
ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019

 
דף מס':     001 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.10 ק ר פ       
      
ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20.10 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
הפישח תגרד  03-ב ןוטבה גוס .1 :הרעה      
הדיחיה יריחמ .2 .תרחא ןייוצ םא אלא ,3      
ןכו םינוש םיסוידרב תשקב הקיצי םיללוכ      
.עופישב הקיצי      
      
תחתמ מ"מ 3.0 יבועב ןליתאילופ תועירי עצמ     01.02.01.0010
.מ"ס 02 לש תויפחב םישורפ ,ןוטב יפצרמל      

  1,500.00   5.00 300.00 .וטנ הדידמה ר"מ   
      

 20,000.00 200.00 100.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב יפצרמ ר"מ  01.02.01.0140
      
לש יבחרמ לקשמב לקטבמ גגב םיעופיש     01.02.01.0290
,מ"ס 4 לש ילאמינימ יבועב ,ק"מ/ג"ק 0021      
ןוטב תוקלור ,םוטיאל הנכהכ הקלחה תוברל      
מ"מ 5 רטוק תנבלוגמ ןויז תשרו מ"ס 6/6      
בצמה תמאתהו ,מ"ס 51/51 לש תוצבשמב      

 10,000.00 500.00  20.00 .ינכדעה ילארשי ןקת י"פע םייקה ק"מ   
      
תהבגה :תומייק 11 +1 'סמ תוגרדמ     01.02.01.0300
הפיטש - הדובע יבלש :םינוקיתו תוגרדמה      
ןוטב תקיצי ,דצ תוינבת תמקה ,ןויקנ ,םימב      
,םינוש םייבועב ,3 הפישח תגרד 03-ב וקיימ      
8 רטוקב םיעלוצמ תוטוממ ןויז תשר ללוכ      

  6,800.00 400.00  17.00 .יקפוא לטיהב הדידמה .מ"ס 02/02 לכ מ"מ ר"מ   
      
תוגרדמה תהבגה :תומייק 2 'סמ תוגרדמ     01.02.01.0301
,ןויקנ ,םימב הפיטש - הדובע יבלש :םינוקיתו      
03-ב וקיימ ןוטב תקיצי ,דצ תוינבת תמקה      
תשר ללוכ ,םינוש םייבועב ,3 הפישח תגרד      
לכ מ"מ 8 רטוקב םיעלוצמ תוטוממ ןויז      

 12,800.00 400.00  32.00 .יקפוא לטיהב הדידמה .מ"ס 02/02 ר"מ   
      
תוגרדמה תהבגה :תומייק 3 'סמ תוגרדמ     01.02.01.0302
,ןויקנ ,םימב הפיטש - הדובע יבלש :םינוקיתו      
03-ב וקיימ ןוטב תקיצי ,דצ תוינבת תמקה      
תשר ללוכ ,םינוש םייבועב ,3 הפישח תגרד      
לכ מ"מ 8 רטוקב םיעלוצמ תוטוממ ןויז      
הדובעה .יקפוא לטיהב הדידמה .מ"ס 02/02      
+ םימייק ןוטב ישלושמ תותיס םג תללוכ      

 12,800.00 400.00  32.00 .םישלושמב ןויזה ךותיח ר"מ   
      
      
      
      

 63,900.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל
002/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     002 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
 63,900.00 מהעברה      

      
      
,תוגרדמה תהבגה :תומייק 4 'סמ תוגרדמ     01.02.01.0303
הפיטש ,ןוטב ישלושמ תותיס :הדובע יבלש      
תקיציו סדנהמ יטרפ יפל ןויז ,ןויקנו םימב      
03-ב ןוטבב םיעפושמו םייקפוא ןוטב יחטשמ      
ןוטבה ישלושמ תקיצי ללוכ ,3 הפישח תגרד      
:יבחור ךתחב הנתשמ הקיציה יבוע .ןויז +      
ןויזה רודיס ינפל .מ"ס 04-כ דעו מ"ס 01-כמ      
תיתחת תא ךומתלו דצ תוספט עצבל שי      
לקשמ תלבקל םילדגמ ידי לע םייקה טסדופה      

 12,000.00 600.00  20.00 .)ר"מל ג"ק 006-ל .א.ז( קצונה ןוטבה ר"מ   
      
.תוגרדמה תהבגה = תומייק 5 'סמ תוגרדמ     01.02.01.0304
,םימייק ןוטב ישלושמ תותיס :הדובע יבלש      
סדנהמ יטרפ יפל ןויז ,ןויקנו םימב הפיטש      
,םיעפושמו םייקפוא ןוטב יחטשמ תקיציו      
ןויז תוברל ,3 הפישח תגרד 03-ב ןוטב      
51/51 לכ מ"ס 8 רטוקב םיעלוצמ תוטוממ      
.דצ תוינבתו ןויז + ןוטב ישלושמ תוברל ,מ"ס      
מ"ס 8-כמ :יבחור ךתחב הנתשמ הקיציה יבוע      

  4,800.00 600.00   8.00 .מ"ס 71-כ דעו ר"מ   
      
ןוטב ינפ -65.4 סלפמ יבג לע תהבגומ הפצר     01.02.01.0305
יקולב תחנה :4 'סמ תוגרדמל הילעה ינפל      
הבוגל ,ןוטבה תפצר יבג לע תובכשב גנוטיא      
ברעו יתש תועלצ תריצי ךות ,מ"ס 0807 לש      
06/06 לש םיעוברב םיקולבה .םיקולבה ןיב      
ןויז רודיס ,מ"ס 21 תועלצה בחורו מ"ס      
םיקולבה יבג לעו תועלצב תוכתורמ תותשר      
תקיציו מ"ס 02/02 תוצבשמב מ"מ 8 רטוקב      
ללוכ ריחמה .מ"ס 01 יבועב קלחומ גניפוט      

 20,000.00 1,000.00  20.00 .ל"נכ ןויז + םישלושמו ןוטב תוגרדמ דוביע ק"מ   
      
תהבגה - תומייק 01+6 'סמ תוגרדמ     01.02.01.0306
1 'סמ תוגרדמ רובע רדגומכ לכה .תוגרדמה      

  8,800.00 400.00  22.00 .ליעל 0030.10.20.10 ףיעסב ר"מ   
      
.תוגרדמה תהבגה - תומייק 9 'סמ תוגרדמ     01.02.01.0307
ףיעסב 1 'סמ תוגרדמ רובע רדגומכ לכה      

  6,000.00 400.00  15.00 .ליעל 0030.10.20.10 ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

115,500.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל
003/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     003 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
115,500.00 מהעברה      

      
      
תהבגה - תומייק םוירוטידוא תוגרדמ     01.02.01.0308
,ןויקנו םימב הפיטש :הדובע יבלש .תוגרדמה      
תמקה ,"016 פוטונומ הקיס" רמיירפ תחירמ      
תגרד 03-ב וקיימ ןוטב תקיציו דצ תוינבת      
םיעלוצמ תוטוממ ןויז תשר תוברל ,3 הפישח      
יבועה רשאכ מ"ס 02/02 לכ מ"מ 5.5 רטוקב      
מ"ס 4-מ ןטק יבוע רובע :הרעה .מ"ס 4 לעמ      
יריחמב יוניש אלל תסלפתמ הדמ םג רשואמ      

 22,000.00 200.00 110.00 .ןויז אללו הדיחיה ר"מ   
      
תונוכמל תונוש תודימב םיינבלמ ןוטב יסיסב     01.02.01.0310
תריצי ,תוניפ םוטיק תוערגמו תוטילב תוברל      
.'וכו ןוטבה ינפ תקלחה ,ףושח ןוטב יחטש      

 15,000.00 1,500.00  10.00 .טלפמוק לכה ק"מ   
      
יוניפ תוברל תילעמה ריפ תיתחתב ןויקינ     01.02.01.0330

  2,000.00 1,000.00   2.00 'פמוק .תלוספה  
      
ריפ תותלד לש םיפוקשמ ןוטיבו קוריפ     01.02.01.0350

  4,000.00 1,000.00   4.00 .קפסה םע םואיתבו הנקתה תוברל תילעמה 'חי   
      
תורקתו ןוטב יפצרמ תקלחה רובע תפסות     01.02.01.0360

  6,000.00  30.00 200.00 .רטפוקילהב ןוטב ר"מ   
      
הדלפ תותשרו םיעלוצמ ,םילוגע הדלפ תוטומ     01.02.01.0400

 18,400.00 4,600.00   4.00 .ןוטבה ןויזל תוכתורמ ןוט   
      
םיכרואבו 4" רטוקב םינבלוגמ הדלפ ילוורש     01.02.01.0440

    360.00  72.00   5.00 .שרדיש םוקמ לכב ןוטבב םינקתומ םינוש רטמ   
      
םיכרואבו 6" רטוקב םינבלוגמ הדלפ ילוורש     01.02.01.0450

    540.00 108.00   5.00 .שרדיש םוקמ לכב ןוטבב םינקתומ םינוש רטמ   
      
םלשומ יוקינ ,חודיק תוברל ,ןויז תוטומ ןוגיע     01.02.01.0480
ךות ןויזה טומ תרדחה ,ריווא ץחל תועצמאב      
תמגודכ יטנמצ סיסב לע קבדב שומיש      
    002-YH-TIH-ITLIH, לכה .מ"מ 21 רטוקב  
07 תוטומה ךרוא .ןרציה תויחנה יפל טלפמוק      

    720.00  36.00  20.00 .מ"ס 21 ןוטבב ןוגיעה קמוע ,מ"ס 'חי   
      
םלשומ יוקינ ,חודיק תוברל ,ןויז תוטומ ןוגיע     01.02.01.0490
ךות ןויזה טומ תרדחה ,ריווא ץחל תועצמאב      
תמגודכ יטנמצ סיסב לע קבדב שומיש      
    002-YH-TIH-ITLIH, לכה .מ"מ 61 רטוקב  
08 תוטומה ךרוא .ןרציה תויחנה יפל טלפמוק      

    900.00  45.00  20.00 .מ"ס 21 ןוטבב ןוגיעה קמוע ,מ"ס 'חי   
      
      

185,420.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל
004/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     004 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
185,420.00 מהעברה      

      
      
םלשומ יוקינ ,חודיק תוברל ,ןויז תוטומ ןוגיע     01.02.01.0500
ךות ןויזה טומ תרדחה ,ריווא ץחל תועצמאב      
תמגודכ יטנמצ סיסב לע קבדב שומיש      
    002-YH-TIH-ITLIH, לכה .מ"מ 81 רטוקב  
09 תוטומה ךרוא .ןרציה תויחנה יפל טלפמוק      

  1,100.00  55.00  20.00 .מ"ס 21 ןוטבב ןוגיעה קמוע ,מ"ס 'חי   
      

 10,500.00 1,500.00   7.00 .םינוש םייבועב ןוטב תוריק ק"מ  01.02.01.0571
      
דצב הפשא רדח גג יבג לע ןוטב הקעמ םוקיש     01.02.01.0601
בחורה לכל םייקה הקעמה תותיס :ינופצה      
תורוש יתשב םיצוק ןוגיע ,מ"ס 03 קמועלו      
יפל מ"ס 02105 ךרואבו מ"ס 01 רטוקב      
קמועל ןוטבל ןגועמ ץוק לכ .חטשב המאתה      
הקעמה בחור .002YH-ITLIH ידי לע מ"ס 01      
    5202 קצונה ןוטבה חפנ יפל הדידמה .מ"ס  

  9,000.00 3,000.00   3.00 .דבלב ק"מ   
      
'סמ תוגרדמ לעמ ןוטבמ םייניב תרקת תותיס     01.02.01.0602

  3,000.00 1,000.00   3.00 .חקפמה רושיאב ןויזה ךותיח תוברל ,01 ק"מ   
      
וא ןוטב ריקל םיקולבמ ריק ןיב םיקדסב לופיט     01.02.01.0603
קדסה תבחרהו תחיתפ :ןוטב תוריק ןיב      
שוטילו מ"מ 6 בחורל קסיד תועצמאב      
,קבאמ תשרבמ תועצמאב יוקינ ,םיגנורג      
."CF11 הקיס" קיטסמ תועצמאב המיתסו      
סלגרטניא גוסמ ןוירש תשר חיטה ינפל      

  5,000.00 100.00  50.00 .הצברהה תבכשב תעקושמ רטמ   
      
דצב םיזגה רדח גג יבג לע ןוטב הקעמ םוקיש     01.02.01.0604
1060.10.20.10 ףיעסב טרופמכ לכה :ינופצה      

  9,000.00 3,000.00   3.00 .ליעל ק"מ   
      
יחרזמה הצקב - ינופצה דצב דסמ ריק תקיצי     01.02.01.0605
תגרד 03-ב ןוטב - םידרשמה הנבמ לש      
תועצמאב הקיציה ,םינוש םייבועב ,3 הפישח      
,הקיציה רחאל דחא םוי ותריבשו ךפשמ      
ןוגיע תוברל ,דבלב ינוציחה דצב תינבת      
לכ מ"מ 21 רטוקב תוטומ לעמש ריקל םיצוק      
002YH-ITLIH ידי לע מ"ס 51 קמועל מ"ס 51      
םיעלוצמ תוטוממ ןויז תשר + מ"ס 06 ךרואבו      

  9,000.00 3,000.00   3.00 .מ"ס 02/02 לכ מ"ס 01 רטוקב ק"מ   
      
      
      
      
      
      

232,020.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל
005/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     005 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
232,020.00 מהעברה      

      
      
יסיכ ,יולג ןוטב ,םימוגפ םינוטב םוקיש     01.02.01.0606
הרויש תומוקמה יפל ,המודכו היצגרגס      
תוברל ,"רוואפ פר הקיס" ידי לע ,חקפמה      
הקיס רמיירפ תחירמו קדסה יתפש תחיתפ      
הדידמה .םייולג ןויז תוטומ לע "016 פוטונומ"      

 12,000.00 100.00 120.00 .ןרציה תויחנה יפל םושייה .ךרוא רטמ יפל רטמ   
      
תרוצב תספרמה תפש יבג לע הינב ריק קוזיח     01.02.01.0607
ריקב תותיס :00.0 סלפמב לוגיע עבר      
6 ,מ"ס 02-51 יבועבש םייקה םיקולבה      
מ"ס 52 בחורב םינודומעל תויכנא תועוצר      
ןוגיע ,)מ"ס 031-כ( םייקה הקעמה הבוג לכלו      
+ 002YH-ITLIH ידי לע ןוטבה תפצרל םיצוק      
ריקה לעמ ,םינודומעל םיקושיחו ןויז רודיס      
רטמ 21-כ ךרואב השדח ןוטב תרוגח םייקה      
םינודומעה תקיצי ,ןויז + מ"ס 51 יבועב      
הפישח תגרד 03-ב ןוטב דחא בלשב הרוגחהו      

 10,000.00 10,000   1.00 'פמוק .ןנכתמה טרפ יפל לכה .3  
      
לע שרדייש םוקמ לכב םימייק םינוטב תותיס     01.02.01.0608
.ןויזה תוטומ ךותיח תוברל ,חקפמה ידי      

  9,000.00 3,000.00   3.00 .שארמ ןנכתמה רושיאב קר תוטומ ךותיח ק"מ   
      
ידי לע שרדייש םוקמ לכב ןוטב תקיצי     01.02.01.0609
,םינודומעו םידומע ,תורוגח ,תורוק :חקפמה      
תגרד 03-ב ןוטב ,'וכו תוהבגה ,תודוסי      
ג"ק 021 דע לש תומכב ןויז תוברל ,3 הפישח      

  9,000.00 3,000.00   3.00 .ק"מל ק"מ   
      
תמייקה ןוטבה תפצרב הביצח+תותיס     01.02.01.0610
הפצרה ןוקית תוברל תורנצ תרבעה ךרוצל      
תרזחהו 002 טוארג הקיס תכרעמ תועצמאב      

100,000.00 50,000   2.00 .ירוקמה ובצמל חטשה ק"מ   
      
םוטיק תוברל םירקבמה זכרמ תפצר םוקיש     01.02.01.0620
יבועבו הנתשמ הבוגב תסלפתמ הדמ ,םיסכר      
orp תכרעמ םושייו מ"מ 5 לש ילמינימ      
    trofmoc akis לכירדאה תריחבל םינווגב  

585,000.00 650.00 900.00 .ע"ש וא טרפמב טרופמכ ר"מ   
      
תוברל םימייק תוריקב ןגומ בחרמ תלד ןוגיע     01.02.01.0630
ןויז ללוכ שדחמ הקיציו םייקה ריקה תותיס      
.טרפמל םיפרוצמה םיטרפ פ"ע לכה .םיצוקו      

  2,000.00 2,000.00   1.00 ."וקיימ" גוסמ 04-ב ןוטבה גוס 'חי   
959,020.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20.10 כ"הס  

      
      

959,020.00   20.10 כ"הס
006/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     006 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  30.10 ק ר פ       
      
ם ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.30.10 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ רתאב קוצי ילכירדא ןוטב טנמלא     01.03.01.0060
ןוגיע ,שרדנכ ןויזה לכ תוברל ,םייקל ךשמהבו      
הגוו גוסמ ינועבצ טכילש + ץוח חיט ,תיזחל      
טרפ האר .טלפמוק לכה .'וכו םייקה תמגודכ      
    CD-10. עוציבל חטשב בצמה תאבה תוברל  
,הקיצי תומלשה ,םיתותיס תוברל טרפה      

  9,984.00 1,248.00   8.00 .'וכו תומאתה רטמ   
      
םייק ילכירדא ןוטב טנמלא לש ןוקיתו המלשה     01.03.01.0070
,חיט ינוקית ,םוטיא ,םיעופיש עוציב תוברל      
טכילש לש םינוקיתו תומלשה ,ןוטב ינוקית      

  6,000.00 300.00  20.00 .הגוו גוסמ רטמ   
 15,984.00 םורט ןוטב תודובע 10.30.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 15,984.00   30.10 כ"הס
007/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     007 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40.10 ק ר פ       
      
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40.10 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב )םירוח 3( םילולח ןוטב יקולב תוציחמ     01.04.01.0010
תריגסו םינטק םיחטשב היינב תוברל מ"ס 01      
,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגחו םיחתפ      
םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,תוברטש ,תויפקה      

  3,750.00 150.00  25.00 .'וכו םיצוק תועצמאב ר"מ   
      
יבועב )םירוח 4( םילולח ןוטב יקולב תוריק     01.04.01.0020
תריגסו םינטק םיחטשב היינב תוברל מ"ס 02      
,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגחו םיחתפ      
םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,תוברטש ,תויפקה      

  5,000.00 200.00  25.00 .'וכו םיצוק תועצמאב ר"מ   
      
יבועב )םירוח 4( םילולח ןוטב יקולב תוריק     01.04.01.0030
תריגסו םינטק םיחטשב היינב תוברל מ"ס 03      
,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגחו םיחתפ      
םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,תוברטש ,תויפקה      

  6,250.00 250.00  25.00 .'וכו םיצוק תועצמאב ר"מ   
 15,000.00 היינב תודובע 10.40.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 15,000.00   40.10 כ"הס
008/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     008 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.10 ק ר פ       
      
ת ו ע י ר י ב  ת ו ג ג  ם ו ט י א  31.50.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו ל ל כ ו ש מ  ת ו י נ מ ו ט י ב       
      
ןוטבה תוגגב תיקפואה תיתשתה םוטיא     01.05.13.0050
לש תיתבכש-וד תכרעמ םע,םינוש םיסלפמב      
SBS רמילופב תוחבשומ תוינמוטיב תועירי      
י"ת תושירדב תודמועה תחא לכ מ"מ 4 יבועב      
ירבעמ םוטיא ללוכ,M המרב 3 קלח 0341      

 69,500.00 139.00 500.00 . 31.50 ףיעס טרפמה תויחנה יפל תרנצ ר"מ   
      
תכרעמב םימייק תוגגב םוטיא ינוקית     01.05.13.0055
,ליעל 0500.31.50.10 ףיעסב תטרופמה      
דצ לכמ מ"ס 08 תוטלוב ןוקיתה תועירי רשאכ      
םייקה םוטיאל תומחלומ ,עוגפה עטקה לש      

  8,000.00 160.00  50.00 .ןהיניב תומחלומו ר"מ   
      
םיחטשמ-תיקפוא תיתשת ישגפמ םוטיא     01.05.13.0060
תועוצר 2 תועצמאב ,ןוטבה תוגגב םייכנא      
טרפמה תויחנה יפל תוינמוטיב יופיח\קוזיח      

  4,980.00  83.00  60.00 . 31.50 ףיעס רטמ   
      
הנבמ תוריק-תפצורמ הבחר ישגפמ םוטיא     01.05.13.0070
יופיח\קוזיח תועוצר יתש םע עקרקה סלפמב      

  4,150.00  83.00  50.00 .60.50 ףיעס טרפמה תויחנה יפל,תוינמוטיב רטמ   
      
םינוקית עוציב תוברל תוגגב תוקלור םוטיא     01.05.13.0071
תובכש 2-ב,עקרקה סלפמב ,תומייק תודובעב      
תוינמוטיב יופיח\קוזיח תועוצר לש      
יבועב ,SBS רמילופב תוחבשומ תוירמוטסלא      
מ"ס 03 בחורב הנותחת קוזיח תעוצר.מ"מ 4      
םע מ"ס 54 בחורב הנוילע יופיח תעוצרו      
תומכב ינמוטיב רמיירפ תוברל,טגרגא יופיצ      
ףיעס טרפמה תויחנה יפל ,ר"מ\'רג 003 לש      

  3,360.00  84.00  40.00 05.09. רטמ   
      
רוזאב תוינמוטיב יופיח תועוצר עוביק     01.05.13.0090
ליפורפ םע,עקרקה סלפמב תוגגב תוקלורה      
ןוילעה חוורמה יולימ תוברל,ינקת םוינימולא      
המיטא רמוח םע הקעמהו ליפורפה ןיבש      
ףיעס טרפמה תויחנה יפל ינתירואילופ      

 16,400.00  41.00 400.00 05.09. רטמ   
      
םייכנא םיחטשמ לע יופיחה תועירי עוביק     01.05.13.0091
קיטסמו םוינימולא ליפורפ םע, ןוטבה תוגגב      

  2,460.00  41.00  60.00 .31.50 ףיעס טרפמה תויחנה יפל המיטא רטמ   
      
      
      

108,850.00 31.50.10 קרפ תתב הרבעהל
009/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     009 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
108,850.00 מהעברה      

      
      
רגאמ םחתמ לש עקרקה סלפמב תוגג םוטיא     01.05.13.0100
םידרשמ\ם"ממ םחתמו רוטרנג רדח\םימה      
תועירי לש תיתבכש-וד תכרעמ תועצמאב      
4 יבועב SBS רמילופב תוחבשומ תוינמוטיב      
םישרוש דגנ ףסומ תוליכמה תחא לכ מ"מ      
י"ת תושירדב תודמועה,םיננוגמ םירוזאב      
תיתשתה תנכה:ללוכ M המרב 3 קלח 0341      
תמחלה ,ינמוטיב רמיירפ םושיי,םוטיאל      
גג- ףתרמ תוריק ישגפמ ךרואל קוזיח תועירי      
תויחנה יפל ןוטבב תרנצ ירבעמ םוטיא ,ףתרמ      

 14,040.00 156.00  90.00 .90.50 ףיעס טרפמה ר"מ   
      
העיריב,םינוש םיסלפמב ןוטבה תוגג םוטיא     01.05.13.0248
רמיירפ םושיי,לקטבל לעמ םידא תנזאמ      
תטישב R םידא תנזאמ העירי ,ינמוטיב      
םח ןמוטיב תחירמ תוברל תישפוחה החנהה      

 18,315.00 111.00 165.00 .ר"מ\ג"ק 2 לש תומכב ע"וש וא"501\52" ר"מ   
      
תלבקו הנבמה תוגג לכב תומיטא תקידב     01.05.13.0258

 10,000.00 10,000   1.00 'פמוק .תכמסומ הדבעמ רושיא  
151,205.00 תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא 31.50.10 כ"הס  

      
ם י נ ב מ  ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  32.50.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו י נ מ ו ט י ב  ת ו ע י ר י ב  ם י פ ת ר מ  ת ו פ צ ר ו       
ת ו ל ל כ ו ש מ       
      
תומוק תופצרו םייניב תורוק ישגפמ םוטיא     01.05.23.0010
תוחבשומ תוינמוטיב תועירי םע ףתרמה      
ות תואשונ,מ"מ 5 יבועב SBS רמילופב      
003 לש תומכב ינמוטיב רמיירפ תוברלןקת      
ןיב מ"ס 01 לש הפיפחב המחלהו ר"מ\'רג      
ףיעס טרפמה תויחנה יפל,תוכומס תועירי      

    760.00  76.00  10.00 05.02. ר"מ   
    760.00 תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב םיפתרמ תופצרו םינבמ תופצר םוטיא 32.50.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

010/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     010 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ע  ן ו ט ב  ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  42.50.10 ק ר פ  ת ת       
י ל ו א ר ד י ה  י ט נ מ צ  י ו פ י צ       
      
רגאמ תרקתו תוריק,הפצר לש םינפ םוטיא     01.05.24.0015
יטנמצ רמוח םע ףתרמה תמוקב םימה      
"701 ליס פוט הקיס" תמגודכ שימג ילוארדיה      
תובכשב םשוימה,ע"וש וא "הקיס" תרצותמ      
תנכה:ללוכ ר"מ\ג"ק 4 לש תללוכ תומכב      
םוטיא,רשיימ לטכפש חיט םושיי ,תיתשתה      
תועירי םע הקיצי תוקספה      
תרנצ תורידח םוטיא ,"סקלפיבמוקרודקיס"      

  8,190.00 117.00  70.00 .70.50 ףיעס טרפמה תויחנה יפל ר"מ   
      
רמוח םע"םיבוטר םירדח" ב תוריק םוטיא     01.05.24.0016
205 סולפ טמוטיא" תמגודכ,ילוארדיה יטנמצ      
,ר"מ\ג"ק 3 לש תומכב "תימרכ" תרצותמ "      
ףיעס טרפמה תויחנהו ןרציה תויחנה יפל      

  5,010.00 167.00  30.00 05.10. ר"מ   
      
הילתב ןבאב םייופיח ינפל ץוח תוריק םוטיא     01.05.24.0017
תמגודכ ילוארדיה יטנמצ רמוח םע ,השבי      
,"תימרכ" תרצותמ " 705 ליס ארטלוא"      
תויחנה יפל,ר"מ\ג"ק 4 לש תומכב םשוימה      

  5,400.00  90.00  60.00 .21.50 ףיעס ףיעס טרפמה תויחנהו ןרציה ר"מ   
 18,600.00 ילוארדיה יטנמצ יופיצ םע ןוטב תופצר םוטיא 42.50.10 כ"הס  

      
ם י ב ו ט ר  ם י ר ד ח  ם ו ט י א  82.50.10 ק ר פ  ת ת       
      
לש םייניב תורוקו תויפקה תורוק םוטיא     01.05.28.0180
םוטיא רמוח םע, תופצרה      
"BP ומזדרפיה" גוסמ ינתירואילופ\ינמוטיב      
תלבקל,תובכשב םשוימה ,"המיכלא" תרצומ      
ןרציה תויחנה יפל ,מ"מ 2 לש שבי יבוע      

  9,180.00 153.00  60.00 .40.50 ףיעס טרפמה תויחנהו ר"מ   
      
הפשא רדחו םימ רגאמ תובאשמ רדח םוטיא     01.05.28.0181
ינתירואילופ\ינמוטיב רמוח םע רוזחימ      
יפל מ"מ 3 לש שבי יבועב ,"BP ומזדרפיה"      
יפל הנגה תועירי םושייו ןרציה תויחנה      

 11,880.00 198.00  60.00 .80.50 ףיעס טרפמה תויחנה ר"מ   
      
יופיצ םע, "םיבוטר םירדח" םוטיא     01.05.28.0182
"BP ומזדרפיה" גוסמ ינמוטיב ינתירואילופ      
תומכב תובכשב םשוימה "המיכלא" תרצותמ      
תיתשתה תנכה:ללוכ,ר"מ\ג"ק 5.2 תללוכ      
ןוטיב,הקלחהל הדמ םושיי,םוטיאל      
דב םושייו םוטיאה רמוח םושיי,תרנצ      
ףיעס טרפמה תויחנה יפל הנגהל ינכטואיג      

  2,310.00 231.00  10.00 05.10. ר"מ   
      

 23,370.00 82.50.10 קרפ תתב הרבעהל
011/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/11/2019
דף מס':     011 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
 23,370.00 מהעברה      

      
      
םוקמ לכבו םיבוטר םירדחב םוטיא ינוקית     01.05.28.0185
גוסמ ינמוטיב ינתירואילופ יופיצ םע שרדייש      
םשוימה "המיכלא" תרצותמ "BP ומזדרפיה"      
5.2 תללוכ תומכב תובכשב      
םושיי,םוטיאל תיתשתה תנכה:ללוכ,ר"מ\ג"ק      
םוטיאה רמוח םושיי,תרנצ ןוטיב,הקלחהל הדמ      
טרפמה תויחנה יפל הנגהל ינכטואיג דב םושייו      
תטלוב השדחה הבכשה רשאכ ,01.50 ףיעס      
דב תוברלו עוגפה עטקה לש דצ לכמ מ"ס 05      

  1,600.00 160.00  10.00 .הנגהל ינכטואיג ר"מ   
 24,970.00 םיבוטר םירדח םוטיא 82.50.10 כ"הס  

      
ת ו ע י ר י ב  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  43.50.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו ל ל כ ו ש מ  ת ו י נ מ ו ט י ב       
      
תכרעמב תוריקב םייק םוטיא ינוקית     01.05.34.0015
רשאכ ,0100.43.50.10 ףיעסב תטרופמה      
דצ לכמ מ"ס 05 תוטלוב תושדחה תובכשה      
םייקה םוטיאל תומחלומ ,עוגפה רוזאה לש      

  8,000.00 160.00  50.00 .הנגהל רקלק תוברלו ,ןהיניב תומחלומו ר"מ   
  8,000.00 תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוריק םוטיא 43.50.10 כ"הס  

      
ל ע  ה נ ג ה ו  ה נ ב ל ה  05.50.10 ק ר פ  ת ת       
ם י י ע ק ר ק  ת ת  ת ו ר י ק ו  ת ו פ צ ר  ,ת ו ג ג  ם ו ט י א       
      
תופיפצב ןליתאילופמ הנגה תועירי םושיי     01.05.50.0070
תוגגב םוטיאה תועירי לע תוטילב םע ההובג      
תויחנהו ןרציה תויחנה יפל עקרקה סלפמב      

  1,360.00  68.00  20.00 .90.50 ףיעס טרפמה ר"מ   
  1,360.00 םייעקרק תת תוריקו תופצר ,תוגג םוטיא לע הנגהו הנבלה 05.50.10 כ"הס  

      
ן ו ט ב ה  י נ פ ב  ל ו פ י ט  08.50.10 ק ר פ  ת ת       
ף ו ש ח ה       
      
םינפה תנגהל ףושחה ןוטבה ינפב לופיט     01.05.80.0010
ףוקש היצנגרפמיא רמוח תועצמאב םיינוציחה      
דרג הקיס" תמגודכ ,ןסקוליס/ןאליס סיסב לע      
    H007" תרצות AKIS, ראליג י"ע קווושמ.  
תויחנה יפל 'וכו חטשה תנכה תוברל - םושייה      

  8,550.00  38.00 225.00 .ןרציה ר"מ   
  8,550.00 ףושחה ןוטבה ינפב לופיט 08.50.10 כ"הס  

      
      
      
      
      

213,445.00 םוטיא תודובע 50.10 כ"הס  
012/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     012 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60.10 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  10.60.10 ק ר פ  ת ת       
ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו       
      
TM-10 'סמ סופיט הקעמ לש ןוקיתו המלשה     01.06.01.0010
,המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב      
קוזיח ,ןווליג ,תוזחשה ,עבצ ינוקית תוברל      
תפלחה ,םירסח םיטנמלא תמלשה ,הקעמה      
לכו ץעה יטנמלא לכ ללוכ םייוקל םיטנמלא      
יטנמלא .הקעמה לש םלשומ עוציבל שרדנה      

 12,000.00 12,000   1.00 'פמוק .129 .י.ת תושירדב ודמעי ץעה  
      
TM-20 'סמ סופיט הקעמ לש ןוקיתו המלשה     01.06.01.0020
,המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב      
קוזיח ,ןווליג ,תוזחשה ,עבצ ינוקית תוברל      
תפלחה ,םירסח םיטנמלא תמלשה ,הקעמה      
לכו ץעה יטנמלא לכ ללוכ םייוקל םיטנמלא      
יטנמלא .הקעמה לש םלשומ עוציבל שרדנה      

 11,000.00 11,000   1.00 'פמוק .129 .י.ת תושירדב ודמעי ץעה  
      
'סמ סופיט הקעמ  עוציבו םייק הקעמ קוריפ     01.06.01.0030
    30-TM טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
.י.ת תושירדב ודמעי ץעה יטנמלא .המישרב      

 12,000.00 12,000   1.00 'פמוק .921  
      
לכה .המישרב TM-40 'סמ סופיט די זחאמ     01.06.01.0040
ץעה יטנמלא .המישרב טרופמכ טלפמוק      

  5,000.00 5,000.00   1.00 'פמוק .129 .י.ת תושירדב ודמעי  
      
לכה .המישרב TM-50 'סמ סופיט הקעמ     01.06.01.0050

 30,000.00 30,000   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב A50-TM 'סמ סופיט הקעמ     01.06.01.0055

  5,000.00 5,000.00   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב TM-60 'סמ סופיט הקעמ     01.06.01.0060

 30,000.00 30,000   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב TM-70 'סמ סופיט הקעמ     01.06.01.0070

 13,000.00 13,000   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב TM-80 'סמ סופיט סירת     01.06.01.0080

    519.00 519.00   1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב TM-90 'סמ סופיט סירת     01.06.01.0090

    519.00 519.00   1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
      
      

119,038.00 10.60.10 קרפ תתב הרבעהל
013/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     013 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
119,038.00 מהעברה      

      
      
TM-01 'סמ סופיט הקעמ לש ןוקיתו המלשה     01.06.01.0100
,המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב      
קוזיח ,ןווליג ,תוזחשה ,עבצ ינוקית תוברל      
תפלחה ,םירסח םיטנמלא תמלשה ,הקעמה      
לכו ץעה יטנמלא לכ ללוכ םייוקל םיטנמלא      
יטנמלא .הקעמה לש םלשומ עוציבל שרדנה      

  8,000.00 8,000.00   1.00 'פמוק .129 .י.ת תושירדב ודמעי ץעה  
      
TM-11 'סמ סופיט הקעמ לש ןוקיתו המלשה     01.06.01.0110
,המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב      
קוזיח ,ןווליג ,תוזחשה ,עבצ ינוקית תוברל      
תפלחה ,םירסח םיטנמלא תמלשה ,הקעמה      
לכו ץעה יטנמלא לכ ללוכ םייוקל םיטנמלא      
יטנמלא .הקעמה לש םלשומ עוציבל שרדנה      

 12,000.00 12,000   1.00 'פמוק .129 .י.ת תושירדב ודמעי ץעה  
      
TM-21 'סמ סופיט הקעמ לש ןוקיתו המלשה     01.06.01.0120
,המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב      
קוזיח ,ןווליג ,תוזחשה ,עבצ ינוקית תוברל      
תפלחה ,םירסח םיטנמלא תמלשה ,הקעמה      
לכו ץעה יטנמלא לכ ללוכ םייוקל םיטנמלא      
יטנמלא .הקעמה לש םלשומ עוציבל שרדנה      

 15,000.00 15,000   1.00 'פמוק .129 .י.ת תושירדב ודמעי ץעה  
      
לכה .המישרב TM-31 'סמ סופיט הקעמ     01.06.01.0130

 19,000.00 19,000   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב TM-41 'סמ סופיט די זחאמ     01.06.01.0140

  3,018.00 3,018.00   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב TM-51 'סמ סופיט הקעמ     01.06.01.0150

  5,500.00 5,500.00   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
'סמ סופיט הקעמ עוציבו םייק הקעמ קוריפ     01.06.01.0160
    61-TM טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  

 80,000.00 80,000   1.00 'פמוק .המישרב  
      
'סמ סופיט הקעמ עוציבו םייק הקעמ קוריפ     01.06.01.0170
    71-TM טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  

 30,000.00 30,000   1.00 'פמוק .המישרב  
      
לכה .המישרב TM-81 'סמ סופיט הקעמ     01.06.01.0180

 25,000.00 25,000   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב TM-91 'סמ סופיט די זחאמ     01.06.01.0190

  3,771.00 3,771.00   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
      

320,327.00 10.60.10 קרפ תתב הרבעהל
014/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     014 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
320,327.00 מהעברה      

      
      
TM-32 'סמ סופיט טירפ י"פע תומלשהו ןוקית     01.06.01.0200

 10,000.00 10,000   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      
'סמ סופיט טירפ עוציבו תמיייק הפפר קוריפ     01.06.01.0210
    42-TM טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
תרבח תושירדל םאתהב .המישרב      

 12,000.00 12,000   1.00 .םירוטרנגה 'חי   
      
TM-52 'סמ סופיט י"פע תומלשהו ןוקית     01.06.01.0220

    150.00 150.00   1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 'חי   
      
,TM-62 'סמ סופיטמ תותלד ןוקיתו תומלשה     01.06.01.0230
    72-TM, 82-TM, 92-TM, 03-TM המישרב.  
ינוקית עוציב .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה      
לכו לוזרפ תפלחהו ןוקית ,הזחשהו ןווליג ,עבצ      

  5,000.00 1,000.00   5.00 .הדובעה לש םלשומ עוציבל שרדנה 'חי   
      
TM-13 'סמ סופיטמ תלד ןוקיתו המלשה     01.06.01.0240
.המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב      
ןוקית ,הזחשהו ןווליג ,עבצ ינוקית עוציב      
לש םלשומ עוציבל שרדנה לכו לוזרפ תפלחהו      

  1,000.00 1,000.00   1.00 .הדובעה 'חי   
      
TM-23 'סמ סופיטמ תלד ןוקיתו המלשה     01.06.01.0245
.המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב      
ןוקית ,הזחשהו ןווליג ,עבצ ינוקית עוציב      
לש םלשומ עוציבל שרדנה לכו לוזרפ תפלחהו      

