימ  תרנצל ימרת דודיב     07.01.0100

                   80.00 מ"מ 61-02 רטוקב תורוניצל תוריקב יומס רטמ   
10.70 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: מכרז 20-2019   .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     028 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,יולג ןקתומה םימח םימ  תרנצל ימרת דודיב     07.01.0110

                   30.00 מ"מ 52 רטוקב תורוניצל תוריקב יומס רטמ   
      
תכרעמל 04 לוידקס םינבלוגמ תורוניצ     07.01.0120
םייולג םינקתומ 2" םירטקב םיטנרדיה      
לכ ללוכ םימיאתמ םירזיבאב םירבוחמ      

                   60.00 .םילוורשה תאו םירזיבאה רטמ   
      
תכרעמל 04 לוידקס םינבלוגמ תורוניצ     07.01.0130
םייולג םינקתומ 3" םירטקב םיטנרדיה      
לכ ללוכ םימיאתמ םירזיבאב םירבוחמ      

                   10.00 .םילוורשה תאו םירזיבאה רטמ   
      
רוביח ,תשוחנ תגסגוס ירודכ הריגס זרב     07.01.0140

                    5.00 .דרוקר ללוכ 4/3" רטוק ,הגרבה 'חי   
      
רוביח ,תשוחנ תגסגוס ירודכ הריגס זרב     07.01.0150

                    2.00 .דרוקר ללוכ 1" רטוק ,הגרבה 'חי   
      
רוביח ,תשוחנ תגסגוס ירודכ הריגס זרב     07.01.0160

                    2.00 .דרוקר ללוכ 2/11" רטוק ,הגרבה 'חי   
      
+ 2" יוביכ זרבמ תבכרומ שא יוביכ תדמע     07.01.0170
2 + ריהמ זרבו קנזמ + 'מ X 52 4/3" ןולגלג      
בר קנזמ + א"כ 'מ51 ךרואב 2" םיקונרז      
זגראב ג"ק FCB 6 ףתמ + ישומיש      
    03X08X021 ךותב וא( ריקל םירבוחמ מ"ס  

                    4.00 'פמוק .ןורא ללוכ אל )ןורא  
םימ תרנצ 10.70 כ"הס          

      
ר ו ר ו י א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
ןליפורפילופמ תורוניצ לש הנקתהו הקפסה     07.03.0010

                  150.00 .םיחפס ללוכ 05 רטוקב ןיחולדל רטמ   
      
ןליפורפילופמ תורוניצ לש הנקתהו הקפסה     07.03.0020

                  100.00 .םיחפס ללוכ 23 רטוקב .א.מ זוקינל רטמ   
      
ןליפורפילופמ תורוניצ לש הנקתהו הקפסה     07.03.0030

                   50.00 .םיחפס ללוכ 05 רטוקב  .א.מ זוקינל רטמ   
      
ןליפורפילופמ תורוניצ לש הנקתהו הקפסה     07.03.0040

                   50.00 .םיחפס ללוכ 56 רטוקב  .א.מ זוקינל רטמ   
      
)טירביג( EPDH תורוניצ לש הנקתהו הקפסה     07.03.0050
וא םייולג םינקתומ בויב יווקל 011 רטוקב      
,םינוש םירזיבא ללוכ תוריקו תורקת ירבעמב      

                   60.00 011 . רטוקב םירבעמו תויוז ,תויופעתסה רטמ   
30.70 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: מכרז 20-2019   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     029 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
)טירביג( EPDH רוניצ לש הנקתהו הקפסה     07.03.0060
תחתמ םינקתומ בויב יווקל 011 רטוקב      
לכל ןוטיב ללוכ 'מ 0.1 דע קמועב הפצירל      

                   60.00 .םינוש םירזיבאו רוניצה ךרוא רטמ   
      
תרוקיב תואספוק לש הנקתהו הקפסה     07.03.0070
עובצ זילפמ עבורמ הסכמ םע 4"/2" תיליבוממ      

                   32.00 .לכירדאה י"ע רחבייש ןווגב 'חי   
      
תיליבוממ יפות םוסחמ לש הנקתהו הקפסה     07.03.0080
ןווגב עובצ זילפמ עבורמ הסכמ םע 4"/2"      

                   10.00 .לכירדאה י"ע רחבייש 'חי   
      
הסכמ םע 4"/2" תיליבוממ הפצר םוסחמ     07.03.0090
י"ע רחבייש ןווגב עובצ זילפמ עבורמ      

                    6.00 .לכירדאה 'חי   
      
עבורמ הסכמ 8"/4" תיליבוממ הפצר םוסחמ     07.03.0100

                    5.00 .לכירדאה י"ע רחבייש ןווגב עובצ זילפמ 'חי   
      

                    6.00 מ"מ 011 רטוקב רורויא עבוכ 'חי  07.03.0110
רורויאו םיזקנ תכרעמ 30.70 כ"הס          

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
תרצותמ ומכ 'א גוס ןבל סרחמ היולת הלסא     07.04.0010
,יומס החדה לכימ אלל ירלאג םגד  "הסרח"      

                   18.00 .בשומו קיטסלפמ דבכ הסכמ ,החדה רוניצ 'חי   
      
ריק ךותב תמדקומ הנקתהל יומס החדה לכימ     07.04.0020

                   18.00 .ןואסלפ תרצות תמגודכ היולת הלסאל םיקולב 'חי   
      
םגד "הסרח" תרצות 'א גוסמ ןבל הצחר רויכ     07.04.0040
ןקתומ ,לכירדאה תריחב יפל לדוג "תירונ"      
ןופיס ,םיוולנה םירזיבאה לכ םע םלשומ      

                   12.00 .ךרע הווש וא שישל תחתמ הנקתהל 'חי   
      
םגד "הסרח" תרצות ןבל םיכנל הצחר רויכ     07.04.0050
םלשומ ןקתומ ,לכירדאה תריחב יפל "תיצרח"      
הנקתהל ןופיס ,םיוולנה םירזיבאה לכ םע      

                    3.00 .ךרע הווש וא שישל תחתמ 'חי   
      
םגד "הסרח" תרצות 'א גוסמ ןבל חבטימ רויכ     07.04.0060
,לכירדאה תריחב יפל לדוג "715 אתלד"      
ןופיס ,םיוולנה םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ      

                    4.00 .ךרע הווש וא שישל תחתמ הנקתהל 'חי   
      
      

40.70 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     030 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרצות ומכ ריקהמ םירק םימל ךפוש זרב     07.04.0070

                    4.00 .ךרע הווש וא תידי םע םורכ םגד "תמח" 'חי   
      
,הצחר תרעקל םירקו םימח םימל הללוס     07.04.0080
הפוצמ ,הכורא היפ םע הדימעב הנקתהל      
לינ זרב ללוכ "חרפ" םדג "תמח" תרצות ,םורכ      

                   12.00 .ךרע הווש וא 'חי   
      
,חבטמ תרעקל םירקו םימח םימל תללוס     07.04.0090
בבותסמ ךורא עורז םע הדימעב הנקתהל      

                    4.00 .ךרע הווש וא םורכ הפוצמ "תמח" תרצות 'חי   
      
יופיצ םע רטיל 08 ילמשח םימח םימ דוד     07.04.0100
לכ ,קוצי ןטירואילופ דודיבו ימינפ ליאמא      
לכה ,ןוחטיב םותסש ,םישרדנה םירזיבאה      

                    4.00 'פמוק .טלפמוק  
      
יזכרמ זרב ,2/1" ריק יזרב ינש ללוכ תחלקמ     07.04.0110
תידי םע 2/1" ץופרטניא זרב ,תוידי םע שלושמ      
ךרואב קיטסלפמ שימג רוניצ םע די תחלקמ      
הפוצמ מ"ס 06 ךרואב יכנא לולסמ םע 'מ 5.1      

                    3.00 'פמוק .לקינ םורכ  
      
יופיצ םע רטיל 051 ילמשח םימח םימ דוד     07.04.0120
לכ ,קוצי ןטירואילופ דודיבו ימינפ ליאמא      
לכה ,ןוחטיב םותסש ,םישרדנה םירזיבאה      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
תרצותמ רטיל 007 לש חפנב קלד דירפמ     07.04.0130

                    1.00 .ךרע הווש וא "תיפוח" 'חי   
      

                    6.00 'פמוק רק ימ ןקתמ תנקתהו הקפסא 07.04.0140
תויאורבת תועובק 40.70 כ"הס          

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  50.70 ק ר פ  ת ת       
      
,תוריקב םינקתומ ,םשג ימל EPDH תורוניצ     07.05.0010

                  110.00 .מ"מ 011 רטוק םירזיבא ללוכ ,יולג וא םידומע רטמ   
      

                   18.00 .בזרמה אצומב 4" רטוק הדלפ רוניצמ םייכרב 'חי  07.05.0020
      
וא רמלד תרצותמ ומכ 4" רטוקב םשג טלוק     07.05.0030

                   13.00 .ךרע הווש 'חי   
      
וא רמלד תרצותמ ומכ 3" רטוקב םשג טלוק     07.05.0040

                    5.00 .ךרע הווש 'חי   
םשג ימ זוקינ 50.70 כ"הס          

קובץ: מכרז 20-2019   .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     031 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ת ק ו ש  ר ו י כ  י ט נ מ ל א  60.70 ק ר פ  ת ת       
      
ע"ש וא/ו הגטוא שיש חטשמ ויהי שיש יחטשמ      
תומישרל םאתהב לוכהו רשואמ ןאירוק וא/ו      
:תללוכ הדובעה .ןימזמה תויחנהלו ןימזמה      
.םישרדנה םידוביעה לכ ללוכה שיש חטשמ      
לגועמ רמגב דרויו מ"ס 01 הבוגב הלוע רניס      
עבקי חטשמה ןווגו גוס .מ"ס 02 כ לש בחורב      
ןלבקה י"עעצובי תוילתה ןונכת  .לכירדאה י"ע      
תויומס ויהי תוילתה .ןנכתמה י"ע רשואיו      
.ןנכתמה תויחנה יפל לדוגב ןוולוגמ ליפורפמו      
ישאר היהי אל ןלבקה ל"נה תושירדה ןיגב      
הדיחיה יריחמו גוס םושמ ריחמ תפסותל      
.ל"נה תושירדה תא םיללוכ      
      
תקוש םגדמ ע"ש וא/ו "הגטרוא " שיש רויכ     07.06.0010
תקוש רויכ רויכה .תפחרמ הנקתהב ינוסכלא      
וא/ו "הגטרוא" םגדמ 'מ 02.2 כ לש ךרואב      
תא ללוכ ריחמה .מ"ס 2 יבועב רשואמ ע"ש      
+ רויכל הנכה ,רויכה תילתו הנכהה ,ןונכתה      
תומישרל םאתהב תונכהה לוכו זרב      
טנקו םיזרב ,תקושה דוביע ללוכ היצלטסניאה      
עוציבה .תיזחב דרוי טנקו חטשמה בגב הלוע      

                    2.00 'פמוק .ןנכתמה תויחנהו תומישרל םאתהב תומלשב  
      
םגדמ ע"ש וא/ן " הגטרוא " שיש רויכ ךא ל"נכ     07.06.0020
רויכ רויכה .תפחרמ הנקתהב ינוסכלא תקוש      
"הגטרוא" םגדמ 'מ 01.3 כ לש ךרואב תקוש      

                    2.00 'פמוק רשואמ ע"ש וא/ו  
.תקוש רויכ יטנמלא 60.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../032 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     032 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
0.8 ק ר פ  ת ת  00.80 ק ר פ  ת ת       
      
יללכ      
      
.תורעה      
      
    * *****************************************  
,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ- :הרעה      
תודובעה לכו רזע דויצ ללוכ הלעפהו  הנקתה      
******* .םלשומ עוציבל תושרדנה      
    ************************************  
      
    **************************************  
בתכמ דרפנ יתלב קלח הווהמ טרפמה)1      
הקפסאל םניה םיפיעסה לכ)2 .תויומכה      
תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה)3.הנקתהו      
תויתשתו למשחה ילבכ תא ןיקתהלו קפסל      
יאשר ןימזמה)4 .ותעד לוקיש יפל לכה למשחה      
בתכ ךותמ תויומכ םצמצלו ןיטקהל ,לידגהל      
.הדיחיה יריחמ תא תונשל ילבמ תויומכה      
רוביח תללוכ םילבכה תנקתהו הקפסא)5      
םיללוכ םיריחמה)6 .ויתווצק ינשב לבכה      
תוביצח ,הרקתב ,תורוקב תורידח ,םיחודיק      
שרדנכ םינוקיתו הרקתבו תוריקב      
    **************************************  

0.8 קרפ תת 00.80 כ"הס          

      
ם י ל ב כ ו  ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      

                  150.00 מ"מ 02 רטוקב )םינוש םיעבצב( "נפ" רוניצ רטמ  08.01.0010
      

                  150.00 מ"מ 52 רטוקב )םינוש םיעבצב( "נפ" רוניצ רטמ  08.01.0020
      

                  150.00 מ"מ 04 רטוקב )םינוש םיעבצב( "נפ" רוניצ רטמ  08.01.0030
      
OCOBI  תרצותמ תיטסלפ םילבכ תלעת     08.01.0040
םיקוזיח ללוכ םרק עבצב מ"מ 021*06 תודימב      
ירזיבאו תוירוקמ תויפוס ,הסכמ ,םיימינפ      

                  100.00 .ריקל הנקתה רטמ   
      
OCOBI  תרצותמ תיטסלפ םילבכ תלעת     08.01.0050
םיקוזיח ללוכ םרק עבצב מ"מ 06*06 תודימב      
ירזיבאו תוירוקמ תויפוס ,הסכמ ,םיימינפ      

                  100.00 .ריקל הנקתה רטמ   
      
      
      
      
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../033 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     033 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודימב ןוולוגמ חפמ תצרוחמ םילבכ תלעת     08.01.0060
ירזיבא ללוכ ,מ"מ 5.1 יבועבו מ"מ 004*58      
הלעתה תיילתל םינוולוגמ םיירוקמ היילת      
וא "תודיפל קלומ" תרצות ריקהמ וא הרקתהמ      
ללוכ )מ"ס 04 םיכמות ןיב קחרמ( "דריל"      

                  200.00 .'וכו הסכמ ,תויופעתסה ,םירבחמ רטמ   
      
תודימב ןוולוגמ חפמ תצרוחמ םילבכ תלעת     08.01.0070
ירזיבא ללוכ ,מ"מ 5.1 יבועבו מ"מ 003*58      
הלעתה תיילתל םינוולוגמ םיירוקמ היילת      
וא "תודיפל קלומ" תרצות ריקהמ וא הרקתהמ      
ללוכ )מ"ס 04 םיכמות ןיב קחרמ( "דריל"      

                  200.00 .'וכו הסכמ ,תויופעתסה ,םירבחמ רטמ   
      
תודימב ןוולוגמ חפמ תצרוחמ םילבכ תלעת     08.01.0080
ירזיבא ללוכ ,מ"מ 5.1 יבועבו מ"מ 002*58      
הלעתה תיילתל םינוולוגמ םיירוקמ היילת      
וא "תודיפל קלומ" תרצות ריקהמ וא הרקתהמ      
ללוכ )מ"ס 04 םיכמות ןיב קחרמ( "דריל"      

                  150.00 .'וכו הסכמ ,תויופעתסה ,םירבחמ רטמ   
      
תודימב ןוולוגמ חפמ תצרוחמ םילבכ תלעת     08.01.0090
ירזיבא ללוכ ,מ"מ 5.1 יבועבו מ"מ 001*58      
הלעתה תיילתל םינוולוגמ םיירוקמ היילת      
וא "תודיפל קלומ" תרצות ריקהמ וא הרקתהמ      
ללוכ )מ"ס 04 םיכמות ןיב קחרמ( "דריל"      

                  150.00 .'וכו הסכמ ,תויופעתסה ,םירבחמ רטמ   
      
5 רטוקב םינוולוגמ הדלפ יטוחמ תשר תלעת     08.01.0100
הילת ירזיבא ללוכ מ"מ 001*58 תודימב מ"מ      
הרקתהמ הלעתה תיילתל םינוולוגמ םיירוקמ      
"דריל" וא "תודיפל קלומ" תרצות ריקהמ וא      

                  150.00 ) מ"ס 06 םיכמותה ןיב קחרמ( רטמ   
      

                  100.00 ר"ממ 051 ךתחב .ט ךילומ רטמ  08.01.0110
      

                  100.00 ר"ממ 021 ךתחב .ט ךילומ רטמ  08.01.0120
      

                  100.00 ר"ממ 07 ךתחב .ט ךילומ רטמ  08.01.0130
      

                  100.00 ר"ממ 05 ךתחב .ט ךילומ רטמ  08.01.0140
      

                  250.00 ר"ממ 52 ךתחב .ט ךילומ רטמ  08.01.0150
      

                  300.00 ר"ממ 61 ךתחב .ט ךילומ רטמ  08.01.0160
      

                  300.00 ר"ממ 01 ךתחב .ט ךילומ רטמ  08.01.0170
      

                  250.00 .ר"ממ 4*051 ךתחב YX2N גוסמ לבכ רטמ  08.01.0180
10.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: מכרז 20-2019   .../034 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     034 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                  150.00 .ר"ממ 4*07 ךתחב YX2N גוסמ לבכ רטמ  08.01.0190
      

                  150.00 .ר"ממ 4*05 ךתחב YX2N גוסמ לבכ רטמ  08.01.0200
      

                  250.00 .ר"ממ 4*53 ךתחב YX2N גוסמ לבכ רטמ  08.01.0210
      

                  250.00 .ר"ממ 5*52 ךתחב YX2N גוסמ לבכ רטמ  08.01.0220
      

                  250.00 .ר"ממ 5*61 ךתחב YX2N גוסמ לבכ רטמ  08.01.0230
      

                  300.00 .ר"ממ 5*01 ךתחב YX2N גוסמ לבכ רטמ  08.01.0240
      

                  300.00 .ר"ממ 5*5.2 ךתחב YX2N גוסמ לבכ רטמ  08.01.0250
      

                  300.00 .ר"ממ 5.1*21 ךתחב YX2N גוסמ לבכ רטמ  08.01.0260
      
גוסמ )םותכ( שא ןיסח לבכ     08.01.0270

                  100.00 .ר"ממ 4*07 ךתחב E09-081EFHXHN רטמ   
      
גוסמ )םותכ( שא ןיסח לבכ     08.01.0280

                   50.00 .ר"ממ 5*61 ךתחב E09-081EFHXHN רטמ   
      
גוסמ )םותכ( שא ןיסח לבכ     08.01.0290

                   50.00 .ר"ממ 5*01 ךתחב E09-081EFHXHN רטמ   
      
גוסמ )םותכ( שא ןיסח לבכ     08.01.0300

                   50.00 .ר"ממ 5.2*5 ךתחב E09-081EFHXHN רטמ   
      
גוסמ )םותכ( שא ןיסח לבכ     08.01.0310

                   50.00 .ר"ממ 5.1*5 ךתחב E09-081EFHXHN רטמ   
      
הנקתהל 05*2*5.0  )תוזכר( ןופלט לבכ     08.01.0320

                  100.00 .קזב ןקתב RFFH תימינפ רטמ   
      
הנקתהל 02*2*5.0  )תוזכר( ןופלט לבכ     08.01.0330

                  100.00 .קזב ןקתב RFFH תימינפ רטמ   
םילבכו םיליבומ 10.80 כ"הס          

      
.ת ו ק ר א ה  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
למשחה תונקת יפל הנעצובת תוקראה :הרעה      
.801 י"תו      
      
עצובת םיקרב ינפמ הנגה תכרעמ :הרעה      
.3711 י"תל םאתהב      
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../035 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     035 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תעבט תיינב ללוכ ןיינבל דוסי תקראה תכרעמ     08.02.0030
מ"מ 04*4 תודימב ןוולוגמ הדלפ ספמ רושיג      
דוסיה תורוקו תודוסיה ךותב חנומה תוחפל      
תורוקבו הפצירב ןויז ילזרבל םיכותיר ללוכ      
תופיצר תריציל רושיגה תעבט יאוותב      
ספמ האיצי יצוק ללוכ םיעטקה ןיב תילמשח      
ףפוכמ מ"מ 04*4 תודימבמ ןוולוגמ הדלפ      
העוקש "שיטפ" תספוקב םויס "S" תרוצב      
יפל לכה , עקרקה ינפמ מ"ס 02 הבוגב ריקב      

                    1.00 'פמוק . תינכות  
      
תכרעמ תיינב ללוכ.םיקרב ינפמ הנגה תכרעמ     08.02.0040
ךתחב םינוולוגמ הדלפ יספ םע גגב הטילק      
ללוכ .תוחפל מ"מ 5.3 יבועבו ר"ממ 001      
תועצמאב הנבמה לכ ךרואל הדירי תכרעמ      
דעו גגהמ ידועי מ"מ 21 רטוקב ןוולוגמ לזרב      
ללוכ , תודוסיב הנותחתה רושיגה תעבטל      
יאוותב תורוקבו הפצירב ןויז ילזרבל םיכותיר      
ןיב תילמשח תופיצר תריציל רושיגה תעבט      
הדלפ ספמ האיצי יצוקל רוביח ללוכ םיעטקה      
"S" תרוצב ףפוכמ מ"מ 04*4 תודימבמ ןוולוגמ      
02 הבוגב ריקב העוקש "שיטפ" תספוקב םויס      
תוחושו תודורטקלא ללוכ , עקרקה ינפמ מ"ס      

                    1.00 'פמוק .3711  י"תו תינכות יפל לכה .תוידועי  
      
04*4 ךתחב תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.02.0050
תקראה רבוחת וילאש מ"מ 006 ךרואבו מ"מ      
ונקתוי ספב .םינוש הקראה יכילומו תישארה      
וילא םירבוחמה םיכילומה רפסמכ רוביח יגרב      
תספוק ללוכ דיתעב שומישל םיגרב 5 תפסותב      

                    2.00 'פמוק IC טלפמוק לכה - טולישו  
      
04*4 ךתחב תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.02.0060
תקראה רבוחת וילאש מ"מ 004 ךרואבו מ"מ      
ונקתוי ספב .םינוש הקראה יכילומו תישארה      
וילא םירבוחמה םיכילומה רפסמכ רוביח יגרב      
תספוק ללוכ דיתעב שומישל םיגרב 5 תפסותב      

                    6.00 'פמוק IC טלפמוק לכה - טולישו  
      
תורקת( תומלשב ןקתמ תקראה     08.02.0070
תרנצ,תרושקת תונורא,םימ תרנצ,תויטסוקא      
למשחל םילבכ תומלוס ,א"וזימ תולעתו      
ךילומב )רחא יתכתמ ףוג לכו, תרושקתו      
ללוכ ריחמה( תוחפל ר"ממ 61 ךתחב תשוחנ      
למשחה קוחל םאתהב לכה , ) ךילומה      

                    1.00 'פמוק טלפמוק לכה - ויתונקתו  
.תוקראה 20.80 כ"הס          

קובץ: מכרז 20-2019   .../036 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     036 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ם י ר ז י ב א ו  ת ו ד ו ק נ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
    * *****************************************  
ןלהל םיטרופמה םירזיבאה לכ ריחמ)1 :תורעה      
,טוויח ,רובח ,הנקתה ,הקפסא תא םיללוכ      
לכ ללוכ רבעמו םירוביח תואספוק ,תרנצ      
שרופמב רמאנ םא אלא םישורדה רזעה ירמוח      
.תרחא      
      
םיטרופמה הנזה יווקו תודוקנה לכ ריחמ)2      
םא אלא RF/YX2N גוסמ םילבכ םיללוכ ןלהל      
.תרחא שרופמב רמאנ      
      
וללכי הנזה יווקו תודוקנה לכ ריחמ)3      
גוסמ ויהי תורוניצה, C.V.P תולעת/תורוניצ      
גוסמו ,ט"הת הנקתהב )שא ןיסח( "נפ"      
.ט"הע הנקתהל "ןורירמ"      
      
יבגל ןנכתמהו לכירדאה רושיא תא לבקל שי)4      
לש םייפוסה םירזיבאה לכ תמגודו עבצ      
.םתנקתהו םתשיכר םדוק תודוקנה      
      
םטסיס תרדסמ ויהי שומישבש םירזיבאה לכ)5      
."סיווג" תרצות      
    * *****************************************  
      
YX2N 6-3*5.1 םילבכב וקה .רואמ תדוקנ     08.03.0060
רזיבאה. מ"מ 02 רטוקב רוניצ ללוכ .ר"ממ      
הנקתהל ןצחל/ףוליח/לופכ/ליגר רואמ קספמ      
הטנוול הדוקנ( "סיווג" תרצות ט"הע/ט"הת      

                  500.00 .)ןאכ דדמית 'קנ   
      
YX2N 6-3*5.2 םילבכב וקה . רואמ תדוקנ     08.03.0070
רזיבאה .מ"מ 02 רטוקב רוניצ ללוכ.ר"ממ      
הנקתהל ןצחל/ףוליח/לופכ/ליגר רואמ קספמ      

                   60.00 . "סיווג" תרצות ט"הע/ט"הת 'קנ   
      
YX2N 3*5.2 םילבכב וקה .עקת תיב תדוקנ     08.03.0080
A61 רזיבאה .מ"מ 02 רטוקב רוניצ ללוכ.ר"ממ      

                   85.00 ."סיווג" תרצות ט"הע/ט"הת 'קנ   
      
YX2N 3*5.2 םילבכב וקה .עקת תיב תדוקנ     08.03.0090
2 םע .מ"מ 02 רטוקב רוניצ ללוכ .ר"ממ      
"סיווג" תרצות ט"הע/ט"הת A61 םירזיבא      

                   30.00 תפתושמ אספוקב םינקתומ 'קנ   
      
םילבכב וקה .םימ ןגומ עקת תיב תדוקנ     08.03.0100
    YX2N 3*5.2 02 רטוקב רוניצ ללוכ .ר"ממ  
"סיווג" תרצות ט"הע/ט"הת A61 רזיבאה .מ"מ      

                   25.00 תיציפק הפלקו 'קנ   
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../037 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     037 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םילבכב וקה .םימ ןגומ עקת תיב תדוקנ     08.03.0110
    YX2N 3*5.2 02 רטוקב רוניצ ללוכ .ר"ממ  
תרצות ט"הע/ט"הת A61 םירזיבא 2 םע .מ"מ      
הפלקו תפתושמ אספוקב םינקתומ "סיווג"      

                   25.00 תיציפק 'קנ   
      
YX2N 3*5.2 םילבכב וקה .עקת תיב תדוקנ     08.03.0120
רזיבאה .מ"מ 52 רטוקב רוניצ ללוכ .ר"ממ      
הנקתהל EEC A61*3 76-PI גוסמ      

                    2.00 .ט"הע/ט"הת 'קנ   
      
YX2N 5*5.2 םילבכב וקה .עקת תיב תדוקנ     08.03.0130
רזיבאה .מ"מ 52 רטוקב רוניצ ללוכ .ר"ממ      
הנקתהל EEC A61*5 76-PI גוסמ      

                    5.00 .ט"הע/ט"הת 'קנ   
      
YX2N 5*5.2 םילבכב וקה .חופמ/ןגזמ תדוקנ     08.03.0140
רזיבאה .מ"מ 02 רטוקב רוניצ ללוכ .ר"ממ      

                    4.00 .הדיחיל דומצב A02*3 76-PI "טקפ" קספמ 'קנ   
      
YX2N 3*5.2 םילבכב וקה .חופמ/ןגזמ תדוקנ     08.03.0150
רזיבאה .מ"מ 02 רטוקב רוניצ ללוכ .ר"ממ      

                    4.00 .הדיחיל דומצב A02*2 76-PI "טקפ" קספמ 'קנ   
      
.ר"ממ YX2N 3*5.2 םילבכב וקה .ןגזמ תדוקנ     08.03.0160
A61 רזיבאה .מ"מ 02 רטוקב רוניצ ללוכ      

                   70.00 .הדיחיל דומצב "סיווג" תרצות ט"הע 'קנ   
      
+ מ"מ 02 רטוקב רוניצ ללוכ .טטסומרט תדוקנ     08.03.0170

                   40.00 .א"וזימ 'חיל דעו הדוקנהמ הכישמ טוח 'קנ   
      
YX2N םילבכב וקה .ילמשח רעש תדוקנ     08.03.0180
.מ"מ 52 רטוקב רוניצ ללוכ .ר"ממ 5.2*5      

                    2.00 .A02*3 76-PI "טקפ" קספמ רזיבאה 'קנ   
      
םילבכב וקה .ןשע/שא רפמדל הנזה תדוקנ     08.03.0190
    E09-081EFHXHN 3*5.1 רוניצ ללוכ .ר"ממ  

                    4.00 .מ"מ 52 רטוקב 'קנ   
      
YX2N 5*61 םילבכב וקה .תילעמל הנזה וק     08.03.0200
רזיבאה .מ"מ 04 רטוקב רוניצ ללוכ .ר"ממ      

                    1.00 'פמוק .A36*3 76-PI "טקפ" קספמ  
      
,ןומיס תוירונ ,םינצחל( שא/ןשע יאלג תדוקנ     08.03.0210
+ מ"מ 02 רטוקב רוניצ ללוכ.)ב"ויכו םירפוצ      
יוליג תזכרל דעו הדוקנהמ הכישמ טוח      

                   60.00 .ןשע/שא 'קנ   
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../038 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     038 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
)'וכו ןופורקימ,לוקמר( םוריח תזירכ תדוקנ     08.03.0220
הכישמ טוח + מ"מ 52 רטוקב רוניצ ללוכ      

                  110.00 .תזכרל דעו הדוקנהמ 'קנ   
      
.תירטיס וד תרושקת / םיאבכ ןופלט תדוקנ     08.03.0230
הכישמ טוח + מ"מ 52 רטוקב רוניצ ללוכ      

                    1.00 .םיאבכ לנפל דעו הדוקנהמ 'קנ   
      
ללוכ.מ"מ 52 רטוקב רוניצ ללוכ.ןופלט תדוקנ     08.03.0240
"קזב" ןקתב 4*2*5.0 ינקית ןופלט לבכ      
3 אספוקב םויס.םינופלט זוכירל דעו הדוקנהמ      

                   12.00 T.B םגד יפוס רזיבאו "סיווג" לש םוקמ 'חי   
      
רטוקב רוניצ ללוכ .םיבשחמ תרושקת תדוקנ     08.03.0250
.זוכירל דעו הדוקנהמ הכישמ טוח + מ"מ 52      

                   15.00 ."סיווג" לש םוקמ 3 אספוקב םויס 'קנ   
      
רטוקב רוניצ ללוכ .ךסמ/ןרקמל הנכה תדוקנ     08.03.0260
םוקימל דעו הדוקנהמ הכישמ טוח + מ"מ 05      
לכה "סיווג" לש םוקמ 4 אספוקב םויס .יפוסה      

                    4.00 'פמוק .תינכותל םאתהב  
      
02 רטוקב רוניצ ללוכ.היזיוולט תדוקנ     08.03.0270
הדוקנהמ ינקת 95GR סקאוק לבכ ללוכ.מ"מ      

                   15.00 .יפוס היזיוולט רזיבא ללוכ זוכירל דעו 'חי   
      
לבכ ללוכ . םוריח ןצחל תדוקנ     08.03.0280
    E09-081EFHXHN 3*5.1 רוניצ ללוכ .ר"ממ  
אספוקב םוריח ןצחל ללוכ.מ"מ 02 רטוקב      
תרצותמ הריבש תיזח םע המודא תיטסלפ      

                    4.00 טלש + "קינכמלט" 'קנ   
      
תרצותמ תרושקתו למשחל בלושמ עקש בר     08.03.0290
הנקתהל D-71 םגד "טסלפ א.ד.ע"      
+ A61 למשח יעקש 4 :תללוכה ט"הע/ט"הת      
תרגסמ ללוכ םיבשחמ תרושקתל רומש םוקמ      
ללוכ(םימתסמ ללוכ "סיווג" רזיבאל םאתמו      
YX2N 3*5.2 לבכו מ"מ 02 רטוקב רוניצ      
יטוחו מ"מ 52 רטוקב תורוניצ 2 + למשחל      

                   50.00 'פמוק )םיבשחמ תרושקתל הכישמ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../039 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     039 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרצותמ תרושקתו למשחל בלושמ עקש בר     08.03.0300
הנקתהל D-41 םגד "טסלפ א.ד.ע"      
+ A61 למשח יעקש 2 :תללוכה ט"הע/ט"הת      
תרגסמ ללוכ םיבשחמ תרושקתל רומש םוקמ      
ללוכ( םימתסמ ללוכ "סיווג" רזיבאל םאתמו      
YX2N 3*5.2 לבכו מ"מ 02 רטוקב רוניצ      
יטוחו מ"מ 52 רטוקב תורוניצ 2 + למשחל      

                   25.00 'פמוק )םיבשחמ תרושקתל הכישמ  
      
הנקתהל "סיווג" אספוק ללוכה תוקלדה לנפ     08.03.0310
ללוכ .מ"מ 02 רטוקב רוניצ ללוכ.ט"הע/ט"הת      
לכה ידיג בר לבכ ללוכ ןומיס תוירונו םינצחל      

                    8.00 'פמוק תוינכותל םאתהב  
.םירזיבאו תודוקנ 30.80 כ"הס          

      
.ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
ךותב םיכילומ יכתחב הדירי רשואת אל :הרעה      
הדיחא תרצות היהי דויצה לכ .למשחה חול      
ונבי תוחולה לכ .תונגהו גותימ דויצ תמאותו      
.B2 רודימ תמר 93416 י"תל םאתהב      
      
******* A  למשח חול******      
      
AK63 רצק םרזב דמוע ,A004 P3 םרז קספמ     08.04.0030
ןונגנמ cigolorciM 3.2 הנגה תדיחי  ללוכה      
N004XSN תמגודכ .xelfeR gnippirT קותינ      
ע"ווש וא cirtcelE-redienhcS תרצותמ      

