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4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     002 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
,ת ו כ ר ד מ ו  ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
ה פ ש  י נ ב א  ,ת ו ג ר ד מ       
      
דע יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5      
הפש ינבא יפיעס .ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
הרוגח( 03-ב ןוטב תנעשמו דוסי םיללוכ ןגו      
םינבאלו תויתשק םינבאל םג ףקת ,)היומס      
םיקוצי )'וכו מ"ס 52 ,מ"ס 05( םינוש םיכרואב      
ףיעס יללכה טרפמב שרדנכ לעפמב      
    .51.15.01  
      
רמגב ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0180
02/02 תודימבו תינבלמ גוסמ רופא ספסוחמ      
תינכת יפל ע"ש וא מ''ס 01/01 ,02/01      

                  23000.00 .)תוכרדמל( ר"מ   
      
רמגב ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0190
,02/02 תודימבו תינבלמ גוסמ עבצ ספסוחמ      
תינכת יפל ע"ש וא ,מ''ס 01/01 ,02/01      

                   2800.00 .)תוכרדמל( ר"מ   
      
רמגב ,מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0200
,02/01 תודימבו ,תינבלמ גוסמ רופא ספסוחמ      
תינכת יפל ע"ש וא ,מ''ס 01/01 ,02/02       

                   3880.00 .)הינח יצרפמל( ר"מ   
      
מ"ס 01 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0340
ןווגב מ"ס ,02/02 ,02/01 ,01/01 תודימבו      
טרפ יפל ,ע"ש וא "ןייטשרקא" לש רוחש      

                   2920.00 .)תורטעו םישרגמל תוסינכב( ילכירדא ר"מ   
      
,תוטילב םע םירוויעל ןומיס ינבאב ףוציר     40.01.0400

                    300.00 .תוינועבצ ,מ"ס 6/02/02 תודימב ר"מ   
      
,םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ינבאב ףוציר     40.01.0405

                    300.00 .תוינועבצ ,מ"ס 6/02/02 תודימב ר"מ   
      
מ"ס 54/54/81 תודימב בכרל הילע ינבא     40.01.0565

                    480.00 .רופא ןווגב תויתניפ םינבא תוברל רטמ   
      

                   3500.00 .רופא ןווג מ"ס 52/71 תודימב הפש ןבא רטמ  40.01.0645
      
32/32 תודימב העונת ייאל תעפושמ הפש ןבא     40.01.0655

                   2250.00 רופא ןווג ,מ"ס רטמ   
      
      
      

10.04.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     003 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תודימב תכמנומ המורט רבעמ הפש ןבא     40.01.0680
הינח יצרפמל( .רופא ןווגב מ"ס 51/05/32      

                   1950.00 )העונת ילגעמב הרטעלו רטמ   
      
תודימב היצח רבעמל החוטש הפש ןבא     40.01.0685

                    220.00 .רופא ןווג ,הזאפ אלל מ"ס 05/51/32 רטמ   
      
ןווג ,מ"ס 001/02/01 תודימב תוכרדמל ןג ןבא     40.01.0700

                   8000.00 .רופא רטמ   
      
תודימב תיעופיש דח וא תיעופיש וד הלעת ןבא     40.01.0760

                    300.00 רופא ןווג ,מ"ס 54/05/03 רטמ   
      
ץוח תודימב עבורמ ץעל המוג םוחית     40.01.0800
םינבא 4-מ יושע רופא ןווגב ,מ"ס 001/001      

                    220.00 'פמוק מ"ס 07 ימינפ רטוק ,םורט ןוטבמ  
      
001X001 ץוח תודימב םיצעל יקפוא גירס     40.01.0830

                    220.00 'פמוק לזרב תקצימ הנתשמ ימינפ רטוקב מ"ס  
הפש ינבא ,תוגרדמ ,תוכרדמו םיליבש ףוציר 10.04 כ"הס            

רתאה חותיפ 04 כ"הס            

      
ה י ק ש ה ו  ת ו י ט נ  ,ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
תפסותב הלועמ ביטמ ןג תמדא יולימ     41.01.0010
04 יבוע ,םנודל ק"מ 02 לש תומכב טסופמוק      
רוזיפ ללוכ ,)דחוימה טרפמה יפל וא( מ"ס      

                   1400.00 םיננכותמ םיהבג יפל ןוניגה חטשב רושייו ק"מ   
עקרק יופיחו ןג תמדא 10.14 כ"הס            

      
ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
רובע לוגס עבצב ףוטפיטהו היקשהה תרנצ לכ      
םירהוטמ ןיחלוק ימב שומיש      
      
,הקפסא םיללוכ היקשהה תרנצה יריחמ     41.02.0010
םירוביחה לכ תאו ,יוסיכו הריפח ,הבכרה      
,הדובעה עוציבל םישורדה םירזיבאהו      
תרנצה ירוביח לכ .'וכו T ירבחמ ,םירבחמ      
אלו דמצמב ויהי תיעקרק לעהו תיעקרק תתה      

'פמוק                           .ןש רזיבאב  
      

                   4000.00 6 גרד מ"מ 52 רטוק לוגס ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0065
      

                   2500.00 6 גרד מ"מ 23 רטוק לוגס ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0070
20.14.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     004 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                    300.00 6 גרד מ"מ 04 רטוק לוגס ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0075
      

                   2100.00 61 גרד מ"מ 57 רטוק לוגס ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0131
      
תסוותמ ילרגטניא מ"מ 61 לוגס ףוטפט רוניצ     41.02.0140

                   8600.00 'מ 5.0 לכ ש/ל 6.1 'חי   
      
ש/ל 4 תסוותמ ילרגטניא מ"מ 61 ףוטפט רוניצ     41.02.0160

                    720.00 .ץעל תופטפט 01 ,ץעל ביבס סורפ 'מ 3.0 לכ 'חי   
      
ש/ל 4 תסוותמ ילרגטניא מ"מ 61 ףוטפט רוניצ     41.02.0165
תופטפט 02 ,לקדל ביבס סורפ 'מ 3.0 לכ      

                    180.00 .לקדל 'חי   
      
,הביצח וא\ו הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
גוס עצמ תמלשה ,לוחב יוסיכ ,לוורשה תנמטה      
ןוליינמ הכישמ טוח תלחשה ,רקובמ קודיהב 'א      
ןומיסו ,טרפמו טרפ יפל הריגס ,מ"מ 8 רטוקב      
רחאל תינכתבו חטשב תווצקה לש אמייק רב      
עוציב      
      
תוחפל רטוקבו תינכתה י"פע היהי לוורש רטוק      
םילוורשה ,לוורשב סנכנה רוניצה רטוקמ לופכ      
ןנוגמ חטשל ןנוגמ חטשמ ועיגי      
      

                   2200.00 6 גרד מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ לוורש רטמ  41.02.0195
      

                   1400.00 5.21 גרד )4"( מ"מ 011 רטוקב CVP לוורש רטמ  41.02.0235
      

'פמוק                           תולעפה אלל וניה תכרעמ ישארל ריחמה 41.02.0290
      
אלל ףוטפטל 5.1" רטוקב תכרעמ שאר     41.02.0301
י"פע לעופה ,היקשה רקב י"ע לעפומ ,תולעפה      
,ץחל דמ ,ןשד תבאשמ ,2" ח"זמ תוברל ,תומכ      
םע םימ דמ ,הזנורבמ ישאר ילוארדיה ףוגמ      
ןיטקמ ,2" יטמוטוא ןנסמ ,ילמשח טלפ      
וא .י.ר.א תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ ,ץחל      
ימל האיצי ,3\4" ןג זרב ,ןוסכלא ףוגמ ,ע"ש      
"ןואסלפ" גוסמ םיירלודומ רוביח ירזיבאו דוקפ      

                      3.00 'פמוק ע"ש וא  
      
      
      
      
      
      
      
      

20.14.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     005 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תולעפה אלל ףוטפטל 1" רטוקב תכרעמ שאר     41.02.0306
,תומכ י"פע לעופה ,היקשה רקב י"ע לעפומ      
,הזנורבמ ישאר ילוארדיה ףוגמ,ץחל דמ תוברל      
,ץחל ןיטקמ ,ןנסמ ,ילמשח טלפ םע םימ דמ      
,ע"ש וא ירא תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ      
דוקפ ימל האיצי ,3\4" ןג זרב ,ןוסכלא ףוגמ      

                      5.00 'פמוק ע"ש וא ןואסלפ גוסמ םיירלודומ רוביח ירזיבאו  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה 5.1"      
לופינממ תולצפתה,יכרד תלת ןוזרב ,דרוקר      

                      4.00 רוביח ירזיבאו 'חי   
      
1" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.0370
,דרוקר םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה      
ירזיבאו לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב      

                     20.00 רוביח 'חי   
      
ע"ש וא 3\4" קמע םוקו םותסש רובע תפסות     41.02.0395

                     20.00 'פמוק תכרעמה שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
םימ רוקמל רוביח טרפל וא תכרעמ שארל ןורא     41.02.0406
,רשואמ ע"ש וא דראגמולב טיילרוא 2\0011       
מ"ס 02 + תכרעמה שאר לדוג יפל תודימה      
וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל חוור דצ לכמ      
לוענמ ,לקוסל 02-ב ןוטב תקיצי ,ןוראה ןקתוי      
רתי לכו תנבלוגמ הדלפמ קבח ,רטסמ הילת      

                     16.00 'פמוק הנקתהל תושורדה תודובעה  
      
1" לש רטוקב היקשהל םימ רוקמל רוביח     41.02.0421
יוליג ,הריפח ,םימ דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תמייקה תרנצה      
דמ : הרעה .טרפ יפלו םימה קפס יפל לכה      
קוחרמ האירקל "הילד דרא" תרצות םימה      

                      5.00 'פמוק הצעומה י"ע עבקייש םגדמ  
      
5.1" לש רטוקב היקשהל םימ רוקמל רוביח     41.02.0426
יוליג ,הריפח ,םימ דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תמייקה תרנצה      
דמ : הרעה .טרפ יפלו םימה קפס יפל לכה      
קוחרמ האירקל "הילד דרא" תרצות םימה      

                      3.00 'פמוק הצעומה י"ע עבקייש םגדמ  
      
      
      
      
      
      

20.14.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     006 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
בשחמה גוסל םאותמ יכרד תלת דיאונולוס     41.02.0469
םירוביחה לכ ללוכ ילוארדיה ףוגמ תלעפהל      
,דוקיפה ףוגמלו הייקשהה בשחמל םישורדה      
ןפודל עבוקתש תנבלוגמ תכתמ ספ לע הבכרה      

                     24.00 'פמוק .תכרעמה שאר ןורא  
      
תרצות ימוקמ S6-CD םגד היקשה בשחמ     41.02.0480

                      8.00 'פמוק ןמז יפל לעופה ע"ש וא "ןוקלג"  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     41.02.0530

                     30.00 'פמוק "היקשה" בותיכ םע הסכמ  
היקשה תודובע 20.14 כ"הס            

      
ן ו נ י ג  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל היחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
תסדנהל הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה      
      
השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכיריחמ      
.בולבל דע הטילקל םישדוח      
      
ויולימו רובה תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
1-ל תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב      
.הנש      
      
תבורעת וא תופוע וא תורפ לבז ,ינגרוא ןשד     41.03.0050
ןוניגה יחטשל אטוחמ טסופמוק גוסמ םהלש      
רושיא איצמהל שי .םנודל ק"מ 02 לש תומכב      
וריבעהלו טסופמוקה קפס לש  יוטיחה לע      
ריחמה .רתאל טסופמוקה תעגה ינפל חקפמל      
שומיש ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ      

                   3400.00 .ןושיד ירמוחו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
K:P בכרה לעב סמת יטיא ימיכ ןשד  תפסות     41.03.0060
    :N שרדנה הייחמצה גוסל שארמ רשואמו עודי  
תומכב ע"ש וא ןיערגה לש "ןירגיטלומ" גוסמ      

                   3400.00 .םנודל ג"ק 05 = ר"מל םרג 05 לש ר"מ   
      
,םירערע תוברל ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0100

                  13000.00 .לודיג תויקש וא לכימ חפנ רטיל 1 ,3 לדוג 'חי   
      
      
      
      

30.14.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     007 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דודמ 2" רטוקב 8 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.0161
תוחפל הבוג ,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02      
05 חפנב לכיממ ,הפיו חתופמ ,רטמ 5.2      

                    490.00 ריחמ ותואב עקרקהמ וא תוחפל רטיל 'חי   
      
םיצעל רוקמה תא חקפמה ינפב גיצהל שי      
גוז ללוכ תללוכ הדובעה ,עטמ וא הלתשמ      
תוחפל 'מ 5.2 הבוגב תואטוחמ תוכומס      
םתעגה ינפל הלא םיצע תטילקל תויארחאו      
ללוכ ריחמה .דבעידב םיצע ולבקתי אל ,רתאל      
.תחא הנש ךשמל ולא םיצע תטילקל תוירחא      
      
יפל ןז יוצמ רמת גוסמ לקד ץע תעיטנו הקפסא     41.03.0240

                    195.00 רטמ 0.4 תוחפל עזג הבוג ,טרפמ 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     41.03.0280

                   3400.00 רב תייבשע תליטקל ע"ש וא "פאדנואר" ר"מ   
      
001 רטוקו מ"ס 001 הבוגב םישרוש ליבגמ     41.03.0291
לכל ץצח תפיטע ללוכ CVP יושע מ"ס      
"קולביר" םגד הנקתהל םישרדנה םירזיבאה      

                    490.00 ע"ש וא "קולילס" תרצות )COL-BIR( 'חי   
ןוניג 30.14 כ"הס            

היקשהו תויטנ ,ןוניג 14 כ"הס            

      
ב ו ח ר  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.24 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
םג לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנבלוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ      
.ףונה תילכירדא תריחב יפל ןווגב רונתב      
      
תואנ תיתיישעת תימוקמה הצעומל      
ךרע יווש ץוח טוהיר יטירפ רוחבל תוכזה בבוח      
םע םואתב ,זרכמה יפיעסב םיעיפומה הלאל      
.ףונה תילכירדאו חקפמה      

תויללכ תורעה 00.24 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     008 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ב י ש י  ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
081/54 תודימב ץעו תכתממ ינבלמ לספס     42.02.0022
תרצות "הנולצרב" םגד מ"ס 54 הבוגו מ"ס      
וא עבצ רמג ,ע"ש וא "בוחר טוהיר תימע"      
ןוטיבו ןוגיע תוברל ,ןבא יומד וא ץוחר טילונרג      

                     20.00 02-ב ןוטב תודוסיב הכרדמב וא עקרקב 'חי   
הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 כ"הס            

      
ב כ ר ל  ם י מ ו ס ח מ  30.24 ק ר פ  ת ת       
      
יומד וא םינוש םירומיגב ןוטבמ הייבוק םוסחמ     42.03.0022
הבוגבו מ"ס 04/04 תודימב טילונרג וא ןבא      
ןוגיע תוברל ,חותיפה ינפ לעמ מ"ס 07 וטנ      

                     20.00 02-ב ןוטב תודוסיב הכרדמב וא עקרקב ןוטיבו 'חי   
בכרל םימוסחמ 30.24 כ"הס            

      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24 ק ר פ  ת ת       
      
רזחוממ קיטסלפ וא\ו ץע יושע ןותפשא     42.04.0042
םגד מ"ס 57 הבוגו מ"ס 54 רטוקב ןוטב וא\ו      
וא "אכירא םחש" תרצות 5843 ט"קמ "םתור"      
תוארשרשב רושק ןבלוגמ חפמ לכימ ,ע"ש      
דוסילו הטסורינ הסכמל תנבלוגמ הדלפ      
וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע תוברל ,ןותפשאה      

                     20.00 02-ב ןוטב תודוסיב הכרדמב 'חי   
תויזרבו םינותפשא 40.24 כ"הס            

בוחר טוהיר 24 כ"הס            

      
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
י ל י פ ו ר פ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
,הקפסה םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכ יריחמ      
יפל עקרקל וא תוריקל ןוגיעו הנקתה ,הלבוה      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,ןרציה תויחנה      
.ףונה לכירדא תריחב יפל ןווגב רונתב      
      
תנוולוגמ הדלפמ לגר יכלוהל תוחיטב הקעמ     44.01.0015
02-ב ןוטב תודוסיו םידומע תוברל ,העובצו      

                    400.00 קמוע מ''ס 04*03*03 תוחפל תודימב רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

10.44.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     009 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ עקרקה ינפ לעמ 'מ 2.1 הבוגב תשר רדג     44.01.0101
ןיע לדוגו מ"מ 3 רטוקב תנבלוגמ הדלפ תשר      
םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ םידומע ,מ"מ 05\05      
םינגועמ מ"מ 52.3 ןפוד יבועו 2" רטוקב      
ןוטב תודוסיב רדגה ךרואל 'מ 2 לכ עקרקב      
,קמוע מ"ס 04*03*03 תוחפל תודימב 02-ב      

                    400.00 םישרדנה םיקוזיחה לכו רטמ   
      
ללוכ עקרקה ינפ לעמ 'מ 2 הבוגב תשר רדג     44.01.0111
ןיע לדוגו מ"מ 3 רטוקב תנבלוגמ הדלפ תשר      
םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ םידומע ,מ"מ 05\05      
םינגועמ מ"מ 52.3 ןפוד יבועו 2" רטוקב      
ןוטב תודוסיב רדגה ךרואל 'מ 2 לכ עקרקב      
,קמוע מ"ס 04*03*03 תוחפל תודימב 02-ב      

                    400.00 םישרדנה םיקוזיחה לכו רטמ   
הדלפ יליפורפ תוקעמו תורדג 10.44 כ"הס            

הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס            

      
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.15 ק ר פ  ת ת       
      
,תסמעה םיללוכ הז קרפב םיפיעסה יריחמ      
היחמצ\תלוספ\רמוח לכ קוליסו יוניפ ,תלבוה      
הרויש םוקמל קוליס וא\ו רשואמ הכיפש רתאל      
לש עוציב תולובגמ אוהש קחרמ לכל חקפמה      
.ךרוצה תדימב תורגא םולשתו טקייורפה      
      
וניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
וא תריגס לש הרקמב תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ יוניש      

תויללכ תורעה 00.15 כ"הס            

      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.01.0025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

                  43000.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     51.01.0030

                     26.00 .קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
      

                  30000.00 םיבשע לטוק רמוחב םיחטש סוסיר ר"מ  51.01.0100
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.01.0110

                   2000.00 . תלוספב קוליסו יוניפ תוברל שרדייש ר"מ   
      

10.15.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     010 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                   2500.00 . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ רטמ  51.01.0130
      
יוניפ תוברל גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ     51.01.0150

                   1000.00 .קוליסו ר"מ   
      
תוברל דומע לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     51.01.0170

                     10.00 .קוליסו יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ 'חי   
      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.01.0220

                     10.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.01.0330

                    180.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      
וא/רוסינ י"ע ,תובלתשמ/טלפסא שיבכ תחיתפ     51.01.0370
לש קמועל תויווק תויתשת תחנה ךרוצל קוריפ      
בצמה תרזחהו ,מ"ס 003 דעו מ"ס 021-מ      
.בלתשמ ףוציר/טלפסאה תבכש ללוכ ,ותומדקל      

                    400.00 .שרדנכ החיתפה בחור רטמ   
      
ףקיהב )הובג קזוח לעב מ"נחב( MSLC יולימ     51.01.0406

                   1000.00 .והשלכ לדוגב זוקינ תורוניצ ק"מ   
      
)הדלפ/ןוטב( אוהש רמוח לכמ הקעמ קוריפ     51.01.0410

                    200.00 חקפמה הרויש םוקמל קוליסו יוניפ ללוכ רטמ   
      
מ''ס 01-0 הנתשמ יבועב טלפסא ףוצרק     51.01.0510

                   6000.00 .קוליסו יוניפ ,אוטאט תוברל ר"מ   
קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס            

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
,תולודג םינבא ץופינ ,יופינ םיללוכ ע"ע יריחמ      
רופחה רמוחה בטימ תרבעהו תסמעה ,ןוימ      
ץעויו חקפמה תויחנה יפל יולימ יחטשל      
)חקפמה לש בתכב ורושיא רחאל( עקרקה      
02 לש תובכשב ליגר קודיהב רוזיפ תוברל      
,קודיה רחאל מ"ס      
      
יוניפ וא\ו ןוסחא וא\ו : םדוק ףיעסל ךשמה      
תושרה םוחתב חקפמה הרויש םוקמל      
י"ע רשואמ הכיפש רתאל יוניפ וא\ו ,תימוקמה      
ללוכ ,קחרמ לכל תויטנבלרה תויושרהו חקפמה      
.ןהינימל הכיפש תורגא םולשת      
      
      
      

20.15.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     011 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןלהל םיטרופמה םיפיעסה לש םולשתו עוציב      
תנכהב הנתומ היהי ,הביצח וא\ו הריפח לש      
ןלבקה םעטמ ךמסומ דדומ י"ע הדידמ תינכת      
ירחאו ינפל חקפמה םעטמ דדומ י"ע התומיאו      
.ףיעסו ףיעס לכ עוציב      
      

                  17000.00 )8 שיבכל( עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  51.02.0040
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0160

                  13500.00 ףושיח/הריפח ר"מ   
      
דע קמועל םימייק םיעצמ ינפ חוחיתו השירח     51.02.0190
.רקובמ קודיהו סוליפ ,רושיי תוברל ,מ"ס 01      
רזוח שומישו הריפח יפדוע יוניפ ללוכ ריחמה      

                  30000.00 ררבנ יולימל םיאתמ רמוחב ר"מ   
      
רזוח שומיש ךרוצל ,בוצח/רופח רמוחב לופיט     51.02.0260
תדרפה ,הסירג ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב יולימכ      
וא ,ררבנ רמוחל ותמאתהו )הנשי םא( תלוספה      
,ונוסחיא תוברל ,דחוימה טרפמה תשירדל      
הסירג/הריפחה יחטשמ ותלבוה ,ותסמעה      
יפל רקובמ קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל      
.מ"ס 02 דע יבועב תובכשב יללכה טרפמה      

                   6000.00 .חטשב קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי ק"מ   
רפע תודובע 20.15 כ"הס            

      
ם י ע צ מ  ,א ב ו מ  י ו ל י מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
ם ''ו ג א  ת ו י ת ש ת ו       
      
תובכשב רזופמ ,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.03.0030
קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב      
15 קרפ יללכה טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ      

                  33000.00 )קודיהה ללוכ ריחמה( ק"מ   
      
קחורמה םוקמב וא רתאב ימוקמ רפעמ יולימ     51.03.0070
יבועב תובכשב רזופמ ,ונממ מ"ק 51 דע      
קודיהב קודיהה רחאל מ"ס 02 לש ילמיסקמ      
טרפמה יפל תשרדנ תופיפצ תגרד לכל רקובמ      
הלבוה ,הסמעה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה      
ךרואל תוללוסב ,)קודיהו רוזיפ ,יולימה ירוזאל      

                  12000.00 בויב תרנצ לעמ דבלב 5 שיבכ ק"מ   
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0120
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

                  10500.00 OTHSAA דייפידומ יפל 001% ק"מ   
ם''וגא תויתשתו םיעצמ ,אבומ יולימ 30.15 כ"הס            

      
      

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     012 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תוברל הנמטהה תוכאלמ לכ תא םיללוכ      
סלפמל דע הביצחה וא/ו הריפח תודובע      
רפע יפדוע קוליסו יוניפ ,תרנצ תחנהל שרדנה      
קמועב החנה ,רשואמ הכיפש רתאל תלוספו      
,טנמצ-טיט וא הזר ןוטבמ תבשות ,שרדנה      
      
לוח יוסיכו דופיר : םדוק ףיעסל ךשמה      
לוח תפיטעל לעמ רזוח יולימ ,םושמוש      
רמוחמ שיבכה הנבמ תיתחתל דעו תורוניצל      
רקובמ קודיה רחאל מ"ס 02 לש תובכשב ררבנ      
,)מ"נחב( MSLC ןוטבב וא      
      
תודובעה רתי לכו ןומיס : םדוק ףיעסל ךשמה      
תושירד י"פע לכה ,םישרדנה םירמוחהו      
דחוימה ינכטה טרפמה ,יללכה טרפמה      
.תוינכותבש םיטרפהו      
      
יפל ןיוזמ ןוטבמ םימוטא זוקינה תורוניצ לכ      
ימוג םטא םע ,0102 תנשמ ןכדועמה 72 י"ת      
.רוניצה רוציי בלשב ןומעפב ןגועמו הנבומ      
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0028

                    215.00 .'מ 0.2 דע קמועב 3 גרד רטמ   
      
מ"ס 05 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0068

                     50.00 .'מ 0.3 דע 'מ 10.2 - מ קמועב 3 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0128

                    250.00 .'מ 0.3 דע 'מ 10.2 - מ קמועב  3 גרד רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0188

                    600.00 .'מ 0.3 דע 'מ 10.2 - מ קמועב 3 גרד רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0248

                    280.00 .'מ 0.3 דע 'מ 10.2 - מ קמועב 3 גרד רטמ   
      
מ"ס 521 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0308

                     35.00 .'מ 0.3 דע 'מ 10.2 - מ קמועב 3 גרד רטמ   
      
אתבו ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.06.0420
זוקינ תורוניצ דובע רוצייה ךילהתב הרקבה      

                    515.00 מ''ס 06 דע 04 םירטקב רטמ   
      
אתבו ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.06.0424
זוקינ תורוניצ דובע רוצייה ךילהתב הרקבה      

                    600.00 .מ''ס 08  םירטקב רטמ   
      
      

60.15.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     013 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.06.0428

                    280.00 .מ"ס 001 רטוקב תורונצ רובע רוצייה רטמ   
      
ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.06.0432

                     35.00 .מ"ס 521 רטוקב תורונצ רובע רוצייה רטמ   
      
םינוש םירטקב זוקינ רוניצ רוביח רובע תפסות     51.06.0496

                     10.00 'פמוק .םייק אתל  
      
,מ"ס 001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0536
,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
62.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 סמועל      

                      7.00 'פמוק .'מ 57.2 דעו 'מ  
      
,מ"ס 041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0560
,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
67.1 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 סמועל      

                      4.00 'פמוק .'מ 52.2 דע 'מ  
      
,מ"ס 041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0564
,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
לעמ לעמ קמועב 004D ןיממ ןוט 04 סמועל      

                      8.00 'פמוק .'מ 57.2 דעו 'מ 62.2  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0588
,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
67.1 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 סמועל      

                      4.00 'פמוק .'מ 52.2 דעו 'מ  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0592
,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
62.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 סמועל      

                      3.00 'פמוק .'מ 57.2 דעו 'מ  
      
תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     51.06.0664
רוח םע מ"ס 041 הבוגב מ"ס 87/84 םינפ      
וא ןמפלוו לש DM-1 תמגודכ ןוטבמ 04 רוניצל      
הדבכ לזרבמ תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש      

                     34.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא 'חי   
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.06.0668
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ לזרבמ  

                     42.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
      
      

60.15.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     014 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תקצימ הפש ןבא רובע ןטלוק ריחמל תפסות     51.06.0708
םגד העסמהמ מ"ס 51 הבוגב לזרב      

                     20.00 'פמוק 09-LT-ZM ע"ש וא ןמפלוו לש.  
      
עצמב )טנמצ( תלמ תפסוה רובע תפסות     51.06.0901
רועישב זוקינ תרוניצל יקנ לוח לש הפיטעבו      

                    500.00 8% ק"מ   
זוקינו לועית תודובע 60.15 כ"הס            

      
י ר ז י ב א ו  ם י ע ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  90.15 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד       
      
תויהל תוחיטבה ירזיבאו העונתה ינקתה לע      
ןיבה הדעוה י"ע שרדנכ ףקותבו םירשואמ      
. תוחיטבו העונת ינקתה תניחבל תידרשמ      
      
טרפמה תושירדל םאתהב היהי עוציבה ביט      
ות םיאשונה םירצומב שמתשהל הבוח ,יללכה      
רוא ריזחמ עבצב םיעובצ ויהי םירורמתה ,ןקת      
    .HIGH INTENSITY  
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.09.0030

                    100.00 02-ב ןוטב דוסי תוברל ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.09.0040

                    150.00 דומע אלל 'חי   
      

                   5000.00 מ''ס 02 דע בחורב ,םיווק תעיבצ רטמ  51.09.0050
      

                    700.00 )וטנ העיבצ יפל הדידמ( היצח ירבעמ תעיבצ ר"מ  51.09.0070
      

                     50.00 דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.09.0080
      

                     50.00 לופכ ץח תעיבצ 'חי  51.09.0090
      

                  10000.00 הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.09.0110
      
תמרל ידדצ דח הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ     51.09.0160

                    200.00 PSE 0.2 סופיטמ N-2 המילב רדח   
      

                      4.00 רטמ 4 ךרואב PSE הקעמל הצק טרפ 'חי  51.09.0170
ךרד ירזיבאו םיעבצ ,םירורמת 90.15 כ"הס            

חותיפו םישיבכ 15 כ"הס            

      
      
      
      
      

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     015 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  10.25 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ד מ ו  ת ו ע ס מ ב       
      
סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את     52.01.0120

                  15500.00 01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
תוכרדמו תועסמב תויטלפסא תובכש 10.25 כ"הס            

      
ת ו נ ו ש  20.25 ק ר פ  ת ת       
      

                  15500.00 ר"מ/ג"ק 1 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר ר"מ  52.02.0010
      
הפש ןבאו םייק טלפסא תורבחתה קשימ     52.02.0050
סוסירו עצמ תמלשה ,יוקינ תוברל השדח      

                    600.00 רטמ 5.0 בחור דע .ןמוטיב רטמ   
תונוש 20.25 כ"הס            

טלפסא תודובע 25 כ"הס            

      
ב ו י ב ו  ם י מ  75 ק ר פ       
      
ם י מ  י ו ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ גוס לכמ םימ יווק תחנהו הקפסא      
הביצח וא\ו םיינכמ םילכב הביצח וא\ו הריפח      
םילבגומ םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
הדובע ,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע      
,תויתשתל תוכימסב      
      
לכ םע םואית ,תחתמו לעמ תויתשת תייצח      
וא םיפוג םתוא לש חוקיפו תוישרו םיפוגה      
תונכהו תוקידבה לכ ,הדש יתורש ,תויושר      
םאתהב תוקידבה עוציבל םירודיסהו      
,תוקידבל המרגורפל      
      
טוח םע ןומיס טרס ,לוח תפיטע      
פ"ע רזוח יולימ ,"םימ" בותיכו הטסורינ\יתכתמ      
םיחפסה לכ ,תובכש קודיה ,ןנכתמה לש טרפ      
םיריבעמ ,תויופעתסה ,תותשק ןוגכ םירזיבאו      
75 קרפ יפל הדובעו םירמוח יביכרמ לכו 'וכו      
ללכה טרפמב      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמו קחרמ לכל      
.קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
      
      
      
      

10.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     016 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וא תפסות היהי אלש שגדומ קפס רסה ןעמל      
לכב" וב ןייוצש ףיעס לכב הדיחי ריחמב יוניש      
,םיקמועב יוניש ןוגכ היהתש הביס לכמ "קמוע      
ןובשחב תאז תחקל שי .'וכו יאוותב יוניש      
.זרכמל העצה תרגסמב      
      
לכ תא םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירתיהו םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה      
םתומלשב תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה      
העונת ירדסה לש לעופב עוציבו ןונכת תוברל      
עמתשמו ךורכה לכ םע עוציבה ןמזב םישדח      
,ךכמ      
      
יפכ ךכמ עמתשמה לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת      
םיווק תחנה רשפאל מ"ע ךרוצ פ"עו שרדיש      
םינבמ וא\ו םייק שיבכל דומצה םינקתמו      
לע הרימש ךות תרחא תיתשת לכ וא\ו םימייק      
.םתוביציו תוחיטב יללכ      
      
םייתשורח ויהי הדלפה תורוניצל םירזיבאה לכ      
תינוציח הפיטעו טלמ םינפ יופיצ םע      
.תיתשורח      
      
,הזוח\זרכמה יכמסמב רמאנל תפסותבו ףסונב      
בלוצמ ןליתאילופ וא\ו ןליתאילופ תורוניצ ריחמ      
לכ םע תכרעמה לכ לע תוירחא םיללוכ      
םינש 01 ךשמל )םירזיבאו תורוניצ( היביכרמ      
תושר תבוטל תרנצה ןרצי י"ע תוחפל      
,דיגאת\תימוקמה      
      
ן'זויפורטקלא תועצמאב תרנצה ןיב רוביח      
תדועת לעב ןלבק תועצמאב עוציב ,דבלב      
ןומיס טרס ,הז גוסמ תרנצ תנקתהל הכמסה      
הילע ,"םימ" בותיכו הטסורינ\יתכתמ טוח םע      
למשח תספוק ,ףוגמ את ךותב טרסה לש      
רישכמ תועצמאב תופיצר תקידב ,הרוגס      
.רותיאל      
      
תרנצה ןרצי לע שארמ רושיא לבקל ןלבקה לע      
ןתמ יבגל ןה ,תרשואמה הפולחל םאתהב      
לכ לע ןרצי לש תוירחאה בתכו הדשה תורש      
.םתחנהו תרנצ תנמזה םרטב תאז תכרעמה      
      
      
      
      
      
      

10.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     017 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
ינפל ,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב      
םולשת ,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה      
ןלבקהו םמושירב הנתומ הלאה תודובע ןיגב      
םושיר ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי אל      
הדובעה ןכא םא וליפא עוציבה ינפל ןמויב      
. העצוב      
      
שגדומ .יטרדנטסה טרפ יפל ויהי םירזיבא יאת      
הביצח וא\ו הריפח ללוכ םירזיבא את ריחמש      
טלפסא שיבכ תחיתפ ,םיידיב וא םיינכמ םילכב      
,ךרוצל םאתהב הכרדמ וא רוסינב      
      