    450.00 150.00   3.00 .הדובעה 'חי   
      
TM-33 'סמ סופיט טירפ ןוקיתו המלשה     01.06.01.0250
.המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב      
ןוקית ,הזחשהו ןווליג ,עבצ ינוקית עוציב      
לש םלשומ עוציבל שרדנה לכו לוזרפ תפלחהו      

 10,000.00 10,000   1.00 .הדובעה 'חי   
      
TM-43 'סמ סופיט טירפ ןוקיתו המלשה     01.06.01.0260
.המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב      
ןוקית ,הזחשהו ןווליג ,עבצ ינוקית עוציב      
לש םלשומ עוציבל שרדנה לכו לוזרפ תפלחהו      

  6,000.00 6,000.00   1.00 .הדובעה 'חי   
      
TM-53 'סמ סופיט טירפ ןוקיתו המלשה     01.06.01.0270
.המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב      
,הזחשהו ןווליג ,םישוטיל ,עבצ ינוקית עוציב      
עוציבל שרדנה לכו לוזרפ תפלחהו ןוקית      

  6,000.00 6,000.00   1.00 .הדובעה לש םלשומ 'חי   
      
      

370,927.00 10.60.10 קרפ תתב הרבעהל
015/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/11/2019
דף מס':     015 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
370,927.00 מהעברה      

      
      
TM-63 'סמ סופיט טירפ ןוקיתו המלשה     01.06.01.0280
.המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב      
,הזחשהו ןווליג ,םישוטיל ,עבצ ינוקית עוציב      
עוציבל שרדנה לכו לוזרפ תפלחהו ןוקית      

  6,000.00 6,000.00   1.00 .הדובעה לש םלשומ 'חי   
      
TM-73 'סמ סופיט י"פע תומלשהו ןוקית     01.06.01.0290

  1,000.00 1,000.00   1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 'חי   
      
לכה .המישרב TM-83 'סמ סופיט הקעמ     01.06.01.0300

  8,000.00 8,000.00   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב TM-93 'סמ סופיט די זחאמ     01.06.01.0310

  1,508.00 1,508.00   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב TM-04 'סמ סופיט הקעמ     01.06.01.0320

  9,000.00 9,000.00   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב TM-14 'סמ סופיט די זחאמ     01.06.01.0330

  1,508.00 1,508.00   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב TM-24 'סמ סופיט די זחאמ     01.06.01.0340

  1,320.00 1,320.00   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב TM-34 'סמ סופיט די זחאמ     01.06.01.0350

  1,132.00 1,132.00   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב TM-44 'סמ סופיט די זחאמ     01.06.01.0360

  1,320.00 1,320.00   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב TM-54 'סמ סופיט די זחאמ     01.06.01.0370

  1,462.00 1,462.00   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב TM-64 'סמ סופיט די זחאמ     01.06.01.0380

  1,556.00 1,556.00   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב TM-74 'סמ סופיט די זחאמ     01.06.01.0390

  1,366.00 1,366.00   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב TM-84 'סמ סופיט די זחאמ     01.06.01.0400

  1,415.00 1,415.00   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב TM-94 'סמ סופיט די זחאמ     01.06.01.0410

  1,415.00 1,415.00   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב TM-15 'סמ סופיט הקעמ     01.06.01.0420

  2,600.00 2,600.00   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      

411,529.00 10.60.10 קרפ תתב הרבעהל
016/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     016 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
411,529.00 מהעברה      

      
      
לכה .המישרב TM-25 'סמ סופיט הקעמ     01.06.01.0421

  2,000.00 2,000.00   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב TM-35 'סמ סופיט די זחאמ     01.06.01.0430

  1,320.00 1,320.00   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב TM-45 'סמ סופיט הקעמ     01.06.01.0440

  7,500.00 7,500.00   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב TM-55 'סמ סופיט די זחאמ     01.06.01.0450

  4,714.00 4,714.00   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב TM-65 'סמ סופיט די זחאמ     01.06.01.0460

  4,714.00 4,714.00   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
TM-75 'סמ סופיט הקעמ לש הפלחהו קוריפ     01.06.01.0470
,המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב      
קוזיח ,ןווליג ,תוזחשה ,עבצ ינוקית תוברל      
תפלחה ,םירסח םיטנמלא תמלשה ,הקעמה      

 12,000.00 12,000   1.00 'פמוק .םייוקל םיטנמלא  
      
לכה .המישרב TM-85 'סמ סופיט הקעמ     01.06.01.0480

  4,000.00 4,000.00   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב TM-95 'סמ סופיט תלד     01.06.01.0490

  4,525.00 4,525.00   1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב TM-23 'סמ סופיט סירת     01.06.01.0500

    660.00 660.00   1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב TM-06 'סמ סופיט תלד     01.06.01.0510

  2,828.00 2,828.00   1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
'סמ סופיט תותלד תכרעמ ןוקיתו המלשה     01.06.01.0520
    16-TM טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
,הזחשהו ןווליג ,עבצ ינוקית עוציב .המישרב      
עוציבל שרדנה לכו לוזרפ תפלחהו ןוקית      

 10,000.00 10,000   1.00 .הדובעה לש םלשומ 'חי   
      
לכה .המישרב TM-26 'סמ סופיט די זחאמ     01.06.01.0530

  4,714.00 4,714.00   1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
TM-56 'סמ סופיט י"פע תומלשהו ןוקית     01.06.01.0532

  1,400.00 700.00   2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 'חי   
      
      
      
      

471,904.00 10.60.10 קרפ תתב הרבעהל
017/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     017 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
471,904.00 מהעברה      

      
      
TM-66 'סמ סופיט טירפ ןוקיתו המלשה     01.06.01.0533
.המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב      
ןוקית ,הזחשהו ןווליג ,עבצ ינוקית עוציב      
לש םלשומ עוציבל שרדנה לכו לוזרפ תפלחהו      

  8,000.00 8,000.00   1.00 .הדובעה 'חי   
      
לכה .המישרב TM-76 'סמ סופיט די זחאמ     01.06.01.0534

    500.00 500.00   1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב A76-TM 'סמ סופיט די זחאמ     01.06.01.0535

  2,000.00 2,000.00   1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב B76-TM 'סמ סופיט די זחאמ     01.06.01.0536

  2,500.00 2,500.00   1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב TM-86 'סמ סופיט סירת     01.06.01.0537

  1,200.00 600.00   2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
TM-96 'סמ סופיט י"פע תומלשהו ןוקית     01.06.01.0538

  2,000.00 2,000.00   1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 'חי   
      
TM-07 'סמ סופיט י"פע תומלשהו ןוקית     01.06.01.0539

    500.00 500.00   1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 'חי   
      
לכה .המישרב TM-17 'סמ סופיט ןורא     01.06.01.0540

  2,300.00 2,300.00   1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב TM-27 'סמ סופיט ןורא     01.06.01.0541

  2,200.00 2,200.00   1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב TM-37 'סמ סופיט חתפ     01.06.01.0542

  1,300.00 1,300.00   1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב TM-47 'סמ סופיט טירפ     01.06.01.0543

  7,000.00 7,000.00   1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב TM-57 'סמ סופיט טירפ     01.06.01.0544

  4,200.00 4,200.00   1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
,םיתורש אתל תולק תותלדו תוציחמ תכרעמ     01.06.01.0560
םיקלח תוברל ע"ש וא הפסרט תרצות      
,יונפ סופת לוענמ ,לוזרפ ,תותלד ,םיעובק      
תינכות האר .'וכו הטסורינ יוו ,הטסורינ תרוק      

 31,108.00 2,828.00  11.00 'פמוק 463-A-TO-02  
      
      
      
      

536,712.00 10.60.10 קרפ תתב הרבעהל
018/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     018 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
536,712.00 מהעברה      

      
      
ץיוודנס ,ןותחת חבטמ ןורא תמלשהו ןוקית     01.06.01.0590
,תותלד תוברל ,ץוחו םינפ הקיאמרופ הפוצמ      
תוליסמ ,תוידי ,לוזרפ ,לוקוס ,םיפדמ ,תוריגמ      
דדמנ שישה חטשמ( טלפמוק לכה .'וכו      
תבכרה תבוטל חבטמה קוריפ תוברל .)דרפנב      

  8,000.00 2,000.00   4.00 'פמוק .שדחמ חבטמה תבכרהו ירוחאה ריקב לנפ  
      
ץיוודנס ,ןוילע חבטמ ןורא  תמלשהו ןוקית     01.06.01.0600
,תותלד תוברל ץוחו םינפ הקיאמרופ הפוצמ      

  4,000.00 1,000.00   4.00 'פמוק .טלפמוק לכה .'וכו תוידי ,לוזרפ ,םיפדמ  
      
10-נ 'סמ סופיט תלדל םינוקיתו תומלשה     01.06.01.0610
.המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב      
ףנכ קוליסו קוריפ תוברל .םייק הדלפ ףוקשמ      
,לוענמה רוזיאב ףוקשמה ךותיח ,תמייק ץע      
השדח תלד ףנכ ,עבצ שודיח ,ףוקשמה ןוקית      
שרדנה לכו לוזרפה ןוקית ,129 .י.תל םאתהב      

 84,600.00 1,800.00  47.00 .םלשומ עוציבל 'חי   
      

  6,800.00 1,700.00   4.00 .תמייק ףנכ קוריפ אלל ךא ל"נכ 'חי  01.06.01.0615
      
20-נ 'סמ סופיט תלדל םינוקיתו תומלשה     01.06.01.0620
.המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב      
ףנכ קוליסו קוריפ תוברל .םייק הדלפ ףוקשמ      
,לוענמה רוזיאב ףוקשמה ךותיח ,תמייק ץע      
השדח תלד ףנכ ,עבצ שודיח ,ףוקשמה ןוקית      
שרדנה לכו לוזרפה ןוקית ,129 .י.תל םאתהב      

  3,600.00 1,200.00   3.00 .םלשומ עוציבל 'חי   
      

  2,200.00 1,100.00   2.00 .תמייק ףנכ קוריפ אלל ךא ל"נכ 'חי  01.06.01.0625
      
30-נ 'סמ סופיט תלדל םינוקיתו תומלשה     01.06.01.0630
.המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב      
ףנכ קוליסו קוריפ תוברל .םייק הדלפ ףוקשמ      
,לוענמה רוזיאב ףוקשמה ךותיח ,תמייק ץע      
השדח תלד ףנכ ,עבצ שודיח ,ףוקשמה ןוקית      
שרדנה לכו לוזרפה ןוקית ,129 .י.תל םאתהב      

  6,500.00 1,300.00   5.00 .םלשומ עוציבל 'חי   
      

  1,200.00 1,200.00   1.00 .תמייק ףנכ קוריפ אלל ךא ל"נכ 'חי  01.06.01.0635
      
70-נ 'סמ סופיט תלדל םינוקיתו תומלשה     01.06.01.0640
.המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב      
ףוקשמה ךותיח תוברל .םייק הדלפ ףוקשמ      
,עבצ שודיח ,ףוקשמה ןוקית ,לוענמה רוזיאב      
לכו 129 .י.תל םאתהב השדח תלד ףנכ      

  7,200.00 1,200.00   6.00 .םלשומ עוציבל שרדנה 'חי   
      

660,812.00 10.60.10 קרפ תתב הרבעהל
019/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     019 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
660,812.00 מהעברה      

      
      
80-נ 'סמ סופיט תלדל םינוקיתו תומלשה     01.06.01.0650
.המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב      
ףוקשמה ךותיח תוברל .םייק הדלפ ףוקשמ      
,עבצ שודיח ,ףוקשמה ןוקית ,לוענמה רוזיאב      
לכו 129 .י.תל םאתהב השדח תלד ףנכ      

  3,499.00 3,499.00   1.00 .םלשומ עוציבל שרדנה 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 90-נ 'סמ סופיט טירפ     01.06.01.0665

  8,000.00 4,000.00   2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
22-נ 'סמ סופיט תלדל םינוקיתו תומלשה     01.06.01.0680
.המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב      
ףנכ קוליסו קוריפ תוברל .םייק הדלפ ףוקשמ      
,לוענמה רוזיאב ףוקשמה ךותיח ,תמייק ץע      
השדח תלד ףנכ ,עבצ שודיח ,ףוקשמה ןוקית      
שרדנה לכו לוזרפב ןוקית ,129 .י.תל םאתהב      

  4,000.00 1,000.00   4.00 .םלשומ עוציבל  'חי   
      

  3,600.00 900.00   4.00 .תמייק ףנכ קוריפ אלל ךא ל"נכ 'חי  01.06.01.0685
      
תוקעמ לכל םיקוזיח ,תומלשה ,ןוקית     01.06.01.0970
םחתמ לכב םימייקה םיינמזה תוחיטבה      

 18,000.00 18,000   1.00 'פמוק .טלפמוק לכה .ץוחו םינפ ,הדובעה  
      
,םימייק םיג"מצל הטסורינמ הפושח הייפ     01.06.01.0980

  4,000.00 400.00  10.00 .םייקה קוריפ תוברל 'חי   
      
,)TM-10 תמגודכ( םייקה תמגודכ הקעמ     01.06.01.1010

 24,000.00 1,200.00  20.00 .ןקתה יפל רשואמ רטמ   
      
טלפמוק לכה ,המישרב 5-מ 'סמ סופיט טירפ     01.06.01.1020

  6,000.00 6,000.00   1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה ,המישרב 01-מ 'סמ סופיט טירפ     01.06.01.1030

 12,000.00 6,000.00   2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה ,המישרב 51-מ 'סמ סופיט טירפ     01.06.01.1040

  6,000.00 6,000.00   1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
51-מ 'סמ סופיט תלדל םינוקיתו תומלשה     01.06.01.1041
.המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב      
ףנכ קוליסו קוריפ תוברל .םייק הדלפ ףוקשמ      
,לוענמה רוזיאב ףוקשמה ךותיח ,תמייק ץע      
השדח תלד ףנכ ,עבצ שודיח ,ףוקשמה ןוקית      
שרדנה לכו לוזרפב ןוקית ,129 .י.תל םאתהב      

  1,000.00 1,000.00   1.00 .םלשומ עוציבל 'חי   
      

    900.00 900.00   1.00 .תמייק ףנכ קוריפ אלל ךא ל"נכ 'חי  01.06.01.1042
751,811.00 10.60.10 קרפ תתב הרבעהל

020/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     020 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
751,811.00 מהעברה      

      
      
טלפמוק לכה ,המישרב 71-מ 'סמ סופיט טירפ     01.06.01.1045

 17,000.00 8,500.00   2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה ,המישרב 91-מ 'סמ סופיט טירפ     01.06.01.1050

 27,000.00 4,500.00   6.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה ,המישרב 02-מ 'סמ סופיט טירפ     01.06.01.1051

 14,000.00 7,000.00   2.00 .המישרב טרופמכ   'חי   
      
טלפמוק לכה ,המישרב 32-מ 'סמ סופיט טירפ     01.06.01.1052

  4,800.00 1,200.00   4.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
32-מ 'סמ סופיט תלדל םינוקיתו תומלשה     01.06.01.1053
.המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב      
ףנכ קוליסו קוריפ תוברל .םייק הדלפ ףוקשמ      
,לוענמה רוזיאב ףוקשמה ךותיח ,תמייק ץע      
השדח תלד ףנכ ,עבצ שודיח ,ףוקשמה ןוקית      
שרדנה לכו לוזרפב ןוקית ,129 .י.תל םאתהב      

  7,000.00 1,000.00   7.00 .םלשומ עוציבל 'חי   
      

    900.00 900.00   1.00 .תמייק ףנכ קוריפ אלל ךא ל"נכ 'חי  01.06.01.1054
      
טלפמוק לכה ,המישרב 42-מ 'סמ סופיט טירפ     01.06.01.1055

  6,400.00 1,600.00   4.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
42-מ 'סמ סופיט תלדל םינוקיתו תומלשה     01.06.01.1056
.המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב      
ףנכ קוליסו קוריפ תוברל .םייק הדלפ ףוקשמ      
,לוענמה רוזיאב ףוקשמה ךותיח ,תמייק ץע      
השדח תלד ףנכ ,עבצ שודיח ,ףוקשמה ןוקית      
שרדנה לכו לוזרפב ןוקית ,129 .י.תל םאתהב      

  1,000.00 1,000.00   1.00 .םלשומ עוציבל 'חי   
      

  1,800.00 900.00   2.00 .תמייק ףנכ קוריפ אלל ךא ל"נכ 'חי  01.06.01.1057
      
טלפמוק לכה ,המישרב 52-מ 'סמ סופיט טירפ     01.06.01.1060

 37,800.00 4,200.00   9.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
52-מ 'סמ סופיט תלדל םינוקיתו תומלשה     01.06.01.1061
.המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב      
ףנכ קוליסו קוריפ תוברל .םייק הדלפ ףוקשמ      
,לוענמה רוזיאב ףוקשמה ךותיח ,תמייק ץע      
השדח תלד ףנכ ,עבצ שודיח ,ףוקשמה ןוקית      
שרדנה לכו לוזרפב ןוקית ,129 .י.תל םאתהב      

  2,000.00 1,000.00   2.00 .םלשומ עוציבל 'חי   
      
טלפמוק לכה ,המישרב 62-מ 'סמ סופיט טירפ     01.06.01.1070

  1,200.00 1,200.00   1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
872,711.00 10.60.10 קרפ תתב הרבעהל

021/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     021 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
872,711.00 מהעברה      

      
      
62-מ 'סמ סופיט תלדל םינוקיתו תומלשה     01.06.01.1071
.המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב      
ףנכ קוליסו קוריפ תוברל .םייק הדלפ ףוקשמ      
,לוענמה רוזיאב ףוקשמה ךותיח ,תמייק ץע      
השדח תלד ףנכ ,עבצ שודיח ,ףוקשמה ןוקית      
שרדנה לכו לוזרפב ןוקית ,129 .י.תל םאתהב      

  1,000.00 1,000.00   1.00 .םלשומ עוציבל 'חי   
      
72-מ 'סמ סופיט תלדל םינוקיתו תומלשה     01.06.01.1072
.המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב      
ףנכ קוליסו קוריפ תוברל .םייק הדלפ ףוקשמ      
,לוענמה רוזיאב ףוקשמה ךותיח ,תמייק ץע      
השדח תלד ףנכ ,עבצ שודיח ,ףוקשמה ןוקית      
שרדנה לכו לוזרפב ןוקית ,129 .י.תל םאתהב      

  2,000.00 1,000.00   2.00 .םלשומ עוציבל 'חי   
      
טלפמוק לכה ,המישרב 92-מ 'סמ סופיט טירפ     01.06.01.1073

  2,400.00 1,200.00   2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה ,המישרב 03-מ 'סמ סופיט טירפ     01.06.01.1074

  2,400.00 1,200.00   2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה ,המישרב 13-מ 'סמ סופיט טירפ     01.06.01.1075

  1,200.00 1,200.00   1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה ,המישרב 33-מ 'סמ סופיט טירפ     01.06.01.1076

  1,200.00 1,200.00   1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה ,המישרב 43-מ 'סמ סופיט טירפ     01.06.01.1080

  3,600.00 3,600.00   1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
43-מ 'סמ סופיט תלדל םינוקיתו תומלשה     01.06.01.1081
.המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב      
רוזיאב ףוקשמה ךותיח ,םייק הדלפ ףוקשמ      
תלד ףנכ ,עבצ שודיח ,ףוקשמה ןוקית ,לוענמה      
לכו לוזרפב ןוקית ,129 .י.תל םאתהב השדח      

  7,000.00 1,000.00   7.00 .םלשומ עוציבל שרדנה 'חי   
      
טלפמוק לכה ,המישרב 73-מ 'סמ סופיט טירפ     01.06.01.1085

  1,200.00 1,200.00   1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה ,המישרב 83-מ 'סמ סופיט טירפ     01.06.01.1086

  1,200.00 1,200.00   1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה ,המישרב 93-מ 'סמ סופיט טירפ     01.06.01.1090

  8,000.00 4,000.00   2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
      

903,911.00 10.60.10 קרפ תתב הרבעהל
022/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     022 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
903,911.00 מהעברה      

      
      
טלפמוק לכה ,המישרב 04-מ 'סמ סופיט טירפ     01.06.01.1100

  4,000.00 4,000.00   1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה ,המישרב 34-מ 'סמ סופיט טירפ     01.06.01.1110

  7,000.00 3,500.00   2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה ,המישרב 44-מ 'סמ סופיט טירפ     01.06.01.1120

 16,000.00 8,000.00   2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
930,911.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 10.60.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

930,911.00   60.10 כ"הס
023/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     023 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה א ו ר ב ת  70.10 ק ר פ       
      
ת ו י ר ט י נ ס  ת ו ע ו ב ק  10.70.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ו ט מ ר א ו       
      
4 זרכמ - 91.01.32 ךיראתל ןכדועמ      
      
וא "הנקתה" וא "הקפסא" ןייוצמש םוקמ לכב      
)'וכו "ףוגמ" ,".ב.ק" ,"רוניצ"( דבלב רצומה םש      
.הנקתהו הקפסא ללוכ הז ףיעסש הנווכה      
      
םיללוכ םינוש םירזיבאו תועובק תנקתה      
,םיחפסה לכ תא ,םתרימש ,חטשל םתלבוה      
תוכימת ,'וכו תוטזור ,םינופיס ,םימטא ,םיגרב      
תכרעמל םרוביח ,שרדנכ רזעה ירמוח לכו      
םוטיא ,הפצרל וא ריקל םנוגיע ,בויבהו םימה      
תלבקל ,'וכו שישל ,הפצרל ,ריקל םניב םיאתמ      
תוירחא ןכו דקפתמו םלשומ רזיבא וא העובק      
םתריסמ ל דע 'וכו רזיבא ,העובקה תומלשל      
.ןימזמל      
      
רמוח ,רבחמ ,הכימת ,חפס ,רמוח ,רזיבא לכ      
בתכ יפיעסב שרופמב רכזומ וניאש 'וכו רזע      
רזיבא ,העובקה תומלשהל שרדנ ךא תויומכה      
םלושת אלו הנקתהה יפיעסב לולככ בשוחי 'וכו      
.ריחמ תפסות      
      
ימגד לע  תידעלב טילחמה אוה ןימזמה      
תועובק ,םיזרב ,םיפוגמ :ןוגכ םירצומה      
.'וכו תורוניצ      
      
ןיחולדה ,ןיכפושה תוכרעמל תרנצה תודובע לכ      
םירבחמ תוללוכ תונושה םימה תוכרעמו      
םלושי אל( .רוניצ ךרוא רטמ תרגסמב םיחפסו      
.)דרפינב      
      
"הסרח" תרצות ןבל סרח היושע היולת הלסא     01.07.01.0010
חתפ םע 783 ט"קמ "84 םטול" םגד .ע.ש וא      
תרצות ,יומס החדה לכימ םע ירוחא הסינכ      
יתומכ וד הלעפה ןונגנמ םע ,ע.ש וא "ןואסלפ"      
הלסאל יטסלפ הסכמ ,הלסאל רוביח תרנצ,      
רוניצל תורבחתה ,הטסורינ יריצ םע דבכ םגד      
    E.P.D.H ןיכפושה תכרעמל רוביחל םטאו,  
הלסאה תכימתל "ןואסלפ" תרצות הדלפ ןקתה      
הבוגל דע ןוטב תקיציו ,)הפצירל הכימת(      

 27,000.00 2,700.00  10.00 .הכימתו קוזיחל ,ןיכפוש רוניצ תאיצי 'חי   
      
      
      
      

 27,000.00 10.70.10 קרפ תתב הרבעהל
024/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     024 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
 27,000.00 מהעברה      

      
      
םגד ,םיכנל לבא ל"נכ לכה ללוכ היולת הלסא     01.07.01.0015
8 לש םורב הבגומ בשומ ללוכ 583# "תקרב"      
מ"ס 05 לש הבוגל עיגהל הלסאה לע( מ"ס      

 21,000.00 3,500.00   6.00 .)םיכנ תלסאל םיאתהל הרומאו הפצירהמ 'חי   
      
,םיכנ תלסאל הטסורינ תויושע תוידי ךרעמ     01.07.01.0020

  7,800.00 1,300.00   6.00 )ןליפורפילופ הפוצמ( "לייסירפ" תרצות 'חי   
      
"אתלד" םגד החוטש הנקתה ,חבטמ רויכ     01.07.01.0025
םע קובקב ןופיס ללוכ ,715# "הסרח" תרצות      
ןיב םוטיא ,םילוזנוקו לקינ הפוצמ 4/11" הטזור      

  3,300.00 1,100.00   3.00 .שרדנכ 'וכו רויכהו שישה 'חי   
      
וא "הסרח" תרבח תרצות 'א גוס הצחר רויכ     01.07.01.0030
םע קובקב ןופיס ללוכ 311# "המלפ" םגד ע.ש      
'וכו םילוזנוקו לקינ הפוצמ 1 4/1" הטזור      

  3,600.00 600.00   6.00 )םיכנ יתורישב( שרדנכ 'חי   
      
תמגוד ע.ש וא "תמח" תרצות תחלקמל ךרעמ     01.07.01.0040
תחתמ תמדקומ הנקתהל תכרעמ ללוכ "אפלא"      
ינוציח יוסיכ :ללוכ 985202# ךרד 3 חיטל      
, 285202# ךרד 3 ,)ץופרטניא ( ריק תכרעמל      
,ףלזמ ,טומ םע ococ םגד תחלקמל הכרע      

  7,500.00 1,500.00   5.00 'פמוק 'וכו מ"ס 06 היינובסו שימג רוניצ  
      
הנקתהל הדימעב םירקו םימח םימל הללוס     01.07.01.0045
תרצות 035203# "אפלא" םגד הצחר רויכב      
תרצות 2/1" קותינ יזרב ינש תוברל "תמח"      
תורוניצ תוברל ,רויכל תחתמ םינקתומ "תמח"      

  9,000.00 750.00  12.00 'פמוק . 'וכו םיניירושמ  
      
הנקתהל הדימעב חבטמ רויכל הדימעב הללוס     01.07.01.0050
    54 תייפ םע( 228203# "טסרווא" םגד שישב  
תובר  "תמח" תרצות )תבבותסמ הרצק רוברב      
םינקתומ "תמח" תרצות 2/1" קותינ יזרב ינש      

  2,700.00 900.00   3.00 . 'וכו םיניירושמ תורוניצ תוברל ,רויכל תחתמ 'חי   
      
ילב וא םע "תמח" תרצות 2/1" ךפוש זרב     01.07.01.0055

    800.00 200.00   4.00 הגרבה 'חי   
      
רויכל ,םימל הללוסל קפרמ תידי רובע תפסות     01.07.01.0060

    450.00 150.00   3.00 .םיכנ יתורישב 'חי   
      
רטיל 09 חפנב "ןגמורכ" תרצות ילמשח דוד     01.07.01.0065
םותסש ,האיציו הסינכב םיירודכ םיפוגמ ללוכ      
הלעפהה ינמז תעיבקל רמייט ,רזוח לא ןוחטב      

 12,000.00 2,000.00   6.00 'וכו למשחה תכרעמל רוביח ,הריגסו 'חי   
      

 95,150.00 10.70.10 קרפ תתב הרבעהל
025/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     025 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
 95,150.00 מהעברה      

      
      
תרבח תרצות תמגוד ,ןליטאילופ יושע רויכ     01.07.01.0070
ןליטאילופ יושע ןופיס ללוכ ,206 םגד "ןטקלוו"      

  9,000.00 1,500.00   6.00 .שרדנכ לכה 'וכו 'חי   
      
"טמסקמ" םגד הדבעמ רויכל הדימעב הללוס     01.07.01.0075
תרצות )תבבותסמ הכורא הייפ םע( 414103#      
תרצות 2/1" קותינ יזרב ינש תוברל "תמח"      
תורוניצ תוברל ,רויכל תחתמ םינקתומ "תמח"      

  6,600.00 1,100.00   6.00 . 'וכו םיניירושמ 'חי   
110,750.00 תורוטמראו תוירטינס תועובק 10.70.10 כ"הס  

      
ן י ח ו ל ד ו  ן י כ פ ו ש  ת ר נ צ  20.70.10 ק ר פ  ת ת       
      
םייושע תופצר זוקינו ןיכפוש ימל תורוניצ     01.07.02.0010
E.P.D.H ההובג תופיפצ לעב ןליטאילופ      
םירבוחמ מ"מ 061 רטוקב "תירבג" תרצות      
םירזיבאה לכ ללוכ םיחפס ללוכ ךותירב      
,םייכרב ,םירבחמ ,תורבחתהל םישורדה      
ללוכ תוריקב םיצירחב םיחנומ 'וכו םימטא      
,םיקבח ללוכ תוריקה לע ,ןוטיבו ריקב הביצח      
תפצירב םיצירחב וא יולמב ףוצירל תחתמ      
ןוטיבו )עופיש קיפסמ ןיאו הדימב( ןוטבה      
תדימב תוריקל תחתמו ךרד םירבעמ ,רוניצה      

 11,250.00 225.00  50.00 .שרדנכ לכה 'וכו ךרוצה רטמ   
      
םייושע תופצר זוקינו ןיכפוש ימל תורוניצ     01.07.02.0015
ללוכ E.P.D.H ההובג תופיפצ לעב ןליטאילופ      

 13,500.00 180.00  75.00 .מ"מ 011 רטוקב לבא ל"נכ לכה רטמ   
      
םייושע תופצר זוקינו ןיכפוש ימל תורוניצ     01.07.02.0020
ללוכ E.P.D.H ההובג תופיפצ לעב ןליטאילופ      

 40,000.00 100.00 400.00 .מ"מ 05 רטוקב לבא ל"נכ לכה רטמ   
      
תופילק הייושע ,םינגזמ זוקינ תרנצל דודיב     01.07.02.0025
לעמ לופכ יטסלפ טרס תפיטע ללוכ ,דיבנע      

 10,000.00  50.00 200.00 .דודיבה רטמ   
      
יושע יכנא וא יקפוא ריווא רוניצ וא ןטלוק     01.07.02.0030
    E.P.D.H מ"מ 061 רטוקב "תירבג" תרצות  
הדימב הקימרק יופיחבו ץיבר חיטב הסוכמ      
ריקה ךותב ,'מ 5.1 לכ םיקבחב קזוחמ , שרדיו      
םיפעסמ ךרוצה יפל םירזיבאה לכ ללוכ 'וכו      
םיטנמלא ףקעמל "S" רזיבא ,תולסא תטילקל      
םוטיאו גגה ךרד רבעמ , 'וכו םיביטקורטסנוק      

  7,350.00 210.00  35.00 'וכו רבעמה רטמ   
      
      

 82,100.00 20.70.10 קרפ תתב הרבעהל
026/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     026 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
 82,100.00 מהעברה      

      
      
יושע יכנא וא יקפוא ריווא רוניצ וא ןטלוק     01.07.02.0035
    E.P.D.H לבא ל"נכ לכה ללוכ "תירבג" תרצות  

 17,000.00 170.00 100.00 .מ"מ 011 רטוקב רטמ   
      
מ"מ 061 רטוקב תלפונ תרוקיב תספוק נ.ב.ק     01.07.02.0040
)הסכמ םע ךיראמ לוורש( E.P.D.H היושע      
דבכ םגד זילפ םייושע הסכמו תרגסמ ללוכ      

  1,125.00 225.00   5.00 .הפ.מ תרצות 'חי   
      
מ"מ 011 רטוקב תלפונ תרוקיב תספוק נ.ב.ק     01.07.02.0045
)הסכמ םע ךיראמ לוורש( E.P.D.H היושע      
דבכ  םגד זילפ םייושע הסכמו תרגסמ ללוכ      

  3,600.00 180.00  20.00 .הפ.מ תרצות 'חי   
      
רטוקב E.P.D.H היושע תרוקיב תספוק - .ב.ק     01.07.02.0050

  4,250.00 170.00  25.00 .ל"נכ דבכ םגד זילפ הסכמ םע מ"מ 05/011 'חי   
      
הסכמ םע , מ"מ 05/011 רטוקב יפות םוסחמ     01.07.02.0055

  1,700.00 170.00  10.00 .הפ.מ תרצות ל"נכ דבכ םגד זילפ 'חי   
      
םע , מ"מ 05/011 רטוקב הפציר םוסחמ     01.07.02.0060

  1,360.00 170.00   8.00 ..הפ.מ תרצות ל"נכ דבכ םגד זילפ תשר הסכמ 'חי   
      
E.P.D.H 011/002 יושע הפציר םוסחמ     01.07.02.0065
002 רטוקב ךיראמ ללוכ הפצרב ןקתומ מ"מ      
תשר תוברל .'וכו ררוחמ הטסורינ לס מ"מ      
דבכ םגד 8" רטוקב זילפ יושע תרגסמל      

  9,600.00 1,200.00   8.00 ..הפ.מ תרצות תעבורמ 'חי   
      
.E.P.D.H יושע מ"מ 04 - 05 רטוקב ןופיס     01.07.02.0070

 10,000.00 250.00  40.00 'פמוק )םינגזמ זוקינל(  
      
02" דע רטוקב הדלפ תורוניצ םע יקפוא חודיק     01.07.02.0075
,םלשומ עוציבל הנכהה תודובע לכ ללוכיפח      
חטשה בצמ תרזחהו תורוניצה ךותיר      
יקפוא חודיקל תורוב 2 תר תריפח ,ותומדקל      
םישושיג תוברל רבעמה ידיצ ינשמ תונגראתהו      
004 דע רטוקב תורוניצ רובע עקרקה יגוס לכב      

 15,000.00 1,000.00  15.00 .םירטמ 4 דע תורובה קמוע .זוקינל מ"מ רטמ   
      
לוורש( רוחש גוסמ 02" רטוקב הדלפ רוניצ     01.07.02.0080

  7,500.00 500.00  15.00 .)יקפואה חודיקב רטמ   
      
      
      
      
      
      

153,235.00 20.70.10 קרפ תתב הרבעהל
027/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     027 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
153,235.00 מהעברה      

      
      
ןליטאילופ יושע מ"מ 004 רטוקב לועית רוניצ     01.07.02.0085
"סקדלפ" םגד ינבמ ןפוד לעב ,הדלפב קזוחמ      
    )8ns( דע לש קמועב חנומ ,2035 ןקת יפל  
יוסיכו דופיר ,הלעת תריפח ללוכ ,'מ 52.1      

  6,525.00 435.00  15.00 .הלעתה הצק דע יקנ תונויד לוחב רטמ   
      
,הטסורינ הייושע םיחבטמל זוקינ תלעת     01.07.02.0095
- 02 ןיב הנתשמ קמועבו מ"ס 03 לש בחורב      
תוברל ,הנבומ ימינפ עופיש םע ,מ"ס 01      

 12,000.00 2,000.00   6.00 .ינוניב סמועל הטסורינ תכבס רטמ   
171,760.00 ןיחולדו ןיכפוש תרנצ 20.70.10 כ"הס  

      
ה נ ב מ ב  ם י מ ה  ת כ ר ע מ  30.70.10 ק ר פ  ת ת       
      
,)02NP- R-PP ( ןליפורפילופ יושע רוניצ     01.07.03.0010
57  רטוקב "תוילוח" תרצות "לורילופ" תמגוד      
םירזיבאה לכ ללוכ ,המחלהב רבוחמ  ,מ"מ      
'וכו םירצימ ,תותשק ,תויופעתסה :םישורדה      
ללוכ תוריקה לע ,ןוטיבו הביצח ללוכ תוריקב      
,ןוטיב ללוכ הפצירל תחתמ ,םידפורמ םיקבח      
ץוחמ לאו םירדחה ןיב תוריקהו גגה ךרד רבעמ      

 14,500.00 145.00 100.00 .שרדנכ לכה 'וכו ,ץחל תקידב ,ןינבל רטמ   
      
בלושמ ןליטאילופ יושע ,מ"מ 04 רטוקב רוניצ     01.07.03.0015
"פייפ-רפוס" תרבח תרצות תמגוד ,םוינימולא      
הציחל רוביחל םיחפס ללוכ ,"לוגיטלומ" וא/ו      

  4,000.00 100.00  40.00 .שרדנה לכו רטמ   
      
בלושמ ןליטאילופ יושע ,מ"מ 23 רטוקב רוניצ     01.07.03.0020
"פייפ-רפוס" תרבח תרצות תמגוד ,םוינימולא      
הציחל רוביחל םיחפס ללוכ ,"לוגיטלומ" וא/ו      

  7,650.00  90.00  85.00 .שרדנה לכו רטמ   
      
בלושמ ןליטאילופ יושע ,מ"מ 52 רטוקב רוניצ     01.07.03.0025
"פייפ-רפוס" תרבח תרצות תמגוד ,םוינימולא      
הציחל רוביחל םיחפס ללוכ ,"לוגיטלומ" וא/ו      

 14,450.00  85.00 170.00 .שרדנה לכו רטמ   
      
בלושמ ןליטאילופ יושע ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ     01.07.03.0030
"פייפ-רפוס" תרבח תרצות תמגוד ,םוינימולא      
הציחל רוביחל םיחפס ללוכ ,"לוגיטלומ" וא/ו      

 12,750.00  75.00 170.00 .שרדנה לכו רטמ   
      
בלושמ ןליטאילופ יושע ,מ"מ 61 רטוקב רוניצ     01.07.03.0035
"פייפ-רפוס" תרבח תרצות תמגוד ,םוינימולא      
הציחל רוביחל םיחפס ללוכ ,"לוגיטלומ" וא/ו      

 14,300.00  65.00 220.00 .שרדנה לכו רטמ   
 67,650.00 30.70.10 קרפ תתב הרבעהל

028/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     028 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
 67,650.00 מהעברה      

      
      
)ללוכ( 04 דע רטוקב תורוניצל ימרט דודיב     01.07.03.0040
ןרציי תרצות דודיבל דחוימ לוורש ללוכ ,מ"מ      

 10,000.00  50.00 200.00 תורוניצה רטמ   
      
2" רטוקב ,)הטסורינ רודכ םע( ירודכ ףוגמ     01.07.03.0045

  1,900.00 380.00   5.00 ע.ש וא "ביגש" תרצות הזנורב יושע 'חי   
      
1" רטוקב ,)הטסורינ רודכ םע( ירודכ ףוגמ     01.07.03.0050

  4,950.00 330.00  15.00 ע.ש וא  "ביגש"  תרצות הזנורב יושע 'חי   
      
3\4" רטוקב ,)הטסורינ רודכ םע( ירודכ ףוגמ     01.07.03.0055

  1,680.00 280.00   6.00 ע.ש וא  "ביגש"  תרצות הזנורב יושע 'חי   
      
1\2" רטוקב ,)הטסורינ רודכ םע( ירודכ ףוגמ     01.07.03.0060

  1,500.00 250.00   6.00 ע.ש וא  "ביגש"  תרצות הזנורב יושע 'חי   
      

  7,000.00 7,000.00   1.00 'פמוק םימה תרנצל םימ יוטיח 01.07.03.0065
      
םימה תויתשת לכל ץחל תקידב רובע תפסות     01.07.03.0075
הלגתיו הדימב( .הנבמב תושדחהו תומייקה      
םלושי ,אוהש גוס לכמ םייק רוניצב ץוציפ      