                    1.00 .רשואמ 'חי   
      
קותינ רשוכ לעב ,A061 P4 קוצי םרז קספמ     08.04.0040
    AK52,הנגה תדיחי ללוכ DMT . לילס ללוכ  
תרצותמ B061XSN תמגודכ ,הקספה      

                    2.00 .רשואמ ע"ווש וא cirtcelE-redienhcS 'חי   
      
ללוכ ל"נה קספמל הלעפה עונמ רובע תפסות     08.04.0050
םישורדה םירזיבאה לכוהריגסו החיתפ ילילס      

                    2.00 תמלשומ הנקתהל 'חי   
      
תללוכה י"חח/רוטרנג תיטמוטוא הפלחה 'עמ     08.04.0060
םיילמשח RVN ירסממ םיעונמ דוקיפ תכרעמ      
,רזע יעגמ ,דוקיפ ילילס ינאכמו ילמשח רוגיח      
תמגודכ 'פמוק הפלחה 'עמ רקב      

                    1.00 'פמוק 2-1-72ST"רדמא"  
      
      
      
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../040 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     040 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
קותינ רשוכ לעב ,A061 P3 קוצי םרז קספמ     08.04.0070
    AK52,הנגה תדיחי ללוכ DMT . לילס ללוכ  
תרצותמ B061XSN תמגודכ ,הקספה      

                    1.00 .רשואמ ע"ווש וא cirtcelE-redienhcS 'חי   
      
,A521 P3 לע לייוכמ A061 קוצי םרז קספמ     08.04.0080
הנגה תדיחי ללוכ,AK52 קותינ רשוכ לעב      
    DMT. תמגודכ B061XSN תרצותמ  

                    4.00 .רשואמ ע"ווש וא cirtcelE-redienhcS 'חי   
      
,A08 P3 לע לייוכמ A001 קוצי םרז קספמ     08.04.0090
הנגה תדיחי ללוכ,AK52 קותינ רשוכ לעב      
    DMT .תמגודכ ,הקספה לילס ללוכ  
    B001XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS וא  

                    6.00 .רשואמ ע"ווש 'חי   
      
,A36 P3 לע לייוכמ A001 קוצי םרז קספמ     08.04.0100
הנגה תדיחי ללוכ,AK52 קותינ רשוכ לעב      
    DMT .תמגודכ ,הקספה לילס ללוכ  
    B001XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS וא  

                    6.00 .רשואמ ע"ווש 'חי   
      
N521GN A36*3 יטקפמוק קוצי םרז קספמ     08.04.0110
ללוכ ,לויכל םינתינה תיטנגמו תימרט הנגה םע      

                    6.00 AK52 ק"זל ,הקספה לילס 'חי   
      
N521GN A04*3 יטקפמוק קוצי םרז קספמ     08.04.0120
ללוכ ,לויכל םינתינה תיטנגמו תימרט הנגה םע      

                    6.00 AK52 ק"זל ,הקספה לילס 'חי   
      
N521GN A52*3 יטקפמוק קוצי םרז קספמ     08.04.0130
ללוכ,לויכל םינתינה תיטנגמו תימרט הנגה םע      

                    6.00 AK52 ק"זל ,הקספה לילס 'חי   
      
N521GN A61*3 יטקפמוק קוצי םרז קספמ     08.04.0140
ללוכ ,לויכל םינתינה תיטנגמו תימרט הנגה םע      

                    2.00 AK52 ק"זל ,הקספה לילס 'חי   
      
ק"זל , N06KI A04*3 יטקפמוק םרז קספמ     08.04.0150

                    4.00 15KA 'חי   
      
, A52*3 דע N06KI יטקפמוק םרז קספמ     08.04.0160

                    4.00 AK51 ק"זל 'חי   
      
ק"זל ,A52*1 דע N06KI יטקפמוק םרז קספמ     08.04.0170

                   30.00 15KA 'חי   
      
ק"זל ,A52*2 דע N06KI יטקפמוק םרז קספמ     08.04.0180

                    1.00 הליענ ללוכ AK51 'חי   
40.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: מכרז 20-2019   .../041 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     041 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    8.00 .רצק םרז ליבגמ רפמא MZKP 3*4.2 ת"מאמ 'חי  08.04.0190
      

                    2.00 A םגד רפמאילימ A36*4 03 תחפ םרז רסממ 'חי  08.04.0200
      

                    2.00 A םגד רפמאילימ A04*4 03 תחפ םרז רסממ 'חי  08.04.0210
      

                    4.00 A םגד רפמאילימ A52*4 03 תחפ םרז רסממ 'חי  08.04.0220
      

                    2.00 A םגד רפמאילימ A52*2 03 תחפ םרז רסממ 'חי  08.04.0230
      

                    2.00 .רזע יעגמ 4 ללוכ A61*2 דעצ רסממ 'חי  08.04.0240
      

                    1.00 םיבצמ 4 ררוב דוקיפ קספמ 'חי  08.04.0250
      
תולקס 2 םע ינאכמ ירלודומ דוקיפ ןועש     08.04.0260

                    2.00 תועש 27 ל תינכמ הברזרו יעובש+ימוי 'חי   
      

                    4.00 A02*1 3-CA ןעגמ 'חי  08.04.0270
      

                    4.00 A02*3 3-CA ןעגמ 'חי  08.04.0280
      

                    2.00 A04*3 3-CA ןעגמ 'חי  08.04.0290
      

                    2.00 תוגרדמ רדח טמוטוא 'חי  08.04.0300
      

                   30.00 ילרגטניא יאנש ללוכ DEL ןומיס תוירונ 'חי  08.04.0310
      
ינפ לע הנקתהל ,םורחל םודא הירטפ ןצחל     08.04.0320

                    1.00 חולה 'חי   
      
הרוטרפמט רקב ללוכ חולה רורוויאל הטנוו     08.04.0330

                    1.00 'פמוק ןעגמו רמייט  
      
תרצות AK001 - ל בלושמ יזפ תלת קרב אלוכ     08.04.0340

                    1.00 "ןהד" 'חי   
      
B655-SOI-21 םגד שא יוליג תוארתה קשממ     08.04.0350

                    2.00 "הרקב גצמ" תרצות 'חי   
      
'פמטב דמוע A5/004 סחיב םרז הנשמ     08.04.0360
    C021 בוקנ חתמל V005, לע הנקתהל םאות  

                    4.00 .אנדמ תמגוד ,הריבצ יספ יבג 'חי   
      

                    1.00 HE271MP םגד CETAS ילטגיד דדומ בר 'חי  08.04.0370
      

                   15.00 V032 דוקיפ רסממ 'חי  08.04.0380
      
*********קפסהה לפוכ רופיש 'עמ ****      
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../042 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     042 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םילבכ תללוס ללוכ קפסהה לפוכ רופיש 'עמ     08.04.0400
שלושמ רוביחב RAVK 05 לש ללוכ קפסהב      
תמגוד םילבקה ,'פמוק 'עמה טוויח ללוכ      
ידגנ םיללוכ םילבקה ,ךרע הווש וא טימשרפוק      

                    1.00 'פמוק .דבלב םיריהמ הקירפ  
      
,A521 P3 לע לייוכמ A061 קוצי םרז קספמ     08.04.0410
הנגה תדיחי ללוכ,AK52 קותינ רשוכ לעב      
    DMT . תמגודכ B061XSN תרצותמ  

                    1.00 .רשואמ ע"ווש וא cirtcelE-redienhcS 'חי   
      
N521GN A36*3 יטקפמוק קוצי םרז קספמ     08.04.0420
ללוכ ,לויכל םינתינה תיטנגמו תימרט הנגה םע      

                    1.00 AK52 ק"זל ,הקספה לילס 'חי   
      
N521GN A04*3 יטקפמוק קוצי םרז קספמ     08.04.0430
ללוכ ,לויכל םינתינה תיטנגמו תימרט הנגה םע      

                    1.00 AK52 ק"זל ,הקספה לילס 'חי   
      
N521GN A52*3 יטקפמוק קוצי םרז קספמ     08.04.0440
ללוכ,לויכל םינתינה תיטנגמו תימרט הנגה םע      

                    1.00 AK52 ק"זל ,הקספה לילס 'חי   
      
V022 הלעפה חתמ A36*4 יבטוק עברא ןעגמ     08.04.0450
RAVK52 לבקל םאות .O.N םיעגמ 4 ללוכ      

                    1.00 .םיריהמ הקירפ ידגנ ללוכה 'חי   
      
V022 הלעפה חתמ A04*4 יבטוק עברא ןעגמ     08.04.0460
RAVK51 לבקל םאות .O.N םיעגמ 4 ללוכ      

                    1.00 .םיריהמ הקירפ ידגנ ללוכV 'חי   
      
V022 הלעפה חתמ A52*4 יבטוק עברא ןעגמ     08.04.0470
RAVK01 לבקל םאות .O.N םיעגמ 4 ללוכ      

                    1.00 .םיריהמ הקירפ ידגנ ללוכV 'חי   
      
6 יטמוטוא םילבק תסו קפסה לפוכ רופיש רקב     08.04.0480
ילטיגיד קפסהה לפוכ רופיש דמ ללוכ תוגרד      
'וטוא םיררוב םיקספמ 6 ,ןומיס תוירונ 6 ללוכ      
הנשמל תורבחתהו ילרגטניא רזע דויצ ינדי      

                    1.00 'פמוק .רדמא תרצות ,םרז  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../043 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     043 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הדמעה תינכות יפל A למשח חול הנבמ     08.04.0490
יתלבו ינויח םיאת יפל קלוחמ תיוק דח המכסו      
דמועו רונתב יסקופאב עובצ חפמ יונב ,ינויח      
ןרצי י"ע רצוימו CEI 93416 ןקת תושירדב      
B2 רודימ תמר )DETSET EPYT( רשואמ      
ע"ווש וא G.M. לש P AMSIRP תאמגוד      
A005X3 הריבצ יספ ,הפצרה לע הדמעהל      
    AK63, 55 םוטא תינכות יפלPI פמטל דעוימ'  
תיזחב תופוקש תותלד ללוכ תולעמ04 הביבס      
תבכרה ללוכ חולה לש הנותחת הריגס םילנפ      
,םיקדהמ ,טוליש ,הריבצ יספ ,טוויח ,דויצה      
לכו םילבכה רובחל הנכה ,תוימינפ תוטלפ      
חולה תמלשהל םישרדנה תודובעהו םירמחה      

                    4.20 .טלפמוק ר"מ   
      

                    1.00 'פמוק רתאב חולה תנקתהו הלבוה 08.04.0500
      
********** B למשח חול*******      
      
,A08 P3 לע לייוכמ A001 קוצי םרז קספמ     08.04.0520
הנגה תדיחי ללוכ,AK52 קותינ רשוכ לעב      
    DMT .תמגודכ ,הקספה לילס ללוכ  
    B001XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS וא  

                    1.00 .רשואמ ע"ווש 'חי   
      
,A36 P3 לע לייוכמ A001 קוצי םרז קספמ     08.04.0530
הנגה תדיחי ללוכ,AK52 קותינ רשוכ לעב      
    DMT .תמגודכ ,הקספה לילס ללוכ  
    B001XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS וא  

                    1.00 .רשואמ ע"ווש 'חי   
      
N521GN A36*3 יטקפמוק קוצי םרז קספמ     08.04.0540
ללוכ ,לויכל םינתינה תיטנגמו תימרט הנגה םע      

                    1.00 AK52 ק"זל ,הקספה לילס 'חי   
      
N521GN A04*3 יטקפמוק קוצי םרז קספמ     08.04.0550
ללוכ ,לויכל םינתינה תיטנגמו תימרט הנגה םע      

                    1.00 AK52 ק"זל ,הקספה לילס 'חי   
      
N521GN A52*3 יטקפמוק קוצי םרז קספמ     08.04.0560
ללוכ ,לויכל םינתינה תיטנגמו תימרט הנגה םע      

                    2.00 AK52 ק"זל ,הקספה לילס 'חי   
      
, A52*3 דע N06KI יטקפמוק םרז קספמ     08.04.0570

                   10.00 AK51 ק"זל 'חי   
      
ק"זל ,A52*1 דע N06KI יטקפמוק םרז קספמ     08.04.0580

                   60.00 15KA 'חי   
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../044 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     044 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ק"זל ,A52*2 דע N06KI יטקפמוק םרז קספמ     08.04.0590

                    6.00 הליענ ללוכ AK51 'חי   
      

                    6.00 A םגד רפמאילימ A52*2 03 תחפ םרז רסממ 'חי  08.04.0600
      

                    8.00 A םגד רפמאילימ A52*4 03 תחפ םרז רסממ 'חי  08.04.0610
      

                   10.00 .רזע יעגמ 4 ללוכ A61*2 דעצ רסממ 'חי  08.04.0620
      

                    6.00 םיבצמ 4 ררוב דוקיפ קספמ 'חי  08.04.0630
      
תולקס 2 םע ינאכמ ירלודומ דוקיפ ןועש     08.04.0640

                    6.00 תועש 27 ל תינכמ הברזרו יעובש+ימוי 'חי   
      

                    6.00 A02*1 3-CA ןעגמ 'חי  08.04.0650
      

                    6.00 A02*3 3-CA ןעגמ 'חי  08.04.0660
      
םרז ליבגמ רפמא MZKP 3*4.2  ת"מאמ     08.04.0670

                    5.00 .רצק 'חי   
      

                   30.00 ילרגטניא יאנש ללוכ DEL ןומיס תוירונ 'חי  08.04.0680
      
ינפ לע הנקתהל ,םורחל םודא הירטפ ןצחל     08.04.0690

                    1.00 חולה 'חי   
      
B655-SOI-21 םגד שא יוליג תוארתה קשממ     08.04.0700

                    1.00 "הרקב גצמ" תרצות 'חי   
      
הדמעה תינכות יפל B למשח חול הנבמ     08.04.0710
יתלבו ינויח םיאת יפל קלוחמ תיוק דח המכסו      
דמועו רונתב יסקופאב עובצ חפמ יונב ינויח      
ןרצי י"ע רצוימו CEI 93416 ןקת תושירדב      
B2 רודימ תמר )DETSET EPYT( רשואמ      
תותלד םע  G.M. לש P-AMSIRP תאמגוד      
הריבצ יספ ,הפצרה לע הדמעהל תופוקש      
    A001X3 AK52, 55 םוטא תינכות יפלPI  
תותלד ללוכ תולעמ 04 הביבס 'פמטל דעוימ      
חולה לש הנותחת הריגס םילנפ תיזחב תואלמ      
,טוליש ,הריבצ יספ ,טוויח ,דויצה תבכרה ללוכ      
רובחל הנכה ,תוימינפ תוטלפ ,םיקדהמ      
םישרדנה תודובעהו םירמחה לכו םילבכה      

                    3.36 .טלפמוק חולה תמלשהל ר"מ   
      

                    1.00 'פמוק רתאב חולה תנקתהו הלבוה 08.04.0720
      
********** C למשח חול*******      
      
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../045 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     045 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,A08 P3 לע לייוכמ A001 קוצי םרז קספמ     08.04.0740
הנגה תדיחי ללוכ,AK52 קותינ רשוכ לעב      
    DMT .תמגודכ ,הקספה לילס ללוכ  
    B001XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS וא  

                    1.00 .רשואמ ע"ווש 'חי   
      
,A36 P3 לע לייוכמ A001 קוצי םרז קספמ     08.04.0750
הנגה תדיחי ללוכ,AK52 קותינ רשוכ לעב      
    DMT .תמגודכ ,הקספה לילס ללוכ  
    B001XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS וא  

                    1.00 .רשואמ ע"ווש 'חי   
      
N521GN A36*3 יטקפמוק קוצי םרז קספמ     08.04.0760
ללוכ ,לויכל םינתינה תיטנגמו תימרט הנגה םע      

                    2.00 AK52 ק"זל ,הקספה לילס 'חי   
      
N521GN A04*3 יטקפמוק קוצי םרז קספמ     08.04.0770
ללוכ ,לויכל םינתינה תיטנגמו תימרט הנגה םע      

                    3.00 AK52 ק"זל ,הקספה לילס 'חי   
      
N521GN A52*3 יטקפמוק קוצי םרז קספמ     08.04.0780
ללוכ ,לויכל םינתינה תיטנגמו תימרט הנגה םע      

                   10.00 AK52 ק"זל ,הקספה לילס 'חי   
      
, A52*3 דע N06KI יטקפמוק םרז קספמ     08.04.0790

                    6.00 AK51 ק"זל 'חי   
      
N521GN A61*3 יטקפמוק קוצי םרז קספמ     08.04.0800
ללוכ ,לויכל םינתינה תיטנגמו תימרט הנגה םע      

                    3.00 AK52 ק"זל ,הקספה לילס 'חי   
      
ק"זל ,A52*1 דע N06KI יטקפמוק םרז קספמ     08.04.0810

                  100.00 15KA 'חי   
      
ק"זל ,A52*2 דע N06KI יטקפמוק םרז קספמ     08.04.0820

                    2.00 הליענ ללוכ AK51 'חי   
      

                    5.00 A םגד רפמאילימ A52*2 03 תחפ םרז רסממ 'חי  08.04.0830
      

                   13.00 A םגד רפמאילימ A52*4 03 תחפ םרז רסממ 'חי  08.04.0840
      

                    5.00 .רזע יעגמ 4 ללוכ A61*2 דעצ רסממ 'חי  08.04.0850
      

                    5.00 םיבצמ 4 ררוב דוקיפ קספמ 'חי  08.04.0860
      
תולקס 2 םע ינאכמ ירלודומ דוקיפ ןועש     08.04.0870

                    4.00 תועש 27 ל תינכמ הברזרו יעובש+ימוי 'חי   
      

                    5.00 A02*1 3-CA ןעגמ 'חי  08.04.0880
40.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: מכרז 20-2019   .../046 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     046 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    2.00 A02*3 3-CA ןעגמ 'חי  08.04.0890
      

                    1.00 A36*3 3-CA ןעגמ 'חי  08.04.0900
      

                    1.00 םיבצמ 3 ררוב A36*3 םרז קספמ 'חי  08.04.0910
      

                    1.00 NID תליסמ לע הנקתהל יציפק יבוביס חתפמ 'חי  08.04.0920
      
םרז ליבגמ רפמא MZKP 3*4.2  ת"מאמ     08.04.0930

                    3.00 .רצק 'חי   
      

                   30.00 ילרגטניא יאנש ללוכ DEL ןומיס תוירונ 'חי  08.04.0940
      
ינפ לע הנקתהל ,םורחל םודא הירטפ ןצחל     08.04.0950

                    2.00 חולה 'חי   
      
B655-SOI-21 םגד שא יוליג תוארתה קשממ     08.04.0960

                    1.00 "הרקב גצמ" תרצות 'חי   
      
תרצות AK51 - ל בלושמ יזפ תלת קרב אלוכ     08.04.0970

                    1.00 "ןהד" 'חי   
      

                   12.00 V032 דוקיפ רסממ 'חי  08.04.0980
      
הדמעה תינכות יפל C למשח חול הנבמ     08.04.0990
יתלב ,ינויח םיאת יפל קלוחמ תיוק דח המכסו      
רונתב יסקופאב עובצ חפמ יונב SPUו ינויח      
י"ע רצוימו CEI 93416 ןקת תושירדב דמועו      
רודימ תמר )DETSET EPYT( רשואמ ןרצי      
    B2 תאמגוד P-AMSIRP לש .G.M  םע  
יספ ,הפצרה לע הדמעהל תופוקש תותלד      
םוטא תינכות יפל ,A001X3 AK52 הריבצ      
    55PI ללוכ תולעמ 04 הביבס 'פמטל דעוימ  
הנותחת הריגס םילנפ תיזחב תואלמ תותלד      
יספ ,טוויח ,דויצה תבכרה ללוכ חולה לש      
,תוימינפ תוטלפ ,םיקדהמ ,טוליש ,הריבצ      
תודובעהו םירמחה לכו םילבכה רובחל הנכה      

                    4.62 .טלפמוק חולה תמלשהל םישרדנה ר"מ   
      

                    1.00 'פמוק רתאב חולה תנקתהו הלבוה 08.04.1000
      
********** D למשח חול*******      
      
,A08 P3 לע לייוכמ A001 קוצי םרז קספמ     08.04.1020
הנגה תדיחי ללוכ,AK52 קותינ רשוכ לעב      
    DMT .תמגודכ ,הקספה לילס ללוכ  
    B001XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS וא  

                    1.00 .רשואמ ע"ווש 'חי   
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../047 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     047 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,A36 P3 לע לייוכמ A001 קוצי םרז קספמ     08.04.1030
הנגה תדיחי ללוכ,AK52 קותינ רשוכ לעב      
    DMT .תמגודכ ,הקספה לילס ללוכ  
    B001XSN תרצותמ cirtcelE-redienhcS וא  

                    1.00 .רשואמ ע"ווש 'חי   
      
N521GN A36*3 יטקפמוק קוצי םרז קספמ     08.04.1040
ללוכ ,לויכל םינתינה תיטנגמו תימרט הנגה םע      

                    2.00 AK52 ק"זל ,הקספה לילס 'חי   
      
N521GN A04*3 יטקפמוק קוצי םרז קספמ     08.04.1050
ללוכ ,לויכל םינתינה תיטנגמו תימרט הנגה םע      

                    3.00 AK52 ק"זל ,הקספה לילס 'חי   
      
N521GN A52*3 יטקפמוק קוצי םרז קספמ     08.04.1060
ללוכ ,לויכל םינתינה תיטנגמו תימרט הנגה םע      

                    2.00 AK52 ק"זל ,הקספה לילס 'חי   
      
ק"זל , N06KI A04*3 יטקפמוק םרז קספמ     08.04.1070

                    6.00 15KA 'חי   
      
, A52*3 דע N06KI יטקפמוק םרז קספמ     08.04.1080

                   25.00 AK51 ק"זל 'חי   
      
ק"זל ,A52*1 דע N06KI יטקפמוק םרז קספמ     08.04.1090

                   70.00 15KA 'חי   
      
ק"זל ,A52*2 דע N06KI יטקפמוק םרז קספמ     08.04.1100

                    2.00 הליענ ללוכ AK51 'חי   
      

                    6.00 A םגד רפמאילימ A52*2 03 תחפ םרז רסממ 'חי  08.04.1110
      

                   10.00 A םגד רפמאילימ A52*4 03 תחפ םרז רסממ 'חי  08.04.1120
      

                    5.00 .רזע יעגמ 4 ללוכ A61*2 דעצ רסממ 'חי  08.04.1130
      

                    2.00 םיבצמ 4 ררוב דוקיפ קספמ 'חי  08.04.1140
      
תולקס 2 םע ינאכמ ירלודומ דוקיפ ןועש     08.04.1150

                    2.00 תועש 27 ל תינכמ הברזרו יעובש+ימוי 'חי   
      

                   20.00 A02*1 3-CA ןעגמ 'חי  08.04.1160
      

                   20.00 A02*3 3-CA ןעגמ 'חי  08.04.1170
      
םרז ליבגמ רפמא MZKP 3*4.2  ת"מאמ     08.04.1180

                    3.00 .רצק 'חי   
      

                   30.00 ילרגטניא יאנש ללוכ DEL ןומיס תוירונ 'חי  08.04.1190
40.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: מכרז 20-2019   .../048 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     048 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ינפ לע הנקתהל ,םורחל םודא הירטפ ןצחל     08.04.1200

                    2.00 חולה 'חי   
      
B655-SOI-21 םגד שא יוליג תוארתה קשממ     08.04.1210

                    1.00 "הרקב גצמ" תרצות 'חי   
      
תרצות AK51 - ל בלושמ יזפ תלת קרב אלוכ     08.04.1220

                    1.00 "ןהד" 'חי   
      

                   12.00 V032 דוקיפ רסממ 'חי  08.04.1230
      
הדמעה תינכות יפל D למשח חול הנבמ     08.04.1240
יתלב ,ינויח םיאת יפל קלוחמ תיוק דח המכסו      
דמועו רונתב יסקופאב עובצ חפמ יונב ינויח      
ןרצי י"ע רצוימו CEI 93416 ןקת תושירדב      
B2 רודימ תמר )DETSET EPYT( רשואמ      
תותלד םע  G.M. לש P-AMSIRP תאמגוד      
הריבצ יספ ,הפצרה לע הדמעהל תופוקש      
    A001X3 AK52, 55 םוטא תינכות יפלPI  
תותלד ללוכ תולעמ 04 הביבס 'פמטל דעוימ      
חולה לש הנותחת הריגס םילנפ תיזחב תואלמ      
,טוליש ,הריבצ יספ ,טוויח ,דויצה תבכרה ללוכ      
רובחל הנכה ,תוימינפ תוטלפ ,םיקדהמ      
םישרדנה תודובעהו םירמחה לכו םילבכה      

                    4.62 .טלפמוק חולה תמלשהל ר"מ   
      

                    1.00 'פמוק רתאב חולה תנקתהו הלבוה 08.04.1250
      
********** E למשח חול*******      
      
N521GN A36*3 יטקפמוק קוצי םרז קספמ     08.04.1270
ללוכ ,לויכל םינתינה תיטנגמו תימרט הנגה םע      

                    1.00 AK52 ק"זל ,הקספה לילס 'חי   
      
N521GN A04*3 יטקפמוק קוצי םרז קספמ     08.04.1280
ללוכ ,לויכל םינתינה תיטנגמו תימרט הנגה םע      

                    1.00 AK52 ק"זל ,הקספה לילס 'חי   
      
N521GN A52*3 יטקפמוק קוצי םרז קספמ     08.04.1290
ללוכ ,לויכל םינתינה תיטנגמו תימרט הנגה םע      

                    1.00 AK52 ק"זל ,הקספה לילס 'חי   
      
, A52*3 דע N06KI יטקפמוק םרז קספמ     08.04.1300

                    4.00 AK51 ק"זל 'חי   
      
ק"זל ,A52*1 דע N06KI יטקפמוק םרז קספמ     08.04.1310

                   15.00 15KA 'חי   
      

                    3.00 A םגד רפמאילימ A52*2 03 תחפ םרז רסממ 'חי  08.04.1320
40.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: מכרז 20-2019   .../049 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     049 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םרז ליבגמ רפמא MZKP 3*4.2  ת"מאמ     08.04.1330

                    2.00 .רצק 'חי   
      

                   12.00 ילרגטניא יאנש ללוכ DEL ןומיס תוירונ 'חי  08.04.1340
      
B655-SOI-21 םגד שא יוליג תוארתה קשממ     08.04.1350

                    1.00 "הרקב גצמ" תרצות 'חי   
      
N521GN A04*3 יטקפמוק קוצי םרז קספמ     08.04.1360
ללוכ ,לויכל םינתינה תיטנגמו תימרט הנגה םע      

                    1.00 AK52 ק"זל ,הקספה לילס 'חי   
      
הדמעה תינכות יפל E למשח חול הנבמ     08.04.1370
יתלבו ינויח םיאת יפל קלוחמ תיוק דח המכסו      
דמועו רונתב יסקופאב עובצ חפמ יונב ינויח      
ןרצי י"ע רצוימו CEI 93416 ןקת תושירדב      
B2 רודימ תמר )DETSET EPYT( רשואמ      
תותלד םע  G.M. לש P-AMSIRP תאמגוד      
הריבצ יספ ,הפצרה לע הדמעהל תופוקש      
    A08X3 AK52, 55 םוטא תינכות יפלPI  
תותלד ללוכ תולעמ 04 הביבס 'פמטל דעוימ      
חולה לש הנותחת הריגס םילנפ תיזחב תואלמ      
,טוליש ,הריבצ יספ ,טוויח ,דויצה תבכרה ללוכ      
רובחל הנכה ,תוימינפ תוטלפ ,םיקדהמ      
םישרדנה תודובעהו םירמחה לכו םילבכה      

                    0.84 .טלפמוק חולה תמלשהל ר"מ   
      

                    1.00 'פמוק רתאב חולה תנקתהו הלבוה 08.04.1380
      
******* ישאר קספמ  למשח חול******      
      
AK63 רצק םרזב דמוע ,A004 P3 םרז קספמ     08.04.1400
ןונגנמ cigolorciM 3.2 הנגה תדיחי  ללוכה      
N004XSN תמגודכ .xelfeR gnippirT קותינ      
ע"ווש וא cirtcelE-redienhcS תרצותמ      

                    1.00 .רשואמ 'חי   
      
B655-SOI-2 םגד שא יוליג תוארתה קשממ     08.04.1410

                    1.00 "הרקב גצמ" תרצות 'חי   
      

                    1.00 V032 דוקיפ רסממ 'חי  08.04.1420
      
      
      
      
      
      
      
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../050 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     050 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
המכסו הדמעה תינכות יפל למשח חול הנבמ     08.04.1430
תושירדב דמועו ןיירושמ רטסאילופמ תיוק דח      
רשואמ ןרצי י"ע רצוימו CEI 93416 ןקת      
    )DETSET EPYT( תאמגוד P AMSIRP לש  
    .G.M הריבצ יספ ,ההבגה לקוס ללוכ ע"ווש וא  
    A005X3 AK63, הנקתהל םוטא תינכות יפל  
תולעמ 04 הביבס 'פמטל דעוימ 56PI תינוציח      
ללוכ חולה לש הנותחת הריגס תלד ללוכ      
,טוליש ,הריבצ יספ ,טוויח ,דויצה תבכרה      
רובחל הנכה ,תוימינפ תוטלפ ,םיקדהמ      
םישרדנה תודובעהו םירמחה לכו םילבכה      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק חולה תמלשהל  
      

                    1.00 'פמוק רתאב חולה תנקתהו הלבוה 08.04.1440
.למשח תוחול 40.80 כ"הס          

      
.ה ר ו א ת  י פ ו ג  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
בתכמ דרפנ יתלב קלח הווהמ טרפמה)1      
הקפסאל םניה םיפיעסה לכ)2 .תויומכה      
תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה ,הנקתהו      
םקלח וא הרואתה יפוג לכ תא ןיקתהלו קפסל      
ריהצמ ןלבקה ,ןלבקה יריחמ תא תונשל ילבמ      
.ףסונ םולשתל תועיבת וא תונעט ול ויהי אל יכ      
םצמצלו ןיטקהל ,לידגהל יאשר ןימזמה)3      
תא תונשל ילבמ תויומכה בתכ ךותמ תויומכ      
ויהי םוריחה תרואת יפוג)4 .הדיחיה יריחמ      
יפוג רשאל שי)5  .22.2 קלח 02 י"ת ילעב      
ריעה סדנהמו לכירדא/ןנכתמה י"ע הרואתה      
גוסמ ויהי הרואתה יפוג לכ )6 .םתנקתה ינפל      
    DEL םיילרגטניא םירביירד וללכי םיפוגה לכ  
ומצעל רמוש ןימזמה )ILAD 7 תרושקת םע      
.הרואתה יפוג תא קפסל תוכזה תא      
      
תוקד 081 ל יתילכת וד  םוריח הרואת ףוג     08.05.0020
ללוכ הרקת/ריק הנקתהב DEL תורונ ללוכ      
ןוויכ ללוכ ידדצ וד /ידדצ דח האיצי טוליש      

                   30.00 .טיילורטקלא לש LE-226 תמגודכ האיצי 'חי   
      
W3 תרונ ללוכ תוקד 09 -ל םוריח הרואת ףוג     08.05.0030
    DEL 003 הרקתב היולג/העוקש הנקתהל ןמול  
TS136-LE תמגודכ תימצע הרקב תדיחי ללוכ      

                   90.00 טיילורטקלא לש TS137-LE / 'חי   
      
תורונ ללוכ תוקד 09 -ל םוריח הרואת ףוג     08.05.0040
    W3*2 DEL ללוכ הרקתב היולג הנקתהל  
לש P516-LE תמגודכ תימצע הרקב תדיחי      

                   30.00 טיילורטקלא 'חי   
50.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: מכרז 20-2019   .../051 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     051 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןווג PI-66  םימ ןגומ  DEL W12 הרואת ףוג     08.05.0050
היולג הנקתהל ןימזמה תשירד יפל רוא      

                    6.00 "ונסיד" תרצות sf ohce 729 םגד הרקתב 'חי   
      
ןווג PI-66  םימ ןגומ  DEL W82 הרואת ףוג     08.05.0060
היולג הנקתהל ןימזמה תשירד יפל רוא      

                   35.00 "ונסיד" תרצות ohce 759 םגד הרקתב 'חי   
      
היולת הנקתהל DEL W35 הרואת ףוג     08.05.0070
םגד ןימזמה תשירד יפל רוא ןווג הרקתהמ      

                    5.00 "ונסיד" תרצות lennahc 8783 nwod/pu 'חי   
      
ןווג PI-66  םימ ןגומ DEL W1 הרואת ףוג     08.05.0080
םגד ריקה לע הנקתהל ןימזמה תשירד יפל רוא      

                    5.00 "ונסיד" תרצות delrats 3751 'חי   
      
יפל רוא ןווג DEL W53 לוגע הרואת ףוג     08.05.0090
םגד הרקתב היולג הנקתהל ןימזמה תשירד      

                    5.00 AVONSOF תרצות giB yxoB 'חי   
      
PI-66 םימ ןגומ DEL W35 הפצה הרואת ףוג     08.05.0100
ריקה לע הנקתהל ןימזמה תשירד יפל רוא ןווג      

                   17.00 "ונסיד" תרצות oidoR 7881 םגד 'חי   
      
יפל רוא ןווג DEL W33*06 06 הרואת ףוג     08.05.0110
םגד תיטסוקא הרקתב עוקש ןימזמה תשירד      

                  200.00 "ונסיד" תרצות LENAP DEL 048 'חי   
      
ןווג PI-56 םימ ןגומ DEL W12 הרואת ףוג     08.05.0120
לע הנקתהל ןימזמה תשירד יפל רוא      

