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ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט

 
4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     002 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
רפע תודובע 10 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש םיקמועל חטשב הביצח וא/ו הריפח     01.01.0010
רפעה בטיממ רזוח יולימ תוברל .שרדנכ      
קוליס וא/ו מ"ס 0251 לש תובכשב קדוהמ      
יבחרמ אלל וטנ הדידמה.רשואמ ךפש םוקמל      

              90,000.00 .הריפח יעופיש אללו הדובע ק"מ   
      
%89 לש תופיפצל תיתשה קודיה     01.01.0020

              5,250.00 .וה.ש.א.א.דומ ר"מ   
      
מ"ס 0251 לש תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמ     01.01.0030

              3,150.00 .וה.ש.א.דומ %89 לש תופיפצל ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     003 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןייוצ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס .1 :הרעה      
הקיצי םג םיללוכ הדיחיה יריחמ .2 .תרחא      
.3 .עופישב הקיצי ןכו םינוש םיסוידרב תשקב      
שרדינה לכ עוציב םג םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תוינכותב טרופמכ ןוטבה תפישח תגרד תלבקל      
.811  ילארשי ןקת יפ לעו      
      

              3,500.00 .מ"ס 051 יבועב ןוטב תרבוד ר"מ  02.01.0010
      

              1,750.00 .מ"ס 002 יבועב ןוטב תרבוד ר"מ  02.01.0020
      
תותיס תוברל ירלס ריקל ןוטב תורבוד ןוגיע     02.01.0025
האר.'וכו יסקופא קבד,םיצוק,תערגמ      

                110.00 A-A ךתח TFAR-004-TS תינכות רטמ   
      
תוטילב תוברל תונוש ךתח תודימב ןוטב ידומע     02.01.0030

                360.00 תורתוכו תוערגמו ק"מ   
      
םיקוצי םינוש םירטקב םילוגע ןוטב ידומע     02.01.0040
תוברל קלח ןוטב ינפ תלבקל הדלפ תוינבתב      

                  5.00 תורתוכ ק"מ   
      

                 20.00 .מ"ס 51 דע יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0050
      

                440.00 .מ"ס 5202 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0060
      

                615.00 .מ"ס 0403 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0070
      

                 23.00 .מ"ס 05-54 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0080
      
הנבמל דומצב קוצי ,מ"ס 52 יבועב ןוטב ריק     02.01.0090

                125.00 .םייק ק"מ   
      
תוברל תונוש תודימב תונותחת ןוטב תורוק     02.01.0100
תרקת תיתחתל דע הדידמה .תוערגמו תוטילב      

                 75.00 .תוימורטה תוטלפה וא ןוטבה ק"מ   
      
תונוש תודימב תוקעמו תונוילע ןוטב תורוק     02.01.0110

                 70.00 .תוערגמו תוטילב תוברל ק"מ   
      

10.20.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     004 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                 70.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0120
      

              4,200.00 .מ"ס 03 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0130
      

                120.00 .מ"ס 04 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0140
      
יחטשמ תוברל תונוש תודימב ןוטב תוגרדמ     02.01.0150
,ןוטב ישלושמ ,םיעפושמ םיחטשמ ,םייניב      

                 45.00 .'וכו ןוטבה תקלחה ,תוערגמ תוטילב ק"מ   
      
תונוכמל תונוש תודימב םיינבלמ ןוטב יסיסב     02.01.0160
תריצי ,תוניפ םוטיק תוערגמו תוטילב תוברל      
תפסותב ןוטבה ינפ תקלחה ,ףושח ןוטב יחטש      

                  8.00 .טלפמוק לכה .'וכו ר"מל טנמצ ג"ק 1½ לש ק"מ   
      
ןיב רוביחל םינוש םיכרואבו םירטקב םיצוק     02.01.0170
,מ"ס 51 קמועל חודיק תוברל םייקל שדח ןוטב      
לכה .'וכו יסקופא קבד ,ריווא ץחלב חדקה יוקינ      

                900.00 .טלפמוק 'חי   
      
תורקתו ןוטב יפצרמ תקלחה רובע תפסות     02.01.0180

              16,000.00 .רטפוקילהב ןוטב ר"מ   
      
תופצרל-הלומרופ דרופשא-היצנגרפמיא לופיט     02.01.0185

              15,000.00 . קלחומ ןוטב ר"מ   
      
5 לש ילמינימ יבועב "גניפוט" המילשמ הקיצי     02.01.0190
תמיתס תוברל ,תוימורט תוטלפ ג"ע מ"ס      
תפיטש טנמצ טיטב תוטלפה ןיב םיקשימה      

              7,600.00 .טלפמוק לכה .'וכו תוטלפה יוקינו ר"מ   
      
ידיצבו ןיב תונוש תודימב הקיצי תומלשה     02.01.0200

                270.00 .תוטלפה הבוג יפל הדידמה .תוימורט תוטלפ ק"מ   
      

                 45.00 .תונוש תודימב ,הנתשמ יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0210
      
תבשותכ ןוטב תוריקמ תויקפוא ןוטב תוטילב     02.01.0220

                 80.00 .תוימורט תוטלפל ק"מ   
      
רוזיאב ןותחת ףתרמב ןוטב תפצר יוביע     02.01.0230

                 21.00 A-A ךתח -4 סלפמ תינכות האר .הפמרה ק"מ   
      

10.20.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     005 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
- הרקתו תונפד ,הפצר - 'וכו תולעת ,תורוב     02.01.0240

                 10.00 .תונוש תודימב ק"מ   
      
תוברל ,ןוטבב םינגועמ םינוש הדלפ יליפורפ     02.01.0250

                  3.00 .'וכו העיבצ ,ןווליג ,םיכתורמ םיצוק ,תוקטלפ ןוט   
      
תוברל ,מ"ס 03 יבועב הלופכ ןוטב תרקת     02.01.0260
תועלצה ןיב קחרמה ,מ"ס 08/02 ןוטב תועלצ      

                310.00 )יקפוא לטיהב הדידמה( .תינכות יפ לע ר"מ   
      
ריק יבג לע הקוצי תונוש תודימב שאר תרוק     02.01.0270
יוקינ תוברל ,ןופידה תואסנולכ לעו יראלסה      
דע יראלסה ריק לש ןוילעה קלחה תותיסו      

                160.00 .ביציו יקנ ןוטב תלבקל ק"מ   
      
דומצב קוצי מ"ס 51 םומינימ יבועב ןוטב ריק     02.01.0280
תוברל ,ןופיד תואסנולכל דומצבוא ירלסה ריקל      
חודיק ,תואסנולכהו ירלסה ריק תפיטשו יוקינ      
קבד ,םיצוק ,ריווא ץחלב חדקה יוקינ ,םירוח      

              2,500.00 .םיטרפ יפל .'וכו יסקופא ר"מ   
      

              1,750.00 .03-ב םוקמב  04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0290
      

                800.00 .03-ב םוקמב  05-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0300
      
הדלפ תותשרו םיעלוצמ ,םילוגע הדלפ תוטומ     02.01.0310

              1,700.00 .ןוטבה ןויזל תוכתורמ ןוט   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     006 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
םורט ןוטב תודובע 30 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  30 ק ר פ       
      
ם ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.30 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות ,םיכורד םילולח םיימורט תוחול     03.01.0010

              6,900.00 .מ"ס 53 יבועב ,ע"ש וא טירקנפס ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םורט ןוטב תודובע 10.30 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םורט ןוטב תודובע 30 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     007 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
היינב תודובע 40 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב )םירוח 3( םילולח ןוטב יקולב תוציחמ     04.01.0010
,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגח תוברל מ"ס 01      
םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,תוברטש ,תויפקה      

                 50.00 .'וכו םיצוק תועצמאב ר"מ   
      
02 יבועב )םירוח 4( םילולח ןוטב יקולב תוריק     04.01.0030
,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגח תוברל מ"ס      
םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,תוברטש ,תויפקה      

                100.00 .'וכו םיצוק תועצמאב ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( היינב תודובע 10.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( היינב תודובע 40 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     008 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
םוטיא תודובע קרפ 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  ק ר פ  50 ק ר פ       
      
ת פ צ ר  ן ו ג י מ ו  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
ן ו ת ח ת  ף ת ר מ       
      
- יראלסה ריקל דומצב תיפקיה ןוטב תרוק      
םינוטב קרפב דדמיי      
      
תנכה ללוכ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב תיתשת     05.01.0001
ינכטה טרפמב 3.1-ו 2.1 םיפיעס יפל חטשה      

              5,200.00 םוטיאל ר"מ   
      
רוזאב ירמילופ ילוארדיה טנמצ םוטיא תחירמ     05.01.0002
מ"ס 071 לש בחורל יראלסה ריקב הביצחה      

                120.00 םוטיאל ינכטה טרפמב 4.1 ףיעס יפל רטמ   
      
יבועב ןוטבל תוקבדנ EPDH תועיריב םוטיא     05.01.0003
םינושה םירוביחה תוברל מ"מ 2.1 לש ללוכ      

              5,200.00 םוטיאל ינכטה טרפמב 6.1-ו 5.1 םיפיעס יפל ר"מ   
      
ינכטה טרפמב 8.1 ףיעס יפל חפנתמ םימ רצע     05.01.0004

              1,500.00 םוטיאל רטמ   
      
םוטיאה תמלשהל חפנתמ ןטירואילופ תוקרזה     05.01.0005
םוטיאל ינכטה טרפמב 01.1 ףיעס יפל      

                 50.00 )רוחמת ךרוצל תומכ תכרעה( 'קנ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןותחת ףתרמ תפצר ןוגימו םוטיא 10.50 כ"הס          

      
ן ו פ י ד  ת ו ר י ק  ן ו ג י מ ו  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
י ר א ל ס       
      
תיטנמצ הצברה תבכש תוברל חטשה תנכה     05.02.0001

              2,100.00 םוטיאל ינכטה טרפמב 1.2 ףיעס יפל הקלחהל ר"מ   
      
יראלסה ריקה לעמ ןוטב תרוגח םוטיא     05.02.0002
ףיעס יפל ר"מ/ג"ק 3 תיטנמצ םוטיא תכרעמב      

                170.00 םוטיאל ינכטה טרפמב 2.2 ר"מ   
      
תינמוטיב םוטיא תכרעמו ינמוטיב רמירפ     05.02.0003
,3.2 םיפיעס יפל םוטיאו םיזג ןוגימל תזתומ      

              2,100.00 םוטיאל ינכטה טרפמב 4.2 ר"מ   
      
ינכטה טרפמב 5.2 ףיעס יפל חפנתמ םימ רצע     05.02.0004

                300.00 םוטיאל רטמ   
20.50.10 קרפ תתב הרבעהל        

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     009 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
םוטיא תודובע קרפ 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
המיטא ירזיבא ידי לע תרנצ ירבעמב לופיט     05.02.0005
טרפמב 6.2 ףיעס יפל ןוטב יולימו םישעותמ      

                 10.00 םוטיאל ינכטה 'חי   
      
םוטיאה תמלשהל חפנתמ ןטירואילופ תוקרזה     05.02.0006
תכרעה( םוטיאל ינכטה טרפמב 7.2 ףיעס יפל      

                 50.00 )רוחמת ךרוצל תומכ 'קנ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( יראלס ןופיד תוריק ןוגימו םוטיא 20.50 כ"הס          

      
ת ו ר י ק  ן ו ג י מ ו  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       
...ה ד ו ב ע  ח ו ו ר מ ב  ם י ק ו צ י  ף ת ר מ       
      
חוורמב םיקוצי ףתרמ תוריק ןוגימו םוטיא...      
3 שיבכלו 4 שיבכל תחתמ הדובע      
      
ףתרמ תרקתב תומייק םוטיא תובכש יוליג     05.03.0001
טרפמב 3 ףיעס יפל מ"ס 001 בחורב םייק      

                 15.00 םוטיאל ינכטה רטמ   
      
ינכטה טרפמב 5.2 ףיעס יפל חפנתמ םימ רצע     05.03.0002

              1,800.00 םוטיאל רטמ   
      
םיטנמלאל תוריק ןיב תוטשפתה ירפת םוטיא     05.03.0003

                 20.00 םוטיאל ינכטה טרפמב 4.3 ףיעס יפל םימייק רטמ   
      
תכרעמו ינמוטיב רמירפ תוברל חטשה תנכה     05.03.0004
םוטיאו םיזג ןוגימל תזתומ תינמוטיב םוטיא      
ינכטה טרפמב 6.3-ו 5.3 ,3.3 םיפיעס יפל      

                330.00 םוטיאל ר"מ   
      
מ"ס 3 יבועב םוטיאה תנגהל ףצקומ ןרטסילופ     05.03.0005

                330.00 םוטיאל ינכטה טרפמב 7.3 ףיעס יפל ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ...הדובע חוורמב םיקוצי ףתרמ תוריק ןוגימו םוטיא 30.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     010 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
םוטיא תודובע קרפ 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ו נ י צ  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  40.50 ק ר פ  ת ת       
ט ר פ מ  - ה ד ו ב ע  ח ו ו ר מ ב  ם י ק ו צ י  ת ו ר י ק ב       
י נ ו ר ק ע       
      
ידי לע דדוב רוניצ רבעמ עוציב - 'א הפולח     05.04.0001
םוטיא לש 1.4 ףיעסב טרופמכ המיטא רזיבא      

                  5.00 )דבלב רוחמת ךרוצל תומכ( 'חי   
      
ידי לע דדוב רוניצ רבעמ עוציב - 'ב הפולח     05.04.0002
טרופמכ ינוציח רזיבאו המיטא קיטסמ יולימ      
תומכ( םוטיאל ינכטה טרפמה לש 1.4 ףיעסב      

                  5.00 )דבלב רוחמת ךרוצל 'חי   
      
רמוח תחירמו ןוטבה םוקיש - םינטובמ תורוניצ     05.04.0003
טרפמה לש 1.4 ףיעסב טרופמכ ינוציח המיטא      

                  5.00 )דבלב רוחמת ךרוצל תומכ( םוטיאל ינכטה 'חי   
      
טרופמכ תכתמ תרווכ ךרד םילבכ רפסמ רבעמ     05.04.0004
תומכ( םוטיאל ינכטה טרפמב 3.4 ףיעסב      

                  5.00 )דבלב רוחמת ךרוצל 'חי   
      
טרופמכ CVP תרווכ ךרד םילבכ רפסמ רבעמ     05.04.0005
תומכ( םוטיאל ינכטה טרפמב 4.4 ףיעסב      

                  5.00 )דבלב רוחמת ךרוצל 'חי   
      
יתלב ןוטב ידי לע שומישב וניאש  חדק תמיתס     05.04.0006
ינכטה טרפמב 5.4 ףיעסב טרופמכ ץווכתמ      

                  5.00 )דבלב רוחמת ךרוצל תומכ( םוטיאל 'חי   
      
ידי לע שומישב וניאש CVP לוורש תמיתס     05.04.0007
טרפמב 5.4 ףיעסב טרופמכ שעותמ קקפ      

                  5.00 )דבלב רוחמת ךרוצל תומכ( םוטיאל ינכטה 'חי   
ינורקע טרפמ - הדובע חוורמב םיקוצי תוריקב תורוניצ ירבעמ םוטיא 40.50 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל(                     
      
ת ו ר ו ב ב  י מ י נ פ  ם ו ט י א  50.50 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ       
      
חטשה תנכה תוברל תיטנמצ םוטיא תכרעמ     05.05.0001
1.5 םיפיעסב טרופמכ םירוח תמיתסו יוקינ םע      
תכרעה( םוטיאל ינכטה טרפמה לש 2.5-ו      

                 70.00 )רוחמת ךרוצל תומכ ר"מ   
      
      

50.50.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     011 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
םוטיא תודובע קרפ 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןטירואילופ קיטסמ י"ע תורוניצ ירבעמב םוטיא     05.05.0002
םוטיאל ינכטה טרפמב 3.5 ףיעסב טרופמכ      

                 10.00 ) רוחמת ךרוצל תומכ תכרעה( 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( זוקינ תורובב ימינפ םוטיא 50.50 כ"הס          

      
ת ו ר ו ב ב  י מ י נ פ  ם ו ט י א  60.50 ק ר פ  ת ת       
ן מ ו ש  י ד י ר פ מ ו  ב ו י ב ל  ה ב י א ש       
      
תנכה תוברל יסקופא סיסב לע םוטיא תכרעמ     05.06.0001
טרופמכ םירוח תמיתסו יוקינ םע חטשה      
ינכטה טרפמה לש 3.6 דע 1.6 םיפיעסב      

                 70.00 )רוחמת ךרוצל תומכ תכרעה( םוטיאל ר"מ   
      
ןטירואילופ קיטסמ י"ע תורוניצ ירבעמב םוטיא     05.06.0002
םוטיאל ינכטה טרפמב 4.6 ףיעסב טרופמכ      

                 10.00 ) רוחמת ךרוצל תומכ תכרעה( 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןמוש ידירפמו בויבל הביאש תורובב ימינפ םוטיא 60.50 כ"הס          

      
ם י מ  י ר ג א מ ב  י מ י נ פ  ם ו ט י א  70.50 ק ר פ  ת ת       
ם י פ ת ר מ ב       
      
לש 1.7 ףיעסב טרופמכ חפנתמ םימ רצע     05.07.0001

                 60.00 םוטיאל ינכטה טרפמה רטמ   
      
םוטיא ,םיגדיוויד תמיתס תוברל חטשה תנכה     05.07.0002
יטנמצ םוטיא עוציבו תוקידב ,תרנצ ירבעמ      

                150.00 םוטיאל ינכטה טרפמב 7 ףיעסב טרופמכ לכה ר"מ   
      
ףיעסב טרופמכ חפנתמ ןטירואילופ תוקרזה     05.07.0003
תומכ תכרעה( םוטיאל ינכטה טרפמה לש 6.7      

                 10.00 )רוחמת ךרוצל 'קנ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיפתרמב םימ ירגאמב ימינפ םוטיא 70.50 כ"הס          

      
י ר ד ח  ת פ צ ר  ם ו ט י א  80.50 ק ר פ  ת ת       
ם י פ ת ר מ ב  ת ו ב א ש מ       
      
תוברל ןטירואילופ סיסב לע םוטיא תכרעמ     05.08.0001
טרופמכ םירוח תמיתסו יוקינ םע חטשה תנכה      

                 25.00 םוטיאל ינכטה טרפמה לש 8 ףיעסב ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיפתרמב תובאשמ ירדח תפצר םוטיא 80.50 כ"הס          

      
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     012 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
םוטיא תודובע קרפ 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ד ח  ת פ צ ר  ם ו ט י א  90.50 ק ר פ  ת ת       
-1 ף ת ר מ ב  ה פ ש א  ת י נ ס ח ד       
      
העיריב םוטיא תכרעמ תוברל חטשה תנכה     05.09.0001
דע 4.01 ףיעס טרופמכ לכה מ"מ 5 תוינמוטיב      

                 60.00 םוטיאל ינכט טרפמב 8.01 ר"מ   
      
לגרס י"ע םייכנא םיחטש ג"ע םוטיא רמג     05.09.0002
ףיעסב טרופמכ  ןטירואילופ קיטסמ+ םוינמולא      

                 35.00 םוטיאל ינכטה טרפמה לש 9.01 רטמ   
      
21.01 ףיעסב טרופמכ ןליטאילופ תעירי     05.09.0003

                 60.00 םוטיאל ינכטה טרפמב ר"מ   
      
ףיעס יפל םינתיווז ידי לע תיפקיה הריגס     05.09.0004

                 35.00 םוטיאל ינכטה טרפמב 51.01 רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( -1 ףתרמב הפשא תינסחד רדח תפצר םוטיא 90.50 כ"הס          

      
ר ד ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  01.50 ק ר פ  ת ת       
ת י נ ס ח ד       
      
לכ תוברל תיטנמצ םוטיא תכרעמב םוטיא     05.10.0001
טרפמב 71 ףיעסב טרופמכ תוולנה תובכשה      

                 65.00 םוטיאל ינכט ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תינסחד רדח תוריק םוטיא 01.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע קרפ 50 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     013 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ח ב ט מ  ת ו נ ו ר א  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
הקיאמרופ הפוצמ ץיוודנס ,ןותחת חבטמ ןורא     06.01.0070
,םיפדמ ,תוריגמ ,תותלד תוברל ,ץוחו םינפ      
טלפמוק לכה .'וכו תוליסמ ,תוידי ,לוזרפ ,לוקוס      