  3,000.00 3,000.00   1.00 'פמוק .)ןוקיתה רובע דרפנב ןלבקל  
      
םינגזמ זוקינ תרנצ תקידב רובע תפסות     01.07.03.0085
הקידב ,ינקת עופיש תקידב ללוכ ,תמייק      
רוניצב םילשכ תקידבל רוניצל תילוארדיה      
לשכ הלגתיו הדימב .)'וכו םיקדס ,םירוח(      
רובע דרפנב ןלבקל םלושי ,רוניצב והשלכ      

  3,000.00 3,000.00   1.00 'פמוק .ןוקיתה  
      
לש םשג ימ תורוניצ לכ תקידב רובע תפסות     01.07.03.0095
הנשיש אדוול מ"ע םימ יולימ ללוכ ,הנבמה      

  3,000.00 3,000.00   1.00 'פמוק .הניקת הצוחה המירז  
103,680.00 הנבמב םימה תכרעמ 30.70.10 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ  ת כ ר ע מ  50.70.10 ק ר פ  ת ת       
ה ל י ג ר       
      
,ןבלוגמ רפת אלל 4" רטוקב הדלפ רוניצ     01.07.05.0010
ללוכ , "פא קיווק" ירבחמב רבוחמ ,04 לוידקס      
,תותשק ,תויופעתסה :םישורדה םירזיבאה לכ      
לע ,ןוטיבו הביצח ללוכ תוריקב 'וכו םירצימ      
ללוכ הפצירל תחתמ ,םיקבח ללוכ תוריקה      
םירדחה ןיב תוריקהו גגה ךרד רבעמ ,ןוטיב      
לכה 'וכו ,ץחל תקידב ,העיבצ ,ןינבל ץוחמ לאו      

  8,750.00 175.00  50.00 .שרדנכ רטמ   
      

  8,750.00 50.70.10 קרפ תתב הרבעהל
029/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     029 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
  8,750.00 מהעברה      

      
      
ללוכ 04 לוידקס ןבלוגמ רפת אלל הדלפ רוניצ     01.07.05.0015

 18,000.00 150.00 120.00 .3" רטוקב לבא ,ל"נכ לכה רטמ   
      
ללוכ 04 לוידקס ןבלוגמ רפת אלל הדלפ רוניצ     01.07.05.0020

 40,500.00 135.00 300.00 .2" רטוקב לבא ,ל"נכ לכה רטמ   
      
2" יוביכ זרב ללוכ תיטרדנטס שא יוביכ תדמע     01.07.05.0025
ןולגלג ,ץרוטש ירבחמ םע "בכוכה" תרצות      
ןיירושמ ימוג יושע קונרז םע ריצ לע בבותסמ      
םע יטרדנטס קנזמ ,'מ 52 ךרואב 4/3" רטוקב      
וא "ביגש" תרצות 1" ירודכ זרב ,ירודכ זרב      
תויושר י"ע רשואמו ינקת דויצה לכ 'וכו .ע.ש      

 15,000.00 1,000.00  15.00 'פמוק .שאה יוביכ  
      
ינש;שא יוביכ תדמעל הוולנ דויצ ךרעמ     01.07.05.0030
'מ 52 ךרואב ןיירושמ ימוג םייושע 2" םינוקרז      
,ינש יתילכת וד קנזמו ץרוטש" ידמצמ םע ,א"כ      
לכ( ג"ק 0.6.ףא .יס .יב גוסמ יוביכ יפטמ      

 15,000.00 1,000.00  15.00 'פמוק .)שאה יוביכ תויושר י"ע רשואמ דויצה  
      
ללוכ ,3" דע רטוקב םייק שא יוביכ רוניצ קותינ     01.07.05.0040

  1,500.00 500.00   3.00 'פמוק .םיאתמ קקפב והצק תריגס  
      
רוניצ םע 4" דע רטוקב םייק רוניצל תורבחתה     01.07.05.0050
םירבחמו םיחפס ללוכ ,4" דע רטוקב שדח      

  6,000.00 2,000.00   3.00 'פמוק .םייקה רוניצה גוסל םימיאתמ  
104,750.00 הליגר שא יוביכ תכרעמ 50.70.10 כ"הס  

      
ם י ז ת מ  ת כ ר ע מ  60.70.10 ק ר פ  ת ת       
      
'וכו םירזיבא ,תרנצ ,םיפוגמ ,תובאשמה לכ      
.MF /LU םירשואמו APFN ינקת יפ"ע ויהי      
רושיאל איבהל שי הדובעה תליחת ינפל      
.'וכו םיפוגמ ,םיזתמה יגוס תא ןנכתמה      
      
, 01 לוידקס רפת אלל 4" רטוקב הדלפ רוניצ     01.07.06.0010
ללוכ EVOORG-LLOR תטישב רבוחמ      
וא "ORPAM" תרצות רוניצה תיילתל םיקבח      
םיחפס תוברל  םישרדנה תומוקמב .ע.ש      

 99,000.00 165.00 600.00 .םירבחמו רטמ   
      

 18,750.00 150.00 125.00 3" רטוקב לבא ל"נכ רוניצ רטמ  01.07.06.0015
      

 98,550.00 135.00 730.00 2" רטוקב לבא ל"נכ רוניצ רטמ  01.07.06.0020
      

 31,250.00 125.00 250.00 11//2" רטוקב לבא ל"נכ רוניצ רטמ  01.07.06.0025
      

247,550.00 60.70.10 קרפ תתב הרבעהל
030/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     030 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
247,550.00 מהעברה      

      
      
אלל HCS.04 הדלפ גוסמ לבא ל"נכ רוניצ     01.07.06.0030

110,000.00 110.00 1,000.00 .1" רטוקב רוחש רפת רטמ   
      
& EVLAV NIARD" הקידב/זוקינ ףוגמ     01.07.06.0035
    TSET SROTCEPSNI" םע 2" רטוקב  

  3,150.00 450.00   7.00 .שימג רוניצל ריהמ רוביח 'חי   
      
רפרפ ףוגמ ללוכ ,4" תירוזיא הטילש תכרעמ     01.07.06.0040
המירז ששג ,4" רזוח לא םותסש ,4" טווחמ      

 35,000.00 5,000.00   7.00 'פמוק .'וכו האיציבו הסינכב ץחל ידמ ,4"  
      
הרקתב בלושמ הריהמ הבוגת גוסמ זתמ     01.07.06.0045
תרוטרפמט t.p.n 2/1" גירבת ,תיטסוקא      
= 6.5  עובק לעב סויסלצ תולעמ 86 הלעפה      

 37,500.00  75.00 500.00 K. 'חי   
      

  9,750.00  65.00 150.00 .ליגר גוסמ לבא ל"נכ לכה ללוכ זתמ 'חי  01.07.06.0050
      

  1,950.00  65.00  30.00 )llawdis( ידיצ גוסמ לבא ל"נכ לכה ללוכ זתמ 'חי  01.07.06.0055
      
יביטרוקד גוסמ לבא ל"נכ לכה ללוכ זתמ     01.07.06.0060

  9,500.00  95.00 100.00 .בחר יוסיכ םע ,)החוטש הפיכ םע( רתסומ 'חי   
      
א.ג.ה רשואמ ד"ממב תורוניצ רבעמ רזיבא     01.07.06.0065

  4,000.00 500.00   8.00 'פמוק . 4" לש רטוקב  
      

  1,000.00 250.00   4.00 ע.ש וא "ביגש" תרצות 1" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  01.07.06.0070
      

    800.00 200.00   4.00 ע.ש וא "ביגש" תרצות 4/3" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  01.07.06.0075
      
,םומיסקמ 'מ 2 דע ךרואב שימג רוניצ     01.07.06.0085

 96,000.00 160.00 600.00 .תיטסוקא הרקתל יביטרוקד זתמ תמאתהל 'חי   
      
ללוכ ,3" דע רטוקב םייק שא יוביכ רוניצ קותינ     01.07.06.0090

  2,500.00 500.00   5.00 'פמוק .םיאתמ קקפב והצק תריגס  
      
רוניצ םע 4" דע רטוקב םייק רוניצל תורבחתה     01.07.06.0095
םירבחמו םיחפס ללוכ ,4" דע רטוקב שדח      

 10,000.00 2,000.00   5.00 'פמוק .םייקה רוניצה גוסל םימיאתמ  
568,700.00 םיזתמ תכרעמ 60.70.10 כ"הס  
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ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     031 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ז י ב א  ,ת ר נ צ  80.70.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו ב א ש מ ו       
      
'וכו םירזיבא ,תרנצ ,םיפוגמ ,תובאשמה לכ      
.MF /LU םירשואמו APFN ינקת יפ"ע ויהי      
רושיאל איבהל שי הדובעה תליחת ינפל      
תובאשמ ,םיפוגמ ,םיזתמה יגוס תא ןנכתמה      
'וכו      
      
רושיאל איבהל שי הדובעה תליחת ינפל      
תובאשמ ,םיפוגמ ,םיזתמה יגוס תא ןנכתמה      
'וכו      
      
,23/5" ד.ע רוחש גוסמ 8" רטוקב הדלפ רוניצ     01.07.08.0010
רבוחמו יולג חנומ ,תיתשורח תינוציח העיבצ      
:ללוכ ,ךותירב וא/ו EVOORG-LLOR תטישב      
תכימתל וא/ו תיילתל אוהש גוס לכמ קבח      
תומוקמב "טרטסינוי" תרצות רוניצה      
אוהש גוס לכמ םירבחמ תוברל .םישרדינה      

  7,000.00 350.00  20.00 .טלפמוק רטמ   
      

  5,000.00 250.00  20.00 .6" רטוקב לבא ל"נכ לכה ללוכ הדלפ רוניצ רטמ  01.07.08.0015
      
הדלפ םייושע אוהש גוס לכמ 8" רטוקב םיחפס     01.07.08.0020

  1,750.00 350.00   5.00 'פמוק .ל"נכ  
      
רבוחמ 2/1" רטוקב 613 הטסורינ רוניצ     01.07.08.0025

  3,000.00 150.00  20.00 .אוהש גוס לכמ םיחפס ללוכ "EBUT" תטישב רטמ   
      
שא יוביכ תודמעלו םיזתמל 4" הקנסה רוביח     01.07.08.0030
    "3X2 לע ןקתומ םיסכמו ץרוטש ידמצמ םע  
הנבמב רוניצל רוביח עטק תוברל ריקה      

  6,000.00 3,000.00   2.00 'פמוק .שרדנכ טוליש תוברל .4" רזוח לא םותסשו  
      
תיטמוטוא שא יובכ תכרעמל לזיד תבאשמ     01.07.08.0035
,רב 9 דמועל הקדל\ןולג 057 לש הקיפס תלעב      
,הבאשמה לדוגל םיאתמ חפנב רלוס לכימ ללוכ      
ירוביח לכו םירבצמ ,לכימל המיאתמ הרצאמ      
למשח חול תוברל רשואמ םישורדה למשחה      
    LU/MF, למשחה תוחול ןיב טווח ללוכ  
הבאשמל דוסי תרגסמ תוברל .'וכו תובאשמל      

100,000.00 100,000   1.00 'פמוק .הכימתו  
      
הקד\ןולג 01 הקיפסב "YKCOJ" תבאשמ     01.07.08.0040
למשח חול תוברל רשואמ רב 01 דמועו      
    LU/MF. הבאשמל דוסיי תרגסמ תוברל  

 25,000.00 25,000   1.00 'פמוק .הכימתו  
      

  6,500.00 6,500.00   1.00 'פמוק .8" רטוקב Y @ SO רעש ףוגמ 01.07.08.0045
      
      

154,250.00 80.70.10 קרפ תתב הרבעהל
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11/11/2019
דף מס':     032 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
154,250.00 מהעברה      

      
      

 22,000.00 5,500.00   4.00 .תילמשח טווחמ 6" רטוקב רפרפ ףוגמ 'חי  01.07.08.0050
      

  6,600.00 2,200.00   3.00 .תילמשח טווחמ 2" רטוקב רפרפ ףוגמ 'חי  01.07.08.0055
      

 11,000.00 5,500.00   2.00 .6" רטוקב רזוח לא םותסש 'חי  01.07.08.0060
      

  2,200.00 2,200.00   1.00 .2" רטוקב רזוח לא םותסש 'חי  01.07.08.0065
      

  1,500.00 150.00  10.00 )מ"ס 6 רטוק( יגולנא ץחל - דמ 'חי  01.07.08.0070
      
יפוגמ ינש ללוכ ,6" רטוקב ירוטנו הקיפס דמ     01.07.08.0075

  6,000.00 6,000.00   1.00 'פמוק .6" רטוקב רפרפ  
      

  6,400.00 3,200.00   2.00 4" רטוקב ליגר רפרפ ףוגמ 'חי  01.07.08.0080
      
וא "בכוכה" תרצות ,4" רטוקב ינוסכלא ןנסמ     01.07.08.0085

  6,400.00 3,200.00   2.00 202 םגד ע.ש 'חי   
      
+ lelf-4-03 םגד ,4" רטוקב הכירב יולימ ףוגמ     01.07.08.0090
וא "תורוד" תרצות ,ילמשח םימ דמוע שגר      

  6,500.00 6,500.00   1.00 'פמוק .שרדנכ לכה 'וכו  ע.ש  
      
רגאממ האיציו הסינכל הטסורינ יושע םלוס     01.07.08.0095
םיגרב ,ןוטבה ריקל קוזיח תוטלפ ללוכ ,םימה      

  2,200.00 550.00   4.00 .'וכו רטמ   
      
גוסמ ןבלוגמ הדלפ יושע ,8" רטוקב לפינ     01.07.08.0100
ותיעצמאב ןגואו והצקב ןגוא ללוכ ,04 לוידקס      
הקיני רוניצ רובע - )רגאמה ריקב ותקציל(      

    600.00 300.00   2.00 'פמוק .הבאשמהמ  
      

    500.00 250.00   2.00 'פמוק .6" רטוקב לפינ ךא ל"נכ 01.07.08.0105
      

    440.00 220.00   2.00 'פמוק .4" רטוקב לפינ ךא ל"נכ 01.07.08.0110
      
תוברל ,תונוכמה רדחב טווחו למשח ךרעמ     01.07.08.0115
למשחל תומלוס ,תובאשמה דיל םיקספמ      
יששגל ףםיפוגמל טווח ללוכ ,ךרוצה תדימב      

  2,500.00 2,500.00   1.00 'פמוק .'וכו המירזה  
      
עוציב רושיאו ןונכת רושיא אשונ לכב לופיט     01.07.08.0120
שא יוביכ תודמע תכרעמלו ,םיזתמה תכרעמל      
םולשת ללוכ ,תכמסומ הדבעמ י"ע ,תוימינפ      
שרדנה לכו םיילוארדיה םיבושיח תנכה ,תורגא      

 12,000.00 12,000   1.00 'פמוק .יפוסו יקנ רושיא תלבקל  
241,090.00 תובאשמו םירזיבא ,תרנצ 80.70.10 כ"הס  

      
1,300,730.00 האורבת 70.10 כ"הס  
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11/11/2019
דף מס':     033 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י צ פ ו א  - ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80.10 ק ר פ       
      
- ל מ ש ח  י נ ק ת מ  10.80.10 ק ר פ  ת ת       
ה י צ פ ו א  - ל ש ו א פ       
      
הרואתו תרושקת ,מ"נמ ,למשח תודובע כ"הס     01.08.01.0010

3,000,000.00 3.0000M   1.00 'פמוק ילשואפ ריחמ - הריסמ דע  
3,000,000.00 היצפוא - לשואפ - למשח ינקתמ 10.80.10 כ"הס  

      
- ת י ב י ט ר ו ק ד  ה ר ו א ת  20.80.10 ק ר פ  ת ת       
ה י צ פ ו א  - ה ד י ד מ ל       
      
    10.L - םיאבול הרקת עוקש ת"ג gnithgil 01.08.02.0010

  3,300.00 550.00   6.00 Supernova 260cm 3000k by delta 'חי   
      
    20.L םיתוריש תרקת עוקש טופס DEL-D yB 01.08.02.0020

    700.00 350.00   2.00 MODA-Single MO-RD-30001X10W 'חי   
      
    1.40.L הרקת עוקש דל ספ gnithgil atled yb 01.08.02.0030

 30,019.50 1,050.00  28.59 Microline profile led 3000K 220V רטמ   
      
    2.40.L הרקת עוקש דל ספ RAENIL DEL 01.08.02.0040
    4262- 25 W/M 2810lm 3000k by  

 14,385.00 1,050.00  13.70 XOOMINAIRE רטמ   
      
    1.60.L הירטיפק הרקת עוקש דל ספ 01.08.02.0050
    hydra 25W/m LED by LED Linear  

 28,373.00 850.00  33.38 xoolight רטמ   
      
    2.60.L הירטיפק הרקת יולת דל ספ raeniL 01.08.02.0060
    DS UP/ DOWN 36W/m LED by LED  

  9,500.00 950.00  10.00 LED Linear Xoominare 4292 רטמ   
      

 26,600.00 350.00  76.00 OLITSEV הרקת עוקש טופס L.1.70 'חי  01.08.02.0070
      
    2.70.L יתילכת וד  הרקת עוקש טופס DEL-D 01.08.02.0080

 12,100.00 550.00  22.00 D-LED SO-11-5600 1X11W 3000k by 'חי   
      
    3.70.L םיתוריש הרקת עוקש טופס DEL-D 01.08.02.0090

  1,400.00 350.00   4.00 D-LED SO-11-5600 1X11W 3000k by 'חי   
      
    80.L תריחבלהניש ירדח הרקת דומצ ת"ג 01.08.02.0100

  7,000.00 1,400.00   5.00 לכירדא 'חי   
      
    90.L שא ןוליו" עוקש ספ"raeniL DEL yb 01.08.02.0110
    flex venus 10.5W/m TV IP65 3000K  

 22,500.00 750.00  30.00 VarioLED רטמ   
      
    01.L םידרשמ הרקת עוקש ספ raenil del yb 01.08.02.0120

  7,000.00 1,400.00   5.00 ,luna Profile 150cm 'חי   
162,877.50 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל

034/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     034 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
162,877.50 מהעברה      

      
      
    11.L ילאד+יזאפ תלת הריבצ ספ הריבצ ספ 01.08.02.0130
ירבחמ  ללוכ סבגב העוקש הנקתהל דעוימה      

 32,330.00 250.00 129.32 תינכות פ"ע  עצמא ירבחמו תיפוס הנזה רטמ   
      
    21.L ספל  ןנווכתמ ת"ג הריבצ ספב םיטופס 01.08.02.0140
טאו 14 קפסהב  ילאד לקוטורפ טלשנ הריבצ      

 49,400.00 950.00  52.00 ןנכתמה תריחבל תיווזב 'חי   
      
    31.L תריחבל הלבקב יביטרוקד - יולת ת"ג 01.08.02.0150

 18,000.00 4,500.00   4.00 לכירדא 'חי   
      
    41.L יוסיכ םע -הרקת עוקש ת"ג 01.08.02.0160
HSAAG yb eerf rekcilf  V022 יתמזירפ      

 31,540.00 380.00  83.00 60x60 cm IP44 'חי   
      
    51.L םישגמ תרקת היהתו הדימב הרקת דומצ 01.08.02.0170

  2,660.00 380.00   7.00 L.1.70 ת"גל ףלחוי 'חי   
      
    61.L תוריש תונורדסמ ת"ג HSAAG yb 01.08.02.0180

  1,700.00 340.00   5.00 רופא V032 del otnaC 'חי   
      
    71.L דל ספ תרתסנ הרואת nosidE DEL 01.08.02.0190

 95,060.00 350.00 271.60 SMD 14.5 W/m 120 רטמ   
      
    81.L םוירוטידוא דל ספ m/W 63 DMS ספ 01.08.02.0200
ףוקש  יוסיכ ללוכ םוינמולא חלפ ג"ע ןקתומ דל      

 56,737.50 750.00  75.65 ילאד תטישב הרקבו רומיד תורשפא לעב  רטמ   
      
    91.L תריחבל םירוגמ -יביטרוקד יולת ת"ג 01.08.02.0210

    900.00 900.00   1.00 לכירדא 'חי   
      
    02.L תריחבל םירוגמ -יביטרוקד יולת ת"ג 01.08.02.0220

    900.00 900.00   1.00 לכירדא 'חי   
      
    12.L תילעמ ףקוע ריק -דל ספ DEL yb 01.08.02.0230
    4262R- IW- 25 W/M 2810lm 3000k  
    ERIANIMOOX תולעמ 01 השדע ללוכ  

 34,650.00 1,500.00  23.10 Linear רטמ   
      

 13,200.00 600.00  22.00 W2 םוירוטידוא תוגרדמל ריק עוקש ת"ג L.22 'חי  01.08.02.0240
      
    42.L הפצר עוקש ת"ג TOPS TOD yb 01.08.02.0250

 70,400.00 2,200.00  32.00 Brilliance 6W 220V 3000K 'חי   
      
    1.52.L טיילייקסה תראהל רוא ספ 01.08.02.0260
RAENIL DEL yb eniloox  revoc ךנואמה      

 31,500.00 700.00  45.00 Contour 005+004 LD15 W/m OPAL רטמ   
      

601,855.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל
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11/11/2019
דף מס':     035 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
601,855.00 מהעברה      

      
      
    2.52.L טיילייקסה תראהל רוא ספ 01.08.02.0270
RAENIL DEL yb eniloox  revoc ןזואמה      

 48,930.00 700.00  69.90 Contour 005+004 LD15 W/m OPAL רטמ   
      
    1.62.L זכרמ תונורדסמ -ריק דומצ ת"ג 01.08.02.0280
L&L yB ml8741 K0003 W91 0.3 םירקבמ      

ELLA IN רטמ                         
      
    2.62.L תוגרדמ תאובמ -ריק דומצ ת"גL&L 01.08.02.0290

ELLA IN 1.0 7W 3000K 1478lm By רטמ                         
      
    72.L ריק עוקש ת"ג pmalinU yB K0003 01.08.02.0300
    half IP65 -LED 14W  1200lm  

 12,000.00 1,200.00  10.00 DRIFT-Mini 'חי   
      
    82.L ריק דומצ הרואת ת"ג רופצמ תוגרדמ 01.08.02.0310
    14W 1680lm 3000K IP67 by Unilamp  

  7,200.00 1,200.00   6.00 Pluto Slim Ramp LED 'חי   
      
    92.L יתרקית ת"ג רופצמ תוגרדמ pmalinU 01.08.02.0320
    Drift 14W LED 1200lm 3000K IP67 by  

  8,250.00 750.00  11.00 Mini Flat 'חי   
      
    03.L גג תמוק תספרמ  pmalinU yB K0003 01.08.02.0330

 19,950.00 950.00  21.00 DRIFT-LEDIP65 -LED 27W 'חי   
      
    13.L רשגה תראהל רוא ספraeniL DEL yb 01.08.02.0340
    flex venus 10.5W/m TV IP65 3000K  

 46,750.00 850.00  55.00 VarioLED רטמ   
      
    23.L הרקתב ץירחה תראהל רוא ספraeniL 01.08.02.0350
    IP67 15.4W 1880lm CRI85 By LED  

 13,635.00 450.00  30.30 HYDRALUX LD15 רטמ   
      
    33.L תראהל תורגנב בלושמ שימג רוא ליפורפ 01.08.02.0360
raeniL DEL yb K0003 56PI הלבק קפלד      

  2,365.00 550.00   4.30 VarioLED flex venus 10.5W/m TV רטמ   
      
    43.L זכרמ ןורדסמ תראהל שימג רוא ליפורפ 01.08.02.0370

 19,250.00 550.00  35.00 סבגב בלושמ םירקבמ רטמ   
      

  1,800.00 600.00   3.00 ץוח הרקת דומצ ת"ג L.53 'חי  01.08.02.0380
      
    63L הלבק REHSAW LLAWהרואת ליפורפ 01.08.02.0390

 11,250.00 2,500.00   4.50 הרקת  עוקש רטמ   
793,235.00 היצפוא - הדידמל - תיביטרוקד הרואת 20.80.10 כ"הס  

      
3,793,235.00 היצפוא - למשח ינקתמ 80.10 כ"הס  

036/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     036 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90.10 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90.10 ק ר פ  ת ת       
      
,םינוויכ יתשב לגרס ,תובכש יתשב םינפ חיט     01.09.01.0010
קוזיח תוברל ,םיירושימ םיחטש ג"ע דבל רמג      
יליפורפ ,םייכנאהו םייקפואה תועוצקמה לכ      

 32,000.00  80.00 400.00 .'וכו קותינ ר"מ   
      
הנותחת הצברה תבכש תוברל ץוח חיט     01.09.01.0020
חיט תובכש יתשו תוביטר תרידח תעינמל      
םייקפואה תועוצקמה לכ תוברל ,דיס אלל      

 16,500.00 110.00 150.00 .םייכנאהו ר"מ   
      
וא ריקומרת תרצות ןגומ בחרמל ינקת חיט     01.09.01.0030
יביס תשר תוברל ,מ"מ 01 יבועב ,ע"ש      

  6,110.00 130.00  47.00 .רגב טכילשו תיכוכז ר"מ   
      

 12,096.00  63.00 192.00 .םיינכט םירדחב תוריק יבג לע רגאב חיט ר"מ  01.09.01.0040
      
רמג ,םינוויכ ינשב לגרס ,םינפ חיט ינוקית     01.09.01.0050
תוברל ,םימייק םיחייוטמ תוריק יבג לע ,דבל      
תורבחתה ,םיפילג ,תועוצרבו םינטק םיחטשב      
,םיחתפ יפשח לע חיט ,םייקל המאתהו      
תועוצקמה לכ קוזיח ,םירצו םינטק םיחטש      
תותשר ,קותינ יליפורפ ,םייכנאהו םייקפואה      
    C.V.P יטנמלאל היינב ןיב מ"ס 08 בחורב  

 36,000.00 180.00 200.00 .תמייקל השדח היינב ןיבו ןוטב ר"מ   
      
תומייקה תיביטרוקדה תוערגמה תמאתה     01.09.01.0060
ללכל תילכירדא הסירפ תינכות יפל חיטב      

 15,000.00 15,000   1.00 'פמוק .תותיזחה  
      
תותיזחב םימייק תוריק ג"ע ץוח חיט ינוקית     01.09.01.0110
,חיט תובכש 2 ,הצברה תבכש תוברל הנבמה      
םושיי ,םייקה תמגודכ הנוילע רמג תבכש      
תורבחתה ,םיפילג ,תועוצרבו םינטק םיחטשב      
לע חיט, םייק חיט תותיס ,םייקל המאתהו      
לכ קוזיח ,םירצו םינטק םיחטש ,םיחתפ יפשח      
,תוינמרג תוניפב הניפה ךרוא לכל תועוצקמה      
היינב ןיב מ"ס 001 בחורב C.V.P תותשר      

 40,000.00 200.00 200.00 .'וכו,תמייקל השדח היינב ןיבו ןוטב יטנמלאל ר"מ   
157,706.00 חיט תודובע 10.90.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

157,706.00   90.10 כ"הס
037/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     037 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01.10 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01.10 ק ר פ  ת ת       
      
יחיראב ףוציר לש הקבדהב הנקתהו הקפסא     01.10.01.0005
םגדמ מ"ס 06/06 תודימב ןלצרופ טינרג      
    ,TAURU-GRANIT 65-S ANTRACIT  
    01-R, מ"מ 01 יבועב ,ןוטוינ 0003 קזוח,  
,תיתשה תנכה ,שרדנכ םיעצמה לכ תוברל      
תילירקא הבור רמג ,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ      
.)ףוציר תינכותב B, C, K ןומיס האר( .'וכו      
.הנבמב םייקה תמגודכ וניה ףוצירה      

 63,000.00 180.00 350.00 .)םינסחמ( ר"מ   
      
יחיראב ףוציר לש יולימ ג"ע הנקתהו הקפסא     01.10.01.0010
םגדמ מ"ס 06/06 תודימב ןלצרופ טינרג      
    AICIL AVID תרצותמ SERVSED )תפרצ(,  
,תיתשה תנכה ,שרדנכ םיעצמה לכ תוברל      
תילירקא הבור רמג ,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ      
.)ףוציר תינכותב B, C, K ןומיס האר( .'וכו      

110,000.00 220.00 500.00 .הנבמב םייקה תמגודכ וניה ףוצירה ר"מ   
      
7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םיעוקש םילנפ     01.10.01.0020
ליפורפ  לש הנקתהו הקפסא תוברל ,מ"ס      
,LFD-40 םיטרפ האר .לנפה בגב םוינימולא      

 30,600.00  60.00 510.00 DFL-05 רטמ   
      
,מ"ס 3 יבועב ןבא וא שיש תוחולב ףוציר     01.10.01.0030
,ר"מ/ח"ש 051 דוסי ריחמ ,תונוש תודימב      
,שרדנכ םיעצמה לכ ,תיתשתה תנכה תוברל      
,תוגופ תחיתפ ,תיסקופא הבור,שיש קבד      
םינווג בוליש ,שרדנכ םיכותיחה לכ ,שוטיל      

 24,750.00 450.00  55.00 )תוגרדמל םייניב יחטשמ( .'וכו תואמגודו ר"מ   
      
5 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םיעוקש םילנפ     01.10.01.0040
.לנפה בגב םוינימולא ליפורפ תוברל ,מ"ס      

  2,800.00  70.00  40.00 TSD-61 טרפ האר רטמ   
      
,מ"ס 3 יבועב ןבא וא שיש תוחולב ףוציר     01.10.01.0050
53 םומינימ( ישפוח ךרוא ,מ"ס 03 בחורב      
081 דוסי ריחמ ,DNOH שוטיל ,)מ"ס      
םיעצמה לכ ,תיתשתה תנכה תוברל ,ר"מ/ח"ש      
תחיתפ ,תיסקופא הבור,שיש קבד ,שרדנכ      
בוליש ,שרדנכ םיכותיחה לכ ,שוטיל ,תוגופ      
תינכותב A ןומיס האר( .'וכו תואמגודו םינווג      

 11,250.00 450.00  25.00 )ףוציר ר"מ   
      
דע הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םיעוקש םילנפ     01.10.01.0060
.לנפה בגב םוינימולא ליפורפ תוברל ,מ"ס 7      

  3,850.00  70.00  55.00 LFD, 91-LFD-41 טרפ האר רטמ   
246,250.00 10.01.10 קרפ תתב הרבעהל

038/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     038 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
246,250.00 מהעברה      

      
      
06/03 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     01.10.01.0070
011 דוסי ריחמ ,01R הקלחה דגנ גוסמ מ"ס      
תנכה ,שרדנכ םיעצמה לכ תוברל ,ר"מ/ח"ש      
רמג ,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ ,תיתשתה      
ןומיס האר( )תיפצת גגב( .'וכו תילירקא הבור      
    D ףוציר יוניפו קוריפ תוברל )ףוציר תינכותב  

 48,000.00 300.00 160.00 .םימייק יולימו ר"מ   
      
02/02 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     01.10.01.0075
הדמ תיתשת ג"ע YTUD YVAEH 51/51-ו      
םיחבטמ ץעוי תויחנהל םאתהב ,תסלפתמ      
לכ תוברל ,21R,11R הקלחה דגנ גוסמ מ"ס      
םיקשימ ,תיתשתה תנכה ,שרדנכ םיעצמה      
.'וכו תיסקופא הבור רמג ,מ"מ 5 דע בחורב      

 12,500.00 250.00  50.00 . )ףוציר תינכותב O+L ןומיס האר( ר"מ   
      

  4,800.00 120.00  40.00 .חבטמל םיינקת הקלור ילופיש רטמ  01.10.01.0076
      
,ההובג הקיחש תגרד ,היצנימל טקרפ ףוציר     01.10.01.0090
    YTUD YVAEH, ר"מ/ח"ש 002 דוסי ריחמ,  
,םייכנא ,םייקפוא םיחטש יופיח תוברל      
,םירצו םינטק םיחטש ,םילנפ ,םילגועמ      
תוניפ ,תיתשה תנכה ,םיעפושמ םיחטש      
ןיב קותינ ליפורפ ,רונתב םיעובצ םוינימולא      
)םוירוטידואב( .טלפמוק לכה .'וכו סבגל לנפה      
יטרפ םג האר .ףוציר תינכותב H ןומיס האר(      

 54,250.00 350.00 155.00 )םוירוטידוא ר"מ   
      
םיטרפב טרופמכ חיטל קותינ ליפורפ     01.10.01.0120

 11,200.00  28.00 400.00 DFL-31 ,DFL-30 רטמ   
      
יחיראב ,סבג וא ןוטב וא קולב תוריק יופיח     01.10.01.0150
01/03 תודימב ןלצרופ טינרג וא הקימרק      
תנכה תוברל ר"מ/ח"ש 08 דוסי ריחמ ,מ"ס      
,רוחש חיט תבכש ,הצברה תבכש ,תיתשתה      
,מ"מ 3 דע בחורב םיקשימ ,קבדב הקבדה      
,םוינימולא תוניפ ,תילירקא הבור רמג      
ןיב הדרפהל םוינימולא יליפורפ      
.טלפמוק לכה 'וכו סבג/חיט/הקימרק      

 17,500.00 250.00  70.00 )'וכו הפשא רדח ,ןונזמ ,חבטמ ,םיתורשב( ר"מ   
      
תונוש תודימב זילפ וא םוינימולא יפס     01.10.01.0160

  6,000.00  50.00 120.00 .'וכו ףוציר יגוס ןיב ,תותלד ינתפמב רטמ   
      
הגטרוא תרבח לש םיילרגטניא םירויכו חטשמ     01.10.01.0170
.האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,ע"ש וא      

 39,000.00 3,000.00  13.00 .)םיתורישב( רטמ   
      

439,500.00 10.01.10 קרפ תתב הרבעהל
039/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     039 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
439,500.00 מהעברה      

      
      
,תונוש תודימב ,מ"מ 6 יבועב לטסירק תוארמ     01.10.01.0180

  7,000.00 500.00  14.00 .'וכו ץע בג ,םוינימולא תרגסמ תוברל ר"מ   
      
םיכנ יתורשל תינקת די יזחאמ תכרעמ     01.10.01.0190
תינכות האר .הטסורינ תורוניצמ      

 12,000.00 2,000.00   6.00 'פמוק 463-A-TO-02  
      
ןקת יפל ינקית ישושימ הארתה חטשמ     01.10.01.0200
שיגנ דעי תרצות הטסורינ תורמסממ ,תושיגנ      

120,000.00 3,000.00  40.00 .תושיגנ ןקת יפל ע"ש וא ר"מ   
      
תונוש תודימב חלשו םור ןוטב תוגרדמ יופיח     01.10.01.0210
,מ"ס 4 יבועב "יירג יש" גוסמ ןבאמ חלשה      
תוברל ,מ"ס 3 יבועב "יירג יש" ןבאמ םורה      
הגרדמה חלשב הקלחה דגנ ספ תותיס      
םיטרפ האר .תוגרדמה דצב ןבא תולעתו      

171,000.00 450.00 380.00 )ההובג ןוימ תמרב היהת ןבאה( .תוינכותב רטמ   
      
תמגודכ שישמ תוגרדמ ידיצב םילנפ     01.10.01.0220

  8,000.00  80.00 100.00 .מ"ס 7 הבוגב ,גרודמ וקב ,תוגרדמה רטמ   
      
ןבאמ הדובע יחטשמב תומאתהו םינוקית     01.10.01.0230
תוברל .חבטמ תונורא ג"ע מ"ס 2 יבועב רסיק      
,תוינובס ,םיזרבל םירוח ,םירויכל רוח דוביע      
.)וטנ הדידמה( .'וכו מ"ס 4 טנק ,םילגרס      

 13,500.00 1,500.00   9.00 .ךרוצה תדימב הפלחהו ר"מ   
      
תרצות ,הטסורינ רמג ילמשח םיידי שבימ     01.10.01.0240

 18,000.00 2,000.00   9.00 .ע"ש וא B-517 ט"קמ ,KCIRBOB 'חי   
      
ט"קמ ,KCIRBOB תרצות ,ילזונ ןובסל ןקתמ     01.10.01.0250

  4,200.00 300.00  14.00 .ע"ש וא B-6228 'חי   
      
,הטסורינ רמג ,טלאוט ריינ ילילג 2-ל ןקתמ     01.10.01.0260
ט"קמ ,KCIRBOB תרצות ,סבגב עוקש      

 11,160.00 930.00  12.00 .ע"ש וא B-8834 'חי   
      

  1,218.00  87.00  14.00 .הטסורינמ לופכ היילת וו 'חי  01.10.01.0270
      

  6,324.00 1,581.00   4.00 .ןקתה יפל לפקתמ הלתחה חטשמ 'חי  01.10.01.0280
      
תרצות ריקב עוקש הפשא חפ     01.10.01.0290
    MOORHSAW J.A ט"קמ ,קינייגיה ןאובי  

  3,720.00 465.00   8.00 .ע"ש וא 1850N44 'חי   
      
      
      
      

815,622.00 10.01.10 קרפ תתב הרבעהל
040/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     040 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
815,622.00 מהעברה      

      
      
REPAP ,הטסורינ רמג ,ריינ תובגמל ןקתמ     01.10.01.0300
    RESNEPSID LEWOT, תרצות  
    KCIRBOB, 262 ט"קמ-B יתורשב( .ע"ש וא  

  4,464.00 744.00   6.00 )םיכנ 'חי   
      
,RESNEPSID PAOS ,ילזונ ןובסל ןקתמ     01.10.01.0310
.ע"ש וא B-1112 ט"קמ ,KCIRBOB תרצות      

  1,398.00 233.00   6.00 )םיכנ יתורשב( 'חי   
      

  2,790.00 465.00   6.00 .םיכנ יתורשב מ"ס 51/03 הטסורינ ףדמ 'חי  01.10.01.0320
      
טינרג יחיראב ,חלשו םור ,ןוטב תוגרדמ יופיח     01.10.01.0330
האר .הקלחה דגנ הגרדמ ףא תוברל ,ןלצרופ      