                   15.00 "ונסיד" תרצות olbO 247 םגד הרקתב/ריקה 'חי   
      
ןווג PI-45 םימ ןגומ DEL W01 הרואת ףוג     08.05.0130
ריקב העוקש הנקתהל ןימזמה תשירד יפל רוא      

                   80.00 "TOD" תרצות TOD 0019 םגד 'חי   
      
תשירד יפל רוא ןווג DEL W91 הרואת ףוג     08.05.0140
tcapmoC 488 םגד היולג הנקתהל ןימזמה      

                   60.00 "ונסיד" תרצות 'חי   
      
PI-66 םימ ןגומ DEL W51 הפצה הרואת ףוג     08.05.0150
ריקה לע הנקתהל ןימזמה תשירד יפל רוא ןווג      

                   20.00 "ונסיד" תרצות snelasiD 106 םגד 'חי   
      
יפל רוא ןווג DEL W81 לוגע הרואת ףוג     08.05.0160
םגד תיטסוקא הרקתב עוקש ןימזמה תשירד      

                   40.00 OCRE תרצות GNITHGIL AGEV 'חי   
      
      

50.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../052 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     052 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
PI-66 םימ ןגומ DEL W82 לוגע הרואת ףוג     08.05.0170
ריקה לע הנקתהל ןימזמה תשירד יפל רוא ןווג      

                   25.00 "ונסיד" תרצות OIDOP 6652 םגד 'חי   
      
לכירדא תריחב יפל הרקתהמ יולת הרואת ףוג     08.05.0180

                    5.00 ח"ש 0051 דוסי ריחמ 'חי   
.הרואת יפוג 50.80 כ"הס          

      
.ת ו נ ו ש  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ ןוקית ללוכ קדוב סדנהמ תרוקיב תרבעה     08.06.0010

                    1.00 'פמוק .ולגתיש םייוקלה  
      
ללוכ מ"ס 08*06*54 תודימב ישאר קזב ןורא     08.06.0020
, מ"ס 2 יבועב ץע בג ללוכ , לוענמו תלד      
לכה 'וכו תוקראה ספ ,הנורק יסיספ ,תוישא      

                    1.00 טלפמוק 'חי   
      
ללוכ מ"ס 04*04*52 תודימב ינשמ קזב ןורא     08.06.0030
, מ"ס 2 יבועב ץע בג ללוכ , לוענמו תלד      
לכה 'וכו תוקראה ספ ,הנורק יסיספ ,תוישא      

                    3.00 טלפמוק 'חי   
      
תלד ללוכ מ"ס 08*06*52 תודימב כ"לט ןורא     08.06.0040
ספ, מ"ס 2 יבועב ץע בג ללוכ , לוענמו      

                    1.00 טלפמוק לכה 'וכו תוקראה 'חי   
      
תלד ללוכ מ"ס 04*04*52 תודימב כ"לט ןורא     08.06.0050
ספ, מ"ס 2 יבועב ץע בג ללוכ , לוענמו      

                    3.00 טלפמוק לכה 'וכו תוקראה 'חי   
      
וא יכנא ריפ ךותב םילבכ ירבעמ תמיסח     08.06.0060
םינוש שא ירוזא ןיב ריקב חתפ ךרד רבעמב      
םטוא רמוח תועצמאב תועש שולש ךשמל      
טיט תקיצי ללוכה SBK תרבח תרצות תמגודכ      
:םינקת תושירדב דמועה מ"מ 01 יבועב      
    2014NID ,9741LU ,674SB ןקתהו  
ינכטה טרפמב טרופמכו 557 ילארשיה      
לש תוחיטבה סדנהמ רושיאבו ףרוצמה      

                   30.00 .טקיורפה ר"מ   
      
לש קפסהב ENIL-NO קספ-לא תכרעמ     08.06.0070
    AVK03 תכרעמ ללוכ תיזפ תלת האיציו הסינכ  
ע"וש וא רוסנט תרצות םייתעש ךשמל םירבצמ      

                    1.00 'פמוק םיתרש לש תרדוסמ הדרוהל הנכות ללוכ ,  
.תונוש 60.80 כ"הס          

קובץ: מכרז 20-2019   .../053 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     053 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ת ו י ת ש ת  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
בחורב םילבכ תלעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.07.0010
וא/ו םילכב מ"ס021 דע קמועו מ"ס 08 דע      
יפל הלעתה יולימו יעלס וא יננג חטשב .םיידיב      
שרדנכ ןומיס יטרס ללוכ חקפמה תויחנה      

                  450.00 .ותומדקל חטשה תרזחהו רטמ   
      
מ"מ 061 רטוקב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0020
הנכומ הריפחב מ"מ 7.7 ןפוד יבועב )6"(      
טרסו מ"מ 8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ רוניצה      

                  450.00 .ינקת ןומיס רטמ   
      
מ"מ 011 רטוקב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0030
הנכומ הריפחב מ"מ 3.5 ןפוד יבועב )4"(      
טרסו מ"מ 8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ רוניצה      

                  250.00 .ינקת ןומיס רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.07.0040
מ"מ 57 רטוקב הקלח תימינפ ןפוד לעב      
ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב      

                  400.00 .ינקת רטמ   
      
36 רטוקב 5.31 .ע.ק.י גוסמ ןליתאילופ רוניצ     08.07.0050
8 רטוקב ןליפורפילופמ הכישמ טוח םע מ"מ      
רצמ תרצות םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ      
חנומ קזב טרדנטס תבג ורטסלפ וא טסלפ      
ינכט טרפמו עוציב טרפ יפל לה הנכומ הלעתב      
ירמוח לכ ללוכ 0701 קרפ קזב לש דחוימ      

                  300.00 רוביחהו םוטיאה רטמ   
      
05 רטוקב 5.31 .ע.ק.י גוסמ ןליתאילופ רוניצ     08.07.0060
8 רטוקב ןליפורפילופמ הכישמ טוח םע מ"מ      
רצמ תרצות םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ      
חנומ קזב טרדנטס תבג ורטסלפ וא טסלפ      
ינכט טרפמו עוציב טרפ יפל לה הנכומ הלעתב      
ירמוח לכ ללוכ 0701 קרפ קזב לש דחוימ      

                  150.00 רוביחהו םוטיאה רטמ   
      
הסכמו הדבכ הרקת םע למשחל הרקב את     08.07.0070
י''ת יפל ןוט 04 סמועל 004D הדלפ תקיצימ      
העבטהב םיקוצי בותיכו תושרה למס םע 984      
מ''ס 001 רטוקב אתה  .תכרעמה גוס יפל      
ללוכ ,סופיט יבלש םע ,'מ 57.1 קמועבו      

                    2.00 .המדא יפדוע קוליסו הביצח/הריפח 'חי   
      
031 קמועב מ"ס 08 רטוקב ימורט הרקב את     08.07.0080
לש ץצח הבכש ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס      
ןוט 04-ל הדלפ תקיצי הסכמ ללוכ ,מ"ס 02      

                    4.00 'פמוק .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ  
      
      

70.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../054 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     054 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
'מ 8 הרואת דומעל 03-ב ןייוזמ ןוטב דוסי     08.07.0090
ספ ללוכ,מ"ס 061X08X08 תודימב הבוג      
ךותירב רבוחמ מ"מ 4X05 הדלפמ ןוולוגמ      
לכ ללוכ ,דוסי תקראה רובע דוסיה יגרובל      
רטוקב ירושרש רוניצמ םילוורשו דוסיב תרנצה      
וא הצירפ ,הביצח ,הריפח ללוכ ,מ"מ 011      
תינבת תנכה ,רוב לש עקרקה יגוס לכב חודיק      
,ןויזה לזרב ,ןוטב תקיצי , דוסי יגריב ללוכ ,ץע      

                   11.00 .המדא יפדוע קוליסו קודיה ,יולימ 'חי   
      
ךתחב EPLX(YX2N( סופיט יטסלופמרט לבכ     08.07.0100

                  500.00 .דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ ר"ממ 01*5 רטמ   
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.07.0110
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

                  500.00 .םידומעל הרידח רטמ   
      
מ''מ 91 רטוקב תיכנא הקראה תדורטקלא     08.07.0120

                    3.00 .םירזיבאה לכ ללוכ ,'מ 3 ךרואבו 'חי   
      
מ"ס 06 רטוקב הדורטקלאל תרוקיב תכירב     08.07.0130
הדלפ תקיצימ הסכמ ללוכ ,מ"ס 06 קמועו      
הקראה" העבטהב בותיכ םע ןוט 5.21 סמועל      
,אתה תנקתה ,רובה תריפח ללוכ,"קרפל אל      
קוליסו אתה ביבס תובכשב רקובמ קודיה      

                    3.00 .הריפח יפדוע 'חי   
      
ןקתה י"פע ורצויי הז קרפב תועורזהו םידומעה      
תינכדעה ותרודהמב 218 - י"ת ילארשיה      
יקיזחמו תועורזה, םידומעה יריחמ .רתויב      
י"פע ןרציה לעפמב העיבצ םיללוכ םילגד      
רונתב יולק ,תיטטסורטקלא סקלפוד טרפמ      
היהת עבצל תוירחא.ןימזמה י"ע רחביש ןווגב      
. תוחפל םינש 5 ךשמל      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.07.0150
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
8 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
.רשואמ ע"וש וא ה.ל.פ תרצות תמגוד ,רטמ      
יפל ןווג סקלפוד טרפמ יפל לעפמב עובצ      

                   10.00 .לכירדאה תריחב 'חי   
      

                    6.00 .מ"ס 021 ךרואב תדדוב תינוק עורז 'חי  08.07.0160
      

                    3.00 .מ"ס 021 ךרואב הלופכ תינוק עורז 'חי  08.07.0170
      

                    1.00 .מ"ס 021 ךרואב תשלושמ תינוק עורז 'חי  08.07.0180
70.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: מכרז 20-2019   .../055 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     055 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
דומעה תיתחתב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     08.07.0190
םע מ"מ 6 יבועב וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ      
ק"זל ספאה קותינ םע A01 םיז"אמ 2 םע ,ןוגג      
,קיטסלפ יוסיכ םע הספוק ךותב ,AK01 לש      
תרצות י"ת יפל םיעבצב תופעתסה יקדהמ      
תרצות םיסנפל האיצי יקדהמ םע, ש.מ.מ      
    XINOHP םילבכ 2 ו הקראה ספ םע ,ע"ש וא  

                    6.00 'פמוק .טלפמוק םיסנפל דע  
      
תיתחתב הרואת יפוג 2 ל רזע ירזיבא שגמ     08.07.0200
מ"מ 6 יבועב וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ דומעה      
ספאה קותינ םע A01 םיז"אמ 2 םע ,ןוגג םע      
יוסיכ םע הספוק ךותב ,AK01 לש ק"זל      
י"ת יפל םיעבצב תופעתסה יקדהמ ,קיטסלפ      
םיסנפל האיצי יקדהמ םע, ש.מ.מ תרצות      
2 ו הקראה ספ םע ,ע"ש וא XINOHP תרצות      

                    3.00 .טלפמוק םיסנפל דע םילבכ 'חי   
      
תיתחתב הרואת יפוג 3 ל רזע ירזיבא שגמ     08.07.0210
מ"מ 6 יבועב וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ דומעה      
ספאה קותינ םע A01 םיז"אמ 3 םע ,ןוגג םע      
יוסיכ םע הספוק ךותב ,AK01 לש ק"זל      
י"ת יפל םיעבצב תופעתסה יקדהמ ,קיטסלפ      
םיסנפל האיצי יקדהמ םע, ש.מ.מ תרצות      
3 ו הקראה ספ םע ,ע"ש וא XINOHP תרצות      

                    1.00 .טלפמוק םיסנפל דע םילבכ 'חי   
      
תכתמ טלש רובע הרואת דומעל תפסות     08.07.0220
רפסמ תעבטה / תטירח םע עובצו ןוולוגמ      

                   11.00 םיטינ תועצמאב דומעל רבוחמ ,לגעמו דומע 'חי   
      
W48 לש קפסהב EDL בוחר תרואת ףוג     08.07.0230
תוחפל MUL00021 לש רוא תקופת      
    )TUPTUO(,רוא ןווג K0004, תקיצימ יונב  
תמר ,ילרגטניא ירוקמ דויצ ללוכ םוינימולא      
םע ינורטקלא רביירד ,PI,90-KI-66 תומיטא      
לבכ ללוכ,לופכ דודיב לעב , ילאד תרושקת      
סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח      
- .ע"ווש וא ונסיד לש ALLES 1  תמגודכ      
דומעה ג"ע הנקתהל שרדנה לכ ללוכ ףיעסה      
פ"ע ןווגב ןרציה י"ע תירוקמ העיבצ ללוכ      

                   17.00 .ןימזמה תשירד 'חי   
      
םגד PI-86 םימ ןגומ הפצרב עוקש הרואת ףוג     08.07.0240

                    5.00 ."ונסיד" תרצות DELRATS 3761 'חי   
ץוח תויתשת 70.80 כ"הס          

      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../056 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     056 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
0.9 ק ר פ  ת ת  00.90 ק ר פ  ת ת       
      
.יללכ      
      
הנכהה תודובע לכ תא :םיללוכ חיטה תודובע      
תודובע תלחתה םרטב םינוקיתהו םינוטיבה,      
תונוולוגמה תוניפה לכ תא ללוכ ריחמה .חיטה      
ףוציר םורמ ועצובי חיטה תודובע .תושרדנה      
תיביטקורטסנוקה הרקתה תיתחתל דעו      
אל .חקפמה תארוה יפל וא/ו מ"ס 51 תפסותבו      
וא/ו לוגיעב עוציב ןיגב ףסונ ריחמ םלושי      
.םינטק םיחטשב עוציב וא/ו ןוסכלאב      

0.9 קרפ תת 00.90 כ"הס          

      
.ם י נ פ  ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
םיחטש ג"ע םיאתמ יטנמצ חיט וא סבג חיט     09.01.0010
הדובעה .םינוויכ ינשב לגרס תורקתו םיירושימ      
הקפסא .ןרציה תויחנהל םאתהב עוציב :תללוכ      
הבוגה לכלו תוינקית חיט תיווז לש הנקתהו      
ךומסב רשי דוביעבו םלשומ חיט רמג .שרדנה      
םלשומ תוריק רמג .םייפקהה תוריקה יופיחל      
ןווגב עבצ רמג תלבקל ההובג המרב קלחומו      

                 2000.00 .ןנכתמה תויחנהל םאתהב ר"מ   
.םינפ חיט תודובע 10.90 כ"הס          

      
ג "ע  ל ט כ פ ש  ת ו ד ו ב ע  20.90 ק ר פ  ת ת       
.ם י י ל ב ו א  ם י ד ו מ ע       
      
יוסיכל דע וא/ו תובכש שולשב לטכפש תודובע     09.02.0010
ללוכ םילבואה םידומעה תכרעמ לש םלשומ      
תכרעמ  .) םייק םא ( דומעה שארב יוביעה      
תכרעמל המיאתמ היהיתו דובעת לכפשה      
עבצ רמגל תקייודמ תיתשתכ ץוח לטכפש      
תללוכ ריחמה תלוכת .םידומעה ג"ע רואילופ      
חטשמ לש תמלשומ הנקתהו הקפסאה תא      

                    6.00 'פמוק .דומע לוכל הדובע  
.םיילבוא םידומע ג"ע לטכפש תודובע 20.90 כ"הס          

      
ק "מ מ  י ר ד ח ב  ח י ט  ת ו ד ו ב ע  30.90 ק ר פ  ת ת       
    .  
      
תרצות ד"ממ ץוח תוריק ג"ע ימרט חיט     09.03.0010
רשואמ ע"ש וא/ו " רשג" תרצות וא/ו ריקומרת      

                   90.00 .ןרציה תויחנהל םאתהבו ר"מ   
      
ד"ממב ינקית רגב טכילש לש תכרעמ עוציב     09.03.0020

                  180.00 .מ"ממ הנבמ תוריקב  ןויזל קיטסלפ תשר ללוכ ר"מ   
.ק"ממ ירדחב חיט תודובע 30.90 כ"הס          

קובץ: מכרז 20-2019   .../057 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     057 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ד ח ב  ח י ט  ת ו ד ו ב ע  40.90 ק ר פ  ת ת       
.ת ו ג ר ד מ       
      
תוגרדמה ירדח ללחב יטנמצ חיט וא סבג חיט     09.04.0010
ינשב לגרס תורקתו םיירושימ םיחטש ג"ע      
הצברה תבכש ללוכו ןבל טכילש רמגב םינוויכ      
:תללוכ הדובעה .תוינכותל םאתהבו תרשקמ      
שרדיש םוקמ לכב תוניפ לש הנקתהו הקפסא      
לכלו מ"ס 1 תוחפל לש חיט יבועל םיקיימו      
תוכרעמל םיחתפ ביבס דוביע .שרדיש הבוג      
,היצלטסניא ,למשח ( םינוש םיטנמלאו תונוש      
אל ל"נה תושירדה ןיגב .) 'וכו תוילעמ יפוקשמ      
ללוכו ןיגב גוס םושמ ריחמ תפסות םלושת      
םינטק םיחטשב דוביע ,םימינפ םיפילג דוביע      

                  250.00 .'וכו ר"מ   
.תוגרדמ רדחב חיט תודובע 40.90 כ"הס          

      
ח י ט ו  ץ ו ח  ח י ט  ת ו ד ו ב ע  50.90 ק ר פ  ת ת       
.י ב י ט ר ו ק ד       
      
, הנכהה תודובע לכ תא תוללוכ חיטה תודובע      
תודובע תלחתה םרטב םינוקיתהו םינוטיבה      
תונוולוגמה תוניפה לכ תא ללוכ ריחמה .חיטה      
עוציב ןיגב ףסונ ריחמ םלושי אל .תושרדנה      
םיחטשב עוציב וא/ו ןוסכלאב וא/ו לוגיעב      
הצברה תבכש םיללוכ חיטה ריחמ .םינטק      
תומיטא ברע תפסותבו הקבדהל תינושאר      
תומוקמב .ע"ש וא/ו 701 פוט הקיס גוסמ      
יריחמ ןימזמה תויחנהל םאתהבו םישרדנה      
תשר לש הנקתהו הקפסא םיללוכ חיטה      
לדוגבו תעבטומה חיטה תובכש ןויזל קיטסלפ      
תויחנהל םאתהב לכהו מ"מ 01/01 לש ןיע      
םיפילגה ידוביע תא ללוכ ריחמה .ןימזמה      
עוציבל שרדנה לכו תולדבה תורוקהו תוזוזמהו      
םייופיח/םירחא םירמוח םע שגפמבו םלשומ      
עוציב תא םיללוכ ץוח חיט תודובע .םירחא      
יזפרט הדרפה ספ וא/ו הדרפהה לגרס      
.םישרדנה תומוקמב      
      
,םיירושימ םיחטש יבג לע ץוח חיט     09.05.0020
תוקעמו תולדב תורוק ,םידומע,םייכנא,םייקפוא      
הנותחת הצברה תבכש תוברל רחא וא/ו      
תרשיימ חיט תבכש ,תומיטא ברע תפסותבו      
הטכילש תבכשו , קיטסלפ תשר תפסותבו      
הנכהכ ןבל טנמצ סיסב לע תקלחומ הנוילע      

                  500.00 .ץוח עבצל ר"מ   
      
      
      
      
      

50.90 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../058 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     058 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
שימג ינועבצ טכילש תכרעמב ץוח תוריק יופיצ     09.05.0060
    051M הריחב יפל ןווגב ע"ש וא/ו טל רינ לש  
תרשקמ הבכש תוברל מ"מ 5 כ לש יבועבו      
תא ללוכ ריחמה .ןרציה תוארוהל םאתהב לכהו      
רמג ירמוח שגפמב םישרדנה םידוביעה לכ      

                  350.00 .םינוש ר"מ   
.יביטרוקד חיטו ץוח חיט תודובע 50.90 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.חיט תודובע 90 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../059 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     059 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
0.01 ק ר פ  ת ת  00.01 ק ר פ  ת ת       
      
.יללכ      
      
ועצבתי  קנזה תנחתב רמגה תודובע לוכ      
לכירדאה לש עוציבה תוינכותל םאתהב      
םיתורישה תוסירפ, הינבה תוינכותל םאתהבו      
לכ.םלשומ עוציבל שרדנה לוכו םיטרפהו      
חוור + הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה      
םניהו )מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו      
.ישאר ןלבק יריחמ      
      
םכותב םיללוכ יופיחהו ףוצירה תודובע יריחמ      
תפוקת לכ ךרואל הקוזחת ללוכ החישק הנגה      
.הדובעה ןימזמל הרסימל דע עוציבה      
      
טינרג וא הקימרקב ףוציר תודובע ריחמ      
ףוצירה תחנה רתיה ןיב עוציב וללכי ןלצרופ      
י"פע תואמגוד תבלשמה החנה ,ןוסכלאב      
יריחמב לולכ םיריחמו 'דכו לכירדאה תוינכות      
.תויומכה בתכב םיטנוולרה םיפיעסב הדיחיה      
      
עוציבה : םכותב וללכי ףוצירה תודובע יריחמ      
01 לש תומכב טנמצ בצוימ לוח ג"ע היהי      
הטילמ רמוחבו םושמוש ןבא ג"ע וא/ו ר"מ/ג"ק      
:תללוכ הדובעה .ע"ש וא/ו " תיפוציר" גוסמ      
.לכירדאה תשירד פ"ע וא ןקת יפ לע םיקשימ.1      
" תרצותמ תילירקא הבורב םיקשימ יולימ.2      
.לכירדאה תריחב יפל ןווג ,ע"ש וא "לחש      
ביבס דוביע ,םיזוקינל םיעופיש דוביע.3      
הקפסא.4 .גוס לכמ תורוקיב תואספוקל      
יפ לע םוינימולא וא זילפ יספ לש הנקתהו      
לכבו תותלדל תחתמ וא ףוציר ישגפמב תינכות      
לע הנגה.5 .ריחמ תפסות אללו שרדיש םוקמ      
יריחמ .תמלשומ תיפוס הריסמל דעו רצומה      
תבכש תנכה תא םכותב וללכי יופיחה תודובע      
םכותב םיללוכ הדובעה יריחמ . רשיימה חיטה      
תליחת ינפל לכירדאה רושיאל תואמגוד תנכה      
ר"מ 1-מ תחפי אל אמגודה חטש - עוציב      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

00.01 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../060 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     060 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יחראב ויהי ףוצירה תודובע םיבוטר םירדחב      
.01R סופיטמ תונוש תודימב ןלצרופ טינרג      
לש תומכב טנמצ בצוימ לוח ג"ע היהי עוציבה      
רמוחבו םושמוש ןבא ג"ע וא/ו ר"מ/ג"ק 01      
הדובעה   .ע"ש וא/ו " תיפוציר" גוסמ הטילמ      
4 דע םיקשימ.1                           :תללוכ      
יולימ.2 .לכירדאה תשירדל םאתהבו מ"מ      
וא "לחש " תרצותמ תילירקא הבורב םיקשימ      
דוביע.3 .לכירדאה תריחב יפל ןווג ,ע"ש      
תואספוקל ביבס דוביע ,םיזוקינל םיעופיש      
יספ לש הנקתהו הקפסא.4 .גוס לכמ תורוקיב      
מ"ס 4-כ לש בחורב םוינימולא וא זילפ      
םוקמ לכבו תותלדל תחתמ וא ףוציר ישגפמב      
ףוצירו ההבגה דוביע תללוכ הדובעה .שרדיש      
.גוס לוכמ תורנצ ביבס      
      
הזוחב רדגומש יפכ( דוסי ריחמל הרעה      
ריחמ ושוריפ רצומל "דוסי ריחמ" :)יתלשממה      
.רצומ ותוא לש ותשיכר םוקמב וטנ      

0.01 קרפ תת 00.01 כ"הס          

      
ס ל פ מ ב  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
.ע ק ר ק  ת מ ו ק       
      
,תרמשמ דקפמ ,ןוחבטמ ,תווצ ירדחב ףוציר     10.01.0010
דקפמ ,םיעצבמ רדח רוזא ללכ ,םידבוע      
רחאו ןסחמ ,םיבדנתמ ,תווצ רדח ,תרמשמ      
תודימב R-01 פילס יטנא ןלצרופ טינרג יחראב      
    09X09 ואו ןוטב /רוחש/רופא םינווגב מ"ס  
רשואיש רחבממ לכירדאה תריחב יפ לע ןווגב      
וא/ו יטנמצ טיטב היהי עוציבה .ןימזמה י"ע      
01 לש תומכב טנמצ בצוימ לוח ג"ע תיפוצירב      
מ"מ 3 דע םיקשימ.1 :תללוכ הדובעה .ר"מ/ג"ק      
םיקשימ יולימ.2 .לכירדאה תשירדל םאתהבו      
דוביע.3 .לכירדאה תריחב יפל תילירקא הבורב      
הקפסא.4 .תוינכותל םאתהב עוציבו םיעופיש      
לש בחורב םוינימולא וא זילפ יספ לש הנקתהו      
תותלדל תחתמ וא ףוציר ישגפמב מ"ס 4-כ      
.ריחמ תפסות אללו שרדיש םוקמ לכבו      

                  385.00 .ר"מ/ח"ש ר"מ   
      
01 הבוגבו ל"נה ףוצירה ןיממ ל"נל םילופיש     10.01.0020

                  295.00 .מ"ס רטמ   
      
      
      
      
      

10.01 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../061 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     061 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רשקמ רודזרפו המוקה תאובמ לש ףוציר     10.01.0030
יטנא ןלצרופ טינרג יחראב תויאבכה ןוינחל      
םינווגב מ"ס 09X09 תודימב R-01 פילס      
תריחב יפ לע ןווגב ואו ןוטב /רוחש/רופא      
עוציבה .ןימזמה י"ע רשואיש רחבממ לכירדאה      
לוח ג"ע תיפוצירב וא/ו יטנמצ טיטב היהי      
הדובעה .ר"מ/ג"ק 01 לש תומכב טנמצ בצוימ      
תשירדל םאתהבו מ"מ 3 דע םיקשימ.1 :תללוכ      
תילירקא הבורב םיקשימ יולימ.2 .לכירדאה      
עוציבו םיעופיש דוביע.3 .לכירדאה תריחב יפל      
יספ לש הנקתהו הקפסא.4 .תוינכותל םאתהב      
מ"ס 4-כ לש בחורב םוינימולא וא זילפ      
םוקמ לכבו תותלדל תחתמ וא ףוציר ישגפמב      

                  115.00 .ריחמ תפסות אללו שרדיש ר"מ   
      
01 הבוגבו ל"נה ףוצירה ןיממ ל"נל םילופיש     10.01.0040

                   95.00 .מ"ס רטמ   
      
יחראב  חבטמ תונוראל לעמ תוריק יופיח     10.01.0050
תודימב וא מ"ס 02/04 תודימב ןלצרופ טינרג      
ןומצע יבהז וא/ו הקימרק בגנ תרצותמ תורחא      
רשיימ חיט תבכש ג"ע היהי עוציבה .ע"ש וא/ו      
םיקשימ.1 :תללוכ הדובעה .הקבדהבו םטואו      
יולימ.2 .לכירדאה תשירדל םאתהבו מ"מ 4 דע      
"yapem" תרצותמ תילירקא הבורב םיקשימ      
דוביע.3 .לכירדאה תריחב יפל ןווג ,ע"ש וא      
ריחמ תפסות םלושת אל .םינוש םירזיבא ביבס      
ורסמיש תויחנה וא/ו ל"נה השירדה ןיגב      

                    6.00 .עוציבה ךלהמב ר"מ   
.עקרק תמוק סלפמב ףוציר תודובע 10.01 כ"הס          

      
      
      

קובץ: מכרז 20-2019   .../062 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     062 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ס ל פ מ ב  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  20.01 ק ר פ  ת ת       
.'א  ה מ ו ק       
      
,תוקלד תעינמ ,םירקוח ירדחב ףוציר תודובע     10.02.0010
ןגסו הנחת דקפמ ,תובישי רדח ,התיכ ,םיניצק      
פילס יטנא ןלצרופ טינרג יחראב רחאו  דקפמה      
    01-R 09 תודימבX09 רוחש/רופא םינווגב/  
רחבממ לכירדאה תריחב יפ לע ןווגב ואו ןוטב      
טיטב היהי עוציבה .ןימזמה י"ע רשואיש      
טנמצ בצוימ לוח ג"ע תיפוצירב וא/ו יטנמצ      
:תללוכ הדובעה .ר"מ/ג"ק 01 לש תומכב      
תשירדל םאתהבו מ"מ 3 דע םיקשימ.1      
תילירקא הבורב םיקשימ יולימ.2 .לכירדאה      
עוציבו םיעופיש דוביע.3 .לכירדאה תריחב יפל      
יספ לש הנקתהו הקפסא.4 .תוינכותל םאתהב      
מ"ס 4-כ לש בחורב םוינימולא וא זילפ      
םוקמ לכבו תותלדל תחתמ וא ףוציר ישגפמב      
06 לש דוסי ריחמ .ריחמ תפסות אללו שרדיש      

                  315.00 .ר"מ/ח"ש ר"מ   
      
01 הבוגבו ל"נה ףוצירה ןיממ ל"נל םילופיש     10.02.0020

                  285.00 .מ"ס רטמ   
      
טינרג יחראב המוקה תאובמ לש ףוציר תודובע     10.02.0030
מ"ס 09X09 תודימב R-01 פילס יטנא ןלצרופ      
יפ לע ןווגב ואו ןוטב /רוחש/רופא םינווגב      
.ןימזמה י"ע רשואיש רחבממ לכירדאה תריחב      
ג"ע תיפוצירב וא/ו יטנמצ טיטב היהי עוציבה      
.ר"מ/ג"ק 01 לש תומכב טנמצ בצוימ לוח      
םאתהבו מ"מ 3 דע םיקשימ.1 :תללוכ הדובעה      
הבורבםיקשימ יולימ.2 .לכירדאה תשירדל      
דוביע.3 .לכירדאה תריחב יפל תילירקא      
הקפסא.4 .תוינכותל םאתהב עוציבו םיעופיש      
לש בחורב םוינימולא וא זילפ יספ לש הנקתהו      
תותלדל תחתמ וא ףוציר ישגפמב מ"ס 4-כ      

                  125.00 .ריחמ תפסות אללו שרדיש םוקמ לכבו ר"מ   
      
01 הבוגבו ל"נה ףוצירה ןיממ ל"נל םילופיש     10.02.0040

                   90.00 .מ"ס רטמ   
      
יחראב  חבטמ תונוראל לעמ תוריק יופיח     10.02.0050
תודימב וא מ"ס 02/04 תודימב ןלצרופ טינרג      
ןומצע יבהז וא/ו הקימרק בגנ תרצותמ תורחא      
רשיימ חיט תבכש ג"ע היהי עוציבה .ע"ש וא/ו      
םיקשימ.1 :תללוכ הדובעה .הקבדהבו םטואו      
יולימ.2 .לכירדאה תשירדל םאתהבו מ"מ 4 דע      
"yapem" תרצותמ תילירקא הבורב םיקשימ      
דוביע.3 .לכירדאה תריחב יפל ןווג ,ע"ש וא      
ריחמ תפסות םלושת אל .םינוש םירזיבא ביבס      
ורסמיש תויחנה וא/ו ל"נה השירדה ןיגב      

                    6.00 .עוציבה ךלהמב ר"מ   
.'א המוק סלפמב ףוציר תודובע 20.01 כ"הס          

קובץ: מכרז 20-2019   .../063 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     063 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ר ד ח ב  י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  30.01 ק ר פ  ת ת       
.ת ו ח ל ק מ ו  ם י ת ו ר י ש       
      
םינוחלקמו  םיתוריש ירדח לש ףוציר תודובע     10.03.0010
א/ו מ"ס 03X06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב      
    03X03 11 פילס יטנא מ"סR יפל רחא וא/ו  
טנמצ בצוימ לוח ג"ע היהי עוציבה .השירד      
:תללוכ הדובעה .ר"מ/ג"ק 01 לש תומכב      
םיעופיש דוביע.2 .ןקתל םאתהב םיקשימ.1      
הנקתהו הקפסא.3 .תוינכותל םאתהב עוציבו      
מ"ס 4-כ לש בחורב םוינימולא וא זילפ יספ לש      
םוקמ לכבו תותלדל תחתמ וא ףוצירישגפמב      
ףוציר ללוכ עוציבה .ריחמ תפסות אללו שרדיש      
,םיבוטר םירדחב ףוצירה תמגודכ םינוחלקמב      
תריציל ןוסכלאב םיחיראה ךותיח תוברל      
ביבסמ דוביע ,םוסחמה יפלכ םיעופיש      
הדובע תלבקל דע טלפמוק לכה .םוסחמל      

                   80.00 .תמלשומ ר"מ   
      
ןלצרופ טינרג יחראב  םיתוריש תוריק יופיח     10.03.0020
רחא וא/ו מ"ס 03/03 וא מ"ס 06/03 תודימב      
וא ,טמ/קירבמ ןבל ןווגב ןימזמה תריחב ךותמ      
לוכ וא/ו טמ/קירבמ רוחש וא/ו טמ/קירבמ םודא      
.ןנכתמה תוינכותל םאתהבו  רחא בוליש      
םאתהבו מ"מ 3 דע םיקשימ.1 :תללוכ הדובעה      
הבורב םיקשימ יולימ.2    .לכירדאה תשירדל      
ריחמה.3 .לכירדאה תריחב יפל ןווגב תילירקא      
לש סבגה תוריק ג"ע םוטיא תבכש עוציב ללוכ      
.ןרציה תויחנהל םאתהבו ע"ש וא/ו צ.א      

                  505.00 .םינוש םירזיבא ביבס דוביע.4 ר"מ   
.תוחלקמו םיתוריש ירדחב יופיחו ףוציר 30.01 כ"הס          

      
.CVP  ב  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  40.01 ק ר פ  ת ת       
      
CVP תועיריב תרושקת רדחב ףוציר תודובע     10.04.0060
וא "יטטסנגוע" גוסמ ךילומו יטטסיטנא      
קבד תוברל מ"מ 2 יבועב ע"ש וא " ןילקרט"      