הנבמל דע תובכשב קדוהמ רזוח יולימ      
הנבמ רוזחישו טרפה יפל הכרדמ\שיבכה      
.שיבכה תחיתפ לש הרקמב הכרדמ\שיבכה      
      
ןוחטבה יביכרמ לכ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
החטבא ,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמו      
.'וכו תרבגומ      
      
ןוחטבה יביכרמ לכ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
החטבא ,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמו      
.'וכו תרבגומ      
      
,9151 י"ת יפל בלוצמ  ןליתאילופ תורוניצ      
,לוח תפיטע םע קמוע לכב עקרקב םיחנומ      
.ילמשח ךותירל םיחפס ללוכ םינוש םירטקב      
      
01 גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0168

                     30.00 מ"מ 011 רטוקב ל"נכ רטמ   
      
01 גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0172

                    150.00 מ"מ 061 רטוקב ל"נכ רטמ   
      
01 גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0176

                    550.00 מ"מ 522 רטוקב ל"נכ רטמ   
      
01 גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0180

                     40.00 מ"מ 082 רטוקב ל"נכ רטמ   
      
01 גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0182

                   2500.00 מ"מ 513 רטוקב ל"נכ רטמ   
      
21 גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.01.0218

                    190.00 מ"מ 004 רטוקב ל"נכ רטמ   
      
      

10.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     018 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יופיצ םע ,'מטא 61 לש הדובע ץחלל ףוגמ      
םינגוא תוברל יסקופא ינוציח יופיצו םינפ      
םיידגנ      
      

                      2.00 'פמוק 4" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0318
      

                      4.00 'פמוק 6" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0320
      

                      6.00 'פמוק 8" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0322
      

                      4.00 'פמוק 01" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0324
      

                      6.00 'פמוק 21" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0326
      

                      1.00 'פמוק 61" רטוקב רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0330
      
לש הדובע ץחלל םימל בלושמ ריווא םותסש      
הסינכב ףוגמ ללוכ וניא ריחמה 'מטא 61      
      

                     12.00 'פמוק 2" רטוק םימל בלושמ ריווא םותסש 57.01.0382
      
ףיקז לע 3" רטוקב )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.01.0404
הריבש ןקתמ תוברל 4" רטוקב יתשורח      

                     15.00 'פמוק .טרפל םאתהב  
      
לע X 2 3" רטוקב )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.01.0406
הריבש ןקתמ תוברל 6" רטוקב יתשורח ףיקז      

                     12.00 'פמוק טרפל םאתהב  
      
03 רטוקב תימורט ןוטב תילוחמ םירזיבא את     57.01.0416
ןוט 5.21 סמועל הסכמ תוברל קמוע לכב מ"ס      
םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגס םע      
,למס לולכיש דיגאת \ תושרה םע      
תפצרו 'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושר םש      

                      1.00 .ץצח 'חי   
      
06 רטוקב תימורט ןוטב תילוחמ םירזיבא את     57.01.0418
סמועל  תימורט הרקת תוברל קמוע לכב מ"ס      
םגד תמגוד ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21      
מ"ס 05 רטוקב חתפ םע 521B "33-למרכ"      
םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות      
לולכיש דיגאת\תושרה םע םואיתבו פ"ע בותיכ      
תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש ,למס      

                      1.00 .ץצח תפצרו 'וכו 'חי   
      
      
      
      

10.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     019 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וקל רוביח ,םייק םימ וקל שדח םימ וק רוביח      
לכ ללוכ םייתשורח םירזיבא תועצמאב םייקה      
םירזיבא ,תודובע ,הריפח( תוולנה תודובעה      
)רוביחה עוציבל םישרדנה      
      
וקל 8" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0466

                      1.00 'פמוק 8" -21" רטוקב והשלכ גוסמ םייק  
      
01" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0470

                      6.00 'פמוק 01" -21" רטוקב והשלכ גוסמ םייק וקל  
      
21" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0472

                      4.00 'פמוק והשלכ רטוקב והשלכ גוסמ םייק וקל  
      
רוביח וא דדוב יתיב רוביח תנכהל תפסות     57.01.0486
ךותב ןליתאילופ רונצמ 2" רטוקב היקשהל      

                      2.00 ןוטב םע לוורש 'חי   
      
הייקשהל רוביח וא דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.01.0488
יטרדנטסה טרפ יפל )4" ףיקז( 4" וא 3" רטוקב      
רדג וא\ו ןוטב ריק וא\ו תחתמ רבעמ תוברל      
םוקמב מ"מ 052 רטוקב CVP לוורש םע םייק      

                      2.00 שרדנה 'חי   
      
רוביח וא דדוב יתיב רוביח תנכהל תפסות     57.01.0490
ןליתאילופ רוניצמ 4" וא 3" רטוקב הייקשהל      

                      2.00 ןוטב םע לוורש ךותב 'חי   
      
הייקשהל רוביח וא לופכ יתיב רוביחל הנכה     57.01.0496
טרפ יפל )4" ףיקז( 2*4" וא 2*3" רטוקב      
ןוטב ריק וא\ו תחתמ רבעמ תוברל יטרדנטסה      
052 רטוקב CVP לוורש םע םייק רדג וא\ו      

                      2.00 שרדנה םוקמב מ"מ 'חי   
      
רוביח וא לופכ יתיב רוביח תנכהל תפסות     57.01.0498
רוניצמ 2*4" וא 2*3" רטוקב היקשהל      

                      2.00 ןוטב םע לוורש ךותב ןליתאילופ 'חי   
      
טרפ יפל 6" רטוקב שרגמ רוביחל הנכה     57.01.0499
ןוטב ריק וא\ו תחתמ רבעמ תוברל יטרדנטסה      
002 רטוקב CVP לוורש םע םייק רדג וא\ו      

                      4.00 שרדנה םוקמב מ"מ 'חי   
      
רטוקב 6 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש יעטק     57.01.0900
תריגסו רוניצה תלחשה תוברל מ"מ 082      

                     15.00 ןטירואילופ בצקב תווצקה רטמ   
      
      

10.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     020 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רטוקב 6 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש יעטק     57.01.0905
תריגסו רוניצה תלחשה תוברל מ"מ 513      

                     50.00 ןטירואילופ בצקב תווצקה רטמ   
      
רטוקב 6 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש יעטק     57.01.0910
תריגסו רוניצה תלחשה תוברל מ"מ 004      

                    150.00 ןטירואילופ בצקב תווצקה רטמ   
      
לוחכ עבצ - םיפוגמ תמוצ      
      
ללוכ 8" תרנצ יעטק ללוכ ,1 טרפ םיפוגמ תמוצ     57.01.0930

                      4.00 'פמוק םיחפסו םירזיבא  
      
,01" תרנצ יעטק ללוכ ,2 טרפ םיפוגמ תמוצ     57.01.0935

                      4.00 'פמוק םיחפסו םירזיבא  
      
,21" תרנצ יעטק ללוכ ,1 טרפ םיפוגמ תמוצ     57.01.0940

                      1.00 'פמוק םיחפסו םירזיבא  
      
תרנצ יעטק ללוכ ,61 טרפ םיפוגמ תמוצ      57.01.0945

                      2.00 'פמוק םיחפסו םירזיבא ,8" - ו 21"  
      
,21" תרנצ יעטק ללוכ ,31 טרפ םיפוגמ תמוצ     57.01.0950

                      2.00 'פמוק םיחפסו םירזיבא  
      
,61" תרנצ יעטק ללוכ 2 טרפ םיפוגמ תמוצ      57.01.0955

                      1.00 'פמוק םיחפסו םירזיבא  
      
תרנצ יעטק ללוכ םיפוגמ תמוצ לש ריהז קוריפ     57.01.0960
םתרבעהו ,םיפוגמו םיחפס ,םירזיבא ,21"      

                      1.00 'פמוק הצעומה ינסחמל  
      
יעטק ללוכ ,)4" ףיקז( 4" דיתעב רוביחל הנכה     57.01.0975
אלל 'וכו םינגוא ,םירזיבא ,םיחפסה לכ ,תרנצ      

                      1.00 ףוגמ 'חי   
      
יעטק ללוכ ,)6" ףיקז( 6" דיתעב רוביחל הנכה     57.01.0980
אלל 'וכו םינגוא ,םירזיבא ,םיחפסה לכ ,תרנצ      

                      1.00 ףוגמ 'חי   
      
יעטק ללוכ ,)8" ףיקז( 8" דיתעב רוביחל הנכה     57.01.0985
אלל 'וכו םינגוא ,םירזיבא ,םיחפסה לכ ,תרנצ      

                      1.00 ףוגמ 'חי   
      
ללוכ ,)61" ףיקז( 61" דיתעב רוביחל הנכה     57.01.0990
'וכו םינגוא ,םירזיבא ,םיחפסה לכ ,תרנצ יעטק      

                      1.00 ףוגמ אלל 'חי   
      

10.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     021 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לע 4" רטוקב םייק יליע "למג" טרפ תכמנה     57.01.1336
מ"ס 05 הבוגל קלדה תנחתל ןופצמ 6 שיבכ      
,םיכותיח ,תרנצ יעטק תוברל חותיפה ינפ לעמ      
תוכימת ,תינוציח העיבצ ,תוגרבה וא\ו םיכותיר      
ןוטב תודוסי לע תנבלוגמ הדלפ יליפורפמ      
מ"ס 04*03*03 תוחפל תודימב ןיוזמ 03-ב      

                      1.00 'פמוק םישרדנה תודובעהו םירמוחה רתי לכו קמוע  
      
שיבכ לע 8" רטוקב םייק יליע "למג" טרפ יוניש     57.01.1346
םימ דמ תפסוה ללוכ ,קלדה תנחתל םורדמ 6      
,םיכותיח ,תרנצ יעטק תוברל ,8" ח"זמו 8"      
תוכימת ,תינוציח העיבצ ,תוגרבה וא\ו םיכותיר      
ןוטב תודוסי לע תנבלוגמ הדלפ יליפורפמ      
מ"ס 04*03*03 תוחפל תודימב ןיוזמ 03-ב      
.םישרדנה תודובעהו םירמוחה רתי לכו קמוע      
האירקל "הילד דרא" תרצות םימה דמ : הרעה      

                      1.00 'פמוק הצעומה י"ע עבקייש םגדמ קוחרמ  
      
8" רטוקב םייק רוביחל הנכה טרפ יוניש     57.01.1348
ללוכ ,"סיגאמיכ" לעפמ דיל 1 שיבכל םורדמ      
2" ץחל קרופ ,8" ח"זמ ,8" םימ דמ תפסוה      
,םיכותיח ,תרנצ יעטק תוברל ,2" ןוקיר זרבו      
תוכימת ,תינוציח העיבצ ,תוגרבה וא\ו םיכותיר      
ןוטב תודוסי לע תנבלוגמ הדלפ יליפורפמ      
מ"ס 04*03*03 תוחפל תודימב ןיוזמ 03-ב      
.םישרדנה תודובעהו םירמוחה רתי לכו קמוע      
האירקל "הילד דרא" תרצות םימה דמ : הרעה      

                      1.00 'פמוק הצעומה י"ע עבקייש םגדמ קוחרמ  
םימ יווק 10.75 כ"הס            

      
ב ו י ב  י ו ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ גוס לכמ בויב יווק תחנהו הקפסא      
הביצח וא/ו םיינכמ םילכב הביצח וא/ו הריפח      
םילבגומ םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
הדובע ,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע      
,תויתשתל תוכימסב      
      
לכ םע םואית ,תחתמו לעמ תויתשת תייצח      
וא םיפוג םתוא לש חוקיפו תויושרו םיפוגה      
תונכהו תוקידבה לכ ,הדש יתורש ,תויושר      
םאתהב תוקידבה עוציבל םירודיסהו      
,תוקידבל המרגורפל      
      
      
      
      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     022 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
טוח םע ןומיס טרס ,לוח תפיטע      
רזוח יולימ ,"בויב" בותיכו הטסורינ\יתכתמ      
םיחפסה לכ ,תובכש קודיה ,ןנכתמה טרפ פ"ע      
קרפ יפל הדובעו םירמוח יביכרמ לכו םירזיבאו      
.יללכה טרפמב 75      
      
שגדומ .ןנכתמה טרפ יפל ויהי הרקב יאת      
הביצח וא/ו הריפח ללוכ הרקב יאת ריחמש      
דע רזוח יולימ ,םיידיב וא/ו םיינכמ םילכב      
שיבכ הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
,הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב      
      
בולכ םע סלגרביפמ םלוסו וא\ו הדירי יבלש      
.החונמ יחטשמו םייניב יחטשמ ,הנגה      
      
לש הרקמב "הדידמה ינפוא" ףיעסל תפסותב      
ינפמ" הרדגהה םייק שיבכב בויב וק תחנה      
.טלפסאה ינפמ איה "עקרקה      
      
לכב ןלבקל םימולשתב לפכ ויהי אלש שגדומ      
אתב בויב ירוביח לוטיב וא תוירבחתהל עגונה      
דבלב דחא םעפ היהי םולשתה ,םייק הרקב      
תואיצי וא תוסינכה רפסמל רשק אלל אתל      
.תולטבתמ וא תופסוותמש      
      
לוטיבו םירוביח תפסוה לש הרקמב ןכל      
דחא תורבחתה םלושי ,את ותואב םירוביח      
.רתויב לודגה רטוקה פ"ע דבלב      
      
- "םימולשתב לפכ" םדוקה ףיעסל ךשמהב      
רבעמ םייק בויב וק לע הרקב את לש הרקמב      
םוש םלושי אל בויב וק לע את ןיגב תפסותל      
.אתל תורבחתה      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמלו קחרמ לכל      
ללוכ ,קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
.ןהינימל הכיפש תורגא ימולשת      
      
לכ תא םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירתיהו םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה      
םתומלשב תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה      
העונת ירדסה לש לעופב עוציבו ןונכת תוברל      
,ךכמ עמתשמו ךורכה לכ םע עוציבה ןמזב      
      
      
      
      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     023 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יפכ ךכמ עמתשמה לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת      
םיווק תחנה רשפאל מ"ע ךרוצ פ"עו שרדייש      
םינבמ וא\ו םייק שיבכל דומצה םינקתמו      
לע הרימש ךות תרחא תיתשת לכ וא\ו םימייק      
.םתוביציו תוחיטב יללכ      
      
,הזוח\זרכמה יכמסמב רמאנל תפסותבו ףסונב      
בלוצמ ןליתאילופ וא\ו ןליתאילופ תורוניצ ריחמ      
לכ םע תכרעמה לכ לע תוירחא םיללוכ      
םינש 01 ךשמל )םירזיבאו תורוניצ( היביכרמ      
תושר תבוטל תרנצה ןרצי י"ע תוחפל      
,דיגאת\תימוקמה      
      
ן'זויפורטקלא תועצמאב תרנצה ןיב רוביח      
תדועת לעב ןלבק תועצמאב עוציב ,דבלב      
ןומיס טרס ,הז גוסמ תרנצ תנקתהל הכמסה      
הילע ,"בויב" בותיכו הטסורינ\יתכתמ טוח םע      
למשח תספוק ,ףוגמ את ךותב טרסה לש      
רישכמ תועצמאב תופיצר תקידב ,הרוגס      
.רותיאל      
      
תרנצה ןרצי לע שארמ רושיא לבקל ןלבקה לע      
ןתמ יבגל ןה ,תרשואמה הפולחל םאתהב      
לכ לע ןרצי לש תוירחאה בתכו הדשה תורש      
.םתחנהו תרנצ תנמזה םרטב תאז תכרעמה      
      
םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
ינפל ,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב      
םולשת .הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה      
ןלבקהו םמושירב הנתומ הלאה תודובע ןיגב      
םושיר ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי אל      
הדובעה ןכא םא וליפא עוציבה ינפל ןמויב      
.העצוב      
      
ןוחטבה יביכרמ לכ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
החטבא ,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמה      
.'וכו תרבגומ      
      
תמגודכ E.P.D.H גוסמ ןליתאילופ תורוניצ      
    EP 001 71( 01 גרד-RDS( תוברל ע"ש וא  
תפיטעו דופיר ,ךותירה יחפסו תודובעה לכ      
עקרקב םיחנומ ,רזוח יולימו לוח      
      
,מ"מ 002 רטוקב ,בויבל 001EP תורוניצ     57.02.0162

                     20.00 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב  עקרקב םיחנומ רטמ   
      
,מ"מ 002 רטוקב בויבל 001EP תורוניצ     57.02.0164

                    140.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
20.75.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     024 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,מ"מ 002 רטוקב ,בויבל 001EP תורוניצ     57.02.0166

                    260.00 'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
,מ"מ 002 רטוקב בויבל 001EP תורוניצ     57.02.0168

                    550.00 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב  עקרקב םיחנומ רטמ   
      
,מ"מ 002 רטוקב בויבל 001EP תורוניצ     57.02.0170

                    140.00 'מ 57.3 דעו 62.3-מ קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
,מ"מ 002 רטוקב בויבל 001EP תורוניצ     57.02.0172

                     50.00 'מ 52.4 דעו 67.3-מ קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
,מ"מ 002 רטוקב בויבל 001EP תורוניצ     57.02.0174

                     20.00 'מ 57.4 דעו 62.4-מ קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
,מ"מ 052 רטוקב ,בויבל 001EP תורוניצ     57.02.0196

                     50.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
,מ"מ 052 רטוקב ,בויבל 001EP תורוניצ     57.02.0198

                    220.00 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
,מ"מ  052 רטוקב בויבל 001EP תורוניצ     57.02.0200

                    410.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
052 רטוקב בויבל 001EP תורוניצ     57.02.0202
57.2 דעו 62.2-מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ      

                    860.00 'מ רטמ   
      
,מ"מ 052 רטוקב בויבל 001EP תורוניצ     57.02.0204

                     20.00 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
הביצח וא/ו הריפח םיללוכ תוחושה יריחמ      
דע רזוח יולימ ,םיידיב וא/ו םינכמ םילכב      
שיבכ הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
תוברל הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב      
יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא הדירי יבלש      
החוש ירבחמו החונמ יחטשמ וא/ו םייניב      
      
הבוג תמאתה םיללוכ םניא תוחושה יריחמ      
10.15 קרפ-תתב שיש      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     025 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0540
הרקת תוברל רטמ 57.1 דעו 62.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

                      3.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש ,למס 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0542
הרקת תוברל רטמ 52.2 דעו 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

                      3.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0544
הרקת תוברל רטמ 57.2 דעו 62.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

                      2.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש ,למס 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0546
הרקת תוברל רטמ 57.2 דעו 62.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

                      1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש ,למס 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0548
הרקת תוברל רטמ 52.3 דעו 67.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

                      1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש 'חי   
      
      
      
      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     026 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0550
הרקת תוברל רטמ 57.3 דעו 62.3-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

                      1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0552
הרקת תוברל רטמ 52.4 דעו 67.3 -מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו פ"ע      

                      1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש ,למס 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0558
הרקת תוברל רטמ 52.4 דעו 67.3-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו פ"ע      

                      1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש ,למס 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0560
הרקת תוברל רטמ 57.4 דעו 62.4-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו פ"ע      

                      1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש ,למס 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0562
הרקת תוברל רטמ 52.5 דעו 67.4-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו פ"ע      

                      1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש ,למס 'חי   
      
      
      
      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     027 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0565
הרקת תוברל רטמ 57.5 דעו 62.5-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
,למס לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו פ"ע      

                      1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש 'חי   
      
001EP תורוניצמ תוחושל םיינוציח םילפמ      
בויבל )RDS-71( 01 גרד      
      
םיחפס ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ לפמ עוציב      
םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה לכו      
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0617
קמוע לכבו מ"מ 002 רטוקב בויבל ינוציח      

                      1.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0619
קמוע לכבו מ"מ 052 רטוקב בויבל ינוציח      

                      2.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
אתל מ"ס 002 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.02.0640
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
, ע"ש וא ביבוטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
טרפ יפל רזוח יולימו )דוביע( םילעתמה רודיס      

                      4.00 .הרקב אתל יטרדנטסה 'חי   
      
אתל מ"ס 052 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.02.0644
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
, ע"ש וא ביבוטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
טרפ יפל רזוח יולימו )דוביע( םילעתמה רודיס      

                      1.00 .הרקב אתל יטרדנטסה 'חי   
      
לכב הרקב את תמקה רובע ריחמ תפסות     57.02.0654
רטוק לכבו םייק בויב וק לע קמוע לכבו רטוק      
ירבחמ תנקתהל שרדנה לכ תוברל קמוע לכבו      
שררדנה לכ ,תואיציו תוסינכה לכב החוש      
תועשב הדובע ,בויבה תמירז תינמז הקספהל      
לכה )דוביע( םילעתמה רודיס ,תויתרגש אל      

                      1.00 .הרקב אתל יטרדנטס טרפל םאתהב 'חי   
      
      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     028 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
051-001 רטוקב בויב תוחוש יריחמל תפסות     57.02.0900

                     10.00 ינתירואילופ ינוציח יופיצ רובע מ"ס 'חי   
      
הביצח וא/ו הריפח םיללוכ תוחושה יריחמ      
דע רזוח יולימ ,םיידיב וא/ו םינכמ םילכב      
שיבכ הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
יבלש תוברל הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב      
"הדשרופ" םימטא , סלגרביפמ םלוס וא הדירי      
ןגואו ןגוא( תרוקיב רזיבא ,תרנצ יעטק ,ע"ש וא      
'וכו )רוויע      
      
תוימורט תוילוחמ הרקב את ריחמל תפסות     57.02.0910
יטרפ רובע קמוע לכב מ"ס 001 רטוקב      
יעטק : ללוכ ,רוגס ינויצטיברג בויב וק עוציב      

                     22.00 'וכו )רוויע ןגואו ןגוא( תרוקיב ירזיבא ,תרנצ 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ הרקב את ריחמל תפסות     57.02.0915
עוציב יטרפ רובע קמוע לכב מ"ס 521 רטוקב      
,תרנצ יעטק : ללוכ ,רוגס ינויצטיברג בויב וק      

                     49.00 'וכו )רוויע ןגואו ןגוא( תרוקיב ירזיבא 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ הרקב את ריחמל תפסות     57.02.0920
עוציב יטרפ רובע קמוע לכב מ"ס 051 רטוקב      
,תרנצ יעטק : ללוכ ,רוגס ינויצטיברג בויב וק      

                      3.00 'וכו )רוויע ןגואו ןגוא( תרוקיב ירזיבא 'חי   
      
בויב וקל בויב וק רוביח רובע תפסות     57.02.0940
מ"ס 002 רטוקב שדח רוגס ינויצטיברג      
רטוק לכב םייק הרקב אתב תמייק תכרעמל      
,שרדי םא םייקה אתה יוליג תוברל קמוע לכבו      
,בויב תמרזה לש תינמז הקספהל שורדה לכ      
רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש אל תועשב הדובע      
)דוביע( םילעתמה רודיס ,ע"ש וא ביבוטיא      

                      4.00 .הרקב אתל יטרדנטסה טרפ יפל רזוח יולימו 'חי   
      
בויב וקל בויב וק רוביח רובע תפסות     57.02.0944
אתל מ"ס 052 רטוקב שדח רוגס ינויצטיברג      
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
, ע"ש וא ביבוטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
טרפ יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס      

                      1.00 .הרקב אתל יטרדנטסה 'חי   
      
: ללוכ רוגס ינויצטיבג בויב יווק רוביחל תונכה      
'וכו ןומיס דומע ,ךותירב קקפ      
      
      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     029 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
01 גרד 001EP תורוניצמ שרגמ רוביחל הנכה     57.02.0965
    )71-RDS( קמוע לכבו מ"מ 061 רטוקב בויבל  
,ן'זויפוטקלא קקפב רוניצה הצק תריגס תוברל      
לכו רדג וא\ו ןוטב ריקל תחתמ וא ךרד רבעמ      

                    250.00 ואדיו םוליצל םירודיסהו תונכהה רטמ   
      
לש ימינפ יופיצ םע ימלוג בויבל הדלפ תורוניצ      
םיולג םינקתומ ,תינוציח העיבצו הנימולא טלמ      
,שרדנכ םיגוסה לכמ םיחפס ללוכ ,ןורשג לע      
'וכו םיקבח ,תולוזנוק      
      
ןפוד יבועו 21" רטוקב ל"נכ הדלפ תורוניצ     57.02.0973

                     30.00 תינוציח העיבצו ימינפ יופיצ םע 61/3" רטמ   
      
לש ימינפ יופיצ ימלוג בויבל הדלפ תורוניצ      
ןליתאילופ תינוציח הפיטעו הנימולא טלמ      
)מ"מ 4 יבוע( 4 וירט יתבכש תלת לוחש      
םיגוסה לכמ םיחפס ללוכ ,עקרקב םינקתומ      
'וכו םיקבח ,תולוזנוק ,שרדנכ      
      
ןפוד יבועו 21" רטוקב ל"נכ הדלפ תורוניצ     57.02.0976

                     40.00 רטמ 57.2 דע קמועב עקרקב ןקתומ 61/3" רטמ   
      
ינויצטיברג בויבל תוחושב םיימינפ םילפמ      
)RDS-71( 01 גרד 001EP תורוניצמ רוגס      
בויבל      
      
תודובעה לכו םירזיבאה ללוכ לפמ עוציב      
םלשומ עוציבל תושורדה      
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0985
מ"ס 53 דע קמועבו מ"מ 061 רטוקב בויבל      

                      1.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0986
מ"ס 53 לעמ קמועבו מ"מ 061 רטוקב בויבל      

                      4.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0987
53 דע קמועבו מ"מ 061 רטוקב בויבל לופכ      

                      1.00 טרפל םאתהב מ"ס 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0988
53 לעמ קמועבו מ"מ 061 רטוקב בויבל לופכ      

                      1.00 טרפל םאתהב מ"ס 'חי   
      
      
      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     030 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0990
םאתהב מ"ס 53 דעו מ"מ 002 רטוקב בויבל      

                      1.00 טרפל 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0991
מ"ס 53 לעמ קמועבו מ"מ 002 רטוקב בויבל      

                      1.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0992
53 דע קמועבו מ"מ 002 רטוקב בויבל לופכ      

                      1.00 טרפל םאתהב מ"ס 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0994
53 לעמ קמועבו מ"מ 002 רטוקב בויבל לופכ      

                      4.00 טרפל םאתהב מ"ס 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0995
מ"ס 53 לעמ קמועבו מ"מ 052 רטוקב בויבל      

                      4.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0996
קמועבו מ"מ 002 + 061 םירטקב בויבל לופכ      

                      1.00 טרפל םאתהב מ"ס 53 לעמ 'חי   
בויב יווק 20.75 כ"הס            

      
ה י ק ש ה ל  ן י ח ל ו ק  י מ  י ו ו ק  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
םימ יווק 10.75.10 קרפ-תת יפל תורעה      
      
יופיצ םע ,'מטא 61 לש הדובע ץחלל ףוגמ      
םינגוא תוברל יסקופא ינוציח יופיצו םינפ      
םיידגנ      
      

                     12.00 'פמוק 4" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.03.0318
      

                      1.00 'פמוק 6" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.03.0320
      
לש הדובע ץחלל םימל בלושמ ריווא םותסש      
הסינכב ףוגמ ללוכ וניא ריחמה 'מטא 61      
      

                      6.00 'פמוק 2" רטוק םימל בלושמ ריווא םותסש 57.03.0382
      
וקל רוביח ,םייק םימ וקל שדח םימ וק רוביח      
לכ ללוכ םייתשורח םירזיבא תועצמאב םייקה      
םירזיבא ,תודובע ,הריפח( תוולנה תודובעה      
)רוביחה עוציבל םישרדנה      
      

30.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     031 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וקל 4" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.03.0454

                      2.00 'פמוק 4" - 6" רטוקב והשלכ גוסמ םייק  
      
וקל 6" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.03.0460

                      3.00 'פמוק 6" - 8" רטוקב והשלכ גוסמ םייק  
      
היקשהל רוביח וא דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.03.0484
יטרדנטסה טרפ יפל )3" ףיקז( 2" רטוקב      
רדג וא\ו ןוטב ריק וא\ו תחתמ רבעמ תוברל      
םוקמב מ"מ 002 רטוקב CVP לוורש םע םייק      

                      1.00 שרדנה 'חי   
      
היקשהל רוביח וא דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.03.0488
יטרדנטסה טרפ יפל )4" ףיקז( 4" וא 3" רטוקב      
רדג וא\ו ןוטב ריק וא\ו תחתמ רבעמ תוברל      
םוקמב מ"מ 052 רטוקב CVP לוורש םע םייק      

                      2.00 שרדנה 'חי   
      
רטוקב 6 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש יעטק     57.03.0920
תריגסו רוניצה תלחשה תוברל  מ"מ 052      

                     40.00 ןתירואילופ בצקב תווצקה רטמ   
      
רטוקב 6 גרד  ןליתאילופ רוניצמ לוורש יעטק     57.03.0925
תריגסו רוניצה תלחשה תוברל מ"מ 061      

                    900.00 ןתירואילופ בצקב תווצקה רטמ   
      
רטוקב 6 גרד  ןליתאילופ רוניצמ לוורש יעטק     57.03.0930
תריגסו רוניצה תלחשה תוברל  מ"מ 011      

                   1100.00 ןתירואילופ בצקב תווצקה רטמ   
      
לוגס עבצ - םיפוגמ תמוצ      
      
םיחפסו תרנצ יעטק - A טרפ - םיפוגמ תמוצ     57.03.0970
- ןליתאילופ רוניצמ 4" יליע קותינ ףוגמל      

                      1.00 דרפנב םלושי ףוגמה 'חי   
      
םיחפסו תרנצ יעטק - C טרפ - םיפוגמ תמוצ     57.03.0980
- ןליתאילופ רוניצמ 4" יליע קותינ ףוגמל      

                      2.00 דרפנב םלושי ףוגמה 'חי   
      
םיחפסו תרנצ יעטק - C טרפ - םיפוגמ תמוצ     57.03.0990
- ןליתאילופ רוניצמ 6" יליע קותינ ףוגמל      

                      2.00 דרפנב םלושי ףוגמה 'חי   
      
      
      
      
      

30.75.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../032 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     032 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עבצב 01 גרד 001EP ןליתאילופ רוניצ     57.03.9640
ימ" בותיכ םע VU-ל דימעו םודא וא לוגס      
קמועבו מ"מ 061 רטוקב "היתשל אל - היקשה      
הריפח ,םירזיבאו םיחפס תוברל 'מ 5.1 עצוממ      
טוח םע ןומיס טרס ,לוח דופיר ,הביצח וא\ו      
ימ וק תוריהז" בותיכ םע הטסורינ\יתכתמ      
תוקידב ,רזוח יולימ ,וקה ךרוא לכל "היקשה      

                    900.00 שרדנכ תודובעהו םירמוחה רתי לכו רטמ   
      
עבצב 01 גרד 001EP ןליתאילופ רוניצ     57.03.9690
ימ" בותיכ םע VU-ל דימעו םודא וא לוגס      
קמועבו מ"מ 011 רטוקב "היתשל אל - היקשה      
הריפח ,םירזיבאו םיחפס תוברל 'מ 5.1 עצוממ      
טוח םע ןומיס טרס ,לוח דופיר ,הביצח וא\ו      
ימ וק תוריהז" בותיכ םע הטסורינ\יתכתמ      
תוקידב ,רזוח יולימ ,וקה ךרוא לכל "היקשה      

                   1100.00 שרדנכ תודובעהו םירמוחה רתי לכו רטמ   
      
011 רטוקב וק ףוס - דיתעב רוביחל הנכה     57.03.9900

                      2.00 מ"מ 'חי   
היקשהל ןיחלוק ימ יווק 30.75 כ"הס            

בויבו םימ 75 כ"הס            

      
)ת ו י מ ו י ( י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
      
ם ד א  ח כ  ת ד ו ב ע  10.06 ק ר פ  ת ת       
      

                     40.00 יעוצקמ לעופ תדובע ע"ש  60.01.0010
      

                     40.00 יעוצקמ יתלב לעופ תדובע ע"ש  60.01.0020
      

                     80.00 הדובע להנמ תדובע ע"ש  60.01.0030
      
תורוניצ תחנהו ךותירל )םישנא 2( תווצ תדובע     60.01.0040
לכל סחייתמ ע"ש ריחמ( תכתר תוברל      

                     20.00 )תכתרה ללוכו םישנא 2 לש תווצה ע"ש   
      

                     10.00 הדידמ תווצ תדובע ע"י  60.01.0050
םדא חכ תדובע 10.06 כ"הס            

      
י ס ד נ ה  י נ כ מ  ד ו י צ  ת ד ו ב ע  20.06 ק ר פ  ת ת       
      
תלוביק םע דחא ריצ הניכר תיאשמ תדובע     60.02.0010

                     20.00 ק"מ 51-9 ע"ש   
      
      
      

20.06.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../033 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     033 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תלוביק םע םיריצ ינש הניכר תיאשמ תדובע     60.02.0020