  6,000.00 300.00  20.00 TSD-53 טרפ רטמ   
      
טרפב טרופמכ מ"ס 3 יבועב ימינפ ןבא גניפוק     01.10.01.0340

 33,480.00 279.00 120.00 DS-06 ר"מ   
      

 13,000.00  65.00 200.00 LFD-10 טרפב טרופמכ םוינימולא לנפ רטמ  01.10.01.0350
      
טרופמכ ,ףוציר לע הנגהל ןבלוגמ גורמ חפ     01.10.01.0360

  2,325.00 465.00   5.00 SD, 42-LFD-12 םיטרפב ר"מ   
      
טרפב טרופמכ ףוציר הצקב הפש ןבא     01.10.01.0370

  3,500.00 140.00  25.00 DFL-22 רטמ   
      
,הלעת תוברל ףצורמ גגב זוקינ תולעת     01.10.01.0380
טרפ האר .'וכו תררוחמ ןבא ,הדלפ ינתיווז      

 25,110.00 558.00  45.00 DFL-29. רטמ   
      
ףוציר תוברל ריק םע הגרדמ שגפמ טרפ     01.10.01.0390
האר .'וכו קותינ ליפורפ ,מ"ס 21 בחורב ןבא      

  2,800.00 140.00  20.00 TSD, 82-TSD-40 םיטרפ רטמ   
      
בכרומ- 6 קלח 8191 י"ת יפל הרהזא חטשמ     01.10.01.0400
יתוחיטב תמגודכ הציענב הטסורינ תורמסממ      
עוציב .םינקתה ןוכמ לש הקידב םע )ע"ש וא(      

 50,000.00 2,500.00  20.00 .תינקת הנולבשב שומיש ,קפס תוארוה פ"ע ר"מ   
      
6 קלח 8191 י"ת יפל 1 סופיטמ ליבומ ןמיס     01.10.01.0405
1 סופיט הטסורינ ספ תמגודכ הטסורינ יספמ      
מ"ס 03 ךרואב )ע"ש וא( יתוחיטב תרבח לש      

 64,000.00 3,200.00  20.00 .םינקת ןוכמ לש הקידב תדועת םע ףסכ ןווגב ר"מ   
      
      
      
      
      

1,024,489.00 10.01.10 קרפ תתב הרבעהל
041/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     041 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,024,489.00 מהעברה      

      
      
םינווגב ,יטטס יטנא C.V.P תועיריב ףוציר     01.10.01.0410
דוסי ריחמ ,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      
תנכה תוברל ,ר"מ/ח"ש 003 תכרעמה לכל      
רוביח ,םילנפ ,תשוחנ יספ תשר ,תיתשתה      
הדידמה( .'וכו םוינימולא יפס ,הקראהל      

 25,000.00 500.00  50.00 .F ןומיס ,)תרושקת ירדחב( )יקפוא לטיהב ר"מ   
      
הפצרה תכרעמ לכל דוסי ריחמ ,הפצ הפצר     01.10.01.0420
,האישנ תיצקורטסנוק תוברל ,ר"מ/ח"ש 009      
תנכה ,החיתפל םיחירא ,תוגרדמ ,תופמר      
יטרפמו יטרפ יפל טלפמוק לכה .'וכו תיתשתה      

 42,000.00 1,400.00  30.00 .ןרציה ר"מ   
      
תחירמ תוברל ,תומייק ןוטב תופצר יוקינ     01.10.01.0430
.'וכו תיתשתה תנכה ,רליס ,הקיחש דגנ רמוח      

 12,000.00  40.00 300.00 )-1 סלפמ - םיינכט םירדחו םינסחמ( ר"מ   
      
טינרג יופיחו ףוצירל תוגופ שודיח     01.10.01.0440
תוגופ תחיתפו יוקינ תוברל -םימייק-ןלצרופ      

  5,000.00  20.00 250.00 .'וכו םישדח תילירקא הבור ,תומייק ר"מ   
      
יוקינ תוברל םייק ןבא ףוצירל תוגופ שודיח     01.10.01.0450
השדח תיסקופא הבור ,תומייק תוגופ תחיתפו      

  3,000.00  30.00 100.00 .'וכו ר"מ   
      

  8,000.00  80.00 100.00 .תמייק ןבא תפצרל רליסו שוטיל ,יוקינ ר"מ  01.10.01.0460
1,119,489.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,119,489.00   01.10 כ"הס
042/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     042 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11.10 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11.10 ק ר פ  ת ת       
      
םישדח םיחטש לע ע"ש וא "לירקרפוס" עבצ     01.11.01.0015
שולש ,'וכו סבג ,םינפ חיט :ןוגכ םימייק וא      
תוברל ,דיחא ןווג תלבקל דעו תוחפל תובכש      
,חיט ינוקית ,םוגפ חיט תדרוה ,םייק עבצ דורג      
,םינוש םיטנמלאו םיגרב ,םירמסמ תדרוה      
ינוקית ,םיימוקמ םינוקית ,הקלחהו ףושפיש      
תנכה ,תואמגודו םינווג בוליש ,לטכפש      
שרדינכ תובכשה לכו דוסי תבכש ,תיתשתה      
תיתשת ןויקנ תוברל ,'וכו ןרציה טרפימ יפל      

340,000.00  34.00 10,000 .'וכו ןוטב תויראש ,ח"עב תאוצמ ,קבאמ ר"מ   
      
חטשמ תלבקל דע תובכש 'סמב אלמ לטכפש     01.11.01.0030
םימייק ,סבג תוחול וא םינפ חיט יבג לע קלח      
יוקינ ,תיתשתה תנכה תוברל ,םישדח וא      
תובכשה לכ ,דוסי תבכש ,םינוקית ,תיתשתה      

 70,000.00  35.00 2,000.00 .'וכו שרדנכ ר"מ   
      
- םימייק תורגסמ יטנמלאל עבצ שודיח     01.11.01.0040
,תוקעמ ,םיפוקשמ ,םיגרוס ,תונולח ,תותלד      
עבצ תכרעמב - 'וכו םינוש הדלפ יליפורפ      
יוקינ ,תיתשתה תנכה תוברל ,רואילופ      
םיימעפו דוסי עבצב העיבצ ,הדלפ תושרבמב      

 11,250.00 150.00  75.00 .ןוילע עבצ ר"מ   
      

 15,000.00 300.00  50.00 .ץע תותלד רובע חפ יפוקשמל ל"נכ 'חי  01.11.01.0050
436,250.00 העיבצ תודובע 10.11.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

436,250.00   11.10 כ"הס
043/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     043 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21.10 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21.10 ק ר פ  ת ת       
      
לכה .המישרב LA-54 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0010

 24,200.00 24,200   1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב LA-64 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0020

 17,600.00 17,600   1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב LA-74 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0030

 44,000.00 44,000   1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב LA-94 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0040

 46,200.00 46,200   1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב LA-05 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0050

 56,100.00 9,350.00   6.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
188,100.00 םוינימולא תודובע 10.21.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

188,100.00 םוינימולא תודובע 21.10 כ"הס  
044/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     044 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41.10 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  10.41.10 ק ר פ  ת ת       
      
תותיזחב םייק ןבא יופיחב תומלשהו םינוקית     01.14.01.0010
לכ ללוכ ,תמייק ןבא קורפ תוברל ,הנבמה      
,תיתשתה םוטיא ,תיתשתה תנכה ,תובכשה      
תורבחתה ,םייקה תמגודכ ןבאב יופיח      
תובכשה לכ ,הלחוכ ,םיקשימ ,םייקל המאתהו      
,תונולח ינדא ,םיחתפ יפשח יופיח ,שרדנכ      
,םיפילג ,םירצו םינטק םיחטש ,םיפוקשמ      

 37,500.00 750.00  50.00 .טלפמוק לכה .'וכו תודדוב םינבא ,תועוצר ר"מ   
 37,500.00 ןבא תודובע 10.41.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 37,500.00 ןבא תודובע 41.10 כ"הס  
045/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/11/2019
דף מס':     045 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
- ר י ו א  ג ו ז י מ ו  ר ו ר ו א  ת ו כ ר ע מ  51.10 ק ר פ       
ה י צ פ ו א       
      
ת י ז כ ר מ  א "מ  ת ו כ ר ע מ  10.51.10 ק ר פ  ת ת       
.FRV ס י ס ב  ל ע       
      
תנקתה תמלשהל ןכוה הז תויומכ בתכ      
"הבישוט" תרצות ונקתוהש תוכרעמה תלעפהו      
טרפמה תויחנה יפ לע הנעצובת תודובעה לכ       
ךמסומה וגיצנו ל"וחב דויצה ןרצי .תוינכותהו      
שרדנה לכ תא ויריחמב לולכי ןלבקהו ץראב      
.טרופמל םאתהב      
      
תמייק תיזכרמ יובע תדיחי לש  דבלב הלעפה     01.15.01.0010
תרנצל רובח תללוכ הדובעה ,תונוכמה רדחב      
תודיער ימלוב ,למשח תנזהל ,תרושקתו זג      
שרדנה רתי לכו ,תובכש יתשב "דפ-W רפוס"      
הנקתהל טרפמהו ןרציה תושירד י"פע      
ע"ש הבישוט תרצות תודיחיה .תמלשומ      
"יטלומ יטיס" הרדיס "קירטקלא ישיבוצימ"-ל      

  3,000.00 3,000.00   1.00 .A- הבעמ ,1A-BKY 002P-YHUP םגד 'חי   
      
יובע תדיחי לש  ךא,ל"נכ  הלעפה     01.15.01.0011
תדיחי ,1A-BKY 052P-YHUP םגד,תמלשומ      

  3,000.00 3,000.00   1.00 .I יובע 'חי   
      
םגד,תמלשומ יובע תדיחי לש ,ל"נכ הלעפה     01.15.01.0020

  3,500.00 3,500.00   1.00 .B יובע תדיחי ,1A-BKY  004P-YHUP 'חי   
      
םגד,תמלשומ יובע תדיחי לש ,ל"נכ  הלעפה     01.15.01.0030

  4,000.00 4,000.00   1.00 .H יובע תדיחי ,1A-BKSY 056P-YHUP 'חי   
      
םגד ,תמלשומ יובע תדיחי לש ,ל"נכ  הלעפה     01.15.01.0040
    1A-BKSY007P-YHUP, יובע תדיחי E,  

 10,000.00 5,000.00   2.00 .G הדיחיו 'חי   
      
,תמלשומ יובע תדיחי לש ,ל"נכ  הלעפה     01.15.01.0050

  5,000.00 5,000.00   1.00 .C יובע תדיחי ,1A-BKSY 057P-YHUPםגד 'חי   
      
םגד,תמלשומ יובע תדיחי לש ,ל"נכ הלעפה     01.15.01.0060

  7,000.00 7,000.00   1.00 .F יובע תדיחי ,1A-BKSY 0011P -YHUP 'חי   
      
תמלשומ יובע תדיחי לש ל"נכ  הלעפה     01.15.01.0070
יובע תדיחי ,1A-BKSY 0531P-YHUPםגד      

  8,000.00 8,000.00   1.00 J. 'חי   
      
םגד,תמלשומ יובע תדיחי לש ,ל"נכ הלעפה     01.15.01.0080

  5,000.00 5,000.00   1.00 .1D יובע תדיחי ,1A-BKSY 006P-YHUP 'חי   
      
      

 48,500.00 10.51.10 קרפ תתב הרבעהל
046/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/11/2019
דף מס':     046 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
 48,500.00 מהעברה      

      
      
לכ לעמ הטילפ תבורא לש  הנקתהל הקידב     01.15.01.0090
יבועב ןבלוגמ חפ ,יובעה תודיחי יחופממ דחא      
ימוג תעבט ,"לקריפס" הנבמב מ"מ 0.1      
לש הנותחתה הפשה ביבס "U" הנבמב      
יפל עוביקו ,הדיחיה לע תבשויה הבוראה      
067 הבוראה רטוק .דבלב דויצה ןרצי תויחנה      
רשואמ ךרע הווש וא )"ישיבוצימ" יפל( מ"מ      
001 הבורא לכ הבוג .עבקיש דויצה יפל      
הנקתה תלבקל תדובעה תמלשה תוברל,מ"ס      

  4,000.00 200.00  20.00 .לולכמכ תמלשומ 'חי   
      
דייאמ תדיחי לש תמלשומ הלעפהו הקידב     01.15.01.0100
תרבוחמ ,תרתסנ הנקתהל תיקפוא  תמייק      
זג תרנצל רוביח ,הרזח /הקפסא תולעתל      
/הטילשה לנפל ,תרושקתה וקל ,רוריקה      
ללוכ תולעתל רוביח ,זוקינל רוביח ,הלעפה      
הנקתהל טרופמכו שרדנה רתי לכו םישימג      
"קירטקלא ישיבוצימ" תרצות הדיחיה תמלשומ      
E-LAMV םגד "יטלומ יטיס" תרדס      

  2,400.00 600.00   4.00 .דבלב טרופמכ ע"ש וא 001P-YFEP 'חי   
      
הדיחי ,ל"נכ םימלשומ  הלעפהו הקידב     01.15.01.0110

  1,200.00 600.00   2.00 E-LAMV 08P-YFEP םגד תלעותמ תיקפוא 'חי   
      
תיקפוא הדיחי ,ל"נכ םימלשומ הלעפוה הקידב     01.15.01.0111

  1,200.00 600.00   2.00 E-LAMV 05P-YFEP םגד תלעותמ 'חי   
      
הדיחי לש ךא ,ל"נכ םימלשומ הלעפוה הקידב     01.15.01.0120

  1,200.00 600.00   2.00 E-HMV 002P-YFEP םגד תלעותמ תיקפוא 'חי   
      
הדיחי לש ךא ,ל"נכ םימלשומ הלעפוה הקידב     01.15.01.0150
E-MMRLV םגד תלעותמ תיקפוא      

  6,600.00 600.00  11.00 PFFY-P63 'חי   
      
הדיחי לש ךא ,ל"נכ םימלשומ הלעפוה הקידב     01.15.01.0160
E-MMRLV םגד תלעותמ תיקפוא      

  2,400.00 600.00   4.00 PEFY-P50 'חי   
      
הדיחי לש ךא ,ל"נכ םימלשומ הלעפהו הקידב     01.15.01.0170
E-MMRLV םגד תלעותמ תיקפוא      

  2,400.00 600.00   4.00 PFFY-P40 'חי   
      
הדיחי לש ךא ,ל"נכ םימלשומ הלעפהו הקידב     01.15.01.0190

  1,800.00 600.00   3.00 E-MRLV 05P YFEP םגד תרתסנ תיכנא 'חי   
      
      
      
      

 71,700.00 10.51.10 קרפ תתב הרבעהל
047/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     047 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
 71,700.00 מהעברה      

      
      
דייאמ לש ,ל"נכ םימלשומ הלעפוה הקידב     01.15.01.0200
רבוחמ ,ץוח ריואב לופיטל רתסנ יקפוא      
הדיחי ,שרדנה רתי לכו הקפסא/הקיני תולעתל      

  3,200.00 800.00   4.00 .F-E-HMV 052P-YFEP םגד תיקפוא 'חי   
      
רובע ,052 חצ ריואל חופמ לש הלעפוה הקידב     01.15.01.0210

    500.00 500.00   1.00 .לקספ 012 לש ינוציח ץחל לפמל חופמ 'חי   
      
הדיחי לש ,ל"נכ םימלשומ הלעפהו הקידב     01.15.01.0220

    800.00 800.00   1.00 F-E-HMV 002P YFEP םגד תלעותמ 'חי   
      
חצ ריוא תדיחי ,ל"נכ םימלשומ הלעפהו הקידב     01.15.01.0230

    800.00 800.00   1.00 .F-E-HMV 041P-YFEP םגד 'חי   
      
חצ ריוא תדיחי ,ל"נכ םימלשומ הלעפהו הקידב     01.15.01.0240

    800.00 800.00   1.00 .F-E-HMV 08P-YFEP םגד 'חי   
      
ריוא תדיחי ךא ,ל"נכ םימלשומ הלעפהו הקידב     01.15.01.0250
"הרטקלא" תמגוד ימוקמ רוציימ ,תיכנא חצ      
    0051 VMA םע ,2" יבועב הציחרל ןנסמ םע  
תרבח לש ירוקמ "טיק"ו XD תללוס      
גיצנ רושיאו חוקיפ תחת המאתה ,"ישיבוצימ"      
MFC 0031-0011 לש ריוא תקיפסל ,הרבחה      

  1,600.00 800.00   2.00 .H-M052HA -CAP "טיק" םע 'חי   
      
ריוא תדיחי ריחמל תפסות וא תוניקתל הקידב     01.15.01.0260
יבועב ןנסמ רובע,תרתסנ תיקפוא הדיחי וא חצ      
)םיננסמ את( תרגסמ ללוכ )הציחרל( מ"מ52      
,)שרדנ דצ לכמ( דצהמ הפילשל תוליסמ םע      
הדיחיב הקיניה חתפל תרגסמה רוביח      
תלד לש המוטא הריגס ,הקיניה תלעתלו      
הדיחיל ,שרדנה רתי לכו ,ןוניסה תוליסמ      
אלל 052-041  לש סקדניא ילדגב תיקפוא      
אלל םיליבקמ םילדגב תיכנא הדיחיל וא ,לדבה      

  2,000.00 500.00   4.00 .לדבה 'חי   
      
,יולג יליע דייאמ לש ,םימלשומ הלעפהו הקידב     01.15.01.0270
הלעפה/הטילשה לנפל ,זוקינל ,תרנצל רובח      
E-MBV םגד דייאמה .שרדנה רתי לכו      

  3,000.00 500.00   6.00 PKFY-P15. 'חי   
      
דייאמ לש ,ל"נכ םימלשומ  הלעפהו הקידב     01.15.01.0280

 18,500.00 500.00  37.00 .E-MBV 52P-YFKP םגד יולג יליע 'חי   
      
יליע דייאמ ,ל"נכ םימלשומ  הלעפהו הקידב     01.15.01.0290

  2,500.00 500.00   5.00 .E-HMV23P-YFKP םגד יולג 'חי   
      
      

105,400.00 10.51.10 קרפ תתב הרבעהל
048/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     048 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
105,400.00 מהעברה      

      
      
יליע דייאמ ,ל"נכ םימלשומ  הלעפהו הקידב     01.15.01.0300

  2,000.00 500.00   4.00 .E-HMV04P-YFKP םגד יולג 'חי   
      
םגד הדיחי ,ל"נכ םימלשומ הלעפהו הקידב     01.15.01.0310

  2,000.00 500.00   4.00 PKFY-P50 VMH-E. 'חי   
      
םגד הדיחי ,ל"נכ םימלשומ הלעפהו הקידב     01.15.01.0320

  3,000.00 500.00   6.00 PKFY-P63 VNH-E. 'חי   
      
םגד הדיחי ,ל"נכ םימלשומ הלעפהו הקידב     01.15.01.0330

    500.00 500.00   1.00 PKFY-P100 VNH-E. 'חי   
      
דייאמ תדיחי ,ל"נכ םימלשומ  הלעפהו הקידב     01.15.01.0340
תכמנומ הרקתב הנקתהל "הטסק" תנוכתמב      
אלל סבג תרקתב וא מ"ס 06X06 םיחירא םע      
הדיחיה .שרדנה רתי לכו םלשומ רוביח ,לדבה      

  6,000.00 500.00  12.00 .E-MCV 23P-YFLP םגד 'חי   
      
דייאמ תדיחי ,ל"נכ םימלשומ  הלעפהו הקידב     01.15.01.0341
תכמנומ הרקתב הנקתהל "הטסק" תנוכתמב      
אלל סבג תרקתב וא מ"ס 59X59 םיחירא םע      
הדיחיה .שרדנה רתי לכו םלשומ רוביח ,לדבה      

  1,500.00 500.00   3.00 .E-MBV 36P-YFLP םגד 'חי   
      
תדיחי ,ל"נכ םימלשומ  הלעפהו הקידב     01.15.01.0350

  1,000.00 500.00   2.00 .E-MCV 52P-YFLP םגד "הטסק" 'חי   
      
טווחו רוביח  הלעפהו הקידב/ הנקתהו הקפסא     01.15.01.0360
,רתוי וא דחא דייאמל ,הלעפה לנפ/טלש לש      
    25TY-CAP. ןיוצמה םוקמב ןקתוי טלשה  

 25,200.00 400.00  63.00 .תוינכתב 'חי   
      
םאתמ לש ,םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.01.0370
E-AR55 םאתמה ,חפנ יאלגו תרושקת      
    ES-CAP לש יאלגהו "ישיבוצימ" לש  
וא דרשמ וא ללחב הנקתהל ,"קינוסיו"      
רתי לכו טווח ,תובישי .ח וא םוירוטידוא      

 22,400.00 400.00  56.00 .שרדנה 'חי   
      
םאתמ ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.01.0380

  1,320.00 165.00   8.00 .יאלגו CAP-88 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

170,320.00 10.51.10 קרפ תתב הרבעהל
049/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     049 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
170,320.00 מהעברה      

      
      
זג תרנצ תכרעמ לש  םימלשומ ןוקיתו הקידב     01.15.01.0390
לכל תינוציחה יובעה תודיחי ןיב רוריק      
,זג לגעמ ותואב םיאצמנה םידייאמה      
,םייקפואה םיווקה ,תויתמוקה תויופעתסהה      
לכהו ,דבלב םיירוקמ )T( תולצפתה ירזיבא      
תרנצה תמכס יפ לע םישרדנה םירטקב      
דודיבה ,ןרציה רושיאבו )הדובעה תינכתב(      
,תרנצל תשר תולעת ,תרנצל םלשומה      
תרנצה תודובע רתי לכו םידייאמל םירוביחה      
טרפמהו ןרציה תויחנה י"פע עצובת רשא      
לכ ןיב תרושקתה יוק תא ןכ ומכ ,קייודמבו      
לעתמ ךותב(  יובעה תדיחיל םידייאמה      
לולכמכ ,שרדנה רתי לכו )הכישמל םינתינו      
A הבעמ רובעו הדידמ אלל םלשומ דחא      

  3,000.00 3,000.00   1.00 לולכמ .וילא םירבוחמה םידייאמהו  
      
תכרעמ לש ,ל"נכ םימלשומ ןוקיתו הקידב     01.15.01.0400
B הבעמ רובע ,הרקבו רוריק זג תרנצ      

  3,000.00 3,000.00   1.00 לולכמ .וילא םירבוחמה םידייאמה  
      
תכרעמ לש ,ל"נכ םימלשומ  ןוקיתו  הקידב     01.15.01.0410
C הבעמ רובע ,הרקבו רוריק זג תרנצ      

  3,000.00 3,000.00   1.00 לולכמ .וילא םירבוחמה םידייאמהו  
      
תכרעמ לש ,ל"נכ םימלשומ  ןוקיתו הקידב     01.15.01.0420
1D הבעמ רובע ,הרקבו רוריק זג תרנצ      

  3,000.00 3,000.00   1.00 לולכמ .וילא םירבוחמה םידייאמהו  
      
תכרעמ לש ,ל"נכ םימלשומ  ןוקיתו הקידב     01.15.01.0430
E הבעמ רובע ,הרקבו רוריק זג תרנצ      

  3,000.00 3,000.00   1.00 לולכמ .וילא םירבוחמה םידייאמהו  
      
תכרעמ לש ,ל"נכ םימלשומ ןוקיתו הקידב     01.15.01.0440
F הבעמ רובע ,הרקבו רוריק זג תרנצ      

  3,000.00 3,000.00   1.00 לולכמ .וילא םירבוחמה םידייאמהו  
      
תכרעמ לש ,ל"נכ םימלשומ ןוקיתו הקידב     01.15.01.0450
G הבעמ רובע ,הרקבו רוריק זג תרנצ      

  3,000.00 3,000.00   1.00 לולכמ .וילא םירבוחמה םידייאמהו  
      
תכרעמ לש ,ל"נכ םימלשומ ןוקיתו הקידב     01.15.01.0460
H הבעמ רובע ,הרקבו רוריק זג תרנצ      

  3,000.00 3,000.00   1.00 לולכמ .וילא םירבוחמה םידייאמהו  
      
תכרעמ לש ,ל"נכ םימלשומ ןוקיתו הקידב     01.15.01.0470
I הבעמ רובע ,הרקבו רוריק זג תרנצ      

  3,000.00 3,000.00   1.00 לולכמ .וילא םירבוחמה םידייאמהו  
      

197,320.00 10.51.10 קרפ תתב הרבעהל
050/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     050 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
197,320.00 מהעברה      

      
      
תכרעמ לש ,ל"נכ םימלשומ ןוקיתו הקידב     01.15.01.0480
J הבעמ רובע ,הרקבו רוריק זג תרנצ      

  3,000.00 3,000.00   1.00 לולכמ .וילא םירבוחמה םידייאמהו  
      
לש םימלשומ טווחו רוביח הנקתהו הקפסא     01.15.01.0490
FRV ה תכרעמ לכ לע ישאר הטילש רקב      
םילצופמה םינגזמה לע תוברל ,ןינבב      
וא תרושקתה וא למשחה ירדחב םינקתומה      
ףסונ ינוציח דויצ ןכו ,םיבשחמ ידסמ ירדחב      
לכו תולקת ,ןשע תאצוה וא רורוא יחופמ ןוגכ      
םלשומ טווח תוברל ןינבב א"מ תוכרעמ רתי      
ןקתוי לנפה .)םידייאמו םיבעמ( תוכרעמה לכל      
.רחואמ רתוי בלשב טלחוי וילע רדחב      
םגד "ישיבוצימ" תרצות ,ישאר רקב/טלשה      

 16,500.00 16,500   1.00 AG-150A. 'חי   
      
םאתמ לש ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.01.0500

 20,200.00 10,100   2.00 .ACE05GY-CAP הבחרה 'חי   
      
הבחרה רקב לש ,םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.01.0510
ירדחב םילצופמ םינגזמ ןוגכ ינוציח דויצל      
רורוא יחופמ ,םידסמ וא תרושקת ,למשח      
הטילשה רקבל ורבוחי רשא ,'וכו ןשע תאצוהו      
םינקתומ ,ACD66GY-CAP םגד ,ישארה      

 33,000.00 11,000   3.00 .חולה ללוכו תואיציה לכל םינעגמ חולב 'חי   
      
תונוכמה רדח ריקב םימלשומ  הלעפהו הקידב     01.15.01.0520
קוליסל םייריצ םיחופמ לש ,יובעה תודיחיל      
תרצות םיחופמה .רדחהמ םחה ריואה      
    "SDOOW-TKALF", ףוג ,"ךורא" הנבמ  
הנבמב םוינימולא יבהלו תנבלוגמ הדלפ      
סונוק ,תינוציח םירוביח תספוק ,ימנידוריוא      
הדלפה יליפורפ תוברל תשר םע הסינכ      
שרדנה רתי לכו חופמה תוכימתל םינבלוגמה      
םגד חופמה .םימלשומ הלועפו הנקתהל      

  6,000.00 1,000.00   6.00 25/4/9/16/71JM. 'חי   
      
רזוח-לא ףדמ לש ,םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.01.0530
מ"מ 07 רטוקב יריצ חופמ  לש הטילפ חתפ לע      
יבהל יושע ףדמה .)םדוקה ףיעסה יפ לע(      
תרגסמב לכה ,ןולוקוא יבסימ ,םוינימולא      
םאתמ םע לוגעה חופמה ג"ע תנקתומ תעבורמ      
תודימב "דעי" תרצות ףדמה .שרדנכ      

  5,400.00 900.00   6.00 .מ"מ 057X057 'חי   
      
      
      
      

281,420.00 10.51.10 קרפ תתב הרבעהל
051/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     051 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
281,420.00 מהעברה      

      
      
הרקב תכרעמ לש ,םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.01.0540
תכרעמה .תונוכמה רדחמ םח ריוא קוליסל      
תרקת לע ונקתוי רשא .פמט ישגר 2 תללוכ      
הלעפה תוגרד 6 םע רקבו ,תונוכמה רדח      
לע ,)"סנמיס" וא "לראק" וא "סופנד" תרצות(      
עצבתת הלעפהה .תורוטרפמטה עצוממ יפ      
לולכמכ וז הדובע .םיחופמל למשחה חול ךרד      

  3,300.00 3,300.00   1.00 .םישרדנה הנקתההו טווחה לכ תוברל 'חי   
      
לש ,םימלשומ טווחו רוביח הנקתה הקפסא     01.15.01.0550
יחופמ רובע חוכלו דוקיפל )1 'סמ( למשח חול      
'חיל תונוכמה רדחמ םחה ריואה תאצוה      
םע תודיחי 6(הטילפה יחופמ 6 רובע ,יובעה      
ללוכ ,)דחא לכ ט"ווק 2.2 קפסהב םיעונמ      
טווחו ,הנזהה וקל חולה רוביח ,רקבה תנקתה      
קתנמ םע ,הטילפה יחופממ דחא לכ תלעפהל      

 16,500.00 16,500   1.00 .םלשומ לולכמכ וז הדובע .חופמ לכ דיל ןוחטב 'חי   
301,220.00 .FRV סיסב לע תיזכרמ א"מ תוכרעמ 10.51.10 כ"הס  

      
ם י ר ז פ מ ,ד ו ד י ב  ,ת ו ל ע ת  20.51.10 ק ר פ  ת ת       
.ם י ר ז י ב א  ,ת ו כ ב ש ו       
      
חפמ תולעת לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0010
וא רורוא ,לפוטמ/גזוממ ריוא תקפסאל ןבלוגמ      
ןיטולחל תומוטא הנייהת תולעתה .רזוח ריוא      
תוילת ,תוכימת ללוכ ריחמה ,"טסאק-קד"ב      
,היטה תופכ ,םייעוצקמ םינבלוגמ םיליפורפמ      
תורגסמ ,שרדנש גוס לכמ תויופעתסהל תונכה      
,םוטיאו הרקת/תוריק ךרד תולעת רבעמב ץע      
םיחופמל רוביח תוסיו יפדמל , םירזפמל רוביח      
פ"ע לכה ,ןיינבה םע אלמ םואית ,תואטיו      
טרפמהו םייטרדנטסה םיטרפה ,תוינכותה      
תולעתה שרדנכו טרופמכ דחוימה ינכטה      
שרדנה יבועבו ,תוחפל מ"מ 7.0 יבועב הנייהת      

 13,000.00 130.00 100.00 .םיטרפה יפ לע ר"מ   
      
יבועב תולעת ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0020
רוביח ,ןשע תאצוהל,תומוטא ,מ"מ 52.1      

    200.00 200.00   1.00 שרדנה רתי לכו )םינסחמב( תוילת ,םיחופמל ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      

 13,200.00 20.51.10 קרפ תתב הרבעהל
052/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     052 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
 13,200.00 מהעברה      

      
      
תולעת לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0030
וט תודבעממ הקיניל ,שא ןיסח ןליפורפילופ      
תוכימתו תוילת ןיטולחל תומוטא ,םיפדנמ      
רבח ,תולעתה רמוח יליפורפמ      
,חופמ וא ףדנמ אצומל רובח ,תוכבש/םירזפמל      
רתי לכו ,מ"מ 6 רמוחה יבוע .שרדנה רתי לכו      
הנעצובת תולעתה( תוינכתהו טרפמה תושירד      

    495.00 495.00   1.00 .)"טסלפ.יו.יפ" וא "לפוקא" י"ע קרו ךא ר"מ   
      
תולעת לש ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0040
תודימע ,הפושחו היולג הנקתהל .יס.יו.פ      

    550.00 550.00   1.00 .מ"מ 6 לש רמוח יבועב ,V.U. תנירקב ר"מ   
      
ימרט דודיב לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0050
.רורוא תולעתל וא ריוא גוזימ תולעתל ינוציח      
םע ,קבדב הלעתה תונפדל קזוחי דודיבה      
דודיבה .מ"ס 06 לכ ןבלוגמ חפ יטריס תקיבח      
תוברל 5.1FCP לש לקשימבו 2" לש יבועב      

  4,500.00  90.00  50.00 .תוינכותהו טרפמה תושירד רתי ר"מ   
      
דודיב לש ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0060
הזיג  םע ,ריוא גוזמ תולעתב ימינפ יטסוקא      
תושירד רתי לכו םיכורא םיביס ,תילירקא      

  2,750.00  55.00  50.00 .1" דודיבה יבוע ,תוינכתב םיטרפהו טרפמה ר"מ   
      
תושימג תולעת לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0070
1" ינוציח ימרט דודיבב תודדובמ ריוא גוזימל      
םע הכימתה תרוצ ,מ"ס 06 לכ תוכימת ללוכ      
םע יטפילא/לוגע אצומל רוביח ,דופירו טרס      
תושירד רתי ללוכ ,דבלב ם"בלפמ קודיה יטריס      

    625.00 125.00   5.00 .41" רטוקב תולעתה ,תוינכותהו טרפמה רטמ   
      
תולעת ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0080

    550.00 110.00   5.00 .21" רטוקב תודדובמ תושימג רטמ   
      
תולעת ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0090

  3,500.00 100.00  35.00 .01" רטוקב תודדובמ תושימג רטמ   
      
תולעת ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0100

  4,275.00  95.00  45.00 .8" רטוקב תודדובמ תושימג רטמ   
      
תולעת ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0110

  5,850.00  90.00  65.00 .6" רטוקב תודדובמ תושימג רטמ   
      
תולעת ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0120

    400.00  80.00   5.00 .4" רטוקב תודדובמ תושימג רטמ   
      
      

 36,695.00 20.51.10 קרפ תתב הרבעהל
053/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     053 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
 36,695.00 מהעברה      

      
      
תולעת לש ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0130
.שרדנה רתי לכו תובכש 3 ,דודיב אלל תושימג      

  1,350.00  90.00  15.00 .8" רטוקה רטמ   
      
תולעת ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0140

  2,905.00  83.00  35.00 .6" רטוקב דודיב אלל תושימג רטמ   
      
ינוק אצומ לש םימלושמ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0150
הלעתמ יטפילא/לוגע )2" דודיבה( דדובמ      
,לוגע ינדי תויומכ תוסיו ףדמ ללוכ תינבלמ      
רטוקב השימג הלעת רובע 61"/41" תודימב      

    430.00 430.00   1.00 .שרדנכו דבלב טרופמכ 41" 'חי   
      
ינוק אצומ לש ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0160
השימג הלעת רובע 41"/21" תודימב ,דדובמ      

    395.00 395.00   1.00 .21" רטוקב 'חי   
      
ינוק אצומ לש ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0170
השימג הלעת רובע 21"/01" תודימב ,דדובמ      

    340.00 340.00   1.00 .01" רטוקב 'חי   
      
ינוק אצומ לש ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0180
השימג הלעת רובע 01"/8" תודימב ,דדובמ      

    320.00 320.00   1.00 .8" רטוקב 'חי   
      
ינוק אצומ לש ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0190
השימג הלעת רובע 8"/6" תודימב ,דדובמ      

    285.00 285.00   1.00 .6" רטוקב 'חי   
      
ינוק אצומ לש ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0200
השימג הלעת רובע 6"/4" תודימב ,דדובמ      

    230.00 230.00   1.00 .4" רטוקב 'חי   
      
אל ינוק אצומ ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0210
הצקמ וא תינבלמ הלעתמ יטפילא/לוגע דדובמ      
השימג הלעת רובע 01"/8" תודימב ,הלעת      

    300.00 300.00   1.00 .שרדנכו טרופמכ ,8" רטוקב 'חי   
      
ינוק אצומ ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0220

    260.00 260.00   1.00 .6" רטוקב השימג הלעת רובע 8"/6" תודימב 'חי   
      
אצומ לש ךא ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0230
רובח ,ןליפורפילופ םייושע ,תוסיו ףדמ םע ינוק      
תושימג הקיני תולעתל ,תוינבלמ .פ.פ תולעתל      
01"/8" תודימה שרדנה רתי לכו )םוינימולאמ(      

  1,200.00 1,200.00   1.00 .8" רטוקב השימג הלעת רובע 'חי   
      
      

 44,710.00 20.51.10 קרפ תתב הרבעהל
054/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     054 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
 44,710.00 מהעברה      

      
      
ינוק אצומ ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0240

  1,050.00 1,050.00   1.00 .8"/6" תודימב .פ.פ יושע 'חי   
      
תוסיו יפדמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0250
םינגואמ םיענוממ וא םיינדי ריוא תויומכ      
חטשה יפלו תונוש תודימב ,תולעתב הנקתהל      
םייניש ילגלג .)ר"מ 52.0 םומינימ( וטנ םינפ      
הריגסו החיתפ םיינדי תוסיו יפדמל ,םייומס      
לש הליענ תורשפאו ,בצמ הארמ םע תידי י"ע      
,"דעי" תרצות היהי תוסיוה ףדמ .יוצר בצמ      
,םיידגנ םינגוא תועצמאב הלעתל רוביח      
)2"( ינוציח ימרט דודיבו תטלחומ המיטא      

  1,680.00 2,400.00   0.70 .שרדנכו טרופמכ תודדובמ תולעתב הנקתהב ר"מ   
      
תוסיו יפדמ ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0260

  1,187.50 2,375.00   0.50 .דודיב אלל ,םיינדי ר"מ   
      
ןשע/שא יפדמ לש ,םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0270
,םיענוממ ,'צ 771 -ו ,'צ 27 םיכיתנ ינש םע      
ינוציח ריצ ,ןוראוצ םע שא תוריקב הנקתהל      
אשונ , "דעי" תרצות ,שרדנה רתי לכו עונמל      
םומינימ ,יקנה חטש יפ לע ריחמה .י"ת תדועת      

    750.00 3,000.00   0.25 .ר"מ 52.0 ר"מ   
      
לש ,םימלשומ טווחו רובח הנקתהו הקפסא     01.15.02.0280
עונמה ,"ומילב" ,ענוממ ןשע/שא ףדמל עונמ      
    .C.N, םע ,ףדמה ריצל רוביח ,טלוו 42 חתמל  
םיבצמל למשחה חולב לנגיס ןתמל לובג יעגמ      
החוטב הלועפל שרדנה רתי לכו "רוגס -חותפ"      

    900.00 900.00   1.00 .תינקתו 'חי   
      
רוביח ללוכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0290
תוסיו ףדמ לש .תוילתו תוכימת ,תולעתל      
ריוא תקיפס תרימשל לוגע ריוא תויומכ      

  1,320.00 1,320.00   1.00 .001NE םגד "סקורט" תרבח תרצות ,העובק 'חי   
      
םגד םותסש ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0300

  1,100.00 1,100.00   1.00 EN80. 'חי   
      
,א"גה לוורש לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0310
ינשמ םינגוא םע ןבלוגמ 04.קס רונצ יושע      
םע םינגואה .ןוטבה ריקל ןוגיע יצוקו ,םידדצה      
,םיגרבה תסנכה רשפאל םימוא ןגמו םימוא      
לכו רוצייה רחאל םינבלוגמ ,טרפה פ"ע לכהו      