                    5.00 .תשוחנ ספו ךילומ ר"מ   
      
ןווגב מ"ס 01 הבוגב יטטס יטנא יס יו יפ לנפ     10.04.0070
םיירוחאה םיקלחה לכב ןקתוי  הריחב יפל      

                    8.00 .םינושה םירוזאב ףודימה ירוחאמו רטמ   
.CVP  ב ףוציר תודובע 40.01 כ"הס          

קובץ: מכרז 20-2019   .../064 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     064 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו פ צ ר  י ו פ י ח  ת ו ד ו ב ע  50.01 ק ר פ  ת ת       
.י מ ו ג  י ח י ר א ב       
      
יחיראב הנחתה לש רשוכ רדחב ףוציר תודובע     10.05.0010
SELIT SSENTIF KCOL -ELZZUP ימוג      
תונוכת לעבו תולוקשמ תליפנב דימע      
ההובגה טרדנטסב שער תעילבו הקיטסוקא      
, מ"ס 001X 001 : לזאפ יחירא תודימ .רתויב      
הפצ הטישב הנקתה .מ"מ 04-מ"מ 51 :יבוע      
.NE/ NID יאפוריאה ןקתה פ"ע לכהו קבד אלל      
קפס .הריחבל םאתהב םינווג רפסמב אצמנ      
הנקתהב רשואמ ע"ש וא/ו הקינכטמוג      

                   50.00 .ןרציה תויחנהל םאתהב תמלשומ ר"מ   
.ימוג יחיראב תופצר יופיח תודובע 50.01 כ"הס          

      
ת ו ס פ ר מ  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  60.01 ק ר פ  ת ת       
.ג ג       
      
יומד ןלצרופ טינרג יחראב ץוח תספרמ ףוציר     10.06.0010
.21R פיילס יטנא מ"מ 21 יבועב  טקרפ      
ג"ע תיפוצירב וא/ו יטנמצ טיטב היהי עוציבה      
.ר"מ/ג"ק 01 לש תומכב טנמצ בצוימ לוח      
םאתהבו מ"מ 4 דע םיקשימ.1 :תללוכ הדובעה      
הבורב םיקשימ יולימ.2 .לכירדאה תשירדל      
רושיאל םאתהב יסקופא הווקא וא תיסקופא      
דוביע .3 .לכירדאה תריחב יפל ןווג ןנכתמה      

                  130.00 .םינטלוקה דיל דוביע ללוכו םיזוקינל םיעופיש ר"מ   
      

                  105.00 .מ"ס 01 הבוגבו ףוצירה ןיממ ל"נל םילופיש רטמ  10.06.0020
.גג תוספרמ ףוציר תודובע 60.01 כ"הס          

      
ן ו י נ ח ב  ר מ ג  ת ו ד ו ב ע  70.01 ק ר פ  ת ת       
.ת ו ר י ש  י ר ד ח ב ו  ת ו י א ב כ       
      
טינרג יחראב  תויאבכ ןוינח תוריק יופיח     10.07.0010
וא/ו מ"ס 03/03 וא מ"ס 06/03 תודימב ןלצרופ      
םאתהב ןווגב ןימזמה תריחב ךותמ רחא      
.םינווג רפסמ לש בולישבו ןנכתמה תויחנהל      
:תללוכ הדובעה .'מ H=02.1 יופיחה הבוג      
תשירדל םאתהבו מ"מ 3 דע םיקשימ.1      
תילירקא הבורב םיקשימ יולימ.2 .לכירדאה      
ביבס דוביע.3 .לכירדאה תריחב יפל ןווגב      

                   70.00 .םינוש םירזיבא ר"מ   
      
סחדמ פ"נמ תפיטש.ח תוריק יופיח ל"נכ     10.07.0020
וא מ"ס 06/03 תודימב ןלצרופ טינרג יחראב      
ןימזמה תריחב ךותמ רחא וא/ו מ"ס 03/03      
לש בולישבו ןנכתמה תויחנהל םאתהב ןווגב      
.'מ H=01.3 יופיחה הבוג .םינווג רפסמ      

                   33.00 . ר"מ   
.תוריש ירדחבו תויאבכ ןוינחב רמג תודובע 70.01 כ"הס          

קובץ: מכרז 20-2019   .../065 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     065 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ש ג  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  80.01 ק ר פ  ת ת       
.ה ס י נ כ       
      
ןבא יחיראב הנחתה הנבמל הסינכ רשג ףוציר     10.08.0010
PILS ITNA 21R לוח זתומ ןומר הפצמ      
.ןימזמה תויחנהל םאתהב מ"ס 02/02 תודימב      
ג"ע תיפוצירב וא/ו יטנמצ טיטב היהי עוציבה      
.ר"מ/ג"ק 01 לש תומכב טנמצ בצוימ לוח      
מ"מ 3 דע םיקשימ.1   :תללוכ הדובעה      
םיקשימ יולימ.2 .לכירדאה תשירדל םאתהבו      
.לכירדאה תריחב יפל ןווגב תיטנמצ הלחוכב      
םאתהב עופישב עוציבו םיעופיש דוביע.3      

                   15.00 .תוינכותל ר"מ   
      
ףוצירה יומד הפמרה ךלהמב  תוגרדמ תכרעמ     10.08.0020
לש 21R תמרב  הפצמ תינשוג ןבא / ל"נה      
תושירדב תדמועה ע"ש וא/ו אחירא םחש      
ןבא הגרדמה םור  .רוביצ ינינבל ןקתה      
.מ"ס 1X1 ץירח ללוכו מ"ס 4 יבועב תשטולמ      
.מ"ס 4 יבועב תשטולמ ןבאמ הגרדמה חלש      
קלח 8191 י"ת פ"ע הרהזא ספ ללוכ הגרדמה      
.תושיגנה ץעוי תויחנהל םאתהב לוכהו 1.3      
תוגרדמ תינכותל םאתהב הגרדמה ךרוא      

                   10.00 106-451. רטמ   
      
מ"ס 01 בחורב ל"נה ףוצירה גוסמ ןבא לנפ     10.08.0030
לש ההבגה תרוק ךרואל מ"ס 5.1 יבועבו      

                   70.00 .בלושמה הקעמה רטמ   
      
ןבאמ מ"ס 52 כ דע לש בחורב  ןבא גיניפוק     10.08.0040
לש ההבגה תרוק ךרואל  ןומר הפצמ תינשוג      

                   70.00 .בלושמה הקעמה רטמ   
.הסינכ רשג ףוציר תודובע 80.01 כ"הס          

      
ר ד ח ב  ר מ ג  ת ו ד ו ב ע  90.01 ק ר פ  ת ת       
. ש ט ו ל מ  ט י נ ר ג  ת ו ג ר ד מ       
      
חלש םור תוגרדמ ירדחב  תוגרדמ תכרעמ     10.09.0010
םחש לש 11R תמרב שטולמ טינרג סופיטמ      
ןקתה תושירדב תדמועה ע"ש וא/ו אחירא      
תשטולמ ןבא הגרדמה םור .רוביצ ינינבל      
חלש .מ"ס 1X1 ץירח ללוכו מ"ס 4 יבועב      
.מ"ס 4 יבועב תשטולמ ןבאמ הגרדמה      
קלח 8191 י"ת פ"ע הרהזא ספ ללוכ הגרדמה      
.תושיגנה ץעוי תויחנהל םאתהב לוכהו 1.3      
תוגרדמ תינכותל םאתהב הגרדמה ךרוא      

                   40.00 .תומכהמ 05% .154-601 רטמ   
      
      
      
      

90.01 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../066 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     066 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןלצרופ טינרג יחראב םייניב יחטשמ ףוציר     10.09.0020
הקלחה םדקמ ydob lluf מ"ס 06/06 תודימב      
    01R י"ע רשואיש רחבממ תורחא תודימב וא/ו  
וא/ו יטנמצ טיטב היהי עוציבה .ןימזמה      
01 לש תומכב טנמצ בצוימ לוח ג"ע תיפוצירב      
מ"מ 3 דע םיקשימ.1 תללוכ הדובעה .ר"מ/ג"ק      
םיקשימ יולימ.2 .לכירדאה תשירדל םאתהבו      
דוביע.3 .לכירדאה תריחב יפל תילירקא הבורב      
הקפסא.4 .תוינכותל םאתהב עוציבו םיעופיש      
לש בחורב םוינימולא וא זילפ יספ לש הנקתהו      
תותלדל תחתמ וא ףוציר ישגפמב מ"ס 4-כ      
תלוכת .ריחמ תפסות אללו שרדיש םוקמ לכבו      
הריסמל דע החישק הנגה תללוכ ריחמה      
הדובע ןיגב ריחמ תפסות םלושת אל .תמלשומ      
.ןטקו םצמוצמ חטשב      

                   15.00 .תומכהמ 05%  ר"מ   
      
םאות ןלצרופ טינרגמ לנפ לש הנקתהו הקפסא     10.09.0030
הוולמ לנפ ללוכו םייניבה יחטשמ ףוציר תא      
םאתהב לכהו מ"ס 01 הבוגבו חלשו םור      
תא ללוכ ריחמה .תוגרדמ רדח תוינכותל      
קותינה יליפורפ ללוכ םלשומ עוציבל שרדנה      
05% .גוס םושמ ריחמ תפסות אלו חיטהמ      

                   30.00 .תומכהמ רטמ   
. שטולמ טינרג תוגרדמ רדחב רמג תודובע 90.01 כ"הס          

      
ר ד ח ב  ר מ ג  ת ו ד ו ב ע  01.01 ק ר פ  ת ת       
.ה פ צ מ  ן ב א  ת ו ג ר ד מ       
      
חלש םור תוגרדמ ירדחב  תוגרדמ תכרעמ     10.10.0010
11R תמרב לוח זתומ ןומר ןבא סופיטמ      
םור .רוביצ ינינבל ןקתה תושירדב תדמועה      
.מ"ס 1X1 ץירח ללוכו מ"ס 4 יבועב  הגרדמה      
.מ"ס 4 יבועב תשטולמ ןבאמ הגרדמה חלש      
קלח 8191 י"ת פ"ע הרהזא ספ ללוכ הגרדמה      
.תושיגנה ץעוי תויחנהל םאתהב לוכהו 1.3      
תוגרדמ תינכותל םאתהב הגרדמה ךרוא      
.א"מ/ח"ש 002 ןבאל דוסי ריחמ .154-601      

                   40.00 .תומכהמ 05% רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

01.01 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../067 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     067 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
זתוצ הפצמ ןבא יחראב םייניב יחטשמ ףוציר     10.10.0020
11R הקלחה םדקמ  מ"ס 06/06 תודימב לוח      
י"ע רשואיש רחבממ תורחא תודימב וא/ו      
ןבל טנמצמ יטנמצ טיטב היהי עוציבה .ןימזמה      
תומכב טנמצ בצוימ לוח ג"ע תיפוצירב וא/ו       
.ר"מ/ג"ק 01 לש      
םאתהבו מ"מ 3 דע םיקשימ.1 תללוכ הדובעה      
הבורב םיקשימ יולימ.2.לכירדאה תשירדל      
דוביע.3 .לכירדאה תריחב יפל תילירקא      
הקפסא.4 .תוינכותל םאתהב עוציבו םיעופיש      
לש בחורב םוינימולא וא זילפ יספ לש הנקתהו      
תותלדל תחתמ וא ףוציר ישגפמב מ"ס 4-כ      
תלוכת .ריחמ תפסות אללו שרדיש םוקמ לכבו      
הריסמל דע החישק הנגה תללוכ ריחמה      
הדובע ןיגב ריחמ תפסות םלושת אל .תמלשומ      
051 לש דוסי ריחמ . ןטקו םצמוצמ חטשב      

                   15.00 .תומכהמ 05% .ר"מ/ח"ש ר"מ   
      
יחטשמ ףוציר תא םאות הפצמ ןבאמ לנפ     10.10.0030
01 הבוגבו חלשו םור הוולמ לנפ ללוכו םייניבה      
.תוגרדמ רדח תוינכותל םאתהב לכהו מ"ס      
ללוכ םלשומ עוציבל שרדנה תא ללוכ ריחמה      
ריחמ תפסות אלו חיטהמ קותינה יליפורפ      

                   30.00 .תומכהמ 05% .גוס םושמ רטמ   
.הפצמ ןבא תוגרדמ רדחב רמג תודובע 01.01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../068 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     068 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ע ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
0.11 ק ר פ  ת ת  00.11 ק ר פ  ת ת       
      
.יללכ      
      
םירלור וא/ו תשרבמב ועצבתי עבצה תודובע      
תובכש רפסמב היהי עוציבה .הזתהב אלו      
יוסיכל דע וא/ו תובכש יתש תוחפל      
עצבתי םינווג רפסמ לש בוליש.םלשומ      
אללו םיננוכתמה תומוקמבו תואובמב ,םירדחב      
.תוסירפה ןוילגל םאתהבו ריחמ תפסות      

0.11 קרפ תת 00.11 כ"הס          

      
.ם י נ פ  ע ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
וא/ו תורקת םינפ חיט יבג לע העיבצ תודובע     11.01.0010
םינווגב " 0002 לירקרפוס"  עבצב תוציחמ      
די" יולימ עבצ תוברל לכירדאה תריחבל םינוש      

                 4000.00 ."הנושאר ר"מ   
.םינפ עבצ תודובע 10.11 כ"הס          

      
ם י ד ו מ ע  ג "ע  ע ב צ  ת כ ר ע מ  20.11 ק ר פ  ת ת       
.ם י ל ד ב       
      
ןוטב ידומע ג"ע ןווגמ  טירוזלג  עבצ תודובע     11.02.0010

                    6.00 'פמוק .יוביכה תככסב םילווא  
.םילדב םידומע ג"ע עבצ תכרעמ 20.11 כ"הס          

      
.ת ו י ל ע מ  ר י פ  ת ע י ב צ  30.11 ק ר פ  ת ת       
      
ריפב  ע"וש וא  דיסילופב העיבצ תודובע     11.03.0010
אלמ יוסיכ תלבק דעו תובכש שלשב  תילעמה      

                  115.00 .ןוטב יחטש ג"ע דיחא ןווגו ר"מ   
.תוילעמ ריפ תעיבצ 30.11 כ"הס          

      
.ץ ו ח  ע ב צ  ת ו ד ו ב ע  40.11 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח חיט תובכש ג"ע שימג לירקרפוס תודובע     11.04.0010
תונכהה לוכ תא ללוכ ריחמה .הריחב יפל ןווגב      

                  500.00 .עבצה תודובע םרטב תושרדנה ר"מ   
.ץוח עבצ תודובע 40.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

.עבצ תודובע 11 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../069 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     069 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
0.21 ק ר פ  ת ת  00.21 ק ר פ  ת ת       
      
.יללכ      
      
טרפמ.1 םאתהב ועצובי םוינימולאה תודובע      
םינקתה ,םוינימולאה תודובעל דחוימ      
.ןימזמהו תויושרה תושירדו םילארשיה      
תודובע ללוכ ריחמה.3 .םוינמולאה תומישר.2      
תבכרה םרט תונולחה ינבלמ לש םוטיא      
הקיס" גוסמ רמוחב םירוויעה םיפוקשמה      
ןונכית.4 .ר"מל ג"ק 4 לש תומכב ע"ש וא "701      
המאתהבו םירוויעה םיפוקשמה ןוטיבו רוצי      
M.D.P.E תועוצרב ףסונ םוטיא .5 .תותיזחל      
ןבלמל תכתמה ףוקשמ ןיב עגמה חטשב      
לכירדאה תויחנהל םאתהב :גוגיזה.6 .הינבה      
הלועמ לוזריפ.7 .לכירדאה תריחב יפל ןווגבו      
.לכירדאה רושיאבו תומישרל םאתהב      
תושרבמ.9 .הלועמ ביטמ הפצר ירוצעמ.8      
תוידיו תותלדל ןמש יריזחמ.01 .תוליסמ יוקינל      
.ןקתל םאתהב הלהב      

0.21 קרפ תת 00.21 כ"הס          

      
ם ו י נ מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
החיתפל הנכה ללוכו ןוילע ריצ פיק יירד ןולח     12.01.0010
10 סופיט מ"ס 041/021 תודימב תילמשח      
וא/ו 0054 לילק תרדיסמ ןולחה .תומישרב      
םאתהב תמסוחמ סקלפירט גוגיז ,ע"ש      
םאתהב החיתפ לבוג , לוזריפ ,גוגיז .תומישרל      

                   43.00 .תומישרל 'חי   
      
הנכה ללוכו ןוילע ריצ פיק יירד ןולח ךא ל"נכ     12.01.0020
מ"ס 041/001 תודימב תילמשח החיתפל      

                    2.00 .תומישרב 20 סופיט 'חי   
      
הנכה ללוכו ןוילע ריצ פיק יירד ןולח ךא ל"נכ     12.01.0030
מ"ס 001+04/08 תודימב תילמשח החיתפל      
לילק תרדיסמ ןולחה .תומישרב 30 סופיט      
תמסוחמ תידודיב גוגיז ,ע"ש וא/ו 0054      
לבוג , לוזריפ ,גוגיז .תומישרל םאתהב 6/01/6      

                    2.00 .תומישרל םאתהב החיתפ 'חי   
      
הנכה ללוכו ןוילע ריצ פיק יירד ןולח ךא ל"נכ     12.01.0040
סופיט מ"ס 001/08 תודימב תילמשח החיתפל      

                    1.00 .תומישרב 40 'חי   
      
      
      
      

10.21 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../070 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     070 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"ממל םיזגל םוטא ןולח לש ךא ל"נכ     12.01.0050
תודימב ר"עקפ ןקת חפל םיריצ 3 פיק ירד ןולח      
גוגיז .תומישרב 50 סופיט מ"ס 001/001      
החיתפ לבוג , לוזריפ ,גוגיז .תומישרל םאתהב      

                    6.00 .תומישרל םאתהב 'חי   
      
בולישב ןשעו שא רורחש חתפ םע בלושמ ןולח     12.01.0060
החיתפל הנכה ללוכו ןוילע ריצ פיק יירד ןולח      
סופיט מ"ס 021+021/06 תודימב תילמשח      
וא/ו 0054 לילק תרדיסמ ןולחה .תומישרב 60      
םאתהב 6/01/6 תמסוחמ תידודיב גוגיז ,ע"ש      
םאתהב החיתפ לבוג , לוזריפ ,גוגיז .תומישרל      

                    1.00 .תומישרל 'חי   
      
תילמשח החיתפל הנכה ללוכו  הזזה ןולח     12.01.0070
.תומישרב 70 סופיט מ"ס 021/001 תודימב      
גוגיז ,ע"ש וא/ו 0054 לילק תרדיסמ ןולחה      
.תומישרל םאתהב 6/01/6 תמסוחמ תידודיב      

                    1.00 .תומישרל םאתהב החיתפ לבוג, לוזריפ ,גוגיז 'חי   
      
תילמשח החיתפל הנכה ללוכו הזזה ןולח     12.01.0080

                    1.00 .תומישרב 80 סופיט מ"ס 021/041 תודימב 'חי   
      
תישאר הסינכ הנירטיו ,ךסמ ריק תכרעמ     12.01.0090
לש תודימבו תויפנכ וד תותלד תכרעמ בולישב      
סופיטמ תוינכותל םאתהב הקולחב 993/033      
    A11, B11 ךסמה ריק תכרעמ .תומישרב  
6/21/6 גוגיז ,ע"ש וא/ו 0094 לילק תרדיסמ      
,גוגיז .תומישרל םאתהב תמסוחמ תידודיב      
הקירט ענומ ןונגנמ , הלהב תוידי ,לוזריפ      
הריסמל דע תומלשב לוכהו תומישרל םאתהב      

                    1.00 'פמוק .תמלשומ  
      
תמוקב האיצי תותלד בולישב ךסמ ריק תכרעמ     12.01.0100
הקולחב 473/033 לש תודימבו עקרקה      
A21, B21 סופיטמ תוינכותל םאתהב      
לילק תרדיסמ ךסמה ריק תכרעמ .תומישרב      
תידודיב 6/21/6 גוגיז ,ע"ש וא/ו 0094      
,לוזריפ ,גוגיז .תומישרל םאתהב תמסוחמ      
םאתהב הקירט ענומ ןונגנמ , הלהב תוידי      
הריסמל דע תומלשב לוכהו תומישרל      

                    1.00 'פמוק .תמלשומ  
      
      
      
      
      
      
      

10.21 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../071 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     071 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לש תודימבו ןולח בולישב האיצי תלד תכרעמ     12.01.0110
סופיטמ תוינכותל םאתהב הקולחב 012/59      
0094 לילק תרדיסמ היצליפורפ .תומישרב 31      
םאתהבו תיבלח סקלפירט 5+5 גוגיז ,ע"ש וא/ו      
ןונגנמ , הלהב תוידי ,לוזריפ ,גוגיז .תומישרל      
תומלשב לוכהו תומישרל םאתהב הקירט ענומ      

                    2.00 'פמוק .תמלשומ הריסמל דע  
      
םאתהב הקולחב תיפנכ וד האיצי תלד תכרעמ     12.01.0120
41 סופיטמ 012/061 לש תודימב תוינכותל      
וא/ו 0094 לילק תרדיסמ היצליפורפ .תומישרב      
6/21/6 סלג לילק /64 יגרנא גוגיז ,ע"ש      
,גוגיז .תומישרל םאתהבו  תמסוחמ תידודיב      
הקירט ענומ ןונגנמ , הלהב תוידי ,לוזריפ      
הריסמל דע תומלשב לוכהו תומישרל םאתהב      

                    1.00 'פמוק .תמלשומ  
      
םאתהב הקולחב תיפנכ וד תלד תכרעמ     12.01.0130
לש תודימבו  תישאר הסינכ תלד / תוינכותל      
סופיטמ תוינכותל םאתהב הקולחב 012/081      
0094 לילק תרדיסמ היצליפורפ  .תומישרב 51      
6/21/6 סלג לילק /64 יגרנא גוגיז ,ע"ש וא/ו      
,גוגיז .תומישרל םאתהבו  תמסוחמ תידודיב      
הקירט ענומ ןונגנמ, הלהב תוידי ,לוזריפ      
הריסמל דע תומלשב לוכהו תומישרל םאתהב      

                    2.00 'פמוק .תמלשומ  
      
לש תודימבו ןולח בולישב האיצי תלד תכרעמ     12.01.0140
סופיטמ תוינכותל םאתהב הקולחב 012/001      
0094 לילק תרדיסמ היצליפורפ .תומישרב 61      
םאתהבו תיבלח סקלפירט 5+5 גוגיז ,ע"ש וא/ו      
ןונגנמ , הלהב תוידי ,לוזריפ ,גוגיז .תומישרל      
תומלשב לוכהו תומישרל םאתהב הקירט ענומ      

                    2.00 'פמוק .תמלשומ הריסמל דע  
      
לש תודימבו ןולח בולישב האיצי תלד תכרעמ     12.01.0150
סופיטמ תוינכותל םאתהב הקולחב 012/011      

                    2.00 'פמוק .תומישרב 71  
      
לש תודימבו ןולח בולישב האיצי תלד תכרעמ     12.01.0160
סופיטמ תוינכותל םאתהב הקולחב 012/021      

                    2.00 'פמוק .תומישרב 81  
םוינמולא תודובע 10.21 כ"הס          

קובץ: מכרז 20-2019   .../072 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     072 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ר ד ח ל  ת ו י ט ס ו ק א  ת ו צ י ח מ  20.21 ק ר פ  ת ת       
.ת ו ב י ש י       
      
תותלד בולישב הציחמ/ךסמ ריק תכרעמ     12.02.0010
) דרפנב תומלושמו תודדמנ ( םוינומלא      
12 סופיטמ 'מ 04.3/47.7 כ לש תודימב      
0055+0057 לילק םיליפורפה .תומישרב      
5+5 גוגיז .ע"ש וא/ו 0038 לילק לש בולישב      
ןותחתה קלחב תיבלח , סקלפירט מ"מ      
ובלושי גוגיזה תכרעמב .ןוילעה קלחב הפוקשו      
03/081 תיקפוא הקולחב גוגיז יטנמלא      

                   28.00 .שרדנל םאתהב ר"מ   
      
תותלד בולישב הציחמ/ךסמ ריק תכרעמ     12.02.0020
) דרפנב תומלושמו תודדמנ ( םוינומלא      
22 סופיטמ 'מ 59.31 /04.3 כ לש תודימב      
0055+0057 לילק םיליפורפה .תומישרב      
5+5 גוגיז .ע"ש וא/ו 0038 לילק לש בולישב      
ןותחתה קלחב תיבלח , סקלפירט מ"מ      

                   47.00 .ןוילעה קלחב הפוקשו ר"מ   
      
החיתפ, מ"מ 01 יבועב תיפנכ דח תיכוכז תלד     12.02.0030
תמסוחמ תיפנכ דח תילרגטניא תלד.הליגר      
001 בחורב ,הליגר החיתפב מ"מ 01 יבועב      
.תומישרב61 סופיטמ מ"ס 012 הבוגבו מ"ס      
ימטא םע םוינימולא ףוקשמ תוברל ריחמה      
תרצות תיכוכז תלדל םאתומה לוזרפו ןרפואינ      
בסימ יריצ 3 ללוכה ,AMROD תרבח      
תלד רוצעמ ,רדניליצ ,לוענמ ,תוידי ,םיננווכתמ      

                    2.00 .ןרציה טרדנטסמ םוינימולאמ םייושע 'חי   
      
החיתפ, מ"מ 01 יבועב תיפנכ דח תיכוכז תלד     12.02.0040
תמסוחמ תיפנכ דח תילרגטניא תלד.הליגר      
011 בחורב ,הליגר החיתפב מ"מ 01 יבועב      

                    2.00 תומישרב71 סופיטמ מ"ס 012 הבוגבו מ"ס 'חי   
.תובישי ירדחל תויטסוקא תוציחמ 20.21 כ"הס          

      
ת ו ת י ז ח  י ו פ י ח  ת ו ד ו ב ע  30.21 ק ר פ  ת ת       
      
תודובע : תא םיללוכ תוריקה יופיח תודובע      
תוינכות תשגה .תכרעמה עוציבו רושיא ,ןונכת      
לוכו םלשומ D.S ,הסירפ , יטטס בושיח      
הדיחיה יריחמ ףסונב .הנבמה ןנכתממ שרדיש      
םימוגיפה ,הנכהה תודובע תא םיללוכ םינושה      
ל"נה תויחנהה ןיגב .תושרדנה תודובעה לוכו      
גוס םושמ ריחמ תפסות ןלבקל םלושת אל      
לכ תא םיללוכ םינושה הדיחיה יריחמו ןינעו      
.םלשומ עוציבל שרדנה      
      
      
      

30.21 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../073 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     073 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוטסק תכרעמב הנבמה תותיזח תוריק יופיח     12.03.0010
מ"מ 4 יבועב תויתבכש-תלת םוינימולא      
2 טרפל םאתהב םיפפוכמ )מ"מ 5.0+3+5.0(      
עובצ ע"ש וא וא "דנובוקולא" תמגוד ,תוינכותב      
הריחב יפל ןווגב FDVP עבצב ינוציחה וקלחב      
וקלחבו תוינכותל םאתהב םיעבצ בולישבו      
.רמיירפ ימינפה      
.תוינכותל םאתהב תיכנאו תיקפוא הנקתהה      
,םירתסנ םירוביח ,ןותחת יוסיכ ללוכ עוציבה      
תייצקורטסנוק ,ףפוכמ בכרומ םוינימולא ףס      
םירוביח,יופיחל תיתשתו סוליפל ןוולגמ חפ      
יליפורפמ םוינימולא תייצקורטסנוק תוברל      
דמצו תויכנא זוקינ תולעת ילעב הגמוא      
םימאתומ םייקפוא םוינימולא יליפורפ      
הליענ יליפורפ תטישב ,תוטסקה תוטשפתהל      
לכ תא ללוכ ריחמה .תוטסקה ג"ע הבקנו רכז      
תותלד ,תונולחל ביבסמ םידוביעהו תושבלהה      
םיטרפלו תוינכותל םאתהב שרדיש לכו      

                 1000.00 .לכירדאה רושיאבו ר"מ   
      
חפ , םוינמולא חפב תוריק יופיח ךא ך"נכ     12.03.0020

                  120.00 .וירודרוק ר"מ   
תותיזח יופיח תודובע 30.21 כ"הס          

      
.ם י נ ו ח ל ק מ  40.21 ק ר פ  ת ת       
      
תנתינה ףנכו עובק קלח יתניפ ןוחלקמ     12.04.0010
,ע"ש וא "ינארטימ" תרצות ,ףוקש  ,החיתפל      
ןוחלקמה תודימ .לכירדאה רושיאבו ינקית      
    H=03.2 ם"בלפ לוזריפב 001 /001  ,מ  
מ"מ 01 יבועב גוגיזה .ןימזמה רושיאבו      

                    6.00 'פמוק .הבירצב לופיט הרבעש תמסוחמ  
      
תנתינה ףנכו עובק קלח יתניפ ןוחלקמ     12.04.0020
,ע"ש וא "ינארטימ" תרצות  ,ףוקש , החיתפל      
ןוחלקמה תודימ .לכירדאה רושיאבו ינקית      

                    1.00 'פמוק H=03.2 011 011 ,מ/  
      
ףנכו םיעובק קלח ינש  תוריק יתש ןיב ןוחלקמ     12.04.0030
וא "ינארטימ" תרצות ,ףוקש ,החיתפל תנתינה      
תודימ .לכירדאה רושיאבו ינקית ,ע"ש      
לוזריפב  ,'מ 15.1  ,מ H.03=2 ןוחלקמה      
מ"מ 01 יבועב גוגיזה .ןימזמה רושיאבו ם"בלפ      

                    1.00 'פמוק .הבירצב לופיט הרבעש תמסוחמ  
.םינוחלקמ 40.21 כ"הס          

      
      
      

םוינמולא תודובע 21 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../074 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     074 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
0.41 ק ר פ  ת ת  00.41 ק ר פ  ת ת       
      
.יללכ      
      
יללכה טרפמה ןכותל ביוחמו הנפומ ןלבקה      
ןוכמ לש 873 כ"מפמו 41 קרפ ןינב תודובעל      
ןבא תואמגוד דעומ דועב ןיכי ןלבקה .םינקתה      
םינושה תומוקמה יפל םיאתמ הלחוכו      
רושיא תלבקו תולכירדאה תוינכותב םיעיפומה      
םיריחמה .הדובעה תליחת ינפל לכירדאהמ      
תועוצקמב תוערגמ דוביע ,ןבאה רמג םיללוכ      
הלחוכה דוביע לולכי ריחמה .ןינבה תוניפו      
ברע תפסותב לכירדאה רחבייש הרוצבו ןווגב      
סקלפומרכ י"ע היהי ןותחתה לוחיכה .תומיטא      
בחורב הרוסנ ןבא ןבאה.ןבאה עבצב ע"ש וא      
לכירדאה תושירד יפלו ישפוח ךרואבו מ"ס 03      
םינבאמ הנבי תוריקב יתניפ ןבא .תולמז אלל      
עלצב מ"ס 02 לש ילמנימ בחורב תובלושמ      
טרפ יפלו הבחרה עלצב מ"ס 03 ו הרצקה      
וק תרתסהו ןפוד תותיס ללוכ ,תולכירדא      
תותיס דוביע ןכו ןבאה עבצו ביט, גוס .הקבדה      
תושירדל םאתהב ויהי גוס גוס לכמ      
תנקתהו הקפסא תא :תללוכ הדובעה.לכירדאה      
תנוולוגמ הדלפ תשר ,רוחש רמוח ,ןבאה      
ריחמ ףסונב .כ"פמל םאתהב תוריקל תנגועמו      
םינוולוגמ םינתיווז םג ללוכ ןבאה תודובע      
הרישק וו ,ןנכתמה תויחנהל םאתהב ךתחב      
םאתהב לכהו  מ"מ 4 רטוקב ם"בלפ טוחמ      
ןבאה ריחמ .היצקוטסנוקהו תולכירדאה יטרפל      
אל .עופישב הנקתהו עופישב ןבא ךותיח לולכי      
םלושת      
      
שומיש ,הבוגב הנקתה לע ריחמ תפסות      
תובכרהל תינקית םימוגיפ תכרעמב      
םינקתה ןוכממ רושיא גיצי ןלבקה ץתושרדנה      
עבצו ןבאה גוס .עצבל ךלוה אוהש ןבאה ביטל      
רושיאב ויהי גוס לכמ תותיסו דוביע ןכו ןבאה      
.ןימזמה      

0.41 קרפ תת 00.41 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../075 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     075 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ת י ז ח ב  ן ב א  ת ו ד ו ב ע  10.41 ק ר פ  ת ת       
.ה נ ב מ ה       
      
לש תודובעב םיבלתשמה ץוח תוריק יופיח     14.01.0010
יבועב מ"ס 03 כ לש בחורב ןבאב םיחפ יופיח      
ריחמה .ןימזמה תויחנהל םאתהב לוכהו מ"ס 4      
חיט תבכש לש םלשומה עוציבה תא ללוכ      
גוסמ תומיטא ברע תפסותב םטואו רשיימ      
( ברעו יתש תובכש יתשב 701 " פוט הקיס"      
עוציבה .)חיטה קרפב דרפנב םלושמו דדמנ      
6 תשר לע )תינקית( הילתה תכרעמ תא ללוכ      
תנוולוגמ מ"ס 51/51 לש תצבשמ לדוגב מ"מ      
תנוולוגמ תיקסידו ובמג יגרב םע ריקל תנגועמ      
לש ילמנימ לדוגב יפקיה ןתיוז ללוכו      
םישרדנה תומוקמב ךבדנ תילתל 01/001/001      
מ"מ 4 לש רטוקב 613 ם"בלפמ ןוגיע יוו תא      
לוכהו לכירדאה תוארוה יפל לוחיכ ללוכו      
תויחנהו תותיזחהו םיטרפה תוינכותל םאתהב      