                  2.50 .)דרפנב דדמנ שישה חטשמ( רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( חבטמ תונורא 10.60 כ"הס          

      
ת ו ר ג ס מ  ת מ י ש ר  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 100 'סמ סופיט ,סירת     06.02.0010

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 200 'סמ סופיט ,סירת     06.02.0020

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 300 'סמ סופיט ,סירת     06.02.0030

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 400 'סמ סופיט ,סירת     06.02.0040

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 101 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0050

                  3.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 201 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0060

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 301 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0070

                  8.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 501 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0080

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 701 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0090

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 011 'סמ סופיט ,םלוס     06.02.0100

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 111 'סמ סופיט ,סירת     06.02.0110

                  6.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
20.60.10 קרפ תתב הרבעהל        

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     014 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לכה .המישרב 021 'סמ סופיט ,הלילג סירת     06.02.0120

                  2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 121 'סמ סופיט ,הלילג סירת     06.02.0130

                  2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 221 'סמ סופיט ,הלילג סירת     06.02.0140

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 321 'סמ סופיט ,הלילג סירת     06.02.0150

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 421 'סמ סופיט ,הכבס     06.02.0160

                  5.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 521 'סמ סופיט ,סירת     06.02.0170

                 15.00 .המישרב טרופמכ ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תורגסמ תמישר 20.60 כ"הס          

      
ת ו ק ע מ  ת מ י ש ר  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 003 'סמ סופיט ,הקעמ     06.03.0010

                120.00 .המישרב טרופמכ רטמ   
      
לכה .המישרב 203 ,103 'סמ סופיט ,די זחאמ     06.03.0020

                170.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוקעמ תמישר 30.60 כ"הס          

      
ת ו ת ל ד  ת מ י ש ר  40.60 ק ר פ  ת ת       
      
לכה .המישרב 100-1 'סמ סופיט ,תלד     06.04.0010

                  7.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב A100-1 'סמ סופיט ,תלד     06.04.0020

                  5.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב A200-1 'סמ סופיט ,תלד     06.04.0030

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב B200-1 'סמ סופיט ,תלד     06.04.0040

                  4.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
40.60.10 קרפ תתב הרבעהל        

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../015 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     015 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לכה .המישרב 300-1 'סמ סופיט ,תלד     06.04.0050

                  3.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 400-1 'סמ סופיט ,תלד     06.04.0060

                  2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב B400-1 'סמ סופיט ,תלד     06.04.0070

                  6.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 500-1 'סמ סופיט ,תלד     06.04.0080

                  2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב A500-1 'סמ סופיט ,תלד     06.04.0090

                  3.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 600-1 'סמ סופיט ,תלד     06.04.0100

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 700-1 'סמ סופיט ,תלד     06.04.0110

                  2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 800-1 'סמ סופיט ,תלד     06.04.0120

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תותלד תמישר 40.60 כ"הס          

      
ת ש ע ו ת מ  ח פ  ת ל ע ת  50.60 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ ר ע מ  ת א י ש נ ל       
      
תרקתב תוכרעמ תאישנל תשעותמ חפ תלעת     06.05.0010

              2,190.00 .לכירדאה טרפ יפל םינוינחה רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוכרעמ תאישנל תשעותמ חפ תלעת 50.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../016 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     016 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
שא יוביכו האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ה כ י ר צ ל  ם י מ  ת ו כ ר ע מ  10.70 ק ר פ  ת ת       
ש א  י ו ב י כ ל ו       
      
הז קרפב ףיעס לכ יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע      
תומלשב ותנקתהו רמוחה תקפסא תא ללוכ      
.םישורדה הדובעהו רזעה ירמוח לכ ללוכ      
      
ןקת 04 .קס רפת אלל םינבלוגמ הדלפ תורונצ     07.01.0010
ללוכ PS וא םייולג הגרבהב םינקתומ ב"הרא      
םיקוזיחו תוכימת ,םיחפס ,דודיב ,העיבצ      

                 35.00 2/1" רטוקב רטמ   
      
ןקת 04 .קס רפת אלל םינבלוגמ הדלפ תורונצ     07.01.0020
ללוכ PS וא םייולג הגרבהב םינקתומ ב"הרא      
םיקוזיחו תוכימת ,םיחפס ,דודיב ,העיבצ      

                 25.00 4/3" רטוקב רטמ   
      
ןקת 04 .קס רפת אלל םינבלוגמ הדלפ תורונצ     07.01.0030
,העיבצ ללוכ םייולג הגרבהב םינקתומ ב"הרא      

                 50.00 1" רטוקב םיקוזיחו תוכימת ,םיחפס ,דודיב רטמ   
      
ןקת 04 .קס רפת אלל םינבלוגמ הדלפ תורונצ     07.01.0040
,העיבצ ללוכ םייולג הגרבהב םיבכרומ ב"הרא      

                425.00 2" רטוקב םיקוזיחו תוכימת םיחפס ,דודיב רטמ   
      
ןקת 04 .קס רפת אלל םינבלוגמ הדלפ תורונצ     07.01.0050
,םיחפס ללוכ םייולג ךותירב םיבכרומ ב"הרא      

                500.00 3" רטוקב םיקוזיחו תוכימת ,העיבצ רטמ   
      
ןקת 04 .קס רפת אלל םינבלוגמ הדלפ תורונצ     07.01.0060
,םיחפס ללוכ םייולג ךותירב םיבכרומ ב"הרא      

                 50.00 4" רטוקב םיקוזיחו תוכימת ,העיבצ רטמ   
      
4/3" רטוקב זילפמ ירודכ הגרבה םותסש     07.01.0070

                  5.00 .רשואמ ע"ש וא "ביגש" תרצות תמגוד 'חי   
      
תרצות תמגוד 3" רטוקב "רפרפ" םותסש     07.01.0080

                  4.00 .רשואמ ע"ש וא "לאפר" 'חי   
      
      
      
      

10.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../017 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     017 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
שא יוביכו האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
:תללוכה ןינבה ךותב שא יוביכ תדמע     07.01.0090
4/3" רטוקב ןירושמ רונצ םע )ףות( ןוליגלג -      
זרב םע 'מ 03 ךרואב .מטא 8 הדובע ץחלל        
ע"ש וא "ביגש" תרצותמ 1" ירודכ        
1" סוסיר/ןוליס תנלסמ -      
רבחמ םע "לאפר" תרצותמ 2" הפירש זרב -      
"ץרוטש" קקפ םעו 2" "ץרוטש"        
"ץרוטש" רבחמ םע 2" סוסיר/ןוליס תנלסמ -      
    2"   
'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב ןלירטמ םיקונרז 2 -      
2" "ץרוטש" ירבחמ םע א"כ        
תוחיטבה ץעוי פ"ע ג"ק 6 הקבא ףטמ -      
מ"ס 08X021 תודימב םודא עובצ הדלפ ןורא -      
טוליש ללוכ        

                 30.00 ע"ש וא "תובהל" תרצותמ לכה 'חי   
      
רבחמ םע "לאפר" תרצותמ 2" הפירש זרב     07.01.0100

                  8.00 "ץרוטש" קקפ םעו 2" "ץרוטש" 'חי   
      
םימה תקפסא תכרעמ לכ תפיטשו יוטיח     07.01.0110
שא יוביכ תורונצ ןכ ומכ .םימחהו םירקה      
,רולכ תוסימתב םהינימל הריגא ילכימו      
האיצי זרב לכל דע תינוריעה תשרל רובחהמ      
םיטרופמה םיאנתל םאתהב תכרעמב בכרויש      
ועצובי הפיטשהו יוטיחה .11.2 ףיעס ת"להב      
תכרעמה תריסמ ינפל תודובעה לכ רמג רחאל      

                  1.00 'פמוק תכרעמה לכל ללוכ ריחמ .שומישל  
)זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוביכלו הכירצל םימ תוכרעמ 10.70 כ"הס          

      
ר ו ר ו ו א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליטאילופמ תרוקב תספוק     07.02.0010
תרגסמ םע ע"ש וא "תיליבומ" תרצותמ      
תנקתומ ,גרבומ דבכ הסכמו זילפמ תעבורמ      
וא מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ רונצל רוביח םע      
05 רטוקב תואיציו תוסינכ םע יולימה םוחתב      

                 20.00 .ה.פ.מ תרצותמ מ"מ 'חי   
      
      
      
      

20.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../018 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     018 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
שא יוביכו האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תופיפצב ןליטאילופמ 4"/4" הפצר םוסחמ     07.02.0020
תרגסמ ללוכ "תיליבומ" תרצותמ ההובג      
תגרבומ הדבכ זילפ תשרו זילפמ תעבורמ      

                  4.00 ..ה.פ.מ תרצותמ 'חי   
      
תופיפצב ןליטאילופמ 8"/4" הפצר םוסחמ     07.02.0030
תרגסמ ללוכ "תיליבומ" תרצותמ ההובג      
הדבכ זילפ תשרו הטסורינ לס זילפמ תעבורמ      

                  8.00 ..ה.פ.מ תרצותמ תגרבומ 'חי   
      
חישק ןליתאילופמ ןיחולדו ןיכפוש תורונצ     07.02.0040
"תיליבומ" תרצותמ )EPDH( ההובג תופיפצב      
ללוכ מ"מ 011 רטוקב םייולג םינקתומ ע"ש וא      
ירבחמ ,תורוקיב ,םיקוזיח ,תוכימת ,םיחפס      

                200.00 ןרציה תוארוה יפל לכה תוילתו תוטשפתה רטמ   
      
חישק ןליתאילופמ ןיחולדו ןיכפוש תורונצ     07.02.0050
"תיליבומ" תרצותמ )EPDH( ההובג תופיפצב      
ללוכ מ"מ 061 רטוקב םייולג םינקתומ ע"ש וא      
ירבחמ ,תורוקיב ,םיקוזיח ,תוכימת ,םיחפס      

                175.00 ןרציה תוארוה יפל לכה תוילתו תוטשפתה רטמ   
      
חישק ןליתאילופמ ןיחולדו ןיכפוש תורונצ     07.02.0060
"תיליבומ" תרצותמ )EPDH( ההובג תופיפצב      
דע קמועב עקרקב םינקתומ רשואמ ע"ש וא      
רטוקב יוסיכו הריפח ,םיחפס ללוכ 'מ 02.1      

                 50.00 מ"מ 011 רטמ   
      
חישק ןליתאילופמ ןיחולדו ןיכפוש תורונצ     07.02.0070
"תיליבומ" תרצותמ )EPDH( ההובג תופיפצב      
דע קמועב עקרקב םינקתומ רשואמ ע"ש וא      
רטוקב יוסיכו הריפח ,םיחפס ללוכ 'מ 00.2      

                225.00 מ"מ 061 רטמ   
      
מ"ס 03X03 תודימב ןיוזמ ןוטב תפיטע     07.02.0080
טרפ פ"ע מ"מ 011 רטוקב עקרקב תורונצל      

                 50.00 תוילתו ןויז ללוכ רטמ   
      
מ"ס 53X53 תודימב ןיוזמ ןוטב תפיטע     07.02.0090
טרפ פ"ע מ"מ 061 רטוקב עקרקב תורונצל      

                225.00 תוילתו ןויז ללוכ רטמ   
      

20.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../019 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     019 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
שא יוביכו האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
:ללוכה הביאש רובל םירזיבא לולכמ     07.02.0100
םע הטסורינמ בויבל תולובט תובאשמ 2 -      
ש"קמ 01 לש הקיפסל מ"מ 06 ישפוח רבעמ        
וא "SBA" תרצותמ 'מ 52 דמועלו        
      "NILRAS" וא "TGYLF" רשואמ ע"ש וא  
דע רטוקב לזרב תקצימ רעש םימותסש 3 -      
    .3"   
דע רטוקב םיירודכ םירזוח לא םימותסש 2 -      
    3"   
לכל 3" רטוקב ריהמ רוביחל תרשרשו לגר -      
הבאשמ        
םר-ןב" תרצותמ הרקבו דוקיפ למשח חול -      
,םירטמרפמא ישאר קיספמ ללוכ "גירס        
,ןומיס תורונמ ,הארתה רפוצ ,םיענתמ        
,תובאשמה ןיב יטמוטוא תונרות תפלחה        
רופשל םילבק ,הבאשמ לכ לש תינדי הלעפה        
      SOC, רקב ,הנבמ תרקבל םישבי םיעגמ  

                  1.00 'פמוק תכרעמה טוויחו חולב דווזיש    
      
סלפמ תרקבו תדידמ תכרעמ     07.02.0110
    EGNARORDYH XOBKCALB ע"ש וא  

                  1.00 רשואמ 'חי   
      
רטוקב י"ת יפל 'ב גרד םינבלוגמ הדלפ תורונצ     07.02.0120
תרנצ( ךותירב עקרקבו םייולג םינקתומ 3" דע      
ללוכ ץבא תרישע הדורטקלא םע )הקינס      

                 75.00 םיקוזיחו תוכימת ,םיחפס רטמ   
      
0001X523 תודימב תנוולוגמ הדלפמ הכבס     07.02.0130
SELAS SITNEM" 04-SR" תרצותמ מ"מ      
הישעת רוזיא "פוקס" :ןאוביה( דבכ סמועל      

                 10.00 )תונכ רטמ   
      
ןקתומ ק"מ 5 חפנב ןליטאילופמ םינמש דירפמ     07.02.0140
,הריפח תוברל 'מ 00.3 דע קמועב עקרקב      
חטשמ תקיצי,ןרציה תוארוה פ"ע קודיהו יולימ      
תהבגה ,הכיעמ תעינמל דירפמל לעמ ןוטב      
םע 'מ 00.1 רטוקב תוימורט תוחושמ םיסכמ      

                  1.00 .י"ת יפל ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת 'חי   
      
      
      

20.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../020 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     020 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
שא יוביכו האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יפל תוימורט ןוטב תוילוחמ בויבל ינופיס את     07.02.0150
םע מ"ס 002 דע קמועבו מ"ס 521 רטוקב י"ת      
ןוט 8 סמועל הסכמו הרקת ,תיתחת תילוח      

                  1.00 מ"ס 05 רטוקב 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רורוואו םיזקנ תכרעמ 20.70 כ"הס          

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  30.70 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז י ב א ו       
      
"הסרח" ןבל סרחמ הצחר תרעק לש הקפסא     07.03.0010

                  1.00 רשואמ ע"ש וא "רפונ" 'חי   
      

                  1.00 ל"נה הצחר תרעק לש הנקתה 'חי  07.03.0020
      
החוטש הנקתהב ןבל ףטשמ לש הקפסא     07.03.0030
מ"ס 06 תודימב 1135 םגד "הסרח" תרצותמ      

                  1.00 רשואמ ע"ש וא ליטנו ללוכ 'חי   
      

                  1.00 ל"נה הצחר תרעק לש הנקתה 'חי  07.03.0040
      
"הסרח" ןבל סרחמ הצחר תרעק לש הקפסא     07.03.0050

                  2.00 רשואמ ע"ש וא 311 'סמ "המלפ" 'חי   
      

                  2.00 ל"נה הצחר תרעק לש הנקתה 'חי  07.03.0060
      
1 4/1" רטוקב זילפמ "P" ןופיס לש הקפסא     07.03.0070
תרצותמ םורכ יופצו גירבת ירזיבא םע      
    "AGEIV" "םע הטזור ללוכ ע"ש וא "לגרוא  
רזיבא ללוכ ריקה רוביח יוסיכל םורכ יופצ      

                  3.00 ךרוצה תדימב א"זמ יזוקינ רוביחל 'חי   
      

                  3.00 ל"נה ןופיסה לש הנקתה 'חי  07.03.0080
      

                  1.00 ןליפורפילופמ 2" קובקב ןופיס לש הקפסא 'חי  07.03.0090
      

                  1.00 ל"נה ןופיסה לש הנקתה 'חי  07.03.0100
      
יופיצ םע 2/1" אצוי זרב לש הנקתהו הקפסא     07.03.0110
10HC11404 םגד תמגודכ לקינ םורכ      
היפב 2/1" הגרבה תוברל "תמח" תרצותמ      

                  1.00 )רקימ וא םחימל( 'חי   
30.70.10 קרפ תתב הרבעהל        

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../021 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     021 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
שא יוביכו האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ףטשמל םימחו םירק םימל הללוס לש הקפסא     07.03.0120
תבכרומ "טסרווא" םגד "תמח" תרצותמ      
הקוצי היפ םע 348203 םגד חטשמב הדימעב      
תנירושמ תרנצמ םיכיראמ ,תבבותסמ      
T" "2/1" יזרב ינשו םורכ יופיצ םע תיתכתמ      

                  3.00 )לקינ םורכ רומיג( 'חי   
      

                  3.00 ל"נה םימחו םירק םימל הללוס לש הנקתה 'חי  07.03.0130
      
רויכל םימחו םירק םימל הללוס לש הקפסא     07.03.0140
ע"ש וא "טסרווא" םגד "תמח" תרצותמ חבטמ      
תרנצמ םיכיראמ םע חטשמב הדימעב תבכרומ      
יזרב ינשו םורכ יופיצ םע תיתכתמ תנירושמ      

                  1.00 )לקינ םורכ רומיג( T" "2/1" 'חי   
      

                  1.00 ל"נה םימחו םירק םימל הללוס לש הנקתה 'חי  07.03.0150
      
פ"ע ןווגב סרחמ היולת הלסא לש הקפסא     07.03.0160
םגד "הסרח" תרצותמ לכירדאה תשירד      
:תללוכ "673"      
תויקסיד ,םירוגס םימוא ,םיגרב ,הדלפ אסכ -      
יגרבו ריקל הלסאה קוזיחל םורכ תופוצמ        
)חקפמה רושיאל( הפצרל אסכה קוזיחל ןוטב        
םיכפושה רונצל הרובחל םירזיבא לולכמ -      
,09 ךרב ,ימוג םטא .יס.יו.יפמ הלסא רוביח -      
.ימוג םטאו תעבט        
"SIMEB" תרצותמ םידבכ הסכמו בשומ -      

                  3.00 .הפיטשה רונצ רוביחל ימוג תדמצמ - 'חי   
      

                  3.00 ל"נה היולת הלסא לש הנקתה 'חי  07.03.0170
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

30.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../022 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     022 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
שא יוביכו האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"ס 07( םיכנל היולת הלסא לש הקפסא     07.03.0180
לכירדאה תשירד פ"ע ןווגב סרחמ )ךרוא      
:תללוכ "DRADNATS LAEDI" תרצותמ      
תויקסיד ,םירוגס םימוא ,םיגרב ,הדלפ אסכ -      
יגרבו ריקל הלסאה קוזיחל םורכ תופוצמ        
)חקפמה רושיאל( הפצרל אסכה קוזיחל ןוטב        
םיכפושה רונצל הרובחל םירזיבא לולכמ -      
,09 ךרב ,ימוג םטא .יס.יו.יפמ הלסא רוביח -      
.ימוג םטאו תעבט        
"SIMEB" תרצותמ םידבכ הסכמו בשומ -      

                  1.00 .הפיטשה רונצ רוביחל ימוג תדמצמ - 'חי   
      

                  1.00 ל"נה היולת הלסא לש הנקתה 'חי  07.03.0190
      
םע יתומכ וד יומס החדה לכימ לש הקפסא     07.03.0200
וא "TIREBEG" תרצותמ הטסורינמ ןצחל      

                  4.00 "לינ" זרב תוברל "ADRUB" וא "LAD" 'חי   
      

                  4.00 ל"נה החדה לכימ לש הנקתה 'חי  07.03.0210
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 30.70 כ"הס          

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  ת כ ר ע מ  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
חישק ןליתאילופמ ןיחולדו ןיכפוש תורונצ     07.04.0010
"תיליבומ" תרצותמ )EPDH( ההובג תופיפצב      
ללוכ מ"מ 061 רטוקב םייולג םינקתומ ע"ש וא      
ירבחמ ,תורוקיב ,םיקוזיח ,תוכימת ,םיחפס      

                 50.00 ןרציה תוארוה יפל לכה תוילתו תוטשפתה רטמ   
      
חישק ןליתאילופמ ןיחולדו ןיכפוש תורונצ     07.04.0020
"תיליבומ" תרצותמ )EPDH( ההובג תופיפצב      
ללוכ מ"מ 002 רטוקב םייולג םינקתומ ע"ש וא      
ירבחמ ,תורוקיב ,םיקוזיח ,תוכימת ,םיחפס      