                     20.00 ק"מ 81-51 ע"ש   
      
םע 8 * 4 הענה םע הניכר תיאשמ תדובע     60.02.0022

                     20.00 ק"מ 22-02 תלוביק ע"ש   
      
XC3BCJ גוסמ ףכ םע ינפוא ןורפחמ תדובע     60.02.0030

                     20.00 ליבקמ וא ע"ש   
      
058S גוסמ ינפוא ןורפחמ ינימ תדובע     60.02.0040

                     20.00 ליבקמ וא TACBOB ע"ש   
      
078T גוסמ ילחז ןורפחמ ינימ תדובע     60.02.0042

                     20.00 ליבקמ וא TACBOB ע"ש   
      
F059 גוסמ ינפוא )לפוש( העי תדובע     60.02.0050

                     20.00 ליבקמ וא RALLIPRETAC ע"ש   
      
F669 גוסמ ילחז )לפוש( העי תדובע     60.02.0052

                     20.00 ליבקמ וא RALLIPRETAC ע"ש   
      
L559 גוסמ ילחז )לפוש( העי תדובע     60.02.0060

                     20.00 ליבקמ וא RALLIPRETAC ע"ש   
      
גוסמ )רדיירגרוטומ( תסלפמ תדובע     60.02.0070

                     20.00 ליבקמ וא 3M21 RALLIPRETAC ע"ש   
      
3M41 )רדיירגרוטומ( תסלפמ תדובע     60.02.0072

                     20.00 ליבקמ וא RALLIPRETAC ע"ש   
      
שיטפו ףכ םע ילחז ילוארדיה רפחמ תדובע     60.02.0080
וא D543 RALLIPRETAC גוסמ הריבש      

                     20.00 ליבקמ ע"ש   
      
F033 גוסמ ינפוא ילוארדיה רפחמ תדובע     60.02.0090

                     20.00 ליבקמ וא RALLIPRETAC ע"ש   
      
הטלפ םע "הקב'ג" ןטק ינדי שבכמ תדובע     60.02.0100

                     20.00 תינויצרביו ע"ש   
      
ןוט 51-01 לקשמב ענוממ טטור שבכמ תדובע     60.02.0110

                     20.00 ליבקמ וא 3D312 GAMOB גוסמ  ע"ש   
      
לעמ לקשמב ענוממ טטור שבכמ תדובע     60.02.0112

                     20.00 ליבקמ וא D812 GAMOB גוסמ ןוט 71 ע"ש   
      
      
      

20.06.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../034 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     034 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לעמ לקשמב ענוממ טטור שבכמ תדובע     60.02.0114
שבכ ילגר םע D812 GAMOB גוסמ ןוט 71      

                     20.00 ליבקמ וא ע"ש   
      
ללוכ )רוסרפמוק( ריוא סחדמ תדובע     60.02.0120

                     20.00 ליעפמו םישיטפ ינש ע"ש   
      
51 תלוביק םע םיריצ ינש םימ תילכימ תדובע     60.02.0130

                     20.00 תוחפל ק"מ ע"ש   
      

                     20.00 ליעפמ ללוכ )וגנוק( ילמשח שיטפ תדובע ע"ש  60.02.0150
      
הביאש ץחל לעב "תיבויב" תיאשמ תדובע     60.02.0210
בויב יווקב תומיתש תחיתפו תפיטשל הובג      

                     40.00 )לעופו ליעפמ( תווצ תוברל םימייק זוקינו ע"ש   
      
םישיבכ יוקינל באוש "שיבכ אטאטמ" תדובע     60.02.0220

                     20.00 תלוספה קוליס ללוכ ע"ש   
      
,ףכ םע יפוקסלט ינפוא סימעמ תדובע     60.02.0270
548TLM גוסמ המרה תמבו הזגלמ      

                     20.00 ליבקמ וא 535BCJ וא UOTINAM ע"ש   
יסדנה ינכמ דויצ תדובע 20.06 כ"הס            

)תוימוי( י'גר תודובע 06 כ"הס            

      
ם י י נ מ ז  ה ע ו נ ת  י ר ד ס ה  09 ק ר פ       
      
ע ו צ י ב ל  ה ע ו נ ת  י ר ד ס ה  90.09 ק ר פ  ת ת       
ה ד ו ב ע ה       
      
ןיגב ןלבקה תואצוהב ןימזמה תופתתשה     90.09.0300
העונת ירדסה עוציבו רושיא, םואית ,ןונכת      
ללוכ ,טקייורפה לש עוציבה יבלש לכל םיינמז      
םישיבכה תחיתפו םייפוס העונת ירדסה עוציב      

                      1.00 'פמוק .העונתל  
      
תוינכת ןיכהל ןלבקה לע : םדוק ףיעסל ךשמה      
,תימוקמה הצעומה ירושיא תא לבקלו      
הדובעה .רחא ךמסומ םרוג לכו הרטשמה      
תוכמסומה תויושרה תושירד לכ עוציב תללוכ      
ינווכמ וא\ו םירטוש ,הליל תודובע תוברל      
.םישורדה םירמוחהו דויצ לכו רכשב העונת      
      
      
      
      
      

90.09.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../035 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     035 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רחאל %01 יפל םולשתה : םדוק ףיעסל ךשמה      
יבלש עוציב רחאל %06 ,ןונכתה רושיא      
יבלש רפסמל וקלוחי הלא %06( ,עוציבה      
םויס רחאל %03-ו )לעופב ועצוביש עוציבה      
.תודובעה לכ תריסמו      
      
ירדסה לכ רובע םולשתה : םדוק ףיעסל ךשמה      
לכ עוציב ךרוצל ועצוביש םיינמזה העונתה      
רבעמ תפסות םוש םלושת אל .טקיורפה      
.הביס םושמ הז בצקהל      

הדובעה עוציבל העונת ירדסה 90.09 כ"הס            

םיינמז העונת ירדסה 09 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ כ"הס          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../036 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     036 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

1 שיבכ ךרואל זוקינ תולעת תרדסה 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.15 ק ר פ  ת ת       
      
,תסמעה םיללוכ הז קרפב םיפיעסה יריחמ      
היחמצ\תלוספ\רמוח לכ קוליסו יוניפ ,תלבוה      
הרויש םוקמל קוליס וא\ו רשואמ הכיפש רתאל      
לש עוציב תולובגמ אוהש קחרמ לכל חקפמה      
.ךרוצה תדימב תורגא םולשתו טקייורפה      
      
לכ תא ללוכ - תויומכה בתכב ףיעס לכב ריחמה      
םירמוחה לכ תלבוהו תקפסא תאו תודובעה      
טרפמה יפ לע םישרדנהו ףיעסב םיעיפומה      
תוינכתבו םידחוימה הדידמה ינפואב דחוימה      
      
וניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
וא תריגס לש הרקמב תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ יוניש      

תויללכ תורעה 00.15 כ"הס            

      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
קוליס ללוכ יבוע לכב ןיוזמ ןוטב יחטשמ קוריפ     51.01.0090

                    100.00 .חטשהמ תלוספה ר"מ   
      
קוליסו יוניפ ללוכ פאר פיר יחטשמ קוריפ     51.01.0095

                     10.00 .חטשהמ תלוספה ר"מ   
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.01.0110
,קרופיש עטקל ביבסמ רוסינ תוברל שרדייש      

                    400.00 .חטשהמ תלוספה קוליסו יוניפ ר"מ   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.01.0330

                    100.00 שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      
יריבעמ לש האיצי הסינכ ינקתמ תסירהו קוריפ     51.01.0450
,הפצר ללוכ )מ"ס 051 רוניצ רטוק דע( םימ      
לכב ןיוזמ ןוטב יחטשמ ,תוריק ,םייפנכ      
םינבאמ וא\ו ןיוזמ ןוטבמ םישלגמ ,יבוע      
קוליסו יוניפ תוברל שורדה לכו ,יבוע לכב      

                      4.00 'פמוק .חטשהמ תלוספה  
      
051 דע רטוקב ןיוזמ ןוטבמ זוקינ רוניצ קוריפ     51.01.0480
תודובעה לכו הריפח ללוכ 'מ 4 דע קמועב מ"ס      
תלוספה קוליסו יוניפ תוברל תושורדה      

                     11.00 .חטשהמ רטמ   
קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס            

      
      
      
      

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../037 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     037 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

1 שיבכ ךרואל זוקינ תולעת תרדסה 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
,תולודג םינבא ץופינ ,יופינ םיללוכ ע"ע יריחמ      
רופחה רמוחה בטימ תרבעהו תסמעה ,ןוימ      
ץעויו חקפמה תויחנה יפל יולימ יחטשל      
)חקפמה לש בתכב ורושיא רחאל( עקרקה      
02 לש תובכשב ליגר קודיהב רוזיפ תוברל      
,קודיה רחאל מ"ס      
      
יוניפ וא\ו ןוסחא וא\ו : םדוק ףיעסל ךשמה      
תושרה םוחתב חקפמה הרויש םוקמל      
י"ע רשואמ הכיפש רתאל יוניפ וא\ו ,תימוקמה      
ללוכ ,קחרמ לכל תויטנבלרה תויושרהו חקפמה      
.ןהינימל הכיפש תורגא םולשת      
      
לכ תללוכ הדובעה ,)"שלקב"( ןבא ירבש     51.02.0245
אל ליטסקטואג דבו תושרדנה רפעה תודובע      

                     30.00 ר"מ\םרג 052 לקשמב גורא ק"מ   
      
תלעת יאוות ךרואל רפע תודובע עוציב     51.02.0275
רוקידה יווק ינש ןיב הנתשמ בחורב - הרדסהה      
,)ימורדהו ינופצה רוקיד יווק( םייק בצמ םע      
רקובמ וא\ו ליגר קודיה ,הריפח תללוכ הדובעה      
לש רקובמ וא\ו ליגר קודיהו רוזיפ ,תיתש לש      
ךרואל זוקינה תולעתמ הריפח יפדועמ יולימ      
+ 40.15 םיפיעסב טרופמכ 5 וא\ו 1 םישיבכ      
עוציבל דחוימה טרפמה לש 80.60.00.15      

                   1050.00 זוקינ תרדסה תודובע רטמ   
רפע תודובע 20.15 כ"הס            

      
ם י ע צ מ ו  א ב ו מ  י ו ל י מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
טרופמכ - שרדיי םאב קר אבומ יולימ תקפסא     51.03.0030
עוציבל דחוימה טרפמה לש 40.15 ףיעסב      

                   2000.00 5-ו 1 םישיבכ ךרואל זוקינ תרדסה תודובע ק"מ   
םיעצמו אבומ יולימ 30.15 כ"הס            

      
ן ו פ י ד /ב ו צ י י  ת ו ד ו ב ע  80.15 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ד ל ו ב ב       
      
םירדלובב ןופיד/בוציי תודובע עוציבו הקפסא     51.08.0020
גורא אל ינכטואג דבו ירלונרג רמוח יבג לע      
דע הלעתה תונפדב ,ר"מ\םרג 052 לקשמב      
יפ לע - ןופיד רטמ 04.1 לש ללוכ הבוגל      

                   1050.00 6100 תינכתב C טרפב ןומיסה רטמ   
      
      
      
      
      

80.15.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../038 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     038 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

1 שיבכ ךרואל זוקינ תולעת תרדסה 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יבג לע םירדלוב,םיעלס לש החנהו הקפסא     51.08.0030
לקשמב גורא אל ינכטואיג דבו ירלונרג רמוח      
ןופידל םייקפוא םיחטשב ,ר"מ\םרג 052      
D טרפב ןומיסה יפ לע - הלעתה תיתחת      

                    160.00 1006 תינכתב ר"מ   
      
םירדלובב ןופיד/בוציי תודובע עוציבו הקפסא     51.08.0040
גורא אל ינכטואג דבו ילונרג רמוח יבג לע      
לש תנפודמ ןפודב ,ר"מ\םרג 052 לקשמב      
,רטמ 04.1 הבוגל לעמש הבוגב הלעתה      
ןומיסה יפ לע - 1:1-מ הנוש ןפוד עופישב      

                    500.00 1006 תינכתב C טרפב ר"מ   
      
עקרקב תיכנא ןומט רדלובמ "ןש" עוציב     51.08.0050
- המירזה סלפמל תחתמ 'מ 5.1-כ קמועב      
הסינכ וא חותפ חטשל תנפודמ הלעת אצומב      

                     30.00 E טרפ יפל חותפ חטשמ תנפודמ הלעתל רטמ   
      
תעקושמ פאר-פיר ןבאמ חטשמ תקיציו תיינב     51.08.0060
תודובע לכ תללוכ הדובעה ,ןיוזמ 03-ב ןוטבב      
טרפמה יפל תושרדנה תודובעה רתי לכו רפעה      

                     70.00 תינכתהו ר"מ   
      

                      7.00 'פמוק ןנכותמ בצמל םייק האיצי רוניצ/ ןקתמ תמאתה 51.08.0070
םירדלובב ןופיד/בוציי תודובע 80.15 כ"הס            

חותיפו םישיבכ 15 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1 שיבכ ךרואל זוקינ תולעת תרדסה כ"הס          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../039 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     039 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

5 שיבכ ךרואל זוקינ תולעת תרדסה 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.15 ק ר פ  ת ת       
      
,תסמעה םיללוכ הז קרפב םיפיעסה יריחמ      
היחמצ\תלוספ\רמוח לכ קוליסו יוניפ ,תלבוה      
הרויש םוקמל קוליס וא\ו רשואמ הכיפש רתאל      
לש עוציב תולובגמ אוהש קחרמ לכל חקפמה      
.ךרוצה תדימב תורגא םולשתו טקייורפה      
      
לכ תא ללוכ - תויומכה בתכב ףיעס לכב ריחמה      
םירמוחה לכ תלבוהו תקפסא תאו תודובעה      
טרפמה יפ לע םישרדנהו ףיעסב םיעיפומה      
תוינכתבו םידחוימה הדידמה ינפואב דחוימה      
      
וניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
וא תריגס לש הרקמב תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ יוניש      

תויללכ תורעה 00.15 כ"הס            

      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ יבוע לכב ןיוזמ ןוטב יחטשמ קוריפ     51.01.0090

                     40.00 .חטשהמ תלוספה קוליסו יוניפ ר"מ   
      
קוליסו יוניפ ללוכ פאר פיר יחטשמ קוריפ     51.01.0095

                     20.00 .חטשהמ תלוספה ר"מ   
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.01.0110
,קרופיש עטקל ביבסמ רוסינ תוברל שרדייש      

                    350.00 .חטשהמ תלוספה קוליסו יוניפ ר"מ   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.01.0330

                    100.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      
יריבעמ לש האיצי הסינכ ינקתמ תסירהו קוריפ     51.01.0450
,הפצר ללוכ )מ"ס 051 רוניצ רטוק דע( םימ      
,יבוע לכב ןיוזמ ןוטב יחטשמ ,תוריק ,םייפנכ      
,יבוע לכב םינבאמ וא\ו ןיוזמ ןוטבמ םישלגמ      
תלוספה קוליסו יוניפ תוברל שורדה לכו      

                      4.00 'פמוק חטשהמ  
      
051 דע רטוקב ןיוזמ ןוטבמ זוקינ רוניצ קוריפ     51.01.0480
תודובעה לכו הריפח ללוכ 'מ 4 דע קמועב מ"ס      
תלוספה קוליסו יוניפ תוברל תושורדה      

                     55.00 .חטשהמ רטמ   
קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס            

      
      
      
      

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../040 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     040 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

5 שיבכ ךרואל זוקינ תולעת תרדסה 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
,תולודג םינבא ץופינ ,יופינ םיללוכ ע"ע יריחמ      
רופחה רמוחה בטימ תרבעהו תסמעה ,ןוימ      
ץעויו חקפמה תויחנה יפל יולימ יחטשל      
)חקפמה לש בתכב ורושיא רחאל( עקרקה      
02 לש תובכשב ליגר קודיהב רוזיפ תוברל      
,קודיה רחאל מ"ס      
      
יוניפ וא\ו ןוסחא וא\ו : םדוק ףיעסל ךשמה      
תושרה םוחתב חקפמה הרויש םוקמל      
י"ע רשואמ הכיפש רתאל יוניפ וא\ו ,תימוקמה      
ללוכ ,קחרמ לכל תויטנבלרה תויושרהו חקפמה      
.ןהינימל הכיפש תורגא םולשת      
      
לכ תללוכ הדובעה ,)"שלקב"( ןבא ירבש     51.02.0245
אל ליטסקטואג דבו תושרדנה רפעה תודובע      

                    350.00 ר"מ\םרג 052 לקשמב גורא ק"מ   
      
תלעת יאוות ךרואל רפע תודובע עוציב     51.02.0275
רוקידה יווק ינש ןיב הנתשמ בחורב - הרדסהה      
,)ימורדהו ינופצה רוקיד יווק( םייק בצמ םע      
רקובמ וא\ו ליגר קודיה ,הריפח תללוכ הדובעה      
לש רקובמ וא\ו ליגר קודיהו רוזיפ ,תיתש לש      
ךרואל זוקינה תולעתמ הריפח יפדועמ יולימ      
+ 40.15 םיפיעסב טרופמכ 5 וא\ו 1 םישיבכ      
עוציבל דחוימה טרפמה לש 80.60.00.15      

                   2000.00 זוקינ תרדסה תודובע רטמ   
      
ףיעסב טרופמכ - םימייק היזורא יקזנב לופיט     51.02.0300
עוציבל דחוימה טרפמה לש 02.60.00.15      

                   2500.00 זוקינ תרדסה תודובע ר"מ   
רפע תודובע 20.15 כ"הס            

      
ם י ע צ מ ו  א ב ו מ  י ו ל י מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
טרופמכ - שרדיי םאב קר אבומ יולימ תקפסא     51.03.0030
עוציבל דחוימה טרפמה לש 40.15 ףיעסב      

                   2000.00 5-ו 1 םישיבכ ךרואל זוקינ תרדסה תודובע ק"מ   
םיעצמו אבומ יולימ 30.15 כ"הס            

      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תוברל הנמטהה תוכאלמ לכ תא םיללוכ      
סלפמל דע הביצחה וא/ו הריפח תודובע      
רפע יפדוע קוליסו יוניפ ,תרנצ תחנהל שרדנה      
קמועב החנה ,רשואמ הכיפש רתאל תלוספו      
,טנמצ-טיט וא הזר ןוטבמ תבשות ,שרדנה      
      

60.15.30 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../041 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     041 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

5 שיבכ ךרואל זוקינ תולעת תרדסה 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לוח יוסיכו דופיר : םדוק ףיעסל ךשמה      
לוח תפיטעל לעמ רזוח יולימ ,םושמוש      
רמוחמ שיבכה הנבמ תיתחתל דעו תורוניצל      
רקובמ קודיה רחאל מ"ס 02 לש תובכשב ררבנ      
,)מ"נחב( MSLC ןוטבב וא      
      
תודובעה רתי לכו ןומיס : םדוק ףיעסל ךשמה      
תושירד י"פע לכה ,םישרדנה םירמוחהו      
דחוימה ינכטה טרפמה ,יללכה טרפמה      
.תוינכותבש םיטרפהו      
      
יפל ןיוזמ ןוטבמ םימוטא זוקינה תורוניצ לכ      
ימוג םטא םע ,0102 תנשמ ןכדועמה 72 י"ת      
.רוניצה רוציי בלשב ןומעפב ןגועמו הנבומ      
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0116

                     20.00 'מ 2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0196

                     10.00 'מ 0.3 דע 'מ 10.2-מ  קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןיוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0216

                     10.00 .'מ 0.4 דע 'מ 10.3-מ קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב זוקינל םוטא ןיוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0236

                     20.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב זוקינל םוטא ןיוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0256

                     10.00 .'מ 0.3 דע 'מ 10.2-מ קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב זוקינל םוטא ןיוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0276

                     10.00 .'מ 0.4 דע 'מ 10.3-מ קמועב ל"נכ 5 גרד רטמ   
      
ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.06.0420

                     20.00 .מ"ס 06 דע 04 םירטקב תורוניצ רובע רוצייה רטמ   
      
ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.06.0424

                     20.00 .מ"ס 08 רטוקב תורוניצ רובע רוצייה רטמ   
      
ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.06.0428

                     40.00 .מ"ס 001 רטוקב תורוניצ רובע רוצייה רטמ   
      
,מ"ס 001/001 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0520
מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
67.1 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 סמועל      

                      1.00 'פמוק .'מ 52.2 דעו 'מ  
      
      

60.15.30 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../042 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     042 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

5 שיבכ ךרואל זוקינ תולעת תרדסה 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,מ"ס 041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.06.0576
מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
67.3 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 ,סמועל      

                      1.00 'פמוק .'מ 52.4 דעו 'מ  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0600
מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
62.3 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 סמועל      

                      1.00 'פמוק .'מ 57.3 דעו 'מ  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.06.0604
מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
67.3 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט 04 סמועל      

                      1.00 'פמוק .'מ 52.4 דעו 'מ  
      
,ןיוזמ 03-ב ןוטבמ יריא רשג תקיציו תיינב     51.06.0900
לוח תיתשת ,רפעה תודובע לכ תללוכ הדובעה      
לכו רקובמ קודיהב 'א גוס עצמ וא\ו יתיסרח      

                     60.00 תינכתהו טרפמה יפל תושרדנה תודובעה רתי ר"מ   
זוקינו לועית תודובע 60.15 כ"הס            

      
ן ו פ י ד /ב ו צ י י  ת ו ד ו ב ע  80.15 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ד ל ו ב ב       
      
םירדלובב ןופיד/בוציי תודובע עוציבו הקפסא     51.08.0010
אל ינכטואג דבו ירלונרג רמוח יבג לע      
הלעתה תונפדב ,ר"מ\םרג 052 לקשמב גורא      
יפ לע - ןופיד רטמ 07.1 לש ללוכ הבוגל דע      

                   2000.00 6100 תינכתב C טרפב ןומיסה רטמ   
      
יבג לע םירדלוב וא\ו םיעלס לש החנהו הקפסא     51.08.0030
לקשמב גורא אל ינכטואיג דבו ירלונרג רמוח      
ןופידל םייקפוא םיחטשב ,ר"מ\םרג 052      
D טרפב ןומיסה יפ לע - הלעתה תיתחת      

                   1800.00 1006 תינכתב ר"מ   
      
םירדלובב ןופיד/בוציי תודובע עוציבו הקפסא     51.08.0040
גורא אל ינכטואג דבו ילונרג רמוח יבג לע      
לש תנפודמ ןפודב ,ר"מ\םרג 052 לקשמב      
,רטמ 07.1 הבוגל לעמש הבוגב הלעתה      
ןומיסה יפ לע - 1:1-מ הנוש ןפוד עופישב      

                   1000.00 1006 תינכתב C טרפב ר"מ   
      
עקרקב תיכנא ןומט רדלובמ "ןש" עוציב     51.08.0050
- המירזה סלפמל תחתמ 'מ 5.1-כ קמועב      
הסינכ וא חותפ חטשל תנפודמ הלעת אצומב      

                    220.00 E טרפ יפל חותפ חטשמ תנפודמ הלעתל רטמ   
80.15.30 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../043 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     043 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

5 שיבכ ךרואל זוקינ תולעת תרדסה 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תעקושמ פאר-פיר ןבאמ חטשמ תקיציו תיינב     51.08.0060
תודובע לכ תללוכ הדובעה ,ןיוזמ 03-ב ןוטבב      
טרפמה יפל תושרדנה תודובעה רתי לכו רפעה      

                    130.00 תינכתהו ר"מ   
םירדלובב ןופיד/בוציי תודובע 80.15 כ"הס            

חותיפו םישיבכ 15 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

5 שיבכ ךרואל זוקינ תולעת תרדסה כ"הס          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../044 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     044 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

7 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת תמלשה 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  ,ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 קרפ יללכה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םיליבומ      
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב תרנצה לכ      
80 קרפ יללכה טרפמה יפל ינקת ןומיס טרסו      
      
תרושקת/למשח/הרואת ילבכ רובע תרנצה לכ      
טוח ללוכ הנכומ הריפחב רטוקו גוס לכב      
יללכה טרפמה יפל ינקת ןומיס טרסו הכישמ      
80 קרפ      
      
גוס לכב םיפיפכ\םיחישק למשח ילבכ רבעמל      
.רטוקו      
      
רטוק מ"מ 63 קורי דבכ ףיפכ CVP רוניצ     08.01.0055

                    200.00 .מ"מ 4 רטוקב ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ רטמ   
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0095
הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

                   1500.00 .ןוליינמ מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0100
הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

                   1500.00 .ןוליינמ מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.01.0140
גרד מ"מ 3.5 ןפוד יבועב )4"( מ"מ 011 רטוק      
תוטנדרואוק ןומיס ללוכ ,25417 י"ת יפל 5.21      
טרס ,ךמסומ דדומ י"ע תרנצה םויס תדוקנ לש      
אמייק רב יעקרק לע ןומיסו ינקת ןומיס      
רבעמ רטמ 1 דע םילוורשה םויס תודוקנב      

                    650.00 .הכרדמה םוחת ךותב וא שיבכה הצקל רטמ   
10.80.40 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../045 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     045 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

7 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת תמלשה 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יולימ הביצח/הריפח ללוכ הרקב אתל ריחמה      
ינוניב סמועל ןוטב הסכמ ,אתה תיתחתב ץצח      
קרפ יללכה טרפמ יפל טלפמוק 521B גוסמ      
.עוציב יטרפ יפלו 20.90.30.80 ףיעס 80      
      
קמועב מ"ס 06 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.01.0210
ץצח תבכש ,הביצח\הריפח ללוכ ,מ"ס 001      
י"ת יפל 521B גוסמ הסכמ ,מ"ס 02 יבועב      
תושרה למסו תרוקיבה את דועי טוליש ,984      
תיקסיפ ג"ע הסכמה תקיציב עובט תימוקמה      

                     10.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51 םוינימולא  
      
קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.01.0215
ץצח תבכש,הביצח\הריפח ללוכ ,מ"ס 001      
י"ת יפל 521B גוסמ הסכמ ,מ"ס 02 יבועב      
תושרה למסו תרוקיבה את דועי טוליש ,984      
תיקסיפ ג"ע הסכמה תקיציב עובט תימוקמה      

                     16.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51 םוינימולא  
      
מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     08.01.0245
ללוכ ,הביצח\הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו      
גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      
    521B את דועי טוליש ללוכ 984 י"ת יפל  
עובט תימוקמה תושרה למסו תרוקיבה      
51 םוינימולא תיקסיפ ג"ע הסכמה תקיציב      

                      2.00 'פמוק .רטוק מ"ס  
      
רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0255
ללוכ ,984 י"ת יפל 052C ןיממ הסכמו הרקית      
הסכמה תקיציב עובט תימוקמה תושרה למס      

                      4.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51 םוינימולא תיקסיפ ג"ע  
      
רובע מ"ס 06 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0256
ללוכ ,984 י"ת יפל 052C ןיממ הסכמו הרקית      
הסכמה תקיציב עובט תימוקמה תושרה למס      

                      2.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51 םוינימולא תיקסיפ ג"ע  
      
לע הנקתה רובע הרקב אתל ריחמ תפסות     08.01.0265
םיחתפ ךותיח ,תרנצה יוליג ללוכ תמייק תרנצ      

                      1.00 'פמוק .ןוטיבו תנקתה ,תרנצב  
      
הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     08.01.0270
למס ללוכ ,לזרב תקצימ יושע הרקב אתל      
בותיכהו הקיציב עובט הייריעה/הצעומה      
תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמה לע יטנוולרה      
יפלו 984 י"ת יפל 521B הסכמה ,לזרב תקצימ      

                     12.00 'פמוק .הכרדמב הנקתהל ,עוציב טרפ  
      

10.80.40 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../046 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     046 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

7 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת תמלשה 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     08.01.0280
למס ללוכ ,לזרב תקצימ יושע הרקב אתל      
בותיכהו הקיציב עובט הייריעה/הצעומה      
תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמה לע יטנוולרה      
984 י"ת יפל 052C הסכמה ,לזרב תקצימ      

                     12.00 'פמוק .שיבכה ילושב הנקתהל ,עוציב טרפ יפלו  
      
יוסיכו דופיר םיללוכ הביצח וא/ו הריפח יריחמ      
רקובמ קודיהב הביצח/הריפחה יולימ ,לוח      
טרפ יפל .וא.ט.ה.ש.א.א .דומ %89 תופיפצל      
,םיידיב וא/ו םילכב הדובעה ,טרפמ וא/ו      
אל ,רפע יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
.רוניצ ללוכ      
      
20.80 ףיעס 80 קרפ יללכה טרפמה יפל עוציב      
      
ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב      
      
םילכב  םילבכ תולעת הביצח וא/ו הריפח     08.01.0310
לש םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב      
    CVP תודוקנב )4"( מ"מ 011 רטוקב חישק  
קוח יפל תורחא תאירק תוכרעמ םע תולטצה      

                    300.00 למשחה רטמ   
      
וא\ו םילבכל תולעת תביצח וא\ו תריפח     08.01.0325
ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקת תורוניצל      
תרזחה ,הריפחו יולימ ,לוח יוסיכו דופיר      
הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      

                   1200.00 מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 09 דע קמועב רטמ   
      
םילבכ וא תנצל הלעת לש הביצח וא\ו הריפח     08.01.0330
ריבעמ( לושכמ חתמ וא לעמ עקרקה יגוס לכ      
)'וכו זג ,קלד ,םימ תרנצ ,קזב וק ,םימ      
תרנצ תחנהל ,לושכמה לש ובחור לכל      
תרנצה תנגהל ןוטב תקיצי ללוכ תירושרש      
תוחיטב יקחרמבו טלפמוק ,תוינכותל םאתהב      

                      8.00 'פמוק תינכדעה ותרודהמב למשחה קוחב שרדנכ  
      
תקמעה רובע הביצח וא הריפחל תפסות     08.01.0335
09 םוקמב( מ"ס 051 קמועל דע הריפחה      

                     12.00 )מ"ס רטמ   
      
וא םילכב םילבכ תולעת תביצח וא/ו תריפח     08.01.0340
םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב םיידיב      

                     50.00 )4"( מ"מ 011 לש רטמ   
      
      

10.80.40 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../047 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     047 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

7 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת תמלשה 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יקנ תונויד לוחב הריפח יולימ רובע תפסות     08.01.0345
וא שיבכ תויצחב מ"ס 02 לש תובכשב הפונמו      
דע היוור הבטרהבו רקובמ קודהב תוכרדמב      

                    120.00 .%89 לש תופיפצ תלבקל ק"מ   
      
הריפחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות     08.01.0350
הקמעה רובע תפסותה םלושת( הביצחה וא/ו      

                     20.00 .)דבלב רטמ   
      
מ"ס 06-04 בחורב ליבש\הכרדמ תחיתפ     08.01.0375
תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
הלעתה יולימו הביצח וא\ו הריפח ללוכ      
יפל רקובמ קודיהב 'א גוס עצמ תובכשב      
תרזחהו ליבש/הכרדמה ןוקית ,חקפמה תויחנה      
רושיאב טלפסא וא ףוציר ללוכ ותומדקל בצמה      

                    100.00 .דבלב בתכב חקפמה רטמ   
      
ותומדקל בצמה תרזחהו םייק שיבכ תייצח     08.01.0385
בתכב חקפמה רושיאב םוקישו רוסינ ללוכ      

                    100.00 .דבלב רטמ   
      
ח"עו י"ע עוציב ןונכת ללוכ תודוסיל ריחמה      
סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה תוברל ןלבקה      
ילעב םינבמ רודמב םושרו יושר רוטקורטסנוקו      
תא ,הרואת ידומע לש תודוסי ןונכתב ןויסינ      
ןרצימ ןלבקה לבקי ילארשי ןקת לע םינותנה      
.למשחה ןנכתמ ךרד םידומעה      
      
ללוכ גוס לכמ הרואת דומעל דוסיל ריחמה      
יפל רבעמ ילוורש ,רובה לש הביצחו הריפח      
,םיכתורמו םירבוחמ דוסי יגרב  ,תינכות      
תודובעה ראש לכו ןויז תדלפ ,דוסי תקראה      
יללכה טרפמ יפל .טלפמוק םישורדה םירמוחהו      
.עוציב טרפ יפלו 60.80 ףיעס 80 קרפ      
      
ןוטבמ קוצי 'מ 21 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0460
ללוכ ,מ"ס 081/001/001 תודימב ןיוזמ 03-ב      

                     30.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי תקראה  
      
תימוקמה תושרה םע םואתב ועצובי םיקוריפ      
קותינ ללוכ םישרדנה תוחיטבה יללכ לכ יפלו      
,םיסנפה ,םידומעה תא לולכי קוריפה .חתמהמ      
.דומעה לע ןקתומה דויצ לכו תועורזה      
וא חקפמה הרוי רשא םוקמל ולבוי םיטירפה      
.ותשירד יפל רתאהמ וקלוסי      
      
      
      

10.80.40 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../048 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     048 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

7 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת תמלשה 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
'מ 4 - מ לש הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ     08.01.0520
ינסחמל ותרבעהו רזוח שומישל 'מ 8 דע      

                      2.00 'פמוק .רשואמ הכיפש רתאל וא  תושרה  
      
10.8 - מ לש הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ     08.01.0525
ינסחמל ותרבעהו רזוח שומישל 'מ 21 דע 'מ      

                      2.00 'פמוק .רשואמ הכיפש רתאל וא תושרה  
      
ללוכ םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.01.0530
ותפילש ,דוסיה ביבסמ הביצח\הריפח      
'א גוס עצמב רוב תמיתס תוברל עקרקהמ      
הבטרהב קודיה ךות מ"ס 02 יבועב תובכשב      
ןוטבה דוסי תלבוה ,%89 לש תופיפצל דע      
וא ףוציר ינוקית ,חקפמה הרויש םוקמל      

                      4.00 'פמוק ,טלפסא  
      
ןוטבה דוסי תלבוהו : םדוקה ףיעסל ךשמה      
,שרדייש קחרמ לכל חקפמה הרויש םוקמל      
.ןהינימל הכיפש תורגא םולשת ללוכ      
      
5.31 .ע.ק.י EPDH גוסמ ןליתאילופ רוניצ     08.01.0965
ןליפורפילופמ הכישמ טוח םע מ"מ 05 רטוקב      
םיינועבצ םיספ לעב רוניצה ,מ"מ 8 רטוקב      
ע"ש וא "תבג ורטסלפ" וא "טסלפ רצמ" תרצות      
,עוציב טרפ יפל לכה ,הנכומ הלעתב חנומ      