  1,750.00 1,750.00   1.00 .01" לוורשה רטוק .שרדנה רתי 'חי   
      
א"גה לוורש ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0320

  1,400.00 1,400.00   1.00 .6" רטוקב ,ןגואמ 'חי   
 55,847.50 20.51.10 קרפ תתב הרבעהל

055/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     055 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
 55,847.50 מהעברה      

      
      
א"גה לוורש ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0330

  1,200.00 1,200.00   1.00 .4" רטוקב ,ןגואמ 'חי   
      
א"גה ילוורש ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0340
,דייאמל הרקבו למשח רוריק זג תרנצ ירבעמל      
ירבעמ ביבס ינקית םוטיא ללוכ ,2" רטוקה      
רטוקה .TCM תמגוד רבעמ ילוורש ,תרנצה      

  1,750.00 1,750.00   1.00 "2. 'חי   
      
ריק רזפמ לש ,םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0350
יחטשמל ,רוזיפ תואספוקל המאתה ,יראניל      
םיעטקו םיליעפ םיעטק םע ,הריגסהו סבגה      
ךרואה יפ לע ,לדבה אלל )רוחשב( םימוטא      
עבקיש ןווגב ,)רטמ 5.0 םומינימ( דבלב      
תרצות רזפמה .שרדנה רתי לכו לכירדאה      

  3,320.00 830.00   4.00 .תורוש V-N-Z-LCD, 21 -םגד "דעי" רטמ   
      
רזפמ ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0360

 18,460.00 710.00  26.00 .תורוש V-N-Z-LCD, 01 רטמ   
      
רזפמ ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0370

    880.00 880.00   1.00 .תורוש N-Z-LCD, 61 רטמ   
      
רזפמ ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0380

  1,920.00 640.00   3.00 .תורוש N-Z-LCD   41 רטמ   
      
רזפמ ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0390

  9,570.00 660.00  14.50 .תורוש N-Z-LCD, 21 רטמ   
      
רזפמ ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0400

  3,600.00 600.00   6.00 .תורוש N-Z-LCD, 8 רטמ   
      
רזפמ ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0410

  1,300.00 520.00   2.50 .תורוש  N-Z-LCD 5 רטמ   
      
רזפמ ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0420

  3,850.00 385.00  10.00 .תורוש N-Z-LCD, 4 רטמ   
      
רזפמ ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0430

 29,025.00 1,935.00  15.00 .תורוש N-5F-LCD, 04 רטמ   
      
רזפמ ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0440

 21,375.00 1,425.00  15.00 .תורוש N-5F-LCD, 03 רטמ   
      
      
      
      
      

152,097.50 20.51.10 קרפ תתב הרבעהל
056/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     056 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
152,097.50 מהעברה      

      
      
ירזפמ ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0450
    N-Z-LCD 42 סוידר יפל םילגועמ ,תורוש  
,)הצעומה תובישי רדחל( םוקמב דדמיש      

 19,200.00 3,200.00   6.00 .מ"ס 001 לש םיעטקב 'חי   
      
,יתרקת רזפמ ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0460
,סבגה תורקת םע םואית ללוכ ,"ץירח" סופיט      
וא/ו םימלש םיעטקב ,רוזיפה תואספוקל רוביח      
ףצר תלבקל "םירשימ" םע לבא םיקלחב      
םימוטא םיעטקו םיליעפ םיעטק םע ,םיבהלה      
רזפמה .שרדנה  רתי לכו ,לדבה אלל )רוחשב(      

  3,825.00 850.00   4.50 .תורוש TLS, 4-52 םגד "דעי" תרצות רטמ   
      
רזפמ ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0470

  6,660.00 740.00   9.00 .תורוש TLS, 3-52 רטמ   
      
רזפמ ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0480

 40,020.00 580.00  69.00 .תורוש TLS, 2-52 רטמ   
      
רזפמ ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0490

  5,220.00 580.00   9.00 .תורוש TLS, 2-02 רטמ   
      
רזפמ ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0500

  1,575.00 350.00   4.50 .תורוש TLS, 1-02 רטמ   
      
-ףילחמ" רזפמ לש ,םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0510
KTCA 06X06 םגד "דעי" תרצות ,"חירא      
דודיבב תדדובמ ןבלוגמ חפ תספוק םע ,מ"ס      
הקפסאה תלעת רטוקב ןוראוצ ,ימרט      

    700.00 700.00   1.00 .21X"21" תודימב רזפמה .השימגה 'חי   
      
KTCA רזפמ ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0520
אלל 6X"9" וא 9X"9" תודימב רזפמ םע      

  2,100.00 700.00   3.00 .לדבה 'חי   
      
הקיני תכבש לש ,םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0530
,םירופיצ דגנ תשר םע םשג דגנ ,ץוח ריואל      
וטנ חטשה יפ לע ,PTR םגד "דעי" תרצות      

  4,715.00 2,050.00   2.30 .)ר"מ 1.0 םומינימ( דבלב ר"מ   
      
דגנ הכבש ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0540

  5,937.50 2,375.00   2.50 .F-PTR ,ןנסמ םע םשג ר"מ   
      
ריוא תכבש  ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0550
םיליעפ אל םיעטק םע ,TR "דעי" ,רזוח      

 11,500.00 1,150.00  10.00 .שרדנה רתי לכו )רוחשב( םימוטא ר"מ   
      
      

253,550.00 20.51.10 קרפ תתב הרבעהל
057/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/11/2019
דף מס':     057 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
253,550.00 מהעברה      

      
      
ריוא תכבש ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0560

  7,500.00 1,500.00   5.00 .ןנסמ םע F-TR "דעי" ,רזוח ר"מ   
      
הקפסא תכבש לש ,םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0570
םגד "סקורט" תרצות )"קסיד"( הלוגע הקיני וא      
    SVL-Z/SVL, הרקתל תרגסמה רוביח תוברל,  
הלעתל רוביח ,לופכ םוא םע תחלצה תליענ      
רתי לכו קדהתמ ם"בלפ טרס םע השימג      

  1,400.00 175.00   8.00 .מ"מ 002 רטוקה .שרדנה 'חי   
      
הכבש/רזפמ ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0580

  3,190.00 145.00  22.00 LVS/Z-LVS160. 'חי   
      
לוק יקיתשמ לש ,םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0590
5.0 םומינימ( חפנה יפ לע ,ריוא יפדוע רורחשל      

  2,475.00 4,950.00   0.50 .שרדנה רתי לכו )ק"ממ ק"מ   
      
תנווכהל "םירוטקרטסקא" לש הנקתהו הקפסא     01.15.02.0600
,)ןנווכתמ םגד( "דעי"  תרצות ,רזפמל ריוא      

  1,250.00 250.00   5.00 .מ"ס 52X04 תודימב 'חי   
      
,רוזיפ תואספוק לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0610
המאתה ללוכ ,םהינימל ץירח ירזפמ רובע      
םע ,ןוטב תרקתל הילת ,רזפמלו הרקתל      
תויומכ תסוו לעב שרדנ רטוק לכב ןוראוצ      
דודיב ,)רוזיפה ץירח ךרד השיג לעב( ילרגטניא      
תודימ ."דעי" תרצות ,שרדנה רתי לכו יטסוקא      

  9,000.00 500.00  18.00 .מ"ס 521-031X03X03 הספוקה 'חי   
      
תואספוק ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0620

 16,100.00 460.00  35.00 30X30X120. 'חי   
      
תואספוק ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0630

  7,040.00 440.00  16.00 30X30X115-110. 'חי   
      
תואספוק ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0640

    770.00 385.00   2.00 30X30X100-90. 'חי   
      
תואספוק ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0650
אלל( 6" רטוקב ןוראוצ ,ינוציח דודיב םע רוזיפ      
.שרדנה רתי לכו הרקת/ריקל עוביק ,)תסוו      

  6,325.00 275.00  23.00 .מ"ס 51X53X53  תודימה 'חי   
      
תואספוק ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0660

  1,100.00 275.00   4.00 .מ"ס 51X02X02 תודימב רוזיפ 'חי   
      
      
      

309,700.00 20.51.10 קרפ תתב הרבעהל
058/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     058 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
309,700.00 מהעברה      

      
      
תואספוק ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0670
ןוראוצ םע ,מ"ס 03X52X03 תודימב רוזיפ      

  1,375.00 275.00   5.00 "8. 'חי   
      
לוגע רזפמ לש ,םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0680
DMMR םגד "דעי" תרצות ,א"גה לוורשל      

    415.00 415.00   1.00 .01" לוורשל 'חי   
      
לוורשל רזפמ ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0690

  1,245.00 415.00   3.00 "6. 'חי   
      
לוורשל רזפמ ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.02.0700

    275.00 275.00   1.00 "4. 'חי   
313,010.00 .םירזיבא ,תוכבשו םירזפמ,דודיב ,תולעת 20.51.10 כ"הס  

      
ת א צ ו ה ו  ר ו ר ו א  י ח ו פ מ  30.51.10 ק ר פ  ת ת       
.ן ש ע       
      
)םישימג םע( תולעתל רובח הנקתה הקפסא     01.15.03.0010
,תקתשומ הביתב רורוא חופמ לש ,למשחלו      
ע"ש וא "חבש" לש PQDD 7-9 םגד תמגוד      
הסינכ ילגופירטנצ חופמ םע ,"סירוא" לש      
חופמ ,תויוריהמ 3 םע הרישי הענהב ,הלופכ      
    1-F תושירד רתי לכו ,דויצה תואלבט פ"ע  

  4,290.00 4,290.00   1.00 .תוינכותהו טרפמה 'חי   
      
חופמ ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.03.0020
תסוו תוברל ,ימיכ ףדנממ הקיניל .יס.יו.יפ      
יפ לע חופמה יבוביס יונשל( ינורטקלא תוריהמ      
קתנמו הלעתב ץחל שגר )ףדנמה תלד בצמ      
לכו ,רקבל רבוחי תוריהמה תסוו .ןוחטב      
הקיפסה תרקב תכרעמ תמלשהל שרדנה      

 12,100.00 12,100   1.00 .F-2 רפסמ חופמ ,הז חופמל 'חי   
      
חופמ ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.03.0030
,הרישי הענהב ,תודבעמה רורואל .יס.יו.יפ      
קתנמו )למשחה חולב( תוריהמ תסוו ,ץחל שגר      

 11,000.00 11,000   1.00 .F-3 רפסמ חופמ ,שרדנה רתי לכו ןוחטב 'חי   
      
רורוא חופמ ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.03.0040
,םוירוטידואה יתוריש רורואל ילגופירטנצ      
תוריהמ תסוו ,הרישי הענהב ,תנבלוגמ הדלפמ      

  3,850.00 3,850.00   1.00 .F-4 חופמ ,שרדנה רתי לכו 'חי   
      
חופמ ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.03.0050
לכוא תשגהו תנכה רוזאמ הקיניל ילגופירטנצ      

  4,950.00 4,950.00   1.00 .F-5 חופמ ,הירטיפקב 'חי   
 36,190.00 30.51.10 קרפ תתב הרבעהל

059/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/11/2019
דף מס':     059 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
 36,190.00 מהעברה      

      
      
חופמ ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.03.0060
םידרשמה ףגא יתוריש רורואל ילגופירטנצ      

  4,400.00 4,400.00   1.00 .F-6  חופמ 'חי   
      
תויומכ תסוו לש ,םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.03.0070
רשא ,F-2 חופמל יס.יו.יפ יושע )רפמד( ינדי      

    330.00 330.00   1.00 .הטילפה תלעתלו הקינסה חתפ לע ןקתוי 'חי   
      
םיחופמ לש ,םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.03.0080
חפמ לוורש ללוכ ,ןשע תאצוהל םיילאיסקא      
,הקיניה ריק ןפודב מ"מ 52.1 יבועב ןבלוגמ      
םיליגר ,ההובג .פמטב דימע שימג רבחמ      
"דעי" ןיטולחל םוטא ףדמ ,תודיער ימלובו      
    LWPMD ענוממ )C.N( המאתה חול םע  
תנבלוגמ תשרו המוטק הלעתו ,חופמה ןגואל      
    2X02X02 טרפה יפ לע לכה ,אצומה לע  
םגד "SDOOW- TKALF" תרצות םיחופמה      
    MJ65TH/61/3/2/02 ךורא הנבמ ,דבלב,  
פ"ע שרדנה רתי לכו ,תינוציח םירוביח תספוק      
םיחופמ ,דויצה תואלבטו ,תוינכתב םיטרפה      

 43,000.00 10,750   4.00 .F-01,9,8,7 רפסמ 'חי   
      
תאצוה יחופמ ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.03.0090
,ןסחמה תרקתמ תוילת ,םינסחמל ןשע      
ךתחל רבעמ םע( הקיני תלעתל םירבוחמ      
הנבמב חופמה ,ינוציחה ריקל םיעובקו )לוגע      
םגד ,דבלב ל"נה תרצותהמ ,"ךורא"      

 30,000.00 5,000.00   6.00 .ד"לבס TH 0541 01/5/4/61/05 'חי   
      
לא ףדמ לש , םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.03.0100
חתפ לע ןקתומ ,ןשע תאצוה חופמל ,רזוח-      
יושע ףדמה ,)תיזחה לע ריקל רבעמ( הטילפה      
יריצ ,מ"מ 52.1 יבועב ןוולוגמ חפ יבהל      
,תעבורמ תרגסמב לכה ,זילפ יבסימ ,מ"בלפ      
י"ע רצוימכ ,םינוולוגמ תרגסמהו םיקלחה לכ      
ץחל תחת וחתפי םיפדמה ."תכתמ סקוו"      
05 לע הלעי אל םכרד ץחלה לפמ ,ריואה      

  6,000.00 1,000.00   6.00 מ"מ 055X055 )םינפ( ףדמה תדימ ,לקספ 'חי   
      
חופמ לש ,םימלשומ רובחו הנקתה הקפסא     01.15.03.0110
רוגס הגוצת רוזאל גזוממ ריוא תסנכה      
,הגוצתה תרקתב ןקתומ חופמה ,)"לולבש"(      
םגד ,CA עונמ םע MBE תרצות      
    10-41LC-002D4W )תשרו תרגסמ םע  
רשא תוריהמ תסוו םע קפוסי חופמה .)הנגה      

  1,300.00 1,300.00   1.00 .םלשומ טוויחו ,ול ךומסב ןקתוי 'חי   
      
      

121,220.00 30.51.10 קרפ תתב הרבעהל
060/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/11/2019
דף מס':     060 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
121,220.00 מהעברה      

      
      
לולכמ לש ,םימלשומ רובחו הנקתה הקפסא     01.15.03.0120
דוקיפ י"ע תרשואמ ,כ"בא ןוניסו רורוא תכרעמ      
,"בקעי ןורכז לא-תיב תוישעת" תרצות ,ףרועה      
לולכמ תא ללוכ לולכמה ."חנ תבית" תרדס      
חופמה ,ןנסמה ,קנשמ ,הקיניה ןנסמו םותסש      
ףדהה םותסש תא ןכו )די תרוסמת + ילמשח(      
לכו ןוטבה תקיציב תונכהה לכ ,ריואה רורחשו      

 22,000.00 22,000   1.00 .HAF 003/008 לולכמה םגד .שרדנה רתי 'חי   
143,220.00 .ןשע תאצוהו רורוא יחופמ 30.51.10 כ"הס  

      
.ה ר ק ב ו  ל מ ש ח  40.51.10 ק ר פ  ת ת       
      
לש ,םימלשומ טוויחו רוביח הנקתה הקפסא     01.15.04.0010
יחופמ רובע חכלו דוקיפל 2.סמ למשח חול      
םוטא ,גגה לע הנקתהל חולה .הקיני וא/ו רורוא      
רתי לכו ,ןוגג ,הלופכ תלד ,)PI 55( ןיטולחל      
תוריהמה יתסוו ונקתוי חולב .שרדנה      
םהינימל םירקב וא/ו )חופמ לכ םע םיקפוסמה(      
םלשומה טווחה תוברל ,)דרפנב םימלושמה(      
רתי לכו )םיככוסמ םילבכ םע( םיחופמל      

  8,800.00 8,800.00   1.00 .F, 3-F-2 םיחופמל ,טרופמכו שרדנה 'חי   
      
למשח חול ,ל"נכ םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.04.0020

  8,800.00 8,800.00   1.00 .F, 5-F-4 םיחופמ תלעפהל ,3 .סמ 'חי   
      
לש ,םימלשומ טווחו רובח הנקתה הקפסא     01.15.04.0030
ימיכ ףדנמל ריוא תקיפס תרקב תכרעמ      
"סקינפ" 'בח תרצות תכרעמה ,הדבעמב      
ףדנמ רקב םע ,)"וקפוסניא" י"ע קוושמ(      
    TFD-034 MHF, תדדוב תיכנא תלד שגר  
    011 SSV, ריממו ,תוריהמה תסוול קשממ  
לכ ןיב םלשומ טווח ,CDV03/CA42 חתמ      
תסוול תלדה שגר ןיבו תכרעמה יביכרמ      
לולכמכ ,שרדנה רתי לכו גגה לע תוריהמה      

  8,600.00 8,600.00   1.00 .םלשומ 'חי   
      
לש ,םימלשומ טוויחו רוביח ,הנקתה ,הקפסא     01.15.04.0040
תוברל ,ןשע תאצוה חופמל ינויח למשח חול      
הנכה ,םירזיבא ,םיקספמ,ןומיס תורונמ      
לולכמכ לכהו שא יוביכ תזכר םע היצרגטניאל      
תושירדו ןקתה תויחנה יפ לע םלשומ      
רושיאו תמלשומ הלעפה תלבקל דע ,תוחיטבה      

 36,000.00 18,000   2.00 .תויושרה 'חי   
      
      
      
      

 62,200.00 40.51.10 קרפ תתב הרבעהל
061/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     061 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
 62,200.00 מהעברה      

      
      
יחופמל שא יניסח םילבכ לש הנקתהו הקפסא     01.15.04.0050
תויתשתה לכ תנכה תוברל, ןשע תאצוה      
,ןינבב םייקה בצמה םע םואיתו תושרדנה      
םיחופמה לכל ,הדידמ אלל םלשומ לולכמכ      
הרטמל םידעוימה למשחה תוחולל םירבוחמה      

 50,000.00 25,000   2.00 לולכמ .וז  
112,200.00 .הרקבו למשח 40.51.10 כ"הס  

      
ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו א  ת ו כ ר ע מ  50.51.10 ק ר פ  ת ת       
כ "ב א       
      
לוורש/רוניצ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.05.0010
םינגוא ירוביח םע הדלפ יושע ינקית א"גה      
רחאל לוח יוקינ ,ךותיר ירוביחב )םינגוא ללוכ(      
ץבא תייטבמאב לוורשה לכ ןווליגו רוצייה רמג      
עבצבו תובכש יתשב דוסי עבצב העיבצ ,םח      
08-06 ךרואב לוורשה .תובכש יתשב ןוילע      
ןקתומ 8" רטוקבו ריקה יבועל םאתהב מ"ס      
רתי לכו םוטיא .םייק ריקב תנזואמ הרוצב      

 11,250.00 750.00  15.00 .א"גה תונקת יפל שרדנה ע"י   
      
לוורש/רוניצ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.05.0020
םינגוא ירוביח םע הדלפ יושע ינקית א"גה      
רחאל לוח יוקינ ,ךותיר ירוביחב )םינגוא ללוכ(      
ץבא תייטבמאב לוורשה לכ ןווליגו רוצייה רמג      
עבצבו תובכש יתשב דוסי עבצב העיבצ ,םח      
05-04 ךרואב לוורשה .תובכש יתשב ןוילע      
רובע 4" רטוקבו ריקה יבועל םאתהב מ"ס      
תנזואמ הרוצב ןקתומ ריוא גוזמ תרנצ רבעמ      
גוזמ תרנצ רבעמ לש טלחומ םוטיא .םייק ריקב      
דוקיפהו למשחה ילבכ תדדובמה ריואה      
רובע( TCM/TSB תירלודומ םוטיא תכרעמב      
לכו )רחס ןוי -רוא י"ע קוושמכ םינגומ םיבחרמ      

  3,600.00 900.00   4.00 .א"גה תונקת יפל שרדנה רתי 'חי   
      
לש םימלשומ טוויחו רוביח הנקתהו הקפסא     01.15.05.0030
תבית" תרדיסמ כ"בא ןוניסו רורוא תוכרעמ      
תיב" תוישעת תרצות 006/0061AF םגד "חנ      
הדיחיה ,םינגומ םיבחרמו םיטלקמ רובע "לא      
:תללוכ תכרעמה .ילארשי ןקת ות תלעב היהת      
ןנסמ םע )רב 3( ריוא תסינכל  ףדה םותסש      
ילמשח ענה םע חופמ ,)3061FVSE( ינושאר      
    )006/0061HL(, רוביח .ריוא תויומכ דמ  
רתי לכו למשחה תוכרעמל ,םילוורשל תכרעמה      

 32,000.00 32,000   1.00 'פמוק .שרדנה  
      
      

 46,850.00 50.51.10 קרפ תתב הרבעהל
062/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     062 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
 46,850.00 מהעברה      

      
      
לש םימלשומ טוויחו רוביח הנקתהו הקפסא     01.15.05.0040
תבית" תרדיסמ כ"בא ןוניסו רורוא תוכרעמ      
תיב" תוישעת תרצות 081/084AF םגד "חנ      
הדיחיה ,םינגומ םיבחרמו םיטלקמ רובע "לא      
:תללוכ תכרעמה .ילארשי ןקת ות תלעב היהת      
ןנסמ םע )רב 3( ריוא תסינכל  ףדה םותסש      
ילמשח ענה םע חופמ ,)384FVSE( ינושאר      
    )081/084AF(, רוביח .ריוא תויומכ דמ  
רתי לכו למשחה תוכרעמל ,םילוורשל תכרעמה      

 96,000.00 24,000   4.00 .שרדנה 'חי   
      
לש םימלשומ טוויחו רוביח הנקתהו הקפסא     01.15.05.0050
, A 308םגד ,ץחל רורחשו ףדה םותסש      
םיטלקמ רובע "לא תיב" תוישעת תרצות      
ןקת ות תלעב היהת הדיחיה ,םינגומ םיבחרמו      

  6,000.00 3,000.00   2.00 .שרדנכו טרופמכ ילארשי 'חי   
      
לש םימלשומ טוויחו רוביח הנקתהו הקפסא     01.15.05.0060
, A 384 םגד ,ץחל רורחשו ףדה םותסש      
םיטלקמ רובע "לא תיב" תוישעת תרצות      
ןקת ות תלעב היהת הדיחיה ,םינגומ םיבחרמו      

  5,100.00 1,700.00   3.00 .שרדנכו טרופמכ ילארשי 'חי   
      
ישרפה ץחל דמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.05.0070
תימינפ המגרפאיד לעב "swolleB" סופיטמ      
-A םגד םימ מ"מ 005-0 לש הדידמ םוחתל      
    TPD , רקיע( ןגוממה רוזיאה ךותב הנקתהל  
םירישכמ חול ג"ע ןקתוי רישכמה .)טלקמה      
ג"ע ,ריקהמ קחורמו ןגלואמ םוינימולא יושע      
הספוק תמגוד יוסיכ ןקתוי תירוניצה אצומ      
רחאל האלמ המיטא ,הרוטרפמט שגרל      
רוביח  ,תכרעמהו תוירוניצה תנקתה תמלשה      
תרקב ללוכ הרקבו דוקיפ למשחה תכרעמל      
לע ונקתויש הלקתו הלועפ תוירונ ,םזמז,הנבמ      

 14,000.00 3,500.00   4.00 'פמוק .שרדנה רתי לכו דרפנ לנפ  
167,950.00 כ"בא ןוניסו רורוא תוכרעמ 50.51.10 כ"הס  

      
ר י ק  -א "מ  ת כ ר ע מ  60.51.10 ק ר פ  ת ת       
ם י ד ס מ  ש ח נ       
      
טרפמה תויחנה יפ לע הנעצובת תודובעה לכ      
םיטרפהו 'א בלש תוינכת ,'א בלשל דחוימה      
ךמסומה וגיצנו ל"וחב דויצה ןרצי .תוינכותב      
שרדנה לכ תא ויריחמב לולכי ןלבקהו ץראב      
.טרופמל םאתהב      
      
      

60.51.10 קרפ תתב הרבעהל          
063/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     063 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יובע תדיחי לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.06.0010
תללוכ הדובעה .FRV-ה תכרעמל תיזכרמ      
,למשחה תנזהל ,תרושקתו זג תרנצל רובח      
ימלוב ,לודומ לכ רובע תונזהל הקולח חול      
יתשב דבלב "דפ-W-רפוס" גוסמ תודיער      
ןרציה תושירד י"פע שרדנה רתי לכו ,תובכש      
תרצות תודיחיה .תמלשומ הנקתהל טרפמהו      
"יטלומ-יטיס" הרדיס "קירטקלא ישיבוצימ"      
לש רוריק תקופתל MKY211P-YMUP  םגד      
,A014-R רוריק זג םע ,).ק.ט 6.3( ט"ווק 6.21      

 24,000.00 24,000   1.00 .דבלב טרופמכ ,ע"ש וא 'חי   
      
דייאמ תדיחי לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.06.0020
תרנצל רובח ,"יולג יליע" גוסמ ןינבב תימינפ      
הדיחיה .זוקינל רובח ,תרושקתה וקל ,זגה      
יאנתב ).ק.ט 8.0( ט"ווק  לש רוריק תקופתל      
תרדיס "קירטקלא ישיבוצימ" תרצות ,ןונכתה      
וא E- MBV521P-YFKP םגד "יטלומ-יטיס"      
לכ תא ללוכ ריחמה .דבלב טרופמכ ע"ש      

 19,200.00 4,800.00   4.00 .גוס לכמ םיסימו תמלשומ הנקתהל שרדנה 'חי   
      
תרנצ תכרעמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.06.0030
םיווקה ,םידייאמל יובעה תדיחי ןיב רוריק זג      
םיירוקמ )T( תולצפתה ירזיבא ,םייקפואה      
תמכס יפ לע םישרדנה םירטקב לכהו ,דבלב      
,ןרציה רושיאבו )הדובעה תינכתב( תרנצה      
,תרנצל תשר תולעת ,תרנצל םלשומה דודיבה      
תרנצה תודובע רתי לכו דיייאמל םירוביחה      
טרפמהו ןרציה תויחנה י"פע עצובת רשא      
ןיב תרושקתה יוק תא ןכ ומכ .קייודמבו      
םינתינו לעתמ ךותב(  יובעה תדיחיל דייאמה      
םלשומ דחא לולכמכ ,שרדנה רתי לכו )הכישמל      
םידייאמהו 1F הבעמ רובעו הדידמ אלל      

 12,000.00 12,000   1.00 לולכמ .וילא םירבוחמה  
      
הטילשו הלעפה לנפ לש הנקתהו הקפסא     01.15.06.0040
AAM 03-RAP םגד "ישיבוצימ" תרצות יזכרמ      

  3,600.00 900.00   4.00 .ימוי יוביכו הלעפה ןועשל תורשפא םע 'חי   
 58,800.00 םידסמ שחנ ריק -א"מ תכרעמ 60.51.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

1,096,400.00 היצפוא - ריוא גוזימו רורוא תוכרעמ 51.10 כ"הס  
064/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     064 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ך ו כ י ס ו  ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  91.10 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  10.91.10 ק ר פ  ת ת       
ך ו כ י ס ו       
      
ץבאב הליבטב םינבלוגמ הדלפה יטנמלא לכ      
לש הנושאר הבכשב םיעובצו יוקינ רחאל םח      
2 + ןורקימ 06 יבועב "לגופא" דוסי עבצ      
ןורקימ 05 יבועב "יטפילא סלגמט" לש תובכש      
.תחא לכ      
      
תוינוציח הדלפ תוגרדמ תכרעמ עוציבו ןונכת     01.19.01.0020
,םידחוימ םיגרב ,תועלצ  ,תוגרדמ :7 'סמ      
יגרבו תוטלפ ,תורוק ,תוקעמ ,םייניב יחטשמ      
טרופמכ םינוש םיכתחבו םייבועב ,ןוגיע      
יפלו 18-0041 'סמ היצקורטסנוק ןוילגב      
םיטנמלאה .לכירדא יטרפ + םיכתח + תוינכת      
ןוטב ריקל ןוגיע יגרבב םירבוחמ םיאשונה      
לדומ ללוכ רוצי תוינכת שיגי ןלבקה .םייק      
.לכירדאהו סדנהמה תקידבל בשחוממ יבחרמ      
םייקה ןוטבה ריק לש הדידמ תללוכ הדובעה      
ללוכ ריחמה .םייקל רוציה תוינכת תמאתהו      
תלברל םח ץבאב םיטנמלאה לכ לש הליבט      
ןוילע עבצ תבכש ,ןורקימ 021 יבועב ןובלג      
תמאתה ןכו ,לכירדאה יטרפ יפל רמיירפו      
הנבמה גגלו חותיפה תפצרל רוביחב םיסלפמ      
תומאתה תללוכ הדובעה .ןוטבמ םייקה      
קלחב חטשב םייקה הדלפה ןורשגל םירוביחה      

 85,000.00 85,000   1.00 'פמוק .תוגרדמה לש ןוילעה  
      
יפל טלפמוק לכה )0200.10.91 ףיעס ךשמה(      
.תולכירדאו היצקורטסנוק תינכותב םיטרפ      
םיטירפ ןכו TS-A-364-70 תינכות האר      
    02-TM, 12-TM, 22-TM תמישרב  
תוינכות סיסב לע עצובי ןונכתה .תורגסמה      
    EDAM-SA םימייקה ןוטבה יטנמלא לכ לש.  
      
ידי לע חטשב בכרוה רשגה :תיפצת רשג     01.19.01.0025
האר (- תיבלח תיכוכז ךרדמ עצבל שי .םירחא      
ירמוח לכ ,)תיכוכזל טוריפו הרעה הטמ      
האר ,עבצו ןווליג ינוקית ,םוטיאהו הקבדהה      
תינכותו תורגסמה תמישרב TM-46 םיטרפ      
.TS-A-364-70 תילכירדא      
יפל ךרו ךא עוציבל תיכוכזה ךותיחו ןונכת      
תועלצו תורוק לש EDAM SA תדידמ      
דמליו רתאב רייסי ןלבקה .תוכמותה הדלפה      
םרט המלשהל שורדהו םייקה בצמה תא      

250,000.00 250,000   1.00 'פמוק .ותעצה תשגה  
      
      

335,000.00 10.91.10 קרפ תתב הרבעהל
065/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     065 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
335,000.00 מהעברה      

      
      
יבועב תמסוחמ הדובר תיבלח תיכוכזמ ךרדמ      
תוחול השולש לש היהת השמשה( מ"מ 53      
)DEREPMET LLUF( תמסוחמ תיכוכז      
לש ילמינימ יבועב קיחמ יתלב ןמיס תנמוסמ      
SULP SSALG תעיריו 01+01+01      
    YRTNNS( PGS( רתוי וא מ"מ 87.1 יבועב  
הנוילעה השמשהש םהיניב הקובדו הסורפ      
דחאב לכירדאה תריחב יפל תספסוחמ היהת      
גוס ,01R הגרדל םימיאתמה םיסופסחהמ      
ףוקש גוסמ הניהת תושמשה לכ -תושמשה      
ןווגב SSALG NORI WOL -ןיטולחל      
    SSALG ETIHW RETAW לש גתומ תומשב  
SULP RAELC( ןיידרג ןרצי : םינרצי      
    ARTXE(, ןרצי ERUHPRATS( GPP(,  
רקובמ היפרה ךילהת לש עוציבל גאדי ןלבקה      
    )KCOHS TAEH( ינטנופס רבש תעינמל  
ללוכ ריחמה  דיפלוס לקינ לש םוהיזמ עבונה      
םישרדנה םירמוחהו םירוביחה לכ תא      
םמוטיאו תושמשה תקבדהל      
      
05-לא טירפ רובע SHR יליפורפמ םיקוזיח     01.19.01.0060
זכרמב םיטיילייקסה תא הצוח רשא      
,םוינימולאה ןלבק םע םואתב ,םירקבמה      
,ןווליג ,םירוביחה ,םיקוזיחה לכ תוברל      

 17,000.00 17,000   1.00 .'וכו םיגרב ,תוקטלפ ,העיבצ\\ ןוט   
352,000.00 ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 10.91.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

352,000.00   91.10 כ"הס
066/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     066 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22.10 ק ר פ       
      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22.10 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ב       
      
םינבלוגמ םימוטא חפ ישגממ בתות תרקת     01.22.01.0010
בחור ,מ"מ 6.0 חפה יבוע ,רונתב םיעובצו      
תייצקורטסנוק תוברל .מ"ס 03 םישגמה      
תחיתפ ,Z+L, Z, T, L יליפורפ ,האישנ      
לכו םיקוזיחהו םירוביחה לכ ,גוס לכמ םיחתפ      

 10,500.00 210.00  50.00 .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח ר"מ   
      
רורח םיררוחמ חפ ישגממ תיטסוקא הרקת     01.22.01.0020
חפה יבוע ,רונתב םיעובצו םינבלוגמ,ורקימ      
תוברל .מ"ס 03 םישגמה בחור ,מ"מ 6.0      
,Z+L, Z, T יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
    L, םירוביחה לכ ,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ  
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו      

 25,200.00 210.00 120.00 .טלפמוק ר"מ   
      
רוריח ,ררוחמ חפ יחיראמ תיטסוקא הרקת     01.22.01.0030
,רונתב עובצ ,מ"ס 06/06 תודימב ,ורקימ      
,Z+L יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק תוברל      
    Z, T, L, העירי ,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ  
םיקוזיחהו םירוביחה לכו סקטדנואס תיטסוקא      

 50,000.00 250.00 200.00 .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו ר"מ   
      
רוריח ,ררוחמ חפ יחיראמ תיטסוקא הרקת     01.22.01.0031
רונתב עובצ ,מ"ס 06/06 תודימב ,ורקימ      
,תמייק האישנ תייצקורטסנוק ג"ע תנקתומ      
היצקורטסנוקב המאתהו םיקוזיח תוברל      
,םינקתל המאתה תוברל ךרוצה תדימב      
תחיתפ ,Z+L, Z, T, L יליפורפ תמלשה      
סקטדנואס תיטסוקא העירי ,גוס לכמ םיחתפ      
רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה לכו      

  9,000.00 150.00  60.00 .טלפמוק לכה .םהינימל ר"מ   
      
םגד ,ררוחמ סבג יחיראמ תיטסוקא הרקת     01.22.01.0040
תוברל ,מ"ס 06/06 תודימב ,היברגלב      
Z+L ,Z ,T יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
    ,L, תחיתפ ,סקטדנואס תיטסוקא העירי  
לכו םיקוזיחהו םירוביחה לכו ,גוס לכמ םיחתפ      

 19,200.00 300.00  64.00 .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      

113,900.00 10.22.10 קרפ תתב הרבעהל
067/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     067 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
113,900.00 מהעברה      

      
      
םינווגב ררוחמ סבג תוחולמ תיטסוקא הרקת     01.22.01.0050
תרצות ,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      
תיצקורטסנוק תוברל ,ע"ש וא דנוברוא      
לכמ םיחתפ תחיתפ ,םויס יליפורפ ,האישנ      
לכו ,סקטדנואס תיטסוקא העירי ,גוס      
ירמוח לכו םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה      

 20,300.00 290.00  70.00 .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ר"מ   
      
ררוחמ סבג תוחולמ תיטסוקא הרקת תמלשה     01.22.01.0051
,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו םינווגב      
היצקורטסנוק ג"ע ,ע"ש וא דנוברוא תרצות      
המאתהו םיקוזיח תוברל ,תמייק      
המאתה תוברל ךרוצה תדימב היצקורטסנוקב      
תחיתפ ,הצקו םויס יליפורפ תמלשה ,םינקתל      
,סקטדנואס תיטסוקא העירי ,גוס לכמ םיחתפ      
ירמוח לכו םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו      

 40,000.00 200.00 200.00 .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ר"מ   
      
תיכוכז רמצ ינורזמב תויטסוקא תורקת דודיב     01.22.01.0060
ק"מ/ג"ק 42 לש יבחרמ לקשמבו 2" יבועב      
תזיג תוברל שא ןיסח ןליתאילופב םיפוטע      

 28,600.00  40.00 715.00 .תקבדומ הרוחש תיכוכז רמצ ר"מ   
      
סבג תורוק וא/ו סבג ירונס וא/ו סבג תורקת     01.22.01.0070
,עפושמ ,יכנא ,יקפוא - סבגמ םיזינרק וא/ו      
- 'וכו םינוש םיהבגבו םינוש תומוקמב לגועמ      
תוברל 2/1" יבועב תוזפ 4 ןבל סבג חולמ      
םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוק      
דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו      
הנגה ינתיווז ,לטכפש ,עבצל הנכה ,םיחתפ      
רזעה ירמוח לכו 'וכו קותינ יליפורפ ,תוניפב      
יפל וטנ הדידמה( .טלפמוק לכה .םהינימל      
תורקתל לעמ מ"ס 01 הבוגל דע השירפ      

120,000.00 200.00 600.00 .)תויטסוקא ר"מ   
      
סבג תורוק וא/ו סבג ירונס וא/ו סבג תורקת     01.22.01.0071
,עפושמ ,יכנא ,יקפוא - סבגמ םיזינרק וא/ו      
- 'וכו םינוש םיהבגבו םינוש תומוקמב לגועמ      
םינקתומ ,2/1" יבועב תוזפ 4 ןבל סבג חולמ      
םיקוזיח תוברל ,תמייק היצקורטסנוק ג"ע      
תוברל ךרוצה תדימב היצקורטסנוקב המאתהו      
,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו םינקתל המאתה      
,עבצל הנכה ,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה      
קותינ יליפורפ ,תוניפב הנגה ינתיווז ,לטכפש      
.טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו 'וכו      
מ"ס 01 הבוגל דע השירפ יפל וטנ הדידמה(      

135,000.00 150.00 900.00 .)תויטסוקא תורקתל לעמ ר"מ   
      

457,800.00 10.22.10 קרפ תתב הרבעהל
068/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     068 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
457,800.00 מהעברה      

      
      