                 25.00 ןרציה תוארוה יפל לכה תוילתו תוטשפתה רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םשג ימ זוקינ תכרעמ 40.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוביכו האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../023 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     023 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו כ ר ע מ  80 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.80 ק ר פ  ת ת       
      

                 80.00 .ראותמכ םוקישו טלפסא יחטשמ תחיתפ ר"מ  08.01.0020
      
תוברלו םוקישו ףוציר יחטשמ תחיתפ     08.01.0025
תרזחהל דע ךרוצה תדימב ףוציר תומלשה      

                 80.00 .חקפמה ןוצר תועיבשל ותומדקל בצמה ר"מ   
      
המדאב םילבכ יאוות ןומיסל הרהזא טלש     08.01.0030
ינקתמל יללכה טרפמב ראותמכ "ןומיס קולב"      
"למשח ילבכ"( םיאתמ הרהזא ןמיס םע למשח      

                 20.00 .)המוד וא "תרושקת ילבכ" וא 'חי   
      
המדאב תיעוביר רבעמ תכירב תמלשהו םוקיש     08.01.0040
לש תודימב תרושקת וא למשח ילבכל      
הסכמ ,מ"ס 002 דע קמועבו מ"ס 051*051      
טרפמב ראותמכ ןוט 04 דבכ סופיט תרגסמו      

                  2.00 . למשח ינקתמל יללכה 'חי   
      
הסכמ אלל םינופלט אתל המלשהו םוקיש     08.01.0050
תרושקתה .שמ תינכות יפל יונב ,תרגסמו      
002 דע קמועבו מ"ס 051*001 םינפ תודימב      
, ןוט 04 ל הסכמ תפלחה ללוכ מ"ס      
קזבמ םיימינפ םירזיבאו תרגסמה תלבק      
לכו םישורדה םימואיתה תוברלו םתנקתהו      

                  2.00 . למשח ינקתמל יללכה טרפמב ראותמה 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.80 כ"הס          

      
.ם י ל י ב ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      

                400.00 .מ"מ 02 רטוקב דבכ ףיפכ רוניצ רטמ  08.02.0010
      

                450.00 .מ"מ 52 רטוקב דבכ ףיפכ רוניצ רטמ  08.02.0020
      

                100.00 .מ"מ 23 רטוקב דבכ ףיפכ רוניצ רטמ  08.02.0030
      

                100.00 .מ"מ 04 רטוקב דבכ ףיפכ רוניצ רטמ  08.02.0040
      

                650.00 .מ"מ 05 רטוקב דבכ ףיפכ רוניצ רטמ  08.02.0050
      

                260.00 .מ"מ 57 רטוקב דבכ ףיפכ רוניצ רטמ  08.02.0060
      

20.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../024 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     024 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וא למשחה תרבח ןקת יפל חישק CVP רוניצ     08.02.0120
הנקתהב 2" רטוקב ,הרקמל םאתהב ,"קזב"      
8 רטוק הכישמ טוח תוברל ,תיעקרק וא היולג      

                650.00 .םיקיר תורוניצב מ"מ רטמ   
      
םע 3"  רטוקב שימג ןוולוגמ ןירושמ רוניצ     08.02.0260

                 70.00 .יטסלפ הטעמ רטמ   
      
הקלח תימינפ  ןפוד לעב שימג יטסלפ רוניצ     08.02.0270

                250.00 .מ"מ 55 לש ינוציח רטוקב "םונגמ" תמגודכ רטמ   
      
הקלח תימינפ  ןפוד לעב שימג יטסלפ רוניצ     08.02.0280
,מ"מ 57 לש ינוציח רטוקב "םונגמ" תמגודכ      

                150.00 .5.31 ע"קי רטמ   
      
וא מ"ס 01*5.8 תודימב םילבכל תשר תלעת     08.02.0380

                560.00 .תינכתב שרדנל םאתהב ,מ"ס 01*01 רטמ   
      

                450.00 .מ"ס  02*01 תודימב םילבכל תשר תלעת רטמ  08.02.0400
      

                100.00 .מ"ס  03*01 תודימב םילבכל תשר תלעת רטמ  08.02.0410
      

                 60.00 .מ"ס  04*01 תודימב םילבכל תשר תלעת רטמ  08.02.0420
      
מ"ס 01*21 דע מ"ס 6*21 וא 01*6 הלעת     08.02.0460
2.1 לש ןפוד יבועב הסכמ תוברל ףפוכמ חפמ      

                250.00 .תנוולוגמ מ"מ רטמ   
      
ףפוכמ חפמ הסכמ תוברל מ"ס 01*02 הלעת     08.02.0480

                460.00 .תנוולוגמ ,מ"מ 2.1 לש ןפוד יבועב רטמ   
      
ףפוכמ חפמ הסכמ תוברל מ"ס 01*03 הלעת     08.02.0490

                450.00 .תנוולוגמ ,מ"מ  2 לש ןפוד יבועב רטמ   
      
מ"ס 01*01 וא 6*21  וא 6*01 הלעת     08.02.0550
,ףפוכמו ץרוחמ ,ןוולוגמ חפמ )ןונכתל םאתהב(      

                120.00 .מ"מ 2.1 ןפוד יבועב רטמ   
      
ףפוכמו ץרוחמ  ,ןוולוגמ חפמ מ"ס 01*02 הלעת     08.02.0560
    ,  

                120.00 .מ"מ 2.1 ןפוד יבועב רטמ   
      

20.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../025 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     025 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ףפוכמו ץרוחמ  ,ןוולוגמ חפמ מ"ס 01*03 הלעת     08.02.0570
    ,  

                 70.00 .מ"מ 2 ןפוד יבועב רטמ   
      
ףפוכמו ץרוחמ  ,ןוולוגמ חפמ מ"ס 51*04 הלעת     08.02.0580
    ,  

                230.00 .מ"מ 2 ןפוד יבועב רטמ   
      
וא הציחמ  ךרד הלעת רבעמ לש שא דגנ םוטיא     08.02.0610

                 12.00 'פמוק .תוקד 081 לש הדימעל ,הרקת  
      
תנגהל ירוחא  יוסיכ םע תנוולוגמ חפ תלעת     08.02.0620
םילבכ      

                 50.00 .ח"ח דרדנטס יפל תקזוחמו היונב ,דומע לע רטמ   
      

                 50.00 .מ"ס  6*6 תודימב .יס.יו.יפ תלעת רטמ  08.02.0650
      

                110.00 .מ"ס  21*6 תודימב .יס.יו.יפ תלעת רטמ  08.02.0660
      

                 50.00 .מ"ס  02*01 תודימב .יס.יו.יפ תלעת רטמ  08.02.0670
      
גוס לכמ הרקת/הציחמ/ריקב רבעמ תחיתפ     08.02.0700
דע תודימב חתפ לכל ריחמה .רבעמה םוקישו      

                 20.00 'פמוק )ר"מס 002 ונייהד( תיזח חטש מ"ס 02*01  
)זוכיר ףדל הרבעהל( .םיליבומ 20.80 כ"הס          

      
.ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      

                150.00 .ר"ממ 5.1 דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.03.0005
      

                150.00 .ר"ממ 5.2 דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.03.0010
      

                 80.00 .ר"ממ 4 דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.03.0015
      

                350.00 .ר"ממ 6 דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.03.0020
      

                 50.00 .ר"ממ 01 דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.03.0030
      
)הקראהל( ףושח וא דדובמ תשוחנ ךילומ     08.03.0040
ראותמכ הקראה אושנל הקראה ירוביח תוברלו      

                450.00 .ר"ממ 61 ךתחב דחוימה טרפימב רטמ   
30.80.10 קרפ תתב הרבעהל        

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../026 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     026 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
)הקראהל( ףושח וא דדובמ תשוחנ ךילומ     08.03.0050
ראותמכ הקראה אושנל הקראה ירוביח תוברלו      

              2,600.00 .ר"ממ 52 ךתחב דחוימה טרפימב רטמ   
      
)הקראהל( ףושח וא דדובמ תשוחנ ךילומ     08.03.0060
ראותמכ הקראה אושנל הקראה ירוביח תוברלו      

                 50.00 .ר"ממ 53 ךתחב דחוימה טרפימב  רטמ   
      
)הקראהל( ףושח וא דדובמ תשוחנ ךילומ     08.03.0070
ראותמכ הקראה אושנל הקראה ירוביח תוברלו      

                450.00 .ר"ממ 05 ךתחב  דחוימה טרפימב רטמ   
      
)הקראהל( ףושח וא דדובמ תשוחנ ךילומ     08.03.0080
ראותמכ הקראה אושנל הקראה ירוביח תוברלו      

                350.00 .ר"ממ 07 ךתחב  דחוימה טרפימב רטמ   
      
)הקראהל( ףושח וא דדובמ תשוחנ ךילומ     08.03.0110
ראותמכ הקראה אושנל הקראה ירוביח תוברלו      

                160.00 .ר"ממ 051 ךתחב  דחוימה טרפימב רטמ   
      
)הקראהל( ףושח וא דדובמ תשוחנ ךילומ     08.03.0120
ראותמכ הקראה אושנל הקראה ירוביח תוברלו      

                140.00 .ר"ממ 581 ךתחב  דחוימה טרפימב רטמ   
      
)הקראהל( ףושח וא דדובמ תשוחנ ךילומ     08.03.0130
ראותמכ הקראה אושנל הקראה ירוביח תוברלו      

                350.00 .ר"ממ 042 ךתחב  דחוימה טרפימב רטמ   
      
אלל םיכילומ ינש ןיב רוביחל ידנק קדהמ     08.03.0136

                 50.00 .דחא לכ ר"ממ 05 דע ךתחב ,ךותיח 'חי   
      
אלל םיכילומ ינש ןיב רוביחל ידנק קדהמ     08.03.0137

                  5.00 .דחא לכ ר"ממ 042 דע 07 ךתחב ,ךותיח 'חי   
      

                 50.00 .ר"ממ )YX2N -RF)5.1*3 תשוחנ לבכ רטמ  08.03.0140
      

                250.00 .ר"ממ )YX2N -RF)5.1*5 תשוחנ לבכ רטמ  08.03.0145
      

                500.00 .ר"ממ )YX2N -RF)5.2*3 תשוחנ לבכ רטמ  08.03.0150
      

                200.00 .ר"ממ )YX2N -RF)5.2*5 תשוחנ לבכ רטמ  08.03.0155
      

30.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../027 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     027 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                170.00 שא ןיסח ר"ממ )X-HXHN )5.2*5    לבכ רטמ  08.03.0160
      

                120.00 .ר"ממ )YX2N -RF)4*3 תשוחנ לבכ רטמ  08.03.0165
      

                125.00 .ר"ממ )YX2N -RF)4*5 תשוחנ לבכ רטמ  08.03.0170
      

                280.00 שא ןיסח ר"ממ )X-HXHN )4*5לבכ רטמ  08.03.0175
      

                 70.00 .ר"ממ )YX2N -RF)6*5 תשוחנ לבכ רטמ  08.03.0185
      

                800.00 .ר"ממ )YX2N -RF)01*5 תשוחנ לבכ רטמ  08.03.0200
      

                460.00 .ר"ממ )5*61( ךתחב YX2N -RF תשוחנ לבכ רטמ  08.03.0210
      

                320.00 .ר"ממ )4*52( ךתחב YX2N-RF תשוחנ לבכ רטמ  08.03.0220
      
תוברלו שא ןיסח ר"ממ )X-HXHN )05*4 לבכ     08.03.0245

                340.00 .ר"ממ 52 ךתחב שא ןיסח הקראה ךילומ רטמ   
      

                 70.00 .ר"ממ )4*07( ךתחב YX2N-RF תשוחנ לבכ רטמ  08.03.0250
      
תוברלו שא ןיסח ר"ממ )X-HXHN )07*4 לבכ     08.03.0255

                360.00 .ר"ממ 53 ךתחב שא ןיסח הקראה ךילומ רטמ   
      
שא ןיסח ר"ממ )X-HXHN )581*4 לבכ     08.03.0295
59 ךתחב שא ןיסח הקראה ךילומ תוברלו      

                105.00 .ר"ממ רטמ   
      
שא ןיסח ר"ממ )X-HXHN )042*4 לבכ     08.03.0305
021 ךתחב שא ןיסח הקראה ךילומ תוברלו      

                280.00 .ר"ממ רטמ   
      
דע קזב ידי לע רשואמ יל'ג ןופלטל תשוחנ לבכ     08.03.0310

              1,200.00 תוגוז 01 רטמ   
      

              1,500.00 תוגוז 01 שא ןיסח ינקת שא יוליג לבכ רטמ  08.03.0315
      
דע קזב ידי לע רשואמ יל'ג ןופלטל תשוחנ לבכ     08.03.0320

                 60.00 תוגוז 02 רטמ   
      
דע קזב ידי לע רשואמ יל'ג ןופלטל תשוחנ לבכ     08.03.0335

                250.00 א"כ ר"ממ 6.0 ךתחב םיכילומ תוגוז 001 רטמ   
30.80.10 קרפ תתב הרבעהל        

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../028 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     028 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                 50.00 .ר"ממ YX2AN 07*4 םוינימולא לבכ רטמ  08.03.0360
      

                110.00 .ר"ממ YX2AN 59*4 םוינימולא לבכ רטמ  08.03.0370
      

                 60.00 .ר"ממ YX2AN 581*4 םוינימולא לבכ רטמ  08.03.0400
      

                380.00 .ר"ממ YX2AN 042*4 םוינימולא לבכ רטמ  08.03.0405
      
,םירפסוממ םיכילומ םע שימג דוקיפ לבכ     08.03.0475

                870.00 .ר"ממ )21*5.1( ךתחב רטמ   
      
,םירפסוממ םיכילומ םע שא ןיסח דוקיפ לבכ     08.03.0480

                460.00 .ר"ממ )01*5.2( ךתחב רטמ   
      
ךתחב ,םירפסוממ םיכילומ םע דוקיפ לבכ     08.03.0485

              1,600.00 .ר"ממ )21*5.2( רטמ   
      
ךתחב ,םירפסוממ םיכילומ םע דוקיפ לבכ     08.03.0495

              2,500.00 .ר"ממ )42*5.2( רטמ   
      
ןחלושל תילעמ תונוכמ רדח ןיב םוקרטניא לבכ     08.03.0505
ךתחב םישימג םיככוסמ תוגוז 6 ,הרקבה      

                970.00 .ךילומ לכל ר"ממ 8.0 -מ לפונ וניאש רטמ   
      

              1,890.00 taC 7 הרקב / תרושקת לבכ רטמ  08.03.0515
      
ןורקימ 5.21 םיכילומ 6 יטפוא ביס לבכ     08.03.0525

                140.00 םינפ תונקתהל רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( .םיכילומו םילבכ 30.80 כ"הס          

      
.ת ו ק ר א ה  40.80 ק ר פ  ת ת       
      

                  1.00 'פמוק .דוסי תקראה תעבט 08.04.0010
      
תיטילורטקלא תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.04.0020
תועבטו םיגרב ללוכ מ"מ X 06 6 דע ךתחב      
זילפ      

                  4.00 'פמוק .טרופמכ םירוביחו טוליש  
      
      
      

40.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../029 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     029 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תיטילורטקלא תשוחנמ תוימוקמ תוקראהל ספ     08.04.0030
דע      
    4 X 04 6 רטוק זילפמ רוביח יגרב 01 םע מ"מ  

                 10.00 .מ"מ 03 - כ םיגרבה ןיב קחרמה .מ"מ 'חי   
      
תיטילורטקלא תשוחנמ תוימוקמ תוקראהל ספ     08.04.0035
דע      
    4 X 05 ךרוצל םאתהב םירוביח םע מ"מ  
ללוכ אל הקראה אושנל רוביח ינקתה תוברלו      

                  8.00 .דרפנב םידדמנה רוביח ילבכ רטמ   
      
םע הפוקש IC  ,תוקראה ספל הנגה תספוק     08.04.0040

                  8.00 .הסכמ 'חי   
      
"ץוחה תואיצי" רובע ריקה לע תואספוק     08.04.0050
תקראהמ      

                  4.00 .טולישהו םירוביחה תוברל ,דוסיה 'חי   
      

                  5.00 .רטמ 5.4 קמועב תיכנא הקראה תדורטקלא 'חי  08.04.0060
      

                  5.00 .הקראה תדורטקלאל תרוקיב תחוש 'חי  08.04.0070
      
ןקתומ "קרפל אל הקראה" עובצ ןוולוגמ חפ טלש     08.04.0080
רוניצל הקראה רוביחב וא הקראה טומ תכירבב      
טולישה אושנל ינכימ רוביח תוברל ,המוד וא םימ      

                  5.00 . 'חי   
      
טקיורפה לש םייתכתמה םינקתמה תקראה     08.04.0090
תוברלו ויתונקתו למשחה קוחל םאתהב      
ללוכ אל םילאיצנטופ תאוושה ספל  םרוביח      

                  1.00 'פמוק .טקיורפב םייניב תורקת תקראה  
      

                  1.00 'פמוק .טקיורפב םייניבה תורקת לכ תקראה 08.04.0100
      
6 ךתחב ךילומ ,חולל רזיבא תקראה תדוקנ     08.04.0110
ינשב םירוביחו מ"מ 02 רטוקב ליבומ ,ר"ממ      

                 40.00 .תווצק 'קנ   
      
01 ךתחב ךילומ ,חולל רזיבא תקראה תדוקנ     08.04.0120
ינשב םירוביחו מ"מ 02 רטוקב ליבומ ,ר"ממ       

                 15.00 .תווצק 'קנ   
      

40.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../030 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     030 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
61 ךתחב ךילומ ,דסמ/רזיבא תקראה תדוקנ     08.04.0130
ינשב םירוביחו מ"מ 02 רטוקב ליבומ ,ר"ממ      

                 12.00 .תווצק 'קנ   
      
52 ךתחב ךילומ ,חולל רזיבא תקראה תדוקנ     08.04.0140
ינשב םירוביחו מ"מ 02 רטוקב ליבומ ,ר"ממ      

                  4.00 .תווצק 'קנ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( .תוקראה 40.80 כ"הס          

      
.ל מ ש ח  ח ו ל  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
תעקושמ םוינימולא תספוק ללוכה תוקלדה לנפ     08.06.0004
וא      
םוינימולאמ ימדק לנפ ,רוביח יקדהמ ,היולג      
ירבעמ ,דויצ רוביחל תוליסמ ,שטולמו ןגלואמ      
.דרפנב דדמנ גותימה דויצ .הקראהו תרנצ      
םיעובר םירטמיטנס )האמ001 ( לכל הדידמה      
קמועה .תואספוק רפסמ לש תיזח חטש לש      

                  4.00 .ךרוצל םאתהב 'חי   
      
דחאב( ישאר ז"פמ םע למשח חול רובע הנבמ     08.06.0016
םאתהב צ"פ ,רפמא 001 )ללוכו( דע )תודשה      
,דבלב תיזחמ השיג ,דחוימה ינכטה טרפמל      

                 12.00 .'זב יסקופא עבצ ר"מ   
      
דחאב( ישאר ז"פמ םע למשח חול רובע הנבמ     08.06.0019
052 -ל צ"פ ,רפמא 061 )ללוכו( דע )תודשה      

                 10.00 .'זב יסקופא עבצ ,דבלב תיזחמ השיג ,רפמא ר"מ   
      
דחאב( ישאר ז"פמ םע למשח חול רובע הנבמ     08.06.0022
004 -ל צ"פ ,רפמא 052 )ללוכו( דע )תודשה      

                 10.00 .'זב יסקופא עבצ ,דבלב תיזחמ השיג ,רפמא ר"מ   
      
דחאב( ישאר ז"פמ םע למשח חול רובע הנבמ     08.06.0025
036 -ל צ"פ ,רפמא 004 )ללוכו( דע )תודשה      

                  8.00 .'זב יסקופא עבצ ,דבלב תיזחמ השיג ,רפמא ר"מ   
      
דחאב( ישאר ז"פמ םע למשח חול רובע הנבמ     08.06.0028
,רפמא 008 -ל צ"פ ,רפמא 036 דע )תודשה      

                  9.00 .'זב יסקופא עבצ ,דבלב תיזחמ השיג ר"מ   
      

60.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../031 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     031 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
דחאב( ישאר ז"פמ םע למשח חול רובע הנבמ     08.06.0031
םאתהב צ"פ ,רפמא 0001 )ללוכו( דע )תודשה      
,דבלב תיזחמ השיג ,דחוימה ינכטה טרפמל      