                   3000.00 .תומלצמ תיתשת רובע םוטיאה ירמוח לכ ללוכ רטמ   
ץוח תרואתל תונכה 10.80 כ"הס            

      
ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 קרפ יללכה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
      
      

20.80.40 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../049 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     049 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

7 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת תמלשה 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
ןפוד יבועב הדלפמ םינקת הרואת ידומע      
םידומעה,סנפ תנקתהל עורז םע ןקתב שרדנכ      
םיללוכ ,ןבלוגמו םח ץבאב םילובט תועורזהו      
,דומעה ףוגל תטלפ ןיב םיקוזיח , דוסי תטלפ      
,םירזיבא יאת 2 הנכה      
      
,זילפמ הקראה יגרב 4 : םדוקה ףיעסה ךשמה      
שגמ הסכמ רוביחו מ"ס 03 דע דנז לוורש      
תעבטה דדוחמ תשוחנ דיגב דומעל םירזיבאה      
,דומעה לע םינקתה ןוכמ לש רפסמ      
      
שימג תשוחנ ךילומ : םדוקה ףיעסה ךשמה      
דויצה הסכמ תקראהל ר"ממ 61 ךתחב דדובמ      
תשר ,תוקראה ספ ןיבל הסכמה ןיב רבוחמ      
,דומעה ףוג ןיבל הסכמה ןיב קוזיחל תדדובמ      
      
םירזיבאה לכו : םדוקה ףיעסה ךשמה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
יפלו ,טלפמוק תינכות יפל ,ושארב םאתמהו      
.20.60.80 ףיעס 80 קרפ יללכה טרפמה      
      
רבעמ רובע הציצח לעב דומע רובע תפסות     08.02.0181
את לעב דומעה ,תומלצמ דוקיפ לש דרפנ      
חקפמה רושיאב ,ישימח דומע לכ ,דרפנ תורש      

                     10.00 'פמוק .דבלב בתכב  
      
ינוק לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקת הרואת דומע     08.02.0185
עורזל דעוימ דומעה ,רטמ 21 הבוגב ל"נכ      

                     30.00 'פמוק .רטמ 21 הבוגב סנפ תאשונה ושארב תבכרומ  
      
לזרב רוניצמ היושע תשלושמ/לופכ/הדיחי עורז      
הרואתה ףוגלו דומעל םאתומ רטוקב ןבלוגמ      
טרפמה יפל הרואת דומעל תרבוחמו רחבנה      
טרפ יפלו 50.60.80 ףיעס 80 קרפ יללכה      
      
יטרפ תרבוח יפל לארשי הצוח שיבכ םגד עורז      
.עוציב      
      

                      4.00 'פמוק מ"ס 002 ךרואב ל"נכ הדיחי עורז 08.02.0400
      

                     30.00 'פמוק מ"ס 002 ךרואב ל"נכ הלופכ עורז 08.02.0415
      

                     12.00 'פמוק מ"ס 002 ךרואב ל"נכ תשלושמ עורז 08.02.0430
      

20.80.40 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../050 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     050 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

7 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת תמלשה 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תועורזו הרואתה ידומע לש רונתב העיבצ      
הריוואל העיבצה( LAR ןווגב תנבלוגמ הדלפמ      
תעיבצ לש "לקופא" טרפמ תמגודכ )תימי אל      
העיבצ ,תנבלוגמ הדלפ לע רוהט רטסאילופ      
תנוולוגמ הדלפ לע העיבצל ילארשי ןקת יפל      
לע בתכב םינש 5-ל תוירחא תלבק תוברל      
.העיבצה      
      

                     30.00 'פמוק . 'מ 21 דע הבוגב דומע לש העיבצ 08.02.0525
      
'מ 5.2 דעו 'מ 1 - מ ךרואב תועורז לש העיבצ     08.02.0530

                     46.00 'פמוק .תועבורמ וא תושלושמ ,תולופכ תודיחי ללוכ  
      
קלחב תוגורעבו םיפ"צשב ןוטבה דוסי תעיבצ     08.02.0545
עבצב וא דומעה עבצב עקרקל לעמ טלובה      

                     30.00 'פמוק .דבלב בתכב חקפמה רושיאב רחא  
      
רונתב תנבלוגמ הדלפ לע העיבצ רובע תפסות     08.02.0900
םע ת"הזא לש תיביזורוק תימי הריואל      
רוהט רטסאילופב העיבצה .םיימיכ םילעפמ      
"לקופא" טרפמו 11 קרפ יללכה טרפמה יפלו      
םינש 5 ךשמל תוירחא תדועת תלבק תוברל      

                    400.00 .העיבצה לעפמ םעטמ העיבצה לע רטמ   
ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 כ"הס            

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
דחוימה טרפמהו 02 י"ת ,80 קרפ למשח      
.הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמ הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
T.O.C.-ו C.O.C תדועתו םיקפוסמה      

30.80.40 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../051 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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31/10/2019
דף מס':     051 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

7 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת תמלשה 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תראהל הרואת ףוג תנקתהו תקפסה      
.דל תיגולונכטב םיפ"צש/םיליבש/תובוחר      
תושירדב ודמעי הרואתה ףוגו ןרציה ,קפסה      
ןוכישהו יוניבה דרשמ לש ינכטה טרפמה      
היהי הרואתה ףוג .ףרוצמה 6102 ילוי שדוחמ      
תיתכתמ תגוסגסמ וא םוינימולא תקיצימ יונב      
הנקתהל םיאתמו היזורוק ינפב הדימע תרחא      
הרואת דומע יבג לע הרואת יפוג השולש לש      
דומעי לולכמה ,רטמ 21 לש הבוגל דע      
ןיכי ןלבקה .רואמ ידומע לש 218 י"ת תושירדב      
םייטטס םיבושיח ,חקפמה רושיאל שיגיו      
רתאה םוקימל םאתהב ןקתב הדימעל םיימנידו      
ללוכ סיסבה לדוגו 'וכו עקרקה גוס ,ץראב      
.דוסיה יגרב טוריפ      
      
ןניה הז תויומכ בתכב תועיפומה תושירדה      
)םמצע םידלל קר אלו( הרואתה ףוג לולכמל      
וא LU תרשואמ הדבעמב הקידבב ובוגיו      
ןוכמ רושיא אשי הרואתה ףוג.המודרושיא      
קלח 02 י"ת ,)הקידב תדועת( ילארשיה םינקת      
TSET-BC רושיא( ויפיעס לכ לע 3.2      
תלבקל ד"וע י"ע המותח קפסה תובייחתהו      
.)יאנת לע לבקתת ,םוי 06 ךותב י"תמ רושיא      
SPILIHP, EERC תרצותמ ויהי דלה תודויד      
שיגהל שי( רשואמ ע"ש וא MARSO  וא      
הרואתה ןנכתמל םגדה רושיאל השקב      
תנקתה ינפל הדובע ימי 02 תוחפל      
.םיסנפה      
      
    REVIRD ףוגב ןקתומה ,יתוכיא ילרגטניא  
הניקתה ירושיא לכ תא אשונה הרואתה      
,ש"בהשמ לש ינכטה טרפמב עיפומכ      
וא "01-0" תרושקת רשפאי REVIRD-ה      
    "ILAD", "הרואתה ףוג לש "םייח ךרוא :  
    12MT 08L sruoh 000,07 C53 aT )יפל  
%08-ל הדירי )12MT - 08ML הקידב לדומ      
הרואתה ףוג לש תיתלחתהה רואה תקופתמ      
תאז לכו הדובע תועש 000,07 ינפל אל היהת      
גיצהל שי .)C53 לש הביבס תרוטרפמטב      
ףוג לש "tset lamrehT" תוימרט תוקידב      
סויזלצ תולעמ 53 לש הרורפמטב הרואתה      
הרואתה ףוג .ע"ש וא LU תרשואמ הדבעממ      
תולעמ 05 דע לש הרוטרפמטב הדובעל םיאתי      
תומוקע 3 לעב היהי הרואתה ףוג.סויזלצ      
,EPYT 3 : ןהיניבו תוחפל תונוש תוירטמוטופ      
    2 EPYT ו- EPYT 5.  
      
      

30.80.40 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../052 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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31/10/2019
דף מס':     052 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

7 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת תמלשה 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
59 היהת הרואתה ףוג לש תירואה תוליצנה      
הרואתה ףוג .)הבוח יאנת( תוחפל טאול ןמול      
י"ת( תיגולויבוטופ תוחיטב ןקתב דומעי      
וא "PUORG TPMEXE" תמרב )17426      
    1 SSALC תילע ינפמ הנגה תדיחי .תוחפל  
ןקתות VK01 דע )noitcetorp egrus( חתמ      
.הדיחיה ריחמב הלולכ הרואתה ףוגב      
עצבתי הנקתה לכ ינפל בצמ לכב : הרהבה      
שי ותואש ןקתמל בשחוממ הרואת בושיח      
תושירדל םאתהב הרואת תוכיא תלבקל ריאהל      
לכב .10231 י"ת-ו 2681 י"ת הרואתה ינקת      
טרפמ תושירד ןיב המאתה יא תמייקש הרקמ      
תויומכ בתכב עיפומה ןיבל ש"בהשמ      
בתכב העיפומה הניה תעבוקה השירדה ,הז      
.הז תויומכ      
      
דל תיגולונכטב הרואת ףוג תנקתהו תקפסא     08.03.0148
ךרעב הרואתה ףוג לש תירוא הקופתב      
אל למשחה תכירצ ,תוחפל ןמול 879,31      
םייק ת"ג תמגודכ ,טאו 821 -מ רתוי לע הלעת      

                     90.00 .ILAD רביירד תוברל 2OLATI 'חי   
      
םייק הרואת דומע לע הרואת ףוג תפלחה     08.03.0149
2OLATI םייקה תמגודכ דל ת"גל      
,ליעל 8410-1410.30.80 םיפיעסב טרופמכ      
ןמול 879,31 ךרעב ILAD רביירד תוברל      
רתוי לע הלעת אל למשחה תכירצ ,תוחפל      

                     20.00 .טאו 821-מ 'חי   
      
הבכו ךילומ יתלב רמוחמ יושע םירזיבא שגמ     08.03.0150
ז"מ ללוכ ,היזורוקו םילקימיכ ,שאל דימע וילאמ      
01 קותינ רשוכ 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
-ל דעוימ )דחא לודומ לעב( ספא קותינ םע א"ק      
םיעבצב םיקדהמ ,טוו 07 - 004 לש תורונ 1      
םינקתומ ,ע"ש וא "יסק'גוס" תמגודכ י"ת יפל      

                      4.00 'פמוק .םיטווחמו ספ לע  
      
וד יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     08.03.0155
קותינ םע א"ק 01 קותינ רשוכ 'א 01 יבטוק      

                     17.00 'פמוק .טוו 07 - 004 לש תורונ 2-ל ,ספא  
      
וד יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     08.03.0160
קותינ םע א"ק 01 קותינ רשוכ 'א 01 יבטוק      

                     12.00 'פמוק .טוו 07 - 004 לש תורונ 3-ל ,ספא  
      
      
      
      

30.80.40 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../053 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     053 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

7 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת תמלשה 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ הנתשמ ךתחב  
אל ריחמה .היזכרמל וא דומעל רבוחמ ,רוניצב      
תלצפמב תווצקב םייתסי לבכה .רוניצ ללוכ      
.קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמ      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0185
    )EPLX(  גוסמ  YX2N 5.2 ךתחבX3 ר"ממ  

                   1500.00 .דבלב בתכב חקפמה רושיאב .ל"נכ רטמ   
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2AN לחשומ הנתשמ ךתחב  
אל ריחמה .היזכרמל וא דומעל רבוחמ ,רוניצב      
תלצפמב תווצקב םייתסי לבכה .רוניצ ללוכ      
.קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמ      
      
ליגר יעקרק תת םוינימולאמ יטסלפ ומרט לבכ     08.03.0316
ר"ממ 53X5 ךתחב YX2AN EPLX שימג וא      

                   1500.00 .ל"נכ רטמ   
      
ןגומ ןיירושמ רטסאילופ ןוראב רואמ תויזכרמ      
    VU טרפ יפל הרוקמ ןוטב תחמוגב תונגומו.  
      

                      1.00 'פמוק מ"ס 06 בחורב י"חח הנומל את תפסות 08.03.0386
      
דוסי ללוכ רואמל רפמא 08X3 - ל היזכרמ     08.03.0400
י"פע ל"נכ ןיירושמ רטסאילופ ןוראו ןוטבמ      

                      1.00 'פמוק .תינכות  
      
הרואת תיזכרמל תיפקיה דוסי תקראה תעבט     08.03.0415
דוסיה לזרבל ךתורמ ןבלוגמ הדלפ ספ ללוכ      
היזכרמה סיסב לש דוסיה ןויז תדלפל רבוחמו      
מ"מ 4X04 תודימב תנבלוגמ הדלפ ספלו      

                      1.00 'פמוק .חולב  
      
י"חח הנומ אתל ללוכ הרואת תייזכרמל החמוג     08.03.0416

                      1.00 'פמוק .טרפ י"פע  
      
לידב הפוצמו תשוחנמ יושע תוקראה ספ     08.03.0420
תויקסידו םיגרב ,תוגרבה םע מ"ס 51-כ ךרואב      

                     30.00 'פמוק )םוינימולא ילבכ רוביחל(  
      
ףיעס 80 קרפ יללכה טרפמה יפל הקראה      
    08.05  
      
      
      
      

30.80.40 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../054 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     054 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

7 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת תמלשה 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
53 ךתחב הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.03.0485
תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ ר"ממ      
סיסבל ךילומה תלחשהו ,םידומעל הרידח ללוכ      
אלל ולופיק י"ע לוורש ךרד דומעה לש ןוטבה      
ידי לע דלוודקב רוביח בייחי וכותיח .וכותיח      

                   1500.00 .ןלבקה רטמ   
      
04 קמועו מ"ס 06 רטוקב את ללוכ הקראה     08.03.0515
,םימ  זוקינ רוח ,ןוטבמ תיעקרק םע מ"ס      
טומ סופיט תינקית הקראה תודורטקלאו הסכמ      
םירוביחהו םירזיבאה לכ ללוכ ,תשוחנ / הדלפ       
,הביצח/הריפח ,םורט ןוטבמ את ,םישורדה      

                      2.00 'פמוק .טלפמוק העיבצו טוליש  
      
הקראה ידיג לש ינקת רוביח רובע תפסות     08.03.0530
ךתח לכב , DLEWDAC תטישב םיפושחה      

                      4.00 'פמוק .שרדנכ דיג  
      
,קטלנא וא םתלא תמגודכ יווק הרואת רקב     08.03.0576
CLE תמגודכ רקבה ,למשח חולב ןקתומ      

                      1.00 .ירלולס םדומ ללוכ ,ILAD ללוכה 'חי   
      

                      1.00 'פמוק .תודיחי 36 דועל רקבל הבחרה 08.03.0577
      

                      2.00 'פמוק .'מ 003 - מ רתוי םיכורא םיווקל ILAD רבגמ 08.03.0578
      

                      1.00 .הנכותה תרדגהו חטשב רקבה תנקתה 'חי  08.03.0579
      
יפל יושע ,1 לגדל הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.03.0585
,50.50.60.80 ףיעס 80 קרפ יללכה טרפמה      
יפל לכה ,דומעה ומכ תכתמ התואמ רצוימ      

                     30.00 'פמוק .טרפ  
      
ןירושמ  עקת תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     08.03.0600
וד יטמטוא יצח םרז קספמ תפסות  תוברל      
לודומ לעב א"ק 01 קותינ רשוכ 'א 61 יבטוק      
5.2X3 רוביח לבכו םירזיבא שגמ לע דחא      
םוטיא תוברל עקת תיבל דעו שגמהמ ר"ממ      
ימ תרידח תעינמל ןוקיליס י"ע רוביחה רוזא      

                     18.00 'פמוק .דבלב בתכב חקפמה רושיאב .טלפמוק ,םשג  
      
      
      
      
      
      
      
      

30.80.40 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../055 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     055 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

7 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת תמלשה 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ךרד לבכה תרדחה ללוכ םייק דומעל תורבחתה     08.03.0646
הריפח תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה      
מ"מ 08 ףסונ ירושרש לוורש תסנכה הביצח      
תפסותו 03-ב ןוטב ינוקית ,םייק דוסיב רטוק      
ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזפ תלת ת"מאמ      
םידרוי תופעתסהבו הדימב( רתוי ןטקה לבכה      

                      3.00 'פמוק )לבכה ךתח חטשב  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     08.03.0650
לע ח"וד תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

                      1.00 .רואמה ןקתב הרואתה ןקתמ תדימע 'חי   
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.0655

                     20.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תויחנה ע"ש   
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.0660

                     20.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תויחנה ע"ש   
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.03.0665
ןתמו למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

                      1.00 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה  
הרואת ירזיבא 30.80 כ"הס            

      
ת ר ב ח ל  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  70.80 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח ה       
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה      
םישרדנה םינותנב ןכדעתהל ןלבקה לע ,י"חח      
.י"חח לש תשרהו ב"לחה 'חמ םע      
      
.תשרהו ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ      
      
יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
.הדיחי      
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0060
מ"מ 061 רטוקב רוניצה ,י"חח לש םילבכ רובע      
תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו )ץניא 6(      
,25417 י"ת יפל 5.21 גרד מ"מ 7.7 למשחה      
טרסו מ"מ 8 רטוקב ןולינמ הכישמ טוח ללוכ      

                   1050.00 ינקת ןומיס רטמ   
      
      
      
      
      
      

70.80.40 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../056 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     056 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

7 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת תמלשה 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0067
מ"מ 522 רטוקב רוניצה ,י"חח לש םילבכ רובע      
תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו )ץניא 8(      
,25417 י"ת יפל 5.21 גרד מ"מ 8.01 למשחה      
טרסו מ"מ 8 רטוקב ןולינמ הכישמ טוח ללוכ      

                    630.00 ינקת ןומיס רטמ   
      
וא/ו םילבכל תולעת לש הביצח וא\ו הריפח     08.07.0151
יוסכו דופיר ללוכ םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
חטשה תרזחה ,הלעתה לש רזוח יולימ ,לוח      
קמועב הריפחה ,המדא יפדוע קוליסו ותומדקל      
3 + 6" רטוקב תורוניצ 5-ל בחורו מ"ס 041      
,תחא הבכשב םיחנומ 8" רטוקב תורוניצ      

                    210.00 .רוניצ אלל ריחמה רטמ   
      
תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.07.0201
הבוג מ"ס 071 םינפ בחור : תודימב למשח      
05 קמוע מ"ס 562 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      
סוסיב ,ןויז תדלפ ,הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס      

                      3.00 'פמוק .סוליפו  
      
תודימב דיחי םינומ רליפל הרוקמ ןוטב תחמוג     08.07.0211
תחתמו לעמ( ללוכ הבוג מ"ס 08 םינפ בחור :      
ללוכ ,מ"ס 04 קמוע מ"ס 052 )עקרקל      

                      2.00 'פמוק .סוליפו סוסיב ,ןויז תדלפ ,הביצח/הריפח  
      
למשחל תפתושמ הרוקמ ןוטב תחמוג     08.07.0221
522 םינפ בחורב "םיבהל" תמגודכ תרושקתו      
052 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס      
,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 04 קמוע ,מ"ס      
יפל לכה ,הדרפה תציחמ ,ןויז תדלפ ,סוסיב      
לש טרדנטסו 80 קרפ יללכה טרפמה יפלו טרפ      
יבועב ץע בג לולכי תרושקתה את .י"חח      
,הנורוק יקדהמ ,תויטבמא תועבט ,מ"מ 02      
בר לוענמו תידי ,vu תנגומ רטסאילופ תלד      

                      2.00 'פמוק קזב טרדנטס חירב  
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.07.0300
תרבח לש  םילבכ  רובע הנכומ הריפחב      
ללוכ ,)6"( מ"מ 061 רטוקב רוניצה ,למשח      
הכישמ טוח ,למשח תרבח ינסחממ הלבוה      
יפל ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב ןוליינמ      
יפלו 50.40.80 ףיעס 80 קרפ יללכה טרפמה      
תא קפסת י"חחו הדימב לעפוי ףיעסה .טרפ      
ףיעס םוקמב היהי הז ףיעס .דבלב תרנצה      

                   1050.00 08.07.0060 רטמ   
      
      

70.80.40 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../057 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     057 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

7 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת תמלשה 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.07.0310
תרבח לש םילבכ רובע הנכומ הריפחב      
,)8"( מ"מ 522 לש רטוקב רוניצה .למשחה      
טוח ,למשח תרבח ינסחממ הלבוה ללוכ      
ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב ןוליינמ הכישמ      
ףיעס 80 קרפ יללכה טרפמה יפל .ינקת      
הדימב לעפוי ףיעסה .טוריפ יפל 50.40.80      
רושיאבו דבלב תרנצה תא קפסת י"חחו      

                    630.00 .דבלב בתכב חקפמה רטמ   
      
בחור לכל יקנ תונויד לוח יולימ רובע תפסות     08.07.0330
תרשואמ הדבעמ י"ע רקובמ קודיה םע הלעתה      
רוזאב קר חקפמה תויחנה יפל היוור הבטרהב      
לש תופיפצל דע תוכרדמו םישיבכ תייצח      

                     60.00 .בתכב חקפמה רושיאב קרו %89 ק"מ   
      
םע תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.07.0340
קוחב שרדנכ י"חח לש ךומנ חתמ ילבכ      
תינדי שושיג ,הריפח ,םילוורש ללוכ למשחה      
תונגה עוציב ,'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועל      

                      5.00 'פמוק .טרפ יפל לכה ,תוימרתו תוינכמ  
      
םע תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.07.0350
קוחב שרדנכ י"חח לש הובג חתמ ילבכ      
שושיג תריפח םנוטיב ,םילוורש ללוכ למשחה      
עוציב ,'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועב תינדי      

                      5.00 'פמוק .טרפ יפל לכה ,תוימרתו תוינכמ תונגה  
למשחה תרבחל הנכה תודובע 70.80 כ"הס            

      
ת ר ב ח ל  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  80.80 ק ר פ  ת ת       
ק ז ב       
      
םיישאר םיריצ - קזבל תרושקת תודובע      
לש םיטרדנטס יפל תיפצת ללוכ םיינשמו      
תויתשת יוניבל קזב טרפמ האר .קזב תרבח      
טרפמה ןכו 1801 דע 0701 םיקרפ תרושקתו      
.תידרשמ ןיבה הדעוה לש 80 קרפ יללכה      
      
,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה      
      
לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
.קזב תרבח      
      
םואתה ,יחרכה עוציב לע קזב לש רישי חוקפ      
ימי ןיגב םולשת תוברל ןלבקה תוירחאב      
.הדיחי יריחמב לולכ שרדי םא חוקפה      

80.80.40 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../058 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     058 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

7 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת תמלשה 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וניאו  יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
.קזב לש ינכטה טרפמב ןייוצמהמ ערוג      
      
הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
םיידיב וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ      
וא הביצח ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אלו      
.םיידי תריפח      
      
קזב תרבח רובע הנכה תודובעל םיפיעסה      
רושיאבו ךרוצה תדימב ולעפוי      
.דבלב בתכב חקפמה/פ"הנמה      
      
םינק 2 דע תחנהל הלעת תביצח\תריפח     08.08.0070
חישק C.V.P - מ )6"( מ"מ 061 רטוקב      
021 דע קמועב שרדנכ הכישמ טוח תוברל      

                    150.00 .ינקית ןומיס טרסו לוח דופיר ללוכ  מ"ס רטמ   
      
יפל )מ"מ 061( 6" רטוקב חישק C.V.P רוניצ     08.08.0156
לכ ללוכ ,קזב תרבח טרדנטס יפלו 858 י"ת      
)םירסייפס( תוכומתה םימטאה ,רוביחה ירמוח      
הכישמ טוח תוברל 858 ילארשי ןקת יפל לכה      
הריפחב חנומ מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופמ      
קרפ קזב לש דחוימ טרפמ יפל לכה ,הנכומ      

                    200.00 .עוציב טרפו 2701 רטמ   
קזב תרבחל הנכה תודובע 80.80 כ"הס            

תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

7 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת תמלשה כ"הס          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../059 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     059 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

8 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת תמלשה 50 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  ,ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 קרפ יללכה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב תרנצה לכ      
.80 קרפ יללכה טרפמה יפל ינקת ןומיס טרסו      
      
תרושקת/למשח/הרואת ילבכ רובע תרנצה לכ      
טוח ללוכ הנכומ הריפחב רטוקו גוס לכב      
יללכה טרפמה יפל ינקת ןומיס טרסו הכישמ      
.80 קרפ      
      
גוס לכב םיפיפכ\םיחישק למשח ילבכ רבעמל      
.רטוקו      
      
רטוק מ"מ 63 קורי דבכ ףיפכ CVP רוניצ     08.01.0055

                    200.00 .מ"מ 4 רטוקב ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ רטמ   
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0095
הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

                   1000.00 .ןוליינמ מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0100
הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

                   1000.00 .ןוליינמ מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
חישק CVP רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.01.0140
גרד ,מ"מ 3.5 ןפוד יבועב )4"( מ"מ 011 רטוק      
תוטנדרואוק ןומיס ללוכ ,25417 י"ת יפל 5.21      
טרס ,ךמסומ דדומ י"ע תרנצה םויס תדוקנ לש      
אמייק רב יעקרק לע ןומיסו ינקת ןומיס      
רבעמ רטמ 1 דע םילוורשה םויס תודוקנב      

                    200.00 .הכרדמה םוחת ךותב וא שיבכה הצקל רטמ   
      
      

10.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../060 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     060 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

8 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת תמלשה 50 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
חישק CVP רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0160
גרד ,מ"מ 7.7 ןפוד יבוע )6"( מ"מ 061 רטוקב      
תוטנדרואוק ןומיס ללוכ ,25417 י"ת יפל 5.21      
טרס ,ךמסומ דדומ י"ע תרנצה םויס תדוקנ לש      
אמייק רב יעקרק לע ןומיסו ינקת ןומיס      
רבעמ רטמ 1 דע םילוורשה םויס תודוקנב      

                    400.00 .הכרדמה םוחת ךותב וא שיבכה הצקל רטמ   
      
יולימ הביצח/הריפח ללוכ הרקב אתל ריחמה      
ינוניב סמועל ןוטב הסכמ ,אתה תיתחתב ץצח      
קרפ יללכה טרפמ יפל טלפמוק 521B גוסמ      
.עוציב יטרפ יפלו 20.90.30.80 ףיעס 80      
      
קמועב מ"ס 06 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.01.0210
ץצח תבכש ,הביצח\הריפח ללוכ ,מ"ס 001      
י"ת יפל 521B גוסמ הסכמ ,מ"ס 02 יבועב      
תושרה למסו תרוקיבה את דועי טוליש ,984      
תיקסיפ ג"ע הסכמה תקיציב עובט תימוקמה      

                      7.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51 םוינימולא  
      
קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.01.0215
ץצח תבכש ,הביצח\הריפח ללוכ ,מ"ס 001      
י"ת יפל 521B גוסמ הסכמ ,מ"ס 02 יבועב      
תושרה למסו תרוקיבה את דועי טוליש ,984      
תיקסיפ ג"ע הסכמה תקיציב עובט תימוקמה      

                      6.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51 םוינימולא  
      
מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     08.01.0245
תבכש ,הביצח\הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו      
יפל 521B גוסמ הסכמ ,מ"ס 02 יבועב ץצח      
למסו תרוקיבה את דועי טוליש ,984 י"ת      
ג"ע הסכמה תקיציב עובט תימוקמה תושרה      

                      2.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51 םוינימולא תיקסיפ  
      
רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0255
ללוכ ,984 י"ת יפל 052C ןיממ הסכמו הרקית      
הסכמה תקיציב עובט תימוקמה תושרה למס      

                      2.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51 םוינימולא תיקסיפ ג"ע  
      
רובע מ"ס 06 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0256
ללוכ ,984 י"ת יפל 052C ןיממ הסכמו הרקת      
הסכמה תקיציב עובט תימוקמה תושרה למס      

                      7.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51 םוינימולא תיקסיפ ג"ע  
      
לע הנקתה רובע הרקב אתל ריחמ תפסות     08.01.0265
םיחתפ ךותיח ,תרנצה יוליג ללוכ תמייק תרנצ      

                      1.00 'פמוק .ןוטיבו תנקתה ,תרנצב  
      

10.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../061 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     061 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

8 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת תמלשה 50 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     08.01.0270
למס ללוכ לזרב תקצימ יושע הרקב אתל      
בותיכהו הקיציב עובט הייריעה/הצעומה      
תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמה לע יטנוולרה      
יפלו 984 י"ת יפל 521B הסכמה ןקלוו תקציימ      

                     13.00 'פמוק .הכרדמב הנקתהל ,עוציב טרפ  
      
הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     08.01.0280
למס ללוכ לזרב תקצימ יושע הרקב אתל      
בותיכהו הקיציב עובט הייריעה/הצעומה      
תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמה לע יטנוולרה      
יפלו 984 י"ת יפל 052C הסכמה ןקלוו תקציימ      

                      2.00 'פמוק .שיבכה ילושב הנקתהל ,עוציב טרפ  
      
יוסיכו דופיר םיללוכ הביצח וא/ו הריפח יריחמ      
רקובמ קודיהב הביצח/הריפחה יולימ ,לוח      
טרפ יפל .וא.ט.ה.ש.א.א.דומ %89 תופיפצל      
,םיידיב וא/ו םילכב הדובעה ,טרפמ וא/ו      
אל ,רפע יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
.רוניצ ללוכ      
      
20.80 ףיעס 80 קרפ יללכה טרפמה יפל עוציב      
      
ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב      
      
םילכב םילבכ תולעת הביצח וא/ו הריפח     08.01.0310
לש םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב      
    CVP תודוקנב )4"( מ"מ 011 רטוקב חישק  
קוח יפל תורחא תאירק תוכרעמ םע תולטצה      

                     50.00 .למשחה רטמ   
      
וא\ו םילבכל תולעת תביצח וא\ו הריפח     08.01.0325
ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקת תורוניצל      
תרזחה ,הריפחו יולימ ,לוח יוסיכו דופיר      
הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      

                    750.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 09 דע קמועב רטמ   
      
םילבכ וא תרנצל הלעת לש הביצח וא הריפח     08.01.0330
ריבעמ( לושכמ חתמ וא לעמ עקרקה יגוס לכ      
לכל )'וכו זג ,קלד ,םימ תרנצ ,קזב וק ,םימ      
תירושרש תרנצ תחנהל ,לושכמה לש ובחור      
םאתהב תרנצה תנגהל ןוטב תקיצי ללוכ      
שרדנכ תוחיטב יקחרמבו טלפמוק תוינכותל      

                      4.00 'פמוק .תינכדעה ותרודהמב למשחה קוחב  
      
      
      

10.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../062 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     062 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

8 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת תמלשה 50 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תקמעה רובע הביצח וא הריפחל תפסות     08.01.0335
09 םוקמב( מ"ס 051 קמועל דע הריפחה      

                     20.00 .)מ"ס רטמ   
      
וא םילכב םילבכ תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.01.0340
םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב םיידיב      

                    100.00 )4"( מ"מ 011 לש רטמ   
      
יקנ תונויד לוחב הריפח יולימ רובע תפסות     08.01.0345
וא שיבכ תויצחב מ"ס 02 לש תובכשב הפונמו      
דע היוור הבטרהבו רקובמ קודהב תוכרדמב      

                     50.00 .%89 לש תופיפצ תלבקל ק"מ   
      
הריפחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות     08.01.0350
הקמעה רובע תפסותה םלושת( הביצחה וא/ו      

                     20.00 .)דבלב רטמ   
      
הטיש לכב וא ילרגטניא וא ליגר יקפוא חודיק     08.01.0362
גוס לכב ,עקרקה יאנת יפל שרדתש תרחא      
ללוכ ,עקרקב ברועמו יולב וא ףיצר עלסו עקרק      
לכ םע םואת ,השיג יכרד תרשכהו תנכה      
,תורוב תביצח\תריפח ,תונגראתה ,םימרוגה      
רטוקב הרוחש הדלפ לוורש םע חודיקה עוציב      
חודיקה עוציבל םיאתמ 8/3" ןפוד יבועו 6"      
CVP תורוניצ 2 תלחשה ,עקרקה יאנת י"פע      
גרד מ"מ 3.5 ןפוד יבועו מ"מ 011 רטוקב      
םע למשח יווק רובע 25417 י"ת יפל 5.21      
הלא קר( מ"מ 8 רטוקב ןוליינמ הכישמ יטוח      
תווצק רוביח ,ךמס ילדנס ,)דרפנב ומלושי      
בצמה תרזחהו הרקב יאתל םילוורשה      

                     50.00 .ותומדקל רטמ   
      
ףיעסה ריחמו הדובעה : םדוק ףיעסל ךשמה      
,םירמוחה ,םילכה ,דויצה לכ תא םיללוכ      
.שרדנה םדאה חכו םירזיבאה      
      
מ"ס 06-04 בחורב ליבש\הכרדמ תחיתפ     08.01.0375
,תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
הלעתה יולימ ,הביצח וא\ו הריפח ללוכ      
יפל רקובמ קודיהב 'א גוס עצמ תובכשב      
תרזחהו ליבש/הכרדמה ןוקית ,חקפמה תויחנה      
רושיאב טלפסא וא ףוציר ללוכ ותומדקל בצמה      

                     50.00 .דבלב בתכב חקפמה רטמ   
      
ותומדקל בצמה תרזחהו םייק שיבכ תייצח     08.01.0385
בתכב חקפמה רושיאב םוקישו רוסינ ללוכ      