תוברל 2/1" יבועב לנאפהווקא תוחולמ תורקת     01.22.01.0075
םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוק      
דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו      
הנגה ינתיווז ,לטכפש ,עבצל הנכה ,םיחתפ      
רזעה ירמוח לכו 'וכו קותינ יליפורפ ,תוניפב      

 12,500.00 250.00  50.00 .טלפמוק לכה .םהינימל ר"מ   
      
יבועב ,ןבל סבג תוחול 2 תויושע סבג תוציחמ     01.22.01.0080
לש ללוכ יבועבו דצ לכב דחא חול ,חול לכ ½"      
האישנ תיצקורטסנוק תוברל ,מ"ס 21 דע      
םידטסה ןיב קחרמה( םינבלוגמ חפ יליפורפמ      
,)הציחמה הבוגל םאתהב ןקתה יפ לע      
םוקמ לכב קוזיחל םינבלוגמ SHR יליפורפ      
,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו שרדייש      
,ןגמ תוניפ ,עבצל הנכה ,םיחתפ דוביע      

 40,000.00 160.00 250.00 .טלפמוק לכה .'וכו קותינ יליפורפ ר"מ   
      
יבועב ,ןבל סבג תוחול 2 תויושע סבג תוציחמ     01.22.01.0090
לש ללוכ יבועבו דצ לכב דחא חול ,חול לכ ½"      
האישנ תיצקורטסנוק תוברל ,מ"ס 03-02      
םידטסה ןיב קחרמה( םינבלוגמ חפ יליפורפמ      
,)הציחמה הבוגל םאתהב ןקתה יפ לע      
םוקמ לכב קוזיחל םינבלוגמ SHR יליפורפ      
,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו שרדייש      
,ןגמ תוניפ ,עבצל הנכה ,םיחתפ דוביע      

 10,000.00 200.00  50.00 .טלפמוק לכה .'וכו קותינ יליפורפ ר"מ   
      
תוירטמואיג תורוצב ,םינוש סבג יטנמלא     01.22.01.0100
,½" יבועב ,ןבל סבג חול םייושע תונוש      
חפ יליפורפמ האישנ תיצקורטסנוק תוברל      
ןקתה יפ לע םידטסה ןיב קחרמה( םינבלוגמ      
SHR יליפורפ ,)הציחמה הבוגל םאתהב      
ילנפ ,שרדייש םוקמ לכב קוזיחל םינבלוגמ      
העיבק ,מ"ס 08/08 סבגמ םיקירפ השיג      
,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו ,תשקב      
,ןגמ תוניפ ,עבצל הנכה ,םיחתפ דוביע      
תודובע  .טלפמוק לכה .'וכו קותינ יליפורפ      
שי ןקתל םאתהב אל ועצוב היצקורטסנוקה      
רשפאל מ"ע םיקוריפ וא/ו םינוקית עצבל      

 56,700.00 180.00 315.00 .התמלשהלו .י.ת י"פע הדובע ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      

577,000.00 10.22.10 קרפ תתב הרבעהל
069/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     069 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
577,000.00 מהעברה      

      
      
םיחטש ,םיפילג תורוק ,םידומע ,תוריק יופיצ     01.22.01.0110
½" יבועב ןבל סבג חולב 'וכו ,םירצו םינטק      
חפ יליפורפמ האישנ תיצקורטסנוק תוברל      
ןקתה יפ לע םידטסה ןיב קחרמה( םינבלוגמ      
,םירוביחה לכו )הציחמה הבוגל םאתהב      
הנכה ,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה      
לכה .'וכו קותינ יליפורפ ,ןגמ תוניפ ,עבצל      

210,000.00 150.00 1,400.00 .מ"ס 01 דע יופיצה לש ללוכ יבוע .טלפמוק ר"מ   
      
'וכו םידומע ,תושינ :ןוגכ םינוש סבג יטנמלא     01.22.01.0120
תוברל ,½" יבועב ןבל סבג חולמ      
םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ תיצקורטסנוק      
םאתהב ןקתה יפ לע םידטסה ןיב קחרמה(      
,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו )הציחמה הבוגל      
תוניפ ,עבצל הנכה ,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה      

  1,800.00 180.00  10.00 .טלפמוק לכה .'וכו קותינ יליפורפ ,ןגמ ר"מ   
      
סבג חול רובע סבג תוציחמל ריחמ תפסות     01.22.01.0130

 30,000.00  30.00 1,000.00 .)דרפנב דצ לכ הדידמה( .½" יבועב ףסונ ןבל ר"מ   
      
סבג חול רובע סבג תוציחמל ריחמ תפסות     01.22.01.0140
ןבל סבג חול םוקמב ,½" יבועב דורו/קורי      

  6,000.00  20.00 300.00 .)דרפנב דצ לכ הדידמה( ,½" יבועב ר"מ   
      
רמצ ינורזמב סבג יופיצו סבג תוציחמ דודיב     01.22.01.0150
42 לש יבחרמ לקשמב 2" יבועב תיכוכז      
תוברל שא ןיסח ןליתאילופב םיפוטע ק"מ/ג"ק      
הציחמה לש היצקורטסנוקל םינורזמה קוזיח      

 40,000.00  40.00 1,000.00 .הליפנ תעינמל ר"מ   
      
לכה .סבג תציחמל ךסמ ריק ןיב יכנא שגפמ     01.22.01.0160

 22,500.00 300.00  75.00 .טרפ יפל טלפמוק רטמ   
      
מ"ס 07/07 תודימב םישעותמ השיג יחתפ     01.22.01.0170
,ע"ש וא TRA NEPO וא דנוברוא תרצות      

 17,500.00 700.00  25.00 .טלפמוק לכה .סבג תרקתב םיבלושמ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

904,800.00 10.22.10 קרפ תתב הרבעהל
070/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     070 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
904,800.00 מהעברה      

      
      
ץרוחמ ץע תוחולב םוירוטידואב תוריק יופיצ     01.22.01.0180
,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו םינווגב      
,האישנ תיצקורטסנוק תוברל ,תונוש תודימב      
לכו דודיב ינורזמ ,ינשוג ץעמ םויס יליפורפ      
לופיט ,שא דגנ לופיט ,םיקוזיחה ,םירוביחה      
יטרפ האר .'וכו העיבצ ,היצנגרפמיא      
M 2/41 EPYT OCE - יופיח ,םוירוטידוא      
    material MDF 16 mm TOP ACUSTIK  
    eroC 01/61/61 %7 noitarofreP, יופיח ןווג  
    veneered natural semi-gloss varnished -  

 72,000.00 1,200.00  60.00 .ע"ש וא HCEEB DEMAETS ר"מ   
      
שא ןיסח סבג תוחול 4 יושע ןשעו שא םוסחמ     01.22.01.0190
,מ"ס 21 לש ללוכ יבועב ,חול לכ ½" יבועב      
לכו דודיב ,האישנ תיצקורטסנוק תוברל      
רזעה ירמוח לכו םיקוזיחה ,םירוביחה      

 12,500.00 250.00  50.00 LFD-23 טרפ האר .םהינימל ר"מ   
      
תוברל ינשוג ץעב המבה תיזח יופיצ     01.22.01.0200
קלחב חישק ץע טנק ,האישנ תיצקורטסנוק      
תוברל ,מ"ס 03 ללוכ הבוג ,ןוילעה      
,םירוביחה לכו האישנ תיצקורטסנוק      
,העיבצ ,שא דגנ לופיט ,םירוביחה ,םיקוזיחה      

  1,800.00 200.00   9.00 UAD-50 טרפ הר .'וכו היצנגרפמיא לופיט רטמ   
      
,םוירוטידואב מ"ס 03 הבוגב הדלפ/ץעמ המב     01.22.01.0210
דגנ לופיט ,םירוביחה ,םיקוזיחה לכ תוברל      

 14,000.00 1,000.00  14.00 .'וכו היצנגרפמיא לופיט ,שא ר"מ   
      
,םוירוטידואב המבה תפצרב םירוביח תספוק     01.22.01.0220
טרפב טרופמכ .מ"מ 003/092/023 תודימב      

    100.00 100.00   1.00 'פמוק DAU-07  
      
סבג/בתות/תיטסוקא הרקתל ריחמ תפסות     01.22.01.0230
בחרמל האישנ תיצקורטסנוק רובע גוס לכמ      
תוברל ,ףרועה דוקיפ ידי לע תרשואמ ןגומ      
םיטנמלאה לכלו הרואת יפוגל םיקוזיח      

 15,000.00 100.00 150.00 .הרקתב םיבלושמה ר"מ   
      
,מ"ס 012/031 תודימב תיכוכז ינוחלקמ     01.22.01.0240
תוברל ןקתה יפ לע יבועב תמסוחמ תיכוכז      
,הטסורינ לוזרפ ,םיחתפנו םיעובק םיקלח      

  7,254.00 2,418.00   3.00 .'וכו םימוטיא 'חי   
      

  1,800.00 300.00   6.00 םינוש תומוקמב םינרקמל תובשות 'חי  01.22.01.0252
1,029,254.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22.10 כ"הס  

      
1,029,254.00   22.10 כ"הס

071/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     071 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש ו  ה ס י ר ה  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  82.10 ק ר פ       
      
ה ס י ר ה ו  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  10.82.10 ק ר פ  ת ת       
      
ךפש םוקמל קוליס םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תוברל ונובשח לעו ןלבקה ידי לע רשואמ      
.'וכו תולוכמ ,םילוורש ,תורגאה לכ םולשת      
      
תונגהה לכ עוציב םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תוברל הסירהל אלש םיטנמלא לע תושרדינה      
העיגפ .הדובעה רמגב תונגהה קוליסו קורפ      
לעו ןלבקה ידי לע ןקותת םימייק םיטנמלאב      
.ונובשח      
      
שומישל םייואר חקפמה תעדל רשא םיטנמלא      
לע תיברימ תוריהזב וקרופי רומישל וא רזוח      
םוקמב ונסחואיו םתומלשב העיגפ עונמל תנמ      
.חקפמה הרויש      
      
ושרדייש םינוקיתה לכ תא םג ללוכ ריחמה      
ינוקית תוברל הסירההו קורפה תודובע בקע      
,םייופיחו םיפוציר ,חיט ,םוטיא ,הינב ,ןוטב      
תוכרעמ ,םישעותמ םיטנמלא ,ןבא ,עבצ      
לעו שרדינכ רחא טנמלא לכ ןוקית ןכו תונוש      
.חקפמה תוארוה יפ      
      
תודובע ןיגב ףסונ םולשת םלושי אל : הרעה      
םירחא םיפיעסב תולולכ רבכ רשא קוריפ      
וא/ו קוריפ ללוכש ריחמ םהב ןייוצמ רבכש      
.הסירה      
      
תומוקמבו םינוש םיגוסמ םייק ףוציר קורפ     01.28.01.0030
תועוצרבו םינטק םיחטשב תוברל ,םינוש      
תרקת/תפצרל דע תובכשה לכ קורפ תוברל      

  9,000.00  50.00 180.00 .ןוטבה ר"מ   
      

  3,000.00  30.00 100.00 .תובכשה לכ תוברל םימייק םילנפ קורפ רטמ  01.28.01.0040
      
תוברל מ"ס 01-7 יבועב הינב תוציחמ תסירה     01.28.01.0050
וא/ו םיחתפ תצירפ ,םינודומעו תורוגח תסירה      
הסירה ,תונוש תודימב םיחתפ תבחרה      

  5,000.00 100.00  50.00 .'וכו תועוצרבו םינטק םיחטשב ר"מ   
      
תוברל מ"ס 02-51 יבועב הינב תוריק תסירה     01.28.01.0060
וא/ו םיחתפ תצירפ ,םינודומעו תורוגח תסירה      
םיחטשב הסירה ,תונוש תודימב תבחרה      

  6,000.00 120.00  50.00 .'וכו תועוצרבו םינטק ר"מ   
      
תוברל ,תונוש תודימב סבג תוציחמ תסירה     01.28.01.0070

  8,000.00  80.00 100.00 .האישנה תיצקורטסנוק ר"מ   
 31,000.00 10.82.10 קרפ תתב הרבעהל

072/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     072 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
 31,000.00 מהעברה      

      
      
,תובכשה לכ ללוכ םייק םינפ חיט תדרוה     01.28.01.0080
תנכהו ,תועוצרבו םינטק םיחטשב תוברל      

  6,000.00  60.00 100.00 .שדח חיט עוציבל חטשה ר"מ   
      
,תובכשה לכ ללוכ םייק ץוח חיט תדרוה     01.28.01.0090
תנכהו תועוצרבו םינטק םיחטשב תוברל      

  2,000.00  80.00  25.00 .שדח חיט עוציבל חטשה ר"מ   
      
תוריקמ הקימרק וא/ו הניסרח יחירא תדרוה     01.28.01.0100
חיטה תובכש לכ תדרוה תוברל םימייק      

  4,500.00  90.00  50.00 .תונותחתה ר"מ   
      

 15,000.00 300.00  50.00 .תונוש תודימב ץע יפנכ יוניפו קורפ 'חי  01.28.01.0110
      
םילדגבו םינוש םיגוסמ חפ יפוקשמ קוריפ     01.28.01.0111
,ןוטב ,סבג ,חיט ,הינב ינוקית תוברל םינוש      

 50,000.00 1,000.00  50.00 .םייקה רחא יופיח לכו ןבא ,עבצ 'חי   
      
תולק תורקת וא/ו תויטסוקא תורקת קורפ     01.28.01.0120
תורקת ,תויטסוקא תורקת :ןוגכ םינוש םיגוסמ      
לכו האישנה תיצקורטסנוק תוברל 'וכו סבג      

 15,000.00  50.00 300.00 .הרקתב תובלושמה תוכרעמה ר"מ   
      
תיכוכז/ץע/הדלפמ םימייק תוקעמ קורפ     01.28.01.0130

  7,500.00 150.00  50.00 .תונוש תודימב רטמ   
      

  2,500.00  50.00  50.00 .ם"בלפ/ץע/הדלפמ םימייק די יזחאמ קורפ רטמ  01.28.01.0140
      
הנכהו ףצורמה גגב זוקינ תולעת קורפ     01.28.01.0141

  4,500.00 100.00  45.00 .LFD-92 טרפ יפל השדח הלעתל רטמ   
      
,גגב תרנצ תורידח/ירבעמ םוטיאו ןוטיב     01.28.01.0150
ןוטב תוהבגה ,םוטיא תוברל ,תונוש תודימב      

  2,000.00 200.00  10.00 'פמוק .'וכו ןייוזמ  
      
ימינפה דצב םידומע שארב תוקטלפ ךותיח     01.28.01.0160

  3,200.00 800.00   4.00 'פמוק -1 המוק הירטיפקב לופכה ללחה לש  
      

    500.00 500.00   1.00 .םייק ןגומ בחרמ ןולח קורפ 'חי  01.28.01.0170
      
המיתס( םידרשמ הנבמב םייק ג"מצ תחיתפ     01.28.01.0180
,המיתסה תחיתפ ,חודיק תוברל )ןוטבב      

 15,000.00 15,000   1.00 'פמוק .'וכו תומלשהו םינוקית  
      
,םינוש םייבועב ,םייק תוגרדמ יופיח קורפ     01.28.01.0190
תוגרדמ יופיחל תונכהה לכ תוברל ,חלשו םור      

 12,000.00  80.00 150.00 .שדח רטמ   
      

170,700.00 10.82.10 קרפ תתב הרבעהל
073/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     073 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
170,700.00 מהעברה      

      
      
תורוק/םידומע/תוריקמ םייק סבג יופיח קורפ     01.28.01.0200
רמצ ,האישנה תיצקורטסנוק תוברל ,'וכו      

 35,000.00  50.00 700.00 .שרדנכ יוניפו םיעלס ר"מ   
      
תליחת ינפל ץוחו םינפ הנבמה לכ יוקינ     01.28.01.0210
,תמייקה תלוספה לכ יוניפ תוברל הדובעה      
,תונולח ,תותלד ,תוריק ,תופצר תפיטשו יוקינ      
.יקנ רתא תלבקל דע .'וכו תותיזח ,תונירטיו      
ךותב ןויקינה תודובע לכל טלפמוק הדידמה      
.'וכו חותיפ יחטשב ,הנבמה תותיזחב ,הנבמה      

 20,000.00 20,000   1.00 'פמוק .טלפמוק לכה  
225,700.00 הסירהו קורפ תודובע 10.82.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

225,700.00 תונושו הסירה קורפ תודובע 82.10 כ"הס  
074/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     074 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  92.10 ק ר פ       
      
ן ש ע ו  ש א  י ד י ר פ מ  10.92.10 ק ר פ  ת ת       
      
חטשב םיחתפל הפצרב םייתעשל שא םוטיא     01.29.01.0010

  5,000.00 200.00  25.00 .א"כ ר"מ 02.0 דע 'חי   
      
חטשב םיחתפל תוריקב םייתעשל שא םוטיא     01.29.01.0020

  5,000.00 200.00  25.00 .א"כ ר"מ 02.0 דע 'חי   
      
חטשב םיחתפל הפצרב םייתעשל שא םוטיא     01.29.01.0030

  4,000.00 400.00  10.00 .א"כ ר"מ 02.0 לעמ ר"מ   
      
חטשב םיחתפל תוריקב םייתעשל שא םוטיא     01.29.01.0040

  3,500.00 350.00  10.00 .א"כ ר"מ 02.0 לעמ ר"מ   
      
חטשב םיחתפל הפצרב םייתעשל שא םוטיא     01.29.01.0050
וא למשח תולעת לש א"כ ר"מ 02.0 דע      

  1,500.00 150.00  10.00 .תרושקת 'חי   
      
חטשב םיחתפל תוריקב םייתעשל שא םוטיא     01.29.01.0060
וא למשח תולעת לש א"כ ר"מ 02.0 דע      

  1,500.00 150.00  10.00 .תרושקת 'חי   
      
דימע רמוחב מ"ס 05 ךרואל למשח ילבכ יופיצ     01.29.01.0070

  1,500.00 150.00  10.00 .םייתעשל שא 'חי   
      
גוסמ חפות קיטסמב שא רבעמ םוטיא     01.29.01.0080

  1,500.00 150.00  10.00 .2" דע רטוקב 503ICL 'חי   
      

  1,000.00 100.00  10.00 .4" דע רטוקב חפות רלוקב שא רבעמ םוטיא 'חי  01.29.01.0090
      
4" לעמ רטוקב חפות רלוקב שא רבעמ םוטיא     01.29.01.0100

  3,000.00 300.00  10.00 .6" דעו 'חי   
      
6" לעמ רטוקב חפות רלוקב שא רבעמ םוטיא     01.29.01.0110

  5,000.00 500.00  10.00 .8" דעו 'חי   
      
רטוקב תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס שא םוטיא     01.29.01.0120

  1,000.00 100.00  10.00 "LC15I305 2. 'חי   
      
רטוקב תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס שא םוטיא     01.29.01.0130

  1,300.00 130.00  10.00 "LCI305 4. 'חי   
      
רטוקב תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס שא םוטיא     01.29.01.0140

  1,500.00 150.00  10.00 "LCI305 6. 'חי   
      
רטוקב תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס שא םוטיא     01.29.01.0150

  1,700.00 170.00  10.00 "LCI305 8. 'חי   
      

 38,000.00 10.92.10 קרפ תתב הרבעהל
075/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     075 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
 38,000.00 מהעברה      

      
      
םע תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס שא םוטיא     01.29.01.0160

  1,300.00 130.00  10.00 .503I51CL 2" רטוקב ימרט דודיב 'חי   
      
םע תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס שא םוטיא     01.29.01.0170

  1,500.00 150.00  10.00 .503I51CL 4" רטוקב ימרט דודיב 'חי   
      
םע תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס שא םוטיא     01.29.01.0180

  1,700.00 170.00  10.00 .503I51CL 6" רטוקב ימרט דודיב 'חי   
      
םע תשוחנ וא הדלפ רוניצ ביבס שא םוטיא     01.29.01.0190

  2,000.00 200.00  10.00 .503I51CL 8" רטוקב ימרט דודיב 'חי   
      
ינגומ 06/06 תודימב שא תוריקב השיג יחתפ     01.29.01.0200

 21,000.00 2,100.00  10.00 .תוקד 021-ל שא 'חי   
      
ינגומ 06/06 תודימב שא תוריקב השיג יחתפ     01.29.01.0210

 19,000.00 1,900.00  10.00 .תוקד 09-ל שא 'חי   
      
ינגומ 06/06 תודימב שא תוריקב השיג יחתפ     01.29.01.0220

 17,000.00 1,700.00  10.00 .תוקד 06-ל שא 'חי   
101,500.00 ןשעו שא ידירפמ 10.92.10 כ"הס  

      
י ט נ מ ל א ב  ם י ר ב ע מ  20.92.10 ק ר פ  ת ת       
ם י י ו ש ק  ן ו ט ב       
      
.רשואמ הכיפש םוקמל יוניפ ללוכ ריחמה      
      
סדנהמ רושיאו ןונכת ללוכ ריחמה      
.יושר היצקורטסנוק      
      
יבועב ןוטב יטנמלאב םיינבלמ םיחתפ תחיתפ     01.29.02.0010
תוברל ,א"כ ר"מ 52.0 דע חטשב ,מ"ס 04 דע      

  1,500.00 300.00   5.00 .חתפה תרוצ בוציע 'חי   
      
חטשב ךא ל"נכ םיינבלמ םיחתפ תחיתפ     01.29.02.0020
,א"כ ר"מ 00.1 דעו ר"מ 52.0 לע הלועה      

  2,500.00 500.00   5.00 .חתפה תרוצ בוציע תוברל 'חי   
      
חטשב ךא ל"נכ םיינבלמ םיחתפ תחיתפ     01.29.02.0030
בוציע תוברל ,א"כ ר"מ 00.1 לעמ הלועה      

  3,750.00 750.00   5.00 .חתפה תרוצ ר"מ   
      
02 ללוכו דע יבועב םינוש ןוטב יטנמלא רוסינ     01.29.02.0080

  3,000.00 300.00  10.00 .תוריק יחודיק ללוכ מ"ס רטמ   
      
12 לעמ  יבועב םינוש ןוטב יטנמלא רוסינ     01.29.02.0090

  5,000.00 500.00  10.00 .תוריק יחודיק ללוכ מ"ס 04  ללוכו דעו מ"ס רטמ   
 15,750.00 20.92.10 קרפ תתב הרבעהל

076/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     076 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
 15,750.00 מהעברה      

      
      
14 לעמ  יבועב םינוש ןוטב יטנמלא רוסינ     01.29.02.0100

  6,500.00 650.00  10.00 .מ"ס 58 דעו מ"ס רטמ   
      

  7,500.00 1,500.00   5.00 .ק"מ 2 דע חפנב ןוטב יטנמלא תסירה ק"מ  01.29.02.0110
      
5 דעו ק"מ 2 לעמ חפנב ןוטב יטנמלא תסירה     01.29.02.0120

  6,500.00 1,300.00   5.00 .ק"מ ק"מ   
      
דעו ק"מ 5 לעמ חפנב ןוטב יטנמלא תסירה     01.29.02.0130

  5,500.00 1,100.00   5.00 .ק"מ 01 ק"מ   
      

  4,500.00 900.00   5.00 . ק"מ 01 לעמ חפנב ןוטב יטנמלא תסירה ק"מ  01.29.02.0140
      
ןוטב יטנמלאב 4" דע רטוקב סוכ יחודיק     01.29.02.0540

  7,500.00 300.00  25.00 .מ"ס 05 דע יבועב םינוש 'חי   
      
םינוש ןוטב יטנמלאב 6" רטוקב סוכ יחודיק     01.29.02.0550

 12,500.00 500.00  25.00 .מ"ס 05 דע יבועב 'חי   
      
םינוש ןוטב יטנמלאב 8" רטוקב סוכ יחודיק     01.29.02.0560

 15,000.00 600.00  25.00 .מ"ס 05 דע יבועב 'חי   
      
01" דעו 8" לע הלועה רטוקב סוכ יחודיק     01.29.02.0570

 17,500.00 700.00  25.00 .מ"ס 05 דע יבועב םינוש ןוטב יטנמלאב 'חי   
 98,750.00 םייושק ןוטב יטנמלאב םירבעמ 20.92.10 כ"הס  

      
ש א  ד ג נ  ה נ ג ה  30.92.10 ק ר פ  ת ת       
      
עבצב תוקד 021 דע הדלפל שא דגנ הנגה     01.29.03.0010

 18,000.00 6,000.00   3.00 .ןקת יפ לע חפות ןוט   
      
הזתהב תוקד 081 דע הדלפל שא דגנ הנגה     01.29.03.0020

  7,000.00 3,500.00   2.00 .רשואמ ינקת רמוח לש ןוט   
      
דע שא דימע יופיצב שא דגנ תולעת תפיטע     01.29.03.0030

 40,000.00 400.00 100.00 .תוקד 021 ר"מ   
      
דע שא דימע יופיצב שא דגנ תולעת תפיטע     01.29.03.0040

 35,000.00 350.00 100.00 .תוקד 09 ר"מ   
      
ג"ע עצובש שא דגנ עבצ תוניקת תקידב     01.29.03.0050
יוליג תוברל םירתסנו םייולג םידומע      
.הדבעמה י"ע שרדייש לכו םייוקינ ,םידומעה      

  2,000.00 2,000.00   1.00 'פמוק .דחי ושרדייש תוקידבה לכל טלפמוק הדידמה  
102,000.00 שא דגנ הנגה 30.92.10 כ"הס  

      
      

302,250.00   92.10 כ"הס
077/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     077 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו י ר ו ט י ד ו א ב  ם י ב ש ו מ  03.10 ק ר פ       
      
ם ו י ר ו ט י ד ו א ב  ם י ב ש ו מ  10.03.10 ק ר פ  ת ת       
      
וא ןמסקוו לש הדע םגד םוירוטידואב םיבשומ     01.30.01.0010

139,500.00 1,395.00 100.00 .ע"ש 'חי   
139,500.00 םוירוטידואב םיבשומ 10.03.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

139,500.00   03.10 כ"הס
078/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     078 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ח ב ט מ  13.10 ק ר פ       
      
ה נ ב מ ב  ם י ע ו ב ק  10.13.10 ק ר פ  ת ת       
      

    400.00 400.00   1.00 02 ריק לע ההובג תיכנא הנגה - 74 טירפ 'חי  01.31.01.0010
      

    350.00 350.00   1.00 01 ריק לע ההובג תיכנא הנגה 84 טירפ 'חי  01.31.01.0020
      

    180.00 180.00   1.00 09 תיוז - ריק תניפ לע תיכנא הנגה 94 טירפ 'חי  01.31.01.0030
      

    520.00 260.00   2.00 51 ריק לע הכומנ תיכנא הנגה 05 טירפ 'חי  01.31.01.0040
      

    250.00 250.00   1.00 01 ריק לע הכומנ תיכנא הנגה 15 טירפ 'חי  01.31.01.0050
      
)תיקלח הכבס םע( תינרוצ הלעת 25 טירפ     01.31.01.0060

  2,000.00 2,000.00   1.00 הפצר םוסחמל 'חי   
      

  2,850.00 2,850.00   1.00 תינרוצ הפצר תלעת 85 טירפ 'חי  01.31.01.0070
      

  2,551.50 945.00   2.70 ךומנ 51 ריק לע תיקפוא הנגה 6GP טירפ רטמ  01.31.01.0080
      

    179.20 224.00   0.80 ךומנ 01 ריק לע תיקפוא הנגה 5GP טירפ רטמ  01.31.01.0090
  9,280.70 הנבמב םיעובק 10.13.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  9,280.70 םיחבטמ 13.10 כ"הס  
079/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     079 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  95.10 ק ר פ       
      
ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  10.95.10 ק ר פ  ת ת       
      
לכה .המישרב 24-מ 'סמ סופיט תיטסוקא תלד     01.59.01.0010
םג תללוכ הדובעה .המישרב טרופמכ טלפמוק      

  4,200.00 4,200.00   1.00 .שרדנה לכו ןוטיב ,תותיס 'חי   
      
לכה .המישרב 61-מ 'סמ סופיט ףדה תלד     01.59.01.0020
םג תללוכ הדובעה .המישרב טרופמכ טלפמוק      

 10,000.00 10,000   1.00 .טרפה יפל שרדנה לכו ןוטיב ,תותיס 'חי   
      
ריקב חודיק תוברל 3" רטוקב םינקית םילוורש     01.59.01.0021
תירלודומ תכרעמ עוציב ,ןוטיב ,םייק ןוטב      
    TCM שרדנה לכו םיזג דגנ םוטיא ,ע"ש וא  
טרפמל םאתהב תמלשומ תכרעמ תלבקל      
עוציב .95 85, םיקרפ יללכה טרפמהו ר"עקפ      
רוטקורטסנוק רושיא תלבקב הנתומ חודיק      

  1,560.00 780.00   2.00 .בתכב חקפמו 'חי   
      
ריקב חודיק תוברל 4" רטוקב םינקית םילוורש     01.59.01.0022
תירלודומ תכרעמ עוציב ,ןוטיב ,םייק ןוטב      
    TCM שרדנה לכו םיזג דגנ םוטיא ,ע"ש וא  
טרפמל םאתהב תמלשומ תכרעמ תלבקל      
עוציב .95 85, םיקרפ יללכה טרפמהו ר"עקפ      
רוטקורטסנוק רושיא תלבקב הנתומ חודיק      

  1,980.00 990.00   2.00 .בתכב חקפמו 'חי   
      
ריקב חודיק תוברל 6" רטוקב םינקית םילוורש     01.59.01.0023
תירלודומ תכרעמ עוציב ,ןוטיב ,םייק ןוטב      
    TCM שרדנה לכו םיזג דגנ םוטיא ,ע"ש וא  
טרפמל םאתהב תמלשומ תכרעמ תלבקל      
עוציב .95 85, םיקרפ יללכה טרפמהו ר"עקפ      
רוטקורטסנוק רושיא תלבקב הנתומ חודיק      

  3,200.00 1,600.00   2.00 .בתכב חקפמו 'חי   
      
ריקב חודיק תוברל 8" רטוקב םינקית םילוורש     01.59.01.0024
תירלודומ תכרעמ עוציב ,ןוטיב ,םייק ןוטב      
    TCM שרדנה לכו םיזג דגנ םוטיא ,ע"ש וא  
טרפמל םאתהב תמלשומ תכרעמ תלבקל      
עוציב .95 85, םיקרפ יללכה טרפמהו ר"עקפ      
רוטקורטסנוק רושיא תלבקב הנתומ חודיק      

  8,100.00 2,700.00   3.00 .בתכב חקפמו 'חי   
      
הסינכ תלד - קשמ רצחב ףתרמ - 1 טלקמ     01.59.01.0050
,םינוויכ ,ןותחת ףס ןוטיב :שרדנ ,תמייק      
,לוזריפל שרדנכ ןוקיתו הקידב ,ימוג תפלחה      
לכ עוציבו עבצ ,ךרוצ פ"ע שוטיל ,ידוסי ןויקינ      

  2,500.00 2,500.00   1.00 'פמוק .תינקיתו תמלשומ תלד תלבקל שרדנה  
      

 31,540.00 10.95.10 קרפ תתב הרבעהל
080/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     080 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
 31,540.00 מהעברה      

      
      
+ יחרזמ ןולח  - קשמ רצחב ףתרמ - 1 טלקמ     01.59.01.0060
עוציב :שרדנ - םימייק תונולח - ימורד ןולח      
ןויקינ ,ימוגל תדעוימה תרגסמה לש שדחמ      
,ימוג ןיקתהל ,עבצ ,ךרוצ פ"ע שוטיל ,ידוסי      
רגסו תוידי ףילחהל וא ןקתל ,םינוויכ עצבל      

  4,000.00 2,000.00   2.00 'פמוק .ינקיתו םלשומ ןולח תלבקל שרדנה לכ עצבלו  
      
:שרדנ - תמייק הסינכ תלד - 4 ,3, 2 מ"ממ     01.59.01.0070
,לוזריפ םילשהל ,ימוג ןיקתהל ,םינוויכ עצבל      
,םייק לוזריפ )ךרוצה תדימב( ןקתלו קודבל      
לכ עצבלו עבצ ,ךרוצ פ"ע שוטיל ,ידוסי ןויקינ      

  7,500.00 2,500.00   3.00 'פמוק .תינקיתו תמלשומ תלד תלבקל שרדנה  
      
,םינוויכ עצבל :שרדנ - םייק ןולח - 2 מ"ממ     01.59.01.0080
היבגהל .לוזריפ )ךרוצה תדימב( ןקתלו קודבל      
האר( ןוגימ ץעוי תויחנה פ"ע ןולח תיתחת      
עבצ ,ךרוצ פ"ע שוטיל ,ידוסי ןויקינ ,)טרפ      

  3,000.00 3,000.00   1.00 'פמוק .ינקיתו םלשומ ןולח תלבקל שרדנה לכ עצבלו  
      
עצבל :שרדנ - םייק ץוליח חתפ - 4 מ"ממ     01.59.01.0090
קודבל ,לוזריפ םילשהל ,ימוג ןיקתהל ,םינוויכ      
ןויקינ ,םייק לוזריפ )ךרוצה תדימב( ןקתלו      
שרדנה לכ עצבלו עבצ ,ךרוצ פ"ע טושיל ,ידוסי      

  1,500.00 1,500.00   1.00 'פמוק .ינקיתו םלשומ חתפ תלבקל  
      
טלופ עבצב םינגומה םיבחרמה ןומיסו טוליש     01.59.01.1020

  8,000.00 2,000.00   4.00 'פמוק .ףרועה דוקיפ ןקת יפל רוא  
      
רושיאמ תלבק תבוטל תופסונ תומלשה     01.59.01.1030

 20,000.00 20,000   1.00 'פמוק .ףרועה דוקיפ תוברל תויושרה  
 75,540.00 םינגומ םיבחרמ 10.95.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 75,540.00 םינגומ םיבחרמ 95.10 כ"הס  
081/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     081 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש ו  י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  06.10 ק ר פ       
      
י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  10.06.10 ק ר פ  ת ת       
      
.תויומכה בתכב םינבמה לכל סחייתמ הז קרפ      
      
םיללוכ טושפ לעופלו יעוצקמ לעופל םיריחמה      
המלשהלו ןוקיתל םישרדנה םירמוחה לכ תא      
.האורבת ירזיבאו ףוצירל םיחירא :טעמל      
      
תומלשהו םינוקית עוציבל יעוצקמ לעופ     01.60.01.0010
,ףוציר ,חיט ,תוברברש ,הינב( תונוש תודובעל      
םילכו םירמוח ,הדובע ללוכ ריחמה .)'דכו עבצ      
תועש רושיא .תמלשומ הדובע תלבקל שרדנכ      
עוציבל דעומ דועבמ חוקיפ רושיאב הנתומ      
חוקיפה י"ע הדובעה תלבקלו הדובעה      

150,000.00 100.00 1,500.00 .המויסב ע"ש   
      
תומלשהו םינוקית עוציבל טושפ לעופ     01.60.01.0020
,ףוציר ,חיט ,תוברברש ,הינב( תונוש תודובעל      
םילכו םירמוח ,הדובע ללוכ ריחמה .)'דכו עבצ      
תועש רושיא .תמלשומ הדובע תלבקל שרדנכ      
עוציבל דעומ דועבמ חוקיפ רושיאב הנתומ      
חוקיפה י"ע הדובעה תלבקלו הדובעה      

120,000.00  80.00 1,500.00 .המויסב ע"ש   
      
תודובע תמלשהו ןוקיתל יעוצקמ רגסמ     01.60.01.0040
םיקוריפ תוברל( טקיורפב ועצובש תורגסמ      
םילכו םירמוח ,הדובע ללוכ ריחמה .)ךרוצ פ"ע      
ינוקית תלבקל )המרה יעצמא תוברל( שרדנכ      
הנתומ תועש רושיא .םימלשומ תורגסמ      
הדובעה עוציבל דעומ דועבמ חוקיפ רושיאב      

 51,000.00 170.00 300.00 .המויסב חוקיפה י"ע הדובעה תלבקלו ע"ש   
      
תורגסמ תודובע תמלשהו ןוקיתל רזוע רגסמ     01.60.01.0050
.)ךרוצ פ"ע םיקוריפ תוברל( טקיורפב ועצובש      
שרדנכ םילכו םירמוח ,הדובע ללוכ ריחמה      
תורגסמ ינוקית תלבקל )המרה יעצמא תוברל(      
חוקיפ רושיאב הנתומ תועש רושיא .םימלשומ      
הדובעה תלבקלו הדובעה עוציבל דעומ דועבמ      

 36,000.00 120.00 300.00 .המויסב חוקיפה י"ע ע"ש   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

357,000.00 10.06.10 קרפ תתב הרבעהל
082/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/11/2019
דף מס':     082 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
357,000.00 מהעברה      

      
      
ןוקיתל תודורטקלאו תכתר ללוכ ,יעוצקמ ךתר     01.60.01.0060
טקיורפב ועצובש תורגסמ תודובע תמלשהו      
ללוכ ריחמה .)ךרוצ פ"ע םיקוריפ תוברל(      
יעצמא תוברל( שרדנכ םילכו םירמוח ,הדובע      
.םימלשומ תורגסמ ינוקית תלבקל )המרה      
דועבמ חוקיפ רושיאב הנתומ תועש רושיא      
י"ע הדובעה תלבקלו הדובעה עוציבל דעומ      

 51,000.00 170.00 300.00 .המויסב חוקיפה ע"ש   
408,000.00 י'גרב תודובע 10.06.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

408,000.00 תונושו י'גרב תודובע 06.10 כ"הס  
083/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/11/2019
דף מס':     083 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ח ט ב  19.10 ק ר פ       
      
ן ו ח ט ב  10.19.10 ק ר פ  ת ת       
      
ןוחטיבל הצק ירזבא רובע הדוקנ תמלשה     01.91.01.0010
בצמל םאתהבו ןוחטיבה תוינכותל םאתהב      
, ןוטבב הביצח ללוכ ףיעסה .חטשב םייקה      
לש יפוס םוקימל דע מ"מ 02 תרנצ תמלשה      
תבשהו ןוחטיב תוינכותל םאתהב רזבאה      

 18,000.00 300.00  60.00 'פמוק ותומדקל בצמה  
      
רובע אוהש םוקמ לכב מ"מ 02 רוניצ תנקתה     01.91.01.0020

  2,400.00   6.00 400.00 ןוחטיב רזבא רטמ   
      
עיפומכ 31 טרפ תלדל תרנצ תויתשת עוציב     01.91.01.0030

  4,500.00 500.00   9.00 'פמוק ןוחטיב תוינכותו ינכטה טרפמב  
      
עיפומכ A41 טרפ תלדל תרנצ תויתשת עוציב     01.91.01.0040

    500.00 500.00   1.00 'פמוק ןוחטיב תוינכותו ינכטה טרפמב  
      
תותלדב ילמשח ידגנ לוענמל יוניפ עוציב     01.91.01.0050
FFE FFE 611 לוענמ רובע םייק ףוקשמב      