                 12.00 .'זב יסקופא עבצ ר"מ   
      
יבוע מ"מ 2 לזרב חפמ שעותמ תרושקת ןורא     08.06.0079
52 קמועב( מ"ס 012 הבוג ,מ"ס 08 בחורב      
םיריצ םע תותלד ,מ"ס 2 בחורב ץע בג )מ"ס      
םיימינפ םיחירבו בבותסמ רגס םע םיימינפ      
רונתב עובצ לכה תרנצל תונפדב םיחתפ      
םיימעפ      

                  2.00 .ריקה ןווגב תיטטניס הכל םיימעפו דוסי 'חי   
      
יבוע מ"מ 2 לזרב חפמ שעותמ תרושקת ןורא     08.06.0082
52 קמועב( מ"ס 001 הבוג ,מ"ס 08 בחורב      
םיריצ םע תותלד ,מ"ס 2 בחורב ץע בג )מ"ס      
םיימינפ םיחירבו בבותסמ רגס םע םיימינפ      
רונתב עובצ לכה תרנצל תונפדב םיחתפ      
ןווגב תיטטניס הכל םיימעפו דוסי םיימעפ      

                 12.00 .ריקה 'חי   
      
X 06 תודימב תונושו תרושקתל רבעמ תבית     08.06.0085
    06 X 52 יתשו תיכנא הדרפה תציחמ םע מ"ס  
לזרב חפ היושע הביתה .יציפק רגס םע תותלד      
תיטטניס הכל ןוילע עבצב עובצ ,מ"מ 2 יבועב      
,שרדנכ היולג וא העוקש הנקתה .ריקה ןווגב      

                 14.00 .קוחכ הקראה ללוכ 'חי   
      
X 06 תודימב תונושו תרושקתל רבעמ תבית     08.06.0086
    04 X 52 יתשו תיכנא הדרפה תציחמ םע מ"ס  
לזרב חפ היושע הביתה .יציפק רגס םע תותלד      
תיטטניס הכל ןוילע עבצב עובצ ,מ"מ 2 יבועב      
,שרדנכ היולג וא העוקש הנקתה .ריקה ןווגב      

                 10.00 .קוחכ הקראה ללוכ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

60.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../032 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     032 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
"הנורק" ןופלט קותינ יסיספ קולב     08.06.0088
    TCENNOCSID ,SULP-ASL ידי לע רשואמ  
,ןופלט יוק תוגוז 01 רוביחל ,תרושקתה דרשמ      
ידי לע שרדנכ תקראומ תדחוימ תרגסמ תוברל      
תומאותמ תואיציהו תוסינכה ירוביח ,"קזב"      
סיספ לע "ןאהד" וא "סקינפ" קרב אילכ תנקתהל      

                 60.00 .רוביחה 'חי   
      
0 םרז תרתיל תוסיו םע יבטוק תלת ת"מאמ     08.06.0091

                 16.00 .'א 61 דע 'חי   
      
61 םרז תרתיל תוסיו םע יבטוק תלת ת"מאמ     08.06.0094

                  7.00 .'א 52 דע 'חי   
      
דע 52 םרז תרתיל תוסיו ,רפמא 3*04 ת"מאמ     08.06.0100

                 30.00 .'א 04 'חי   
      
04 םרז תרתיל תוסיו ,רפמא 3*001 ת"מאמ     08.06.0103
דע      

                 18.00 .'א 36 'חי   
      
36 םרז תרתיל תוסיו ,רפמא 3*001 ת"מאמ     08.06.0109
דע      

                  8.00 .'א 001 'חי   
      
001 םרז תרתיל תוסיו ,רפמא 3*061 ת"מאמ     08.06.0115

                  6.00 .'א 061 דע 'חי   
      
061 םרז תרתיל תוסיו ,רפמא 3*052 ת"מאמ     08.06.0121

                  5.00 .'א 002 דע 'חי   
      
052 םרז תרתיל תוסיו ,רפמא 3*004 ת"מאמ     08.06.0130

                  4.00 .'א 004 דע 'חי   
      
004 םרז תרתיל תוסיו ,רפמא 3*036 ת"מאמ     08.06.0136

                  4.00 .'א 036 דע 'חי   
      
רובע רפמא 4*036 דע ת"מאמ ריחמל תפסות     08.06.0142
ילרגטניא ךסמ םע תוינורטקלא תונגה תכרעמ      

                  4.00 .קוחרמ תואירקל תורשפאו םייגולנא םיכרעל 'חי   
      
      

60.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../033 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     033 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
036 םרז תרתיל תוסיו ,רפמא 3*0001 ת"מאמ     08.06.0145

                  2.00 .תוינורטקלא תונגה םע 'א 0001 דע 'חי   
      
תונגה םע א"בזמ וא ת"מאמ ריחמל תפסות     08.06.0161
םיעגמ בצמ תאירקל רזיבא רובע תוינורטקלא      
ךותב ןקתומ קוחרמ הרקבל םרז תאירקו      
תרושקת רבחמ ,תבותכ תדיחי ,קספמה      
וא מ"ס 04 ךרואב לבכ ,רשי חתמ תקפסאו      
םיכרעה לכ תגוצת לש העמטהו רבחמ ,רתוי      
.חולב הגוצתה לנפב וללה םידדמנה םייגולנאה      

                  8.00 'פמוק .דרפנב םידדמנ )דבלב( רוביחה וקו לנפה  
      
ןטק וניאש לדוגב ,"עגמ" סופיטמ הגוצת ךסמ     08.06.0163
לע ןקתומ ,דחוימה טרפמב ראותמכ 21" -מ      
טלוו 42 חוכ קפס תוברל הקולח חול תיזח      
םיקספמה תגוצתל תיביטקילפא הנכותו      

                  4.00 'פמוק .םהלש םייגולנאה םיכרעהו  
      
םידיג suB doM 584SR 4 תרושקת לבכ     08.06.0164
רוביחל םימיאתמה םירבחמה תוברלו םיככוסמ      

                750.00 .םיקספמה ןיב רושרש / רטמ   
      
ת"מאמ וא קפסה קתנמ ,ז"אמ ריחמל תפסות     08.06.0210

                 22.00 .םינוש םיחתמב הקספה וא הלעפה לילס רובע  'חי   
      
קתנמ ,קפסה קתנמ ,ז"אמ ריחמל תפסות     08.06.0213
ת"מאמ ,גוס לכמ ףילחמ קספמ ,סמועב קפסה      
עגמו םיפילחמ רזע יעגמ ינש רובע המוד וא      
םיטווחמ )יטנבלר רשאכ ,L.O.( הלקת      

                 36.00 'פמוק .םיקדהמל  
      
ת"מאמ וא ,קפסה קתנמ ,ז"אמ ריחמל תפסות     08.06.0216

                  4.00 'פמוק .)קתונמ( חותפ בצמב הליענ ןקתה רובע   
      
רובע  ת"מאמ וא קפסה קתנמ ריחמל תפסות     08.06.0219

                  2.00 .ותלועפל םישורדה םידוקיפה לכו עונמ 'חי   
      
      
      
      
      
      

60.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../034 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     034 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,הניז תורוקמ ןיב תיטמוטוא הפלחה תכרעמ     08.06.0222
רוגיח ,ינכימ רוגיח תללוכה ,טרפימב ראותמכ      
רדמא"( תשעותמ הרקב תכרעמ ,ילמשח      
,ךרוצה תדימב רזע ינעגמו ירסממ ,)035      
םית"מאמ .ב"ויכו הדובע רטשימ ררוב      
םידדמנ קפסה ינעגמ וא/ו םיעונמו םיישאר      

                  1.00 'פמוק .דרפנב  
      

                  4.00 .)3CA( 'א 3*52 "טקפ" םגד םרז קספמ 'חי  08.06.0225
      

                  9.00 .)3CA( 'א 3*36 "טקפ" םגד םרז קספמ 'חי  08.06.0231
      

                 18.00 םיבטוק 2 םיבצמ 4 ,'א 52 דוקיפ ררוב ז"פמ 'חי  08.06.0279
      
בצמ םע )3CA( 'א 1*52 ףילחמ םרז קספמ     08.06.0281

                  5.00 .קספומ 'חי   
      
לנפב עקושמ "וני'ציטיב" וא "סיוג" רואמ ז"מ     08.06.0312

                 24.00 .תוקלדה 'חי   
      
לנפב עקושמ "וני'ציטיב" וא "סיוג" רואמ ןצחל     08.06.0315

                 12.00 .תוקלדה 'חי   
      
תעקושמ "וני'ציטיב" וא "סיוג" DEL ןומיס תרונמ     08.06.0318

                 22.00 .ז"פמ וא ןצחלב תבלושמ וא תוקלדה לנפב 'חי   
      

                198.00 .K וא C וא B גוס 'א 52 דע  2  יבטוק דח ז"אמ 'חי  08.06.0330
      
וא C וא B גוס 'א 04 דע 23  יבטוק דח ז"אמ     08.06.0333

                 12.00 K. 'חי   
      

                 61.00 .K וא C וא B גוס 'א 52 דע 2 יבטוק תלת ז"אמ 'חי  08.06.0348
      
וא C וא B גוס 'א 04 דע 23 יבטוק תלת ז"אמ     08.06.0351

                 33.00 K. 'חי   
      

                 12.00 .רפמא 30.0 תושיגר ,'א  X 2 52 תחפ רסממ 'חי  08.06.0360
      

                 22.00 .רפמא 30.0 תושיגר ,'א  X 4 52 תחפ רסממ 'חי  08.06.0363
      

                 11.00 .רפמא 30.0 תושיגר ,'א  X 4 04 תחפ רסממ 'חי  08.06.0369
      

60.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../035 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     035 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
X 3 521 ,א"ק 001 .ג.נ.כ ילילג םיחיטבמ קתנמ     08.06.0381

                  6.00 .ריצ לע החיתפ תריגמו םיכיתנ ללוכ רפמא 'חי   
      
םיחתמל לילס םע 'א 61 יבטוק דח דעצ רסממ     08.06.0393
תיזחמ תינדי הלעפה תורשפא םע םינוש      

                 18.00 .רישכמה 'חי   
      
םיחתמל לילס םע 'א 61 יבטוק דח דעצ רסממ     08.06.0399
תיזחמ תינדי הלעפה תורשפא םע םינוש      

                 18.00 .תיזכרמ הלעפהו יוביכ תורשפא םע רישכמה 'חי   
      
םיגוסמ םיעגמ העברא ,רוגס םגד דוקיפ ןעגמ     08.06.0414
,3CA רפמא 02 לש ילנימונ םרזל םינוש      

                 28.00 .םינוש םיחתמל לילס 'חי   
      
-ב 'א 02 םרזל ,ס"כ 21 דע יבטוק תלת ןועגמ     08.06.0429

                 28.00 AC3. 'חי   
      
-ב 'א 04 םרזל ,ס"כ 52 דע יבטוק תלת ןועגמ     08.06.0432

                 12.00 AC3. 'חי   
      
52 רטוק טלוו 004 'א 6 יבטוק תלת ןצחל     08.06.0474

                  4.00 .מ"מ 'חי   
      
52 רטוק טלוו 004 'א 6 ,לעננ יבטוק דח ןצחל     08.06.0482

                  2.00 .תירקמ הציחל דגנ תיזחב הנגה םע מ"מ 'חי   
      
םע םינוש םינווגב ,מ"מ 01 רטוק ןומס תרונמ     08.06.0486
הדובעל רזע דויצו DEL-ITLUM סופיטמ הרונ      
לע      

                 36.00 .םינוש םיחתמ 'חי   
      
תינכמ הברזר םע ירלודומ ילמשח גותימ ןועש     08.06.0492

                 10.00 .תיעובשו תימוי תינכות ,תועש 84 -ל 'חי   
      
םע ימונורטסא ירלודומ ילמשח גותימ ןועש     08.06.0495
תימוי תינכות ,תועש 69 -ל תימונוטוא הברזר      

                  5.00 .תיעובשו 'חי   
      
      
      
      

60.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../036 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     036 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תיטילורטקלא תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.06.0504
ללוכ דרפנ אתב חולב ןקתומ מ"מ 05*5 ךתחב      

                  5.00 'פמוק .רזעה ירמוחו םירוביחה םיטלשה לכ  
      
םע ,תינוציח הנקתהב ןקתומ ירטקלא וטופ את     08.06.0546
יעצמאמ וא שמשהמ הרישי רוא תנירקמ הנגה      
םיכילומ תוברל חולל רוביחו ,םייתוכאלמ הרואת      

                  4.00 'פמוק .םיליבומו  
      
ראותמכ חולל "II המר" ילטיגיד דדומ בר     08.06.0555
)DEL תגוצת ,םייניב תמר( דחוימה טרפמב      
הרקבל תרושקת תאיצי ,םרז ינשמ תוברל      

                  7.00 'פמוק .תמלשומה ותלועפל שורדה לכו קוחרמ  
      
ראותמכ חולל "I המר" ילטיגיד דדומ בר     08.06.0560
,DEL תגוצת ,ההובג המר( דחוימה טרפמב      
,םרז ינשמ תוברל )תוינומרה חותינ תוברל      
שורדה לכו קוחרמ הרקבל תרושקת תאיצי      

                  3.00 'פמוק .תמלשומה ותלועפל  
      
,ירטמיסא ,יזפ תלת HWK ,יביטקא הנומ     08.06.0567
לש םינומה תדבעמב ליוכמו ינקת ,ילטיגיד      
תרושקת תאיצי ,תביחמ הקידב תדועת ,ח"ח      
םימיאתמ םרז ינשמ תוברלו קוחרמ תואירקל      

                  3.00 'פמוק .תיטסלפ הפיטעב  
      
רובע HWK ,יצורע-בר יביטקא הנומ     08.06.0568
,םיירטמיסא ,םייזאפ תלת םיצורע רשע-םינש      
לש םינומה תדבעמב ליוכמו ינקת ,ילטיגיד      
תרושקת תאיצי ,תביחמ הקידב תדועת ,ח"ח      
םימיאתמ םרז ינשמ תוברלו קוחרמ תואירקל      
ירוביח ,םיצורעה לכ רובע תיטסלפ הפיטעב      

                  1.00 'פמוק .חולב תימינפ הליבכו חתמ  
      
,חולב הריבצ יספל ssalC 1 קרב אילכ     08.06.0642
תקירפל .ע.ש.א "קירטקלא רדיינש" תרצותמ      
,.ו.ק 4 לש ירויש חתמ ,בטוק לכב .א.ק 06 דע      
.דוקיפ יקדהמל טווחמ רזע עגמ תוברלו      

                  6.00 .םיבטוק עברא לכל ריחמה 'חי   
      
      
      

60.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../037 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     037 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,חולב הריבצ יספל ssalC 2 קרב אילכ     08.06.0645
תקירפל .ע.ש.א "קירטקלא רדיינש" תרצותמ      
5.1 לש ירויש חתמ ,בטוק לכב .א.ק 56 דע      
יקדהמל טווחמ רזע עגמ תוברלו ,.ו.ק      

                  4.00 .בטוק לכל ריחמה .דוקיפ 'חי   
      
דויצב הקספה ילילס תלעפהל הרקב תכרעמ     08.06.0660
םיקשממ ,שא יוליג תזכר תודוקפמ גותימ      
21 רובע "הרקב גצמ" תרצותמ ומכ ,םייטפוא      
תכרעמ תוברלו תואיצי 21 -ו תוסינכ      

                  3.00 'פמוק .חתמ תקפסאל תילרגטניא  
      
דויצב הקספה ילילס תלעפהל הרקב תכרעמ     08.06.0663
םיקשממ ,שא יוליג תזכר תודוקפמ גותימ      
4 רובע "הרקב גצמ" תרצותמ ומכ ,םייטפוא      
תילרגטניא תכרעמ תוברלו תואיצי 4 -ו תוסינכ      

                  5.00 'פמוק .חתמ תקפסאל  
)זוכיר ףדל הרבעהל( .למשח חול 60.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
W93 םוטא הסכמ םע )רטמ 6.1( דל .ת.ג     08.08.0010

                644.00 הרואת דריל י"ע VBI םגד ML0584 'חי   
      
ןקתומ ,ןמול W84, 0084 דל הרואת ףוג     08.08.0020

                  2.00 ינוציח דל לפוא "שעג" תמגודכ ,הרקתב 'חי   
      
סולפ טייליס םגד הרקתב היולג הנקתהב .ת.ג     08.08.0030
W14 דל תרונ םע טנוברקילופ יוסיכ םע דל      
דריל י"ע ECROFAUQA םגד וא שעג תרצות      

                 35.00 וקסינ י"ע רביפ יטמרה םגד וא 'חי   
      
דל סולפ טייליס םגד ,ריק לע הנקתהב .ת.ג     08.08.0040
W14 דל תרונ םע טנוברקילופ יוסיכ םע      
דריל י"ע ECROFAUQA םגד וא שעג תרצות      

                 26.00 וקסינ י"ע רביפ יטמרה םגד וא 'חי   
      
תוליצנו דויצ םע הרקתב ןקתומ DEL .ת.ג     08.08.0050
    W/ML021, תמגוד תולעמ 07 תיווז LBH-RB  
תמגודכ )סקולארשי י"ע( EERB תרבח לש      

                 28.00 DEL רוא רוקמ םע ךא רתאב םייקה 'חי   
80.80.10 קרפ תתב הרבעהל        

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../038 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     038 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרצות ,DEL 2 oeG םגד ,עוקש .ת.ג     08.08.0060
    TNEGER, תורונ רובע W73*1 DEL, ט"קמ  

                 35.00 816M.1.29JA (ON/OFF) 'חי   
      
3 לעב ML0003 W04 ילוברפ עוקש ת"ג     08.08.0070
תמגודכ .רווניס ענומ רזויפיד םע תונולח      

                 12.00 ד"ממ רשואמ ,שעג לש דלאמאג 'חי   
      
םגד ,W11, mL008 ,הרקתב עוקש דל .ת.ג     08.08.0080

                 36.00 הרואת שעג י"ע 531 דלסקיפ 'חי   
      
W84 הרונ םע הרקתל דומצ לוגע דל .ת.ג     08.08.0090
    ML0053, םגד GNILIEC 006 IBIT דריל י"ע  

                 43.00 שעג י"ע הנול םגד וא 'חי   
      
W84 הרונ םע ריקל דומצ לוגע דל .ת.ג     08.08.0100
    ML0053, םגד GNILIEC 006 IBIT דריל י"ע  

                 22.00 שעג י"ע הנול םגד וא 'חי   
      
דויצ םע ןמזה לכ ראומ םורח תרואתל .ת.ג     08.08.0110
מ"מ 8 יבועב סקפסרפ חולו הרקתב עוקש      
.תוקד 021 ימונוטוא הלועפ ןמז ,DEL תורונו      
תויחנה פ"ע ויהי טולימה ןוויכו טלשה יטרפ      

                  6.00 תוחיטב ץעוי 'חי   
      
לע ןקתומ ןמזה לכ ראומ םורח תרואתל .ת.ג     08.08.0120
תורונו מ"מ 8 יבועב סקפסרפ חול םע ריקה      
    DEL, יטרפ .תוקד 021 ימונוטוא הלועפ ןמז  
ץעוי תויחנה פ"ע ויהי טולימה ןוויכו טלשה      

                 45.00 תוחיטב 'חי   
      
ןקתומ ןמזה לכ ראומ םורח תרואתל .ת.ג     08.08.0130
תימלצ םע "האיצי" טלשו הרקתל תחתמ      
לע ןבל ןווגב תוחיטבה ץעוי תויחנה יפל לדוגב      
021 הלועפ ןמז ,DEL תורונ םע קורי עקר      

                 52.00 )םינוינחל דעוימ לודג טלש( תוקד 'חי   
      
      
      
      
      
      

80.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../039 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     039 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןונגנמ םע יתילכת דח ,םוריחל DEL .ת.ג     08.08.0140
הלועפל )דחוימ טרפמ האר( ילרגטניא הקידב      
ירטמיס רוזיפ ,תוקד 021 לש תיטמוטוא      
תטלחה יפל ,היולג וא( תעקושמ הנקתהב      

                253.00 .)חקפמה 'חי   
      
לכ ראומ הסחמ רוזא םוקימ תרואתל .ת.ג     08.08.0150
ןמז ,DEL תורונ ,הרקתה לע הנקתהל ןמזה      
םוקימה ןוויכו טלשה יטרפ .תוקד 021 הלועפ      