                     50.00 .דבלב רטמ   
      

10.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../063 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     063 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

8 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת תמלשה 50 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ח"עו י"ע עוציב ןונכת ללוכ תודוסיל ריחמה      
סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה תוברל ןלבקה      
ילעב םינבמ רודמב םושרו יושר רוטקורטסנוקו      
תא ,הרואת ידומע לש תודוסי ןונכתב ןויסנ      
ןרצימ ןלבקה לבקי ילארשי ןקת לע םינותנה      
.למשחה ןנכתמ ךרד םידומעה      
      
ללוכ גוס לכמ הרואת דומעל דוסיל ריחמה      
יפל רבעמ ילוורש ,רובה לש הביצחו הריפח      
,םיכתורמו םירבוחמ דוסי יגרב  ,תינכות      
תודובעה ראש לכו ןויז תדלפ ,דוסי תקראה      
יללכה טרפמ יפל .טלפמוק םישורדה םירמוחהו      
.עוציב טרפ יפלו 60.80 ףיעס 80 קרפ      
      
ןוטבמ קוצי 'מ 21 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0460

                     16.00 'פמוק מ"ס 071/09/09 תודימב ןיוזמ 03-ב  
      
5.31 .ע.ק.י EPDH גוסמ ןליתאילופ רוניצ     08.01.0965
ןליפורפילופמ הכישמ טוח םע מ"מ 05 רטוקב      
םיינועבצ םיספ לעב רוניצה ,מ"מ 8 רטוקב      
ע"ש וא "תבג ורטסלפ" וא "טסלפ רצמ" תרצות      
,עוציב טרפ יפל לכה ,הנכומ הלעתב חנומ      

                   1600.00 .תומלצמ תיתשת רובע םוטיאה ירמוח לכ ללוכ רטמ   
ץוח תרואתל תונכה 10.80 כ"הס            

      
ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      

20.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../064 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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31/10/2019
דף מס':     064 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

8 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת תמלשה 50 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןפוד יבועב הדלפמ םינקת הרואת ידומע      
םידומעה,סנפ תנקתהל עורז םע ןקתב שרדנכ      
םיללוכ , ןבלוגמו םח ץבאב םילובט תועורזהו      
,דומעה ףוגל תטלפ ןיב םיקוזיח , דוסי תטלפ      
,םירזיבא יאת 2 הנכה      
      
,זילפמ הקראה יגרב 4 : םדוקה ףיעסה ךשמה      
שגמ הסכמ רוביחו מ"ס 03 דע דנז לוורש      
תעבטה דדוחמ תשוחנ דיגב דומעל םירזיבאה      
,דומעה לע םינקתה ןוכמ לש רפסמ      
      
שימג תשוחנ ךילומ : םדוקה ףיעסה ךשמה      
דויצה הסכמ תקראהל ר"ממ 61 ךתחב דדובמ      
תשר ,תוקראה ספ ןיבל הסכמה ןיב רבוחמ      
,דומעה ףוג ןיבל הסכמה ןיב קוזיחל תדדובמ      
      
םירזיבאה לכו : םדוקה ףיעסה ךשמה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
יפלו ,טלפמוק תינכות יפל ,ושארב םאתמהו      
20.60.80 ףיעס 80 קרפ יללכה טרפמה      
      
רבעמ רובע הציצח לעב דומע רובע תפסות     08.02.0181
את לעב דומעה ,תומלצמ דוקיפ לש דרפנ      
חקפמה רושיאב ,ישימח דומע לכ ,דרפנ תורש      

                      3.00 'פמוק .דבלב בתכב  
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0185
עורזל דעוימ דומעה ,רטמ 21 הבוגב ל"נכ ינוק      
רטמ 21  הבוגב סנפ תאשונה ושארב תבכרומ      

                     16.00 'פמוק .חטשב תמייקה המגודה י"פעו  
      
לזרב רוניצמ היושע תשלושמ/לופכ/הדיחי עורז      
הרואתה ףוגלו דומעל םאתומ רטוקב ןבלוגמ      
טרפמה יפל הרואת דומעל תרבוחמו רחבנה      
טרפ יפלו 50.60.80 ףיעס 80 קרפ יללכה      
      
יטרפ תרבוח יפל לארשי הצוח שיבכ םגד עורז      
.עוציב      
      

                     14.00 'פמוק מ"ס 002 ךרואב ל"נכ הדיחי עורז 08.02.0400
      

                      3.00 'פמוק מ"ס 002 ךרואב ל"נכ הלופכ עורז 08.02.0415
      
      
      
      
      
      

20.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../065 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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8 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת תמלשה 50 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תועורזו הרואתה ידומע לש רונתב העיבצ      
הריוואל העיבצה( LAR ןווגב תנבלוגמ הדלפמ      
תעיבצ לש "לקופא" טרפמ תמגודכ )תימי אל      
העיבצ ,תנבלוגמ הדלפ לע רוהט רטסאילופ      
תנוולוגמ הדלפ לע העיבצל ילארשי ןקת יפל      
לע בתכב םינש 5-ל תוירחא תלבק תוברל      
.העיבצה      
      

                     16.00 'פמוק 'מ 21 דע הבוגב דומע לש העיבצ 08.02.0525
      
'מ 5.2 דעו 'מ 1 - מ ךרואב תועורז לש העיבצ     08.02.0530

                     20.00 'פמוק .תועבורמ וא תושלושמ ,תולופכ תודיחי ללוכ  
      
קלחב תוגורעבו םיפ"צשב ןוטבה דוסי תעיבצ     08.02.0545
עבצב וא דומעה עבצב עקרקל לעמ טלובה      

                     16.00 'פמוק .דבלב בתכב חקפמה רושיאב רחא  
      
רונתב תנבלוגמ הדלפ לע העיבצ רובע תפסות     08.02.0900
םע ת"הזא לש תיביזורוק תימי הריואל      
רוהט רטסאילופב העיבצה .םיימיכ םילעפמ      
"לקופא" טרפמו 11 קרפ יללכה טרפמה יפל      
םינש 5 ךשמל תוירחא תדועת תלבק תוברל      

                    200.00 .העיבצה לעפמ םעטמ העיבצה לע רטמ   
ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 כ"הס            

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
דחוימה טרפמהו 02 י"ת ,80 קרפ למשח      
.הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמ הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
T.O.C-ו C.O.C תדועתו םיקפוסמה      

30.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../066 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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8 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת תמלשה 50 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תראהל הרואת ףוג תנקתהו תקפסה      
.דל תיגולונכטב םיפ"צש/םיליבש/תובוחר      
תושירדב ודמעי הרואתה ףוגו ןרציה ,קפסה      
ןוכישהו יוניבה דרשמ לש ינכטה טרפמה      
היהי הרואתה ףוג .ףרוצמה 6102 ילוי שדוחמ      
תיתכתמ תגוסגסמ וא םוינימולא תקיצימ יונב      
הנקתהל םיאתמו היזורוק ינפב הדימע תרחא      
הרואת דומע יבג לע הרואת יפוג השולש לש      
דומעי לולכמה ,רטמ 21 לש הבוגל דע      
ןיכי ןלבקה .רואמ ידומע לש 218 י"ת תושירדב      
םייטטס םיבושיח ,חקפמה רושיאל שיגיו      
רתאה םוקימל םאתהב ןקתב הדימעל םיימנידו      
ללוכ סיסבה לדוגו 'וכו עקרקה גוס ,ץראב      
.דוסיה יגרב טוריפ      
      
ןניה הז תויומכ בתכב תועיפומה תושירדה      
)םמצע םידלל קר אלו( הרואתה ףוג לולכמל      
וא LU תרשואמ הדבעמב הקידבב ובוגיו      
ןוכמ רושיא אשי הרואתה ףוג.המודרושיא      
קלח 02 י"ת ,)הקידב תדועת( ילארשיה םינקת      
TSET-BC רושיא( ויפיעס לכ לע 3.2      
תלבקל ד"וע י"ע המותח קפסה תובייחתהו      
.)יאנת לע לבקתת ,םוי 06 ךותב י"תמ רושיא      
SPILIHP, EERC תרצותמ ויהי דלה תודויד      
שיגהל שי( רשואמ ע"ש וא MARSO  וא      
הרואתה ןנכתמל םגדה רושיאל השקב      
תנקתה ינפל הדובע ימי 02 תוחפל      
.םיסנפה      
      
    REVIRD ףוגב ןקתומה ,יתוכיא ילרגטניא  
הניקתה ירושיא לכ תא אשונה הרואתה      
,ש"בהשמ לש ינכטה טרפמב עיפומכ      
וא "01-0" תרושקת רשפאי REVIRD-ה      
    "ILAD", "הרואתה ףוג לש "םייח ךרוא :  
    12MT 08L sruoh 000,07 C53 aT )יפל  
%08-ל הדירי )12MT - 08ML הקידב לדומ      
הרואתה ףוג לש תיתלחתהה רואה תקופתמ      
תאז לכו הדובע תועש 000,07 ינפל אל היהת      
גיצהל שי .)C53 לש הביבס תרוטרפמטב      
ףוג לש "tset lamrehT" תוימרט תוקידב      
סויזלצ תולעמ 53 לש הרורפמטב הרואתה      
הרואתה ףוג .ע"ש וא LU תרשואמ הדבעממ      
תולעמ 05 דע לש הרוטרפמטב הדובעל םיאתי      
תומוקע 3 לעב היהי הרואתה ףוג.סויזלצ      
,EPYT 3 : ןהיניבו תוחפל תונוש תוירטמוטופ      
    2 EPYT ו- EPYT 5.  
      
      

30.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../067 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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8 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת תמלשה 50 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
59 היהת הרואתה ףוג לש תירואה תוליצנה      
הרואתה ףוג .)הבוח יאנת( תוחפל טאול ןמול      
י"ת( תיגולויבוטופ תוחיטב ןקתב דומעי      
וא "PUORG TPMEXE" תמרב )17426      
    1 SSALC תילע ינפמ הנגה תדיחי .תוחפל  
ןקתות VK01 דע )noitcetorp egrus( חתמ      
.הדיחיה ריחמב הלולכ הרואתה ףוגב      
עצבתי הנקתה לכ ינפל בצמ לכב : הרהבה      
שי ותואש ןקתמל בשחוממ הרואת בושיח      
תושירדל םאתהב הרואת תוכיא תלבקל ריאהל      
לכב .10231 י"ת-ו 2681 י"ת הרואתה ינקת      
טרפמ תושירד ןיב המאתה יא תמייקש הרקמ      
תויומכ בתכב עיפומה ןיבל ש"בהשמ      
בתכב העיפומה הניה תעבוקה השירדה ,הז      
.הז תויומכ      
      
דל תיגולונכטב הרואת ףוג תנקתהו תקפסא     08.03.0148
87931 ךרעב הרואתה ףוג לש תירוא הקופתב      
רתוי לע הלעת אל למשחה תכירצ ,תוחפל ןמול      
2OLATI םייק ת"ג תמגודכ ,טאו 821 -מ      

                     20.00 .ILAD רביירד תוברל 'חי   
      
הבכו ךילומ יתלב רמוחמ יושע םירזיבא שגמ     08.03.0150
ז"מ ללוכ ,היזורוקו םילקימיכ ,שאל דימע וילאמ      
01 קותינ רשוכ 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
-ל דעוימ )דחא לודומ לעב( ספא קותינ םע א"ק      
םיעבצב םיקדהמ ,טוו 07 - 004 לש תורונ 1      
םינקתומ ,ע"ש וא "יסק'גוס" תמגודכ י"ת יפל      

                     14.00 'פמוק .םיטווחמו ספ לע  
      
וד יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     08.03.0155
קותינ םע א"ק 01 קותינ רשוכ 'א 01 יבטוק      

                      3.00 'פמוק .טוו 07 - 004 לש תורונ 2-ל ,ספא  
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ הנתשמ ךתחב  
אל ריחמה .היזכרמל וא דומעל רבוחמ ,רוניצב      
תלצפמב תווצקב םייתסי לבכה .רוניצ ללוכ      
.קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמ      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0185
    )EPLX( גוסמ YX2N 5.2 ךתחבX3 ר"ממ  

                   1000.00 .דבלב בתכב חקפמה רושיאב .ל"נכ רטמ   
      
      
      
      
      

30.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../068 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     068 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

8 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת תמלשה 50 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2AN לחשומ הנתשמ ךתחב  
אל ריחמה .היזכרמל וא דומעל רבוחמ ,רוניצב      
תלצפמב תווצקב םייתסי לבכה .רוניצ ללוכ      
.קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמ      
      
ליגר יעקרק תת םוינימולאמ יטסלפ ומרט לבכ     08.03.0316
ר"ממ 53X5 ךתחב YX2AN EPLX שימג וא      

                   1000.00 .ל"נכ רטמ   
      
ןגומ ןיירושמ רטסאילופ ןוראב רואמ תויזכרמ      
    VU טרפ יפל הרוקמ ןוטב תחמוגב תונגומו.  
      

                      1.00 'פמוק . מ"ס 06 בחורב י"חח הנומל את תפסות 08.03.0386
      
דוסי ללוכ רואמל רפמא 08X3-ל היזכרמ     08.03.0400
י"פע ל"נכ ןיירושמ רטסאילופ ןוראו ןוטבמ      

                      1.00 'פמוק .תינכות  
      
הרואת תיזכרמל תיפקיה דוסי תקראה תעבט     08.03.0415
דוסיה לזרבל ךתורמ ןבלוגמ הדלפ ספ ללוכ      
ספבו היזכרמה סיסב לש דוסיה ןויזל רבוחמו      

                      1.00 'פמוק .חולב מ"מ 4X04 תודימב תנבלוגמ הדלפ  
      
י"חח הנומ אתל ללוכ הרואת תייזכרמל החמוג     08.03.0416

                      1.00 'פמוק .טרפ י"פע  
      
לידב הפוצמו תשוחנמ יושע תוקראה ספ     08.03.0420
תויקסידו םיגרב ,תוגרבה םע מ"ס 51-כ ךרואב      

                     16.00 'פמוק )םוינימולא ילבכ רוביחל(  
      
ףיעס 80 קרפ יללכה טרפמה יפל הקראה      
    08.05  
      
53 ךתחב הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.03.0485
תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ ר"ממ      
סיסבל ךילומה תלחשהו ,םידומעל הרידח ללוכ      
אלל ולופיק י"ע לוורש ךרד דומעה לש ןוטבה      
ידי לע דלוודקב רוביח בייחי וכותיח .וכותיח      

                   1000.00 .ןלבקה רטמ   
      
04 קמועו מ"ס 06 רטוקב את ללוכ הקראה     08.03.0515
הסכמ ,םימ זוקינ רוח ,ןוטבמ תיעקרק םע מ"ס      
הדלפ טומ סופיט תינקת הקראה תודורטקלאו      
םירוביחהו םירזיבאה לכ ללוכ ,תשוחנ /      
,הביצח/הריפח ,םורט ןוטבמ את ,םישורדה      

                      2.00 'פמוק .טלפמוק העיבצו טוליש  
      

30.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../069 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     069 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

8 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת תמלשה 50 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הקראה ידיג לש ינקת רוביח רובע תפסות     08.03.0530
ךתח לכב , DLEWDAC תטישב םיפושחה      

                      4.00 'פמוק .שרדנכ דיג  
      
,קטלנא וא םתלא תמגודכ יווק הרואת רקב     08.03.0576
CLE תמגודכ רקבה ,למשח חולב ןקתומ      

                      1.00 .ירלולס םדומ ללוכ ,ILAD ללוכה 'חי   
      

                      1.00 'פמוק .'מ 003 -מ רתוי םיכורא םיווקל ILAD רבגמ 08.03.0578
      

                      1.00 .הנכותה תרדגהו חטשב רקבה תנקתה 'חי  08.03.0579
      
יפל יושע ,1 לגדל הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.03.0585
,50.50.60.80 ףיעס 80 קרפ יללכה טרפמה      
יפל לכה ,דומעה ומכ תכתמ התואמ רצוימ      

                     16.00 'פמוק .טרפ  
      
ןירושמ עקת תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     08.03.0600
וד יטמטוא יצח םרז קספמ תפסות תוברל      
לודומ לעב א"ק 01 קותינ רשוכ 'א 61 יבטוק      
ךתחב רוביח לבכו םירזיבא שגמ לע דחא      
    5.2X3 תוברל עקת תיבל דעו שגמהמ ר"ממ  
תעינמל ןוקיליס י"ע רוביחה רוזא םוטיא      
חקפמה רושיאב .טלפמוק ,םשג ימ תרידח      

                      9.00 'פמוק .דבלב בתכב  
      
ךרד לבכה תרדחה ללוכ םייק דומעל תורבחתה     08.03.0646
הריפח תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה      
מ"מ 08 ףסונ ירושרש לוורש תסנכה הביצח      
תפסותו 03-ב ןוטב ינוקית ,םייק דוסיב רטוק      
ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזפ תלת ת"מאמ      
םידרוי תופעתסהבו הדימב( רתוי ןטקה לבכה      

                      2.00 'פמוק )לבכה ךתח חטשב  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     08.03.0650
לע ח"וד תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

                      1.00 רואמה ןקתב הרואתה ןקתמ תדימע 'חי   
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.0655

                     20.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תויחנה ע"ש   
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.0660

                     20.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תויחנה ע"ש   
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.03.0665
ןתמו למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

                      1.00 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה  
הרואת ירזיבא 30.80 כ"הס            

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../070 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     070 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

8 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת תמלשה 50 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ב ח ל  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  70.80 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח ה       
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה      
םישרדנה םינותנב ןכדעתהל ןלבקה לע ,י"חח      
.י"חח לש תשרהו ב"לחה 'חמ םע      
      
.תשרהו ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ      
      
יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
.הדיחי      
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0060
מ"מ 061 רטוקב רוניצה ,י"חח לש םילבכ רובע      
תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו )ץניא 6(      
,25417 י"ת יפל 5.21 גרד מ"מ 7.7 למשחה      
טרסו מ"מ 8 רטוקב ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ      

                    180.00 ינקת ןומיס רטמ   
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0070
מ"מ 522 רטוקב רוניצה ,י"חח לש םילבכ רובע      
תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו )ץניא 8(      
,25417 י"ת יפל 5.21 גרד מ"מ 8.01 למשחה      
טרסו מ"מ 8 רטוקב ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ      

                    120.00 ינקת ןומיס רטמ   
      
וא/ו םילבכל תולעת לש הביצח וא\ו הריפח     08.07.0151
יוסכו דופיר ללוכ םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
חטשה תרזחה ,הלעתה לש רזוח יולימ ,לוח      
קמועב הריפחה ,המדא יפדוע קוליסו ותומדקל      
3 + 6" רטוקב תורוניצ 5-ל בחורו מ"ס 041      
,תחא הבכשב םיחנומ 8" רטוקב תורוניצ      

                     40.00 .רוניצ אלל ריחמה רטמ   
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.07.0300
,למשח תרבח לש םילבכ רובע הנכומ הריפחב      
הלבוה ללוכ ,)6"( מ"מ 061 רטוקב רוניצה      
ןוליינמ הכישמ טוח ,למשח תרבח ינסחממ      
טרפמה יפל ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב      
.טרפ יפלו 50.40.80 ףיעס 80 קרפ יללכה      
תרנצה תא קפסת י"חחו הדימב לעפוי ףיעסה      
ףיעס םוקמב היהי הז ףיעס .דבלב      

                    180.00 08.07.0060 רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

70.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../071 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     071 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

8 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת תמלשה 50 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.07.0310
תרבח לש םילבכ רובע הנכומ הריפחב      
,)8"( מ"מ 522 לש רטוקב רוניצה .למשחה      
טוח ,למשח תרבח ינסחממ הלבוה ללוכ      
ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב ןוליינמ הכישמ      
ףיעס 80 קרפ יללכה טרפמה יפל .ינקת      
הדימב לעפוי ףיעסה .טורפ יפל 50.40.80      
רושיאבו דבלב תרנצה תא קפסת י"חחו      

                    120.00 .דבלב בתכב חקפמה רטמ   
      
בחור לכל יקנ תונויד לוח יולימ רובע תפסות     08.07.0330
תרשואמ הדבעמ י"ע רקובמ קודיה םע הלעתה      
רוזאב קר חקפמה תויחנה יפל היוור הבטרהב      
לש תופיפצל דע .תוכרדמו םישיבכ  תייצח      

                     20.00 .בתכב חקפמה רושיאב קרו %89 ק"מ   
      
תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוציב     08.07.0340
קוחב שרדנכ י"חח לש ךומנ חתמ ילבכ םע      
תינדי שושיג ,הריפח ,םילוורש ללוכ למשחה      
תונגה עוציב ,'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועל      

                      2.00 'פמוק .טרפ יפל לכה ,תוימרתו תוינכמ  
      
תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוציב     08.07.0350
קוחב שרדנכ י"חח לש הובג חתמ ילבכ םע      
שושיג תריפח ,םנוטיב ,םילוורש ללוכ למשחה      
עוציב ,'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועב תינדי      

                      2.00 'פמוק .טרפ יפל לכה תוימרתו תוינכמ תונגה  
למשחה תרבחל הנכה תודובע 70.80 כ"הס            

      
ת ר ב ח ל  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  80.80 ק ר פ  ת ת       
ק ז ב       
      
םיישאר םיריצ - קזבל תרושקת תודובע      
לש םיטרדנטס יפל תיפצת ללוכ םיינשמו      
תויתשת יוניבל קזב טרפמ האר .קזב תרבח      
טרפמה ןכו 1801 דע 0701 םיקרפ תרושקתו      
.תידרשמ ןיבה הדעוה לש 80 קרפ יללכה      
      
,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה      
      
לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
.קזב תרבח      
      
םואתה ,יחרכה עוציב לע קזב לש רישי חוקפ      
ימי ןיגב םולשת תוברל ןלבקה תוירחאב      
.הדיחי יריחמב לולכ שרדי םא חוקפה      

80.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../072 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     072 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

8 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת תמלשה 50 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וניאו  יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
.קזב לש ינכטה טרפמב ןייוצמהמ ערוג      
      
הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
םיידיב וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ      
וא הביצח ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אלו      
.םיידי תריפח      
      
קזב תרבח רובע הנכה תודובעל םיפיעסה      
רושיאבו ךרוצה תדימב ולעפוי      
.דבלב בתכב חקפמה/פ"הנמה      
      
061 רטוקב םינק 2 דע תחנהל הלעת תריפח     08.08.0076
הכישמ טוח תוברל חישק C.V.P-מ )6"( מ"מ      
לוח דופיר ללוכ  מ"ס 021 דע קמועב שרדנכ      

                     50.00 .ינקית ןומיס טרסו רטמ   
      
יפל )6"( מ"מ 061 רטוקב חישק C.V.P רוניצ     08.08.0157
לכ ללוכ ,קזב תרבח טרדנטס יפלו 858 י"ת      
)םירסייפס( תוכומתה םימטאה ,רוביחה ירמוח      
טוח תוברל 858 ילארשי ןקת יפל לכה      
חנומ מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופמ הכישמ      
קזב לש דחוימ טרפמ יפל לכה ,הנכומ הריפחב      

                    150.00 .עוציב טרפו 2701 קרפ רטמ   
קזב תרבחל הנכה תודובע 80.80 כ"הס            

תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת תמלשה כ"הס          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../073 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     073 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

1 רפסמ שיבכב העונת ילגעמ ינשב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  ,ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 קרפ יללכה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב תרנצה לכ      
.80 קרפ יללכה טרפמה יפל ינקת ןומיס טרסו      
      
תרושקת/למשח/הרואת ילבכ רובע תרנצה לכ      
טוח ללוכ הנכומ הריפחב רטוקו גוס לכב      
יללכה טרפמה יפל ינקת ןומיס טרסו הכישמ      
.80 קרפ      
      
גוס לכב םיפיפכ\םיחישק למשח ילבכ רבעמל      
.רטוקו      
      
רטוק מ"מ 63 קורי דבכ ףיפכ CVP רוניצ     08.01.0055

                    100.00 .מ"מ 4 רטוקב ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ רטמ   
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0095
הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
הנזה לבכו דוקיפ רובע ,ןוליינמ מ"מ 8 רטוקב      

                   1000.00 .תומלצמל רטמ   
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0100
הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
רואמל הנזה ילבכ רובע ,ןוליינמ מ"מ 8 רטוקב      

                   1000.00 .תובוחר רטמ   
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.01.0140
גרד ,מ"מ 3.5 ןפוד יבועב )4"( מ"מ 011 רטוק      
תוטנדרואוק ןומיס ללוכ ,25417 י"ת יפל 5.21      
טרס ,ךמסומ דדומ י"ע תרנצה םויס תדוקנ לש      
אמייק רב יעקרק לע ןומיסו ינקת ןומיס      
רבעמ רטמ 1 דע םילוורשה םויס תודוקנב      

                   1200.00 .הכרדמה םוחת ךותב וא שיבכה הצקל רטמ   
10.80.60 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../074 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     074 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

1 רפסמ שיבכב העונת ילגעמ ינשב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0160
גרד ,מ"מ 7.7 ןפוד יבוע )6"( מ"מ 061 רטוקב      
תוטנדרואוק ןומיס ללוכ ,25417 י"ת יפל 5.21      
טרס ,ךמסומ דדומ י"ע תרנצה םויס תדוקנ לש      
אמייק רב יעקרק לע ןומיסו ינקת ןומיס      
רבעמ רטמ 1 דע םילוורשה םויס תודוקנב      

                    400.00 .הכרדמה םוחת ךותב וא שיבכה הצקל רטמ   
      
יולימ הביצח/הריפח ללוכ הרקב אתל ריחמה      
ינוניב סמועל ןוטב הסכמ ,אתה תיתחתב ץצח      
קרפ יללכה טרפמ יפל טלפמוק 521B גוסמ      
.עוציב יטרפ יפלו 20.90.30.80 ףיעס 80      
      
קמועב מ"ס 06 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.01.0210
ץצח תבכש ,הביצח\הריפח ללוכ ,מ"ס 001      
י"ת יפל 521B גוסמ הסכמ ,מ"ס 02 יבועב      
תושרה למסו תרוקיבה את דועי טוליש ,984      
תיקסיפ ג"ע הסכמה תקיציב עובט תימוקמה      

                     10.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51 םוינימולא  
      
קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.01.0215
ץצח תבכש ,הביצח\הריפח ללוכ ,מ"ס 001      
י"ת יפל 521B גוסמ הסכמ ,מ"ס 02 יבועב      
תושרה למסו תרוקיבה את דועי טוליש ,984      
תיקסיפ ג"ע הסכמה תקיציב עובט תימוקמה      

                     26.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51 םוינימולא  
      
מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     08.01.0245
תבכש ,הביצח\הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו      
יפל 521B גוסמ הסכמ ,מ"ס 02 יבועב ץצח      
למסו תרוקיבה את דועי טוליש ,984 י"ת      
ג"ע הסכמה תקיציב עובט תימוקמה תושרה      

                      2.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51 םוינימולא תיקסיפ  
      
רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0255
ללוכ ,984 י"ת יפל 052C ןיממ הסכמו הרקית      
הסכמה תקיציב עובט תימוקמה תושרה למס      

                      4.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51 םוינימולא תיקסיפ ג"ע  
      
רובע מ"ס 06 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0256
ללוכ ,984 י"ת יפל 052C ןיממ הסכמו הרקית      
הסכמה תקיציב עובט תימוקמה תושרה למס      

                      4.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51 םוינימולא תיקסיפ ג"ע  
      
לע הנקתה רובע הרקב אתל ריחמ תפסות     08.01.0265
םיחתפ ךותיח ,תרנצה יוליג ללוכ תמייק תרנצ      

                      1.00 'פמוק .ןוטיבו תנקתה ,תרנצב  
      

10.80.60 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../075 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     075 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

1 רפסמ שיבכב העונת ילגעמ ינשב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     08.01.0270
למס ללוכ לזרב תקצימ יושע הרקב אתל      
בותיכהו הקיציב עובט הייריעה/הצעומה      
תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמהלע יטנוולרה      
יפל 984 י"ת יפל 521C הסכמה ,לזרב תקצימ      

                     38.00 'פמוק .שיבכה ילושב הנקתהל ,עוציב טרפ  
      
יוסיכו דופיר םיללוכ הביצח וא/ו הריפח יריחמ      
רקובמ קודיהב הביצח/הריפחה יולימ ,לוח      
טרפ יפל .וא.ט.ה.ש.א.א.דומ %89 תופיפצל      
,םיידיב וא/ו םילכב הדובעה ,טרפמ וא/ו      
אל ,רפע יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
.רוניצ ללוכ      
      
20.80 ףיעס 80 קרפ יללכה טרפמה יפל עוציב      
      
ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב      
      
םילכב םילבכ תולעת תביצח וא/ו תריפח     08.01.0310
לש םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב      
    CVP תודוקנב )4"( מ"מ 011 רטוקב חישק  
קוח יפל תורחא תאירק תוכרעמ םע תולטצה      

                    350.00 .למשחה רטמ   
      
וא\ו םילבכל תולעת תביצחו וא\ו תריפח     08.01.0325
ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקת תורוניצל      
תרזחה ,הריפחו יולימ ,לוח יוסיכו דופיר      
הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      

                    300.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 09 דע קמועב רטמ   
      
םילבכ וא תרנצל הלעת לש הביצח וא\ו הריפח     08.01.0330
ריבעמ( לושכמ חתמ וא לעמ עקרקה יגוס לכ      
)'וכו זג ,קלד ,םימ תרנצ ,קזב וק ,םימ      
תרנצ תחנהל ,לושכמה לש ובחור לכל      
תרנצה תנגהל ןוטב תקיצי ללוכ תירושרש      
תוחיטב יקחרמבו טלפמוק תוינכותל םאתהב      

                      4.00 'פמוק .תינכדעה ותרודהמב למשחה קוחב שרדנכ  
      
תקמעה רובע הביצח וא הריפחל תפסות     08.01.0335
09 םוקמב( מ"ס 051 קמועל דע הריפחה      

                     20.00 .)מ"ס רטמ   
      
וא םילכב םילבכ תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.01.0340
םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב םיידיב      

                     50.00 )4"( מ"מ 011 לש רטמ   
      
      

10.80.60 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../076 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     076 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

1 רפסמ שיבכב העונת ילגעמ ינשב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יקנ תונויד לוחב  הריפח יולימ רובע תפסות     08.01.0345
וא שיבכ  תויצחב מ"ס 02 לש תובכשב הפונמו      
דע היוור הבטרהבו רקובמ קודהב תוכרדמב      

                     50.00 .%89 לש תופיפצ תלבקל ק"מ   
      
הריפחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות     08.01.0350
הקמעה רובע תפסותה םלושת( הביצחה וא/ו      

                     50.00 .)דבלב רטמ   
      
הטיש לכב וא ילרגטניא וא ליגר יקפוא חודיק     08.01.0362
גוס לכב ,עקרקה יאנת יפל שרדתש תרחא      
ללוכ ,עקרקב ברועמו יולב וא ףיצר עלסו עקרק      
לכ םע םואת ,השיג יכרד תרשכהו תנכה      
,תורוב תביצח\תריפח ,תונגראתה ,םימרוגה      
רטוקב הרוחש הדלפ לוורש םע חודיקה עוציב      
חודיקה עוציבל םיאתמ 8/3" ןפוד יבועו 6"      
CVP תורוניצ 2 תלחשה ,עקרקה יאנת י"פע      
גרד מ"מ 3.5 ןפוד יבועו מ"מ 011 רטוקב      
םע למשח יווק רובע 25417 י"ת יפל 5.21      
הלא קר( מ"מ 8 רטוקב ןוליינמ הכישמ יטוח      
תווצק רוביח ,ךמס ילדנס ,)דרפנב ומלושי      
בצמה תרזחהו הרקב יאתל םילוורשה      

                     50.00 .ותומדקל רטמ   
      
ףיעסה ריחמו הדובעה : םדוק ףיעסל ךשמה      
,םירמוחה ,םילכה ,דויצה לכ תא םיללוכ      
.שרדנה םדאה חכו םירזיבאה      
      
ותומדקל בצמה תרזחהו םייק שיבכ תייצח     08.01.0385
בתכב חקפמה רושיאב םוקישו רוסינ ללוכ      

                    150.00 .דבלב רטמ   
      
ח"עו י"ע עוציב ןונכת ללוכ תודוסיל ריחמה      
סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה תוברל ןלבקה      
ילעב םינבמ רודמב םושרו יושר רוטקורטסנוקו      
תא ,הרואת ידומע לש תודוסי ןונכתב ןויסינ      
ןרצימ ןלבקה לבקי ילארשי ןקת לע םינותנה      
.למשחה ןנכתמ ךרד םידומעה      
      
ללוכ גוס לכמ הרואת דומעל דוסיל ריחמה      
יפל רבעמ ילוורש ,רובה לש הביצחו הריפח      
,םיכתורמו םירבוחמ דוסי יגרב  ,תינכות      
תודובעה ראש לכו ןויז תדלפ ,דוסי תקראה      
יללכה טרפמ יפל .טלפמוק םישורדה םירמוחהו      
.עוציב טרפ יפלו 60.80 ףיעס 80 קרפ      
      
ןוטבמ קוצי 'מ 21 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0460

                      8.00 'פמוק .מ"ס 081/001/001 תודימב ןיוזמ 03-ב  
10.80.60 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../077 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     077 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

1 רפסמ שיבכב העונת ילגעמ ינשב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םע םואתב ועצובי םירוביחו קוריפ תודובע      
תוחיטבה יללכ לכ יפלו תימוקמה תושרה      
לולכי קורפה .חתמהמ קותינ ללוכ םישרדנה      
דויצ לכו ,תועורזה ,םיסנפה ,דומעה תא      
הרויש םוקמל לבוי דומעה .דומעה לע ןקתומה      
.חקפמה      
      