                 2250.00 .ןימזמה ר"מ   
      
םינותחת, מ"ס 4 יבועב ל"נכ ןבא יפס     14.01.0020
( מ"ס 04 כ לש בחורב , םיחתפב ,םינוילעו      
הנכהו עופישב דוביע ללוכו )תונולחו תותלד      
ןבאה בג תחירמ ללוכ ריחמה .םימ ףא לש      

                  180.00 .ע"ש וא/ו 701 סקלפ הקיס גוסמ םטוא רמוחב רטמ   
      
ל"נכ ןבאמ םיחתפ ידיצב תוזוזמ ךא ל"נכ     14.01.0030

                  200.00 .םיחתפה ףקיהבו רטמ   
.הנבמה תותיזחב ןבא תודובע 10.41 כ"הס          

      
ן ב א  ג נ י פ ו ק  ת ו ד ו ב ע  20.41 ק ר פ  ת ת       
.ה נ ב מ ה  ת ו ק ע מ ב       
      
5 יבועב ןימזמה תריחבל םאתהב ןבאמ גניפוק     14.02.0010
םאתהבו מ"ס 04-53 כ לש בחורו מ"ס      
םימ ףאל עקש עוציב ללוכ ריחמה .םיטרפל      
.םיטרפל םאתהב לוכהו גיניפוקה ידיצ ינשמ      
תיקפוא היהית םישרדנה תומוקמב הנקתהה      
םינגוע ינש תרדחהו חודיק ללוכו עופישב וא/ו      

                  380.00 .םימאות ןבא יקקפב הריגסו טנמלא לוכל רטמ   
.הנבמה תוקעמב ןבא גניפוק תודובע 20.41 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןבא תודובע 41 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../076 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     076 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ר י ו ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       
      
0.51 ק ר פ  ת ת  00.51 ק ר פ  ת ת       
      
.יללכ      
      
בתכמ דרפנ יתלב קלח הווהמ טרפמה)1      
טרפמל ףופכב םניה םיפיעסה לכ )2 .תויומכה      
)3 .תרחא שרופמב רמאנ םא אלא ינכטה      
תויומכ םצמצלו ןיטקהל ,לידגהל יאשר ןימזמה      
תונשל ילבמ תומכ לכב תויומכה בתכ ךותמ      
ידרשמ ןיבה טרפמ )4 .הדיחיה יריחמ תא      
לכ )5 םידרפנ יתלב םיקלח 8 ,51 םיקרפ      
הלעפהו הבכרהו הקפסאל םניה םיפיעסה      
תרחא ןייוצמ םא אלא תוירחאו תורשו      
      
ריחמ :הרעה ******************************      
בתכב טרופמה לכ תא ללוכ ןלבקה תעצה      
.שרדינכ ינכטה טרפמה יפל לכה תויומכה      
    ******************************  
      
לעב היהי אהי ןקתוי רשא ינוציחה דויצה לכ       
.56PI תומיטא תגרד      
      
דויצה לכ  ******************************      
הובגה תוכיא ילעב ויהי ונקתוי רשא םיפלחהו      
םתוניקתו םתנקתה ןיגב תוירחאהו רתויב      
ףסונ ,ינרדנלק םינש 3  תללוכ אהת האלמה      
םניח הקוזחתו תורש ןלבקה עצבי תוירחאל      
.הנקתהה םוימ םיאלמ םינש 3-ל      
      
:הרעה  ******************************      
לכב הדימע לע שארמ בייחתמ הכוזה ןלבקה      
תשגה ללוכ עוציבל ז"ולבו טרפמה תושירד      
סדנהמו הדובעה להנמ ,ןנכתמה רושיאל  'כות      
.עוציב ינפל עוציב      
    ******************************  
      
םיריחמה ******************************      
םיחתפ,םיחודיק םיבוציח עוציב םיללוכ      
גוס לכמ תורקיתו תופציר תוריקב םירבעמו      
תריחב יפ"ע העיבצו ןוטיבו םוטיא ללוכ אוהש      
םימיאתמ הדובע ילכב שומיש ללוכ לכירדא ןווג      
ותומדקל חטשה תרזחהו,רוסמ,םולהי חדקמ,      
רושיא ללוכ חקפמה תויחנה פ"ע לכה      
**************** . .רוטקורטסנוק      
      
      
      
      
      

00.51 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../077 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     077 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
    * *****************************************  
הקפסא הלבוה םיללוכ םיריחמה לכ :הרעה      
.  תמלשומ הנקתהו      
    *****************************************  
    ***  
      
    * *****************************************  
רושיאל שגוי ינכמורטקלא דויצ לכ :הרעה      
. עוציב םרט ץעוי ןנכתמ      
    * *****************************************  
    **  
      
    * *****************************************  
גוס לכמ םילירג ,םיסירת ,םירזפמה לכ :הרעה      
לכירדאו ץעוי ןנכתמ רושיאל ושגוי הרטמ לכלו      
. עוציב םרט      
    *****************************************  
    ***  
      
    * *****************************************  
,םיחופמ א"וזימ תודיחי לש ריחמ :הרעה      
לע יוביעה תודיחי תבצה ללוכ םיננסמו תואטיו      
.ףונמ תדובע ללוכ ,תונוכמ רדחב וא ריק/גגה      
    * *****************************************  
    **  
      
    * *****************************************  
ללוכ רורוויאו א"וזימ דויצ לש ריחמ :הרעה      
םייציפק תודיער ימלוב יבג לע לע דויצ תבצה      
FLS תמגוד 1" לש תיטטס העיקש םע      
תוככשמ תוירכ וא ע"ש וא NOSAM תרצותמ      
וא NOSAM תרצותמ DN סופטמ ןרפואנמ      
הקיטסוקא ץעוי רושיאב לכהו .רשואמ ע"ש      
    * *****************************************  
    **  
      
    * *****************************************  
םיריפ ךרואל תולועה תולעתו תרנצ :הרעה      
תועצמאב תוריקה לא שימג ןפואב ורבוחי      
ימינפה וקלח לאש שימג יטסלא חפמ דימצ      
OCMALF תרצות תמגוד יטסלא ימוג דומצ      
    ORFUM לש ריחמ .רשואמ ךרע הווש וא  
א"וזימ תרנצו תולעת לש ריחמב לולכ םירוביח      
. רורוויאו      
    * *****************************************  
    **  
      
      
      

00.51 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../078 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     078 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
    * *****************************************  
ןקתוי הנבמל ץוחמ א"וזימ תרנצה לכ :הרעה      
הסכמ ללוכ הרוגס ןוולוגמ חפ תלעת ךותב      
י"פע ןווג עבצב עובצ הלעתה .םשג דגנ םוטא      
ריחמב לולכ תולעתה ריחמ .לכירדאה תריחב      
הקראה ךותל דע תוקראה ללוכ  .תרנצה לש      
ןיינבה לש תיזכרמ      
    * *****************************************  
    **  
      
    * *****************************************  
תולעת ללוכ א''וזימ תרנצ ףיעס ריחמ :הרעה      
,א''וזימ תויתשת רבעמל תשר וא חפ      
תרנצ תולעת תנקתהל הדלפ היצקורטסנוק      
ךרואו לדוג לכב םיקוזיחו תוחימת ,הבוגב      
.שרדנה      
    * *****************************************  
תרנצ ,תולעת ,ריווא גוזימ דויצ תוקראה      
הקראה 'קנל דע ריחמב תולולכ היצקורטסנוקו      
ריחמב תולולכ ןיינבה לש      
      
תוירחאו תוריש ללוכ הנקתהה ריחמ :הרעה      
.לעופ ןקתמה תלבקמ דויצה לכל םינש 3-ל      
למשח ירוביח ,זג יולימ ללוכ הנקתהה ריחמ      
ריחמ .ומוקמב דויצה לכ תנקתהו דוקיפ      
,רתאב קפסהמ דויצה תלבק ללוכ הנקתהה      
.תוסיוו הלעפה      

0.51 קרפ תת 00.51 כ"הס          

      
ל ו פ י ט ו  ה כ ל ו ה ל  ת ו ד י ח י  20.51 ק ר פ  ת ת       
.ר י ו ו א ב       
      
הלבוה ,הקפסא ללוכ םינוש םיפיעס ריחמ      
.תמלשומ הלועפה דע הנקתהו      
      
שיגהלו ץחל ילפמ קודבל ןלבקה לע :הרעה      
.דויצה ירושיא םע דחי רושיאל      
      
ילעב הפוריא תרצות םיעונמה לכ :הרעה      
.תינקת תוליצנ      
      
תינוציח הנקתהל דעוימ יטסוקא אתב חופמ     15.02.0040
דע ץחל דגנכ mfc0401 ריווא תקיפסל      

                    2.00 'פמוק aP081. 2+1 חופמ רובע-F.  
      
דגנכ mfc08 ריווא תקיפסל קתשומ יווק חופמ     15.02.0050

                    2.00 'פמוק .aP06 דע ץחל  
      

20.51 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../079 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     079 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
P.H FRV. חצה ריוואב לופיטל דייאמ תדיחי     15.02.0060
    retrevnI רוריק תקופתל ,רתסנ יקפוא גוסמ  
צ"מ 72 רזוח ריווא ןונכת יאנתל םאתהב      
    h/utB005,59 ריווא תקיפסו mfc5321. ריחמ  
תרנצל תורבחתה ,דייאמה תיילת :תוברל ללוכ      
,הרקאה ירשג ,טקפ קספמ ,למשחו זוקינ זג      
םישורדה םירזיבא לכו היצרביו תוימוג      
'בח תרצות .'פמוק תמלשומ הנקתהל      
    ,Lg ,Daikin ,Mitsubishi,Samsung  

                    2.00 'פמוק abihsoT וא ihcatiH.  
      
P.H FRV. חצה ריוואב לופיטל דייאמ תדיחי     15.02.0070
    retrevnI רוריק תקופתל ,רתסנ יקפוא גוסמ  
צ"מ 72 רזוח ריווא ןונכת יאנתל םאתהב      
    h/utB008,74 ריווא תקיפסו mfc536. ריחמ  
תרנצל תורבחתה ,דייאמה תיילת :תוברל ללוכ      
,הרקאה ירשג ,טקפ קספמ ,למשחו זוקינ זג      
םישורדה םירזיבא לכו היצרביו תוימוג      
'בח תרצות .'פמוק תמלשומ הנקתהל      
    ,Lg ,Daikin ,Mitsubishi,Samsung  

                    1.00 'פמוק abihsoT וא ihcatiH.  
      
,הטסק גוסמ FRV retrevnI דייאמ תדיחי     15.02.0080
ריווא ןונכתה יאנתל םאתהב רוריקה תקופתל      
ללוכ ריחמ .h/utB001,91 צ"מ 72 רזוח      
זג תרנצל תורבחתה ,דייאמה תיילת :תוברל      
םישורדה םירזיבא לכ ללוכו למשחו זוקינ      
'בח תרצות .'פמוק תמלשומ הנקתהל      
    ,Lg ,Daikin ,Mitsubishi,Samsung  

                    4.00 'פמוק abihsoT וא ihcatiH.  
      
,הטסק גוסמ FRV retrevnI דייאמ תדיחי     15.02.0090
ריווא ןונכתה יאנתל םאתהב רוריקה תקופתל      
ללוכ ריחמ .h/utB004,51 צ"מ 72 רזוח      
זג תרנצל תורבחתה ,דייאמה תיילת :תוברל      
םישורדה םירזיבא לכ ללוכו למשחו זוקינ      
'בח תרצות .'פמוק תמלשומ הנקתהל      
    ,Lg ,Daikin ,Mitsubishi,Samsung  

                   26.00 'פמוק abihsoT וא ihcatiH.  
      
,הטסק גוסמ FRV retrevnI דייאמ תדיחי     15.02.0100
ריווא ןונכתה יאנתל םאתהב רוריקה תקופתל      
ללוכ ריחמ .h/utB003,21 צ"מ 72 רזוח      
זג תרנצל תורבחתה ,דייאמה תיילת :תוברל      
םישורדה םירזיבא לכ ללוכו למשחו זוקינ      
'בח תרצות .'פמוק תמלשומ הנקתהל      
    ,Lg ,Daikin ,Mitsubishi,Samsung  

                   17.00 'פמוק abihsoT וא ihcatiH.  
      

20.51 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../080 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     080 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,הטסק גוסמ FRV retrevnI דייאמ תדיחי     15.02.0110
ריווא ןונכתה יאנתל םאתהב רוריקה תקופתל      
:תוברל ללוכ ריחמ .h/utB006,9 צ"מ 72 רזוח      
זוקינ זג תרנצל תורבחתה ,דייאמה תיילת      
הנקתהל םישורדה םירזיבא לכ ללוכו למשחו      
'בח תרצות .'פמוק תמלשומ      
    ,Lg ,Daikin ,Mitsubishi,Samsung  

                   11.00 'פמוק abihsoT וא ihcatiH.  
      
,הטסק גוסמ FRV retrevnI דייאמ תדיחי     15.02.0120
ריווא ןונכתה יאנתל םאתהב רוריקה תקופתל      
:תוברל ללוכ ריחמ .h/utB005,7 צ"מ 72 רזוח      
זוקינ זג תרנצל תורבחתה ,דייאמה תיילת      
הנקתהל םישורדה םירזיבא לכ ללוכו למשחו      
'בח תרצות .'פמוק תמלשומ      
    ,Lg ,Daikin ,Mitsubishi,Samsung  

                    2.00 'פמוק abihsoT וא ihcatiH.  
.ריוואב לופיטו הכלוהל תודיחי 20.51 כ"הס          

      
ר י ו ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד י ח י  30.51 ק ר פ  ת ת       
.ת ו י א מ צ ע       
      
הלבוה ,הקפסא ללוכ םינוש םיפיעס ריחמ      
.תמלשומ הלועפה דע הנקתהו      
      
ycneiciffE hgiH pmuP גוסמ יוביע תדיחי     15.03.0020
    taeH FRV יאנתל םאתהב רוריק תקופתב  
הנקתהה לש ריחמ .רוריק ןוט 03 לש ןונכתה      
,ףונמ תדובע ,תרנצ תמכס תנכה :ללוכ      
,םיעוזעז ימלוב יבג לע הדיחיה תדמעה      
רוביחל םילצפמ ,תישאר תרנצל תורבחתה      
,טקפ יקספמ ,למשחה ירוביח ,תישאר תרנצ      
תודובעה לכ ללוכ ,זג יולימ ,הצרהו הלעפה      
'בח תרצות .'פמוק תמלשומ הלועפל תושרדנה      
    ,Lg ,Daikin ,Mitsubishi ,Samsung  

                    2.00 'פמוק abihsoT וא ihcatiH.  
      
ycneiciffE hgiH pmuP גוסמ יוביע תדיחי     15.03.0030
    taeH FRV יאנתל םאתהב רוריק תקופתב  
הנקתהה לש ריחמ .רוריק ןוט 61 לש ןונכתה      
,ףונמ תדובע ,תרנצ תמכס תנכה :ללוכ      
,םיעוזעז ימלוב יבג לע הדיחיה תדמעה      
רוביחל םילצפמ ,תישאר תרנצל תורבחתה      
,טקפ יקספמ ,למשחה ירוביח ,תישאר תרנצ      
תודובעה לכ ללוכ ,זג יולימ ,הצרהו הלעפה      
'בח תרצות .'פמוק תמלשומ הלועפל תושרדנה      
    ,Lg ,Daikin ,Mitsubishi ,Samsung  

                    1.00 'פמוק abihsoT וא ihcatiH.  
30.51 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: מכרז 20-2019   .../081 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     081 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ycneiciffE hgiH pmuP גוסמ יוביע תדיחי     15.03.0040
    taeH FRV יאנתל םאתהב רוריק תקופתב  
הנקתהה לש ריחמ .רוריק ןוט 01 לש ןונכתה      
,ףונמ תדובע ,תרנצ תמכס תנכה :ללוכ      
,םיעוזעז ימלוב יבג לע הדיחיה תדמעה      
רוביחל םילצפמ ,תישאר תרנצל תורבחתה      
,טקפ יקספמ ,למשחה ירוביח ,תישאר תרנצ      
תודובעה לכ ללוכ ,זג יולימ ,הצרהו הלעפה      
'בח תרצות .'פמוק תמלשומ הלועפל תושרדנה      
    ,Lg ,Daikin ,Mitsubishi ,Samsung  

                    1.00 'פמוק abihsoT וא ihcatiH.  
      
רטרווניא יליע גוסמ תלצופמ ריווא גוזימ תדיחי     15.03.0050
רוריקה תקופתל .)תרושקת רדח רובע(      
הדיחי לש ריחמ .h/utB003,71 לש תילנימונ      
םירזיבאה לכו יריק טלש ,דייאמ + הבעמ ללוכ      
"בח תרצות .תינכותה פ"ע הנקתהל םישורדה      
ךרע הווש וא N042 retrevnI םגד ןארידת      

                    2.00 'פמוק .רשואמ  
.תויאמצע ריווא גוזימ תודיחי 30.51 כ"הס          

      
.ה י ר ז ב א ו  ת ר נ צ  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
הלבוה ,הקפסא ללוכ םינוש םיפיעס ריחמ      
.תמלשומ הלועפה דע הנקתהו      
      
תללוכ הנבמל ץוחמ תנקתומה FRV תרנצ      
לולכ ל"נה ספליסב תולובט תושובחת תפיטע      
.תרנצה ריחמב      
      
תרנצ לולכמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     15.04.0030
pmuP תוכרעמ לכל שרדנה רטוק לכב תשוחנ      
    taeH FRV. גוסמ תורוניצ גוז :ללוכ ריחמ L  
תוברל ,ןקנח תמרזהבו ףסכ תמחלהב תרבוחמ      
,םילתמ ,םיחפס ,תומכו לדוג לכב םילצפמ      
יבועב סקלפומרא דודיב ,תשר וא חפ תולעת      
תויחנהל םאתהב תרנצ תמכס תנכה ,שרדנה      
ןקתמ רובעב 'פמוק ריחמ .ררק יולימ ,ןרציה      
תרנצ הדידמ אלל תוינכותה יפל םלשומ א''וזימ      
הלועפל תשרדנה רטוקו ךרוא לכב 'פמוק      
דצב דחא רוריק ןוטל יסחי ריחמ .תמלשומ      

                   85.00 .ןקתמה לש יוביע 'חי   
      
רובע שרדנה רטוק לכב תשוחנ תרנצ לולכמ     15.04.0040
ריחמ .רוריק ןוט 3 דע הקופתב לצופמ ןגזמ      
תוברל ,אלמ תשושחנ תורוניצ גוז :ללוכ      
סקלפומרא דודיב ,תשר וא חפ תולעת ,םילתמ      

                   30.00 .ררק יולימ ,שרדנה יבועב רטמ   
.הירזבאו תרנצ 40.51 כ"הס          

קובץ: מכרז 20-2019   .../082 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     082 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ר י ו ו א  ת כ ל ו ה  ת ו כ ר ע מ  50.51 ק ר פ  ת ת       
      
הלבוה ,הקפסא ללוכ םינוש םיפיעס ריחמ      
.תמלשומ הלועפה דע הנקתהו      
      
םאתהב םוטיא ללוכ ןשע רורחש תולעת ריחמ      
.ןקתל      
      
םוטיא ללוכ םיתוריש רורווא תולעת ריחמ      
.ןקתל םאתהב      
      
מ"מ 52.1 חפ יבועב ןוולוגמ חפמ ,ריווא תלעת     15.05.0040
טרפמל םאתהב ,ריוא תכלוהל ,םינגוא רוביח      

                   30.00 .ינכטה ר"מ   
      
,מ"מ 1 חפ יבועב ןוולוגמ חפמ ,ריווא תלעת     15.05.0050

                   25.00 .ינכטה טרפמל םאתהב ,ריוא תכלוהל ר"מ   
      
,מ"מ 8.0 חפ יבועב ןוולוגמ חפמ ,ריווא תלעת     15.05.0060

                  710.00 .ינכטה טרפמל םאתהב ,ריוא תכלוהל ר"מ   
      
תירושרש הלעת לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     15.05.0070
שא ןיסח יטסוקא ימרת דודיב םע 6" רטוקב      

                   40.00 .1001 ןקת י"פע רטמ   
      
תירושרש הלעת לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     15.05.0080
שא ןיסח יטסוקא ימרת דודיב םע 8" רטוקב      

                  180.00 .1001 ןקת י"פע רטמ   
      

                   60.00 .דודיב אלל 6" רטוקב תירושרש הלעת רטמ  15.05.0090
      
4 ( חירא ףילחמ יתרקת ריווא תקפסא רזפמ     15.05.0100
רצוימ .םיעובק םיבהל םע ) ינוויכ 3 וא      
רזפמה תביל .םיכושמ םוינימולא יליפורפמ      
תומכ תסוו ללוכ .תולקב תרגסמהמ תקרפתמ      
יליפורפמ רצוימ ,תודגונמ תופכ לעב ריווא      
( לכירדאה תריחבל ןווגב .םיכושמ םוינימולא      
תרצות .) עוצב םרט לכירדאה רושיאל שגוי      

                   44.00 'פמוק .רשאומ ע"ש וא.R/KT םגד דעי "בח  
      
רצוימ סירת .ןנסמ ללוכ רזוח ריווא סירת     15.05.0110
תריחב י"פע עבצ ןווג םינימולא      
FTR םגד דעי ירזפמ תרצות לכירדא/ןימזמה      
לעמ חטשב סירת רובע .רשואמ ע"ש וא      

                    0.36 .ר"מ 580.0 ר"מ   
      
רצוימ סירת .ןנסמ אלל רזוח ריווא סירת     15.05.0120
תריחב י"פע עבצ ןווג םינימולא      
FTR םגד דעי ירזפמ תרצות לכירדא/ןימזמה      
לעמ חטשב סירת רובע .רשואמ ע"ש וא      

                    0.60 .ר"מ 580.0 ר"מ   
      

50.51 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../083 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     083 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רצוימ סירת .םיתרישב ריווא תקיני סירת     15.05.0130
תריחב י"פע עבצ ןווג םינימולא      
1VP םגד דעי ירזפמ תרצות לכירדא/ןימזמה      

                   30.00 .8" דע רטוקב סירת רובע .רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
.םירופיצ/םיקרח דגנ תשר ללוכ םשג דגנ סירת     15.05.0140
תריחב י"פע עבצ ןווג םוינימולא רצוימ ףדמ      
ע"ש וא PTR םגד דעי ירזפמ תרצות ןימזמה      

                    2.00 .ר"מ 52.0 דע חטשב סירת רובע .רשואמ 'חי   
      
.םירופיצ/םיקרח דגנ תשר ללוכ םשג דגנ סירת     15.05.0150
תריחב י"פע עבצ ןווג םוינימולא רצוימ ףדמ      
ע"ש וא PTR םגד דעי ירזפמ תרצות ןימזמה      

                    1.50 .ר"מ 52.0 לעמ חטשב סירת רובע .רשואמ ר"מ   
      
תותלד ללוכ 03% + 21% תוגרד 2 ןוניס את     15.05.0160

                    3.00 .ר"מ 1 דע חטשב את רובע .השיג 'חי   
      
חטשב םייניש ילגלג םע ינדי ריוא תומכ תסוו     15.05.0170
תודגונמ תופכ לעב ר"מ 580.0 דע ךתח      
ריחמ .ריווא רזפמה לע וא הלעתב הנקתהל      
תסוו .ינוציח ימרת דודיב י"ע הפיטע ללוכ      

                    6.00 .רשואמ ע"ש וא PMD םגד דעי ירזפמ תרצות 'חי   
      
חטשב םייניש ילגלג םע ינדי ריוא תומכ תסוו     15.05.0180
תודגונמ תופכ לעב ר"מ 580.0 לעמ ךתח      
ריחמ .ריווא רזפמה לע וא הלעתב הנקתהל      
תסוו .ינוציח ימרת דודיב י"ע הפיטע ללוכ      

                    2.00 .רשואמ ע"ש וא PMD םגד דעי ירזפמ תרצות ר"מ   
      

                   30.00 .הלעתב ןקתומ המירז ןווכמ 'חי  15.05.0190
      
יבהל בר ר"מ 52.0 דע חטשב שא ףדמ     15.05.0200
    CN/ON עונמ י"ע לעפומ V022 וא V42  
חפמ ןוגע ןוראוצ ללוכ ,למשח ןלבק לומ םואתב      
ןקת ות לעב ,מ"מ 5.1 יבועב תנבלוגמ הדלפ      
השיג תותלד ללוכ ריחמ .3 קלח 1001      

                    5.00 .עונמה בצמל היצקידניא ללוכ .הלעתב 'חי   
.ריווא תכלוה תוכרעמ 50.51 כ"הס          

      
.י ט ס ו ק א ו  י מ ר ת  ד ו ד י ב  60.51 ק ר פ  ת ת       
      
הלבוה ,הקפסא ללוכ םינוש םיפיעס ריחמ      
.תמלשומ הלועפה דע הנקתהו      
      
תולעתב ןקתומ ,ימינפ יטסוקא ימרט דודיב     15.06.0020

                  510.00 .1" יבועב ,ריווא ר"מ   
.יטסוקאו ימרת דודיב 60.51 כ"הס          

קובץ: מכרז 20-2019   .../084 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     084 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ד ו ב ע ו  ת ו נ ו ש  ת ו כ ר ע מ  70.51 ק ר פ  ת ת       
.ר ז ע       
      
תוירחאב םוטיאה תקידבו םוטיא :הרעה      
ןוניסו רורוויא תכרעמ ריחמב לולכ ןלבקה      
.םינגומ םיבחרמבו םיטלקמב כ"בא      
      
תרבעהל ,ינקית TCM ףרועה דוקיפ טרפ     15.07.0020

                    2.00 .ןגומ בחרמב תרנצ 'חי   
      
םיטלקמב כ"בא ןוניסו רורוויא תכרעמ     15.07.0030
006 הקיפסב םימוטא םינגומ םיבחרמבו      
.חצ ריווא ש"קמ 0061 ו ןנוסמ ריווא ש"קמ      
,ץחל רורחשו ףדה ימותסש :תללוכ תכרעמה      
םימותסש תומכ( ץחל-תתו ףדה םותסש      
לוסוריא ןנסמ ,םדק ןנסמ ,) תינכותל םאתהב      
י"ע רשואמ ליעפ םחפ ןנסמ ,א"גה י"ע רשואמ      
.ינדי יוביג ללוכ חופמ ,ריווא תקיפס דמ ,א"גה      
.תמלשומ הנקתהל םישורדה םירזיבא לכ ללוכ      
.א"גה לש תורעהו םינקת י"פע הנקתה ללוכ      
ם"עב בקעי ןורכז לא-תיב תוישעת "בח תרצות      

                    1.00 'פמוק .HAF-006/0061 םגד  
      
םיטלקמב כ"בא ןוניסו רורוויא תכרעמ     15.07.0040
081 הקיפסב םימוטא םינגומ םיבחרמבו      
.חצ ריווא ש"קמ 063 ו ןנוסמ ריווא ש"קמ      
,ץחל רורחשו ףדה םותסש :תללוכ תכרעמה      
ןנסמ ,םדק ןנסמ ,ץחל-תתו ףדה םותסש      
ליעפ םחפ ןנסמ ,א"גה י"ע רשואמ לוסוריא      
ללוכ חופמ ,ריווא תקיפס דמ ,א"גה י"ע רשואמ      
הנקתהל םישורדה םירזיבא לכ ללוכ .ינדי יוביג      
תורעהו םינקת י"פע הנקתה ללוכ .תמלשומ      
ןורכז לא-תיב תוישעת "בח תרצות .א"גה לש      

                    1.00 'פמוק .EERF-ROOLF םגד ם"עב בקעי  
      
תקפסא וק רוביחל תרוסמת ללוכ רפרפ ףוגמ     15.07.0050
'ץנלפל תורבחתה ללוכ ריחמ .חצ ריווא      
ףוגמ .חצ ריווא תקפסא תלעתל המאתהו      
תוישעת לא תיב 'בח תרצות א"גה ןקת רשואמ      

                    1.00 'פמוק .8" רטוקב ףוגמ רובע .רשואמ ךרע הווש וא  
      
תקפסא וק רוביחל תרוסמת ללוכ רפרפ ףוגמ     15.07.0060
'ץנלפל תורבחתה ללוכ ריחמ .חצ ריווא      
ףוגמ .חצ ריווא תקפסא תלעתל המאתהו      
תוישעת לא תיב 'בח תרצות א"גה ןקת רשואמ      

                    1.00 'פמוק .21" רטוקב ףוגמ רובע .רשואמ ךרע הווש וא  
.רזע תודובעו תונוש תוכרעמ 70.51 כ"הס          

קובץ: מכרז 20-2019   .../085 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     085 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ל מ ש ח  ת ו כ ר ע מ  80.51 ק ר פ  ת ת       
      
א''וזימ חול הנקתהו הקפסא ,רוצי ,ןונכת     15.08.0010
י"ת םע הנבי חולה - wk08 דע ללוכ קפסהב      

                    1.00 'פמוק .61439  
      
טווח ךרעמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     15.08.0020
ןקתומה א''וזימ דויצ לש חכל םלשומ ילמשח      
רזעה ירמוח לכ ,םיקוזיח ללוכ הנבמל ץוחמ      
יוסיכ םע ןוולוגמ חפמ תולעת עוציב ,םישורדה      
,םילבכה םוקימ ךרוצל ,גגה לע ןוולגמ חפ      
תוחול לש םירוביחה יקדהמב םירוביחה עוציב      
דוקיפה ירזיבא לכו םיעונמה ,למשחה      
א''וזימ דויצ לש הניקת הלעפהל ,הרקבהו      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק ריחמ .רורוואו  
      
תרושקת יוק לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     15.08.0030
םינפה תודיחיה ןיב FRV גוסמ תכרעמל      
תויחנהל םאתהב תרושקת לבכ ללוכ םיבעמל      
תרושקת ימאתמו ףכירמ רוניצ ךותב ןרציה      
רקבל תורבחתה דע תשרדנה תומכו םגד לכמ      
יוביע דצב דחא רוריק ןוטל יסחי ריחמ .יזכרמ      

                   85.00 'פמוק .ןקתמה לש  
      
לכל יזכרמ דוקיפ רקב לש הנקתהו הקפסא     15.08.0040
ללוכה עגמ ךסמ םע FRV גוסמ א''וזימ ךרעמ      
לש תולועפ לכ לע האלמ הטילשל תורשפא      
ןיב 'פמוק טוויח ללוכ ריחמ .תכרעמה      

                    1.00 'פמוק .רקבו םידייאמה  
      
יביטרוקד גוסמ ריק דוקיפ לש הנקתהו הקפסא     15.08.0050
retrevnI גוסמ דייאמל עגמ ךסמ ללוכ      
    itluM/FRV לכ לע האלמ הטילשל תורשפא םע  
ןיב 'פמוק טוויח ללוכ ריחמ .דייאמה תולועפ      
תשירדל םאתהב דוקיפ .דוקיפו דייאמה      
גוסו םגד לכב דבלב ורושיאל םאתהבו ןימזמה      

                   42.00 'פמוק .ותשירד יפל  
      
תצובקל ריק טלש לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     15.08.0060
םע FRV גוסמ תוצובק 61 דע םידייאמ      
תוברל .ינטרפ/יללכ הלעפהו יוביכל תורשפא      

                    3.00 'פמוק .טלשו םידייאמה ןיב 'פמוק טוויח  
      
ירדחב ריווא גוזימ תודיחי יתש תלעפה רקב     15.08.0070
,IC תספוק :ללוכ רקב ריחמ .תרושקתו בשחמ      
תלעפהל םירמייט ,תוגרד 3 הרוטרפמט רקב      
,תינוציח הרוטרפמט שגר ,תינרות הדיחי      

                    1.00 'פמוק .ןגייח ,טלשו תודיחיה ןיב תרושקת טוויח  
.למשח תוכרעמ 80.51 כ"הס          

קובץ: מכרז 20-2019   .../086 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     086 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ה צ ר ה ו  ה ק י ד ב  90.51 ק ר פ  ת ת       
      
הקידב :רובע 'פמוק ריחמ .ןקתמ קית תנכה     15.09.0010
תקידב ,םיצחל תקידב ,ןקתמה לש הצרהו      
תנכה ,ריווא תוקיפס תקידב ,דוקיפ ךרעמ      
קית תנכה ,בשחוממ טמרופב תודע תוינכות      
,םינקתה ןוכמב קית תחיתפ ,ןקתימ      

                    1.00 'פמוק .תושרדנה היצרגטניא תוקידבב תופתתשה  
.הצרהו הקידב 90.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.ריווא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../087 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     087 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
ת י ל ע מ  10.71 ק ר פ  ת ת       
      
תוירחאה תפוקתב תילעמה תקוזחתו תוריש      
לכ ללוכ ריחמה , תוירחאה תפוקת רחאלו      
ללוכ תוילעמה תרבח י"ע םינתינה םיתורישה      
תכרעמל רוביח וא ינופלט דקומ תוריש תא םג      
.תוילעמ תורבחל תילטיגיד      
      
תילעמ  לש הנקתהו הקפסא רושיא ,ןונכת     17.01.0010
ג"ק 0051 סמוע םיעסונ 02-ל תילמשח      
תנוכמ םע הענה הקנולא ןקתב תודמועה      
תרקובמה SSELRAEG( תננכ אלל המרה      
תוריהמב תונחת 2 תתרשמו )FVVV תטישב      
סלפמב ריפה תיזחב דוקיפ חול םע 'נש/'מ 0.1      