                 19.00 .תוחיטב ץעוי תויחנה פ"ע ויהי 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוג 80.80 כ"הס          

      
ת ו ד ו ק נ  01.80 ק ר פ  ת ת       
      
ינקתמל יללכה טרפמב ראותמכ רואמ תדוקנ     08.10.0005

              1,172.00 .)המאתהב טווחו גוס לכמ ז"פמ תוברל( למשח 'קנ   
      
רטוקב ליבומ תוברל הקלדה ןצחל תדוקנ     08.10.0020
תמויסו ר"ממ 3*5.1 ךתחב םיכילומ ,מ"מ 61      
יאוותה .DEL תירונ םע ראומ ז"פמ וא ןצחלב      
חול וא הקולחה חול דעו הצקה תדוקנמ      

                 66.00 .הרקבה 'קנ   
      
5.2 ךתחב םיכילומ( ליגר עקת תיב תדוקנ     08.10.0025
,למשח ינקתמל יללכה טרפמב ראותמכ )ר"ממ      

                 60.00 .םינוש םינווגב רזיבא 'קנ   
      
םייניב תרקת ללחב ןגזמל עקת תיב תדוקנ     08.10.0085

                  6.00 .דחוימה טרפמב ראותמכ היולג הנקתהב וא 'קנ   
      
תיב תדוקנ ומכ ,םיליגר עקת יתב ינש תדוקנ     08.10.0090
עקת      
םיכומס עקת תיב ירזיבא ינשב תמויסה ךא דדוב      

                  8.00 . 'קנ   
      
תיב תדוקנ ומכ ,םיליגר עקת יתב העברא תדוקנ     08.10.0100
תיב ירזיבא העבראב תמויסה ךא דדוב עקת      
עקת      

                  6.00 .םיכומס 'קנ   
      
      

01.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../040 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     040 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ךא ליגר ת"ב תדוקנ ומכ ,EEC. ת"ב תדוקנ     08.10.0120
תמויס      
השולש יזאפ דח רפמא EEC" 61" רזיבאב      

                 12.00 .44PI םילוגע םיניפ 'קנ   
      

                 12.00 .םימ ןגומ רזיבאב תמויסו עקת תיב תדוקנ 'קנ  08.10.0155
      
יללכה טרפמב ראותמכ )הנכה( ןופלט תדוקנ     08.10.0195

                 12.00 .למשח ינקתמל 'קנ   
      
יללכה טרפמב ראותמכ )טווח( ןופלט תדוקנ     08.10.0200

                 12.00 .תוגוז העברא ןופלט לבכב ,למשח ינקתמל 'קנ   
      
טווח רובע ןופלט תדוקנ טווח ריחמל תפסות     08.10.0205
8 תיצרוגיפנוקב 7TAC לבכ תועצמאב      
,ךכוסמ ,לופכ .JR-54 רזיבאב תמויס ,ךכוסמ      

                 12.00 .ב"ויכו תוקידב ,טוליש 'קנ   
      
ראותמה תמגודכ בושקיתל תיתשת תדוקנ     08.10.0210
תדוקנ רובע למשח ינקתמל יללכה טרפמב      

                 30.00 .52 רטוק רוניצב ,ןופלט 'קנ   
      
טרפמב ראותמכ בושקיתל טווח תדוקנ     08.10.0215
,םירחא םיפיעסב תדדמנה תרנצב דחוימה      
,םיככוסמ 8 תיצרוגיפנוקב 7TAC ילבכ ינש      
,טוליש ,ךכוסמ ,לופכ .JR-54 רזיבאב תמויס      

                 30.00 .ב"ויכו תוקידב 'קנ   
      
תנקתהל תדעוימ ,םיבלושמ עקת יתב תספוק     08.10.0220
דע      
)חוכ עקת יתב ינש תמגודכ( םירזיבא 2      
היולג הנקתהב וא ט"הת היומס הנקתהב      
,הספוקה תוברל ריחמה .)"םוקמ ינש"(      
הצקה תודוקנ תנקתהל רזעה ירזיבא      
הנקתהל שורדה לכו תרגסמ ,הספוקב      

                 10.00 .הצקה תודוקנ לכ לש תמלשומ 'קנ   
      
      
      
      
      
      

01.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../041 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     041 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תנקתהל תדעוימ ,םיבלושמ עקת יתב תספוק     08.10.0225
דע      
)חוכ עקת יתב העברא תמגודכ( םירזיבא 4      
היולג הנקתהב וא ט"הת היומס הנקתהב       
,הספוקה תוברל ריחמה .)"םוקמ עברא"(      
הצקה תודוקנ תנקתהל רזעה ירזיבא      
הנקתהל שורדה לכו תרגסמ ,הספוקב      

                  6.00 .הצקה תודוקנ לכ לש תמלשומ 'קנ   
      
תנקתהל תדעוימ ,םיבלושמ עקת יתב תספוק     08.10.0230
דע      
ינשו חוכ עקת יתב העברא תמגודכ( םירזיבא 6      
הנקתהב )םילופכ וא םידדוב תרושקת ירזיבא      
.)"םוקמ שש"( היולג הנקתהב וא ט"הת היומס      
תנקתהל רזעה ירזיבא ,הספוקה תוברל ריחמה      
שורדה לכו תרגסמ ,הספוקב הצקה תודוקנ      

                 18.00 .הצקה תודוקנ לכ לש תמלשומ הנקתהל 'קנ   
      
,ריקב תעקושמ ,המוד וא מ"נמ זוכיר תספוק     08.10.0245
-כ קמוע ,מ"ס 02*02 לש תוברוקמ תודימב      

                 33.00 .שטולמו ןגלואמ םוינימולא הסכמ םע מ"ס 01 'חי   
      
םיאבכ ןופלט וא שא יוליגל הנכה תדוקנ     08.10.0280

                230.00 .למשח ינקתמל יללכה טרפמב ראותמכ 'קנ   
      
שא יוביכו יוליג תכרעמל )הנכה( תיתשת תדוקנ     08.10.0285
טרפמב ראותמכ רדח / למשח חולב תיטמוטוא      

                  7.00 'פמוק .דחוימה  
      
דע רטוקב ליבומ תוברל לוקמרל הנכה תדוקנ     08.10.0290

                149.00 .הכישמ טוחו מ"מ 52 'קנ   
      
טרפמב ראותמכ םילבכב היזיולטל הנכה תדוקנ     08.10.0295

                  2.00 .למשח ינקתמל יללכה 'קנ   
      
לוענמ וא םיגת ארוק ,םוקרטניאל הנכה תדוקנ     08.10.0305
יללכה טרפמב ראותמכ תלד ףוקשמב ילמשח      
,תרושקתל הנכה תדוקנ רובע למשח ינקתמל      

                124.00 .הכישמ טוח םע מ"מ 52 ליבומה רטוק 'קנ   
      
      
      

01.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../042 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     042 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הקעזא תכרעמ לש הצק רזיבאל הנכה תדוקנ     08.10.0310
ינקתמל יללכה טרפמב ראותמכ הצירפ דגנ      
רטוק ,תרושקתל הנכה תדוקנ רובע למשח      
תמגודכ( הכישמ טוח םע מ"מ 02 ליבומה      
יביטקא ןשייח ,רפוצ ,הנשמ לנפ ,ןשייח      

                 35.00 .)ב"ויכו 'קנ   
      
רוגס לגעמב היזיולט תמלצמל הנכה תדוקנ     08.10.0315
רובע למשח ינקתמל יללכה טרפמב ראותמכ      
מ"מ 52 ליבומה רטוק ,תרושקתל הנכה תדוקנ      

                 71.00 .הכישמ טוח םע 'קנ   
      
היגרנאב ןוכסח ןשייח / רזיבאל הנכה תדוקנ     08.10.0320
רובע למשח ינקתמל יללכה טרפמב ראותמכ      
מ"מ 02 ליבומה רטוק ,תרושקתל הנכה תדוקנ      

                 48.00 .הכישמ טוח םע 'קנ   
      
)דאמ ךומנ חתמ וא( תרושקתל הנכה תדוקנ     08.10.0335
ינקתמל יללכה טרפמב ראותמכ תרחא      
23 דע ךרוצל םאתהב ליבומה רטוק ,למשח      

                250.00 .הכישמ טוח םע מ"מ 'קנ   
      
ראותמכ ,םילבכל שא רבעמ םוטיא תדוקנ     08.10.0350
םוטיא תכרעמ לכל ריחמה .דחוימה טרפימב      
תורגסמ( ר"מס 001 לש ללוכ חטשב הליבכה      

                 18.00 'פמוק .)םיימינפה םיחתפה תא תוללוכה  
      
ראותמכ ,םילבכל שא רבעמ םוטיא תדוקנ     08.10.0355
םוטיא תכרעמ לכל ריחמה .דחוימה טרפימב      
תורגסמ( ר"מס 002 לש ללוכ חטשב הליבכה      

                 15.00 'פמוק .)םיימינפה םיחתפה תא תוללוכה  
      
,טלקימ/ןגומ בחרמל םילבכ ירבעמ םוטיא תדוקנ     08.10.0360
תכרעמ לכל ריחמה .דחוימה טרפימב ראותמכ      

                  6.00 'פמוק .דחא ןגומ בחרמל הליבכה  
      
ראותמכ ןושחנ חופמ תדיחי לש הלעפה תדוקנ     08.10.0375

                 15.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
      
יללכה טרפמב ראותמכ םימח םימ דוד תדוקנ     08.10.0380

                  2.00 .למשח ינקתמל 'קנ   
      

01.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../043 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     043 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןקתימה תרבעהו טקיורפל למשחה רוביח םואית     08.10.0395
תוברל ,חקפמל תואצות ח"וד תריסמו תרוקיב      

                  1.00 'פמוק .הפוג הקידבה תרגא םולשת  
      
תלוכי לעב םוח דמב למשחה ןקתימ תקידב     08.10.0400
חקפמה תוחכונב ,)דר-ארפניא( קוחרמ השיח      

                  1.00 'פמוק .חקפמל טרופמ ח"וד תריסמו אלמ סמועבו  
      
ראותמכ ,םילבכב היזיולט רובע ןינבב תונכה     08.10.0405
ףיעסב      

                  1.00 'פמוק .למשח ינקתמל יללכה טרפמב 96.00.80  
      
ראותמכ ,ןופלט תכרעמ רובע ןינבב תונכה     08.10.0410
ףיעסב      

                  1.00 'פמוק .למשח ינקתמל יללכה טרפמב 57.00.80  
      

                  1.00 'פמוק ."קזב" תסינכל הנכה תדוקנ 08.10.0415
      
רוביחל עגונה לכב "קזב" תונוטלש םע םואית     08.10.0420
ןקתימה תרבעה ,ןופלטה תשרל טקיורפה      
תרוקיב      

                  1.00 'פמוק .ורושיאל דע "קזב"  
      

                  2.00 'פמוק .טקיורפב ןופלט ןקתימ תקראה תדוקנ 08.10.0435
      
הנגה תוברלו םורח תקספה ןצחל תדוקנ     08.10.0440
תכתמ תעבט תועצמאב תירקמ הציחל ינפמ      

                  6.00 .ןצחלהמ תקחורמה 'קנ   
      

                 66.00 .קוחרמ דוקיפ תדוקנ 'קנ  08.10.0445
      
טרפמב ראותמכ ס"כ 8 דע הנוכמל הנזה תדוקנ     08.10.0460

                  8.00 .)ר"ממ 5*5.2 דע םיכילומ( דחוימה 'קנ   
      
ראותמכ ס"כ 8 דע הנוכמל הנזה תדוקנ     08.10.0465
שא יניסח םילבכ םע ךא דחוימה טרפמב      

                  2.00 .)המוד וא ןשע רורחש יחופמ רובע( 'קנ   
      
דע םיכילומ( ס"כ 21 דע הנוכמל הנזה תדוקנ     08.10.0470

                  2.00 .)ר"ממ 5*4 'קנ   
      
      

01.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../044 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     044 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ראותמכ ס"כ 51 דע הנוכמל הנזה תדוקנ     08.10.0475

                  2.00 .)ר"ממ 5*6 דע םיכילומ( דחוימה טרפמב 'קנ   
      
ראותמכ ס"כ 02 דע הנוכמל הנזה תדוקנ     08.10.0480

                  1.00 .)ר"ממ 5*01 דע םיכילומ( דחוימה טרפמב 'קנ   
      

                 24.00 .ישאר\ךמסומ יאלמשח לש י'גר תועש ע"ש  08.10.0495
      

                 24.00 .רזוע יאלמשח לש י'גר תועש ע"ש  08.10.0500
      

                  6.00 ילמשח ךסמ וא סירתל הנזה תדוקנ 'קנ  08.10.0620
      
תוברלו ילמשח ךסמ וא סירתל דוקיפ תדוקנ     08.10.0625

                  6.00 הריגס / החיתפל טורח טוליש םע יציפק ןצחל 'קנ   
      

                  6.00 ילמשח סירתל רטסאמ הלעפה תדוקנ 'קנ  08.10.0630
      
תוברל ,תלד ףוקשמב ילמשח לוענמ תדוקנ     08.10.0635
דע שימג ךתחב לבכ ,מ"מ 02 רטוקב םיליבומ      
םידבכ םיסמועל ילמשח לוענמ ,ר"ממ 5*5.1      
    ffE-ffE 41 םגדE תרצותמ וא lelaY ע.ש.,  

                 16.00 'פמוק .םירוביחו חתמ תקפסא תכרעמ  
      
תוברל ,תלד ףוקשמ לע טנגמורטקלא תדוקנ     08.10.0640
דע שימג ךתחב לבכ ,מ"מ 02 רטוקב םיליבומ      
לש הכישמ חוכ םע טנגמורטקלא ,ר"ממ 5*5.1      
תכרעמ ,תלדה לע תידגנ הטלפ ,ג"ק 003      

                 28.00 'פמוק .םירוביחו חתמ תקפסא  
      
,טנגמורטקלא וא ילמשח לוענמל דדוקמ תדוקנ     08.10.0645
ךתחב לבכ ,מ"מ 02 רטוקב םיליבומ תוברל      
יתכתמ םיציחל לנפ ,ר"ממ 5*5.1 דע שימג      
לוענמה לש חתמ תקפסא תכרעמל םאותמ      

                 16.00 'פמוק .םירוביחו  
      
      
      
      
      
      
      
      

01.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../045 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     045 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ינורטקלא הבריק / דבוע יגת ארוק תדוקנ     08.10.0650
תמייקו הדימב - רחא וא( "לאניס" תרצותמ      
רקב ,רזיבאה תוברל )רתאב תרחא תכרעמ      
תכרעמ םע דבוע סיטרכ תעמטה ,תחא תלדל      
ךתחב לבכ ,מ"מ 02 רטוקב םיליבומ ,טקיורפה      
חתמ תקפסא תכרעמ ,ר"ממ 5*5.1 דע שימג      
הסינכ ןצחל ,ילמשח לוענמל רוביחו רקבל      

                 26.00 'פמוק .םירוביחו השרומה רוזאהמ  
      
םיליבומ תוברל ילמשח רעשל הנזה תדוקנ     08.10.0660
5*5.1 דע ךתחב לבכ ,מ"מ 04 דע רטוקב      
ךרוצל םאתהב ליבומ םע דוקיפ לבכ ,ר"ממ      
תדוקנב ראותמכ( הנגה תרנצ ,םוקישו הריפח      

                  6.00 .םירוביחו )הנוכמל הנזה 'קנ   
      
תוברל ,ינוציח רעשב םוקרטניאל הנזה תדוקנ     08.10.0670
שימג ןופלט לבכ ,מ"מ 52 דע רטוקב םיליבומ      
הריפח ,תוגוז ינש דע תוינוציח תונקתהל      
תדוקנב ראותמכ( הנגה תרנצ ,םוקישו המדאב      

                  6.00 .םירוביחו )הנוכמל הנזה 'קנ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תודוקנ 01.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוכרעמ 80 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../046 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     046 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
חיט תודובע 90 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
,םינוויכ ינשב לגרס ,תובכש יתשב םינפ חיט     09.01.0010

                300.00 .םיירושימ םיחטש ג"ע דבל רמג ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 10.90 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 90 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../047 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     047 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
הז קרפב םינושה םיפיעסב הדיחיה יריחמ      
יליפורפ ,םיפסה ,םירמוחה לכ תא םג םיללוכ      
רבעמב,םוינימולא/זילפ/הטסורינמ הדרפהה      
,םייופיח/םיפוציר הצקבו םייופיח/םיפוציר ןיב      
םייכנאו םייקפוא ,םהינימל רמגה יליפורפ      
וא,ע"ש וא "םייופיצ לייא" י"ע םיקוושמה      
,לכירדאה תריחב יפל תרחא הרבח תרצות      
תוינכותב ראותמכו לכירדאה תשירד יפל לכה      
.תוינכותב םיטרפבו      
      
,מ"ס 03/03 תודימב וצרט תופצרמב ףוציר     10.01.0035
021 דוסי ריחמ ,ןקת יפ לע הקלחה דגנ גוסמ      

                240.00 .שרדנכ םיעצמה לכ תוברל ,ר"מ/ח"ש ר"מ   
      

                170.00 .מ"ס 01 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ ר"מ  10.01.0040
      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0080
דוסי ריחמ ,ןקת יפ לע הקלחה דגנ גוסמ ,מ"ס      
,שרדנכ םיעצמה לכ תוברל ר"מ/ח"ש 001      
רמג ,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ ,תיתשה תנכה      
.'וכו  תואמגודו םינווג בוליש,תילירקא הבור      

                110.00 )םייבול( ר"מ   
      

                110.00 .מ"ס 01 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ רטמ  10.01.0090
      
הנכהכ מ"ס 5-כ יבועב קלחומ ןוטב הדמ עצמ     10.01.0110

                 15.00 C.V.P ףוצירל ר"מ   
      
תואמגודו םינווגב יטטס יטנא C.V.P-ב ףוציר     10.01.0120
,תיתשתה תנכה תוברל ,לכירדאה תריחב יפל      
,יטטס יטנא קבד ,לטכפש ,תשוחנ ילגרס תשר      
רדחב( )יקפוא לטיהב הדידמה( .'וכו םילנפ      

                 15.00 )תרושקת ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      

10.01.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../048 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     048 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יחיראב ,סבג וא ןוטב וא קולב תוריק יופיח     10.01.0205
מ"ס 02/02 תודימב ןלצרופ טינרג וא הקימרק      
,ר"מ/ח"ש 05 דוסי ריחמ ,מ"ס 03/03 וא      
תבכש ,הצברה תבכש ,תיתשתה תנכה תוברל      
דע בחורב םיקשימ ,קבדב הקבדה ,רוחש חיט      
ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא הבור רמג ,מ"מ 5      
יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג בוליש ,הנוש      
םיכותיח ,םירצו םינטק םיחטש ,םיחתפ      

                 50.00 )הפשא רדחב( .טלפמוק לכה 'וכו תומאתהו ר"מ   
      
יחיראב ,סבג וא ןוטב וא קולב תוריק יופיח     10.01.0210
מ"ס 02/02 תודימב ןלצרופ טינרג וא הקימרק      
תודימב וא מ"ס 06/03 וא מ"ס 03/03 וא      
08 דוסי ריחמ ,לכירדאה תריחב יפל תורחא      
תבכש ,תיתשתה תנכה תוברל ,ר"מ/ח"ש      
,קבדב הקבדה ,רוחש חיט תבכש ,הצברה      
הבור רמג ,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ      
בוליש ,הנוש ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא      
םיחטש ,םיחתפ יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג      
לכה 'וכו  תומאתהו םיכותיח ,םירצו םינטק      

                 60.00 )םיתורש ירדח( .טלפמוק ר"מ   
      
יחיראב ,סבג וא ןוטב וא קולב תוריק יופיח     10.01.0215
מ"ס 02/02 תודימב ןלצרופ טינרג וא הקימרק      
תודימב וא מ"ס 06/03 וא מ"ס 03/03 וא      
08 דוסי ריחמ ,לכירדאה תריחב יפל תורחא      
תבכש ,תיתשתה תנכה תוברל ,ר"מ/ח"ש      
,קבדב הקבדה ,רוחש חיט תבכש ,הצברה      
הבור רמג ,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ      
בוליש ,הנוש ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא      
םיחטש ,םיחתפ יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג      
לכה 'וכו  תומאתהו םיכותיח ,םירצו םינטק      