ךרוצה תדימב ולעפוי םיאבה םיפיעסה      
.דבלב בתכב חקפמה רושיאבו      
      
10.8 - מ לש הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ     08.01.0525
ינסחמל ותרבעהו רזוח שומישל 'מ 21 דע 'מ      

                      5.00 'פמוק .רשואמ הכיפש רתאל וא תושרה  
      
ללוכ םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.01.0530
ותפילש ,דוסיה ביבסמ הביצח\הריפח      
'א גוס עצמב רוב תמיתס תוברל עקרקהמ      
הבטרהב קודיה ךות מ"ס 02 יבועב תובכשב      
ןוטבה דוסי תלבוה ,%89 לש תופיפצל דע      
וא ףוציר ינוקית ,חקפמה הרויש םוקמל      

                      5.00 'פמוק .טלפסא  
      
ןוטבה דוסי תלבוהו : םדוקה ףיעסל ךשמה      
,שרדייש קחרמ לכל חקפמה הרויש םוקמל      
.ןהינימל הכיפש תורגא םולשת ללוכ      
      
ללוכ תורוניצ תחנה ךרוצל םייק שיבכ תחיתפ     08.01.0535
לש רזוח יולימ ,טלפסא רוסינ ,הביצח/הריפח      
בצמה תרזחהו שיבכה ןוקית ,הלעתה      
תווצק לש אמייק רב ןומיס תוברל ,ותומדקל      

                     50.00 עוציב טרפ יפל םילוורשה רטמ   
      
תבלתשמ ןבאמ ליבש/הכרדמ ןוקיתו החיתפ     08.01.0540
,הביצח\הריפח ללוכ ,תורוניצ תחנה ךרוצל      
בצמה תרזחהו הלעתהלש רזוח יולימ       

                     50.00 עוציב טרפ יפל ותומדקל רטמ   
      
םימייק הרקב יאת וא למשחל רבעמ יאת קוריפ     08.01.0545
י"ע רזוח שומישל עקרקהמ םתאצוהו      
םוקמל ותרבעהו אתה תפילש ,הביצח\הריפח      

                      5.00 'פמוק .חקפמה הרויש  
      
גוס עצמב רובה תמיתס : םדוק ףיעסל ךשמה      
דע רקובמ קודיהב מ"ס 02 יבועב תובכשב 'א      
ותומדקל בצמה תרזחה ,%89 לש תופיפצל      
.ןהינימל הכיפש תורגא םולשתו      
      
      

10.80.60 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../078 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     078 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

1 רפסמ שיבכב העונת ילגעמ ינשב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
גוס לכמ למשח וא תרושקת תונורא קוריפ     08.01.0555

                      2.00 'פמוק .חקפמה הרויש םוקמל ותלבוהו  
      
תלחשה ללוכה היזכרמ וא םייק דומעל רוביח     08.01.0560

                      6.00 'פמוק .תווצקב םטוויחו םילבכ  
      
5.31 .ע.ק.י EPDH גוסמ ןליתאילופ רוניצ     08.01.0965
ןליפורפילופמ הכישמ טוח םע מ"מ 05 רטוקב      
םיינועבצ םיספ לעב רוניצה ,מ"מ 8 רטוקב      
ע"ש וא "תבג ורטסלפ" וא "טסלפ רצמ" תרצות      
,עוציב טרפ יפל לכה ,הנכומ הלעתב חנומ      

                   2000.00 .תומלצמ תיתשת רובע םוטיאה ירמוח לכ ללוכ רטמ   
ץוח תרואתל תונכה 10.80 כ"הס            

      
ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 קרפ יללכה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C. תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
ןפוד יבועב הדלפמ םינקת הרואת ידומע      
םידומעה,סנפ תנקתהל עורז םע ןקתב שרדנכ      
םיללוכ , ןבלוגמו םח ץבאב םילובט תועורזהו      
,דומעה ףוגל תטלפ ןיב םיקוזיח , דוסי תטלפ      
,םירזיבא יאת 2 הנכה      
      
,זילפמ הקראה יגרב 4 : םדוקה ףיעסה ךשמה      
הסכמ רוביחו מ"ס 03 דע ךרואב דנז לוורש      
דדוחמ תשוחנ דיגב דומעל םירזיבאה שגמ      
,דומעה לע םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה      
      
      

20.80.60 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../079 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     079 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

1 רפסמ שיבכב העונת ילגעמ ינשב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
שימג תשוחנ ךילומ : םדוקה ףיעסה ךשמה      
דויצה הסכמ תקראהל ר"ממ 61 ךתחב דדובמ      
תשר ,תוקראה ספ ןיבל הסכמה ןיב רבוחמ      
,דומעה ףוג ןיבל הסכמה ןיב קוזיחל תדדובמ      
      
םירזיבאה לכו : םדוקה ףיעסה ךשמה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
יפלו ,טלפמוק תינכות יפל ,ושארב םאתמהו      
.20.60.80 ףיעס 80 קרפ יללכה טרפמה      
      
רבעמ רובע הציצח לעב דומע רובע תפסות     08.02.0181
את לעב דומעה ,תומלצמ דוקיפ לש דרפנ      
חקפמה רושיאב ,ישימח דומע לכ ,דרפנ תורש      

                      4.00 'פמוק .דבלב בתכב  
      
ינוק לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקת הרואת דומע     08.02.0185
עורזל דעוימ דומעה ,רטמ 21 הבוגב ל"נכ      

                      9.00 'פמוק .רטמ 21  הבוגב סנפ תאשונה ושארב תבכרומ  
      
לזרב רוניצמ היושע תשלושמ/לופכ/הדיחי עורז      
הרואתה ףוגלו דומעל םאתומ רטוקב ןבלוגמ      
טרפמה יפל הרואת דומעל תרבוחמו רחבנה      
טרפ יפלו 50.60.80 ףיעס 80 קרפ יללכה      
      
יטרפ תרבוח יפל לארשי הצוח שיבכ םגד עורז      
.עוציב      
      
תמגודכ מ"ס 002 ךרואב ל"נכ תשלושמ עורז     08.02.0430

                      8.00 'פמוק םייקה  
      
תועורזו הרואתה ידומע לש רונתב העיבצ      
הריוואל העיבצה( LAR ןווגב תנבלוגמ הדלפמ      
תעיבצ לש "לקופא" טרפמ תמגודכ )תימי אל      
העיבצ ,תנבלוגמ הדלפ לע רוהט רטסאילופ      
תנוולוגמ הדלפ לע העיבצל ילארשי ןקת יפל      
לע בתכב םינש 5-ל תוירחא תלבק תוברל      
.העיבצה      
      

                      9.00 'פמוק 'מ 21 דע הבוגב דומע לש העיבצ 08.02.0525
      
'מ 5.2 דעו 'מ 1 - מ ךרואב תועורז לש העיבצ     08.02.0530

                      8.00 'פמוק .תועבורמ וא תושלושמ ,תולופכ תודיחי ללוכ  
      
קלחב תוגורעבו םיפ"צשב ןוטבה דוסי תעיבצ     08.02.0545
עבצב וא דומעה עבצב עקרקל לעמ טלובה      

                      8.00 'פמוק .דבלב בתכב חקפמה רושיאב רחא  
      
      

20.80.60 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../080 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     080 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

1 רפסמ שיבכב העונת ילגעמ ינשב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רונתב תנבלוגמ הדלפ לע העיבצ רובע תפסות     08.02.0900
םע ת"הזא לש תיביזורוק תימי הריואל      
רוהט רטסאילופב העיבצה .םיימיכ םילעפמ      
"לקופא" טרפמו 11 קרפ יללכה טרפמה יפלו      
םינש 5 ךשמל תוירחא תדועת תלבק תוברל      

                    120.00 .העיבצה לעפמ םעטמ העיבצה לע רטמ   
ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 כ"הס            

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
דחוימה טרפמהו 02 י"ת ,80 קרפ למשח      
.הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמ הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
T.O.C.-ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      
      
תראהל הרואת ףוג תנקתהו תקפסה      
.דל תיגולונכטב םיפ"צש/םיליבש/תובוחר      
תושירדב ודמעי הרואתה ףוגו ןרציה ,קפסה      
ןוכישהו יוניבה דרשמ לש ינכטה טרפמה      
היהי הרואתה ףוג .ףרוצמה 6102 ילוי שדוחמ      
תיתכתמ תגוסגסמ וא םוינימולא תקיצימ יונב      
הנקתהל םיאתמו היזורוק ינפב הדימע תרחא      
הרואת דומע יבג לע הרואת יפוג השולש לש      
דומעי לולכמה ,רטמ 21 לש הבוגל דע      
ןיכי ןלבקה .רואמ ידומע לש 218 י"ת תושירדב      
םייטטס םיבושיח ,חקפמה רושיאל שיגיו      
רתאה םוקימל םאתהב ןקתב הדימעל םיימנידו      
ללוכ סיסבה לדוגו 'וכו עקרקה גוס ,ץראב      
.דוסיה יגרב טוריפ      
      
      

30.80.60 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../081 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     081 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

1 רפסמ שיבכב העונת ילגעמ ינשב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןניה הז תויומכ בתכב תועיפומה תושירדה      
)םמצע םידלל קר אלו( הרואתה ףוג לולכמל      
וא LU תרשואמ הדבעמב הקידבב ובוגיו      
ןוכמ רושיא אשי הרואתה ףוג.המודרושיא      
קלח 02 י"ת ,)הקידב תדועת( ילארשיה םינקת      
TSET-BC רושיא( ויפיעס לכ לע 3.2      
תלבקל ד"וע י"ע המותח קפסה תובייחתהו      
.)יאנת לע לבקתת ,םוי 06 ךותב י"תמ רושיא      
SPILIHP, EERC תרצותמ ויהי דלה תודויד      
שיגהל שי( רשואמ ע"ש וא MARSO  וא      
הרואתה ןנכתמל םגדה רושיאל השקב      
תנקתה ינפל הדובע ימי 02 תוחפל      
.םיסנפה      
      
    REVIRD ףוגב ןקתומה ,יתוכיא ילרגטניא  
הניקתה ירושיא לכ תא אשונה הרואתה      
,ש"בהשמ לש ינכטה טרפמב עיפומכ      
וא "01-0" תרושקת רשפאי REVIRD-ה      
    "ILAD", "הרואתה ףוג לש "םייח ךרוא :  
    12MT 08L sruoh 000,07 C53 aT )יפל  
%08-ל הדירי )12MT - 08ML הקידב לדומ      
הרואתה ףוג לש תיתלחתהה רואה תקופתמ      
תאז לכו הדובע תועש 000,07 ינפל אל היהת      
גיצהל שי .)C53 לש הביבס תרוטרפמטב      
ףוג לש "tset lamrehT" תוימרט תוקידב      
סויזלצ תולעמ 53 לש הרורפמטב הרואתה      
הרואתה ףוג .ע"ש וא LU תרשואמ הדבעממ      
תולעמ 05 דע לש הרוטרפמטב הדובעל םיאתי      
תומוקע 3 לעב היהי הרואתה ףוג.סויזלצ      
,EPYT 3 : ןהיניבו תוחפל תונוש תוירטמוטופ      
    2 EPYT ו- EPYT 5.  
      
59 היהת הרואתה ףוג לש תירואה תוליצנה      
הרואתה ףוג .)הבוח יאנת( תוחפל טאול ןמול      
י"ת( תיגולויבוטופ תוחיטב ןקתב דומעי      
וא "PUORG TPMEXE" תמרב )17426      
    1 SSALC תילע ינפמ הנגה תדיחי .תוחפל  
ןקתות VK01 דע )noitcetorp egrus( חתמ      
.הדיחיה ריחמב הלולכ הרואתה ףוגב      
עצבתי הנקתה לכ ינפל בצמ לכב : הרהבה      
שי ותואש ןקתמל בשחוממ הרואת בושיח      
תושירדל םאתהב הרואת תוכיא תלבקל ריאהל      
לכב .10231 י"ת-ו 2681 י"ת הרואתה ינקת      
טרפמ תושירד ןיב המאתה יא תמייקש הרקמ      
תויומכ בתכב עיפומה ןיבל ש"בהשמ      
בתכב העיפומה הניה תעבוקה השירדה ,הז      
.הז תויומכ      
      

30.80.60 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../082 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     082 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

1 רפסמ שיבכב העונת ילגעמ ינשב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דל תיגולונכטב הרואת ףוג תנקתהו תקפסא     08.03.0148
תוחפל הרואתה ףוג לש תירוא הקופתב      
הלעת אל למשחה תכירצ ,תוחפל ןמול 87931      
םייק ת"ג תמגודכ ,טאו 821 -מ רתוי לע      

                     26.00 .ILAD רביירד תוברל 2OLATI 'חי   
      
הבכו ךילומ יתלב רמוחמ יושע םירזיבא שגמ     08.03.0160
ז"מ ללוכ ,היזורוקו םילקימיכ שאל דימע וילאמ      
01 קותינ רשוכ 'א 01 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
-ל דעוימ )דחא לודומ לעב( ספא קותינ םע א"ק      
םיעבצב םיקדהמ ,טוו 07 - 004 לש תורונ 3      
םינקתומ ,ע"ש וא "יסק'גוס" תמגודכ י"ת יפל      

                      9.00 'פמוק .םיטווחמו ספ לע  
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ הנתשמ ךתחב  
אל ריחמה .היזכרמל וא דומעל רבוחמ ,רוניצב      
תלצפמב תווצקב םייתסי לבכה .רוניצ ללוכ      
.קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמ      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0185
    )EPLX( גוסמ YX2N 5.2 ךתחבX3 ר"ממ  
בתכב חקפמה רושיאב ,דוקיפ רובע ל"נכ      

                   1000.00 .דבלב רטמ   
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2AN לחשומ הנתשמ ךתחב  
אל ריחמה .היזכרמל וא דומעל רבוחמ ,רוניצב      
תלצפמב תווצקב םייתסי לבכה .רוניצ ללוכ      
.קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמ      
      
ליגר יעקרק תת םוינימולאמ יטסלפ ומרט לבכ     08.03.0316
ר"ממ 53X5 ךתחב YX2AN EPLX שימג וא      

                   1000.00 .ל"נכ רטמ   
      
ןגומ ןיירושמ רטסאילופ ןוראב רואמ תויזכרמ      
    VU טרפ יפל הרוקמ ןוטב תחמוגב תונגומו.  
      
לידב הפוצמו תשוחנמ יושע תוקראה ספ     08.03.0420
תויקסידו םיגרב ,תוגרבה םע מ"ס 51-כ ךרואב      

                      9.00 'פמוק )םוינמולא ילבכ רוביחל(  
      
ףיעס 80 קרפ יללכה טרפמה יפל הקראה      
    08.05  
      
      
      
      

30.80.60 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../083 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     083 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

1 רפסמ שיבכב העונת ילגעמ ינשב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
53 ךתחב הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.03.0485
תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ ר"ממ      
סיסבל ךילומה תלחשהו ,םידומעל הרידח ללוכ      
אלל ולופיק י"ע לוורש ךרד דומעה לש ןוטבה      
ידי לע דלוודקב רוביח בייחי וכותיח .וכותיח      

                   1000.00 .ןלבקה רטמ   
      
04 קמועו מ"ס 06 רטוקב את ללוכ הקראה     08.03.0515
הסכמ ,םימ זוקינ רוח ,ןוטבמ תיעקרק םע מ"ס      
הדלפ טומ סופיט תינקת הקראה תודורטקלאו      
םירוביחהו םירזיבאה לכ ללוכ ,תשוחנ /      
,הביצח/הריפח ,םורט ןוטבמ את ,םישורדה      

                      2.00 'פמוק .טלפמוק העיבצו טוליש  
      
הקראה ידיג לש ינקת רוביח רובע תפסות     08.03.0530
ךתח לכב , DLEWDAC תטישב םיפושחה      

                      6.00 'פמוק .שרדנכ דיג  
      
יפל ,םילגד 2 הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.03.0590
50.50.60.80 ףיעס 80 קרפ יללכה טרפמה      
יפל לכה ,דומעה ומכ תכתמ התואמ רצוימ      

                      9.00 'פמוק .טרפ  
      
ןירושמ  עקת תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     08.03.0600
וד יטמטוא יצח םרז קספמ תפסות  תוברל      
לודומ לעב א"ק 01 קותינ רשוכ 'א 61 יבטוק      
5.2X3 רוביח לבכו םירזיבא שגמ לע דחא      
םוטיא תוברל עקת תיבל דעו שגמהמ ר"ממ      
ימ תרידח תעינמל ןוקיליס י"ע רוביחה רוזא      

                      4.00 'פמוק .דבלב בתכב חקפמה רושיאב .טלפמוק ,םשג  
      
ךרד לבכה תרדחה ללוכ םייק דומעל תורבחתה     08.03.0646
הריפח תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה      
מ"מ 08 ףסונ ירושרש לוורש תסנכה הביצח      
תפסותו 03-ב ןוטב ינוקית ,םייק דוסיב רטוק      
ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזפ תלת ת"מאמ      
םידרוי תופעתסהבו הדימב( רתוי ןטקה לבכה      

                      4.00 'פמוק )לבכה ךתח חטשב  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     08.03.0650
לע ח"וד תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

                      1.00 .רואמה ןקתב הרואתה ןקתמ תדימע 'חי   
      
יפל י'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.0655

                     30.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תויחנה ע"ש   
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.0660

                     30.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תויחנה ע"ש   
30.80.60 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../084 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     084 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

1 רפסמ שיבכב העונת ילגעמ ינשב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.03.0665
ןתמו למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

                      1.00 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה  
הרואת ירזיבא 30.80 כ"הס            

      
ת ר ב ח ל  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  70.80 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח ה       
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה      
םישרדנה םינותנב ןכדעתהל ןלבקה לע ,י"חח      
.י"חח לש תשרהו ב"לחה 'חמ םע      
      
.תשרהו ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ      
      
יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
.הדיחי      
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0060
מ"מ 061 רטוקב רוניצה ,י"חח לש םילבכ רובע      
תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו )ץניא 6(      
,25417 י"ת יפל 5.21 גרד מ"מ 7.7 למשחה      
טרסו מ"מ 8 רטוקב ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ      

                    500.00 ינקת ןומיס רטמ   
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.07.0065
מ"מ 522 רטוקב רוניצה ,י"חח לש םילבכ רובע      
תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו )ץניא 8(      
,25417 י"ת יפל 5.21 גרד מ"מ 8.01 למשחה      
טרסו מ"מ 8 רטוקב ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ      

                    500.00 ינקת ןומיס רטמ   
      
וא/ו םילבכל תולעת לש הביצחו הריפח     08.07.0152
יוסכו דופיר ללוכ םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
חטשה תרזחה ,הלעתה לש רזוח יולימ ,לוח      
קמועב הריפחה ,המדא יפדוע קוליסו ותומדקל      
3 + 6" רטוקב תורוניצ 3 -ל בחורו מ"ס 041      
תחא הבכשב םיחנומ 8" רטוקב תורוניצ      

                    200.00 .רוניצ אלל ריחמה רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

70.80.60 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../085 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     085 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

1 רפסמ שיבכב העונת ילגעמ ינשב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.07.0300
,למשח תרבח לש  םילבכ רובע הנכומ הריפחב      
הלבוה ללוכ ,)6"( מ"מ 061 רטוקב רוניצה      
ןוליינמ הכישמ טוח ,למשח תרבח ינסחממ      
טרפמה יפל ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב      
.טרפ יפלו 50.40.80 ףיעס 80 קרפ יללכה      
תרנצה תא קפסת י"חחו הדימב לעפוי ףיעסה      
ףיעס םוקמב היהי הז ףיעס .דבלב      

                    500.00 08.07.0060 רטמ   
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.07.0310
תרבח לש םילבכ רובע הנכומ הריפחב      
,)8"( מ"מ 522 לש רטוקב רוניצה .למשחה      
טוח ,למשח תרבח ינסחממ הלבוה ללוכ      
ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב ןוליינמ הכישמ      
ףיעס 80 קרפ יללכה טרפמה יפל .ינקת      
הדימב לעפוי ףיעסה .טורפ יפל 50.40.80       
רושיאבו דבלב תרנצה תא קפסת י"חחו      

                    500.00 .דבלב בתכב חקפמה רטמ   
      
בחור לכל יקנ תונויד לוח יולימ רובע תפסות     08.07.0330
תרשואמ הדבעמ י"ע רקובמ קודיה םע הלעתה      
רוזאב קר חקפמה תויחנה יפל היוור הבטרהב      
לש תופיפצל דע תוכרדמו םישיבכ  תייצח      

                     50.00 .בתכב חקפמה רושיאב קרו %89 ק"מ   
      
תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוציב     08.07.0340
קוחב שרדנכ י"חח לש ךומנ חתמ ילבכ םע      
תינדי שושיג ,הריפח ,םילוורש ללוכ למשחה      
תונגה עוצב 'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועל      

                      2.00 'פמוק .טרפ יפל לכה תוימרתו תוינכמ  
      
תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוציב     08.07.0350
קוחב שרדנכ י"חח לש הובג חתמ ילבכ םע      
שושיג תריפח םנוטיב ,םילוורש ללוכ למשחה      
עוציב ,'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועב תינדי      

                      4.00 'פמוק .טרפ יפל לכה ,תוימרתו תוינכמ תונגה  
למשחה תרבחל הנכה תודובע 70.80 כ"הס            

      
ת ר ב ח ל  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  80.80 ק ר פ  ת ת       
ק ז ב       
      
םיישאר םיריצ - קזבל תרושקת תודובע      
לש םיטרדנטס יפל תיפצת ללוכ םיינשמו      
תויתשת יוניבל קזב טרפמ האר .קזב תרבח      
טרפמה ןכו 1801 דע 0701 םיקרפ תרושקתו      
.תידרשמ ןיבה הדעוה לש 80 קרפ חללכה      

80.80.60 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../086 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     086 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

1 רפסמ שיבכב העונת ילגעמ ינשב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה      
      
לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
.קזב תרבח      
      
םואתה ,יחרכה עוציב לע קזב לש רישי חוקפ      
ימי ןיגב םולשת תוברל ןלבקה תוירחאב      
.הדיחי יריחמב לולכ שרדי םא חוקפה      
      
וניאו  יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
.קזב לש ינכטה טרפמב ןייוצמהמ ערוג      
      
הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
םיידיב וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ      
וא הביצח ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אלו      
.םיידי תריפח      
      
קזב תרבח רובע הנכה תודובעל םיפיעסה      
רושיאבו ךרוצה תדימב ולעפוי      
.דבלב בתכב חקפמה/פ"הנמה      
      
061 רטוקב םינק 4 דע תחנהל הלעת תריפח     08.08.0077
טוח תוברל  חישק C.V.P - מ )6"( מ"מ      
ללוכ  מ"ס 021 דע קמועב שרדנכ הכישמ      

                    200.00 .ינקית ןומיס טרסו לוח דופיר רטמ   
      
יפל )6"( מ"מ 061 רטוקב חישק C.V.P רוניצ     08.08.0157
לכ ללוכ ,קזב תרבח טרדנטס יפלו 858 י"ת      
)םירסייפס( תוכומתה םימטאה ,רוביחה ירמוח      
טוח תוברל 858 ילארשי ןקת יפל לכה      
חנומ מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופמ הכישמ      
קזב לש דחוימ טרפמ יפל לכה ,הנכומ הריפחב      

                    700.00 .עוציב טרפו 2701 קרפ רטמ   
קזב תרבחל הנכה תודובע 80.80 כ"הס            

תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1 רפסמ שיבכב העונת ילגעמ ינשב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת כ"הס          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../087 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     087 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

םורב 4/1 תמוצמ רזיוט 5/441 שרגמל בויבו םימ ירוביח 70 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  י ו ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
10.75.10 קרפ-תת לש תורעה האר      
      
יופיצ םע ,'מטא 61 לש הדובע ץחלל ףוגמ      
םינגוא תוברל יסקופא ינוציח יופיצו םינפ      
םיידגנ      
      

                      1.00 'פמוק 4" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.01.0318
      
לש הדובע ץחלל םימל בלושמ ריווא םותסש      
הסינכב ףוגמ ללוכ וניא ריחמה ,'מטא 61      
      

                      1.00 'פמוק 2" רטוק םימל בלושמ ריווא םותסש 57.01.0382
      
וקל רוביח ,םייק םימ וקל שדח םימ וק רוביח      
לכ ללוכ םייתשורח םירזיבא תועצמאב םייקה      
םירזיבא ,תודובע ,הריפח( תוולנה תודובעה      
)רוביחה עוציבל םישרדנה      
      
וקל 6" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0461
טרפ יפל( 6" - 8" רטוקב והשלכ גוסמ םייק      
    5D םואת ללוכ )16-0488 םיטרפ תינכתב  
םותסשו ףוגמ( םירזיבא ,םימ תקספה עוציבו      

                      1.00 'פמוק דרפנב ומלושי )ריוא  
      
ד"ע 61" רטוקב הרוחש הדלפמ ןגמ לוורש     57.01.0529
תלחשה תוברל ,םירצק םיעטקב ןקתויש 8/3"      
,ךמס ילדנס ,לוורשה ךותב בויב\םימה תרנצ      
יתשורח ינוג םטא םע לוורשה תווצק תריגס      
,םירמוחה רתי לכו םיקבח תועצמאב      

                     24.00 שרדנכ תודובעו םדא חכ ,םירזיבא ,דויצ ,םילכ רטמ   
םימ יווק 10.75 כ"הס            

      
ב ו י ב  י ו ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
20.75.10 קרפ-תת לש תורעה האר      
      
תמגודכ E.P.D.H גוסמ ןליתאילופ תורוניצ      
    EP 001 71( 01 גרד-RDS( תוברל ע"ש וא  
תפיטעו דופיר ,ךותירה יחפסו תודובעה לכ      
עקרקב םיחנומ ,רזוח יולימו לוח      
      
002 רטוקב בויבל 001EP תורוניצ     57.02.0162
57.1 דעו 62.1-מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ      

                     25.00 'מ רטמ   
      
      

20.75.70 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../088 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     088 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

םורב 4/1 תמוצמ רזיוט 5/441 שרגמל בויבו םימ ירוביח 70 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,מ"מ 002 רטוקב בויבל 001EP תורוניצ     57.02.0164

                     70.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
,מ"מ 002 רטוקב בויבל 001EP תורוניצ     57.02.0166

                     25.00 'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
,מ"מ 002 רטוקב בויבל 001EP תורוניצ     57.02.0168

                     30.00 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
תוימורט ןוטב תוילוחמ םילוגע הרקב יאת      
תיתילונומ הקיציב תרצוימ תיתחתו      
      
הביצח וא/ו הריפח םיללוכ תוחושה יריחמ      
דע רזוח יולימ ,םיידיב וא/ו םינכמ םילכב      
שיבכ הנבמ רוזחשו טרפ יפל שיבכה הנבמל      
תוברל ,הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב      
יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא הדירי יבלש      
החוש ירבחמו החונמ יחטשמ וא/ו םייניב      
      
הבוג תמאתה םיללוכ םניא תוחושה יריחמ      
10.15.10 קרפב שיש      
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0540
הרקת תוברל רטמ 57.1 דעו 62.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
,למס לולכיש דיגאת/התושר םע םואיתבו פ"ע      

                      3.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0542
הרקת תוברל רטמ 52.2 דעו 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

                      2.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש ,למס 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.75.70 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../089 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     089 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

םורב 4/1 תמוצמ רזיוט 5/441 שרגמל בויבו םימ ירוביח 70 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0548
הרקת תוברל רטמ 52.3 דעו 67.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

                      1.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש ,למס 'חי   
      
רטוקב תוימורט תוילוחמ ךוכיש\הטקשה את     57.02.0555

                      1.00 מ 52.3 דעו 'מ 67.2 ןיב קמועבו מ"ס 521 'חי   
      
תומייק תוחושל בויב יוקו תורוניצ רוביח      
      
אתל מ"ס 002 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.02.0640
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
, ע"ש וא ביבוטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
טרפ יפל רזוח יולימו )דוביע( םילעתמה רודיס      

                      1.00 .הרקב אתל יטרדנטסה 'חי   
      
לכב הרקב את תמקה רובע ריחמ תפסות     57.02.0654
רטוק לכבו םייק בויב וק לע קמוע לכבו רטוק      
ירבחמ תנקתהל שרדנה לכ תוברל קמוע לכבו      
שררדנה לכ ,תואיציו תוסינכה לכב החוש      
תועשב הדובע ,בויבה תמירז תינמז הקספהל      
לכה )דוביע( םילעתמה רודיס ,תויתרגש אל      

                      1.00 .הרקב אתל יטרדנטס טרפל םאתהב 'חי   
      
)ןומיס דומע ללוכ( בויב יווק רוביחל תונכה      
      
בויבל 001EP תורוניצמ שרגמ רוביחל הנכה     57.02.0665
םיחנומ ,מ"מ 002 רטוקב ,)RDS-71( 01 גרד      
רוניצה הצק תריגס תוברל ,קמוע לכב עקרקב      
ריקל תחתמ וא ךרד בעמ ,CVP קקפב      

                      2.00 ואדיו םוליצל םירודיסהו תונכהה לכו רדג\ןוטב רטמ   
      
לש ותומדקל בצמה תרזחהו קוריפ     57.02.0705

                      1.00 'פמוק בויבה יאוות ךרואל םירדלוב\םיעלס  
בויב יווק 20.75 כ"הס            

בויבו םימ יווק 75 כ"הס            

      
      
      
      
      

םורב 4/1 תמוצמ רזיוט 5/441 שרגמל בויבו םימ ירוביח כ"הס          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../090 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     090 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

םורב 4/1 תמוצל ןוקלאמ בויב וק 80 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  י נ ק ת מ ו  ם י מ  י ו ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
10.75.10 קרפ-תת לש תורעה האר      
      
6" רטוקב הרוחש הדלפ רוניצמ לוורש יעטק     57.01.0519
ילדנס ,רוניצה תלחשה תוברל 23/5" ןפוד יבוע      

                    100.00 יתשורח םטא םע תווצקה תריגסו ךמס רטמ   
      
61" רטוקב הרוחש הדלפ רוניצמ לוורש יעטק     57.01.0528
ילדנס ,רוניצה תלחשה תוברל 23/5" ןפוד יבוע      

                    100.00 יתשורח םטא םע תווצקה תריגסו ךמס רטמ   
      
רובע 61" רטוקב הדלפ לוורשל ריחמ תתחפה     57.01.0903

                     15.00 חטשב םייק 61" רטוקב הדלפ רוניצב שומיש רטמ   
םימ ינקתמו םימ יווק 10.75 כ"הס            

      
ם י ר ז י ב א ו  ב ו י ב  ת ר נ צ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
20.75.10 קרפ-תת לש תורעה האר      
      
תמגודכ E.P.D.H גוסמ ןליתאילופ תורוניצ      
    EP 001 71 ,01 גרד-RDS לכ תוברל ע"ש וא  
לוח תפיטעו דופיר ,ךותירה יחפסו תודובעה      
עקרקב םיחנומ ,רזוח יולימו      
      
,מ"מ 002 רטוקב ,בויבל 001EP תורוניצ     57.02.0168

                     20.00 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
,מ"מ 002 רטוקב ,בויבל 001EP תורוניצ     57.02.0170

                     20.00 'מ 57.3 דעו 62.3-מ קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
,מ"מ 052 רטוקב ,בויבל 001EP תורוניצ     57.02.0202

                    120.00 'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
,מ"מ 052 רטוקב ,בויבל 001EP תורוניצ     57.02.0204

                     75.00 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
,מ"מ 052 רטוקב ,בויבל 001EP תורוניצ     57.02.0206

                    100.00 'מ 57.3 דעו 62.3-מ קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
,מ"מ 052 רטוקב ,בויבל 001EP תורוניצ     57.02.0208

                    100.00 'מ 52.4 דעו 67.3-מ קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
,מ"מ 052 רטוקב ,בויבל 001EP תורוניצ     57.02.0210

                     75.00 'מ 57.4 דעו 62.4-מ קמועב  עקרקב םיחנומ רטמ   
      
תיתחתו תוימורט תוילוחמ םילוגע הרקב יאת      
תיטילונומ הקיציב תרצוימ      

20.75.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../091 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     091 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

םורב 4/1 תמוצל ןוקלאמ בויב וק 80 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הביצח וא/ו הריפח םיללוכ תוחושה יריחמ      
דע רזוח יולימ ,םיידיב וא/ו םינכמ םילכב      
שיבכ הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
תוברל הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב      
םייניב יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא הדירייבלש      
החוש רבחמו החונמ יחטשמ וא/ו      
      
הבוג תמאתה םיללוכ םניא תוחושה יריחמ      
.חותיפה לש 10.15.10 קרפ-תתב שיש      
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0546
הרקת תוברל רטמ 57.2 דעו 62.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

                      3.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0548
הרקת תוברל רטמ 52.3 דעו 67.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
,למס לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

                      2.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0550
הרקת תוברל רטמ 57.3 דעו 62.3-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת/תושר םע םואיתבו פ"ע      

                      2.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת/תושרה םש ,למס 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0558
הרקת תוברל רטמ 52.4 דעו 67.3-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו פ"ע      

                      3.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש ,למס 'חי   
      
      
      

20.75.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../092 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     092 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

םורב 4/1 תמוצל ןוקלאמ בויב וק 80 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0560
הרקת תוברל רטמ 57.4 דעו 62.4-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
"55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    521B תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
לולכיש דיגאת\תושר םע םואיתבו פ"ע      

                      2.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש ,למס 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0598
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
ןמפלו תרצות "55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד      