                    1.00 'פמוק .ינכטה טרפמ פ"ע הנוילע הנחת  
      

                    2.00 .טקיורפב תילעמל תוירחאה תפוקתב תורש הנש  17.01.0020
      
טקיורפב תילעמל תוירחא תפוקת רחאל תורש     17.01.0030

                    1.00 .)םינש 5 סיסב( הנש   
      
ףוליח יקלח ללוכ תוירחא תפוקת רחאל תורש     17.01.0040

                    1.00 .)םינש 5 סיסב( טקיורפב תילעמל הנש   
תילעמ 10.71 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תוילעמ 71 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../088 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     088 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
0.91 ק ר פ  ת ת  00.91 ק ר פ  ת ת       
      
.יללכ      
      
םאתהב ועצבתי שרחה תורגסמ תודובע      
תוינכותל םאתהבו ןנכתמה תויחנהל      
:הרעה .יללכה טרפמהו תונכדועמה      
םיפקיהב הדובע רובע תופסות םיללוכ יריחמה      
הנבמב דלשה תודובע תלחתה םרטב .םינטק      
תוינכותה .ןכתמה רושיאל תוינכות שיגי ןלבקה      
רושקה לכב םימלשומ םיטרפה לכ תא וללכי      
ריחמה .ןוגגהו הדלפה תיצקורטסנוק אשונל      
,םירבחמ ,םייעוצקמה םיליפורפה לכ תא ללוכ      
שרדנה לכו הריזג ירבחמ ,םימוא, םיגרב      
םא םג ןנכתמה תויחנהלו תוינכותל םאתהב      
תורגסמה תודובע לכ  .עוציבה ךלהמב ורסמנ      
תחבושמ הדלפמ םיעוצקמ םיליפורפב ועצובי      
םח ןווליגב וא/ו טרפמה יפל עבצ רמגבו      
םאתהב עוציבה.ןנכתמה תויחנהל םאתהב      
תויחנהו היצקורטסנוק י טרפ תוינכותל      
.ןנכתמה      
      
תוינכותל ףסונב תוללוכ שרח תורגסמ תודובע      
תנכה :תואבה תודובעה תא ינכטה טרפימלו      
דדומ תלעפה ," לאר" ןווגבב תעיבצ ,ןווליג      
.החנהה תורוק תקיצי בלשב רבכ ןומיסל      
תובלושמה ןוגיע תוטלפ תבכרהו הקפסא      
תודימב הדלפ יליפורפ, םיגרב,םיסיסבב      
םידחוימ המרה יעצמאב שומיש .םינוש םיגוסו      
ךותירה תודובעל דרפינ רוטרנג .שרדיי םאב      
םאתהב םלשומ עוציבל שרדנה לכו רתאב      
לקשמ יפל םולשתל הדידמה .תוינכותל      
םינוגיע םיכותיר תוקטלפה ללוכ ןוטב יטרואת      
שיגהל שי תודובעה תליחת םרטב .םיגרב      
.ןנכתמה רושיאל תומלשומ D.S תוינכות      
,םייעוצקמה םיליפורפה לכ תא ללוכ ריחמה      
לכו הריזג ירבחמ ,םימוא, םיגרב ,םירבחמ      
ןנכתמה תויחנהלו תוינכותל םאתהב שרדנה      
.עוציבה ךלהמב ורסמנ םא םג      

0.91 קרפ תת 00.91 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../089 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     089 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ה ד ל פ מ  ת ו ג ר ד מ  י כ ל ה מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
ךלהמ לש הנקתהו הקפסא רוצי ,רושיא,ןונכת      
די זחאמו תוקעמ ללוכו םלשומ תוגרדמ      
תוגרדמ /הדלפ תוגרדמ תינכותל םאתהבו      
39 טירפב די זחאמו תוקעמ תינכותו טולימ      
.םיוולנה םיטרפל םאתהבו תומלשב לכהו      
ךלהמ תא הוולמ הקעמ עוציב ללוכ ריחמה      
אלמ ינשוג לוגע ץעמ די זחאמו תוגרדמה      
טרפבו254-601 תוינכותב םיטרפל םאתהב      
רמגב עובצו ןוולוגמ הקעמה . תומישרב 39      
יוסיכל דע וא/ו תוחפל תובכש יתשב ןתיא עבצ      
ןימזמה תויחנהל םאתהב לכהו םלושמ      
ספ תכרעמ ללוכ ריחמה          .תוינכותלו      
עוציבה .הגרדמ לוכ בחורל תושיגנל םוינמולא      
,תויקסיד ,םימוא ,םיגרבה לכ תא ללוכ      
שרדנה לכו הריזג ירבחמ ,ןוגיע תוקטלפ      
.תוינכותל םאתהב םלשומ עוציבל      
      
די זחאמו תוקעמ ללוכו םלשומ תוגרדמ ךלהמ     19.01.0010
תוגרדמ /הדלפ תוגרדמ תינכותל םאתהבו      
39 טירפב די זחאמו תוקעמ תינכותו טולימ      
.םיוולנה םיטרפל םאתהבו תומלשב לכהו      
.רושיאל D.S תשגהו ןונכת :תללוכ הדובעה      
,םיישארה םיליפורפה לכ תא ללוכ ריחמה      
גורמ חפמ תוגרדמו הכירד יחטשמ םיינשמ      
םאתהב לכהו ,מ"מ 5 לש ללוכ יבועב      
יליפורפמ ינשמ בכרומ ךלהמה .תוינכותל      
    002PNU תכתמ יליפורפו םיישאר ע"ש וא/ו  
.תוינכותל םאתהב םהינב םיינשמו םיישאר      
ךלהמ תא הוולמ הקעמ עוציב ללוכ ריחמה      
םאתהב/ לוגע ץעמ די זחאמו תוגרדמה      
39 טרפבו 254-601 תוינכותב םיטרפל      
לוכ תא ללוכו תומלשב עוציבה . תומישרב      
,הריזג יחפ ,םיחפ ,תויקסד ,םימוא ,םיגרבה      
תומלשב שרדנה לוכו תודוסיל ןוגיע יגרב      

                    1.00 'פמוק .עוציבל  
.הדלפמ תוגרדמ יכלהמ 10.91 כ"הס          

      
.ה ל ל צ ה  ת ו ל ו ג ר פ  ת ו כ ר ע מ  20.91 ק ר פ  ת ת       
      
לש תודימב תינבלמ הללצה תלוגרפ     19.02.0010
    041X051 תומישרב 08 סופיטמ מ"ס.  
יבועב C ךתחב חפ ליפורפמ תבכרומ תכרעמה      
תאולימ ללוכ ףקיהב ףפוכמ  תוחפל מ"מ 6      
מ"מ 2 יבועב מ"ס 5/06 לש תודימב חפ תולמל      
תוטומב תוריקל ןגועת תכרעמה .תוחפל      
תומלשב לוכהו הטסורינ ינגוע ללוכ הטסורינ      

                    2.00 'פמוק .ןימזמה תויחנהו רשואמה ןונכתל םאתהב  
      
      

20.91 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../090 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     090 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
כ לש תודימב תינבלמ הללצה תלוגרפ     19.02.0020
    003X055 תומישרב 18 סופיטמ מ"ס.  
יבועב C ךתחב חפ ליפורפמ תבכרומ תכרעמה      
תאולימ ללוכ ףקיהב ףפוכמ  תוחפל מ"מ 6      
מ"ס 5/06 לש תודימב חפ תולמל תאולימ      
ןגועת תכרעמה    .תוחפל מ"מ 2 יבועב      
הטסורינ ינגוע ללוכ הטסורינ תוטומב תוריקל      
מ"ס 51 רטוקב רוניצ ידומע שולש לש בולישבו      
הלוגרפה ןוגיעל מ"מ 6.3 כ לש ןפוד יבועב      
רשואמה ןונכתל םאתהב תומלשב לוכהו ל"נה      

                    1.00 'פמוק .ןימזמה תויחנהו  
      
לש תודימב תינבלמ הללצה תלוגרפ     19.02.0030
    223-673X028 תומישרב 28 סופיטמ מ"ס.  
יבועב C ךתחב חפ ליפורפמ תבכרומ תכרעמה      
תאולימ ללוכ ףקיהב ףפוכמ  תוחפל מ"מ 6      
מ"ס 5/06 לש תודימב חפ תולמל תאולימ      
תוריקל ןגועת תכרעמה .תוחפל מ"מ 2 יבועב      
תפסות ,הטסורינ ינגוע ללוכ הטסורינ תוטומב      
ןפוד יבועבו מ"ס 51 רטוקב רוניצ ינודומע לש      
לש ןוגיעה יטנמלא ללוכו תוחפל מ"מ 6.3 לש      
ןונכתל םאתהב תומלשב לוכהו ל"נה םידומעה      

                    1.00 'פמוק .ןימזמה תויחנהו רשואמה  
      
הללצה תלוגרפ לש רוציו רושיא,ןונכת ל"נכ     19.02.0040
סופיטמ מ"ס 021X021 לש תודימב תינבלמ      
חפ ליפורפמ תבכרומ תכרעמה .תומישרב 38      
ףקיהב ףפוכמ  תוחפל מ"מ 6 יבועב C ךתחב      
לש תודימב חפ תולמל תאולימ תאולימ ללוכ      
תכרעמה .תוחפל מ"מ 2 יבועב מ"ס 5/06      
ינגוע ללוכ הטסורינ תוטומב תוריקל ןגועת      

                    4.00 'פמוק .הטסורינ  
.הללצה תולוגרפ תוכרעמ 20.91 כ"הס          

      
ה ל ל צ ה  ט נ מ ל א  ת כ ר ע מ  30.91 ק ר פ  ת ת       
.ת י פ ק י ה       
      
הלוכי תומישרב 48 סופיטמ הללצה תכרעמ      
ץופכב םוינמולאמ הללצה תכרעמכ עצבתהל      
יושר ןנכתמ םע עוציב ןונכתו D.S עוציבל      
.עצבמה ןלבקה חעו םעטמ      
      
      
      
      
      
      
      

30.91 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../091 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     091 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הנבמה תותיזחב תיפקיה הללצה תכרעמ     19.03.0010
ןנכותת תכרעמה .תומישרב 48 סופיטמ      
יטרפ 174-601 תינכותל םאתהב עצובתו      
יעוצקימ ליפורפמ תבכרומ תכרעמה .הללצה      
    001/05 LPI תיכנא הקולח ללוכו יפקיה רגוס  
תאולימ ללוכו מ"ס ,051 ,081 002  לכ      
וא/ו 05/05 ךתחב ךושמ םוינמולא יליפורפ      
ןגועת תכרעמה .ןימזמה תויחנהל םאתהב      
הטסורינ ינגוע ללוכ הטסורינ תוטומב תוריקל      
רשואמה ןונכתל םאתהב תומלשב לוכהו      

                  130.00 .ןימזמה תויחנהו ר"מ   
.תיפקיה הללצה טנמלא תכרעמ 30.91 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.שרח תורגסמ 91 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../092 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     092 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
0.22 ק ר פ  ת ת  00.22 ק ר פ  ת ת       
      
.יללכ      
      
טרפמל :םאתהב ועצובי סבגה תודובע לכ      
דנוברוא תרבח ,יניס תרבח טרפמ ,ינכטה      
אל .םהניבמ רימחמהו ילארשיה ןקתל םאתהבו      
תושירד ןיגב גוס םושמ ריחמ תפסות םלושת      
הלדגהו הנטקה וא/ו עוציבה ךלהמב ופסוותיש      
לע תודובעה תליחת םרטב .הדובעה לש      
לכל ונובשח לע ,רושיאל תואמגוד ןיכהל ןלבקה      
םלושת אל .תוציחמו תורקת לש גוסו גוס      
,לוגיעב דוביע רובע ריחמ תפסות      
לכל םיעקש דוביע, םיחתפ תחיתפ,עופיש      
הצק קנ לש םיקוזיחו גוס לכמ תוכרעמה      
סבגה תודובע ריחמ.םיחתפלו תוכרעמל      
ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו םילולסמ :םיללוכ      
לכו מ"מ 6.0 לש ילמנימ יבועב      
דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה,םירוביחה      
םורבו תיתחתב דנבירפמוק, תועוצר ,םיחתפ      
לכו העיבצל הנכה ,תוניפב רמג יליפורפ ,ריקה      
שמתשהל שי .םהינימל רזעה ירמוח      
ןפוד יבוע תלעבו תינקית היצקורטסנוקב      
אלמ לטכפש ללוכ ריחמה .ןימזמה י"ע רשואמ      
) תורקתו תוריק ( סבגה יחטש לכ לע קלחומו      
רוביח .עבצ רמג שי םהבש תומוקמב םג      
הנבמה תרקתל תאשונה היצקורטסנוקה      
.תכתמ ילבידבו םיינקית םיגרבב היהי הפצרלו      
.גוס םושמ קיטסלפ לבידב שומיש רתוי אל      

0.22 קרפ תת 00.22 כ"הס          

      
ס ב ג  י ר נ י ס ו  ס ב ג  י ו פ י צ  10.22 ק ר פ  ת ת       
.ה ס י נ כ  ת מ ו ק ב       
      
לש יבועב ןבל סבג תוחולב םינפ תוריק יופיח     22.01.0010
מ"ס-6 כ תכרעמה לש ללוכ יבוע .מ"מ 5.21 כ      
תוברל תומלשב עוציבה  .'מ 2.4 -כ דע הבוגבו      
ןוולוגמ הדלפ חפמ םיינקית םיבצינו םילולסמ      
לוכ תא ללוכ עוציבה .ןקת יפל יבועבו      
תנקתהל םילולסמ תפסותו םידוביע,םיקוזיחה      
,םיקוזיחה לכ ,הנבמב ךסמה תוריקו תונולחה      
,תוניפב רמג יליפורפ,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה      
תומוקמבו םירפתה לע לטכפשו העיבצל הנכה      
ריחמה  .םהינימל רזעה ירמוח לכו םישרדנה      
לקשמב םיעלס רמצ לש הנקתהו הקפסא ללוכ      
תויחנהל םאתהב הנקתהב ק"מ/ג"ק 42 לש      
. יוביעל םוינמולא לייופ לש תפסותבו ןרציה      

                  350.00 .שרדנל םאתהב טלפמוק לכה ר"מ   
      

10.22 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../093 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     093 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םינפ תוריק יופיח תודובעל ריחמ תפסות     22.01.0020
ןבל סבג חולב שומיש רובע  ןבל סבג תוחולב      

                  350.00 .ףסונ ר"מ   
      
ךרואלו םירדחה תותיזחב יכנא סבג רניס     22.01.0030
הנכהכ םינמוסמה תומוקמבו תואובמה      
םירדחל  הסינכב תונירטיו תכרעמ תנקתהל      
סבג חולמ בכרומ רניסה .שרדיש תומוקמבו      
תכרעמ הפחמה דצ לוכמ ½" יבועב לופכ ןבל      
יליפורפמ תקזוחמ האישנ תיצקורטסנוק לש      
,םירוביחה לכו 1" יבועב םינוולוגמ חפ      
לטכפש, תוניפב רמג יליפורפ ,םיקוזיחה      
רזעה ירמוח לכו עבצ תודובעל הנכהכ      
4" יבועב םיעלס רמצ ללוכ עוציבה .םהינימל      
ללוכ ריחמה .באלפ ףוטע ק"מ /ג"ק 42 לקשמ      
םיקוזיחה תושרדנה תונכהה לוכ תא      
תודימל ךותחו עצקוהמ יניפ ץע,םישרדנה      
תונירטיו ,תוציחמה תנקתהל הנכההמ קלחכ      
מ תמלשומ תכרעמ לש א"מ הדידמה .תותלדו      
    KU ל תמייק הרקת KO עוצי תננכותמ הציחמ  

                   25.00 .עבצל ןכומ םלשומ רמג דע םלשומ ר"מ   
      
תנקתהל הנכהכ םודא סבגמ יקפוא סבג רניס     22.01.0040
וא/ו  למשח/תרושקתה תושינבו חפ תונורא      
םודא סבג חולמ בכרומה תונושה תוכרעמה      
האישנ תיצקורטסנוק תוברל לופכ ½" יבועב      
2.1 םינוולוגמ חפ יליפורפמ תינשמו תישאר      
שרדנה לוכו םיקוזיחה ,םירוביחה לכו מ"מ      
חפ ןורא תלבקל המיאתמו תמלשומ הנקתהל      

                   25.00 .תונוש תושינל ר"מ   
      
רמגב גוס לוכמ סבג תוציחמל ריחמ תפסות     22.01.0050
9936 םגד סקטירא סלגרביפ גירא      
    XETADNACS תמלשומ הנקתהה ע"ש וא/ו  
אלל תמלשומ הנקתהב סבגה תוריק ג"ע      

                  500.00 .הקידסו גוס לוכמ תוילג ,תועוב ר"מ   
.הסינכ תמוקב סבג ירניסו סבג יופיצ 10.22 כ"הס          

קובץ: מכרז 20-2019   .../094 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     094 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ר נ י ס ו  י ו פ י צ  ס ב ג   ת ו צ י ח מ  20.22 ק ר פ  ת ת       
.'א  ה מ ו ק ב  ס ב ג       
      
ימורק ינש( ימורק וד סבג תוציחמ תכרעמ     22.02.0010
ללוכ יבועב ) דצ לוכב א"כ ½" יבועב ןבל סבג      
.'מ 00.4 -כ דע הבוגבו מ"ס  51 כ- לש      
תא םימאות םיבצינו םילולסמ ללוכ עוציבה      
שרדנה יבועבו ןוולוגמ הדלפ חפמ ל"נה הבוגה      
,םיקוזיחה ,םירוביחה לכ,ןקתל םאתהב      
רמג יליפורפ ,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה      
רזעה ירמוח לכו העיבצל הנכה ,תוניפב      
לש הנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה    .םהינימל      
הנקתהב ק"מ/ג"ק 42 לש לקשמב םיעלס רמצ      
ץר ציר תוחול רודיס .ןרציה תויחנהל םאתהב      

                  400.00 .טרופמכ טלפמוק לכהו ר"מ   
      
דצ שא ןיסח דורו סבג חולל ריחמ תפסות     22.02.0020

                   50.00 .דחא ר"מ   
      
לש יבועב ןבל סבג תוחולב  םינפ תוריק יופיח     22.02.0030
מ"ס-6 כ תכרעמה לש ללוכ יבוע .מ"מ 5.21 כ      
תוברל תומלשב עוציבה  .'מ 2.4 -כ דע הבוגבו      
ןוולוגמ הדלפ חפמ םיינקית םיבצינו םילולסמ      
לוכ תא ללוכ עוציבה .ןקת יפל יבועבו      
תנקתהל םילולסמ תפסותו םידוביע,םיקוזיחה      
,םיקוזיחה לכ ,הנבמב ךסמה תוריקו תונולחה      
,תוניפב רמג יליפורפ,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה      
תומוקמבו םירפתה לע לטכפשו העיבצל הנכה      
ריחמה  .םהינימל רזעה ירמוח לכו םישרדנה      
לקשמב םיעלס רמצ לש הנקתהו הקפסא ללוכ      
תויחנהל םאתהב הנקתהב ק"מ/ג"ק 42 לש      
. יוביעל םוינמולא לייופ לש תפסותבו ןרציה      

                  300.00 .שרדנל םאתהב טלפמוק לכה ר"מ   
      
םינפ תוריק יופיח תודובעל ריחמ תפסות     22.02.0040
ןבל סבג חולב שומיש רובע  ןבל סבג תוחולב      

                  300.00 .ףסונ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.22 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../095 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     095 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ךרואלו םירדחה תותיזחב יכנא סבג רניס     22.02.0050
הנכהכ םינמוסמה תומוקמבו תואובמה      
םירדחל  הסינכב תונירטיו תכרעמ תנקתהל      
סבג חולמ בכרומ רניסה .שרדיש תומוקמבו      
תכרעמ הפחמה דצ לוכמ ½" יבועב לופכ ןבל      
יליפורפמ תקזוחמ האישנ תיצקורטסנוק לש      
,םירוביחה לכו 1" יבועב םינוולוגמ חפ      
לטכפש, תוניפב רמג יליפורפ ,םיקוזיחה      
רזעה ירמוח לכו עבצ תודובעל הנכהכ      
4" יבועב םיעלס רמצ ללוכ עוציבה .םהינימל      
ללוכ ריחמה .באלפ ףוטע ק"מ /ג"ק 42 לקשמ      
םיקוזיחה תושרדנה תונכהה לוכ תא      
תודימל ךותחו עצקוהמ יניפ ץע,םישרדנה      
תונירטיו ,תוציחמה תנקתהל הנכההמ קלחכ      
מ תמלשומ תכרעמ לש א"מ הדידמה .תותלדו      
    KU ל תמייק הרקת KO עוצי תננכותמ הציחמ  

                   35.00 .עבצל ןכומ םלשומ רמג דע םלשומ ר"מ   
      
תנקתהל הנכהכ םודא סבגמ יקפוא סבג רניס     22.02.0060
וא/ו  למשח/תרושקתה תושינבו חפ תונורא      
םודא סבג חולמ בכרומה תונושה תוכרעמה      
האישנ תיצקורטסנוק תוברל לופכ ½" יבועב      
2.1 םינוולוגמ חפ יליפורפמ תינשמו תישאר      
שרדנה לוכו םיקוזיחה ,םירוביחה לכו מ"מ      
חפ ןורא תלבקל המיאתמו תמלשומ הנקתהל      

                   25.00 .תונוש תושינל ר"מ   
      
רמגב גוס לוכמ סבג תוציחמל ריחמ תפסות     22.02.0070
9936 םגד סקטירא סלגרביפ גירא      
    XETADNACS תמלשומ הנקתהה ע"ש וא/ו  
אלל תמלשומ הנקתהב סבגה תוריק ג"ע      

                 1200.00 .הקידסו גוס לוכמ תוילג ,תועוב ר"מ   
.'א המוקב סבג ירניסו יופיצ סבג  תוציחמ 20.22 כ"הס          

קובץ: מכרז 20-2019   .../096 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     096 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו כ מ נ מ  ת ו ר ק ת  ת כ ר ע מ  30.22 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק  ת מ ו ק  ס ל פ מ ב       
      
תוכמנומ תויטסוקא תורקת תכרעמ     22.03.0010
,רשוכ רדח ,דקפמ רדח ,חבטמ ,תווצ ירדחב      
היולת תיטסוקא הרקת רחאו םיבדנתמ      
    )detarofreporcim ( ליגר ררוחמ חפ תוחול  
םע דודיב תוברל עוקש יצח 06X06 תודימב      
ילאטמ ןווגב מ"מ 2.0 יבועב תיטסוקא הזיג      
תדדמנ ( ףקיהב םוטא סבג תרקת בולישבו      
תלוכתו הדיחיה יריחמ .) דרפנב תמלושמו      
םיסלפמב תורקתה בוליש תא תללוכ ריחמה      
םאתהבו םישרדנה תומוקמבו םינושה      
.הנקתהה יסלפמ תריגסו דוביע ללוכ תוינכותל      
    RCN =9.0. בוציעו החיתפ תא ללוכ עוציבה  
.תונושה תומאתהלו םישרדנה םיחתפה לוכ      
םירלקנירפס,הרואת יפוג םע בלתשת הרקתה      
ללוכו תוינכותל םאתהב שרדנה לכו םילוקמרו      
הדובעה .תושרדנה הילתה תוכרעמ לוכ תא      
ללוכו תוינכותל םאתהב שרדנה לכ תא תללוכ      
שרדנה לוכו מ"מ Z+L 5.1 הילת יליפורפ      
תוחל 59% : תוחלב הדימע .םלשומ עוציבל      
    HR. תמלשומ הרקת תכרעמ רובע םולשתה  

                  200.00 .תויחנהו תושירדל םאתהב ר"מ   
      
תויטסוקא תורקת תכרעמ ךא ל"נכ     22.03.0020
רדח /יתמוקה ןגומה בחרמה רוזאב תוכמנומ      
הרקת  םיעצבמ ןיצקו תובישי ,םיעצבמ      
תוחול ) detarofreporcim( היולת תיטסוקא      
עוקש יצח 06X06 תודימב ליגר ררוחמ חפ      
2.0 יבועב תיטסוקא הזיג םע דודיב תוברל      
םוטא סבג תרקת בולישבו ילאטמ ןווגב מ"מ      
הנקתהה .)דרפנב תמלושמו תדדמנ ( ףקיהב      
י"ת יפל תמלשומ הנקתהב ידועי ןגומ בחרמב      

                   40.00 .4 קלח 3015 ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

30.22 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../097 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     097 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
בתות תרקת/תכמנומ הרקת הנקתהו הקפסא     22.03.0030
םירבעמו םירודזרפ ,תומוקה תאובמב      
םיררוחמ ,םינוולוגמ חפ ישגממ תבכרומה      
)%-12%62 רוריח( מ"מ 0.2-6.1 ורקימ רוריח      
וא "סקטוקא" םגד תיטסוקא הנרבממ תוברל      
תורקת  םע בלתשת הרקתה .ע"ש וא "ןילאיור"      
םישרדנה תומוקמב סבג ירוניסו םוטא סבג      
םישגמה בחור. ) דרפנב םימלושמו םידדמנ(      
שרדנה ךרואבו מ"מ 6.0 חפה יבוע,מ"ס 03      
תיצקורטסנוק תוברל ,םידדצ 4 מ םיפפוכמ      
םוינימולא ינתיוז ,ןוולוגמ חפ יטרסמ האישנ      
עבצב םיעובצ ףקיהב מ"מ Z+L 5.1 יליפורפו      
הרקתה תא םאותה LAR ןווגב רונתב יולק      
ירמוח לכו םירוביחה ,םיקוזיחה לכו המצע      
טרפמב טרופמכ טלפמוק לכה .םהינימל רזעה      
תריחבלו ןרציה תוארוהב וא/וןקתב וא/ו      

                  100.00 .לכירדאה ר"מ   
      
בתות תרקת/תכמנומ הרקת הנקתהו הקפסא     22.03.0040
םיתוריש ,תווצ תוחלקמו םיתוריש ירדחב      
חפ ישגממ תבכרומה רחאו םייתמוק      
דודיב תוברל  ליגר רוריח םיררוחמ ,םינוולוגמ      
םיעובצ .מ"מ 2.0 יבועב תיטסוקא הזיג םע      
קורי סבג תורקת בולישב רונתב יופא עבצב      
םישרדנה תומוקמב סבג ירוניסו תומוטא      
םישגמה בחור . ) דרפנב םימלושמו םידדמנ(      
שרדנה ךרואבו מ"מ 6.0 חפה יבוע,מ"ס 03      
תיצקורטסנוק תוברל ,םידדצ 4 מ םיפפוכמ      
םוינימולא ינתיוז ,ןוולוגמ חפ יטרסמ האישנ      
עבצב םיעובצ ףקיהב מ"מ Z+L 5.1 יליפורפו      
הרקתה תא םאותה LAR ןווגב רונתב יולק      
ירמוח לכו םירוביחה ,םיקוזיחה לכו המצע      
טרפמב טרופמכ טלפמוק לכה .םהינימל רזעה      
תריחבלו ןרציה תוארוהב וא/ו ןקתב וא/ו      

                   60.00 .לכירדאה ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

30.22 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../098 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     098 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יסלפמב תיקפוא הנקתהב המוטא סבג תרקת     22.03.0050
חפ תורקת תכרעמ םע  תבלתשמה םירדחה      
ןפוד תריגס ללוכ םישגמ תורקת וא/ו ררוחמ      
.רחא טנמלא לוכ וא/ו חפה תורקת תלבקל דצ      
תישארה היצקורטסנוקה לכ תא ללוכ ריחמה      
ריחמה . הרקתל רוביחה יטנמלאו תינשמהו      
לכ לע תוחפל םידי יתש אלמ לטכפש ללוכ      
ללוכ ריחמה .הריחב יפלןווגב עבצ רמגו חטשה      
יפוגו ריווא גוזימל םיחתפ בוציע לכ תא      
לכהו תויכנא תוריגס לש בוליש ,הרואת      
תפסות םלושת אל .תוינכותל םאתהב תומלשב      
,הובג סלפמב הדובע ןיגב גוס םושמ תיפסכ      
םיהובג םימוגיפב שומיש ,םצמוצמו השק חטש      

                  160.00 .יקפוא לטיה הדידמה .דועו ר"מ   
      
רדחב תיקפוא הנקתהב המוטא סבג תרקת     22.03.0060
חפ תורקת תכרעמ םע  תבלתשמה ק"ממה      
ןפוד תריגס ללוכ םישגמ תורקת וא/ו ררוחמ      
.רחא טנמלא לוכ וא/ו חפה תורקת תלבקל דצ      
תמלשומ הנקתהב ידועי ןגומ בחרמב הנקתהה      

                   30.00 .4 קלח 3015 י"ת יפל ר"מ   
      
שומיש רובע ל"נה תורקתל ריחמ תפסות     22.03.0070

                   10.00 .םימל םוטא סבג תרקתב ר"מ   
      
רמצ ינורזמ תכרעמב תויטסוקא תורקתל דודיב     22.03.0080
ק"מ/ג"ק 42 לש לקשמב 2" יבועב תיכוכז      
שא דגנ תודימע ןליתאילופ תועיריב םיפוטע      

                  200.00 )ב"אלפ( ר"מ   
      
ע"ש וא/ו " דנוברוא " תרצותמ תוריש יחתפ     22.03.0090

                    5.00 .מ"ס 08/08 תודימב 'חי   
עקרק תמוק סלפמב תוכמנמ תורקת תכרעמ 30.22 כ"הס          

קובץ: מכרז 20-2019   .../099 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     099 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו כ מ נ מ  ת ו ר ק ת  ת כ ר ע מ  40.22 ק ר פ  ת ת       
.ג ג ו  א  ה מ ו ק       
      
ירדחב תוכמנומ תויטסוקא תורקת תכרעמ     22.04.0010
,םידקפמ ירדח ,תוינכות יקדוב ,םירקוח ,תווצ      
תיטסוקא הרקת , רחאו גג תאובמ ,הדיקפ      
ררוחמ חפ תוחול ) detarofreporcim( היולת      
דודיב תוברל עוקש יצח 06X06 תודימב ליגר      
ילאטמ ןווגב מ"מ 2.0 יבועב תיטסוקא הזיג םע      
תדדמנ ( ףקיהב םוטא סבג תרקת בולישבו      
תלוכתו הדיחיה יריחמ .) דרפנב תמלושמו      
םיסלפמב תורקתה בוליש תא תללוכ ריחמה      
םאתהבו םישרדנה תומוקמבו םינושה      
.הנקתהה יסלפמ תריגסו דוביע ללוכ תוינכותל      
    RCN =9.0. בוציעו החיתפ תא ללוכ עוציבה  
.תונושה תומאתהלו םישרדנה םיחתפה לוכ      
םירלקנירפס,הרואת יפוג םע בלתשת הרקתה      
ללוכו תוינכותל םאתהב שרדנה לכו םילוקמרו      
הדובעה .תושרדנה הילתה תוכרעמ לוכ תא      
ללוכו תוינכותל םאתהב שרדנה לכ תא תללוכ      
שרדנה לוכו מ"מ Z+L 5.1 הילת יליפורפ      
תוחל 59% : תוחלב הדימע .םלשומ עוציבל      
    HR. תמלשומ הרקת תכרעמ רובע םולשתה  

                  190.00 .תויחנהו תושירדל םאתהב ר"מ   
      
,תומוקה תאובמב בתות תרקת/תכמנומ הרקת     22.04.0020
חפ ישגממ תבכרומה םירבעמו םירודזרפ      
מ"מ 0.2-6.1 ורקימ רוריח םיררוחמ ,םינוולוגמ      
תיטסוקא הנרבממ תוברל )%-12%62 רוריח(      
הרקתה .ע"ש וא "ןילאיור" וא "סקטוקא" םגד      
סבג ירוניסו םוטא סבג תורקת  םע בלתשת      
דרפנב םימלושמו םידדמנ( םישרדנה תומוקמב      
מ"מ 6.0 חפה יבוע,מ"ס 03 םישגמה בחור. )      
תוברל ,םידדצ 4 מ םיפפוכמ שרדנה ךרואבו      
,ןוולוגמ חפ יטרסמ האישנ תיצקורטסנוק      
מ"מ Z+L 5.1 יליפורפו םוינימולא ינתיוז      
LAR ןווגב רונתב יולק עבצב םיעובצ ףקיהב      
,םיקוזיחה לכו המצע הרקתה תא םאותה      
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו םירוביחה      
וא/וןקתב וא/ו טרפמב טרופמכ טלפמוק      

                  130.00 .לכירדאה תריחבלו ןרציה תוארוהב ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

40.22 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../100 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     100 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םיתוריש ירדחב בתות תרקת/תכמנומ הרקת     22.04.0030
רחאו םייתמוק םיתוריש ,תווצ תוחלקמו      
םיררוחמ ,םינוולוגמ חפ ישגממ תבכרומה      
תיטסוקא הזיג םע דודיב תוברל  ליגר רוריח      
רונתב יופא עבצב םיעובצ .מ"מ 2.0 יבועב      
סבג ירוניסו תומוטא קורי סבג תורקת בולישב      
דרפנב םימלושמו םידדמנ( םישרדנה תומוקמב      
מ"מ 6.0 חפה יבוע,מ"ס 03 םישגמה בחור . )      
תוברל ,םידדצ 4 מ םיפפוכמ שרדנה ךרואבו      
,ןוולוגמ חפ יטרסמ האישנ תיצקורטסנוק      
מ"מ Z+L 5.1 יליפורפו םוינימולא ינתיוז      
LAR ןווגב רונתב יולק עבצב םיעובצ ףקיהב      
,םיקוזיחה לכו המצע הרקתה תא םאותה      
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו םירוביחה      
וא/ו ןקתב וא/ו טרפמב טרופמכ טלפמוק      

                   30.00 .לכירדאה תריחבלו ןרציה תוארוהב ר"מ   
      
יסלפמב תיקפוא הנקתהב המוטא סבג תרקת     22.04.0040
חפ תורקת תכרעמ םע  תבלתשמה םירדחה      
ןפוד תריגס ללוכ םישגמ תורקת וא/ו ררוחמ      
.רחא טנמלא לוכ וא/ו חפה תורקת תלבקל דצ      
תישארה היצקורטסנוקה לכ תא ללוכ ריחמה      
ריחמה . הרקתל רוביחה יטנמלאו תינשמהו      
לכ לע תוחפל םידי יתש אלמ לטכפש ללוכ      
ללוכ ריחמה .הריחב יפלןווגב עבצ רמגו חטשה      
יפוגו ריווא גוזימל םיחתפ בוציע לכ תא      
לכהו תויכנא תוריגס לש בוליש ,הרואת      
תפסות םלושת אל .תוינכותל םאתהב תומלשב      
,הובג סלפמב הדובע ןיגב גוס םושמ תיפסכ      
םיהובג םימוגיפב שומיש ,םצמוצמו השק חטש      

                  220.00 .יקפוא לטיה הדידמה .דועו ר"מ   
      
שומיש רובע ל"נה תורקתל ריחמ תפסות     22.04.0050

                    5.00 .םימל םוטא סבג תרקתב ר"מ   
      
רמצ ינורזמ תכרעמב תויטסוקא תורקתל דודיב     22.04.0060
ק"מ/ג"ק 42 לש לקשמב 2" יבועב תיכוכז      
שא דגנ תודימע ןליתאילופ תועיריב םיפוטע      

                  250.00 )ב"אלפ( ר"מ   
      
ע"ש וא/ו " דנוברוא " תרצותמ תוריש יחתפ     22.04.0070

                    5.00 .מ"ס 08/08 תודימב 'חי   
.גגו א המוק תוכמנמ תורקת תכרעמ 40.22 כ"הס          

קובץ: מכרז 20-2019   .../101 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     101 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ט ס ו ק א  ץ ע  ת ר ק ת  50.22 ק ר פ  ת ת       
.ת ו כ מ נ ו מ       
      
CRN ץע תוחולמ תיטסוקא הרקת     22.05.0010
    F.D.M=08.0 תויעובר תודיחימ היושע  
OMOHPOMERP גוסמ מ"ס 06/06 תודימב      
.רשואמ ע"ש וא/ו אוצי אובי הדוהי      
יופיצ םע ררוחמו ץרוחמ מ''מ 61 חול יבוע        
תא ללוכ ריחמה .ןולא וא קוב תמגוד ןימלמ      
םע םיינשמהו םיאשונה םיליפורפה      
וא ןייל-ןייפ ןיילרטלוא גוסמ היצקורטסנוק      
הילתה יטנמלא תאו הריחב יפל ןווגב ,ע"ש      
םוינימולאמ )Z +L(  יליפורפמ יפקיה רמג.      
תוברל 5 הגרד שאל תודימע ,תוריקה ביבס      
42 לקשמ 1" תיכוכז רמצו הרוחש הזיג      

                   15.00 הדובעה לש םלשומ עוציבל דע לכה ,ק"מ/ג"ק ר"מ   
.תוכמנומ תויטסוקא ץע תרקת 50.22 כ"הס          

      
.י ט ס ו ק א  ץ ע  י ו פ י ח  60.22 ק ר פ  ת ת       
      
םיבצועמו םייטסוקא תוריק     22.06.0010
    ONOFMAAERP IGRAP KAO ע"ש וא  
ללוכו ץע יומד ןימלמ יופיחה תיזח .רשואמ      
ללוכ יטסוקא ריזחמ וא עלוב ץוריח תכרעמ      
הנקתהב תיטסוקא הבכש ,יטסוקא בחרמ      
תויחנהל םאתהב וא/ו ץע ילגרס ג"ע היומס      
תומלשב לוכהו לכירדאה רושיאב ןווג .ןרציה      

                   25.00 .159-601 ןויליגל םאתהב ר"מ   
.יטסוקא ץע יופיח 60.22 כ"הס          

      
ל ש  י ט ס ו ק א  ד ו ד י ב  70.22 ק ר פ  ת ת       
.ם י ל ק י ט ר ו  ת ו ר ו נ י צ       
      
תילקיטרו תרנצ לש יטסוקא דודיב     22.07.0010
םיעלס רמצ תפיטע :תללוכה תומוקב תפלוחה      
ק"מ/ג"ק 08 םיעלס רמצב רוניצה תא תקבוח      
סבג לש הלופכ תכרעמו םינוקיזא םע הריגסב      

                   10.00 .יתניפ רגוס 'חי   
.םילקיטרו תורוניצ לש יטסוקא דודיב 70.22 כ"הס          

      
ה נ ב מ ב  ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  80.22 ק ר פ  ת ת       
    .  
      