                  2.00 )חבטמב( .טלפמוק ר"מ   
      
ג"ע מ"ס 2 יבועב רסיק ןבאמ הדובע יחטשמ     10.01.0240
,םירויכל חתפ דוביע תוברל ,חבטמ תונורא      
מ"ס 4 טנק ,םילגרס ,תוינובס ,םיזרבל םירוח      

                  1.50 .)וטנ הדידמה( .'וכו ר"מ   
      
,תונוש תודימב ,מ"מ 6 יבועב לטסירק תוארמ     10.01.0260

                  1.00 .עובצ ץע וא םוינימולא תרגסמ תוברל ר"מ   
      

10.01.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../049 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     049 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םיכנ יתורשל תינקת די יזחאמ תכרעמ     10.01.0300

                  1.00 'פמוק .הטסורינ תורוניצמ  
      
ןווגבו הנוש םקרימב ,ישושימ הארתה חטשמ     10.01.0310
תריחב יפל םיחיראמ ,תושיגנ ןקת יפל ,הנוש      
לכ תוברל ,ר"מ/ח"ש 003 דוסי ריחמ ,לכירדאה      
בוליש ,שרדינכ םיכותיחה לכ ,שרדינכ םיעצמה      

                  5.00 .'וכו יללכה ףוצירב ר"מ   
      
,ריינ יקיזחמ ,תוינובס :ןוגכ םיתורשב םירזיבא     10.01.0320
002 לש דוסי ריחמב 'וכו ילזונ ןובסל םינקתמ      

                 12.00 .'חי/ח"ש 'חי   
      
םיימיכ םירמוחבו הקיחשב דימע יסקופא עבצ     10.01.0400
,ןורקימ 005 יבועב ,תוינוכמ תעיסנל םיאתמו      
תנכה תוברל ,תוינחב ןוטב תופצר לע      
,רמיירפ ,תיתשתה תקלחהו יוקינ ,תיתשתה      
,שוטיל ,שרדנכ תובכשה לכ ,דוסי תבכש      
דגנ דוביע ,תואמגודו םינווג ,םיספ בוליש      
תוריק יבג לע העיבצ ,תוינח ןומיס ,הקלחה      
לכה .'וכו הפצרה ינפמ מ"ס 05 הבוגל םידומעו      
רושיאב ןרציה טרפמ יפל טלפמוק      

                300.00 )םירוה תוינח(.חקפמה ר"מ   
      
הדמ תועצמאב תוגרדמל םייניב יחטשמ ףוציר     10.01.0440
תנכה תוברל ,מ"מ 01 דע יבועב תסלפתמ      

                160.00 .'וכו הקלחה ,תיתשתה ר"מ   
      
םורב ןוטבב ןגועמ עובצו ןבלוגמ חפ חול     10.01.0450
,טרפ יפל ףתרמב תוגרדמ ירדחב הגרדמה      

                270.00 .הגרדמה חלש תקלחה תוברל רטמ   
      
תיכוכזב םיפתרמב תוילעמ יבולב תוריק יופיצ     10.01.0460
םינווגב ,מ"מ 8 יבועב ,העובצ תמסוחמ      
תוברל ,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      
םייקפוא םויס יליפורפ ,האישנ תיצקורטסנוק      
,ןוגיעו רוביח יטנמלא ,תוניפ דוביע ,םייכנאו      
םיטרפ יפל טלפמוק לכה .'וכו םיטנמ      

                300.00 .תוינכותב ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס          

      
)זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../050 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     050 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
העיבצ תודובע 11 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
וא/ו םינפ חיט ג"ע  ע"ש וא לירקרפוס עבצ     11.01.0020
ןוטב וא סבג תוחול      
שולש -'וכו תורקת,תוריק,םידומע-ףושח      
,דיחא ןווג תלבקל דעו יציחתוחפל תובכש      
תנכה ,תואמגודו םינווג בוליש תוברל      
שרדינכ תובכשה לכו דוסי תבכש ,תיתשתה      

              27,000.00 .ןרציה טרפימ יפל ר"מ   
      
,למשח תונוראל רוא טלופ טוליש עוציבו ןונכת     11.01.0110
תותלדל ,'וכו שא יוביכ ,תרושקת ,היצלטסניא      
,םינסחמ ,םינגומ םיבחרמ ,םיינכט םירדח ,שא      
טוליש לכו םימ ידמ ,יוביכ יזרב ,תוגרדמ ירדח      
יוביכ תושירד יפל טלפמוק לכה ,שרדיש רחא      
לכל טלפמוק הדידמה .םינקתה לכו שא      
ךותב הדובעה םחתמ לכב שרדנה טולישה      

                  1.00 'פמוק .רצחבו הנבמה תותיזחב ,הנבמה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 10.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../051 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     051 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת מ י ש ר  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
לכה .המישרב 1014-7A 'סמ סופיט ,ךסמ ריק     12.01.0010

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 2014-7A 'סמ סופיט ,ךסמ ריק     12.01.0020

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 3014-7A 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0030

                  5.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 4014-7A 'סמ סופיט ,טירפ     12.01.0040

                 10.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תמישר 10.21 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 21 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../052 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     052 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
ךורד ןוטב תודובע 31 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ך ו ר ד  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  31 ק ר פ       
      
ך ו ר ד  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.31 ק ר פ  ת ת       
      
הקיצי  םג םיללוכ הדיחיה יריחמ .1:הרעה      
לכ עוציב םג םיללוכ הדיחיה יריחמ .2 .עופישב      
טרופמכ ןוטבה תפישח תגרד תלבקל שרדינה      
.811 ילארשי ןקת יפ לעו תוינכותב      
      
יבועב ,רתאב הכורד ןוטב תרקת עוציבו ןונכת     13.01.0010
שרדנכ ןויזה לכ ,טרופמ ןונכת תוברל ,מ"ס 06      
לכו רתאב הכירד ,רתאב תונגראתה ,גוס לכמ      
םלשומ טלפמוק לכה .םלשומ עוציבל שרדנה      

                310.00 )05-ב ןוטבה גוס( .ומוקמב עובקו ר"מ   
      
יבועב ,רתאב הכורד ןוטב תרקת עוציבו ןונכת     13.01.0020
שרדנכ ןויזה לכ ,טרופמ ןונכת תוברל ,מ"ס 56      
לכו רתאב הכירד ,רתאב תונגראתה ,גוס לכמ      
םלשומ טלפמוק לכה .םלשומ עוציבל שרדנה      

              3,300.00 )05-ב ןוטבה גוס( .ומוקמב עובקו ר"מ   
      
יבועב ,רתאב הכורד ןוטב תרקת עוציבו ןונכת     13.01.0030
ןויזה לכ ,טרופמ ןונכת תוברל ,מ"ס 501      
הכירד ,רתאב תונגראתה ,גוס לכמ שרדנכ      
לכה .םלשומ עוציבל שרדנה לכו רתאב      
ןוטבה גוס( .ומוקמב עובקו םלשומ טלפמוק      

                 65.00 )05-ב ר"מ   
      
,רתאב תוכורד ןוטב תורוק עוציבו ןונכת     13.01.0040
ןויזה לכ ,טרופמ ןונכת תוברל ,תונוש תודימב      
הכירד ,רתאב תונגראתה ,גוס לכמ שרדנכ      
לכה .םלשומ עוציבל שרדנה לכו רתאב      
ןוטבה גוס( .ומוקמב עובקו םלשומ טלפמוק      

                 90.00 )05-ב ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ךורד ןוטב תודובע 10.31 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ךורד ןוטב תודובע 31 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../053 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     053 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
ריוא גוזימ ינקתימ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת י מ  51 ק ר פ       
      
ם י ח ו פ מ   10.51 ק ר פ  ת ת       
      
יריצ )H2/C052( ןשע תקיני/רורווא חופמ      15.01.0010
ללוכ )FXS-1.1( ש"לקמ 000,2 לש הקיפסל      
טרפמה יפל ,ענוממ רזוח-לא רפמד רתיה ןיב      

                  1.00 'פמוק תוינכתהו ינכטה  
      
יריצ )H2/C052( ןשע תקיני/רורווא חופמ      15.01.0020
)FXES-2.2,1.2( ש"לקמ 000,15 לש הקיפסל      
רזוח-לא רפמדו לוק יקיתשמ רתיה ןיב ללוכ      

                  2.00 'פמוק תוינכתהו ינכטה טרפמה יפל ,ענוממ  
      
יריצ )H2/C052( ןשע תקיני/רורווא חופמ     15.01.0030
ש"לקמ 000,64 לש הקיפסל      
    )2.3,1.3-FXES,2.4,1.4( רתיה ןיב ללוכ  
יפל ,ענוממ רזוח-לא רפמדו לוק יקיתשמ      

                  4.00 'פמוק תוינ כתהו ינכטה טרפמה  
      
יריצ )H2/C052( ןשע תקיני/רורווא חופמ      15.01.0040
יפל ,)FXES-3.4( ש"לקמ 004 לש הקיפסל      

                  1.00 'פמוק תוינכתהו ינכטה טרפמה  
      
יריצ )H2/C052( ןשע תקיני/רורווא חופמ      15.01.0050
)FUS-2.2 ,1.2( ש"לקמ 000,04 לש הקיפסל      
רזוח-לא רפמדו לוק יקיתשמ רתיה ןיב ללוכ      

                  2.00 'פמוק תוינכתהו ינכטה טרפמה יפל ,ענוממ  
      
יריצ )H2/C052( ןשע תקיני/רורווא חופמ     15.01.0060
ש"לקמ 000,53 לש הקיפסל      
    )FUS-2.4,1.4,2.3,1.3( רתיה ןיב ללוכ  
יפל ,ענוממ רזוח-לא רפמדו לוק יקיתשמ      

                  4.00 'פמוק תוי נכתהו ינכטה טרפמה  
      
יריצ )H2/C052( ןשע תקיני/רורווא חופמ      15.01.0070
יפל ,)FUS-3.4( ש"לקמ 004 לש הקיפסל      

                  1.00 'פמוק תוינכתהו ינכטה טרפמה  
      
רזע חופמ      15.01.0080
    )2.4,1.4,2.3,1.3,3.2,2.2,1.2,1.1-FJ( יפל  

                  8.00 'פמוק תוינכתהו ינכטה טרפמה  
      
      

10.51.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../054 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     054 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
ריוא גוזימ ינקתימ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
001 לש הקיפסל "וקה-לע" רורווא חופמ      15.01.0090
תסוו רתיה ןיב ללוכ ,)FXE-3.1,2.1( ש"לקמ      

                  2.00 'פמוק תוינכתהו טרפמה יפל ,ימוקמ תוריהמ  
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיחופמ  10.51 כ"הס          

      
ר י ו ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד י ח י   20.51 ק ר פ  ת ת       
ת ו י א מ צ ע       
      
mfc 053 לש הקיפסל ,לצופמ "יליע" ןגזמ     15.02.0010
גוסמ  h/utB 000,21 תילנימונ הקופתו      
ללוכ 071 םגד "הרטקלא" תמגודכ "רטרווניא"      
יפל שרדנה ךרואב זג תרנצ תמולא רתיה ןיב      

                  1.00 'פמוק תוינכתהו ינכטה טרפמה  
      
mfc 065 לש הקיפסל ,לצופמ "יליע" ןגזמ     15.02.0020
גוסמ  h/utB 001,71 תילנימונ הקופתו      
ללוכ 032 םגד "הרטקלא" תמגודכ "רטרווניא"      
יפל שרדנה ךרואב זג תרנצ תמולא רתיה ןיב      

                  1.00 'פמוק תוינכתהו ינכטה טרפמה  
      
mfc לש הקיפסל ,לצופמ יזכרמ ינימ ןגזמ     15.02.0030
גוסמ  h/utB 001,64 תילנימונ הקופתו 006,1      
T05 םגד "הרטקלא" תמגודכ "רטרווניא"      
    DME ךרואב זג תרנצ תמולא רתיה ןיב ללוכ  

                  2.00 'פמוק תוינכתהו ינכטה טרפמה יפל שרדנה  
      
mfc 006,3הפשא רדחל יזכרמ ינימ ןגזמ      15.02.0040
רתיה ןיב ללוכ h/utB 000,27 רוריק תקופתו      
ינכטה טרפמה יפל שרדנה ךרואב זג תרנצ      

                  1.00 'פמוק תוינכתהו  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תויאמצע ריווא גוזימ תודיחי  20.51 כ"הס          

      
ר ו ז י פ ו  ה ק י נ י  ת כ ר ע מ   40.51 ק ר פ  ת ת       
ר י ו ו א       
      
תוברל ךומנ ץחלל ןבלוגמ חפמ ריווא תולעת      15.04.0010
טרפמה יפל הקבדה טרס י"ע תולעתה תמיטא      

                100.00 תוינכתהו ינכטה ר"מ   
      
52.1 יבועב ןבלוגמ חפמ ןשע תאצוה תולעת      15.04.0020

                 50.00 םינגוא ירוביח םע מ"מ ר"מ   
40.51.10 קרפ תתב הרבעהל        

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../055 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     055 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
ריוא גוזימ ינקתימ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                  6.00 מ"ס 521 רטוקב הלוגע ןוולוגמ חפ תלעת  רטמ  15.04.0030
      
521 רטוקב הלוגע ןוולוגמ חפ תלעתל תשק      15.04.0040

                  2.00 מ"ס 'חי   
      

                 15.00 6'' רטוקב ןוולוגמ חפ תולעת  רטמ  15.04.0050
      
ברעו יתש גוסמ יתרקת וא יריק ריווא רזפמ      15.04.0060
ראווצ לדוגב תומכ תסוו תוברל םינוש םילדגב      

                 20.00 ר"מ 1.0 לעמ ר"מ   
      

                  2.00 6'' דע רטוקב לוגע הקיני לירג  'חי  15.04.0070
      

                  2.00 6'' דע רטוקב הלוגע הפלק תוסיוו ףדמ  'חי  15.04.0080
      
תוימרק תוכימש י"ע חפ תולעתל הפיטע      15.04.0090
תושירדל תודימעה םייתעשל שא יניסח      

                 40.00 M3 סרפלטמ תמגודכ םיילארשיה םינקתה ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ריווא רוזיפו הקיני תכרעמ  40.51 כ"הס          

      
ד ו ד י ב   50.51 ק ר פ  ת ת       
      
1'' יבועב ,תולעתל ימינפ יטסוקא ימרט דודיב      15.05.0010

                 50.00 תוינכתהו ינכטה טרפמה יפל ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( דודיב  50.51 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע   70.51 ק ר פ  ת ת       
      

                  1.00 'פמוק PCA-1P למשח חול  15.07.0010
      

                  1.00 'פמוק PCA-2P למשח חול  15.07.0020
      
לכו למשח חולל ילמשח טוויחו היצלטסניא      15.07.0030
ותיא םירושקה דוקיפה ירזיבאו דויצה      

                  1.00 'פמוק P1-ACP  
      
לכו למשח חולל ילמשח טוויחו היצלטסניא      15.07.0040
ותיא םירושקה דוקיפה ירזיבאו דויצה      

                  1.00 'פמוק P2-ACP  
      

                  6.00 ס"כ 51 קפסהב ילמשח עונמל תוריהמ תסוו  'חי  15.07.0050
70.51.10 קרפ תתב הרבעהל        

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../056 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     056 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
ריוא גוזימ ינקתימ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                  6.00 ס"כ 02 קפסהב ילמשח עונמל תוריהמ תסוו  'חי  15.07.0060
      

                  1.00 'פמוק םיאבכ חול  15.07.0070
      

                  1.00 'פמוק םיאבכ חולל למשח טוויחו היצלטסניא  15.07.0080
)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תודובע  70.51 כ"הס          

      
ה ר ק ב ו  ד ו ק י פ  ת ו כ ר ע מ   80.51 ק ר פ  ת ת       
      
תוכרעמה לכל תמלשומ הרקב תכרעמ      15.08.0010
תרקב תוברל 1P-PCA למשח חולל תורושקה      

                  1.00 'פמוק CO  
      
תוכרעמה לכל תמלשומ הרקב תכרעמ      15.08.0020
תרקב תוברל 2P-PCA למשח חולל תורושקה      

                  1.00 'פמוק CO  
)זוכיר ףדל הרבעהל( הרקבו דוקיפ תוכרעמ  80.51 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש   90.51 ק ר פ  ת ת       
      

                  1.00 'פמוק )םישדוח 42( קדבה תפוקתב תוירחאו תוריש  15.09.0010
      

                  5.00 'פמוק םיקלח ללוכ תפסונ הנשל תוירחאו תוריש  15.09.0020
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש  90.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ריוא גוזימ ינקתימ 51 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../057 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     057 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
תוילעמ 71 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
ת ו י ל ע מ  10.71 ק ר פ  ת ת       
      
5 ,םיעסונ 01 ,ןוינחל LRM תוילעמ גוזל ריחמ     17.01.0010
ריפו את תותלד ,ש/מ 0.1 תוריהמ ,תונחת      
יפל לכה - סקלפוד אלמ ףסאמ דוקיפ ,תופוקש      

                  2.00 'פמוק טרפמה  
      
2 - ב ריפו םיאתה תותלדו הדימב ריחמב יוניש     17.01.0020
החיתפב וקפוסי ןוינח תוילעמ לש תוגוז      

                  2.00 'פמוק 'מ X 01.2 09.0 תיזכרמ  
      
א"כל תוירחאה תפוקת רחאל תורש ריחמ     17.01.0030

                  1.00 ןוינח תוילעמ תוגוזמ הנש   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוילעמ 10.71 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תוילעמ 71 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../058 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     058 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ

ריחמ      
כ"הס 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 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  10.91 ק ר פ  ת ת       
ך ו כ י ס ו       
      
,הנבמב םינוש תומוקמב הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0010
םינוש הדלפ יליפורפמ 'וכו תורוק ,םידומע      
לכ תוברל ,שרדייש יפכו תוינכותב טרופמכ      
לכמ םיגרבה ,םיכותירה ,םירוביחה ,םיקוזיחה      
העיבק ,םיכתורמ םיצוק ,תוקטלפ ,םיגוסה      
לכה .'וכו העיבצ ,ןווליג ,)לוגרע( תשקב      

                  5.00 .תוינכותב םיטרפ יפל טלפמוק ןוט   
      
תיצקורטסנוקל םייתעשל שא בכעמ עבצ     19.01.0020
המיאתמ דוסי תבכש תוברל  ל"נה הדלפה      
תלבקל דע שרדינכ תובכשה לכ,הדלפל      
לכו הריחבל ןווג,תשרדינה שאה תודימע      
לכה.עבצה ןרצי טרפימ יפ לע שרדינכ תובכשה      

                  5.00 .טלפמוק ןוט   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 10.91 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../059 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     059 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

ריחמ      
כ"הס 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 ק ר פ       
      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ב       
      
תוחול 2 תויושע הרקת/הפצר סבג תוציחמ     22.01.0100
דצ לכב דחא חול ,חול לכ ½" יבועב ,ןבל סבג      
תיצקורטסנוק תוברל ,מ"ס 01 לש ללוכ יבועבו      
ןיב קחרמה( םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ      
)הציחמה הבוגל םאתהב ןקתה יפ לע םידטסה      
דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו      
קותינ יליפורפ ,ןגמ תוניפ ,עבצל הנכה ,םיחתפ      

                 15.00 .טלפמוק לכה .'וכו ר"מ   
      
ןבל סבג חול רובע סבג תוציחמל ריחמ תפסות     22.01.0170

                 30.00 .)דרפנב דצ לכ הדידמה( .½" יבועב ףסונ ר"מ   
      
סבג חול רובע סבג תוציחמל ריחמ תפסות     22.01.0180
ןבל סבג חול םוקמב ,½" יבועב דורו/קורי      

                 20.00 .)דרפנב דצ לכ הדידמה( .½" יבועב ר"מ   
      
רמצ ינורזמב סבג יופיצו סבג תוציחמ דודיב     22.01.0190
42 לש יבחרמ לקשמב 2" יבועב תיכוכז      
תוברל ,שא ןיסח ןליתאילופב םיפוטע ק"מ/ג"ק      
הציחמה לש היצקורטסנוקל םינורזמה קוזיח      

                 15.00 .הליפנ תעינמל ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../060 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     060 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
י ר ל ס  ת ו ר י ק  10.32 ק ר פ  ת ת       
      
.03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
      
06 יבועב ,הקיציו הריפח ,03-ב ירלס תוריק     23.01.0010
תסימת םע הקיצי תוברל ,שרדנכ קמועבו מ"ס      