  4,800.00 600.00   8.00 'פמוק םאתהב ילמשח ידגנ לוענמ תקפסאו  
      
הליבכ תלחשה עצבל ןוחטיבה ןלבקל עויס     01.91.01.0060

 10,500.00 350.00  30.00 "המותס" תמייק תרנצב 'קנ   
 40,700.00 ןוחטב 10.19.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 40,700.00 ןוחטב 19.10 כ"הס  
12,845,994.70 םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 כ"הס

084/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     084 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

הנבמה תותיזחב ןוטבב לופיט 20 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  20.20 ק ר פ       
      
. 10.20.20 ק ר פ  ת ת       
      
יבועל םימייק ןוטב תורוק/ןוטב תוריק רושיי     02.02.01.0003
ןוטב הארמב לטכפשל הנכהכ ,מ"ס 3 דע      
חיט תבכש ,תויתשתה תנכה תוברל ףושח      
,סקיפ רטסימ תימרכ תרצות 02 יסקלג גוסמ      
רטסימ תימרכ תרצותמ 01 יסקלג חיט תבכש      
לטכפשל הנכה ,שרדנכ תובכשה לכ ,סקיפ      
יפל םוינימולא U ילגרס ,ףושח ןוטב הארמב      
,םייכנא ,םייקפוא םיחטש לע םושיי ,תינכת      
,'וכו תורוק םילגועמ םירצו םינטק םיחטשו      
ןרציה יטרפמו יטרפ יפל טלפמוק לכה      

 17,920.00 280.00  64.00 )תומכהמ %04( תוינכותב טרופמכו ר"מ   
      
7 יבועל םימייק ןוטב תוריק/ןוטב תורוק רושיי     02.02.01.0004
,ףושח ןוטב הארמב לטכפשל הנכהכ מ"ס      
057 סקיפומרת חיט ,תויתשתה תנכה תוברל      
תובכשה לכ,סקיפ רטסימ תימרכ תרצות      
,ףושח ןוטבהארמב לטכפשל הנכה ,שרדנכ      
לע םושיי ,תינכת יפל םוינימולא U ילגרס      
םינטק םיחטש ,םייכנא ,םייקפוא םיחטש      
יטרפ יפל טלפמוק לכה ,'וכו   ,םילגועמ םירצו      
%01( תוינכותב טרופמכו ןרציה יטרפמו      

  4,800.00 300.00  16.00 )תומכהמ ר"מ   
      
ילכירדא/יתוזח ןוטב הארמב ןידע לטכפש     02.02.01.0005
רמג G-19 הגוו םגד מ"מ 5  דע יבועב      
,ןוטב וא חיט יבג לע  ,ע"ש וא סגו קדוהמ      
,תיתשתה תנכה תוברל ,םישדח וא םימייק      
לכה ,רושיאל תואמגוד תנכה ,דוסי תבכש      

 17,500.00 100.00 175.00 .ןרציה יטרפמ יטרפ יפל טלפמוק ר"מ   
      
35 'סמ דומע דיל תמייק ןוטב תרוק םוקיש     02.02.01.0007
ידי לע תמייק הרקת תכימת : +09.7 סלפמב      
תרוק תותיס ,ר"מ 05-כ לש חטשב םילדגמ      
תבכרה ,םייק ןויזב העיגפ אלל תמייק ןוטב      
,םייקה ןויזה בולכ תזזה ללוכ שדח ןויז בולכ      
פוטונומ הקיס" תחירמו שוביי ,םימב הפיטש      
חפנ יפל הדידמה .04-ב ןוטב תקיצי , "016      
האר .הרוק לעמ הקעמ תוברל ,רצונה ןוטבה      

  4,000.00 4,000.00   1.00 .תולכירדאה יטרפ לש CD-04 טרפ ק"מ   
      
אלל ,םימייק ןוטב תוריקו ןוטב תורוק תותיס     02.02.01.0008
תלוספה קוליס תוברל ,םייק ןויזב העיגפ      
ק"מב הדידמה .השרומו רשואמ ךפש רתאל      

  5,000.00 1,000.00   5.00 .קוליסל ןוטבה חפנ יפל ק"מ   
      
      

 49,220.00 10.20.20 קרפ תתב הרבעהל
085/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/11/2019
דף מס':     085 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

הנבמה תותיזחב ןוטבב לופיט 20 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
 49,220.00 מהעברה      

      
      
,םימייק םיחתפ  ףקיהב םיפילג תותיס     02.02.01.0009
בחורבו ,מ"ס 04 דעו 02-מ םינוש םייבועב      

  6,000.00 300.00  20.00 .םייק ןויזב העיגפ אלל הדובעה .מ"ס 02-כ רטמ   
      
לע םייקו שדח ןוטב ןיב רוביח ירוזא תחירמ     02.02.01.0010
,"016 פוטונומ הקיס" גוסמ רשקמ קבד ידי      
יוקינו ,שוביי ,םייקנ םימב הפיטש תוברל      

 10,000.00 100.00 100.00 .קבאו ןוטב ירורפמ ר"מ   
      
תונוש תודימב םינודומעו תורוגח תקיצי     02.02.01.0011
ןוטב ,ךפשמב שומיש תוברל ,םיחתפ ףקיהב      

  6,500.00 1,300.00   5.00 3. הפישח תגרד ,03-ב וקיימ ק"מ   
      
תונוש תוהבגהו תוריק ,תורוק תקיצי     02.02.01.0012
תגרד ,04-ב ןוטבב םינוש םייבועבו םיבחורב      

  5,500.00 1,100.00   5.00 .3 הפישח ק"מ   
      
םינוש םירטקב םיעלוצמ תוטומ - ןויז תדלפ     02.02.01.0013

 18,000.00 4,500.00   4.00 .רקב תוכושמ תוכתורמ תותשרו ןוט   
 95,220.00 . 10.20.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 95,220.00 רתאב קוצי ןוטב 20.20 כ"הס  
 95,220.00 הנבמה תותיזחב ןוטבב לופיט 20 כ"הס

086/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/11/2019
דף מס':     086 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םיתוריש 40 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.40 ק ר פ       
      
ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20.40 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
לש יבחרמ לקשמב לקטבמ גגב םיעופיש     04.02.01.0120
,מ"ס 4 לש ילאמינימ יבועב ,ק"מ/ג"ק 0021      
ןוטב תוקלור ,םוטיאל הנכהכ הקלחה תוברל      
מ"מ 5 רטוק תנבלוגמ ןויז תשרו מ"ס 6/6      

  5,000.00 500.00  10.00 .מ"ס 51/51 לש תוצבשמב ק"מ   
      
םינוש ןוטב יטנמלאב 4" דע רטוקב סוכ יחודיק     04.02.01.0190

    600.00 300.00   2.00 .מ"ס 06 דע יבועב 'חי   
      
6" דעו 4" לע הלועה רטוקב סוכ יחודיק     04.02.01.0200

  1,200.00 600.00   2.00 .מ"ס 03 דע יבועב םינוש ןוטב יטנמלאב 'חי   
      
01" דעו 8" לע הלועה רטוקב סוכ יחודיק     04.02.01.0210

  1,132.00 566.00   2.00 .מ"ס 03 דע יבועב םינוש ןוטב יטנמלאב 'חי   
      
לע הנגהכ - תקלחומ מ"ס 5 יבועב ןוטב הדמ     04.02.01.0221

  2,500.00  50.00  50.00 .גגה םוטיא ר"מ   
 10,432.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 10,432.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.40 כ"הס  
087/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/11/2019
דף מס':     087 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םיתוריש 40 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.40 ק ר פ       
      
ת ו ע י ר י ב  ת ו ג ג  ם ו ט י א  10.50.40 ק ר פ  ת ת       
ת ו ל ל כ ו ש מ  ת ו י נ מ ו ט י ב       
      
תועוצר לש תובכש 2-ב תוגגב תוקלור םוטיא     04.05.01.0010
תוירמוטסלא תוינמוטיב יופיח\קוזיח      
תעוצר.מ"מ 4 יבועב,SBSרמילופב תוחבשומ      
יופיח תעוצרו מ"ס 03 בחורב הנותחת קוזיח      
יופיצ םע מ"ס 54 בחורב הנוילע      
לש תומכב ינמוטיב רמיירפ תוברל,טגרגא      

  5,000.00 100.00  50.00 .ר"מ\'רג 003 רטמ   
      
רוזאב תוינמוטיב יופיח תועוצר עוביק     04.05.01.0020
םוינימולא ליפורפ םע ,תוגגב תוקלורה      
ןיבש ןוילעה חוורמה יולימ תוברל,ינקת      
המיטא רמוח םע הקעמהו ליפורפה      

  2,250.00  45.00  50.00 .טרפמה תויחנה יפל ינתירואילופ רטמ   
      
לש תיתבכש-וד תכרעמ תועצמאב תוגג םוטיא     04.05.01.0030
SBS רמילופב תוחבשומ תוינמוטיב תועירי      
דגנ ףסומ תוליכמה תחא לכ מ"מ 4 יבועב      
תושירדב תודמועה,םיננוגמ םירוזאב םישרוש      
תנכה:ללוכ M המרב 3 קלח 0341 י"ת      
,ינמוטיב רמיירפ םושיי,םוטיאל תיתשתה      
תוריק ישגפמ ךרואל קוזיח תועירי תמחלה      
תויחנה יפל ןוטבב תרנצ ירבעמ םוטיא ,גג      

  8,750.00 175.00  50.00 .טרפמה ר"מ   
 16,000.00 תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא 10.50.40 כ"הס  

      
ל ע  ה נ ג ה ו  ה נ ב ל ה  50.50.40 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ג  ם ו ט י א       
      
תופיפצב ןליתאילופמ הנגה תועירי םושיי     04.05.05.0010

  3,750.00  75.00  50.00 .גגב םוטיאה תועירי לע תוטילב םע ההובג ר"מ   
  3,750.00 תוגג םוטיא לע הנגהו הנבלה 50.50.40 כ"הס  

      
ת ו ג ג ל  י מ ר ת  ד ו ד י ב  60.50.40 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ ימרת דודיבל רק-לק תוחול תקבדה     04.05.06.0010
    03-F י"ת תושירדב םידמועה,מ"ס 5 יבועב  
תוגגב תיקפואה תיתשתה לע,1 קלח 9211      

  2,250.00  45.00  50.00 .ןוטבה ר"מ   
  2,250.00 תוגגל ימרת דודיב 60.50.40 כ"הס  

      
      
      
      
      

 22,000.00 םוטיא תודובע 50.40 כ"הס  
088/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     088 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םיתוריש 40 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60.40 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  10.60.40 ק ר פ  ת ת       
ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו       
      
,םיתורש אתל תולק תותלדו תוציחמ תכרעמ     04.06.01.0540
םיקלח תוברל ע"ש וא הפסרט תרצות      
,יונפ סופת לוענמ ,לוזרפ ,תותלד ,םיעובק      
תינכות האר .'וכו הטסורינ יוו ,הטסורינ תרוק      

 16,974.00 2,829.00   6.00 'פמוק 463-A-TO-02  
      
.המישרב טרופמכ  73-מ 'סמ סופיט ןורא     04.06.01.0541

  1,600.00 1,600.00   1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
      
.המישרב טרופמכ  83-מ 'סמ סופיט ןורא     04.06.01.0542

  1,300.00 1,300.00   1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
      
.המישרב טרופמכ  93-מ 'סמ סופיט תלד     04.06.01.0543

 10,000.00 5,000.00   2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
      
.המישרב טרופמכ  04-מ 'סמ סופיט תלד     04.06.01.0544

  4,500.00 4,500.00   1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
 34,374.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 10.60.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 34,374.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60.40 כ"הס  
089/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     089 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םיתוריש 40 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה א ו ר ב ת  70.40 ק ר פ       
      
ת ו י ר ט י נ ס  ת ו ע ו ב ק  10.70.40 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ו ט מ ר א ו       
      
וא "הנקתה" וא "הקפסא" ןייוצמש םוקמ לכב      
)'וכו "ףוגמ" ,".ב.ק" ,"רוניצ"( דבלב רצומה םש      
.הנקתהו הקפסא ללוכ הז ףיעסש הנווכה      
      
םיללוכ םינוש םירזיבאו תועובק תנקתה      
,םיחפסה לכ תא ,םתרימש ,חטשל םתלבוה      
תוכימת ,'וכו תוטזור ,םינופיס ,םימטא ,םיגרב      
תכרעמל םרוביח ,שרדנכ רזעה ירמוח לכו      
םוטיא ,הפצרל וא ריקל םנוגיע ,בויבהו םימה      
תלבקל ,'וכו שישל ,הפצרל ,ריקל םניב םיאתמ      
תוירחא ןכו דקפתמו םלשומ רזיבא וא העובק      
םתריסמ ל דע 'וכו רזיבא ,העובקה תומלשל      
.ןימזמל      
      
רמוח ,רבחמ ,הכימת ,חפס ,רמוח ,רזיבא לכ      
בתכ יפיעסב שרופמב רכזומ וניאש 'וכו רזע      
רזיבא ,העובקה תומלשהל שרדנ ךא תויומכה      
םלושת אלו הנקתהה יפיעסב לולככ בשוחי 'וכו      
.ריחמ תפסות      
      
ימגד לע  תידעלב טילחמה אוה ןימזמה      
תועובק ,םיזרב ,םיפוגמ :ןוגכ םירצומה      
.'וכו תורוניצ      
      
ןיחולדה ,ןיכפושה תוכרעמל תרנצה תודובע לכ      
םירבחמ תוללוכ תונושה םימה תוכרעמו      
םלושי אל( .רוניצ ךרוא רטמ תרגסמב םיחפסו      
.)דרפינב      
      
"הסרח" תרצות ןבל סרח היושע היולת הלסא     04.07.01.0010
חתפ םע ,483 ט"קמ  "םטול" םגד .ע.ש וא      
תרצות ,יומס החדה לכימ םע ירוחא הסינכ      
יתומכ וד הלעפה ןונגנמ םע ,ע.ש וא "ןואסלפ"      
הלסאל יטסלפ הסכמ ,הלסאל רוביח תרנצ,      
רוניצל תורבחתה ,הטסורינ יריצ םע דבכ םגד      
    E.P.D.H ןיכפושה תכרעמל רוביחל םטאו,  
הלסאה תכימתל "ןואסלפ" תרצות הדלפ ןקתה      
הבוגל דע ןוטב תקיציו ,)הפצירל הכימת(      

 16,200.00 2,700.00   6.00 .הכימתו קוזיחל ,ןיכפוש רוניצ תאיצי 'חי   
      
םגד ,םיכנל לבא ל"נכ לכה ללוכ היולת הלסא     04.07.01.0015
8 לש םורב הבגומ בשומ ללוכ 583# "תקרב"      
מ"ס 05 לש הבוגל עיגהל הלסאה לע( מ"ס      

  3,500.00 3,500.00   1.00 .)םיכנ תלסאל םיאתהל הרומאו הפצירהמ 'חי   
      

 19,700.00 10.70.40 קרפ תתב הרבעהל
090/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     090 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םיתוריש 40 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
 19,700.00 מהעברה      

      
      
תרצות 'א גוס ןבל סרח הייושע הנתשמ     04.07.01.0020
ללוכ 463 ט"קמ ,"65 תקרב" םגד ,"הסרח"      
,תירטקלא וטופ ןיע םע יטמוטוא הפיטש זרב      

  5,400.00 1,800.00   3.00 .'וכו ןרטש .י תרצות 'חי   
      
תרבח תרצות םיכנ תלסאל תוידי ךרעמ     04.07.01.0025

  1,300.00 1,300.00   1.00 ."לייסירפ" 'חי   
      
וא "הסרח" תרבח תרצות 'א גוס הצחר רויכ     04.07.01.0030
םע קובקב ןופיס ללוכ 311# "המלפ" םגד ע.ש      
'וכו םילוזנוקו לקינ הפוצמ 1 4/1" הטזור      

    650.00 650.00   1.00 )םיכנ יתורישב( שרדנכ 'חי   
      
שיש םיבלושמ םיילרגטיא םיילבוא םירויכ 3     04.07.01.0035
קובקב ןופיס ללוכ ,םירויכל חטשמכ יטטניס      
רויכ לכל לקינ הפוצמ 1 4/1" הטזור םע      
02.2 - כ חטשמה ךרוא.שרדנכ 'וכו םילוזנוקו      

  4,000.00 2,000.00   2.00 'פמוק .'מ  
      
הנקתהל הדימעב םירקו םימח םימל הללוס     04.07.01.0040
תרצות 035203# "אפלא" םגד הצחר רויכב      
תרצות 2/1" קותינ יזרב ינש תוברל "תמח"      
תורוניצ תוברל ,רויכל תחתמ םינקתומ "תמח"      

  5,250.00 750.00   7.00 'פמוק . 'וכו םיניירושמ  
      
ילב וא םע "תמח" תרצות 2/1" ךפוש זרב     04.07.01.0045

    400.00 200.00   2.00 הגרבה 'חי   
      
רויכל ,םימל הללוסל קפרמ תידי רובע תפסות     04.07.01.0050

    150.00 150.00   1.00 .םיכנ יתורישב 'חי   
 36,850.00 תורוטמראו תוירטינס תועובק 10.70.40 כ"הס  

      
ן י ח ו ל ד ו  ן י כ פ ו ש  ת ר נ צ  20.70.40 ק ר פ  ת ת       
      
םייושע תופצר זוקינו ןיכפוש ימל תורוניצ     04.07.02.0010
E.P.D.H ההובג תופיפצ לעב ןליטאילופ      
םירבוחמ מ"מ 011 רטוקב "תירבג" תרצות      
םירזיבאה לכ ללוכ םיחפס ללוכ ךותירב      
,םייכרב ,םירבחמ ,תורבחתהל םישורדה      
ללוכ תוריקב םיצירחב םיחנומ 'וכו םימטא      
,םיקבח ללוכ תוריקה לע ,ןוטיבו ריקב הביצח      
תפצירב םיצירחב וא יולמב ףוצירל תחתמ      
ןוטיבו )עופיש קיפסמ ןיאו הדימב( ןוטבה      
תדימב תוריקל תחתמו ךרד םירבעמ ,רוניצה      

  7,600.00 190.00  40.00 .שרדנכ לכה 'וכו ךרוצה רטמ   
      
      

  7,600.00 20.70.40 קרפ תתב הרבעהל
091/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     091 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םיתוריש 40 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,600.00 מהעברה      

      
      
םייושע תופצר זוקינו ןיכפוש ימל תורוניצ     04.07.02.0015
ללוכ E.P.D.H ההובג תופיפצ לעב ןליטאילופ      

  1,100.00 110.00  10.00 .מ"מ 05 רטוקב לבא ל"נכ לכה רטמ   
      
יושע יכנא וא יקפוא ריווא רוניצ וא ןטלוק     04.07.02.0020
    E.P.D.H מ"מ 011 רטוקב "תירבג" תרצות  
הדימב הקימרק יופיחבו ץיבר חיטב הסוכמ      
ריקה ךותב ,'מ 5.1 לכ םיקבחב קזוחמ , שרדיו      
םיפעסמ ךרוצה יפל םירזיבאה לכ ללוכ 'וכו      
םיטנמלא ףקעמל "S" רזיבא ,תולסא תטילקל      
םוטיאו גגה ךרד רבעמ , 'וכו םיביטקורטסנוק      

  1,750.00 175.00  10.00 'וכו רבעמה רטמ   
      
מ"מ 011 רטוקב תלפונ תרוקיב תספוק נ.ב.ק     04.07.02.0025
)הסכמ םע ךיראמ לוורש( E.P.D.H היושע      
דבכ םגד זילפ םייושע הסכמו תרגסמ ללוכ      

    950.00 190.00   5.00 .הפ.מ תרצות 'חי   
      
רטוקב E.P.D.H היושע תרוקיב תספוק - .ב.ק     04.07.02.0030

    525.00 175.00   3.00 .ל"נכ דבכ םגד זילפ הסכמ םע מ"מ 05/011 'חי   
      
E.P.D.H 011/002 יושע הפציר םוסחמ     04.07.02.0035
002 רטוקב ךיראמ ללוכ הפצרב ןקתומ מ"מ      
תשר תוברל .'וכו ררוחמ הטסורינ לס מ"מ      
דבכ םגד 8" רטוקב זילפ יושע תרגסמל      

  2,600.00 1,300.00   2.00 ..הפ.מ תרצות תעבורמ 'חי   
      
קמועו רטוק לכב םייק בויב אתל תורבחתה     04.07.02.0040
הריפח ללוכ ,מ"מ 011 רטוקב רוניצ םע ,אוהש      
,אתה ןפודב הביצח ,אתה תיתחת יוליגל      
ןפודל רוניצה ןיב םוטיא תוברל ,תורבחתהו      

  2,600.00 1,300.00   2.00 'פמוק .ותומדקל חטשה בצמ תרזחהו אתה  
 17,125.00 ןיחולדו ןיכפוש תרנצ 20.70.40 כ"הס  

      
ה נ ב מ ב  ם י מ ה  ת כ ר ע מ  30.70.40 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות תמגוד בלוצמ ןליטאילופ יושע רוניצ     04.07.03.0010
יעקרק תת חנומ ,מ"מ 23 רטוקב "לוגסקפ"      
ןופיד ,הלעת תריפח ללוכ ,'מ 1 לש קמועב      
חותיפה ינפ דע יקנ תונויד לוחב דופירו      
םיילמשח ךותירל םיחפס ללוכ .םייפוסה      

  2,500.00 125.00  20.00 ."ןואסלפ" תרצות רטמ   
      
בלוצמ ןליטאילופ יושע ,מ"מ 61 רטוקב רוניצ     04.07.03.0015
ךותב חנומ "לוגסקפ" תרבח תרצות תמגוד      

  5,850.00  65.00  90.00 )הפילשל ןתינ( לעתמ לוורש רטמ   
      

  8,350.00 30.70.40 קרפ תתב הרבעהל
092/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     092 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םיתוריש 40 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
  8,350.00 מהעברה      

      
      

    200.00 200.00   1.00 'פמוק 1" רטוקב זילפ יושע םימל קלחמ 04.07.03.0020
      
ןרציי תרצות - סלגרביפ יושע םיקלחמ ןורא     04.07.03.0025

    300.00 300.00   1.00 .תורוניצה 'חי   
      
1" רטוקב ,)הטסורינ רודכ םע( ירודכ ףוגמ     04.07.03.0030

    600.00 300.00   2.00 ע.ש וא  "ביגש"  תרצות הזנורב יושע 'חי   
      

  3,000.00 3,000.00   1.00 'פמוק םימה תרנצל םימ יוטיח 04.07.03.0035
      
09 דע רטוקב םייק םימ רוניצל תורבחתה     04.07.03.0040
ללוכ ,מ"מ 23 רטוקב שדח רוניצ םע ,מ"מ      

    650.00 650.00   1.00 'פמוק .שרדנה לכו םיחפס  
 13,100.00 הנבמב םימה תכרעמ 30.70.40 כ"הס  

      
ת ו ג ג  ז ו ק י נ  ת כ ר ע מ  40.70.40 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצל ןליטאילופ יושע םשג ימ רוניצ     04.07.04.0010
, םיחפס ללוכ ךותירב רבוחמ מ"מ 011 רטוקב      

  1,050.00 175.00   6.00 . גגב סדרבה רוביחל ותמאתהו רטמ   
      
וא "MASOJ" תקצי יושע 4" רטוקב סדרב     04.07.04.0015

  1,000.00 500.00   2.00 ע.ש 'חי   
      
היושע מ"ס 05X21X03 תודימב בזרמל תקוש     04.07.04.0020

    240.00 120.00   2.00 .SM - 022 םגד .ע.ש וא "ןמפלוו" תרצות ןוטב 'חי   
  2,290.00 תוגג זוקינ תכרעמ 40.70.40 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ  ת כ ר ע מ  50.70.40 ק ר פ  ת ת       
ה ל י ג ר       
      
,ןבלוגמ רפת אלל 2" רטוקב הדלפ רוניצ     04.07.05.0010
ללוכ , "פא קיווק" ירבחמב רבוחמ ,04 לוידקס      
,תותשק ,תויופעתסה :םישורדה םירזיבאה לכ      
לע ,ןוטיבו הביצח ללוכ תוריקב 'וכו םירצימ      
ללוכ הפצירל תחתמ ,םיקבח ללוכ תוריקה      
םירדחה ןיב תוריקהו גגה ךרד רבעמ ,ןוטיב      
לכה 'וכו ,ץחל תקידב ,העיבצ ,ןינבל ץוחמ לאו      

    725.00 145.00   5.00 .שרדנכ רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

    725.00 50.70.40 קרפ תתב הרבעהל
093/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     093 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םיתוריש 40 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
    725.00 מהעברה      

      
      
2" יוביכ זרב ללוכ תיטרדנטס שא יוביכ תדמע     04.07.05.0015
ןולגלג ,ץרוטש ירבחמ םע "בכוכה" תרצות      
ןיירושמ ימוג יושע קונרז םע ריצ לע בבותסמ      
םע יטרדנטס קנזמ ,'מ 52 ךרואב 4/3" רטוקב      
וא "ביגש" תרצות 1" ירודכ זרב ,ירודכ זרב      
תויושר י"ע רשואמו ינקת דויצה לכ 'וכו .ע.ש      

  1,250.00 1,250.00   1.00 'פמוק .שאה יוביכ  
      
ינש ;שא יוביכ תדמעל הוולנ דויצ ךרעמ     04.07.05.0020
'מ 52 ךרואב ןיירושמ ימוג םייושע 2" םינוקרז      
,ינש יתילכת וד קנזמו ץרוטש" ידמצמ םע ,א"כ      
לכ( ג"ק 0.6.ףא .יס .יב גוסמ יוביכ יפטמ      

 12,000.00 1,000.00  12.00 'פמוק .)שאה יוביכ תויושר י"ע רשואמ דויצה  
      
,מ"ס 03X08X021 תודימב חפ יושע ןורא     04.07.05.0025
ריקל תוכימת ללוכ הנבמה ריק לע יולג חנומ      

    800.00 800.00   1.00 .שרדנכ 'חי   
      
,מ"מ 36 רטוקב בלוצמ ןליטאילופ יושע רוניצ     04.07.05.0030
ןופידו דופיר ,הלעת תריפח ללוכ עקרקב חנומ      
םייפוסה חותיפה ינפ דע יקנ תונויד לוחב      

  4,350.00 145.00  30.00 .ילמשח ךותירל םיחפס תוברל רטמ   
 19,125.00 הליגר שא יוביכ תכרעמ 50.70.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 88,490.00 האורבת 70.40 כ"הס  
094/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     094 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םיתוריש 40 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80.40 ק ר פ       
      
ת י ט ס ל פ  ל מ ש ח  ת ר נ צ  12.80.40 ק ר פ  ת ת       
      
רטוק )ףכירמ( "ד"פ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     04.08.21.0010
הכישמ לבח תוברל היומס הנקתה מ"מ 02      

     91.80   4.59  20.00 רזע ירמוחו תואספוק )שרדנ םא( רטמ   
      

    108.80   5.44  20.00 מ"מ 52 רטוק תורוניצ ךא ל"נכ רטמ  04.08.21.0020
      
05 רטוק םיירושרש םייתבכש-בר תורוניצ     04.08.21.0500

    204.00  10.20  20.00 הכישמ לבח םע מ"מ רטמ   
    404.60 תיטסלפ למשח תרנצ 12.80.40 כ"הס  

      
YX2N ת ש ו ח נ  י ל ב כ  13.80.40 ק ר פ  ת ת       
    (XLPE)  
      
5.1X3 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     04.08.31.0010
וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ      
רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב      

    297.50   5.95  50.00 תווצקה ינשב רטמ   
      

    450.00   9.00  50.00 ר"ממ 5.2X3 ךתחב ךא ל"נכ רטמ  04.08.31.0090
      
5.2X5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     04.08.31.0100
וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ      
רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב      

    625.00  12.50  50.00 תווצקה ינשב רטמ   
      

  1,190.00  23.80  50.00 ר"ממ 4X5 ךתחב םילבכ ךא ל"נכ רטמ  04.08.31.0140
  2,562.50 )YX2N )EPLX תשוחנ ילבכ 13.80.40 כ"הס  

      
ת ש ו ח נ  י כ י ל ו מ  43.80.40 ק ר פ  ת ת       
ם י ד ד ו ב מ       
      
דודיב םע ר"ממ 01 ךתחב תשוחנ יכילומ     04.08.34.0050
    CVP תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ,  

     85.00   8.50  10.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
      
דודיב םע ר"ממ 61 ךתחב תשוחנ יכילומ     04.08.34.0060
    CVP תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ,  

    120.70  12.07  10.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
    205.70 םידדובמ תשוחנ יכילומ 43.80.40 כ"הס  

      
ת ו פ ו מ  63.80.40 ק ר פ  ת ת       
      
תנגומ ר"ממ 5.2X5 דע לבכל תצווכתמ הפומ     04.08.36.0010

    595.00 119.00   5.00 םימ 'חי   
    595.00 תופומ 63.80.40 כ"הס  

      
095/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     095 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םיתוריש 40 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש א  י נ י ס ח  ם י ל ב כ  73.80.40 ק ר פ  ת ת       
      
081EF 09E HXHN 5.1X3 גוסמ םילבכ     04.08.37.0500
תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק שא יניסח      
תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא      

    535.50  10.71  50.00 תווצקה ינשב רוביח רטמ   
    535.50 שא יניסח םילבכ 73.80.40 כ"הס  

      
ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80.40 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ח א       
      
תשוחנמ יושע םילאיצנטופ תאוושהל ספ     04.08.40.0030

    234.60 234.60   1.00 םיכילומ 7 רובע מ"מ 4/04 ךתחב 'חי   
      
יפל הכרעהב ריחמ הנבמ לש דוסי תקראה     04.08.40.0040
תקראה ( ןיינבה לש דוסיה תמוק חטש ר"מ      
תורובו םימה לפמ ,םימה תמא לש דוסי      

            9.78 ) הביאשה ר"מ         
      
ספמ ר"ממ 61 תשוחנ ךילומב הקראה תדוקנ     04.08.40.0050
וא ,יתכתמ טנמלאל םילאיצנטופה תאוושה      

  1,300.50 130.05  10.00 תינקת הלשו ןגמ תרנצ תוברל ,םימ תרנצל 'קנ   
      
תולש תוברל םימ הנומ לע ינקת הקראה רשג     04.08.40.0100

     78.20  78.20   1.00 "קתנל אל הקראה " טלשו תוינקת 'חי   
      
ןוולגמ לזרבב הקראה תעבטמ ץוח תאיצי     04.08.40.0150

          246.50 םימ תנגומ הבית תוברל מ"מ 5X04 'חי         
  1,613.30 תורחא תונגהו תוקראה 04.80.40 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל ל  ה נ ב מ  16.80.40 ק ר פ  ת ת       
I.C. ת ו ב י ת ו       
      
םיירלודומ חפ יאתמ בכרומ למשח חולל הנבמ     04.08.61.0134
תותלד תוברל .93416 ןקתב חולה .םיעובצו      
תטלפ ללוכ.56PI םימ ןגומ .הליענ םע      
דע הריבצ יספ ,םילנפ ,הבכרה      
    AK01-A001X3, ספא ,תוזאפל םיקדהמ ללוכ  
הנקתהו הלבוה הקפסא  ללוכ .הקראהו      
סיסב ,םידדובמ ,טוליש ,טוויח , תמלשומ      

  1,445.00 2,890.00   0.50 טלפמוק חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה ר"מ   
      
רמוחמ ט"חת הנקתהל יתריד חול הנבמ     04.08.61.0180
םיז"אמ 21-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ      

     65.50 131.00   0.50 תלדו הקראה ,ספא יספ תוברל 'חי   
      

    203.00 203.00   1.00 םיז"אמ 42-ל םוקמ ךא ל"נכ 'חי  04.08.61.0190
  1,713.50 I.C. תוביתו למשח תוחולל הנבמ 16.80.40 כ"הס  

      
      

096/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     096 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םיתוריש 40 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
C ן י י פ ו א  ם י ז "א מ  26.80.40 ק ר פ  ת ת       
      
םייבטוק דח םיז"אמ      
    =============================  
      
דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     04.08.62.0050

    799.00  39.95  20.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
םייבטוק תלת םיז"אמ      
    =============================  
      
רפמא 52 דע ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     04.08.62.0240

    423.30 141.10   3.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת 'חי   
      
ספאה קותינ םע םייבטוק דח םיז"אמ      
    =============================  
      
דח  רפמא 52 דע ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     04.08.62.0440
01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע יבטוק      

    136.00  68.00   2.00 רפמאוליק 'חי   
  1,358.30 C ןייפוא םיז"אמ 26.80.40 כ"הס  

      
ם י נ ע ג מ ו  ם י ר ס מ מ  66.80.40 ק ר פ  ת ת       
      
םירסממ      
    =============================  
      

     85.00  85.00   1.00 םיניפ 8-ףלשנ דוקיפ רסממ 'חי  04.08.66.0010
      
03 תושיגר A04X2 בלושמ תחפ רסממ     04.08.66.0360

    646.00 323.00   2.00 C ןייפוא ז"אמ תוברל A םגד רפמאילימ 'חי   
      

  1,003.00 501.50   2.00 A04X4 תחפ רסממ ךא ל"נכ 'חי  04.08.66.0370
      
004X3 יזאפ-תלת חתמל הזאפ רסוחל רסממ     04.08.66.0500

    382.50 382.50   1.00 טלוו 'חי   
      
םינעגמ      
    ============================  
      

    191.25 191.25   1.00 3CA-רפמא 52 דע םרזל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  04.08.66.0601
  2,307.75 םינעגמו םירסממ 66.80.40 כ"הס  

      
,ם י ל ב ק ,ם י א נ ש  96.80.40 ק ר פ  ת ת       
ה ד י ד מ  י ר י ש כ מ ו  ה ר ק ב ו  ד ו ק י פ  י ר ז י ב א       
      
םיאנש      
    =============================  
      
      

96.80.40 קרפ תתב הרבעהל          
097/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/11/2019
דף מס':     097 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םיתוריש 40 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

    178.50 178.50   1.00 AV001 דע םיאנש 'חי  04.08.69.0010
      
הרקבו דוקיפ ירזיבא      
    =============================  
      
קרב יניגמו ןומיס תורונמ,הדידמ ירישכמ      
    =============================  
      

    158.10  52.70   3.00 דל יטלומ תרונו ןומיס תרונמ 'חי  04.08.69.0710
    336.60 הדידמ ירישכמו הרקבו דוקיפ ירזיבא ,םילבק,םיאנש 96.80.40 כ"הס  

      
ע ק ת  י ת ב  27.80.40 ק ר פ  ת ת       
      

    132.60  22.10   6.00 A61 ,ט"הת הנקתהל עקת יתב 'חי  04.08.72.0010
    132.60 עקת יתב 27.80.40 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  37.80.40 ק ר פ  ת ת       
      

    150.45 150.45   1.00 )לצוטופ( ץוח תרואתל ירטקלא-וטופ את 'חי  04.08.73.0100
      
םימ תנגומ הביתב A61X3 טקפ םרז קספמ     04.08.73.0220

    251.60 125.80   2.00 IP65 'חי   
    402.05 םירזיבא 37.80.40 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  08.80.40 ק ר פ  ת ת       
      
דומצ דל  ליפורפ LIEC.10 תינכותב ןומיס     04.08.80.0010
4.2 ךרואב lapo 0352 muloox  םגד הרקת      
לכו םינספות למשח  חולב רבירד  ללוכ 'מ      
RAENIL תרצות  תמלשומ הנקתהל שרדנה      

  9,120.00 2,280.00   4.00 ע"ווש וא DEL 'חי   
      

  3,000.00 1,500.00   2.00 53.1  ךרואב  ךא לנכ LIEC.20 ןומיס 'חי  04.08.80.0020
      

  1,900.00 950.00   2.00 'מ 66.0  ךרואב  ךא  ל"נכ LIEC.30 ןומיס 'חי  04.08.80.0030
      
ןגומ ירטמיסא  ריק עוקש ת"ג V / XOB ןומיס     04.08.80.0040
תרצות W6 DEL REWOP XOB םגד םימ      

  3,100.00 1,550.00   2.00 FLOS 'חי   
 17,120.00 הרואת יפוג 08.80.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

098/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/11/2019
דף מס':     098 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םיתוריש 40 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  י פ ו ג  18.80.40 ק ר פ  ת ת       
ם י י ט נ צ ס ר ו ל פ       
      
םע .56PI םימ ןגומ יוסיכ םע ,יטנצסרולפ ת"ג     04.08.81.0070
הו ינורטקלא קנשמ םע  ,W82X2-5T תורונ      
.הרקתל םיקוזיחו ימוקמ קספמו הנקתה ללוכ      

    191.25 191.25   1.00 .שעג לש "סולפ טייליס" תמגודכ 'חי   
    191.25 םייטנצסרולפ הרואת יפוג 18.80.40 כ"הס  

      
ר ו א מ  ת ו ד ו ק נ  28.80.40 ק ר פ  ת ת       
      
ררוואמל וא ת"גל האיצי איה רואמ תדוקנ      
יפוג 5 םא :המגודל .רואמ לגעמל רבוחמה      
םולשתה - דחא קספמ י"ע םילעפומ הרואת      
רואמ 'קנ 5 יפל בשוחי      
    =============================  
      
תוברל יזאפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     04.08.82.0010
יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ ,תורוניצ      
ר"ממ 5.1 ךתחב CVP דודיב םע תשוחנ      
דעו ריקה וא הרקתהמ האיציה דע חולהמ      
וד וא לופכ וא דיחי םרז י/קספמ ,םיקספמה      
ןגומ וא םינצחל וא בלצ וא ףוליח וא יבטוק      
םגד "דרובסיוו" תמגוד ,ןיירושמ וא םימ      
הדוקנ רובע ףסונ ךילומו ע"ש וא "סוקופ"      

  1,033.60 129.20   8.00 הילת וו תוברל שרדנ םא ,םורח תרואתל 'קנ   
  1,033.60 רואמ תודוקנ 28.80.40 כ"הס  