                      7.00 לזרב תקיצי רגס םע ע"ש וא 'חי   
      
תמייק החושל 01" םירטקב בויב רוניצ רוביח     57.02.0630
,רוביחה תודובע ,הריפחה תודובע לכ תוברל      
םישורדה םירמוחה ,םיכפש תייטה ,תוביאש      

                      3.00 'פמוק תומלשב לעתמה דוביעו  
      
בויבל 001EP תורוניצמ שרגמ רוביחל הנכה     57.02.0666
םיחנומ ,מ"מ 052 רטוקב ,)RDS-71( 01 גרד      
רוניצה הצק תריגס תוברל ,קמוע לכב עקרקב      
ריקל תחתמ וא ךרד רבעמ ,CVP קקפב      

                      7.00 ואדיו םוליצל םירודיסהו תונכהה לכו רדג\ןוטב רטמ   
      
051-521 רטוקב בויב תוחוש יריחמל תפסות     57.02.0900

                      2.00 ינתירואילופ ינוציח יופיצ רובע מ"ס 'חי   
      
רובע בויבל 001EP תורוניצ יריחמל התחפה     57.02.0901

                    250.00 הדובעה חטשב תמייק תרנצב שומיש רטמ   
      
בויבל הרקב יאת יפיעס יריחמל התחפה     57.02.0902
ןוטב תוילוחו החוש תויתחתב שומיש רובע      

                      1.00 'פמוק תפרוצמה םירמוחה תמישרל םאתהב תומייק  
םירזיבאו בויב תרנצ 20.75 כ"הס            

      
ת ו נ ו ש  90.75 ק ר פ  ת ת       
      
םהב ןיוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
,"ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב"      
.הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה ינפלש      
םמושירב הנתומ הלאה תודובע ןיגב םולשת      
ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי אל ןלבקהו      
ןכא םא וליפא עוציבה ינפל ןמויב םושיר      
.העצוב הדובעה      
      
      

90.75.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../093 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     093 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

םורב 4/1 תמוצל ןוקלאמ בויב וק 80 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי  יריחמ      
קוחכ רשואמ םוקמלו קחרמ לכל קוליסו יוניפ      
,קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע ,תלוספ לש      
.ןהינימל הכיפש תורגא ימולשת ללוכ      
      
לכ תא םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי יריחמ      
םירושיאה לכ תלבקל םישורדה םימואיתה      
תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה םירתיהו      
ירדסה לכ לש לעופב עוציב תוברל םתומלשב      
ךורכה לכ םע עוציבה ןמזב םישורדה העונתה      
.ךכמ עמתשמו      
      
לכ םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי יריחמ      
הדובע תועש רוציק םיבייחמו ןוחטבה יביכרמ      
.'וכו תרבגומ החטבא ,םויב      
      
יולב וא ףוצר עלסו עקרק גוס לכב יקפוא חודיק     57.09.0250
לוורש תחנהו תקפסא תוברל ,עקרקב ברועמו      
יבוע םעו שרדנכ 41" רטוקב הרוחש הדלפ      
יאנת פ"ע חודיקה עוציבל םיאתמ 8/3" ןפוד      
םואית ,רוב תריפח ,תונגראתה תוברל ,עקרקה      
001EP תורוניצ תלחשה ,םרוג לכ םע      
לוורשה ךותב )דרפנב ומלושי הלא קר(      

                     30.00 .ותומדקל חטשה תרזחהו טרפל םאתהב רטמ   
      
ףיעסה ריחמו הדובעה : םדוק ףיעסל ךשמה      
,םירמוחה ,םילכה ,דויצה לכ תא םיללוכ      
.שרדנה םדאה חכו םירזיבאה      
      
)םיטחמ( העובק הבאשמב םוהת ימ תביאש     57.09.0662
קפסהב )STNIOPLLEW( סטניופלוו תטישב      
תלבוהו תקפסא תוברל ,העש\ק"מ 002 לש      
דע קחרמל שרדנה דויצה רתי לכו הבאשמה      
תקזחאו תנקתה ,תונגראתה ,מ"ק 05      
תכרעמ ,למשח תקפסאו רוביח ,תכרעמה      
,רטמ 6 דע קמועבו רטמ 06 דע ךרואב הקיני      

                     20.00 )ע"ש 42 = ע"י 1( םימי 5 דע הדובעל ע"י   
      
)םיטחמ( העובק הבאשמב םוהת ימ תביאש     57.09.0663
קפסהב )STNIOPLLEW( סטניופלוו תטישב      
תלבוהו תקפסא תוברל ,העש\ק"מ 002 לש      
דע קחרמל שרדנה דויצה רתי לכו הבאשמה      
תקזחאו תנקתה ,תונגראתה ,מ"ק 05      
תכרעמ ,למשח תקפסאו רוביח ,תכרעמה      
,רטמ 6 דע קמועבו רטמ 06 דע ךרואב הקיני      
42 = ע"י 1( םימי 03 דעו םימי 5 לעמ הדובעל      

                     20.00 )ע"ש ע"י   
      

90.75.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../094 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     094 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

םורב 4/1 תמוצל ןוקלאמ בויב וק 80 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
)םיטחמ( העובק הבאשמב םוהת ימ תביאש     57.09.0664
קפסהב )STNIOPLLEW( סטניופלוו תטישב      
תלבוהו תקפסא תוברל ,העש\ק"מ 002 לש      
דע קחרמל שרדנה דויצה רתי לכו הבאשמה      
תקזחאו תנקתה ,תונגראתה ,מ"ק 05      
תכרעמ ,למשח תקפסאו רוביח ,תכרעמה      
,רטמ 6 דע קמועבו רטמ 06 דע ךרואב הקיני      

                      4.00 )ע"ש 42 = ע"י 1( םימי שדוח לעמ הדובעל שדוח  
תונוש 90.75 כ"הס            

בויבו םימ יווק 75 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םורב 4/1 תמוצל ןוקלאמ בויב וק כ"הס          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../095 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     095 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

תיחרזא הסדנה תודובע CB-1 םימ ריבעמ 11 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ע צ מ ו  ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ ו  ה ר י פ ח  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
5 דע ללוכ קמועל םייעקרק תת םינבמל הריפח     01.01.0010
ותמאתהל רופחה רמוחה תסירג תוברל ,'מ      
,רמוחה ןוימ ,ררבנ רמוחל וא/ו 'ב גוס עצמל      
רוזאב מ"ק 5 דע קחרמל ותלבוה ,ונוסחיא      
ריקה בגבו הריפחה תיתחתב רוזיפ ,הדובעה      

                    178.00 .רקובמ קודיהו מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
      
ר"מ 0.1 לעמ םחטשש םידדוב תודוסיל הריפח     01.01.0020
הצקב ןשל הריפח( 'מ 1 לע הלוע וניאש קמועל      

                      9.00 )האיצי/הסינכ ןקתמ ק"מ   
      
םייעבט עקרק ינפ וא/ו תיתש לש רקובמ קודיה     01.01.0030

                    188.00 )הריפח תיעקרק( ר"מ   
      
מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     01.01.0040
הבצחממ קפוסי עצמה ,רקובמ קודיהו      

                     67.00 )םימ יריבעמ תיתחתב עצמ( תרשואמ ק"מ   
םיעצמו הריפח 10.10 כ"הס            

םיעצמו הריפח תודובע 10 כ"הס            

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.20 ק ר פ  ת ת       
      
3 הפישח תגרד יפל ןוטבה יטנמלא לכ      

תויללכ תורעה 00.20 כ"הס            

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ינקתמ ,לבומ תיתחתב מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב     02.01.0010
תרקת לע הנגהלו השיג תוטלפ ,האיצי/הסינכ      

                    221.00 לבומ ר"מ   
      
לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.01.0020
,)דרפנב דדמנ עצמה( מ"ס 03 יבועב עקרקה      

                    136.70 )םימ יריבעמ תפצר( ר"מ   
      
לע ,הפצרה םע תוקוצי 03-ב ןוטב דוסי תורוק     02.01.0030
מ"ס 03 תורוקה בחור .עקרקה לע וא עצמ יבג      

                      9.00 )לבומ תוצקב ןש תורוק( ,)דרפנב דדמנ עצמה( ק"מ   
      

                     33.00 מ"ס 03 יבועב 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0040
      
ללוכ ,האיציו הסינכ ינקתמ תוריקב 03-ב ןוטב     02.01.0050

                     13.00 ךרעל ר"מ 3 לכ ,ירלונרג רמוח םע םיזקנ ק"מ   
10.20.11 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../096 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     096 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

תיחרזא הסדנה תודובע CB-1 םימ ריבעמ 11 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                    180.00 מ"ס 03 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0060
      
ךתחב 03-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     02.01.0080

                      2.00 מ"ס 03 בחורב ינבלמ ק"מ   
      

                     75.00 לבומ תרקת לע הנגהל 02-ב הזר ןוטב מ"ס 5 ר"מ  02.01.0110
      
תרקתבו תוריקב ,הפצרב תוטשפתה רפת     02.01.0120
רטוקב דתימ טומ ללוכ ,מ"ס 03 יבועב ,לבומה      

                     22.00 מ"ס 52 רטוקב לוורש ךותב מ"ס 02 רטמ   
      
לכב םיעלוצמו םילוגע ,הכיתר הדלפ תוטומ     02.01.0150

                     10.20 ןוטבה ןויזל םיכרואהו םירטקה ןוט   
      
5X5 תודימב תושלושמ 03-ב ןוטב תוקלור     02.01.0170

                     58.00 מ''ס 7X7 דע מ''ס רטמ   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס            

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס            

      
ן ו ט ב ה  ל ע  ה נ ג ה ו  ם ו ט י א  ת כ ר ע מ  50 ק ר פ       
      
ל ע  ה נ ג ה ו  ם ו ט י א  ת כ ר ע מ  10.50 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב ה       
      
,האיציו הסינכ ינקתמו לבומ תוריק םוטיא     05.01.0010
תומכב ינמוטיב רמיירפ תחירמ תועצמאב      
םח טלפסא תובכש יתש ,ר"מ\םרג 052      
F-03 רקלק חול םע הנגהו תיכוכז גרא ,05/04      

                    205.00 מ"ס 2 יבועב ר"מ   
      
תוריקה תנגהל המודב לבומ תרקת םוטיא     05.01.0020

                     75.00 )דרפנב תדדמנ הזר ןוטב תנגה( ר"מ   
ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 10.50 כ"הס            

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 כ"הס            

      
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.15 ק ר פ  ת ת       
      
,תסמעה םיללוכ הז קרפב םיפיעסה יריחמ      
היחמצ\תלוספ\רמוח לכ קוליסו יוניפ ,תלבוה      
הרויש םוקמל קוליס וא\ו רשואמ הכיפש רתאל      
לש עוציב תולובגמ אוהש קחרמ לכל חקפמה      
.ךרוצה תדימב תורגא םולשתו טקייורפה      
      
      

00.15.11 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../097 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     097 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

תיחרזא הסדנה תודובע CB-1 םימ ריבעמ 11 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
וא תריגס לש הרקמב תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ יוניש      

תויללכ תורעה 00.15 כ"הס            

      
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע תונורדמ בוצייו םירבעמ/תולעת ןופיד     51.01.0010
גוסמ מ"ס 8 הבוגב תיבחרמ הדלפ תותשר      
    "KJ" וא "הדלפ תותשר םתור" תרבח תרצות  
ןווגב ,מ"ס 21 יבועב 02-ב ןוטב יולימ םע ע"ש      
תועירי ,קחרמ ירמוש תוברל ,תימוקמ עקרק      
תותשרה ןוגיעו מ"מ 3.0 יבועב ןוליינמ הדרפה      

                     44.00 עקרקל ר"מ   
תובחרו םישיבכ תלילס 10.15 כ"הס            

תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תיחרזא הסדנה תודובע CB-1 םימ ריבעמ כ"הס          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../098 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     098 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

תיחרזא הסדנה תודובע CB-2 םימ ריבעמ 21 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ע צ מ ו  ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ ו  ה ר י פ ח  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
5 דע ללוכ קמועל םייעקרק תת םינבמל הריפח     01.01.0010
ותמאתהל רופחה רמוחה תסירג תוברל ,'מ      
,רמוחה ןוימ ,ררבנ רמוחל וא/ו 'ב גוס עצמל      
רוזאב מ"ק 5 דע קחרמל ותלבוה ,ונוסחיא      
ריקה בגבו הריפחה תיתחתב רוזיפ ,הדובעה      

                    848.00 .רקובמ קודיהו מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
      
ר"מ 0.1 לעמ םחטשש םידדוב תודוסיל הריפח     01.01.0020
הצקב ןשל הריפח( 'מ 1 לע הלוע וניאש קמועל      

                     11.00 )האיצי/הסינכ ןקתמ ק"מ   
      
םייעבט עקרק ינפ וא/ו תיתש לש רקובמ קודיה     01.01.0030

                    203.00 )הריפח תיעקרק( ר"מ   
      
מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     01.01.0040
הבצחממ קפוסי עצמה ,רקובמ קודיהו      
תוטלפו םימ יריבעמ תיתחתב עצמ( תרשואמ      

                    143.00 )השיג ק"מ   
םיעצמו הריפח 10.10 כ"הס            

םיעצמו הריפח תודובע 10 כ"הס            

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.20 ק ר פ  ת ת       
      
3 הפישח תגרד יפל ןוטבה יטנמלא לכ      

תויללכ תורעה 00.20 כ"הס            

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ינקתמ ,לבומ תיתחתב מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב     02.01.0010
תרקת לע הנגהלו השיג תוטלפ ,האיצי/הסינכ      

                    409.00 לבומ ר"מ   
      
לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.01.0020
,)דרפנב דדמנ עצמה( מ"ס 03 יבועב עקרקה      

                    153.30 )םימ יריבעמ תפצר( ר"מ   
      
לע ,הפצרה םע תוקוצי 03-ב ןוטב דוסי תורוק     02.01.0030
מ"ס 03 תורוקה בחור .עקרקה לע וא עצמ יבג      

                     11.00 )לבומ תוצקב ןש תורוק( ,)דרפנב דדמנ עצמה( ק"מ   
      

                     23.00 מ"ס 03 יבועב 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0040
      
      

10.20.21 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../099 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     099 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

תיחרזא הסדנה תודובע CB-2 םימ ריבעמ 21 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ ,האיציו הסינכ ינקתמ תוריקב 03-ב ןוטב     02.01.0050

                     12.00 ךרעל ר"מ 3 לכ ,ירלונרג רמוח םע םיזקנ ק"מ   
      

                     82.00 מ"ס 05 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0070
      
ךתחב 03-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     02.01.0080

                      2.00 מ"ס 03 בחורב ינבלמ ק"מ   
      

                      4.00 תונוש תודימב )תוטוו( םיפצרמב םייוביע ק"מ  02.01.0090
      

                     41.00 והשלכ יבועב 03-ב ןוטבמ השיג תלבט ק"מ  02.01.0100
      

                      1.00 'פמוק םייק םימ ריבעמ קוריפ 02.01.0140
      
לכב םיעלוצמו םילוגע ,הכיתר הדלפ תוטומ     02.01.0150

                     16.20 ןוטבה ןויזל םיכרואהו םירטקה ןוט   
      
51 לכ ןוולוגמ ץוק ללוכ ,השיג תולבט רפת     02.01.0160
תרזעב םוטיאו ןרטסילופ חול ,לוט ריינ ,מ"ס      

                     39.00 3-ורפ סקלפ הקיס רטמ   
      
5X5 תודימב תושלושמ 03-ב ןוטב תוקלור     02.01.0170

                     41.00 מ''ס 7X7 דע מ''ס רטמ   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס            

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס            

      
ן ו ט ב ה  ל ע  ה נ ג ה ו  ם ו ט י א  ת כ ר ע מ  50 ק ר פ       
      
ל ע  ה נ ג ה ו  ם ו ט י א  ת כ ר ע מ  10.50 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב ה       
      
,האיציו הסינכ ינקתמו לבומ תוריק םוטיא     05.01.0010
052 תומכב ינמוטיב רמיירפ תחירמ תועצמאב      
גרא ,05/04 םח טלפסא תובכש יתש ,ר"מ\םרג      
2 יבועב F-03 רקלק חול םע הנגהו תיכוכז      

                    150.00 מ"ס ר"מ   
      
תוריקה תנגהל המודב לבומ תרקת םוטיא     05.01.0020

                     83.00 )דרפנב תדדמנ הזר ןוטב תנגה( ר"מ   
ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 10.50 כ"הס            

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../100 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     100 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

תיחרזא הסדנה תודובע CB-2 םימ ריבעמ 21 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.15 ק ר פ  ת ת       
      
,תסמעה םיללוכ הז קרפב םיפיעסה יריחמ      
היחמצ\תלוספ\רמוח לכ קוליסו יוניפ ,תלבוה      
הרויש םוקמל קוליס וא\ו רשואמ הכיפש רתאל      
לש עוציב תולובגמ אוהש קחרמ לכל חקפמה      
.ךרוצה תדימב תורגא םולשתו טקייורפה      
      
וניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
וא תריגס לש הרקמב תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ יוניש      

תויללכ תורעה 00.15 כ"הס            

      
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע תונורדמ בוצייו םירבעמ/תולעת ןופיד     51.01.0010
גוסמ מ"ס 8 הבוגב תיבחרמ הדלפ תותשר      
    "KJ" וא "הדלפ תותשר םתור" תרבח תרצות  
ןווגב ,מ"ס 21 יבועב 02-ב ןוטב יולימ םע ע"ש      
תועירי ,קחרמ ירמוש תוברל ,תימוקמ עקרק      
תותשרה ןוגיעו מ"מ 3.0 יבועב ןוליינמ הדרפה      

                     44.00 עקרקל ר"מ   
תובחרו םישיבכ תלילס 10.15 כ"הס            

תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תיחרזא הסדנה תודובע CB-2 םימ ריבעמ כ"הס          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../101 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     101 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

תיחרזא הסדנה תודובע CB-3 םימ ריבעמ 31 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ע צ מ ו  ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ ו  ה ר י פ ח  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
5 דע ללוכ קמועל םייעקרק תת םינבמל הריפח     01.01.0010
ותמאתהל רופחה רמוחה תסירג תוברל ,'מ      
,רמוחה ןוימ- .ררבנ רמוחל וא/ו 'ב גוס עצמל      
רוזאב מ"ק 5 דע קחרמל ותלבוה ,ונוסחיא      
ריקה בגבו הריפחה תיתחתב רוזיפ ,הדובעה      

                   1765.00 .רקובמ קודיהו מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
      
ר"מ 0.1 לעמ םחטשש םידדוב תודוסיל הריפח     01.01.0020
הצקב ןשל הריפח( 'מ 1 לע הלוע וניאש קמועל      

                      9.00 )האיצי/הסינכ ןקתמ ק"מ   
      
םייעבט עקרק ינפ וא/ו תיתש לש רקובמ קודיה     01.01.0030

                    447.00 )הריפח תיעקרק( ר"מ   
      
מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     01.01.0040
הבצחממ קפוסי עצמה ,רקובמ קודיהו      
תוטלפו םימ יריבעמ תיתחתב עצמ( תרשואמ      

                    260.00 )השיג ק"מ   
םיעצמו הריפח 10.10 כ"הס            

םיעצמו הריפח תודובע 10 כ"הס            

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.20 ק ר פ  ת ת       
      
3 הפישח תגרד יפל ןוטבה יטנמלא לכ      

תויללכ תורעה 00.20 כ"הס            

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ינקתמ ,לבומ תיתחתב מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב     02.01.0010
תרקת לע הנגהלו השיג תוטלפ ,האיצי/הסינכ      

                    770.00 לבומ ר"מ   
      
לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.01.0020
,)דרפנב דדמנ עצמה( מ"ס 03 יבועב עקרקה      

                    363.30 )םימ יריבעמ תפצר( ר"מ   
      
לע ,הפצרה םע תוקוצי 03-ב ןוטב דוסי תורוק     02.01.0030
מ"ס 03 תורוקה בחור .עקרקה לע וא עצמ יבג      

                      9.00 )לבומ תוצקב ןש תורוק( ,)דרפנב דדמנ עצמה( ק"מ   
      

                     47.00 מ"ס 03 יבועב 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0040
      
      

10.20.31 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../102 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     102 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

תיחרזא הסדנה תודובע CB-3 םימ ריבעמ 31 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ ,האיציו הסינכ ינקתמ תוריקב 03-ב ןוטב     02.01.0050

                     34.00 ךרעל ר"מ 3 לכ ,ירלונרג רמוח םע םיזקנ ק"מ   
      

                    164.00 מ"ס 05 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0070
      
ךתחב 03-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     02.01.0080

                      3.00 מ"ס 03 בחורב ינבלמ ק"מ   
      

                      6.00 תונוש תודימב )תוטוו( םיפצרמב םייוביע ק"מ  02.01.0090
      

                     55.00 והשלכ יבועב 03-ב ןוטבמ השיג תלבט ק"מ  02.01.0100
      
תרקתבו תוריקב ,הפצרב תוטשפתה רפת     02.01.0120
רטוקב דתימ טומ ללוכ ,מ"ס 03 יבועב ,לבומה      

                     29.00 מ"ס 52 רטוקב לוורש ךותב מ"ס 02 רטמ   
      
תרקתבו תוריקב ,הפצרב תוטשפתה רפת     02.01.0130
רטוקב דתימ טומ ללוכ ,מ"ס 05 יבועב ,לבומה      

                      6.00 מ"ס 52 רטוקב לוורש ךותב מ"ס 02 רטמ   
      

                      1.00 'פמוק םייק ריבעמ קוריפ 02.01.0140
      
לכב םיעלוצמו םילוגע ,הכיתר הדלפ תוטומ     02.01.0150

                     30.10 ןוטבה ןויזל םיכרואהו םירטקה ןוט   
      
51 לכ ןוולוגמ ץוק ללוכ ,השיג תולבט רפת     02.01.0160
תרזעב םוטיאו ןרטסילופ חול ,לוט ריינ ,מ"ס      

                     53.00 3-ורפ סקלפ הקיס רטמ   
      
5X5 תודימב תושלושמ 03-ב ןוטב תוקלור     02.01.0170

                     55.00 מ''ס 7X7 דע מ''ס רטמ   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס            

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס            

      
ן ו ט ב ה  ל ע  ה נ ג ה ו  ם ו ט י א  ת כ ר ע מ  50 ק ר פ       
      
ל ע  ה נ ג ה ו  ם ו ט י א  ת כ ר ע מ  10.50 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב ה       
      
,האיציו הסינכ ינקתמו לבומ תוריק םוטיא     05.01.0010
052 תומכב ינמוטיב רמיירפ תחירמ תועצמאב      
גרא ,05/04 םח טלפסא תובכש יתש ,ר"מ\םרג      
2 יבועב F-03 רקלק חול םע הנגהו תיכוכז      

                    265.00 מ"ס ר"מ   
      
      
      

10.50.31 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../103 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     103 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

תיחרזא הסדנה תודובע CB-3 םימ ריבעמ 31 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תוריקה תנגהל המודב לבומ תרקת םוטיא     05.01.0020

                    162.00 )דרפנב תדדמנ הזר ןוטב תנגה( ר"מ   
ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 10.50 כ"הס            

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 כ"הס            

      
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.15 ק ר פ  ת ת       
      
,תסמעה םיללוכ הז קרפב םיפיעסה יריחמ      
היחמצ\תלוספ\רמוח לכ קוליסו יוניפ ,תלבוה      
הרויש םוקמל קוליס וא\ו רשואמ הכיפש רתאל      
לש עוציב תולובגמ אוהש קחרמ לכל חקפמה      
.ךרוצה תדימב תורגא םולשתו טקייורפה      
      
וניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
וא תריגס לש הרקמב תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ יוניש      

תויללכ תורעה 00.15 כ"הס            

      
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע תונורדמ בוצייו םירבעמ/תולעת ןופיד     51.01.0010
גוסמ מ"ס 8 הבוגב תיבחרמ הדלפ תותשר      
    "KJ" וא "הדלפ תותשר םתור" תרבח תרצות  
ןווגב ,מ"ס 21 יבועב 02-ב ןוטב יולימ םע ע"ש      
תועירי ,קחרמ ירמוש תוברל ,תימוקמ עקרק      
תותשרה ןוגיעו מ"מ 3.0 יבועב ןוליינמ הדרפה      

                     47.00 עקרקל ר"מ   
תובחרו םישיבכ תלילס 10.15 כ"הס            

תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תיחרזא הסדנה תודובע CB-3 םימ ריבעמ כ"הס          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../104 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     104 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

תיחרזא הסדנה תודובע CB-4 םימ ריבעמ 41 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ע צ מ ו  ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ ו  ה ר י פ ח  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
5 דע ללוכ קמועל םייעקרק תת םינבמל הריפח     01.01.0010
ותמאתהל רופחה רמוחה תסירג תוברל ,'מ      
,רמוחה ןוימ ,ררבנ רמוחל וא/ו 'ב גוס עצמל      
רוזאב מ"ק 5 דע קחרמל ותלבוה ,ונוסחיא      
ריקה בגבו הריפחה תיתחתב רוזיפ ,הדובעה      

                   1333.00 רקובמ קודיהו מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
      
ר"מ 0.1 לעמ םחטשש םידדוב תודוסיל הריפח     01.01.0020
הצקב ןשל הריפח( 'מ 1 לע הלוע וניאש קמועל      

                     14.00 )האיצי/הסינכ ןקתמ ק"מ   
      
םייעבט עקרק ינפ וא/ו תיתש לש רקובמ קודיה     01.01.0030

                    302.00 )הריפח תיעקרק( ר"מ   
      
מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     01.01.0040
הבצחממ קפוסי עצמה ,רקובמ קודיהו      
תוטלפו םימ יריבעמ תיתחתב עצמ( תרשואמ      

                    168.00 )השיג ק"מ   
םיעצמו הריפח 10.10 כ"הס            

םיעצמו הריפח תודובע 10 כ"הס            

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.20 ק ר פ  ת ת       
      
3 הפישח תגרד יפל ןוטבה יטנמלא לכ      

תויללכ תורעה 00.20 כ"הס            

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ינקתמ ,לבומ תיתחתב מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב     02.01.0010
תרקת לע הנגהלו השיג תוטלפ ,האיצי/הסינכ      

                    527.00 לבומ ר"מ   
      
לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.01.0020
דדמנ עצמה( מ"ס 03 יבועב עקרקה      

                    243.30 )םימ יריבעמ תפצר( ,)דרפנב ר"מ   
      
לע ,הפצרה םע תוקוצי 03-ב ןוטב דוסי תורוק     02.01.0030
מ"ס 03 תורוקה בחור .עקרקה לע וא עצמ יבג      

                     14.00 )לבומ תוצקב ןש תורוק( ,)דרפנב דדמנ עצמה( ק"מ   
      

                     37.00 מ"ס 03 יבועב 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0040
      
      

10.20.41 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../105 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     105 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

תיחרזא הסדנה תודובע CB-4 םימ ריבעמ 41 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ ,האיציו הסינכ ינקתמ תוריקב 03-ב ןוטב     02.01.0050

                     13.00 ךרעל ר"מ 3 לכ ,ירלונרג רמוח םע םיזקנ ק"מ   
      

                    140.00 מ"ס 05 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0070
      
ךתחב -03 ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     02.01.0080

                      4.00 מ"ס 03 בחורב ינבלמ ק"מ   
      

                      3.00 תונוש תודימב )תוטוו( םיפצרמב םייוביע ק"מ  02.01.0090
      

                     32.00 והשלכ יבועב 03-ב ןוטבמ השיג תלבט ק"מ  02.01.0100
      
לכב םיעלוצמו םילוגע ,הכיתר הדלפ תוטומ     02.01.0150

                     21.90 ןוטבה ןויזל םיכרואהו םירטקה ןוט   
      
51 לכ ןוולוגמ ץוק ללוכ ,השיג תולבט רפת     02.01.0160
תרזעב םוטיאו ןרטסילופ חול ,לוט ריינ ,מ"ס      

                     31.00 3-ורפ סקלפ הקיס רטמ   
      
5X5 תודימב תושלושמ 03-ב ןוטב תוקלור     02.01.0170

                     32.00 מ''ס 7X7 דע מ''ס רטמ   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס            

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס            

      
ן ו ט ב ה  ל ע  ה נ ג ה ו  ם ו ט י א  ת כ ר ע מ  50 ק ר פ       
      
ל ע  ה נ ג ה ו  ם ו ט י א  ת כ ר ע מ  10.50 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב ה       
      
,האיציו הסינכ ינקתמו לבומ תוריק םוטיא     05.01.0010
052 תומכב ינמוטיב רמיירפ תחירמ תועצמאב      
גרא ,05/04 םח טלפסא תובכש יתש ,ר"מ\םרג      
2 יבועב F-03 רקלק חול םע הנגהו תיכוכז      

                    130.00 מ"ס ר"מ   
      
תוריקה תנגהל המודב לבומ תרקת םוטיא     05.01.0020

                    139.00 )דרפנב תדדמנ הזר ןוטב תנגה( ר"מ   
ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 10.50 כ"הס            

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../106 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     106 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

תיחרזא הסדנה תודובע CB-4 םימ ריבעמ 41 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.15 ק ר פ  ת ת       
      
,תסמעה םיללוכ הז קרפב םיפיעסה יריחמ      
היחמצ\תלוספ\רמוח לכ קוליסו יוניפ ,תלבוה      
הרויש םוקמל קוליס וא\ו רשואמ הכיפש רתאל      
לש עוציב תולובגמ אוהש קחרמ לכל חקפמה      
.ךרוצה תדימב תורגא םולשתו טקייורפה      
      
וניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
וא תריגס לש הרקמב תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ יוניש      

תויללכ תורעה 00.15 כ"הס            

      
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע תונורדמ בוצייו םירבעמ/תולעת ןופיד     51.01.0010
גוסמ מ"ס 8 הבוגב תיבחרמ הדלפ תותשר      
    "KJ" וא "הדלפ תותשר םתור" תרבח תרצות  
ןווגב ,מ"ס 21 יבועב 02-ב ןוטב יולימ םע ע"ש      
תועירי ,קחרמ ירמוש תוברל ,תימוקמ עקרק      
תותשרה ןוגיעו מ"מ 3.0 יבועב ןוליינמ הדרפה      

                     55.00 עקרקל ר"מ   
תובחרו םישיבכ תלילס 10.15 כ"הס            

תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תיחרזא הסדנה תודובע CB-4 םימ ריבעמ כ"הס          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../107 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     107 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

תיחרזא הסדנה תודובע CB-5 םימ ריבעמ 51 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ע צ מ ו  ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ ו  ה ר י פ ח  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
5 דע ללוכ קמועל םייעקרק תת םינבמל הריפח     01.01.0010
ותמאתהל רופחה רמוחה תסירג תוברל ,'מ      
,רמוחה ןוימ ,ררבנ רמוחל וא/ו 'ב גוס עצמל      
רוזאב מ"ק 5 דע קחרמל ותלבוה ,ונוסחיא      
ריקה בגבו הריפחה תיתחתב רוזיפ ,הדובעה      

                    540.00 .רקובמ קודיהו מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
      
ר"מ 0.1 לעמ םחטשש םידדוב תודוסיל הריפח     01.01.0020
הצקב ןשל הריפח( 'מ 1 לע הלוע וניאש קמועל      

                      9.00 )האיצי/הסינכ ןקתמ ק"מ   
      
םייעבט עקרק ינפ וא/ו תיתש לש רקובמ קודיה     01.01.0030

                    276.00 )הריפח תיעקרק( ר"מ   
      
מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     01.01.0040
הבצחממ קפוסי עצמה ,רקובמ קודיהו      

                     99.00 )םימ יריבעמ תיתחתב עצמ( תרשואמ ק"מ   
םיעצמו הריפח 10.10 כ"הס            

םיעצמו הריפח תודובע 10 כ"הס            

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.20 ק ר פ  ת ת       
      
3 הפישח תגרד יפל ןוטבה יטנמלא לכ      

תויללכ תורעה 00.20 כ"הס            

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ינקתמ ,לבומ תיתחתב מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב     02.01.0010
תרקת לע הנגהלו השיג תוטלפ ,האיצי/הסינכ      

                    346.00 לבומ ר"מ   
      
לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.01.0020
,)דרפנב דדמנ עצמה( מ"ס 03 יבועב עקרקה      

                    200.00 )םימ יריבעמ תפצר( ר"מ   
      
לע ,הפצרה םע תוקוצי 03-ב ןוטב דוסי תורוק     02.01.0030
מ"ס 03 תורוקה בחור .עקרקה לע וא עצמ יבג      

                      9.00 )לבומ תוצקב ןש תורוק( ,)דרפנב דדמנ עצמה( ק"מ   
      

                     43.00 מ"ס 03 יבועב 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0040
      
ללוכ ,האיציו הסינכ ינקתמ תוריקב 03-ב ןוטב     02.01.0050

                     10.00 ךרעל ר"מ 3 לכ ,ירלונרג רמוח םע םיזקנ ק"מ   
10.20.51 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../108 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     108 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

תיחרזא הסדנה תודובע CB-5 םימ ריבעמ 51 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                    266.00 מ"ס 03 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0060
      
ךתחב 03-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     02.01.0080

                      2.00 מ"ס 03 בחורב ינבלמ ק"מ   
      
תרקתבו תוריקב ,הפצרב תוטשפתה רפת     02.01.0120
רטוקב דתימ טומ ללוכ ,מ"ס 03 יבועב ,לבומה      

                     19.00 מ"ס 52 רטוקב לוורש ךותב מ"ס 02 רטמ   
      
לכב םיעלוצמו םילוגע ,הכיתר הדלפ תוטומ     02.01.0150

                     13.90 ןוטבה ןויזל םיכרואהו םירטקה ןוט   
      
5X5 תודימב תושלושמ 03-ב ןוטב תוקלור     02.01.0170

                    100.00 מ''ס 7X7 דע מ''ס רטמ   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס            