              2,150.00 .טיינוטנב ק"מ   
      
הדלפ תותשרו םיעלוצמ ,םילוגע הדלפ תוטומ     23.01.0020

                260.00 .ירלסה תוריק ןויזל תוכתורמ ןוט   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ירלס תוריק 10.32 כ"הס          

      
ן ו ס י ר  ת ו א ס נ ו ל כ  20.32 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב ,הקיציו חודיק ןוטבמ ןוסיר תואסנולכ     23.02.0010
םע הקיצי תוברל שרדנכ קמועבו מ"ס 08      

              2,400.00 טיינוטנב תסימת רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוסיר תואסנולכ 20.32 כ"הס          

      
ן ו פ י ד  ת ו א ס נ ו ל כ  30.32 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב,הקיציו חודיק,ןופידל ןוטב תואסנולכ     23.03.0010
םע הקיצי תוברל,שדרינכ קמועבו מ"ס 05      

              2,100.00 .טיינוטנב תסימת רטמ   
      
הדלפ תותשרו םיעלוצמ ,םילוגע הדלפ תוטומ     23.03.0020

                 38.00 .ןוטבה ןויזל תוכתורמ ןוט   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןופיד תואסנולכ 30.32 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../061 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     061 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
עקרק ינגוע 62 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ע ק ר ק  י נ ג ו ע  62 ק ר פ       
      
ע ק ר ק  י נ ג ו ע  10.62 ק ר פ  ת ת       
      
61 ךרואב ,םיינמז עקרק ינגוע עוציבו ןונכת     26.01.0010
טלפמוק לכה .א"מ/ןוט 02 לש סמועל רטמ      

                 35.00 'פמוק .ומוקמב עובקו םלשומ  
      
61 ךרואב ,םיינמז עקרק ינגוע עוציבו ןונכת     26.01.0020
טלפמוק לכה .א"מ/ןוט 42 לש סמועל רטמ      

                 60.00 'פמוק .ומוקמב עובקו םלשומ  
      
61 ךרואב ,םיינמז עקרק ינגוע עוציבו ןונכת     26.01.0030
טלפמוק לכה .א"מ/ןוט 62 לש סמועל רטמ      

                 60.00 'פמוק .ומוקמב עובקו םלשומ  
      
61 ךרואב ,םיינמז עקרק ינגוע עוציבו ןונכת     26.01.0040
טלפמוק לכה .א"מ/ןוט 82 לש סמועל רטמ      

                 35.00 'פמוק .ומוקמב עובקו םלשומ  
      
61 ךרואב ,םיינמז עקרק ינגוע עוציבו ןונכת     26.01.0050
טלפמוק לכה .א"מ/ןוט 03 לש סמועל רטמ      

                 90.00 'פמוק .ומוקמב עובקו םלשומ  
      
61 ךרואב ,םיינמז עקרק ינגוע עוציבו ןונכת     26.01.0060
טלפמוק לכה .א"מ/ןוט 23 לש סמועל רטמ      

                 60.00 'פמוק .ומוקמב עובקו םלשומ  
      
61 ךרואב ,םיינמז עקרק ינגוע עוציבו ןונכת     26.01.0070
טלפמוק לכה .א"מ/ןוט 04 לש סמועל רטמ      

                 90.00 'פמוק .ומוקמב עובקו םלשומ  
      
61 ךרואב ,םיינמז עקרק ינגוע עוציבו ןונכת     26.01.0080
טלפמוק לכה .א"מ/ןוט 94 לש סמועל רטמ      

                 35.00 'פמוק .ומוקמב עובקו םלשומ  
      
תרשקמה הדלפמ םינגוע תרוק עוציבו ןונכת     26.01.0090

                720.00 .םינגועה ןיב רטמ   
      

                465.00 'פמוק .הדובעה רמגב םיינמז םינגוע  יוניפו קורפ 26.01.0100
      
רמגב תמייק םינגוע תרוק  יוניפו קורפ     26.01.0110

                720.00 .הדובעה רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( עקרק ינגוע 10.62 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( עקרק ינגוע 62 כ"הס          

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../062 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     062 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
תונושו י'גרב תודובע 92 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  92 ק ר פ       
      
י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  10.92 ק ר פ  ת ת       
      
לכמ,םיגוסה לכמ טושפ לעופ תודובע     29.01.0010

              1,000.00 .םימוחתה לכמו תועוצקמה ע"ש   
      
לכמ,םיגוסה לכמ יעוצקמ לעופ תודובע     29.01.0020

                500.00 .םימוחתה לכמו תועוצקמה ע"ש   
      
ע"ש וא "559 רליפרטק" ילגלג וא/ו ילחז לפוש     29.01.0030

                 50.00 .ליעפמ ללוכ ע"ש   
      

                 50.00 .ליעפמ ללוכ B.C.J ןורפחמ ע"ש  29.01.0040
      

                 50.00 .גהנ ללוכ ןוט 11 סמעמ תלעב הניכר תיאשמ ע"ש  29.01.0050
      

                100.00 .הלועמ ךתר ללוכ תכתר ע"ש  29.01.0060
      

                100.00 .ליעפמ ללוכ שיטפ םע רוסרפמוק ע"ש  29.01.0070
      

                100.00 .ליעפמ ללוכ הביצחל ילמשח שיטפ ע"ש  29.01.0080
)זוכיר ףדל הרבעהל( י'גרב תודובע 10.92 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו י'גרב תודובע 92 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../063 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     063 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
הנבמ תרקב 33 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ ב מ  ת ר ק ב  33 ק ר פ       
      
ה נ ב מ  ת ר ק ב  10.33 ק ר פ  ת ת       
      
לש MAR ןורכיז םע 3zHG דבעמ  CP בשחמ     33.01.0050
    .4 BG, הלעפה תכרעמ tib 3PS swodniW  
    PX 46  וא  swodniW 01 לש tfosorciM,  
,BSU תאיצי ,הליבקמ האיצי ,תירוט האיצי      
טיב הגמ tenrehtE 001/01 תשר סיטרכ      
,WR-DC ברוצ ,RT1 לש חישק קסיד ,היינשל      
תוחפל( ההובג היצולוזר לעב חוטש ךסמ      
    0801 x 0291 (,דוקפתב תדלקמו יטפוא רבכע  
לכל תונוישיר,םילוקמרו לוק סיטרכ ,אלמ      

                  1.00 תומישיה תונכותה 'חי   
      
הנקתהל םאתמ ללוכ רשואמ  DCL "42 ךסמ     33.01.0060

                  1.00 הרקבה ןחלושב 'חי   
      
    UPS 2000VA  Interactive Pure Sinus 33.01.0070
תודמע רובע CPA תרצות קספ לא תקפסא      

                  1.00 הרקבה 'חי   
      
תידועיי הנכות תנקתהו תקפסא     33.01.0080
    eruxurtstramS-noitats kroW אלמ רוביח  
דבלב תחא תיקוח PI תבותכ סיסב לע םירקבל      
PX הדובע תביבסב קירטקלא רדיינש תרצות      
    SWODNIW לכ ללוכ םירקבלו הרקב זכרמל  

                  1.00 תומלשב לכה טרפמב ןיוצמכ שרדנה 'חי   
      
תידועיי הנכות תנקתהו תקפסא     33.01.0090
    eruxurtstramS esirpretnE אלמ רוביח  
דבלב תחא תיקוח PI תבותכ סיסב לע םירקבל      
PX הדובע תביבסב קירטקלא רדיינש תרצות      
    SWODNIW לכ ללוכ םירקבלו הרקב זכרמל  

                  1.00 תומלשב לכה טרפמב ןיוצמכ שרדנה 'חי   
      
.םירקבל תיביטקילפא הנכות תנקתהו תקפסא     33.01.0100
םינותנה תנזה ריחמ תא לולכל ךירצ הז ףיעס      
הדובעה לכ ללוכ תואיציו תוסינכ ללוכ םירקבב      
לולכמ תרשקמה הנכותה תביתכל השורדה      
ראשו ריוא גוזימו למשח םינושה םירקבה      

                  1.00 םירקבל תורבוחמה תוכרעמה 'חי   
      
      

10.33.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../064 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     064 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
הנבמ תרקב 33 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תויטפוניס תונומת לש הנקתהו תקפסא     33.01.0110
ןהו הרקבה תכרעמל ןה תוימניד תויפרג      
תונושה תוכרעמ רובע היגרנא לוהינ תכרעמל      
תוכרעמה תומכס לכל ריואה גוזימ ךרעמ ללוכ      
םידדמנ םינותנ תגצה ללוכ ןיינבב תודקופמה      
השורדה הדובעה לכ ללוכ הרקבה תכרעממ      

                 80.00 אשונה לש םלשומ עוציבל 'חי   
      
תללוכה היצמרופניא תודוקנל תימושי הנכות     33.01.0120
הרקבה זכרמ לא תרושקתב תורבוחמה תודוקנ      
תואיציו תוסינכ תרדגה ללוכ וניא ףיעסה (      
םיבשחמב IMH- תנכותב הרדגה ,  ) םירקבב      
הגוצתה הרקבה , דוקיפה תויצקנופ םושיו      
ןיינב לכל םאתומ הז ףיעס - חווידו לועפת,      

                  1.00 'פמוק דרפנב ןיינב לכל םאתומ הז ףיעס - דרפנב  
      
תרושקת תנכות לש הנקתהו תקפסא     33.01.0140
    E.M.C.U תועדוה תרדשמה SMS תחילשו  
    sliamE לא הרקבה זכרמ ךרעממ תירבעב  
ינכטה טרפמב רדגומכ םינושה םישתשמה      

                  1.00 'פמוק שרדנה םינותנה סיסב לכ תיינב ללוכ  
      
יבר םע תרושקת לוקוטורפ תעמטהו הקפסא     33.01.0150
ןפואב ןיינב לכל רוביחל למשח תוחולב דדומ      
עוציב תוברל הרקבה תכרעמ תנכות םע אלמ      
קפס םע אלמ םואת ללוכ תומאתהו בוליש      
תוינכות לע תכרעמה ינותנ תגצהל תכרעמה      
תועצמאב םימאתמ תללוכ הדובעה דאקוטוא      
רישי רובחל noL/subdoM/ tencaB תרושקת      
טרפמב ןייוצמכ תכרעמה תלעפהל םירקבה לא      

                  1.00 'פמוק דרפנב ןיינב לכל םאתומ הז ףיעס,  
      
תרושקת תרמוחו תנכות לש הנקתהו תקפסא     33.01.0180
תנכות םע שא יוליג תכרעמ  לש תזכר רוביחל      
תומאתהו בוליש עוציב תוברל הרקבה תכרעמ      
תגצהל תכרעמה קפס םע אלמ םואת ללוכ      
תועצמאב דאקוטוא תוינכות לע תכרעמה ינותנ      
וא PI\PCT NOL גוסמ תרושקת לוקוטורפ      
    TENCAB וא SUBDOM תכרעמה תלעפהל  
ןיינב לכל םאתומ הז ףיעס -, טרפמב ןייוצמכ      

                  1.00 'פמוק דרפנב  
      

10.33.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../065 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     065 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
הנבמ תרקב 33 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרושקת תרמוחו תנכות לש הנקתהו תקפסא     33.01.0190
תלבקל תוילעמה לש רוטינ  תכרעמ רוביחל      
תוברל הרקבה תכרעמ תנכותל םינותנו תולקת      
םע אלמ םואת ללוכ תומאתהו בוליש עוציב      
לע תכרעמה ינותנ תגצהל תכרעמה קפס      
לוקוטורפ  תועצמאב דאקוטוא תוינכות      
TENCAB וא PI\PCT NOL גוסמ תרושקת      
ןייוצמכ תכרעמה תלעפהל SUBDOM וא      

                  1.00 'פמוק דרפנב ןיינב לכל םאתומ הז ףיעס -, טרפמב  
      
תרושקת תרמוחו תנכות לש הנקתהו תקפסא     33.01.0210
FRV תכרעמ לש הרקבו דוקיפ תכרעמ רוביחל      
בוליש עוציב תוברל הרקבה תכרעמ תנכות םע      
תכרעמה קפס םע אלמ םואת ללוכ תומאתהו      
דאקוטוא תוינכות לע תכרעמה ינותנ תגצהל      
PI\PCT \גוסמ תרושקת לוקוטורפ תועצמאב      
    NOL וא TENCAB וא SUBDOM םאתמו  
ןייוצמכ תכרעמה תלעפהל םיאתמ תרושקת      

                  1.00 'פמוק דרפנב ןיינב לכל םאתומ הז ףיעס -, טרפמב  
      
תרושקת תרמוחו תנכות לש הנקתהו תקפסא     33.01.0250
קלד םימ תכרעמ הפצה יוליג תכרעמ רוביחל      
הרקבה תכרעמ תנכות ללוכה זוקינו ןמש      
אלמ םואת ללוכ תומאתהו בוליש עוציב תוברל      
לע תכרעמה ינותנ תגצהל תכרעמה קפס םע      
לוקוטורפ תועצמאב דאקוטוא תוינכות      
TENCAB וא PI\PCT NOL גוסמ תרושקת      
םיאתמ תרושקת םאתמו SUBDOM וא      
הז ףיעס, טרפמב ןייוצמכ תכרעמה תלעפהל      

                  1.00 'פמוק דרפנב ןיינב לכל םאתומ  
)זוכיר ףדל הרבעהל( הנבמ תרקב 10.33 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../066 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     066 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
הנבמ תרקב 33 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ז ו ב מ  ה ר ק ב  ך ר ע מ  20.33 ק ר פ  ת ת       
      
הרקב חול לש הנקתהו הקפסא     33.02.0020
    052X008X008 םשל רזעה ירמוח לכ ללוכ  
םיריבאה לכ ללוכ םכותב םירקבה תנקתה      
ללוכ.םלשומ ןונכת ללוכ ,תמלשומ הדובעל      
2 ב טוויח ימוקמ ישאר למשח חולל טוויח      
הקידב ללוכ הרקב חולו למשח חולב םידדצה      
םירובחה ללכל למשחה ןלבק לומ הלעפהו      

                  4.00 ןנכתמה ידי ל ורשואו ועצוב רשא 'חי   
      
תרושקתל םימאתמ לכ לש הנקתהו הקפסא     33.02.0030
ףא הרקבה זכרמ לש הניקת הלועפל ושרדיש      

                  1.00 'פמוק ינכטה טרפמב וניוצ אל םא  
      
P-SA CDD  רקב תואיצי/תוסינכ לש הקפסא      33.02.0127
eruxurtstramS  םגד ינכטה טרפמב טרופמכ      
7 ללוכה cirtcelE redienhcS תרצות      
ילרגטניא קלחכ םינבומ תרושקת ילוקוטורפ      
PI/tencAB : ראותמכ רקבהמ      
    FT-10 ,Lonwork IP , BAcnet\MSTP,  
    3 , Modbus RTU , Modbus IP ,    LON  
    reV PMNS ,ונה רקבה reverS beW ללוכה  
IMH  תנכות ללוכ הגי'ג 4 ןורכיז תוחפל      
, הייפצ תדמע תנכותל ההז רקבה לע תינבומ      
תבותכ לעב היהיו ימינפ םח יוביג לולכי רקבה      
    6VPI  , םיליימ תחילש תיצקילפא לולכי רקבה  
הייפצ תדמעבו רקבב רדגותש הארתה לכל      
אלל PAWSTOH המח הפלחה תלוכי לעבו      
יצבק רימהל עדי רקבה, הנזה חתמ קותינ      
אלל יאמצע ןפואב לסקא יצבקל םינותנו םיפרג      
השילגל תורשפא  ללוכ, הייפצ תדמעב ךרוצ      
ןסחאל לכוי רקבה, ןרציה תייצקילפא תרזעב      

                  4.00 BG2 לש םינותנ תיירוטסיה וכותב 'חי   
      
רסממ תוילטיגיד תואיצי 21 הבחרה סיטרכ      33.02.0128

                 10.00 יטמוטוא\ינדי ףקוע לללוכ 'חי   
      
ףקוע ללוכ תויגולנא תואיצי 8 הבחרה סיטרכ      33.02.0129

                  1.00 יטמוטוא\ ינדי 'חי   
      
+ תויגולנא  תוסינכ 8 בלושמ  הבחרה סיטרכ      33.02.0130

                  2.00 יטמוטוא\ ינדי ףקוע ללוכ תויגולנא תואיצי 4 'חי   
      
      

20.33.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../067 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     067 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
הנבמ תרקב 33 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                  4.00 תוילסרבנוא תוסינכ 61 יגולנא הבחרה סיטרכ 'חי  33.02.0131
      
ללוכ תוילטיגיד  תוסינכ 61  הבחרה סיטרכ     33.02.0133

                 12.00 הסינכ בצמ ןויצל םידל 'חי   
      
לופכ PI 63 B-SA ללוכ  רקב לש הקפסא      33.02.0141
תמגודכ ינכטה טרפמב טרופמכ CDD גוסמ      
    XTRAMS eruxurtstramS  תרצות cirtcelE  
    redienhcS תואיצי \ תוסינכ לולכי רקבה  
יכרצ יפ לע תינתשמ היצרוגפנוקב תונבומ      
םינבומ תרושקת ילוקוטורפ 4 ללוכה חוקלה      
,  : ראותמכ רקבהמ ילרגטניא קלחכ      
    PI/tencAB ,  UTR subdoM ,ונה רקבה  
    reverS beW תנכות ללוכ  IMH לע תינבומ  
לולכי רקבה , הייפצ תדמע תנכותל ההז רקבה      
,  6VPI תבותכ לעב היהיו ימינפ םח יוביג      
לכל םיליימ תחילש תיצקילפא לולכי רקבה      
לעבו הייפצ תדמעבו רקבב רדגותש הארתה      
קותינ אלל PAWSTOH המח הפלחה תלוכי      
םיפרג יצבק רימהל עדי רקבה, הנזה חתמ      
ךרוצ אלל יאמצע ןפואב לסקא יצבקל םינותנו      
תרזעב השילגל  תורשפא  ללוכ, הייפצ תדמעב      
וכותב ןסחאל לכוי רקבה, ןרציה תייצקילפא      

                  2.00 םינותנ תיירוטסיה 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רזובמ הרקב ךרעמ 20.33 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א ו  ם י ש ג ר  30.33 ק ר פ  ת ת       
      
לכ ללוכ 001RTS םגד רדחל הרוטרפמט ישגר     33.03.0010
רקבל רוביחו המאתהל םישורדה םירזיבאה      

                  5.00 DDC. 'חי   
      
34LP גוסמ הפצה שגר לש הנקתהו הקפסא     33.03.0100
תנקתה  ללוכ הפצרל תחתמ MY תרצות      

                 10.00 םיאלגה רוביח ךרוצל תשר תולעת 'חי   
      
תודידמ רובע תוחל שגר לש הנקתהו הקפסא     33.03.0110
תכרעמל וא םישרדנה םייטירק תומוקמב      
וא am02-4 לש האיצי ללוכ ריואה גוזימ תרקב      

                  1.00 הרקבה זכרמל םינותנה תאירק יוביגל  V01-0 'חי   
      

30.33.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../068 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     068 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
הנבמ תרקב 33 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רובע ריוא\םימ ץחל שגר לש הנקתהו הקפסא     33.03.0120
וא םישרדנה םייטירק תומוקמב  תודידמ      
לש האיצי ללוכ ריואה גוזימ תרקב תכרעמל      
    am02-4 וא V01-0  םינותנה תאירק יוביגל  

                  2.00 הרקבה זכרמל 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאו םישגר 30.33 כ"הס          

      
ת ו י ת ש ת , ם י ל ב כ ו  ט ו ו י ח  40.33 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ש ק ת       
      
לכ ללוכ מ"מ 61 ףכירמ רוניצ תנקתהו הקפסא     33.04.0005

              1,000.00 ) המודכו תולש( רזעה ירמוח רטמ   
      
ךותב תרושקת לבכ לש הנקתהו הקפסא     33.04.0040
מ"זכ גוז AM5006   2 רודלט  תמייק תיתשת      
תורטמלו דבלב חוקיפה רושיאב ,22#      

              1,000.00 .תומייוסמ רטמ   
      
ךכוסמ לבכ גוז 01 לבכ לש הנקתהו הקפסא     33.04.0045

                500.00 דיג לכ ךתח ר"ממ 1 תוחול טוייח ךרוצל רטמ   
      
תיגולנא וא תוילטיגיד הצק 'קנ רוביחו טווח     33.04.0050
תושרדנה תודובעה לכ ללוכ בורקה רקבל      
לכו תובשות םירסממ ללוכ רזעה ירמוחו      