      
ע ק ת  י ת ב  ת ו ד ו ק נ  38.80.40 ק ר פ  ת ת       
      
תשוחנ ילבכ היושע תמלשומ עקת תיב תדוקנ     04.08.83.0010
    RF/YX2N דודיב םע תשוחנ יכילומ וא/ו  
    CVP 5.1 ךתחבX3 תרנצב םילחשומ ר"ממ  
תחתמ וא/ו תוקיציב וא/ו ט"החת תנקתומ      
עקתה תיב דעו חולהמ תורקתב וא/ו ףוצירל      
"דרובסייו" תמגוד ,רפמא 61 עקת תיב ןכו      
לכה ט"חת ןקתומ ,ע"ש וא "סוקופ" םגד      

  1,013.20 126.65   8.00 םלשומ 'קנ   
      
וא/ו םילבכ רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     04.08.83.0070

    170.00  21.25   8.00 ר"ממ 5.2  םיכילומ 'חי   
      

    115.60  14.45   8.00 םימ ןגומ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות 'חי  04.08.83.0080
  1,298.80 עקת יתב תודוקנ 38.80.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

099/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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11/11/2019
דף מס':     099 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םיתוריש 40 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש ו  ת ו ב י צ ח  48.80.40 ק ר פ  ת ת       
      
למשח וק תחנה רובע ןוטב תוריקב הביצח     04.08.84.0020
ינוקית תוברל ,מ"מ 23 דע רטוקב רוניצב      

    110.50  22.10   5.00 םלשומ ,חיט רטמ   
      
04 דע יבועב ןייוזמ ןוטב ריקב רבעמ חודיק     04.08.84.0050

    807.50 161.50   5.00 רוניצה תוברל 2" רטוקב רוניצ רובע מ"ס 'חי   
    918.00 תונושו תוביצח 48.80.40 כ"הס  

      
ם י ע ו נ מ  י ר ו ב י ח  58.80.40 ק ר פ  ת ת       
ד ו ק י פ  י ר ז י ב א ו       
      
01 דע יזאפ תלת עונמל םלשומ ילמשח רוביח     04.08.85.0010

    306.00 153.00   2.00 'פמוק רזעה ירמוח לכ תוברל ,ס"כ  
    306.00 דוקיפ ירזיבאו םיעונמ ירוביח 58.80.40 כ"הס  

      
ך מ ס ו מ  ק ד ו ב  ת ק י ד ב  68.80.40 ק ר פ  ת ת       
      
דע לדוגב ךומנ חתמב ילמשח ןקתמ תקידב     04.08.86.0020
    A002X3 םולשת תוברל ךמסומ קדוב י"ע  
קדובל עויסו תוינכות תשגהו ,הקידבה רובע      

    582.25 1,164.50   0.50 'פמוק תודידמה תכירעב  
    582.25 ךמסומ קדוב תקידב 68.80.40 כ"הס  

      
ד ג נ  ם י ר ב ע מ  ם ו ט י א  78.80.40 ק ר פ  ת ת       
ש א       
      
וא ריקב חתפב םייתעש ךשמל שא םוטיא     04.08.87.0005
תלעת לש ר"מ 2.0 דע חטשב ,שא תפצר      
י"ע השעיי םוטיאה .תרושקת וא למשח ילבכ      
061 יבחרמ לקשמב םיעלס רמצ תמשה      
CILYRCA" גוסמ 2" יבועב ק"מ/ג"ק      
    OCMERT" )קלח 139 י"ת יפל הקידבב דמוע  
AI " גוסמ קיטסמ הלעתה ףקיהבו ע"ש וא )2      
    POTSMERT" תמגוד "OCMERT" ע"ש וא  
שא ןוגימ תוכרעמ ןמרוק .ב.י" 'בח י"ע קוושמ      

          102.00 הדיחי יפל הדידמה."מ"עב 'חי         
שא דגנ םירבעמ םוטיא 78.80.40 כ"הס            

      
ת ו ק ר א ה  - ם י ג י ר ח  19.80.40 ק ר פ  ת ת       
ת ו ק י ד ב ו       
      
תוטטרושמ )EDAM SA( תודע תוינכת תנכה     04.08.91.0060
)תינכדע הסרג( דקוטוא תנכתב בשחמב      

    425.00 425.00   1.00 'פמוק םיטקסידו תוינכתה טס לש םיקתוע 4 תללוכה  
    425.00 תוקידבו תוקראה - םיגירח 19.80.40 כ"הס  

      
      

100/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     100 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םיתוריש 40 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
י פ ו ג ו  ם י ד ו מ ע  - ם י ג י ר ח  29.80.40 ק ר פ  ת ת       
ה ר ו א ת       
      
י"ע םיקפוסמ הרואתה יפוגו הרואתה ידומע      
למשחה ןלבק י"ע םינקתומו םירחא      
    ============================  
      
הרואת יפוג      
    =============================  
      
גוס לכמ הרואת ףוג לש הבכרהו הנקתה     04.08.92.0100
תנקתה ללוכ .םירחא י"ע קפוסיש ,אוהש      
למשח ירוביח ללוכ .'ודכו תורונ ,םיסנפ      
סוליפו ןוטיב תוברל .הקראה רוביח ,דודיבו      
ורוביח ללוכ .ת"ג  לש העובקה תבשותה      
ירמוחו םירזיבאה לכ ללוכ .טלפמוק ותלעפהו      

  2,048.00 128.00  16.00 .טלפמוק הנקתהל םישורדה רזעה 'חי   
      
DEL יתילכת-וד .הנווכהו טולישל םורח ת"ג     04.08.92.0110
,"האיצי" בותיכו טורח טקפסרפמ טלש םע      
המצועב הלעפהל .םירבצמו ןעטמ ,ריממ ללוכ      
העוקש הנקתהל תוקד081 ךשמב %001      
תמגודכ הרקת/ריקה לע וא/ו הרקתב      
    DEL-616-LE היהי טולישה .טיילורטקלא לש  
םוקימל םאתהב ידדצ וד וא ידדצ דח      

  1,200.00 600.00   2.00 .הנקתהה 'חי   
      
,ריממ םע יתילכת-דח םורח תרואתל ת"ג*     04.08.92.0120
תיטמוטוא קדבמ תכרעמ ,תוללוסו ןעטמ      
A4DL  .העוקש הנקתהל W3-DEL תרונו      
    XULYX תרצות llewkcaM קוושמ הילגנא  

  3,500.00 700.00   5.00 הנקתהה םוקימ י"פע השדע גוס .קטלנא י"ע 'חי   
  6,748.00 הרואת יפוגו םידומע - םיגירח 29.80.40 כ"הס  

      
ת ו ד ו ב ע  - ם י ג י ר ח  39.80.40 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש  ה ר ו א ת ו  ל מ ש ח       
      
רוניצ י"ע ןוחטיב /ךומנ חתמ/תרושקת תדוקנ     04.08.93.0010

  1,280.00 128.00  10.00 מ"מ 02 'קנ   
      
רוניצ י"ע ןוחטיב /ךומנ חתמ/תרושקת תדוקנ     04.08.93.0020

  1,360.00 136.00  10.00 :מ"מ 52 'קנ   
      
      
      
      
      
      
      
      

  2,640.00 39.80.40 קרפ תתב הרבעהל
101/...   Hovav-3 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     101 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םיתוריש 40 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,640.00 מהעברה      

      
      
םירוביח תבית לש הנקתהו הקפסא הלבוה     04.08.93.0050
לש מ"ס 51X03X04 תודימב טנוברקילופ      
    ILOZZALLAP. רובע .ןוראב הנקתהל  
תופפר םע םיגרב םע הסכמ ללוכ .םירביירד      
ןיד ספ ללוכ .םילבכל תואיצי ללוכ .רורוויא      
הרואת יפוגל לוציפ רובע םירוביח יקדהמו      
תודובעה לכ ללוכ .תינכת י"פע -םיז"אמ ללוכ      

    800.00 400.00   2.00 'פמוק תמלשומ הנקתהל םישורדה רזעה ירמוחו  
  3,440.00 תונוש הרואתו למשח תודובע - םיגירח 39.80.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 44,230.30 למשח ינקתמ 80.40 כ"הס  
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ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

11/11/2019
דף מס':     102 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םיתוריש 40 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90.40 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90.40 ק ר פ  ת ת       
      
חיט ינוקית ללוכ תובכש יתשב םינפ חיט     04.09.01.0010
ןוקיתו םיקשממב ןוקית ,םיקדס תחיתפ ,םייק      
דבל רמג ,םינוויכ יתשב לגרס ,'דכו םירפתב      
לכ קוזיח תוברל ,םיירושימ םיחטש ג"ע      
יליפורפ ,םייכנאהו םייקפואה תועוצקמה      

  2,400.00  80.00  30.00 .'וכו קותינ ר"מ   
      
תותיזחב םימייק תוריק ג"ע ץוח חיט ינוקית     04.09.01.0110
,חיט תובכש 2 ,הצברה תבכש תוברל הנבמה      
םושיי ,םייקה תמגודכ הנוילע רמג תבכש      
תורבחתה ,םיפילג ,תועוצרבו םינטק םיחטשב      
לע חיט, םייק חיט תותיס ,םייקל המאתהו      
לכ קוזיח ,םירצו םינטק םיחטש ,םיחתפ יפשח      
,תוינמרג תוניפב הניפה ךרוא לכל תועוצקמה      
היינב ןיב מ"ס 001 בחורב C.V.P תותשר      

  2,000.00 200.00  10.00 .'וכו,תמייקל השדח היינב ןיבו ןוטב יטנמלאל ר"מ   
      
תמגודכ הגוו תמגוד ילרנימ טכילש תבכש     04.09.01.0150
תריחב יפל תואמגודו םינווגב םייקה      
תנכה תוברל םייק ץוח חיט ג"ע .לכירדאה      
,םוגפ חיט קורפ ,םייק עבצ דורג ,תיתשת      
יבועב טנמצ חיט תבכש,שרדנכ םינוקית      
תבכש ,רמיירפ,הנכה תבכש ,מ"ס 1 םומינימ      
םינווג בוליש ,שרדנכ תובכשה לכ ,דוסי      

  5,000.00 100.00  50.00 .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק לכה 'וכו תואמגודו ר"מ   
  9,400.00 חיט תודובע 10.90.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  9,400.00 חיט תודובע 90.40 כ"הס  
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11/11/2019
דף מס':     103 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םיתוריש 40 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01.40 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01.40 ק ר פ  ת ת       
      
33/33 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     04.10.01.0010
דוסי ריחמ ,מ"ס 06/06 וא מ"ס 54/54 וא מ"ס      
,שרדנכ םיעצמה לכ תוברל ר"מ/ח"ש 051      
,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ ,תיתשה תנכה      
B, C, K ןומיס האר( .'וכו תילירקא הבור רמג      

 12,600.00 300.00  42.00 )ףוציר תינכותב ר"מ   
      
יחיראב ,סבג וא ןוטב וא קולב תוריק יופיח     04.10.01.0150
01/03 תודימב ןלצרופ טינרג וא הקימרק      
תנקתה ,ר"מ/ח"ש 08 דוסי ריחמ ,מ"ס      
תנכה תוברל ,)םיקירב ומכ( הזזהב םיחיראה      
,רוחש חיט תבכש ,הצברה תבכש ,תיתשתה      
,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ ,קבדב הקבדה      
,םוינימולא תוניפ ,תילירקא הבור רמג      
ןיב הדרפהל םוינימולא יליפורפ      
.טלפמוק לכה 'וכו סבג/חיט/הקימרק      

 21,850.00 230.00  95.00 )םיתורשב( ר"מ   
      
תונוש תודימב זילפ וא םוינימולא יפס     04.10.01.0160

    150.00  50.00   3.00 .'וכו ףוציר יגוס ןיב ,תותלד ינתפמב רטמ   
      
,תונוש תודימב ,מ"מ 6 יבועב לטסירק תוארמ     04.10.01.0180

  2,500.00 500.00   5.00 .יופיח / חיטה רושימב העוקש ר"מ   
      
םיכנ יתורשל תינקת די יזחאמ תכרעמ     04.10.01.0190
תינכות האר .הטסורינ תורוניצמ      

  2,000.00 2,000.00   1.00 'פמוק 463-A-TO-02  
      
תרצות ,הטסורינ רמג ילמשח םיידי שבימ     04.10.01.0240

  6,000.00 2,000.00   3.00 .ע"ש וא B-517 ט"קמ ,KCIRBOB 'חי   
      
ט"קמ ,KCIRBOB תרצות ,ילזונ ןובסל ןקתמ     04.10.01.0250

  1,800.00 300.00   6.00 .ע"ש וא B-6228 'חי   
      
,הטסורינ רמג ,טלאוט ריינ ילילג 2-ל ןקתמ     04.10.01.0260
ט"קמ ,KCIRBOB תרצות ,סבגב עוקש      

  6,601.00 943.00   7.00 .ע"ש וא B-8834 'חי   
      

    658.00  94.00   7.00 .הטסורינמ לופכ היילת וו 'חי  04.10.01.0270
      

  2,830.00 1,415.00   2.00 .ןקתה יפל לפקתמ הלתחה חטשמ 'חי  04.10.01.0280
      
תרצות ריקב עוקש הפשא חפ     04.10.01.0290
    MOORHSAW J.A ט"קמ ,קינייגיה ןאובי  

    944.00 472.00   2.00 .ע"ש וא 1850N44 'חי   
      

 57,933.00 10.01.40 קרפ תתב הרבעהל
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11/11/2019
דף מס':     104 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םיתוריש 40 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
 57,933.00 מהעברה      

      
      
REPAP ,הטסורינ רמג ,ריינ תובגמל ןקתמ     04.10.01.0300
    RESNEPSID LEWOT, תרצות  
    KCIRBOB, 262 ט"קמ-B יתורשב( .ע"ש וא  

  2,262.00 754.00   3.00 )םיכנ 'חי   
      
,RESNEPSID PAOS ,ילזונ ןובסל ןקתמ     04.10.01.0310
.ע"ש וא B-1112 ט"קמ ,KCIRBOB תרצות      

    236.00 236.00   1.00 )םיכנ יתורשב( 'חי   
      

    472.00 472.00   1.00 .םיכנ יתורשב מ"ס 51/03 הטסורינ ףדמ 'חי  04.10.01.0320
      
ףפוכמ םוינימולא חפ םייושע תונולח ינדא     04.10.01.0330

  3,850.00 350.00  11.00 .טרפ יפל ,ימינפ רונתב עובצ ץעו ינוציח רטמ   
 64,753.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 64,753.00 יופיחו ףוציר תודובע 01.40 כ"הס  
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11/11/2019
דף מס':     105 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םיתוריש 40 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11.40 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11.40 ק ר פ  ת ת       
      
םישדח םיחטש לע ע"ש וא "לירקרפוס" עבצ     04.11.01.0010
שולש ,'וכו סבג ,םינפ חיט :ןוגכ םימייק וא      
תוברל ,דיחא ןווג תלבקל דעו תוחפל תובכש      
,חיט ינוקית ,םוגפ חיט תדרוה ,םייק עבצ דורג      
,םינוש םיטנמלאו םיגרב ,םירמסמ תדרוה      
ינוקית ,םיימוקמ םינוקית ,הקלחהו ףושפיש      
תנכה ,תואמגודו םינווג בוליש ,לטכפש      
שרדינכ תובכשה לכו דוסי תבכש ,תיתשתה      
תיתשת ןויקנ תוברל ,'וכו ןרציה טרפימ יפל      

  2,800.00  28.00 100.00 .'וכו ןוטב תויראש ,ח"עב תאוצמ ,קבאמ ר"מ   
  2,800.00 העיבצ תודובע 10.11.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  2,800.00 העיבצ תודובע 11.40 כ"הס  
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11/11/2019
דף מס':     106 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םיתוריש 40 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו א  ג ו ז מ ו  ר ו ר ו א  ת ו כ ר ע מ  51.40 ק ר פ       
      
ם י ת ו ר ש  ר ו ר ו א  י ח ו פ מ  10.51.40 ק ר פ  ת ת       
      
רורוא חופמ לש םימלשומ הנקתהו הקפסא     04.15.01.0010
ר.א י"ע קוושמ( P&S לש חופמה .םיתוריש      
םע לעפומ ,דבלב BE-052 םגד )קווישו הצפה      
.הלועפה ךשמהל היהשה יאלרו הרואתה      
רונצל רבוחיו הרקתל עבקי חופמה      
תינוציח הפפר ריחמב לולכ ןכ ומכ.הטילפה      

  7,650.00 850.00   9.00 F-9-1 .םשג דגנ 'חי   
  7,650.00 םיתורש רורוא יחופמ 10.51.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  7,650.00 ריוא גוזמו רורוא תוכרעמ 51.40 כ"הס  
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11/11/2019
דף מס':     107 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

םיתוריש 40 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22.40 ק ר פ       
      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22.40 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ב       
      
סבג תורוק וא/ו סבג ירונס וא/ו סבג תורקת     04.22.01.0070
,עפושמ ,יכנא ,יקפוא - סבגמ םיזינרק וא/ו      
- 'וכו םינוש םיהבגבו םינוש תומוקמב לגועמ      
תוברל 2/1" יבועב תוזפ 4 ןבל סבג חולמ      
םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוק      
דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו      
הנגה ינתיווז ,לטכפש ,עבצל הנכה ,םיחתפ      
רזעה ירמוח לכו 'וכו קותינ יליפורפ ,תוניפב      
יפל וטנ הדידמה( .טלפמוק לכה .םהינימל      
תורקתל לעמ מ"ס 01 הבוגל דע השירפ      

  6,400.00 200.00  32.00 .)תויטסוקא ר"מ   
  6,400.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  6,400.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22.40 כ"הס  
290,529.30 םיתוריש 40 כ"הס
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11/11/2019
דף מס':     108 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

הירטיפק 60 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה א ו ר ב ת  70.60 ק ר פ       
      
ן י ח ו ל ד ו  ן י כ פ ו ש  ת ר נ צ  10.70.60 ק ר פ  ת ת       
      
םייושע תופצר זוקינו ןיכפוש ימל תורוניצ     06.07.01.0010
E.P.D.H ההובג תופיפצ לעב ןליטאילופ      
םירבוחמ מ"מ 011 רטוקב "תירבג" תרצות      
םירזיבאה לכ ללוכ םיחפס ללוכ ךותירב      
,םייכרב ,םירבחמ ,תורבחתהל םישורדה      
ללוכ תוריקב םיצירחב םיחנומ 'וכו םימטא      
,םיקבח ללוכ תוריקה לע ,ןוטיבו ריקב הביצח      
תפצירב םיצירחב וא יולמב ףוצירל תחתמ      
ןוטיבו )עופיש קיפסמ ןיאו הדימב( ןוטבה      
תדימב תוריקל תחתמו ךרד םירבעמ ,רוניצה      

  1,900.00 190.00  10.00 .שרדנכ לכה 'וכו ךרוצה רטמ   
      
םייושע תופצר זוקינו ןיכפוש ימל תורוניצ     06.07.01.0015
ללוכ E.P.D.H ההובג תופיפצ לעב ןליטאילופ      

  2,750.00 110.00  25.00 .מ"מ 05 רטוקב לבא ל"נכ לכה רטמ   
      
מ"מ 011 רטוקב תלפונ תרוקיב תספוק נ.ב.ק     06.07.01.0020
)הסכמ םע ךיראמ לוורש( E.P.D.H היושע      
דבכ םגד זילפ םייושע הסכמו תרגסמ ללוכ      

    760.00 190.00   4.00 .ה.פ.מ תרצות 'חי   
      
רטוקב E.P.D.H היושע תרוקיב תספוק - .ב.ק     06.07.01.0025
תרצות דבכ םגד זילפ הסכמ םע מ"מ 05/011      

    700.00 175.00   4.00 ה.פ.מ 'חי   
      
םע מ"מ 05/011 רטוקב יפות םוסחמ - ת.מ     06.07.01.0030

    350.00 175.00   2.00 ה.פ.מ תרצות דבכ םגד זילפ הסכמ 'חי   
      
E.P.D.H 011/002 יושע הפציר םוסחמ     06.07.01.0035
002 רטוקב ךיראמ ללוכ הפצרב ןקתומ מ"מ      
זוקינ תלעתל םאתומ ,ררוחמ הטסורינ לס מ"מ      

  5,200.00 1,300.00   4.00 .חבטמה לש 'חי   
      
מ"מ 011 רטוקב םייק זוקינ רוניצל תורבחתה     06.07.01.0040
רוניצ םע ,ההובג תופיפצל ןליטאילופ יושע      
רוביח תרוצ לכו נ.ב.ק ,מ"מ 011 רטוקב שדח      
תיתחת יוליגל ןוטבב הביצח תוברל ,יהשלכ      

  2,000.00 500.00   4.00 'פמוק .םייקה רוניצה  
 13,660.00 ןיחולדו ןיכפוש תרנצ 10.70.60 כ"הס  

      
ה נ ב מ ב  ם י מ ה  ת כ ר ע מ  20.70.60 ק ר פ  ת ת       
      
תמגוד םוינימולא בלושמ ןליטאילופ יושע רוניצ     06.07.02.0010
04 רטוקב "פייפ-רפוס" וא "לוגיטלומ" תרצות      

  2,600.00 130.00  20.00 .הציחל ירזיבאו םיחפס ללוכ ,מ"מ רטמ   
      

  2,600.00 20.70.60 קרפ תתב הרבעהל
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11/11/2019
דף מס':     109 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

הירטיפק 60 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,600.00 מהעברה      

      
      
תמגוד םוינימולא בלושמ ןליטאילופ יושע רוניצ     06.07.02.0015
52 רטוקב "פייפ-רפוס" וא "לוגיטלומ" תרצות      

  3,300.00 110.00  30.00 .הציחל ירזיבאו םיחפס ללוכ ,מ"מ רטמ   
      
תמגוד םוינימולא בלושמ ןליטאילופ יושע רוניצ     06.07.02.0020
61 רטוקב "פייפ-רפוס" וא "לוגיטלומ" תרצות      

  5,400.00  90.00  60.00 .הציחל ירזיבאו םיחפס ללוכ ,מ"מ רטמ   
      
52 רטוקב ,)R-PP( קורי לורילופ יושע רוניצ     06.07.02.0025
םימ רובע( המחלהב רוביחל םיחפס ללוכ ,מ"מ      

  4,550.00 130.00  35.00 .)םיכר רטמ   
      

    250.00 250.00   1.00 .מ"מ 52 רטוקב לורילופ יושע ףוגמ 'חי  06.07.02.0030
      
1" רטוקב ,)הטסורינ רודכ םע( ירודכ ףוגמ     06.07.02.0035

    200.00 200.00   1.00 ע.ש וא  "ביגש"  תרצות הזנורב יושע 'חי   
      
4/3" רטוקב ,)הטסורינ רודכ םע( ירודכ ףוגמ     06.07.02.0040

    250.00 250.00   1.00 ע.ש וא  "ביגש"  תרצות הזנורב יושע 'חי   
      
רטיל 005 לש הקיפסל תחא הדומע לעב ךכרמ     06.07.02.0045

  2,500.00 2,500.00   1.00 'פמוק העשל  
      
גוז ללוכ ,1" רטוקב ח.ז.מ - תרזוח המירז ענומ     06.07.02.0050

  2,500.00 2,500.00   1.00 'פמוק 1" רטוקב םיירודכ םיפוגמ  
      
לע יולג חנומ ,רטיל 09 חפנב ילמשח דוד     06.07.02.0055
םותסש ,האיציבו הסינכב םיפוגמ ללוכ ,ריקה      
רוביח ,תרוקיב תספוקל וזוקינו ץחל קרופ      

  1,800.00 1,800.00   1.00 'פמוק .שרדנה לכו תוכימת ,למשחל  
 23,350.00 הנבמב םימה תכרעמ 20.70.60 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ  ת כ ר ע מ  30.70.60 ק ר פ  ת ת       
ה ל י ג ר       
      
,ןבלוגמ רפת אלל 2" רטוקב הדלפ רוניצ     06.07.03.0010
ללוכ , "פא קיווק" ירבחמב רבוחמ ,04 לוידקס      
,תותשק ,תויופעתסה :םישורדה םירזיבאה לכ      
לע ,ןוטיבו הביצח ללוכ תוריקב 'וכו םירצימ      
ללוכ הפצירל תחתמ ,םיקבח ללוכ תוריקה      
םירדחה ןיב תוריקהו גגה ךרד רבעמ ,ןוטיב      
לכה 'וכו ,ץחל תקידב ,העיבצ ,ןינבל ץוחמ לאו      

  5,075.00 145.00  35.00 .שרדנכ רטמ   
      
      
      
      

  5,075.00 30.70.60 קרפ תתב הרבעהל
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11/11/2019
דף מס':     110 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

הירטיפק 60 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,075.00 מהעברה      

      
      
2" יוביכ זרב ללוכ תיטרדנטס שא יוביכ תדמע     06.07.03.0015
ןולגלג ,ץרוטש ירבחמ םע "בכוכה" תרצות      
ןיירושמ ימוג יושע קונרז םע ריצ לע בבותסמ      
םע יטרדנטס קנזמ ,'מ 52 ךרואב 4/3" רטוקב      
וא "ביגש" תרצות 1" ירודכ זרב ,ירודכ זרב      
תויושר י"ע רשואמו ינקת דויצה לכ 'וכו .ע.ש      

  1,250.00 1,250.00   1.00 'פמוק .שאה יוביכ  
      
ינש ;שא יוביכ תדמעל הוולנ דויצ ךרעמ     06.07.03.0020
'מ 52 ךרואב ןיירושמ ימוג םייושע 2" םינוקרז      
,ינש יתילכת וד קנזמו ץרוטש" ידמצמ םע ,א"כ      
לכ( ג"ק 0.6.ףא .יס .יב גוסמ יוביכ יפטמ      

  1,000.00 1,000.00   1.00 'פמוק .)שאה יוביכ תויושר י"ע רשואמ דויצה  
  7,325.00 הליגר שא יוביכ תכרעמ 30.70.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 44,335.00 האורבת 70.60 כ"הס  
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11/11/2019
דף מס':     111 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

הירטיפק 60 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01.60 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01.60 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב סבג וא ןוטב וא קולב תוריק יופיח     06.10.01.0001
,)םיקירב תמגודכ( הזזהב םושיי ,מ"ס 04/01      
תבכש ,הצברה תבכש ,תיתשתה תנכה תוברל      
דע בחורב םיקשימ ,קבדב הקבדה ,רוחש חיט      
,םוינימולא תוניפ ,תילירקא הבור רמג ,מ"מ 3      
ןיב הדרפהל םוינימולא יליפורפ      
.טלפמוק לכה 'וכו סבג/חיט/הקימרק      

 43,750.00 250.00 175.00 )הירטיפקב( ר"מ   
      
,םוחב הדימע ,תמסוחמ תיכוכזב תוריק יופיח     06.10.01.0002
ןבל ןווגב ימרק עבצב עובצ ,מ"ס 6 יבועב      
,תיתשתה תנכה תוברל ,ירוחאה קלחב      
לכו םויס יליפורפ ,האישנ תיצקורטסנוק      
רזעה ירמוח לכו םיקוזיחה ,םירוביחה      

 34,000.00 1,700.00  20.00 .)תומכהמ %05( .םהינימל ר"מ   
      
,םיקבדומ ןלצרופ טינרג תוחולב תוריק יופיח     06.10.01.0003
AEL תרבח לש ,מ"ס 003/051 תודימב      
3+1 יבועב ,ע"ש וא HCETMILF תרדסמ      
תנכה תוברל ,רוחאמ סלגרביפ תשר םע מ"מ      
,רוחש חיט תבכש ,הצברה תבכש ,תיתשתה      
,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ ,קבדב הקבדה      
,םוינימולא תוניפ ,תילירקא הבור רמג      
ןיב הדרפהל םוינימולא יליפורפ      
%05( .טלפמוק לכה 'וכו סבג/חיט/הקימרק      

  9,000.00 450.00  20.00 .)תומכהמ ר"מ   
      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     06.10.01.0013
011 דוסי ריחמ ,01R הקלחה דגנ גוסמ ,מ"ס      
תנכה ,שרדנכ םיעצמה לכ תוברל ,ר"מ/ח"ש      
רמג ,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ ,תיתשתה      
תוינכתב K,C ןומיס האר .'וכו תילירקא הבור      

 52,000.00 260.00 200.00 .ףוציר ר"מ   
      
7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םיעוקש םילנפ     06.10.01.0023
ליפורפ  לש הנקתהו הקפסא תוברל ,מ"ס      
,LFD-40 םיטרפ האר .לנפה בגב םוינימולא      

  6,000.00  60.00 100.00 DFL-05 רטמ   
144,750.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

144,750.00 יופיחו ףוציר תודובע 01.60 כ"הס  
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11/11/2019
דף מס':     112 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

הירטיפק 60 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ס י ר ה ו  ק ו ר י פ  ת ו ד ו ב ע  82.60 ק ר פ       
      
. 10.82.60 ק ר פ  ת ת       
      
תומוקמבו םינוש םיגוסמ םייק ףוציר קורפ     06.28.01.0010
תועוצרבו םינטק םיחטשב תוברל ,םינוש      
תרקת/תפצרל דע תובכשה לכ קורפ תוברל      

  2,500.00  50.00  50.00 .ןוטבה ר"מ   
      

  1,200.00  30.00  40.00 .תובכשה לכ תוברל םימייק םילנפ קורפ רטמ  06.28.01.0020
  3,700.00 . 10.82.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  3,700.00 הסירהו קוריפ תודובע 82.60 כ"הס  
192,785.00 הירטיפק 60 כ"הס
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11/11/2019
דף מס':     113 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

8 תוגרדמ ריק 90 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91.90 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10.91.90 ק ר פ  ת ת       
      
ץבאב הליבטב םינבלוגמ הדלפה יטנמלא לכ      
לש הנושאר הבכשב םיעובצו יוקינ רחאל םח      
2 + ןורקימ 06 יבועב "לגופא" דוסי עבצ      
ןורקימ 05 יבועב "יטפילא סלגמט" לש תובכש      
.תחא לכ      
      
:הדלפ תוקעמו תוגרדמ תכרעמ עוציבו ןונכת     09.19.01.0070
ריקל םידמצומ םינוש םייבועב םיחוטש םיחפ      
חפו זפרטל ךותח חוטש חפמ תוגרדמ ,ןוטבה      
:תוקעמ תכרעמ ,ףפוכמו םינוש םייבועב גורמ      
תוברל ,הקולח תוטומ די יזחאמ ,םינודומע      
יחטשמ ,םינוש םיגוסמ ןוטבל ןוגיע יגרב      
ןוגכ תושיגנ ירזיבאו גורמ חפמ םייניב      
תורוקו  הקלחה דגנ ידוגינ ספו תורמסמ      
תוגרדמ תכרעמ תלבקל לכה ,הדלפ תועלצו      
רוציי תוינכת שיגי ןלבקה .תמלשומו תסלופמ      
.הירגסמב הדובעה תליחת ינפל רושיאל      
EDAM-SA תוינכות סיסב לע עצובי ןונכתה      
עצבי ןלבקה ךכ ךרוצל  .ןוטבה תוריק לש      
םייקה ריקה לש תבשחוממ תיבחרמ הדידמ      
האר םייקה בצמל ןונכתה תא םיאתי ,ןוטבמ      
,97-0041 'סמ היצקורטסנוק ןויליג      

350,000.00 350,000   1.00 'פמוק A97-0041 תולכירדא יטרפו תוינכות טס ןכו.  
350,000.00 שרח תורגסמ 10.91.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

350,000.00 שרח תורגסמ 91.90 כ"הס  
350,000.00 8 תוגרדמ ריק 90 כ"הס
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11/11/2019
דף מס':     114 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

תוילעמ 01 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ל ע מ  71.01 ק ר פ       
      
ה ר ע ה  00.71.01 ק ר פ  ת ת       
      
ןאולמב תוילעמה עוציב תמלשה עצבל שרדנ     10.17.00.0010
םולשתה ,"תוילעמ ריפכ" קפס לומ לא םואתב      
KCAB OT תטישב עצובי ולא םיקרפל      
    KCAB תוילעמ ריפכ"ל םולשתה לומ לא"  
תפסותב הלבק + סמ תינובשח תגצהל ףופכב      
ריפכ"ל םולשת לכ רשאל שי .%5 לש הרוקת      
בתכבו שארמ םולשתה עוציב םרטב "תוילעמ      

242,803.00 242,803   1.00 'פמוק .ןימזמה לומ לא  
242,803.00 הרעה 00.71.01 כ"הס  

      
- 1 'ס מ  ם י ע ס ו נ  ת י ל ע מ  10.71.01 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ק ב מ  ז כ ר מ       
      
sseL mooR תוילמשח םיעסונ תילעמל ריחמ     10.17.01.0001
    nihcaM םיעסונ 8 :"תוילעמ ריפכ" תרבח לש,  
-כ המרה הבוג ,תונחת 5 ,ג"ק 036 סמוע      
,"סקלפמיס" אלמ ףסאמ דוקיפ ,'מ 20.41      
,םיסימ ,סכמ ,הבכרה ,הלבוה ,דויצה תוברל      
טרפמב ראותמכ שומישל ןכומ לכה ,תוירחא      

                  1.00 'פמוק .ינכטה  
      
את ןיב רשקי רשא םוקרטניא תנקתהל ריחמ     10.17.01.0002
ןעטמ ללוכ ,הרקב זכרמו דוקיפ חולו תילעמה      

                  1.00 'פמוק .הנעטהל ןתינה רבצמו  
      

                  1.00 'פמוק .תילעמה ריפ רובב םלוס תנקתהל ריחמ 10.17.01.0003
      

                  1.00 'פמוק .תוירחאו תורש תנשל תורש ריחמ 10.17.01.0004
םירקבמ זכרמ - 1 'סמ םיעסונ תילעמ 10.71.01 כ"הס            

      
- 2 'ס מ  ם י ע ס ו נ  ת י ל ע מ  20.71.01 ק ר פ  ת ת       
ה צ ע ו מ  ה נ ב מ       
      
sseL mooR תוילמשח םיעסונ תילעמל ריחמ     10.17.02.0001
    nihcaM םיעסונ 8 :"תוילעמ ריפכ" תרבח לש,  
-כ המרה הבוג ,תונחת 3 ,ג"ק 038 סמוע      
,"סקלפמיס" אלמ ףסאמ דוקיפ ,'מ 45.7      
,םיסימ ,סכמ ,הבכרה ,הלבוה ,דויצה תוברל      
טרפמב ראותמכ שומישל ןכומ לכה ,תוירחא      

                  1.00 'פמוק .ינכטה  
      
את ןיב רשקי רשא םוקרטניא תנקתהל ריחמ     10.17.02.0002
ןעטמ ללוכ ,הרקב זכרמו דוקיפ חולו תילעמה      

                  1.00 'פמוק .הנעטהל ןתינה רבצמו  
      
      

20.71.01 קרפ תתב הרבעהל          
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11/11/2019
דף מס':     115 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

תוילעמ 01 הנבמ
ריחמ      

לכה ךס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                  1.00 'פמוק .תילעמה ריפ רובב םלוס תנקתהל ריחמ 10.17.02.0003
      

                  1.00 'פמוק .תוירחאו תורש תנשל תורש ריחמ 10.17.02.0004
הצעומ הנבמ - 2 'סמ םיעסונ תילעמ 20.71.01 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

242,803.00   71.01 כ"הס
242,803.00 תוילעמ 01 כ"הס
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11/11/2019 )זוכיר( 
דף מס':     116 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ    
   

                959,020.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                 15,984.00 םורט ןוטב תודובע 30 קרפ   
   

                 15,000.00 היינב תודובע 40 קרפ   
   

                213,445.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                930,911.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ   
   

              1,300,730.00 האורבת 70 קרפ   
   

              3,793,235.00 היצפוא - למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                157,706.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

              1,119,489.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                436,250.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                188,100.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ   
   

                 37,500.00 ןבא תודובע 41 קרפ   
   

              1,096,400.00 היצפוא - ריוא גוזימו רורוא תוכרעמ 51 קרפ   
   

                352,000.00 ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ   
   

              1,029,254.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
   

                225,700.00 תונושו הסירה קורפ תודובע 82 קרפ   
   

                302,250.00 תונוש 92 קרפ   
   

                139,500.00 םוירוטידואב םיבשומ 03 קרפ   
   

                  9,280.70 םיחבטמ 13 קרפ   
   

                 75,540.00 םינגומ םיבחרמ 95 קרפ   
   

                408,000.00 תונושו י'גרב תודובע 06 קרפ   
   

                 40,700.00 ןוחטב 19 קרפ   
   

12,845,994.70 םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 כ"הס               
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11/11/2019
דף מס':     117 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

הנבמה תותיזחב ןוטבב לופיט 20 הנבמ    
   

                 95,220.00 רתאב קוצי ןוטב 20 קרפ   
   

    95,220.00 הנבמה תותיזחב ןוטבב לופיט 20 כ"הס               
   
םיתוריש 40 הנבמ    
   

                 10,432.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                 22,000.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                 34,374.00 ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ   
   

                 88,490.00 האורבת 70 קרפ   
   

                 44,230.30 למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                  9,400.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                 64,753.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                  2,800.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                  7,650.00 ריוא גוזמו רורוא תוכרעמ 51 קרפ   
   

                  6,400.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
   

   290,529.30 םיתוריש 40 כ"הס               
   
הירטיפק 60 הנבמ    
   

                 44,335.00 האורבת 70 קרפ   
   

                144,750.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                  3,700.00 הסירהו קוריפ תודובע 82 קרפ   
   

   192,785.00 הירטיפק 60 כ"הס               
   
8 תוגרדמ ריק 90 הנבמ    
   

                350,000.00 שרח תורגסמ 91 קרפ   
   

   350,000.00 8 תוגרדמ ריק 90 כ"הס               
   
תוילעמ 01 הנבמ    
   

                242,803.00 תוילעמ 71 קרפ   
   

   242,803.00 תוילעמ 01 כ"הס               
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11/11/2019
דף מס':     118 בבוח תואנ-םירקבמ.מו הצעומה הנבמב רמג 'בע

  
הנבמ ךס  

12,845,994.70 םירקבמ זכרמו הצעומ ןיינב הנבמ 10 הנבמ  
  

    95,220.00 הנבמה תותיזחב ןוטבב לופיט 20 הנבמ  
  

   290,529.30 םיתוריש 40 הנבמ  
  

   192,785.00 הירטיפק 60 הנבמ  
  

   350,000.00 8 תוגרדמ ריק 90 הנבמ  
  

   242,803.00 תוילעמ 01 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
14,017,332.00  יללכ כ"הס  

  2,382,946.44 מ"עמ %71  
 16,400,278.44 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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