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס            

      
ן ו ט ב ה  ל ע  ה נ ג ה ו  ם ו ט י א  ת כ ר ע מ  50 ק ר פ       
      
ל ע  ה נ ג ה ו  ם ו ט י א  ת כ ר ע מ  10.50 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב ה       
      
,האיציו הסינכ ינקתמו לבומ תוריק םוטיא     05.01.0010
052 תומכב ינמוטיב רמיירפ תחירמ תועצמאב      
גרא ,05/04 םח טלפסא תובכש יתש ,ר"מ\םרג      
2 יבועב F-03 רקלק חול םע הנגהו תיכוכז      

                    264.00 מ"ס ר"מ   
      
תוריקה תנגהל המודב לבומ תרקת םוטיא     05.01.0020

                    130.00 )דרפנב תדדמנ הזר ןוטב תנגה( ר"מ   
ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 10.50 כ"הס            

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 כ"הס            

      
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.15 ק ר פ  ת ת       
      
,תסמעה םיללוכ הז קרפב םיפיעסה יריחמ      
היחמצ\תלוספ\רמוח לכ קוליסו יוניפ ,תלבוה      
הרויש םוקמל קוליס וא\ו רשואמ הכיפש רתאל      
לש עוציב תולובגמ אוהש קחרמ לכל חקפמה      
.ךרוצה תדימב תורגא םולשתו טקייורפה      
      
וניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
וא תריגס לש הרקמב תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ יוניש      

תויללכ תורעה 00.15 כ"הס            
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../109 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     109 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

תיחרזא הסדנה תודובע CB-5 םימ ריבעמ 51 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע תונורדמ בוצייו םירבעמ/תולעת ןופיד     51.01.0010
גוסמ מ"ס 8 הבוגב תיבחרמ הדלפ תותשר      
    "KJ" וא "הדלפ תותשר םתור" תרבח תרצות  
ןווגב ,מ"ס 21 יבועב 02-ב ןוטב יולימ םע ע"ש      
תועירי ,קחרמ ירמוש תוברל ,תימוקמ עקרק      
תותשרה ןוגיעו מ"מ 3.0 יבועב ןוליינמ הדרפה      

                     44.00 עקרקל ר"מ   
תובחרו םישיבכ תלילס 10.15 כ"הס            

תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תיחרזא הסדנה תודובע CB-5 םימ ריבעמ כ"הס          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../110 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     110 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

תיחרזא הסדנה תודובע CB-6 םימ ריבעמ 61 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ע צ מ ו  ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ ו  ה ר י פ ח  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
5 דע ללוכ קמועל םייעקרק תת םינבמל הריפח     01.01.0010
ותמאתהל רופחה רמוחה תסירג תוברל ,'מ      
,רמוחה ןוימ ,ררבנ רמוחל וא/ו 'ב גוס עצמל      
רוזאב מ"ק 5 דע קחרמל ותלבוה ,ונוסחיא      
ריקה בגבו הריפחה תיתחתב רוזיפ ,הדובעה      

                    274.00 .רקובמ קודיהו מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
      
ר"מ 0.1 לעמ םחטשש םידדוב תודוסיל הריפח     01.01.0020
הצקב ןשל הריפח( 'מ 1 לע הלוע וניאש קמועל      

                      9.00 )האיצי/הסינכ ןקתמ ק"מ   
      
םייעבט עקרק ינפ וא/ו תיתש לש רקובמ קודיה     01.01.0030

                    230.00 )הריפח תיעקרק( ר"מ   
      
מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     01.01.0040
הבצחממ קפוסי עצמה ,רקובמ קודיהו      
תוטלפו םימ יריבעמ תיתחתב עצמ( תרשואמ      

                    226.00 )השיג ק"מ   
םיעצמו הריפח 10.10 כ"הס            

םיעצמו הריפח תודובע 10 כ"הס            

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.20 ק ר פ  ת ת       
      
3 הפישח תגרד יפל ןוטבה יטנמלא לכ      

תויללכ תורעה 00.20 כ"הס            

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ינקתמ ,לבומ תיתחתב מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב     02.01.0010
תרקת לע הנגהלו השיג תוטלפ ,האיצי/הסינכ      

                    623.00 לבומ ר"מ   
      
לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.01.0020
,)דרפנב דדמנ עצמה( מ"ס 03 יבועב עקרקה      

                    166.70 )םימ יריבעמ תפצר( ר"מ   
      
לע ,הפצרה םע תוקוצי 03-ב ןוטב דוסי תורוק     02.01.0030
מ"ס 03 תורוקה בחור .עקרקה לע וא עצמ יבג      

                      9.00 )לבומ תוצקב ןש תורוק( ,)דרפנב דדמנ עצמה( ק"מ   
      

                     36.00 מ"ס 03 יבועב 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0040
      
      

10.20.61 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../111 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     111 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

תיחרזא הסדנה תודובע CB-6 םימ ריבעמ 61 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ ,האיציו הסינכ ינקתמ תוריקב 03-ב ןוטב     02.01.0050

                     10.00 ךרעל ר"מ 3 לכ ,ירלונרג רמוח םע םיזקנ ק"מ   
      

                    224.00 מ"ס 03 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0060
      
ךתחב 03-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     02.01.0080

                      2.00 מ"ס 03 בחורב ינבלמ ק"מ   
      

                      8.00 תונוש תודימב )תוטוו( םיפצרמב םייוביע ק"מ  02.01.0090
      

                     84.00 והשלכ יבועב 03-ב ןוטבמ השיג תלבט ק"מ  02.01.0100
      
תרקתבו תוריקב ,הפצרב תוטשפתה רפת     02.01.0120
רטוקב דתימ טומ ללוכ ,מ"ס 03 יבועב ,לבומה      

                     19.00 מ"ס 52 רטוקב לוורש ךותב מ"ס 02 רטמ   
      
לכב םיעלוצמו םילוגע ,הכיתר הדלפ תוטומ     02.01.0150

                     20.80 ןוטבה ןויזל םיכרואהו םירטקה ןוט   
      
51 לכ ןוולוגמ ץוק ללוכ ,השיג תולבט רפת     02.01.0160
תרזעב םוטיאו ןרטסילופ חול ,לוט ריינ ,מ"ס      

                     80.00 3-ורפ סקלפ הקיס רטמ   
      
5X5 תודימב תושלושמ 03-ב ןוטב תוקלור     02.01.0170

                     84.00 מ''ס 7X7 דע מ''ס רטמ   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס            

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס            

      
ן ו ט ב ה  ל ע  ה נ ג ה ו  ם ו ט י א  ת כ ר ע מ  50 ק ר פ       
      
ל ע  ה נ ג ה ו  ם ו ט י א  ת כ ר ע מ  10.50 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב ה       
      
,האיציו הסינכ ינקתמו לבומ תוריק םוטיא     05.01.0010
052 תומכב ינמוטיב רמיירפ תחירמ תועצמאב      
גרא ,05/04 םח טלפסא תובכש יתש ,ר"מ\םרג      
2 יבועב F-03 רקלק חול םע הנגהו תיכוכז      

                    202.00 מ"ס ר"מ   
      
תוריקה תנגהל המודב לבומ תרקת םוטיא     05.01.0020

                    109.00 )דרפנב תדדמנ הזר ןוטב תנגה( ר"מ   
ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 10.50 כ"הס            

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 כ"הס            

      
      
      
      
      

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../112 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     112 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

תיחרזא הסדנה תודובע CB-6 םימ ריבעמ 61 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.15 ק ר פ  ת ת       
      
,תסמעה םיללוכ הז קרפב םיפיעסה יריחמ      
היחמצ\תלוספ\רמוח לכ קוליסו יוניפ ,תלבוה      
הרויש םוקמל קוליס וא\ו רשואמ הכיפש רתאל      
לש עוציב תולובגמ אוהש קחרמ לכל חקפמה      
.ךרוצה תדימב תורגא םולשתו טקייורפה      
      
וניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
וא תריגס לש הרקמב תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ יוניש      

תויללכ תורעה 00.15 כ"הס            

      
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע תונורדמ בוצייו םירבעמ/תולעת ןופיד     51.01.0010
גוסמ מ"ס 8 הבוגב תיבחרמ הדלפ תותשר      
    "KJ" וא "הדלפ תותשר םתור" תרבח תרצות  
ןווגב ,מ"ס 21 יבועב 02-ב ןוטב יולימ םע ע"ש      
תועירי ,קחרמ ירמוש תוברל ,תימוקמ עקרק      
תותשרה ןוגיעו מ"מ 3.0 יבועב ןוליינמ הדרפה      

                     44.00 עקרקל ר"מ   
תובחרו םישיבכ תלילס 10.15 כ"הס            

תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תיחרזא הסדנה תודובע CB-6 םימ ריבעמ כ"הס          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../113 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     113 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

תיחרזא הסדנה תודובע CB-7 םימ ריבעמ 71 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ע צ מ ו  ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ ו  ה ר י פ ח  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
5 דע ללוכ קמועל םייעקרק תת םינבמל הריפח     01.01.0010
ותמאתהל רופחה רמוחה תסירג תוברל ,'מ      
,רמוחה ןוימ ,ררבנ רמוחל וא/ו 'ב גוס עצמל      
רוזאב מ"ק 5 דע קחרמל ותלבוה ,ונוסחיא      
ריקה בגבו הריפחה תיתחתב רוזיפ ,הדובעה      

                    797.00 .רקובמ קודיהו מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
      
ר"מ 0.1 לעמ םחטשש םידדוב תודוסיל הריפח     01.01.0020
הצקב ןשל הריפח( 'מ 1 לע הלוע וניאש קמועל      

                     10.00 )האיצי/הסינכ ןקתמ ק"מ   
      
םייעבט עקרק ינפ וא/ו תיתש לש רקובמ קודיה     01.01.0030

                    268.00 )הריפח תיעקרק( ר"מ   
      
מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     01.01.0040
הבצחממ קפוסי עצמה ,רקובמ קודיהו      

                    231.00 תרשואמ ק"מ   
םיעצמו הריפח 10.10 כ"הס            

םיעצמו הריפח תודובע 10 כ"הס            

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.20 ק ר פ  ת ת       
      
3 הפישח תגרד יפל ןוטבה יטנמלא לכ      

תויללכ תורעה 00.20 כ"הס            

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ינקתמ ,לבומ תיתחתב מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב     02.01.0010
תרקת לע הנגהלו השיג תוטלפ ,האיצי/הסינכ      

                    671.00 לבומ ר"מ   
      
לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.01.0020
,)דרפנב דדמנ עצמה( מ"ס 03 יבועב עקרקה      

                    203.30 )םימ יריבעמ תפצר( ר"מ   
      
לע ,הפצרה םע תוקוצי -03 ב ןוטב דוסי תורוק     02.01.0030
מ"ס 03 תורוקה בחור .עקרקה לע וא עצמ יבג      

                     10.00 )לבומ תוצקב ןש תורוק( ,)דרפנב דדמנ עצמה( ק"מ   
      

                     34.00 מ"ס 03 יבועב 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0040
      
ללוכ ,האיציו הסינכ ינקתמ תוריקב 03-ב ןוטב     02.01.0050

                     10.00 ךרעל ר"מ 3 לכ ,ירלונרג רמוח םע םיזקנ ק"מ   
10.20.71 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../114 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     114 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

תיחרזא הסדנה תודובע CB-7 םימ ריבעמ 71 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                    246.00 מ"ס 03 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0060
      
ךתחב 03-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     02.01.0080

                      2.00 מ"ס 03 בחורב ינבלמ ק"מ   
      

                      8.00 תונוש תודימב )תוטוו( םיפצרמב םייוביע ק"מ  02.01.0090
      

                     78.00 והשלכ יבועב 03-ב ןוטבמ השיג תלבט ק"מ  02.01.0100
      
תרקתבו תוריקב ,הפצרב תוטשפתה רפת     02.01.0120
רטוקב דתימ טומ ללוכ ,מ"ס 03 יבועב ,לבומה      

                      8.00 מ"ס 52 רטוקב לוורש ךותב מ"ס 02 רטמ   
      
תרקתבו תוריקב ,הפצרב תוטשפתה רפת     02.01.0130
רטוקב דתימ טומ ללוכ ,מ"ס 05 יבועב ,לבומה      

                     14.00 מ"ס 52 רטוקב לוורש ךותב מ"ס 02 רטמ   
      

                      1.00 'פמוק םייק םימ ריבעמ קוריפ 02.01.0140
      
לכב םיעלוצמו םילוגע ,הכיתר הדלפ תוטומ     02.01.0150

                     22.10 ןוטבה ןויזל םיכרואהו םירטקה ןוט   
      
51 לכ ןוולוגמ ץוק ללוכ ,השיג תולבט רפת     02.01.0160
תרזעב םוטיאו ןרטסילופ חול ,לוט ריינ ,מ"ס      

                     75.00 3-ורפ סקלפ הקיס רטמ   
      
5X5 תודימב תושלושמ 03-ב ןוטב תוקלור     02.01.0170

                     78.00 מ''ס 7X7 דע מ''ס רטמ   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס            

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס            

      
ן ו ט ב ה  ל ע  ה נ ג ה ו  ם ו ט י א  ת כ ר ע מ  50 ק ר פ       
      
ל ע  ה נ ג ה ו  ם ו ט י א  ת כ ר ע מ  10.50 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב ה       
      
,האיציו הסינכ ינקתמו לבומ תוריק םוטיא     05.01.0010
052 תומכב ינמוטיב רמיירפ תחירמ תועצמאב      
גרא ,05/04 םח טלפסא תובכש יתש ,ר"מ\םרג      
2 יבועב F-03 רקלק חול םע הנגהו תיכוכז      

                    190.00 מ"ס ר"מ   
      
תוריקה תנגהל המודב לבומ תרקת םוטיא     05.01.0020

                    141.00 )דרפנב תדדמנ הזר ןוטב תנגה( ר"מ   
ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 10.50 כ"הס            

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 כ"הס            

      
      

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../115 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     115 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

תיחרזא הסדנה תודובע CB-7 םימ ריבעמ 71 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  00.15 ק ר פ  ת ת       
      
,תסמעה םיללוכ הז קרפב םיפיעסה יריחמ      
היחמצ\תלוספ\רמוח לכ קוליסו יוניפ ,תלבוה      
הרויש םוקמל קוליס וא\ו רשואמ הכיפש רתאל      
לש עוציב תולובגמ אוהש קחרמ לכל חקפמה      
.ךרוצה תדימב תורגא םולשתו טקייורפה      
      
וניה תלוספו רפע תודובע יוניפ ירתא רותיא      
וא תריגס לש הרקמב תוברל ,ןלבקה תוירחאב      
.תודובעה ךלהמב יוניפה ירתא םוקימ יוניש      

תויללכ תורעה 00.15 כ"הס            

      
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע תונורדמ בוצייו םירבעמ/תולעת ןופיד     51.01.0010
גוסמ מ"ס 8 הבוגב תיבחרמ הדלפ תותשר      
    "KJ" וא "הדלפ תותשר םתור" תרבח תרצות  
ןווגב ,מ"ס 21 יבועב 02-ב ןוטב יולימ םע ע"ש      
תועירי ,קחרמ ירמוש תוברל ,תימוקמ עקרק      
תותשרה ןוגיעו מ"מ 3.0 יבועב ןוליינמ הדרפה      

                     44.00 עקרקל ר"מ   
תובחרו םישיבכ תלילס 10.15 כ"הס            

תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תיחרזא הסדנה תודובע CB-7 םימ ריבעמ כ"הס          
קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../116 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     116 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ     
בויבו םימ ,העונת       
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

,תוגרדמ ,תוכרדמו םיליבש ףוציר 10.04 קרפ תת                                           
הפש ינבא            
    

רתאה חותיפ 04 כ"הס                                          
    
היקשהו תויטנ ,ןוניג 14 קרפ      
    

עקרק יופיחו ןג תמדא 10.14 קרפ תת                                           
    

היקשה תודובע 20.14 קרפ תת                                           
    

ןוניג 30.14 קרפ תת                                           
    

היקשהו תויטנ ,ןוניג 14 כ"הס                                          
    
בוחר טוהיר 24 קרפ      
    

תויללכ תורעה 00.24 קרפ תת                                           
    

הבישי תוכרעמו םילספס 20.24 קרפ תת                                           
    

בכרל םימוסחמ 30.24 קרפ תת                                           
    

תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת                                           
    

בוחר טוהיר 24 כ"הס                                          
    
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

הדלפ יליפורפ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת                                           
    

הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס                                          
    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

תויללכ תורעה 00.15 קרפ תת                                           
    

קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת                                           
    

רפע תודובע 20.15 קרפ תת                                           
    

ם''וגא תויתשתו םיעצמ ,אבומ יולימ 30.15 קרפ תת                                           
    

זוקינו לועית תודובע 60.15 קרפ תת                                           
 
 

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../117 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     117 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ךרד ירזיבאו םיעבצ ,םירורמת 90.15 קרפ תת                                           
    

חותיפו םישיבכ 15 כ"הס                                          
    
טלפסא תודובע 25 קרפ      
    

תועסמב תויטלפסא תובכש 10.25 קרפ תת                                           
תוכרדמו            
    

תונוש 20.25 קרפ תת                                           
    

טלפסא תודובע 25 כ"הס                                          
    
בויבו םימ 75 קרפ      
    

םימ יווק 10.75 קרפ תת                                           
    

בויב יווק 20.75 קרפ תת                                           
    

היקשהל ןיחלוק ימ יווק 30.75 קרפ תת                                           
    

בויבו םימ 75 כ"הס                                          
    
)תוימוי( י'גר תודובע 06 קרפ      
    

םדא חכ תדובע 10.06 קרפ תת                                           
    

יסדנה ינכמ דויצ תדובע 20.06 קרפ תת                                           
    

)תוימוי( י'גר תודובע 06 כ"הס                                          
    
םיינמז העונת ירדסה 09 קרפ      
    

הדובעה עוציבל העונת ירדסה 90.09 קרפ תת                                           
    

םיינמז העונת ירדסה 09 כ"הס                                          
,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 כ"הס                                         

בויבו םימ ,העונת       
    
1 שיבכ ךרואל זוקינ תולעת תרדסה 20 הנבמ     
    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

תויללכ תורעה 00.15 קרפ תת                                           
    

קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת                                           
    

רפע תודובע 20.15 קרפ תת                                           
    

םיעצמו אבומ יולימ 30.15 קרפ תת                                           
 
 

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../118 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     118 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םירדלובב ןופיד/בוציי תודובע 80.15 קרפ תת                                           
    

חותיפו םישיבכ 15 כ"הס                                          
1 שיבכ ךרואל זוקינ תולעת תרדסה 20 כ"הס                                         

    
5 שיבכ ךרואל זוקינ תולעת תרדסה 30 הנבמ     
    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

תויללכ תורעה 00.15 קרפ תת                                           
    

קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת                                           
    

רפע תודובע 20.15 קרפ תת                                           
    

םיעצמו אבומ יולימ 30.15 קרפ תת                                           
    

זוקינו לועית תודובע 60.15 קרפ תת                                           
    

םירדלובב ןופיד/בוציי תודובע 80.15 קרפ תת                                           
    

חותיפו םישיבכ 15 כ"הס                                          
5 שיבכ ךרואל זוקינ תולעת תרדסה 30 כ"הס                                         

    
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת תמלשה 40 הנבמ     
7 רפסמ שיבכב       
    
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ      
    

ץוח תרואתל תונכה 10.80 קרפ תת                                           
    

ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 קרפ תת                                           
    

הרואת ירזיבא 30.80 קרפ תת                                           
    

למשחה תרבחל הנכה תודובע 70.80 קרפ תת                                           
    

קזב תרבחל הנכה תודובע 80.80 קרפ תת                                           
    

תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 כ"הס                                          
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת תמלשה 40 כ"הס                                         

7 רפסמ שיבכב       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../119 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     119 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת תמלשה 50 הנבמ     
8 רפסמ שיבכב       
    
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ      
    

ץוח תרואתל תונכה 10.80 קרפ תת                                           
    

ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 קרפ תת                                           
    

הרואת ירזיבא 30.80 קרפ תת                                           
    

למשחה תרבחל הנכה תודובע 70.80 קרפ תת                                           
    

קזב תרבחל הנכה תודובע 80.80 קרפ תת                                           
    

תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 כ"הס                                          
תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת תמלשה 50 כ"הס                                         

8 רפסמ שיבכב       
    
ינשב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת 60 הנבמ     
1 רפסמ שיבכב העונת ילגעמ       
    
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ      
    

ץוח תרואתל תונכה 10.80 קרפ תת                                           
    

ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 קרפ תת                                           
    

הרואת ירזיבא 30.80 קרפ תת                                           
    

למשחה תרבחל הנכה תודובע 70.80 קרפ תת                                           
    

קזב תרבחל הנכה תודובע 80.80 קרפ תת                                           
    

תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 כ"הס                                          
ינשב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת 60 כ"הס                                         

1 רפסמ שיבכב העונת ילגעמ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../120 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     120 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

רזיוט 5/441 שרגמל בויבו םימ ירוביח 70 הנבמ     
םורב 4/1 תמוצמ       
    
בויבו םימ יווק 75 קרפ      
    

םימ יווק 10.75 קרפ תת                                           
    

בויב יווק 20.75 קרפ תת                                           
    

בויבו םימ יווק 75 כ"הס                                          
רזיוט 5/441 שרגמל בויבו םימ ירוביח 70 כ"הס                                         

םורב 4/1 תמוצמ       
    
םורב 4/1 תמוצל ןוקלאמ בויב וק 80 הנבמ     
    
בויבו םימ יווק 75 קרפ      
    

םימ ינקתמו םימ יווק 10.75 קרפ תת                                           
    

םירזיבאו בויב תרנצ 20.75 קרפ תת                                           
    

תונוש 90.75 קרפ תת                                           
    

בויבו םימ יווק 75 כ"הס                                          
םורב 4/1 תמוצל ןוקלאמ בויב וק 80 כ"הס                                         

    
תיחרזא הסדנה תודובע CB-1 םימ ריבעמ 11 הנבמ     
    
םיעצמו הריפח תודובע 10 קרפ      
    

םיעצמו הריפח 10.10 קרפ תת                                           
    

םיעצמו הריפח תודובע 10 כ"הס                                          
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

תויללכ תורעה 00.20 קרפ תת                                           
    

רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת                                           
    

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                                          
    
ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 קרפ      
    

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 10.50 קרפ תת                                           
    

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 כ"הס                                          
 
 
 
 
 

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../121 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     121 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

תויללכ תורעה 00.15 קרפ תת                                           
    

תובחרו םישיבכ תלילס 10.15 קרפ תת                                           
    

תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                                          
תיחרזא הסדנה תודובע CB-1 םימ ריבעמ 11 כ"הס                                         

    
תיחרזא הסדנה תודובע CB-2 םימ ריבעמ 21 הנבמ     
    
םיעצמו הריפח תודובע 10 קרפ      
    

םיעצמו הריפח 10.10 קרפ תת                                           
    

םיעצמו הריפח תודובע 10 כ"הס                                          
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

תויללכ תורעה 00.20 קרפ תת                                           
    

רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת                                           
    

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                                          
    
ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 קרפ      
    

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 10.50 קרפ תת                                           
    

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 כ"הס                                          
    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

תויללכ תורעה 00.15 קרפ תת                                           
    

תובחרו םישיבכ תלילס 10.15 קרפ תת                                           
    

תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                                          
תיחרזא הסדנה תודובע CB-2 םימ ריבעמ 21 כ"הס                                         

    
תיחרזא הסדנה תודובע CB-3 םימ ריבעמ 31 הנבמ     
    
םיעצמו הריפח תודובע 10 קרפ      
    

םיעצמו הריפח 10.10 קרפ תת                                           
    

םיעצמו הריפח תודובע 10 כ"הס                                          
 
 
 
 

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../122 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     122 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

תויללכ תורעה 00.20 קרפ תת                                           
    

רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת                                           
    

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                                          
    
ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 קרפ      
    

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 10.50 קרפ תת                                           
    

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 כ"הס                                          
    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

תויללכ תורעה 00.15 קרפ תת                                           
    

תובחרו םישיבכ תלילס 10.15 קרפ תת                                           
    

תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                                          
תיחרזא הסדנה תודובע CB-3 םימ ריבעמ 31 כ"הס                                         

    
תיחרזא הסדנה תודובע CB-4 םימ ריבעמ 41 הנבמ     
    
םיעצמו הריפח תודובע 10 קרפ      
    

םיעצמו הריפח 10.10 קרפ תת                                           
    

םיעצמו הריפח תודובע 10 כ"הס                                          
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

תויללכ תורעה 00.20 קרפ תת                                           
    

רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת                                           
    

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                                          
    
ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 קרפ      
    

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 10.50 קרפ תת                                           
    

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 כ"הס                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../123 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     123 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

תויללכ תורעה 00.15 קרפ תת                                           
    

תובחרו םישיבכ תלילס 10.15 קרפ תת                                           
    

תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                                          
תיחרזא הסדנה תודובע CB-4 םימ ריבעמ 41 כ"הס                                         

    
תיחרזא הסדנה תודובע CB-5 םימ ריבעמ 51 הנבמ     
    
םיעצמו הריפח תודובע 10 קרפ      
    

םיעצמו הריפח 10.10 קרפ תת                                           
    

םיעצמו הריפח תודובע 10 כ"הס                                          
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

תויללכ תורעה 00.20 קרפ תת                                           
    

רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת                                           
    

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                                          
    
ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 קרפ      
    

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 10.50 קרפ תת                                           
    

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 כ"הס                                          
    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

תויללכ תורעה 00.15 קרפ תת                                           
    

תובחרו םישיבכ תלילס 10.15 קרפ תת                                           
    

תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                                          
תיחרזא הסדנה תודובע CB-5 םימ ריבעמ 51 כ"הס                                         

    
תיחרזא הסדנה תודובע CB-6 םימ ריבעמ 61 הנבמ     
    
םיעצמו הריפח תודובע 10 קרפ      
    

םיעצמו הריפח 10.10 קרפ תת                                           
    

םיעצמו הריפח תודובע 10 כ"הס                                          
 
 
 
 

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../124 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     124 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

תויללכ תורעה 00.20 קרפ תת                                           
    

רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת                                           
    

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                                          
    
ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 קרפ      
    

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 10.50 קרפ תת                                           
    

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 כ"הס                                          
    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

תויללכ תורעה 00.15 קרפ תת                                           
    

תובחרו םישיבכ תלילס 10.15 קרפ תת                                           
    

תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                                          
תיחרזא הסדנה תודובע CB-6 םימ ריבעמ 61 כ"הס                                         

    
תיחרזא הסדנה תודובע CB-7 םימ ריבעמ 71 הנבמ     
    
םיעצמו הריפח תודובע 10 קרפ      
    

םיעצמו הריפח 10.10 קרפ תת                                           
    

םיעצמו הריפח תודובע 10 כ"הס                                          
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

תויללכ תורעה 00.20 קרפ תת                                           
    

רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת                                           
    

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                                          
    
ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 קרפ      
    

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 10.50 קרפ תת                                           
    

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 כ"הס                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../125 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     125 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

תויללכ תורעה 00.15 קרפ תת                                           
    

תובחרו םישיבכ תלילס 10.15 קרפ תת                                           
    

תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                                          
תיחרזא הסדנה תודובע CB-7 םימ ריבעמ 71 כ"הס                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../126 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     126 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ    
בויבו      
   

רתאה חותיפ 04 קרפ                             
   

היקשהו תויטנ ,ןוניג 14 קרפ                             
   

בוחר טוהיר 24 קרפ                             
   

הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ                             
   

חותיפו םישיבכ 15 קרפ                             
   

טלפסא תודובע 25 קרפ                             
   

בויבו םימ 75 קרפ                             
   

)תוימוי( י'גר תודובע 06 קרפ                             
   

םיינמז העונת ירדסה 09 קרפ                             
   

םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 כ"הס                            
בויבו      
   
1 שיבכ ךרואל זוקינ תולעת תרדסה 20 הנבמ    
   

חותיפו םישיבכ 15 קרפ                             
   

1 שיבכ ךרואל זוקינ תולעת תרדסה 20 כ"הס                            
   
5 שיבכ ךרואל זוקינ תולעת תרדסה 30 הנבמ    
   

חותיפו םישיבכ 15 קרפ                             
   

5 שיבכ ךרואל זוקינ תולעת תרדסה 30 כ"הס                            
   
שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת תמלשה 40 הנבמ    
7 רפסמ      
   

תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ                             
   

שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת תמלשה 40 כ"הס                            
7 רפסמ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../127 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     127 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת תמלשה 50 הנבמ    
8 רפסמ      
   

תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ                             
   

שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת תמלשה 50 כ"הס                            
8 רפסמ      
   
העונת ילגעמ ינשב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת 60 הנבמ    
1 רפסמ שיבכב      
   

תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ                             
   

העונת ילגעמ ינשב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת 60 כ"הס                            
1 רפסמ שיבכב      
   
4/1 תמוצמ רזיוט 5/441 שרגמל בויבו םימ ירוביח 70 הנבמ    
םורב      
   

בויבו םימ יווק 75 קרפ                             
   

םורב 4/1 תמוצמ רזיוט 5/441 שרגמל בויבו םימ ירוביח 70 כ"הס                            
   
םורב 4/1 תמוצל ןוקלאמ בויב וק 80 הנבמ    
   

בויבו םימ יווק 75 קרפ                             
   

םורב 4/1 תמוצל ןוקלאמ בויב וק 80 כ"הס                            
   
תיחרזא הסדנה תודובע CB-1 םימ ריבעמ 11 הנבמ    
   

םיעצמו הריפח תודובע 10 קרפ                             
   

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ                             
   

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 קרפ                             
   

תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ                             
   

תיחרזא הסדנה תודובע CB-1 םימ ריבעמ 11 כ"הס                            
   
תיחרזא הסדנה תודובע CB-2 םימ ריבעמ 21 הנבמ    
   

םיעצמו הריפח תודובע 10 קרפ                             
   

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ                             
   

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 קרפ                             
   

תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ                             
 
 

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../128 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     128 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
תיחרזא הסדנה תודובע CB-2 םימ ריבעמ 21 כ"הס                            

   
תיחרזא הסדנה תודובע CB-3 םימ ריבעמ 31 הנבמ    
   

םיעצמו הריפח תודובע 10 קרפ                             
   

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ                             
   

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 קרפ                             
   

תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ                             
   

תיחרזא הסדנה תודובע CB-3 םימ ריבעמ 31 כ"הס                            
   
תיחרזא הסדנה תודובע CB-4 םימ ריבעמ 41 הנבמ    
   

םיעצמו הריפח תודובע 10 קרפ                             
   

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ                             
   

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 קרפ                             
   

תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ                             
   

תיחרזא הסדנה תודובע CB-4 םימ ריבעמ 41 כ"הס                            
   
תיחרזא הסדנה תודובע CB-5 םימ ריבעמ 51 הנבמ    
   

םיעצמו הריפח תודובע 10 קרפ                             
   

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ                             
   

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 קרפ                             
   

תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ                             
   

תיחרזא הסדנה תודובע CB-5 םימ ריבעמ 51 כ"הס                            
   
תיחרזא הסדנה תודובע CB-6 םימ ריבעמ 61 הנבמ    
   

םיעצמו הריפח תודובע 10 קרפ                             
   

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ                             
   

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 קרפ                             
   

תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ                             
   

תיחרזא הסדנה תודובע CB-6 םימ ריבעמ 61 כ"הס                            
 
 
 

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../129 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     129 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

תיחרזא הסדנה תודובע CB-7 םימ ריבעמ 71 הנבמ    
   

םיעצמו הריפח תודובע 10 קרפ                             
   

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ                             
   

ןוטבה לע הנגהו םוטיא תכרעמ 50 קרפ                             
   

תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ                             
   

תיחרזא הסדנה תודובע CB-7 םימ ריבעמ 71 כ"הס                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב'   .../130 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

31/10/2019
דף מס':     130 91.9.5 םיריחמ אלל 04 ע''בת 'ב בלש חותיפו תויתשת 9102-21 זרכמ

  
הנבמ ךס  

בויבו םימ ,העונת ,זוקינ תרנצ ,הלילס ,היקשה ,ןוניג ,חותיפ 10 הנבמ               
  

1 שיבכ ךרואל זוקינ תולעת תרדסה 20 הנבמ               
  

5 שיבכ ךרואל זוקינ תולעת תרדסה 30 הנבמ               
  

7 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת תמלשה 40 הנבמ               
  

8 רפסמ שיבכב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת תמלשה 50 הנבמ               
  

1 רפסמ שיבכב העונת ילגעמ ינשב תרושקתו הרואת ,למשח תיתשת 60 הנבמ               
  

םורב 4/1 תמוצמ רזיוט 5/441 שרגמל בויבו םימ ירוביח 70 הנבמ               
  

םורב 4/1 תמוצל ןוקלאמ בויב וק 80 הנבמ               
  

תיחרזא הסדנה תודובע CB-1 םימ ריבעמ 11 הנבמ               
  

תיחרזא הסדנה תודובע CB-2 םימ ריבעמ 21 הנבמ               
  

תיחרזא הסדנה תודובע CB-3 םימ ריבעמ 31 הנבמ               
  

תיחרזא הסדנה תודובע CB-4 םימ ריבעמ 41 הנבמ               
  

תיחרזא הסדנה תודובע CB-5 םימ ריבעמ 51 הנבמ               
  

תיחרזא הסדנה תודובע CB-6 םימ ריבעמ 61 הנבמ               
  

תיחרזא הסדנה תודובע CB-7 םימ ריבעמ 71 הנבמ               
 

  
לכה ךס  

 יללכ כ"הס               
מ"עמ %71                
מ"עמ ללוכ כ"הס                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: תשתיות ופיתוח שלב ב' 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