ירבעמל םירלוק ,תומוקב שא ירבעמ םוטיא     22.08.0010
לש תוחירמב םירפת םוטיאו םוטיא ינורזמ ,שא      
ץעוי תויחנהל םאתהב עוציבה .םטוא קיטסמ      

                    1.00 'פמוק הנבמה לש שאב תוחיטבה  
.הנבמב שא ירבעמ םוטיא 80.22 כ"הס          

      
      

.םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../102 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     102 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו פ י ד ו  ם י נ ב מ  ס ו ס י ב ל  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
0.32 ק ר פ  ת ת  00.32 ק ר פ  ת ת       
      
.יללכ      
      
הפישח תגרד .03- ב ןוטב וניה הז קרפב ןוטב      
סנולכה ריחמ .3 הניה הז קרפב ןוטבה לש      
ןוטבה תקיציו הקפסא ,חודיקה תא ללוכ      
ריחמ .)דרפנב םלושיו דדמי לזרבה(      
ףסונב ללוכו א"מב דדמנ ןלהלש תואסנולכה      
ןוטב תלבקל דע ןוטבה תותיס תא      
רפעה ףדוע יוניפ םיללוכ םיחודיקה.03-ב      
רתאל םיחודיקה בקע תלוספו ןוטב תויראשו      
תללכנ תינוס הקידב תולע .השרומ תלוספ      
:םיללוכ חודיקה תודובע.תואסנולכה ריחמב      
תקיציו חודיק ,םינומיסה תחטבאו ןומיס      
ירמוש ללוכו לזרבה תסנכה ,תואסנולכה      
שרדנה לכו יקנ ןוטבל העגהו תותיס ,קחרמה      
ללוכ ריחמה .םיטרפמלו תוינכותל םאתהב      
06 דע רטוקב תואסנולכה לכל תוינוס תוקידב      
ןיגב גוס םושמ ריחמ תפסות םלושת אל .מ"ס      
ךלהמב עוציב תויחנה וא/ו ל"נה תושירדה      
דעו תמייק עקרק םורמ היהי םולשתה .עוציבה      
ריחמה .סנולכ K.U קוציה סנולכה תיתחתל      
K.U ל תוינכותה יפל שרדנה תותיסה תא ללוכ      
ןלבקה .יקנ ןוטב תלבקל דע וא/ו סנולכ שאר      
הקיציה רמגב ןוטב יפדוע תונפלו תוקנל בייח      
.תחפי תותיסה ךכבו ינדי ןפואבו      
      
תנוכמ וא רפחמה תויזכרמ תא אדוול שי .א      
הריפחה תליחת ינפל ותויכנא תאו חודיקה      
תותנש םע סלפ תרזעב אדוול שי .הכלהמבו      
.ב .חודיקה תנוכמ וא רפחמה ריצ תויכנא תא      
שומיש ךות היבלש לכב עצובת הריפחה      
הריפחה תויכנא תא וחיטבי רשא םיעצמאב      
וא רפחמה תאיצי .הריפחה תונפד תוביצי תאו      
תמרוג הניאש תאזכ תוריהמב היהת חדקמה      
ריקל הריפח רשואת אל .ג .תולופמו הקיני      
5.1% לע הלועה ךנאהמ הריצ תייטסש      
5% לע הלוע ןנכותמה זכרמהמ הזכרמ תייטסו      
.)סנולכה( טנמלאה )רטוק( בחורמ      

0.32 קרפ תת 00.32 כ"הס          

      
  ר ט ו ק  י נ ט ק  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת     
ן ו פ י ד  ת ו ר י ק ל       
      
רטוקב הקיציו חודיק ,סלייפורקימ תואסנולכ     23.01.0020

                 1200.00 ןופיד ריק תבוטל 'מ 21 דע  קמועל דע מ"ס 54 רטמ   
ןופיד תוריקל  רטוק ינטק תואסנולכ 10.32 כ"הס          

קובץ: מכרז 20-2019   .../103 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     103 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ס ו ס י ב   ת ו א ס נ ו ל כ  20.32 ק ר פ  ת ת       
)ר ט ו ק  י נ ט ק ( "ל י י פ ו ר ק י מ "      
      
רטוקב הקיציו חודיק ,סלייפורקימ תואסנולכ     23.02.0010

                  600.00 .'מ21  קמועל דע מ"ס 03 רטמ   
      
רטוקב הקיציו חודיק ,סלייפורקימ תואסנולכ     23.02.0020

                  720.00 .'מ 21 דע  קמועל דע מ"ס 54 רטמ   
      
רטוקב הקיציו חודיק ,סלייפורקימ תואסנולכ     23.02.0030

                  320.00 .'מ דע 21 קמועל דע מ"ס 06 רטמ   
)רטוק ינטק( "לייפורקימ" סוסיב  תואסנולכ 20.32 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןופידו םינבמ סוסיבל תואסנולכ 32 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../104 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     104 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ת ו ש י ג נ  72 ק ר פ       
      
ה נ ב מ ב  ת ו ש י ג נ  10.72 ק ר פ  ת ת       
      
ןומיסל הטסורינמ םילוגע הרהזא ישושבג     27.01.0010
יפל( ךרע הווש וא "שיגנ דעי" תרצות תוגרדמ      

                 2500.00 .)ר"מל 'חי 062 'חי   
      
עוביקבו הקבדהב תמלשומ הנקתהו הקפסא     27.01.0020
םילוגע הרהזא ישושבג  חטשמ לש םיגרב םע      
"שיגנ דעי" תרצות תוגרדמ ןומיסל הטסורינמ      
עוציבה .)ר"מל 'חי 062 יפל( ךרע הווש וא      
וא/ו מ"ס 06/021 לש תוירלודומ תודיחיב      

                   10.00 .תורחא תודימב 'חי   
      
תוקבדמ /הרהזא תוקבדמ לש הקבדהו הקפסא     27.01.0030
םהש םינווג ינשב ,מ"ס 51 ןרטוקש תוידדצ וד      
וכותבש ןבל קושיח :ןוגכ .הזל הז יתוזח דוגינב      

                   15.00 .םודא לוגיע 'חי   
      
םיליבומ םיספ תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     27.01.0040
בחורב םיספ לש תכרעמ( עבורמ םוינמולאמ      
,ןוילעה וקלחב ץרוחמ רומיג לע )מ"ס  06      
הייאר ידבכו םירוויע לש הנווכהל שמשמ      
תמוק בחרמב הנקתהה .ירוביצה בחרמב      
ןקת פ"ע רצוימ .תוינכותל םאתהבו הסינכ      
מ"מ 03 :בחור .8191 ילארשיה תושיגנה      

                   60.00 מ"ס 03 :ךרוא רטמ   
      
דוגינב / הרואת דומע/ דומע ףקיהב ספ תעיבצ     27.01.0050

                   10.00 .מ"ס 051 הבוגבו מ"ס 51 בחורב יתוזח 'חי   
הנבמב תושיגנ 10.72 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.תושיגנ 72 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../105 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     105 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי 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       
      
.ם י ת ו ר י ש  י ר ד ח ל  ם י ר ז י ב א  10.03 ק ר פ  ת ת       
      
וא ואבמרונ לש 0607 םגד םיתורישל תשרבמ     30.01.0010

                   17.00 .ע"ש 'חי   
      
לש 0220247 ט"קמ טלאוט ריינל ןקתמ     30.01.0020

                   17.00 .ע"ש  וא/ו KROT 'חי   
      
וא/ו ISA םגד הטסורינמ ילזונ ןובסל ןקתמ     30.01.0030

                   17.00 .ע"ש 'חי   
      
םגד ריק לע יולת תולפקתמ ריינ תובגמל ןקתמ     30.01.0040
     ISA טירפ .ע"ש וא/ו לנמ לש 0120 'סמ  

                   17.00 .תומישרב 52-נס 'חי   
      
ISA  לש 1130 'סמ ISA םגד ריינ תובגמל חפ     30.01.0050

                   17.00 .ע"ש וא/ו 'חי   
      
םיכנ יתורשו םיתורישב םיידי שובי ןקתמ     30.01.0060
ללוכ ריחמה .'חי/ח"ש 008 לש דוסי ריחמב      

                    3.00 .ןימזמל הריסמל דע רצומה לע הנגה 'חי   
      
NAKAH-061-AB, 02-AB םגד לופכ הילת וו     30.01.0070

                   17.00 .ןנכתמה רושיאב ע"ש וא/ו םורכ רמג 'חי   
      
וא/ו ISA לש תולפוקמ ריינ תובגמל ןטק ןקתמ     30.01.0080

                   17.00 .ע"ש 'חי   
      

                   17.00 .ע"ש וא/ו ISA לש ריינ תובגמל ןטק חפ 'חי  30.01.0090
.םיתוריש ירדחל םירזיבא 10.03 כ"הס          

      
.ם י כ נ  י ת ו ר י ש ל  ם י ר ז י ב א  20.03 ק ר פ  ת ת       
      
םגד הלסא דצל הטסורינ לפקתמ די זחאמ      30.02.0010
הנקתהב ע"ש וא/ו ןרטש לש 81002999      

                    1.00 'פמוק .04 טירפל םאתהב תמלשומ  
      
הטסורינמ הלסא דצל 06X06 יתיווז זחאמ     30.02.0020
הנקתהב ע"ש וא/ו ןרטש לש 71002999 םגד      

                    1.00 'פמוק .תומישרב 04-מ טירפל םאתהב תמלשומ  
      
הטסורינמ הלסא דצל 06X08 יתיווז זחאמ     30.02.0030
הנקתהב ע"ש וא/ו ןרטש לש 71002999 םגד      

                    1.00 'פמוק .תומישרב A14-מ טירפל םאתהב תמלשומ  
      
הטסורינמ הלסא דצל 08X08 יתיווז זחאמ     30.02.0040
הנקתהב ע"ש וא/ו ןרטש לש 71002999 םגד      

                    1.00 'פמוק .תומישרב B14-מ טירפל םאתהב תמלשומ  
      

20.03 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../106 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     106 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םגד הלסא דצל הטסורינ לפקתמ די זחאמ     30.02.0050
הנקתהב ע"ש וא/ו ןרטש לש 81002999      

                    3.00 'פמוק .C14 טירפל םאתהב תמלשומ  
      
םיכנ יתוריש תלד ג"ע מ"ס 06 רשי די זחאמ     30.02.0060
הנקתהב ע"ש וא/ו ןרטש לש 03201999 םגד      

                    2.00 .תומישרב 04 טירפל םאתהב תמלשומ 'חי   
      
לש תודימב םיכנ יתורישל תנווכתמ הארמ     30.02.0070
    09X05 הטסורינ תרגסמ מ"ס ISA םגד  

                    2.00 'פמוק T0060 ע"ש וא/ו ןרטש לש.  
      
תרדיס הטסורינ ינוציח הלסא ריינל ןקתמ     30.02.0080
    LAVOR ISA םגד MS77402 תרבח לש  

                    2.00 'פמוק .ע"ש א/ו ןרטש  
      
הטסורינמ ריקה לע ןקתומ ילזונ ןובסל ןקתמ      30.02.0090

                    2.00 'פמוק .ע"ש א/ו ןרטש תרבח לש  
      
יפל מ"ס 03/51 תודימב שיגנ אתל תיכוכז ףדמ     30.02.0100

                    2.00 .ןקת 'חי   
      
תטלחהל םאתהב רמגב יולת תולסא הקנמ     30.02.0110

                    2.00 .ןימזמה 'חי   
      
NAKAH-061-AB, 02-AB םגד לופכ הילת וו     30.02.0120

                    2.00 .ןנכתמה רושיאב ע"ש וא/ו םורכ רמג 'חי   
.םיכנ יתורישל םירזיבא 20.03 כ"הס          

      
.ת ו ח ל ק מ ל  ת ו נ ו ר א  ת כ ר ע מ  30.03 ק ר פ  ת ת       
      
תותלד 2-ו תוריגמ 2 יולת היטבמא ןורא     30.03.0010
םגד מ"ס 001 כ לש ךרואב הטקש הקירט      
עבצ םע ץיוודנס ץע ףוג ,ע"ש וא "םהוש"      
תוברל ,FDM-מ תיזחו קירבמ ןבל יסקופא      
,תילטסירק הארמו רויכ םע סרחמ רשי חטשמ      
תכרעמל רוביחו הדימעב זרבל חתפ דוביע      

                    8.00 'פמוק בויבהו םימה  
.תוחלקמל תונורא תכרעמ 30.03 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

.ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../107 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     107 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
י ו ב י כ ל  ת י ט מ ו ט ו א  ת כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
)ם י ר ל ק נ י ר פ ס ( ש א       
      
ילב 04 לוידקס העובצ הרוחש הדלפ תרנצ     34.01.0010
היומס וא היולג הנקתהל 1" רטוקב רפת      
,םילתמ ,םיחפס ללוכ הגרבהב םירבוחמ      
וא תורוק ,תוריק ךרד םירבעמו םיחודיק      

                  100.00 .תורקת רטמ   
      
םע 01 לוידקס העובצ הרוחש הדלפ תרנצ     34.01.0020
היומס וא היולג הנקתהל 2/11" רטוקב רפת      
PUKCIUQ םיריהמ םירוביח י"ע  םירבוחמ      
ךרד םירבעמו םיחודיק ,םילתמ ,םיחפס ללוכ      

                  500.00 .תורקת וא תורוק ,תוריק רטמ   
      
םע 01 לוידקס העובצ הרוחש הדלפ תרנצ     34.01.0030
היומס וא היולג הנקתהל 2" רטוקב רפת      
PUKCIUQ םיריהמ םירוביח י"ע םירבוחמ      
ךרד םירבעמו םיחודיק ,םילתמ ,םיחפס ללוכ      

                  100.00 .תורקת וא תורוק ,תוריק רטמ   
      
םע 01 לוידקס העובצ הרוחש הדלפ תרנצ     34.01.0040
היומס וא היולג הנקתהל 3" רטוקב רפת      
PUKCIUQ םיריהמ םירוביח י"ע  םירבוחמ      
ךרד םירבעמו םיחודיק ,םילתמ ,םיחפס ללוכ      

                   80.00 .תורקת וא תורוק ,תוריק רטמ   
      
םע 01 לוידקס העובצ הרוחש הדלפ תרנצ     34.01.0050
היומס וא היולג הנקתהל 4" רטוקב רפת      
PUKCIUQ םיריהמ םירוביח י"ע  םירבוחמ      
ךרד םירבעמו םיחודיק ,םילתמ ,םיחפס ללוכ      

                   50.00 .תורקת וא תורוק ,תוריק רטמ   
      
TNEDNEP גוסמ םירלקנירפס     34.01.0060
    TRADNATS\THGIRPU ריחנ זילפ רומיג  
    "2/1 TPN 6.5=K 47 הלעפה תרוטרפמט  
הווש וא LARTNEC תרצות סויסלצ תולעמ      

                   23.00 .ךרע 'חי   
      
TNEDNEP גוסמ םירלקנירפס     34.01.0080
    ESNOPSER KCIUQ םע לקינ םורכ רומיג  
TPN 6.5=K 2/1" ריחנ ,םיקלח 2 םורכ הטזור      
תמגודכ סויסלצ תולעמ 47 הלעפה תרוטרפמ ,      

                  177.00 .ךרע הווש וא LARTNEC תרצות RQ-BG 'חי   
      
ותמאתהו תכמנומ הרקתב )רלקנירפס( זתמ     34.01.0090
רוניצה ךרוא .לפינ ללוכ ,הרקתה חירא עצמאל      

                  177.00 .זתמה ריחמ אלל םירזיבא ללוכ 'מ 0.1 דע 'חי   
      

10.43 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../108 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     108 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הנקתהל PORDDIPAR גוסמ שימג רונצ     34.01.0100

                  177.00 .הרקיתב רלקנירפס 'חי   
      
ESNOPSER KCIUQ גוסמ רלקנירפס     34.01.0110
    THGIRPU תכמנומ הרקת ךותב הנקתהל  
2/1" ריחנ זילפ רומיג למשח תולעת ךרואב      
    TPN 6.5=K תולעמ 86 הלעפה תרוטרפמט  
LARTNEC תרצות RQ-BG תמגודכ סויסלצ      

                   30.00 .ךרע הווש וא 'חי   
      
גוסמ רלקנירפס     34.01.0120
    ESNOPSER KCIUQ LLAW EDIS רומיג  
PTN 6.5=K 2/1"  ריחנ לקינ םורכ      
תמגודכ סויסלצ תולעמ 47 הלעפה תרוטרפמט      
הווש וא ARTNECL תרצות RQ-BG םגד      

                    2.00 ךרע 'חי   
      
ML/FU תינולח םע זוקינו הקידב זרב     34.01.0140

                    5.00 .2/11" רטוקב )NIARD DNA TSET( 'חי   
      
ML/FU תינולח םע זוקינו הקידב זרב     34.01.0150

                    1.00 .2" רטוקב )NIARD DNA TSET( 'חי   
      
WOLF( )HCTIWS MF/LU המירז קספמ      34.01.0160
םגד תמגודכ 3" רטוקב תרנצה לע ןקתומ      

                    5.00 .ךרע הווש וא RETTOP תרצות F-RSV 'חי   
      
WOLF( )HCTIWS MF/LU המירז קספמ     34.01.0170
םגד תמגודכ 4" רטוקב תרנצה לע ןקתומ      

                    1.00 .ךרע הווש וא RETTOP תרצות F-RSV 'חי   
      
מ"מ 23 רטוקב טלקמ ריקב חודיק     34.01.0180
רבחמ י"ע םוטיא ללוכ 1" רטוקב רוניצ רבעמל      

                    1.00 BST-RR70. 'חי   
      
םירלקנירפס וק קותינל 1" רטוקב ירודכ זרב     34.01.0190

                    2.00 .טלקמל הסינכב 'חי   
      
רבעמל מ"מ 001 רטוקב טלקמ ריקב חודיק     34.01.0191
רבחמ י"ע םוטיא ללוכ 1" רטוקב רוניצ      

                    1.00 BST-RR70. 'חי   
      
םירלקנירפס וק קותינל 3" רטוקב MF.LU זרב     34.01.0192

                    2.00 .טלקמל הסינכב 'חי   
      

                    1.00 'פמוק .הברזר םירלקנירפס 42-ל ןורא 34.01.0200
      
      
      

10.43 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../109 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     109 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םירלקנירפס תכרעמל MF/LU הקעזא זרב     34.01.0210
ינש ,םוליב את ללוכה 4" רטוקב הבוטר      
םע הקעזא ןומעפ ,2" זוקינ זרב ,םירטמונמ      
םישורדה םיביכרמה ראשו םינגוא ,םימ עונמ      
תרצות תמגודכ תמלשומ הנקתהל      

                    1.00 ךרע הווש וא LARTNEC 'חי   
      
םיידגנ םינגוא ללוכ 4" רטוקב רפרפ ףוגמ     34.01.0220

                    1.00 .תוריפסומטא 61-ל 'חי   
      

                    1.00 .רזוח לא לוכ 3X2 " הקנסה םותסש 'חי  34.01.0230
      
םירלקנירפס תכרעמ לש הקנסהל םימ רונצ     34.01.0240
לש תינוציח הפיטע םע הדלפ תרנצמ      
ךרע הווש וא LAG-CPA תמגוד ןליטאילופ      
תפיטע םע 'מ 0.1 דע קמועב עקרקב חנומ      

                   20.00 .םירזיבא ללוכ 23/5X"4" רונצ רטוק ,לוח רטמ   
)םירלקנירפס( שא יוביכל תיטמוטוא תכרעמ 10.43 כ"הס          

      
ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  20.43 ק ר פ  ת ת       
      
ןופלט , הזירכ תבלושמ שא יוליג תכרעמ      
תרצות תמגודכ ןשעב הטילש ,םיאבכ      
    HCETM. יבלושמ ויהי יוליגה ירזיבא לכ  
A ב דובעת תכרעמה .)ROTALOSI( םיצצוח      
    .CLASS  
      
בותיכ תללוכ תיתבותכ שא יוליג תכרעמ     34.02.0010
הלעפה יאצומ 4 .תובותכ 004 דעל תירבעב      
, םיתנכותמ םירסממ 3 ,םירקובמו םיתנכותמ      
,ידועיי הלקת רסממ ,ידועיי הקעזא רסממ      
בלושמ תשר סיטרכ , רפמא 5.6 קפס      
    PI/PCT. 0001 תאמגודכ-AM תרצות  

                    1.00 'פמוק HCETM ע"ווש וא  
      
דעל םיאבכ ןופלט בוליש רובע תזכרל תפסות     34.02.0020
תאמגודכ םיכנ הסחמו האירק תוחולש 652      

                    1.00 'פמוק PF0003-PM תרצות HCETM ע"ווש וא  
      
תירבעב בותיכ ללוכ ינשמ הגוצת לנפ     34.02.0030
וא HCETM תרצות AM-0501 תאמגודכ      

                    1.00 ע"ווש 'חי   
      
םירוזא 8 תללוכה יוביכ תזכר/רקובמ קפס     34.02.0040
5,הלעפה יאצומ 4,םילנויצבנוק םיאלגל      
תאמגודכ רפמא 5.4 קפס,םיתנכותמ םירסממ      

                    1.00 'פמוק TENL-BM תרצותמ HCETM ע"ווש וא  
      

20.43 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../110 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     110 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ימינפ ץצוח ללוכ ןעוממ יטפוא ןשע יאלג     34.02.0050
    )ROTALOSI( תאמגודכ סיסבו  

                   30.00 ע"ווש וא 023PAC/023-AM 'חי   
      
ימינפ ץצוח ללוכ ןעוממ יטפוא םוח יאלג     34.02.0060
    )ROTALOSI( תאמגודכ סיסבו  

                    4.00 ע"ווש וא 033HAC/033-AM 'חי   
      
05-0 תאמגודכ רטמ 05 דעל חווטב ןרק יאלג     34.02.0070

                    2.00 ע"ווש וא rotceted maeb 'חי   
      

                    4.00 א"וזימ תולעתב הנקתהל יאלגל הבית תפסות 'חי  34.02.0080
      
ימינפ ץצוח ללוכ ןעוממ ינדי שא תקעזא ץיחל     34.02.0090
    )ROTALOSI( 318 תאמגודכGBM/PC-AM  

                   20.00 ע"ווש וא 'חי   
      
הלעפהל תבותכ תדיחי ללוכ בוהצ יוביכ ןצחל     34.02.0100

                    4.00 ע"ווש וא YPC-AM תאמגודכ הסכמו תינדי 'חי   
      
תימינפ הנקתהל ץנצנ בלושמ שא תקעזא רפוצ     34.02.0110

                    6.00 ע"ווש וא SH52-STF תאמגודכ BD01 'חי   
      
הנקתהל ץנצנ בלושמ שא תקעזא רפוצ     34.02.0120
תאמגודכ BD01 םימ ןגומ תינוציח      

                    6.00 ע"ווש וא WSH52-STF 'חי   
      

                   30.00 ע"ווש וא NIM-PA תאמגודכ ןומיס תירונ 'חי  34.02.0130
      
תלעפהל רסממ-אצומ תבותכ תדיחי     34.02.0140
תאמגודכ 'וכו םירפוצ,םייוביכ      

                    4.00 ע"ווש וא MOCM/RO-AM 'חי   
      
A1 דע לש םרזל תדעוימ חגשומ אצומ תדיחי     34.02.0150
)NI( אובמ תבותכו רסממ אצומ תבלושמ      

                   10.00 ע"ווש וא ROI-AM תאמגודכ 'חי   
      
תלבקל תנעוממ )NI( תבותכ תדיחי     34.02.0160
תאמגודכ תוקשממתמ תוכרעממ תויצקידניא      

                   10.00 ע"ווש וא NI-AM 'חי   
      
לבכב 2*8.0 םודא שא יוליג לבכב טוויח תדוקנ     34.02.0170

                  120.00 ינקית שא יוליג 'קנ   
      
תכרעמ יקית לש םיטס 3 ללוכ תכרעמ תלעפה     34.02.0180
דויצ יטרפמ,EDAM SA תוינכות םיליכמה      

                    1.00 'פמוק הלעפה תוארוהו  
      
      

20.43 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../111 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     111 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
3 קלח 0221 ןקתל תכמסומ הדבעמ תרוקיב     34.02.0190
תרבח גיצנ יוויל ללוכ שאה יוליג תכרעמל      

                    1.00 'פמוק MATAEL  
      
ץעוי י"ע תעצובמה היצרגטניא תקידב יוויל     34.02.0200

                    1.00 'פמוק תכמסומ הדבעמ/ תוחיטב  
שא יוליג תכרעמ 20.43 כ"הס          

      
ז ג ב  י ו ב י כ  ת כ ר ע מ  30.43 ק ר פ  ת ת       
      
DEREENIGNE-ERP םגדמ L3 יוביכ לכימ     34.03.0010
    3-ACP 002 זג ג"ק 5.1 דע לש לקשמב-MF  
וא תשוחנ תרנצ,בשחמ תצרה ללוכ      
ןקת רשואמ רוזיפ  יריחנו דיאונולוס,לוידקס      

                    1.00 'פמוק LU ילארשי ןקתו  
      
DEREENIGNE-ERP םגדמ L6 יוביכ לכימ     34.03.0020
    6-ACP 002 זג ג"ק 3 דע לש לקשמב-MF  
וא תשוחנ תרנצ,בשחמ תצרה ללוכ      
ןקת רשואמ רוזיפ  יריחנו דיאונולוס,לוידקס      

                    4.00 'פמוק LU ילארשי ןקתו  
זגב יוביכ תכרעמ 30.43 כ"הס          

      
ם ו ר י ח  ת ז י ר כ  ת כ ר ע מ  40.43 ק ר פ  ת ת       
0221 ן ק ת  ת ר ש ו א מ       
      
שאה יוליג תכרעמל ילרגטניא הזירכ סיטרכ     34.04.0010
תוכרעמל םאתומ סיטרכה. W02 רבגמ ללוכה      
תרצותמ BM/0001-AM-002 םגדמ שא יוליג      

                    1.00 'פמוק HCETM ע"ווש וא  
      
וק ףוס דגנ ללוכ  קחורמ הזירכ ןופורקימ     34.04.0020
TINU-F-PMA םגדמ 0221 ןקת רשואמ      

                    1.00 HCETM תרצות 'חי   
      
יוליג תכרעמל תורישי ןקתומ TTP ןופורקימ     34.04.0030
תרצות JR-TTP-PMA-54 תאמגודכ שאה      

                    1.00 ע"ווש וא HCETM 'חי   
      

                    6.00 ע"ווש וא SCV-30 תאמגודכ W3 ריק לוקמר 'חי  34.04.0040
      
הרקתב העוקש הנקתהל W4 6" לוקמר     34.04.0050

                  100.00 ע"ווש וא 2161/0001AD-KPS תאמגודכ 'חי   
      
תינוציח הנקתהל W51 יבחרמ רפוש לוקמר     34.04.0060

                    3.00 ע"ווש וא HA51-CS תאמגודכ םימ ןגומ 'חי   
      
      

40.43 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../112 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     112 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ינקית םודא שא יוליג לבכב טוויח תדוקנ     34.04.0070

                  120.00 0221 ןקת פ"ע 2*8.0 קורי בלושמ 'קנ   
      
3 קלח 0221 ןקת פ"ע םינקתה ןוכמ תרוקיב     34.04.0080

                    1.00 'פמוק הזירכה תכרעמל  
0221 ןקת תרשואמ םוריח תזירכ תכרעמ 40.43 כ"הס          

      
י ר ל ו ד ו מ  ם י א ב כ  ל נ פ  50.43 ק ר פ  ת ת       
LEATAM ת ר צ ו ת       
      
יונב )םיאבכ לנפ( םיאבכל הטילש זכרמ ןורא     34.05.0010
תינוציח תלדו תימינפ תלד ללוכ 56PI תכתמ      
ןקתומה דויצה פ"ע ועבקי ןוראה תודימ הפוקש      
,טוויח , תירבעב טוליש לולכי לנפה.ןוראב      
םירזיבאה לכ רוביחל הנכה , םירוביח יקדהמ      
תמלשהל תושרדנה תומאתההו תודובעה ללוכ      
דוקיפ םע רוטרנג תממדה קספמ :ללוכ לנפה      
תוארתהל יוויח תוירונ ,חתפמ י"ע      
לנפל הנכה,למשח תקספה יקספמ,רוטרנג      
לכ ,הזירכל םוריח ןופורקימ,שא יוליג הנשמ      
תרצות 08/041CSF תמגודכ היהי דויצה      

                    1.00 'פמוק LEATAM רשואמ ע"ש וא  
LEATAM תרצות ירלודומ םיאבכ לנפ 50.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שא יוביכ תכרעמ 43 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../113 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     113 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד  93 ק ר פ       
      
ת ד י ח י  ה נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  10.93 ק ר פ  ת ת       
ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד       
      
קפסהב )TES - NEG( רוטרנג לזיד ךרעמ     39.01.0010
    AVK731 REWOP - EMIRP טרופמכ  
חול רוביחל שרדנה לכ ללוכ ,ינכטה טרפמב      
ןקתמה לש םיאבכה לנפב ינשמ תוארתה      
תוברל םיטרופמה ויביכרמ לכ לע ףרוצמה      
הקפסאה ,טרפמה ףוגב תוולנה תושירדה      
ללוכ ריחמה ,ןכרצה ןקתימב רוביחהו הנקתהה      
%051 לש חפנב םינממחפל המוטא הרצאמ      
הבוגב עובצו ןוולוגמ חפמ לכימה חפנמ תוחפל      

                    1.00 'פמוק .רוטרנגה חנוי וילע תוחפל מ"ס 03 ןפוד  
      
,הממדה רובע רוטרנגה דצב דוקיפ ילבכ רוביח     39.01.0020
,םדקומ םומיח םירבצמ ןעטמ ,תונזה ףלחמ      
ללוכ )םירחא י"ע םיקפוסמ םילבכ( הנזה ילבכ      

                    1.00 'פמוק )תוזאפ רדס( תוקידב  
      
רוטרנגה ךרעמל הנגה תקראה ךילומ רוביח     39.01.0030

                    1.00 'פמוק .)םירחא י"ע ךילומ(  
      
לש ספא תדוקנ הטיש תקראה ךילומ רוביח     39.01.0040

                    1.00 'פמוק .)םירחא י"ע ךילומ( רוטרנגה  
      
ןמזה ךשמב ןקתמה לש הצרהו הלעפה     39.01.0050
לומ תועש 8 -מ תוחפ אלו טרפמב רדגומה      
תא ללוכ ריחמה .הנבמב ןנכותמה סמועה      
קפסי ןלבקה .הז יוסינ רובע קלדה יולימ תולע      
,תוילמשח תודידמ רובע הדידמ רושכמ      
ריווא תטילפ תודידמ ,תויטסוקא תודידמ      
ח"וד ןיקתמה רוסמי ךילהתה םותב .וזגאמ      

                    1.00 'פמוק .הקידבה יבגל ספדומ  
      
תוירונ ללוכ ,םיאבכ לנפל רוטרנגל הנשמ לנפ     39.01.0060
בצמ ללוכ ,רוטרנגה תלועפ בצמל חתמ יוויח      
רוטרנג בצמ רוגס ,יטמוטוא םיבצמ 2 קספמ      
בצמ ,ךומנ רלוס ףסל הארתהו בצמ ,הלקתב      
בצמל הארתהו בצמ ,ןמש תומכל הארתהו      
שא ןיסח לבכב טוויח ללוכ םירבצמ תניעט      
    09E  5.2X21 יושע חולו אלמ טוויח ללוכ מ"מ  

                    1.00 'פמוק .תוקידבו תולעפה ללוכ חפ  
      
      
      
      
      
      
      

10.93 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../114 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     114 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןפוד לעב קלד לכימ ללוכ רוטרנגל קלד ךרעמ     39.01.0070
סלפימ תרקב תכרעמ ללוכ רטיל 000,1 הלופכ      
םיפוצמ תכרעמ ןכו )תינוס הרטלוא( הפיצר      
תכרעמ ,קלד הבוג דמ ,םשנ ללוכ ,תינכמ      
ןוריק ,יולימל LU ןקת יאשונ םיילמשח םיזרב      
לכימ יולימל תורוניצ תכרעמ ,קלדה לכימ      
,הלופכ ןפוד תלעב לוידקס תרנצ ,קלדה      
ללוכ רוטרנגל לכימה ןיב תורוניצ תכרעמ      
דוקיפ ךרעמ ,שרדנה לכו םיזרב םירוביח      
חול ללוכ ,הבאשמ ללוכ לכימ יולימל הרקבו      
םיזרבה לרעמ ןיב אלמ טוויח ללוכ ,דוקיפ      
תילוק הארתה ללוכ ,דוקיפה חולל םיילמשחה      
,ילמשחה זרבה לש יטמוטוא קותינו )רפוצ(      
יולימ ךרעמל עוציב ןונכית ףיעס וניה ףיעסה      
תושירדה תא דומלל ןלבקה תוירחאב קלדה      
תא בשחלו תרנצ יקחרמ דודמל תוינכותהמ      
יא ןיגב תיפסכ העיבת לכ רכות אל ,שרדנה      
ןקתל ףופכב ןנכותת תכרעמב שרדנה תנבה      

                    1.00 'פמוק .NFPA30  
רוטרנג לזיד תדיחי הנקתהו הקפסא 10.93 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רוטרנג לזיד 93 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../115 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     115 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  - ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  04 ק ר פ       
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0010

                  700.00 לכירדאה תריחב יפל ,מ"ס 6 יבועב והשלכ ר"מ   
      
52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא     40.01.0020

                  450.00 .םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס רטמ   
      

                   50.00 ןוטב דוסי לע מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבא רטמ  40.01.0030
      
ןוטבמ רופא עבצב תיעופש וד גוסמ הלעת ןבא     40.01.0040
ןוטב דוסי לע מ"ס 01 הבוגבו מ"ס 03 בחורב      

                   40.00 .םיעטקב רטמ   
      
הפש ןבא ללוכ ,םייק ףוציר תכמנה לש תודובע     40.01.0050
םאתהב לוכהו םינטלב ללוכו הנווכה ןבא ללוכ      

                    2.00 'פמוק .תוחיטבה ץעוי תויחנהל  
תוגרדמו םיפוציר 10.04 כ"הס          

      
ת ו י ע ל ס ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
אלא 03- ב גוסמ םינוטבה לכ:קרפה לכל הרעה      
עוציב םיללוכ תוריקה לכ.תרחא םשרנ םא      
סדנהמ תוינכות פ"ע םירפתו זוקינ יחתפ      
.'סנוק      
      

                  435.00 םינוש םייבועב ןוטב תוריק ק"מ  40.02.0020
      

                  160.00 מ"ס 05 דע יבועב ךמות ריקל דסוי תטלפ ק"מ  40.02.0030
      
םינוש ךתח יחטשב ,ןוטב יפצרמב םייוביע     40.02.0040

                   75.00 )תוטוו( ק"מ   
      

                   60.00 ןוטב רדגל תחתמ שאר תרוק ק"מ  40.02.0070
תויעלסו םיכמות תוריק 20.04 כ"הס          

      
.ם י צ ע ל  ג י ר ס  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
עבורמ גירס צש תמלשומ הנקתהו הקפסא     40.03.0010
רטוקבו מ"ס 021/021 תודימב םיצעל יקפוא      

                    4.00 .העובצ לזרב תקצימ הנתשמ ימינפ 'חי   
.םיצעל גירס 30.04 כ"הס          

קובץ: מכרז 20-2019   .../116 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     116 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ף ק י ה ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  40.04 ק ר פ  ת ת       
.ה נ ב מ ה       
      
רדג תוריק ,ןוטב תוריק ,םיכמות תוריק יופיח     40.04.0010
אלל םשמשומ דוביעב  הפצמ תיעבט ןבאב      
4 יבועב מ"ס 62 כ לש בחורב הקלח וא/ו הלמז      
עוציבה .ןימזמה תויחנהל םאתהב לוכהו מ"ס      
6 תשר לע )תינקית( הילתה תכרעמ תא ללוכ      
תנוולוגמ מ"ס 51/51 לש תצבשמ לדוגב מ"מ      
תיקסידו ובמג יגרב םע ריקל תנגועמ      
לש רטוקב613 ם"בלפמ ןוגיע יוו תא ,תנוולוגמ      
כ לש לדוגב ןוולוגמ ןתיווז , מ"מ 4      
תוארוה יפל לוחיכ ללוכו 01/001/001      
עוציבה יטרפו ןנכתמה יטרפ, לכירדאה      
לוכ תא ללוכ ריחמה .חותיפה תודובעל      
לוכו םינודומע ביבס דוביע ,םישרדנה םידובעה      

                  850.00 .תוינכותל םאתהב שרדנה ר"מ   
      
ריקה םור  ג"ע מ"ס 7 יבועב ןבאמ גניפוק     40.04.0020
דוביעב גניפוקה  .מ"ס 53 כ לש בחורבו      
ןנכתמה תויחנהל םאתהב וא/ו ריקה תמגודכ      
תמלשומ הנקתהה .םיטרפל םאתהב הנקתהב      
2 גיניפוק לוכב ןוגיע יגרב לש ינכמ ןוגיע ללוכ      

                  400.00 .םימאות םיקקפו 'חי רטמ   
.הנבמה ףקיהב תוריק יופיח 40.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותיפ - תוגרדמו םיפוציר 04 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../117 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     117 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ -ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
תכיפה ללוכ ,מ"ס 03 קמועל עקרק דוביע     41.01.0020

                  550.00 החוחיתו עקרקה ר"מ   
      

                  550.00 םיבשע תליטקל הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר ר"מ  41.01.0030
      
ק"מ 02( ע"ש וא ןגיתפוכ גוסמ ינאגרוא לבז     41.01.0040

                  550.00 108 ןקת ות יפ לע )םנודל ר"מ   
      

                  200.00 יהשלכ "הרמח" גוסמ ןג תמדא ק"מ  41.01.0050
תועיטנו ןוניג 10.14 כ"הס          

      
ף ו ט פ ט  ת ו ח ו ל ש  20.14 ק ר פ  ת ת       
      

                   25.00 רטיל 3 ילכה לדוג 4 רפסמ לדוגב םיליתש 'חי  41.02.0010
      
06 ילכה לדוג 8 רפסמ לדוג םיצע תליתש     41.02.0020
עזג יבוע םירגוב םיצע תיבחב הלעמו רטיל      

                   25.00 2-םידב רפסמ 'מ 05.3 הבוג "2 'נימ 'חי   
      
וא ורוט לא ןזמ ,)ר"מ 052 לעמ( אשד ידברמ     41.02.0030

                  150.00 םוי 03 לופיט תוברל ינדנ םולפספ ר"מ   
ףוטפט תוחולש 20.14 כ"הס          

      
.ם י ש ר ו ש  ל י ב ג מ  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע( LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ     41.03.0010
001 רטוקב רופא ןליפורפילופמ יושע ,)ןורנג      

                   25.00 ע"ש וא ,הנקתה ללוכ ,מ"ס 001 קמועבו מ"ס 'חי   
.םישרוש ליבגמ 30.14 כ"הס          

      
ה ר ק ב  ש א ר ל  ם י ר ז י ב א  40.14 ק ר פ  ת ת       
      
:ןוגכ( רזע ירמוח תקפסא ללוכ רזיבאה :הרעה      
,הריפח .)'וכו םיפקז ,תויווז ,תופומ ,םילפינ      
תשרל טרפמה רוביחו הבכרה      
      
הקיפסל ½1" רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ     41.04.0020

                    1.00 ע"ש וא ירא קוויש LX םגד  ש"קמ  21 דע 'חי   
      
ןיירושמ רטסאילופמ תכרעמ שארל הנגה ןורא     41.04.0030
תודימב ,ע"ש וא "דראגמולב טיילרוא" תמגודכ      
    023X0111X5111 תרגסמ תוברל ,מ"מ  

                    1.00 לוענמו ןוטב תקיציל תכתמ 'חי   
      
      
      

40.14 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../118 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     118 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תמגודכ ןיירושמ רטסאילופמ לקוס סיסב     41.04.0040
תודימב ,ע"ש וא "דראגמולב טיילרוא"      

                    1.00 מ"מ 006X5111X023 'חי   
הרקב שארל םירזיבא 40.14 כ"הס          

      
ה י ק ש ה  י ר ק ב ו  ם י ב ש ח מ  50.14 ק ר פ  ת ת       
      
ע"ש וא "ןוקלג" תרצות S6-CD  היקשה רקב     41.05.0010

                    1.00 תונחת 6 םע 'חי   
היקשה ירקבו םיבשחמ 50.14 כ"הס          

      
ם י ז ת מ /ם י ר י ט מ מ  60.14 ק ר פ  ת ת       
      
תשרל םירוביחו םיזתמ ללוכ ריחמה :הרעה      
.הייקשהה      
      

                   30.00 מ"ס 01 הבוגל ,היפ + ORP גוסמ החיג זתמ 'חי  41.06.0020
      
םיפיעסב החיג יזתמל תפסות     41.06.0030
תסוומ TSNI םגד רובע 0420-0020.060.14      

                   30.00 04SRP םגד וא 'חי   
םיזתמ/םיריטממ 60.14 כ"הס          

      
ה י י ק ש ה  ת ר נ צ  70.14 ק ר פ  ת ת       
      
,תינוניב דע הלק המדאב תולעת תריפח     41.07.0010
מ"ס 03 קמועב )ר'שנרט( ינכמ ילכ תועצמאב      
61 -מ לחה םירטקב היקשה תרנצ רובע יוסיכו      

                   50.00 םילכה תלבוה ללוכ ריחמה מ"מ 23 דע מ"מ רטמ   
      
,תינוניב דע הלק המדאב תולעת תריפח     41.07.0020
מ"ס 04 קמועב )ר'שנרט( ינכמ ילכ תועצמאב      
23 לעמ םירטקב היקשה תרנצ רובע יוסיכו      

                  100.00 םילכה תלבוה ללוכ ריחמה מ"מ רטמ   
      
6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.07.0030
םירוביח ,םירזיבא תוברל ,מ"מ 52 רטוק ,ךר      
הריפח( הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו      

                  100.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו רטמ   
      
6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.07.0040
םירוביח ,םירזיבא תוברל ,מ"מ 23 רטוק ,ךר      
הריפח( הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו      

                  200.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו רטמ   
      
      
      
      

70.14 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../119 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     119 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.07.0050
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 04 רטוק ,חישק      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

                   40.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.07.0060
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 05 רטוק ,חישק      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

                   85.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.07.0070
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 05 רטוק ,חישק 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

                   50.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
,מ"מ 57 רטוק 6 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש     41.07.0080
מ"ס 07 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל      

                  135.00 ןוליינ טוח תלחשהו רטמ   
      
-  01 גרד מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רונצ     41.07.0085

                   30.00 הכישמ טוח ללוכ לוורשכ שמשי רטמ   
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     41.07.0090

                   25.00 12.5. רטמ   
הייקשה תרנצ 70.14 כ"הס          

      
ף ו ט פ ט  ת ו ח ו ל ש  80.14 ק ר פ  ת ת       
      
"םיפטנ םער" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תוחולש     41.08.0010

                  160.00 מ"ס 05-04 לכ תפטפט ,מ"מ  71 ,ע"ש וא רטמ   
      
01 םע מ"מ 61 רטוק ןליתאילופ רוניצמ תעבט     41.08.0020
םיחוורמב ,תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט      
הנזהה רוניצל תרבוחמ תעבטה ,מ"ס 03 לש      

                   26.00 ןואסלפ רבחמ י"ע 'חי   
      
)עקרקל ףטפט תועבט וא תוחולשל( בציימ     41.08.0030
תרוצב מ"מ 6 רטוק ןוולוגמ לזרב טוממ יושע      

                  200.00 מ"ס 04 ךרואבו U 'חי   
ףוטפט תוחולש 80.14 כ"הס          

      
ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  90.14 ק ר פ  ת ת       
      
םע מ"ס 06 רטוק םורט ןוטבמ הרקב תוחוש     41.09.0010

                    1.00 הייקשה בותיכ םעו הסכמ 'חי   
הרקב תוחוש 90.14 כ"הס          

קובץ: מכרז 20-2019   .../120 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     120 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת כ ר ע מ  י ש א ר  01.14 ק ר פ  ת ת       
      
רובעו ףוטפט רובע 1 2/1" רטוק תכרעמ שאר     41.10.0010
רקב י"ע לעפומ ,)תודרפנ תוחולשב( הרטמה      
ףוגמ תוברל ,תומכ י"פע לעופה הייקשה      
ררחשמ ,דוקיפ ימל האיצי ,ןג זרב ,ןוסכלא      
,הזנורבמ ישאר ילוארדיה ףוגמ ,בלושמ ריווא      
ןנסמ ,ש"מ 05 ןנסמ ,ילמשח טלפ םע םימ דמ      
ירזיבא לכו םידרוקר 2 ,ץחל ןיטקמ ,ש"מ 021      
רוביח ללוכ( םישרדנה םירבחמהו רוביחה      
לוכהו תללוכה םימה תכרעמל רוביחו ילמשח      

                    1.00 .)הלעפה ללוכו תומלשב 'חי   
      
ילוארדיה ףוגמ תוברל 1 2/1" רטוק הלעפה     41.10.0020
ירזיבאו ףקז ,לופינממ תולצפתה ,הזנורבמ      

                    4.00 תרנצל רוביח 'חי   
תכרעמ ישאר 01.14 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותיפ-הייקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../121 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     121 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
.ה ר י צ א  י ל כ מ  ת כ ר ע מ  10.24 ק ר פ  ת ת       
      
הפשא תריצא תכרעמ לש הקפסאו השיכר     42.01.0060
ןולא תצובק לש 25 סופיטמ בוק 4 עקרק ןומט      
.ןימזמה תויחנהל םאתהבו רשואמ ע"ש וא/ו      
,סוסיב ,הריפחה תודובע תא : ללוכ עוציבה      
י"ע תקפוסמה ןוטב תרצעמ ,הפילש תכרעמ      
לבקל שרדנה לוכו חטשב תעצובמ וא/ו ןרציה      
לכימ .תמלשומ הנקתהב עקרק ןומט תכרעמ      
תכתמ/הטסורינ רליפ ,ץבאב לובט תכתמ יושע      

                    2.00 'פמוק .ןימזמה תויחנהל םאתהב  
.הריצא ילכמ תכרעמ 10.24 כ"הס          

      
.ן ג  ט ו ה י ר  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
לספס לש  ןוטיבו עוביק ללוכ הנקתה, הקפסא     42.02.0010

                    4.00 .אכירא םחש תרצות  תקצי בלושמ ץע 'חי   
      
לספס לש  ןוטיבו עוביק ללוכ הנקתה, הקפסא     42.02.0015

                    2.00 .ע"ש וא/ו " ל"קק םגד " ץע 'חי   
      
לש ןוטיב ללוכ תמלשומ הנקתהו הקפסא     42.02.0030
וא/ו אכירא םחש תרצות " רמת" םגד ןותפשא      

                    4.00 . ע"ש 'חי   
.ןג טוהיר 20.24 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.ץוח טוהיר 24 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../122 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     122 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ם י ר ע ש ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
ם י ר ע ש ו  ם י ש פ ש פ  ,ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
    .  
      
הנפד םגדמ תומישרב 06 טירפ תידסומ רדג     44.01.0010
הדיחי לוכ .ע"ש וא תורדג םרודא תרצות םוטק      
וא/ו 'מ 01.2 כ לש הבוגבו 'מ 3 לש ההז ךרואב      
תסירפ תינכותב הקולחל םיאתמה ךרואב      
רמגב םוחב םינוולוגמ םיטנמלאה לוכ .תורדגה      
לכ תא ללוכ ריחמה .הריחב יפל ןווגב עבצ      
טרפמ יפל ,םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה      

                  280.00 .הזוחה להנמ תוארוהו ןרציה רטמ   
      
לש חתפ תודימב יפנכ דח שפשפ רעש     44.01.0020
16 סופיטמ 002/021 ףנכ מ"ס 012/08      
הטסורינמ ףנכה .תידסומה רדגב בלתשמה      
ןונגנמ ללוכ םוקרטניא בלושמ ,טמ שרבומ 403      
םלשומ טויח ללוכ ,ילמשח ינכמ הליענ      
שרדנה לוכו םאות ןמש ריזחמ ,תרושקתל      
תא ללוכ ריחמה .תמלשומ הלעפהו הנקתהל      
יפל ,םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה לכ      

                    1.00 .ןימזמה תויחנהו תומישרה 'חי   
      
תודימב יפנכ  דח שפשפ רעש לש תמלשומ     44.01.0030

                    1.00 . 36 סופיטמ מ"ס 002/021 'חי   
.םירעשו םישפשפ ,תורדג 10.44 כ"הס          

      
.ר ר ג נ  ה ס י נ כ  ר ע ש  20.44 ק ר פ  ת ת       
      
תישאר הסינכב ילמשח ילוזנוק הסינכ רעש     44.02.0010
0.2 הבוגב D.H ררגנ ינוחטיב רעש םחתמל      
.תומישרב 26 סופיטמ 'מ 8 ךרד בחורל ,'מ      
םימוטאו םיעבורמ םיליפורפמ ייושע רעשה      
שרדנה יבועבו תונוש תודימב SHR גוסמ      
תריחבל ןווגב ,רונתב עובצו ןוולוגמ רמגב      
תושר תויחנהל םאתהב רעשה םגד .לכירדא      
,ןונכתה תא ללוכ ריחמה .תיצראה תואבכה      
,למשח ללוכ תמלשומ הבכרה ,הלבוה      
השיג חטשמ ,םיטלש 5 ,תוחיטב ירזיבא      
םיביכרמה לכו ינופלט רסממ ,םיבכר תאיציל      

                    1.00 .רעשה לש האלמ הלעפהל 'חי   
      
תויאבכ םורח תאיצי ילמשח הסינכ רעש ל"נכ     44.02.0020
סופיטמ 'מ 0.2 הבוגב D.H ררגנ ינוחטיב רעש      

                    1.00 'פמוק תומישרב 26  
.ררגנ הסינכ רעש 20.44 כ"הס          

      
      
      

.םירעשו תורדג 44 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../123 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     123 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ן ו ט ב  י ח ט ש מ  05 ק ר פ       
      
ה ק י ח ש  ת נ י ס ח  ה ב כ ש  10.05 ק ר פ  ת ת       
.ת ו י א ב כ ה  ן ו י נ ח ב       
      
רובע )דרפנב תדדמנה( הפצרה ריחמל תפסות     50.01.0010
תטישב הקיחש תניסח הבכש לש עוציב      
וא "4/0 רודרוק" תבורעתמ ,הרדחההו רוזיפה      
פ.צ טנמצ ג"ק 2 + ר"מ/ג"ק 4 לש תומכב ,ע"ש      
הירטה הפצרה תבכש ינפ ךותל תרדחומ ,003      
ילמיסקמה הקיחשה רועיש  .)דרפנב תדדמנה(      
.מ"מ 6.0 לע הלעי אל םיבוביס 022 רחאל      
044 רחאל ילמיסקמה הקיחשה רועיש      

                  480.00 .מ"מ 2.1 לע הלעי אל םיבוביס ר"מ   
.תויאבכה ןוינחב הקיחש תניסח הבכש 10.05 כ"הס          

      
י ר ד ח ב  י ס ק ו פ א  י ו פ י צ  20.05 ק ר פ  ת ת       
.ר ו ט ר נ ג ו  ה ד ו ת ע ,ן ס ח מ       
      
רובע )דרפנב תדדמנה( הפצרה ריחמל תפסות     50.02.0010
תטישב הקיחש תניסח הבכש לש עוציב      
וא "4/0 רודרוק" תבורעתמ ,הרדחההו רוזיפה      
פ.צ טנמצ ג"ק 2 + ר"מ/ג"ק 4 לש תומכב ,ע"ש      
הירטה הפצרה תבכש ינפ ךותל תרדחומ ,003      
ילמיסקמה הקיחשה רועיש  .)דרפנב תדדמנה(      
.מ"מ 6.0 לע הלעי אל םיבוביס 022 רחאל      
044 רחאל ילמיסקמה הקיחשה רועיש      

                   60.00 .מ"מ 2.1 לע הלעי אל םיבוביס ר"מ   
.רוטרנגו הדותע,ןסחמ ירדחב יסקופא יופיצ 20.05 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.ןוטב יחטשמ 05 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../124 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     124 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  - ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
גרודמו יקנ, ררבנ ימוקמ רמוחמ אבומ יולימ     51.01.0398
ורוזיפ ללוכ יללכה טרפמה תושירדל םאתומ      

                 1000.00 רקובמ קודיהו תובכשב ק"מ   
רפע תודובע 10.15 כ"הס          

      
.ת ו ד ו ס י  ז ו ק י נ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
ףוטע ררוחמ ירושרש ,תודוסי זוקינל רונצ     51.03.0010
תובכש לכ ,גורא יתלב ינכטואיג גראב      
שרדנה יפל רונצל לעמו תחתמ "רטליפ"ה      
,םתחנה רדסו םינבאה לדוג תוברל טרפמב      
רתי לכו עופישב עטקה רושיי ,הריפחה      

                  250.00 . מ"מ 061 רטוקב "דעלפ" לש רונצה .שרדנה רטמ   
      
הקלח תיתחת ,תודוסי זוקינל תרוקב את     51.03.0020
תשר םע זוקינל הרקב תחושל תשר הסכמו      
מ"ס 05 רטוקב הליענ םע ןוט 52 סמועל      
06 רטוקה  .תאצויו תסנכנ תרנצל םירובח,      

                    5.00 .מ"ס 521 דע קמועהו מ"ס 'חי   
.תודוסי זוקינ 30.15 כ"הס          

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     51.04.0201

                 2500.00 ר"מ/רטיל 5.0 ר"מ   
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     51.04.0203

                 2500.00 ר"מ/ג"ק 2.1-8.0 ר"מ   
      
/יריג סג טגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     51.04.0303

                 2500.00 01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד ר"מ   
      
/יריג סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את     51.04.0305

                 2500.00 01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד ר"מ   
טלפסא תודובע 40.15 כ"הס          

      
ם י מ  י ר י ב ע מ ו  ז ו ק י נ ,ל ו ע ת  50.15 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 05 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0127

                  120.00 'מ 0.2 דע קמועב רטמ   
      
םייק וקל מ"ס 08 דע 06 רטוקב זוקינ וק רוביח     51.05.0389

                    2.00 ההז רטוקב 'חי   
      
      
      

50.15 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../125 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     125 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
דע קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את     51.05.0575
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 002      

                    1.00 D400 'חי   
      
דע קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את     51.05.0576
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 052      

                    2.00 D400 'חי   
      
דע קמועב מ"ס 041/021 תודימב הרקב את     51.05.0595
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 002      

                    1.00 D400 'חי   
      
מ"ס 08/54 תודימב תותשר 1 הטילק את     51.05.0717
הפש ןבאו הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו      

                    4.00 052C ןיממ לזרב תקצימ 'חי   
      

                   15.00 לזרב הסכמ םע זוקינ תלעת רטמ  51.05.0718
םימ יריבעמו זוקינ,לועת 50.15 כ"הס          

      
י ר ז י ב א ו  ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  90.15 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד       
      

                    3.00 דומע תוברל ינוריעניב גוסמ ךרד ירורמת 'חי  51.09.0004
      
,מ"ס 21 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.0023

                  400.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל רטמ   
      

                   60.00 םיחטש תעיבצ ,העונת ייא תעיבצ ר"מ  51.09.0028
      

                    3.00 לגר יכלוה / הכנ / םיינפוא למס תעיבצ 'חי  51.09.0035
ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 90.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותיפ - םישיבכ 15 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../126 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     126 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ק פ ס ה  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
טלמ יופיצ םע םירלקנירפסל הדלפ םימ וק     57.01.0010
לש הלופכ תירוציח הפיטעו םינפ טנמצ      
תרצות CPA-3 וירט גוסמ לוחש ןטירואילופ      
לש םימה תקלחמ רושיאו םואתב "תורבא"      
0.1 דע קמועבו עקרקב חנומ ,תימוקמה תושר      
23/5X"4" רונצה רטוק ,לוח תפיטע םע 'מ      

                   80.00 םירזיבא ללוכ רטמ   
      
טלמ יופיצ םע שא יוביכ תודמעל הדלפ םימ וק     57.01.0011
לש הלופכ תירוציח הפיטעו םינפ טנמצ      
תרצות CPA-3 וירט גוסמ לוחש ןטירואילופ      
לש םימה תקלחמ רושיאו םואתב "תורבא"      
0.1 דע קמועבו עקרקב חנומ ,תימוקמה תושר      
23/5X"4" רונצה רטוק ,לוח תפיטע םע 'מ      

                  110.00 םירזיבא ללוכ רטמ   
      
טלמ יופיצ םע שא יוביכ תודמעל הדלפ םימ וק     57.01.0012
לש הלופכ תירוציח הפיטעו םינפ טנמצ      
תרצות CPA-3 וירט גוסמ לוחש ןטירואילופ      
לש םימה תקלחמ רושיאו םואתב "תורבא"      
0.1 דע קמועבו עקרקב חנומ ,תימוקמה תושר      
23/5X"3" רונצה רטוק ,לוח תפיטע םע 'מ      

                   40.00 םירזיבא ללוכ רטמ   
      
הפיטע םע 2" רטוקב הדלפ תורוניצמ םימ וק     57.01.0013
    CPA עקרקב חנומ ,םינפבמ ןוטבו ץוחב  
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ 'מ 0.1 דע קמועב      
ןוגכ 2" רטוקב ל"נה ל"נה רוניצל םירזיב ללוכ      

                  100.00 .תויופעתסהו תותשק רטמ   
      

                    1.00 .4" רטוקב LX םגד תרזוח המירז עונמ 'חי  57.01.0030
      
61 םגד TZ תרצותמ ומכ םינבא תדוכלמ     57.01.0040

                    1.00 .םיידגנ םינגוא םע 4" רטוקב 'חי   
      
םינגואו ןגוא רבחמ ללוכ T-0004 זירט ףוגמ     57.01.0050

                    2.00 .תורפסומטא 61-ל 4" רטוקב םיידגנ 'חי   
      

                    1.00 .1" רטוקב ירודכ זרב ללוכ ריוא ררחשמ 'חי  57.01.0060
      
וא "דרא" תרצותמ 4" ישאר בטקוא םימ דמ     57.01.0070

                    1.00 'פמוק .ךרע הווש  
      
םינגואב רבוחמ 3X"3X2" ינוציח הפירש זרב     57.01.0080
ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,4" ףקז ללוכ      

                    1.00 'פמוק .הריבש ןקתמו  
      

10.75 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 20-2019   .../127 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     127 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    1.00 'פמוק .3X2" םיטנרדיה תכרעמל הקנסה םותסש 57.01.0090
      

                    1.00 'פמוק .3X2" םירלקנירפס תכרעמל הקנסה םותסש 57.01.0100
םימ תקפסה 10.75 כ"הס          

      
ב ו י ב  ת ר נ צ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
עקרקב חנומ 061 רטוק בויבל EP רוניצ     57.02.0020

                  100.00 .הביצח וא/ו הריפח ללוכ 'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
      
עקרקב חנומ 061 רטוק בויבל EP רוניצ     57.02.0030
וא/ו הריפח ללוכ 'מ 57.1 דע 'מ 52.1 מ קמועב      

                   60.00 .הביצח רטמ   
      
קמועב עקרקב חנומ 6" רטוק בויבל EP רוניצ     57.02.0040
וא/ו הריפח ללוכ 'מ 52.2 דע 'מ 57.1 מ      

                   20.00 .הביצח רטמ   
      
ןוטבמ תוימורט תוילוחמ הלוגע בויב תחוש     57.02.0050
'מ 57.1 דע קמועב מ"ס 001 ימינפ רטוקב      
סמועל המיאתמה ל"נהל תינוניב הרקת ללוכ      
05 רטוק דבכ הסכמו םירזיבאה לכו ןוט 52      
החושה הסכמ .יוסיכו יולימ ,הריפח ללוכ ,מ"ס      

                   10.00 .תושרה למס תעבטה םע היהי 'חי   
      
ןוטבמ תוימורט תוילוחמ הלוגע בויב תחוש     57.02.0060
'מ 52.2 דע קמועב מ"ס 521 ימינפ רטוקב      
סמועל המיאתמה ל"נהל תינוניב הרקת ללוכ      
05 רטוק דבכ הסכמו םירזיבאה לכו ןוט 52      
החושה הסכמ .יוסיכו יולימ ,הריפח ללוכ ,מ"ס      

                    6.00 .תושרה למס תעבטה םע היהי 'חי   
      
תמייק החושל 061 רטוקב בויב רוניצ רוביח     57.02.0070
דוביעו םישורדה םירמוחהו תודובעה לכ ללוכ      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק לכה היריעה םע םואת ללוכ ןוגלזמה  
      
תרצותמ ק"מ 8.0 לש חפנב קלד/ןמוש דירפמ     57.02.0150

                    1.00 .ךרע הווש וא "תיפוח" 'חי   
בויב תרנצ 20.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

בויבו םימ יוק 75 כ"הס          
קובץ: מכרז 20-2019   .../128 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הלצהו תואבכל תימואלה תושרה
6410349-30:'לט,יוניב ףנע -ביצנ ןגס דרשמ
 

19/10/2020
דף מס':     128 שירח בושיב תירוזא הלצהו תואבכ תנחת תמקה - 0202/02 זרכמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  95 ק ר פ       
      
מ "מ מ  ת ר ד ס ה  ת ו ד ו ב ע  10.95 ק ר פ  ת ת       
.ר "ע ק פ  ת ו י ח נ ה ל  ם א ת ה ב       
      
תרתסהל תלפקתמ תדיינ הציחמ לש תמלושמ     59.01.0010
ע"ש וא " רודלופ" לש רורוויאהו ןוניסה תכרעמ      
'מ  H=002 הציחמה הבוג .MIRAL םגד      

                    2.00 'פמוק .0754 י"תב דומעתו  
      
ללוכ ר"עקפ תויחנהל םאתהב ימיכ אסיכ תיב     59.01.0020

                    3.00 'פמוק .תמלשומ הנקתהב דוגרפ/הדרפה ןוליו  
      
ר"עקפ תויחנהל םאתהב רטיל 063 םימ לכימ     59.01.0040
הסכמו זרב ללוכו תינקית הכימת לע בצומה      

                    3.00 'פמוק .תויחנהל םאתהב לכהו  
      
ק.מ.מה ללחו תואובמ לש ןומיסו טוליש     59.01.0050
.םיטרפל םאתהב ר"עקפ תויחנהל םאתהב      

                    1.00 'פמוק .הנבמה לש ןוגימה ץעויו  עוציבה  
      
ק.מ.מה ללחו תואובמ לש ןומיסו טוליש ל"נכ     59.01.0060
םאתהב ר"עקפ תויחנהל םאתהב ןטק      

                    1.00 'פמוק .םיטרפל  
.ר"עקפ תויחנהל םאתהב מ"ממ תרדסה תודובע 10.95 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

.םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס          

 

  
כ"הס  

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

 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: מכרז 20-2019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