                400.00 תמלשומ הדובעל שרדנה 'קנ   
      
, היצרגטניא , ףס תודוקנ ינוויכ הלעפה     33.04.0060

                  1.00 'פמוק תכרעמ תריסו דועית הכרדה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקת תויתשת, םילבכו טוויח 40.33 כ"הס          

      
ד ו ע י ת ו  ת ו י ר ח א  , ת ו ר י ש  50.33 ק ר פ  ת ת       
      
םימישרת ללוכ ,םיקתוע 3 -ב דועית קית תנכה     33.05.0060
דויצ תומישר ,0002 הסרג "דאקוטוא"ב      
הלעפה תוארוה ,דויצה יטרפ לכל םיגולטק      

                  1.00 'פמוק .הקוזחת תוארוהו  
)זוכיר ףדל הרבעהל( דועיתו תוירחא , תוריש 50.33 כ"הס          

      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( הנבמ תרקב 33 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../069 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     069 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
תויטמוטוא שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  43 ק ר פ       
ת ו י ט מ ו ט ו א       
      
ם י ר ל ק נ י ר פ ס  ת כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
תודובעל רשואמ ןלבק י"ע עצובת הדובעה לכ      
43 קרפ תויחנהל ןלבקה בל תמושת .שא יוביכ      
ףופכ השעת הדובעה לכ .יללכה ינכטה טרפמב      
הדובעה לכ .1-6951 ילארשי ןקת תויחנהל      
בל תמושתל .םינקתה ןוכמ י"ע רשואתו קדבת      
.םיחפס םיבשחנ םניא תרנצ ירבחמ - ןלבקה      
      
ירבעמ ,תולעמ 09 - ו 54 תותשק םה םיחפס      
בלצ ירבחמו "T" רבחמו רזיבא ,רטוק      
םיחפסה .שרדנה הדובעה ץחלל םימאתומ      
םירבחמה תא םג םריחמב וללכי ל"נה      
םניא םיאבה םיטירפה .םהידיצ לכמ םיריהמה      
תרנצ ירבחמ :רטוק ףאב םיחפסכ םיבשחנ      
)זוקינ ילבו םע( וק ףוס יקקפ ,םינגוא ,םהיגוסל      
םיזתמל םירבחמו      
      
םילוארדיה םיבושיח לש רושיאו השגה ,הנכה     34.01.0010
םינקתה ןוכמל תומוקב םירלקנירפסה תכרעמל      
ןובשח םולשת תוברל ןנכתמה תוינכות פ"ע      

                  1.00 'פמוק תכרעמה לש עוציבלו ןונכתל םינקתה ןוכמ  
      
ןקת 04 .קס רפת אלל םירוחש הדלפ תורונצ     34.01.0020
ירבחמ י"ע וא הגרבהב םינקתומ ב"הרא      
    "CILUATCIV" תוכימת ,םיחפס ,העיבצ ללוכ  

                100.00 1" רטוקב םיקוזיחו רטמ   
      
021 דע ךרואב LU םירשואמ םישימג תורונצ     34.01.0030
םיקוזיחו תוכימת ללוכ הגרבהב םינקתומ מ"ס      

                 25.00 1" רטוקב 'חי   
      
רטוקב 01 .קס רפת םע םירוחש הדלפ תורונצ     34.01.0040
ירבחמ םע םייולג םינקתומ 1 2/1"      
    "CILUATCIV" םירשואמ .M.F/.L.U ללוכ  

              2,250.00 םיקוזיחו תוכימת םיחפס ,העיבצ רטמ   
      
רטוקב 01 .קס רפת םע םירוחש הדלפ תורונצ     34.01.0050
"CILUATCIV" ירבחמ םע םייולג םינקתומ 2"      
םיחפס ,העיבצ ללוכ M.F/.L.U. םירשואמ      

              1,000.00 םיקוזיחו תוכימת רטמ   
10.43.10 קרפ תתב הרבעהל        

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../070 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     070 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
תויטמוטוא שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רטוקב 01 .קס רפת םע םירוחש הדלפ תורונצ     34.01.0060
"CILUATCIV" ירבחמ םע םייולג םינקתומ 3"      
,העיבצ ,םיחפס ללוכ M.F/.L.U. םירשואמ      

              1,500.00 םיקוזיחו תוכימת רטמ   
      
רטוקב 01 .קס רפת םע םירוחש הדלפ תורונצ     34.01.0070
"CILUATCIV" ירבחמ םע םייולג םינקתומ 4"      
,העיבצ ,םיחפס ללוכ M.F/.L.U. םירשואמ      

                250.00 םיקוזיחו תוכימת רטמ   
      
רטוקב 01 .קס רפת םע םירוחש הדלפ תורונצ     34.01.0080
"CILUATCIV" ירבחמ םע םייולג םינקתומ 6"      
,העיבצ ,םיחפס ללוכ M.F/.L.U. םירשואמ      

                175.00 םיקוזיחו תוכימת רטמ   
      
1" - 2" רטוקב זילפמ ירודכ הגרבה םותסש     34.01.0090

                  8.00 TSET & NIARD הקידבו זוקינל 'חי   
      
םע MF/LU רשואמ 4" רטוקב רפרפ םותסש     34.01.0100

                  8.00 םיילמשח לובג יעגמ 'חי   
      
M.F/L.U. רשואמ 4" רטוקב רזוח לא םותסש     34.01.0110

                  8.00 .מטא 61 הדובע ץחלל 'חי   
      
ROTCETED( םימ לעפומ ילמשח קספמ     34.01.0120
    WOLF RETAW( 4" רטוקב רונצ לע ןקתומ  

                  8.00 שא יוביכ חולל הערתה ללוכ 'חי   
      
םע 2/1" רטוקב )רלקנירפס( הרטמה שאר     34.01.0130
עובק םע סויסלצ 47 .פמטב החיתפל ךיתנ      
תויטסוקא תורקתל בלושמ K=55.5 המירז      
    ESNOPSER KCIUQ הפוצמ הטזור ללוכ  

                 25.00 ותנקתהל רבחמו םורכ 'חי   
      
וא TNEDNEP )רלקנירפס( הרטמה שאר     34.01.0140
    THGIRPU החיתפל ךיתנ םע 2/1" רטוקב  
K=6.5 המירז עובק םע סויסלצ 86 .פמטב      

                 25.00 ותנקתהל רבחמ ללוכ ע"ש 'חי   
      
      
      
      

10.43.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../071 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     071 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
תויטמוטוא שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וא TNEDNEP )רלקנירפס( הרטמה שאר     34.01.0150
    THGIRPU החיתפל ךיתנ םע 4/3" רטוקב  
K=2.11 המירז עובק םע סויסלצ 86 .פמטב      

                875.00 ותנקתהל רבחמ ללוכ ע"ש 'חי   
      
זרב ללוכ .מטא 01 דע םוחתל ץחל דמ     34.01.0160
"דמונכט" "רלסקוו" תרצותמ 2/1" ירטמונמ      

                 18.00 4" רטוקב 'חי   
      
MF/LU רשואמ 6" רטוקב הקעזא םותסש     34.01.0170
קספמ ,םימ ןומעפ ,6" רעש םותסש ללוכה      
תנחת םע בלושמ ,D.F.W.-ו רזוח-לא ,ץחל      

                  1.00 זוקינו הקידב 'חי   
      
קרפ APFN פ"ע םייברזר םירלקנירפס ןורא     34.01.0180
חתפמו םגד לכל םירלקנירפס 02 םע 27      

                  1.00 'פמוק םתנקתהל  
      
תוארוהל םאתהב - י'גרב הדובע תועש     34.01.0190

                 50.00 םיטושפ םילעופל חקפמה ע"ש   
      
תוארוהל םאתהב - י'גרב הדובע תועש     34.01.0200

                 50.00 םיברברשל חקפמה ע"ש   
      
תוארוהל םאתהב - י'גרב הדובע תועש     34.01.0210

                 50.00 םיכתרל חקפמה ע"ש   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םירלקנירפס תכרעמ 10.43 כ"הס          

      
ן ש ע  י ו ל י ג  20.43 ק ר פ  ת ת       
      
.דחוימה טרפמב ראותמכ יטפוא יגולנא ןשע יאלג     34.02.0010

                 92.00 תילרגטניא תבותכ תדיחי תוברלו 'חי   
      
.דחוימה טרפמב ראותמכ יטפוא יגולנא ןשע יאלג     34.02.0012
חולב ןקתומ תילרגטניא תבותכ תדיחי תוברלו      

                 14.00 .למשח 'חי   
      
,ילכ אלל הריבשל ימדק ןגמ הסכמ םע שא ןצחל     34.02.0030
תילרגטניא ןצחלה תלועפ ןומיסל ןומיס תרונמו      
תבותכ תדיחי תוברלו ןצחלה הנבמב      

                 35.00 .תילרגטניא 'חי   
20.43.10 קרפ תתב הרבעהל        

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../072 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     072 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
תויטמוטוא שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םורח תזירכ תבלושמ ,ןשעו שא יוליג תזכר     34.02.0040
הדובע רמוח לכ תוברלו םיאבכ ןופלטו      
דרפנב םידדמנה הלא איצוהל םירזיבאו      

                  1.00 'פמוק .םיאבה םיפיעסב  
      
רורחש יחופמ לע הטילשל ילארגטניא לנאפ     34.02.0050
לע הטילשל שאה יוליג תכרעמ תועצמאב ןשע      
גצ תוברל םיחופמ לש תוצובק 21 דע      
,הנכת ,SR-232 קשממ ,תירבעב ירמונ-הפלא      
,םירבצמ ,ןעטמו חוכ קפס ,םישקמ חול      
ינכטה טרפמב ראותמכ ב"ויכו םיקשממ      

                  1.00 .דחוימה 'חי   
      
הנקתהב שא יוליג תזכרל ינשימ הגוצת לנפ     34.02.0120
רבוחמ ,בגה תספוק תוברלו תעקושמ וא היולג      
.תירבעב הגוצת םע ,יוליגה תזכרל תרושקתב      
יסיטרכ ,תזכרל רוביחה לבכ תוברל ריחמה      

                  4.00 'פמוק .תמלשומה ותלועפל שורדה לכו תרושקתה  
      
תבותכ תדיחי םע esir fo etaR / םוח יאלג     34.02.0130

                 18.00 תילרגטניא 'חי   
      
ריוא גוזימ תלעתל ןשע יוליגו ריוא תמיגד תדיחי     34.02.0190

                 66.00 .ל"נל תבותכ תדיחי תוברלו 'חי   
      
וא תודויד ללוכו ,ןשע יאלג תלועפל ןומיס תרונמ     34.02.0220
)םישורדו הדימב( םישורדה םירחא םיעצמא      

                 26.00 .םיאלג רפסמ תלועפ לע יווחל 'חי   
      
יוליג לע הארתהל ,תימינפ הנקתהל ,ץנצנו רפוצ     34.02.0230
'מ 1 לש קחרממ ב"ד 59 לש המצועב ,שא      

                 63.00 .תכרעמה חתמב הלועפלו 'חי   
      
גזמ לכ ןגומ תינוציח הנקתהל ,ץנצנו רפוצ     34.02.0240
59 לש המצועב ,שא יוליג לע הארתהל ,ריוא      
חתמב הלועפלו 'מ 1 לש קחרממ ב"ד      

                  2.00 .תכרעמה 'חי   
      
      
      
      
      

20.43.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../073 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     073 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
תויטמוטוא שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוברלו ,זראמב )tupnI( תיתבותכ חווד תדיחי     34.02.0250
קספממ שא יוליג תזכרב יווח תלבקל ,זראמה      
.םירלקנירפס תכרעמ לש םימ ףוגמ וא/ו המירז      
ריחמב םילולכ םניא ףוגמ וא/ו  המירז קספמ      

                 22.00 .הז ףיעס 'חי   
      
)tuptuO( תיתבותכ הלעפהו דוקיפ תדיחי     34.02.0260
תודיחיל      
תונולח תכרעמ תלעפה ,שא יפדמ ומכ תוינוציח      
זחוא ,הקספה לילס קותינ תדוקפ ,ןשע רורחש      

                 32.00 .ב"ויכו יטנגמ תלד 'חי   
      
הכירצב רשי חתמ לע לעופ ,יטנגמ תלד זחוא     34.02.0270
לש      
,תינקת חוכ תקפסא תכרעמ תוברלו טוו 3      
וא ריק לע הנקתהל ,תיביטקא תבותכ תדיחי      
,ל"נל המיאתמ תיתכתמ הטלפ תוברלו הפצר      
תרבוחמו תנקתומ ,ריצ לע עגמ חטשמ םע      

                  8.00 .תלד לע 'חי   
      
,ןצחל ,יאלג ומכ תכרעמ תדוקנ רוביחו טווח     34.02.0290
,רפוצ      
וא תבותכ תדיחי וא ילמשח זרב וא ןומיס תרונמ      
תוברל ,םירחא םיפיעסב תדדמנה תרנצב המוד      
לש םייפוס םיעטקל תרנצ תומלשהו וק ףוס ידגנ      

                280.00 .הדוקנה 'קנ   
      

                550.00 תוגוז 01 שא ןיסח ינקת שא יוליג לבכ רטמ  34.02.0300
      
תרוקיב ןשעהו שאה יוליג תו/תכרעמ תרבעה     34.02.0310
אל רושיא תלבקל דע ,ילארשיה םינקתה ןוכמ      
םולשת תוברלו ,ןוכמהמ ,תכרעמה לע תורעה      
םילכהו הרזעה לכ תשגהו תובייחתמה תורגאה      

                  1.00 'פמוק .קדובל םישורדה  
      
תרוקיב זגב יטמוטוא יוביכ תו/תכרעמ תרבעה     34.02.0315
אל רושיא תלבקל דע ,ילארשיה םינקתה ןוכמ      
םולשת תוברלו ,ןוכמהמ ,תכרעמה לע תורעה      
םילכהו הרזעה לכ תשגהו תובייחתמה תורגאה      

                  1.00 'פמוק .קדובל םישורדה  
      
      

20.43.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../074 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     074 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
תויטמוטוא שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
היצרגטניא תוקידב ךרעמ עוציבו ןונכית     34.02.0320
תוכרעמה לכ בולישב טקיורפל      
תוחיטבה ךרעמב תובלושמה תוינכמורטקלאה      
לש הנשמה ינלבק בוליש .טקיורפה לש      
.חקפמה ידי לע - תוינכמורטקלאה תוכרעמה      
תוחיטבה תמרגורפ תעמטה תוברל הדובעה      
לש תוחיטבה תוארוהו תוחיטבה ץעוי לש      
תוכרעמה תלועפ לש המגדהו יוסינ ,תויושרה      
תועיבשל תוחיטב יעוריא לש תויצלומיסב      
.חקפמה תועצמאב תוחיטבה ץעוי לש ונוצר      
דע תורזוח תוקידב וא םיבלשב תוקידב      

                  1.00 'פמוק .הז ףיעסב םילולכ המישמה לכ תמלשהל  
      
תלועפ לע תועדוה תריסמל יטמוטוא ןגיח     34.02.0330
,תזכרה      
)"קזב"( תרושקתה דרשמ ידי לע רשואמ      
הרטמל      
םייונמ העבראל יטמוטוא גויחל תורשפא םע ,וז      
םידיקפת ילעב ינשו הרטשמ ,שא יבכמ( םינוש      

                  3.00 'פמוק .)ןימזמה לש  
      
תוברל ,למשח חולב יטמוטוא יוביכ תכרעמ     34.02.0340
דויצ לכ לע 002MF זגל ינקית ןוסחיא ילכימ      
,ראותמכ יוביכה זג ,טרפימב ראותמה רזעה      
טלפמוק לכה ,ב"ויכו יוביכ יריחנ ,רוזיפ תרנצ      
.ג"ק 2 זגה לקשמ ,רטיל 3 לכימה חפנ .חולב      
םיאלגו ןומיס תורונמ ,םינצחל ,תבותכ תודיחי      

                  2.00 'פמוק .םירחא םיפיעסב םידדמנ  
      
תוברל ,למשח חולב יטמוטוא יוביכ תכרעמ     34.02.0350
דויצ לכ לע 002MF זגל ינקית ןוסחיא ילכימ      
,ראותמכ יוביכה זג ,טרפימב ראותמה רזעה      
טלפמוק לכה ,ב"ויכו יוביכ יריחנ ,רוזיפ תרנצ      
.ג"ק 5 זגה לקשמ ,רטיל 7 לכימה חפנ .חולב      
םיאלגו ןומיס תורונמ ,םינצחל ,תבותכ תודיחי      

                  3.00 'פמוק .םירחא םיפיעסב םידדמנ  
      
      
      
      
      
      

20.43.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../075 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     075 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
תויטמוטוא שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוברל ,למשח חולב יטמוטוא יוביכ תכרעמ     34.02.0360
דויצ לכ לע 002MF זגל ינקית ןוסחיא ילכימ      
,ראותמכ יוביכה זג ,טרפימב ראותמה רזעה      
טלפמוק לכה ,ב"ויכו יוביכ יריחנ ,רוזיפ תרנצ      
11 זגה לקשמ ,רטיל 61 לכימה חפנ .חולב      
ןומיס תורונמ ,םינצחל ,תבותכ תודיחי .ג"ק      

                  1.00 'פמוק .םירחא םיפיעסב םידדמנ םיאלגו  
      
,רדח וא למשח חולב יטמוטוא יוביכ תכרעמ     34.02.0370
לכ לע 002MF זגל ינקית ןוסחיא ילכימ תוברל      
יוביכה זג ,טרפימב ראותמה רזעה דויצ      
לכה ,ב"ויכו יוביכ יריחנ ,רוזיפ תרנצ ,ראותמכ      
לקשמ ,רטיל 23 לכימה חפנ .חולב טלפמוק      
תורונמ ,םינצחל ,תבותכ תודיחי .ג"ק 22 זגה      

                  1.00 'פמוק .םירחא םיפיעסב םידדמנ םיאלגו ןומיס  
      
תלעפהל יאמצע זראמו )tuptuO( תבותכ תדיחי     34.02.0390

                  7.00 'פמוק .יוביכה זג  
      
תלעפהל יאמצע זראמו )tuptuO( תבותכ תדיחי     34.02.0400

                  7.00 'פמוק ."לעפוה יוביכ" הארתהה תרונמ  
      
תלעפהל יאמצע זראמו )tuptuO( תבותכ תדיחי     34.02.0410

                 22.00 'פמוק .וילא תורבחתה תוברלו ת"מאמב הקספה לילס  
      
תלבקל יאמצע זראמו )tupnI( תבותכ תדיחי     34.02.0420
חווד      

                  7.00 'פמוק .יוביכה זג ץחל תדירי לע  
      
תלעפהל םיאתמ טוליש םע בוהצ ןווגב ינדי ןצחל     34.02.0430

                  7.00 'פמוק .תבותכ תדיחי תוברלו יוביכה זג  
      
וא "רדח הנפ" וא "לעפוה יוביכ" ראומ טלש     34.02.0440
יוביכה תכרעמ םע בולישב לעפומ ,המוד      

                  7.00 'פמוק .יטמוטואה  
      
היביכרמ לכ לע תכרעמל תוירחאו תורש תנש     34.02.0450
קדבה תנשל רבעמ ,םיביכר תולע תוברל      

                  2.00 'פמוק .הנושאר  
      
      
      

20.43.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../076 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     076 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
תויטמוטוא שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוכרעמ זוכיר תוברל ,ישאר םיאבכ לנפ     34.02.0515
םייח תוכמות תוכרעמ לע הטילשו הגוצתה      
הליבכה לכ תוברל ריחמה ,תינכתב טרפ האר      
לש תויצקנופה םושייל םיבייחתמה םילבומהו      

                  2.00 'פמוק .לכירדאה רושיאל לנפה בוציע .לנפה  
      
םיאבכ ןופלט תוברל ,ישאר םיאבכ ןופלט לנפ     34.02.0520
61 -ל החיש גותימו הגוצת תכרעמ ,עובק      
תזכרל רוביח ,דיינ םיאבכ ןופלט עקש תודוקנ      

                  2.00 'פמוק .טולישו שא יוליג  
      
רובע ישאר םיאבכ ןופלט לנפ ריחמל תפסות     34.02.0530
דיינ םיאבכ ןופלט לש תופסונ תודוקנ 61      

                  2.00 'פמוק .תכרעמל םירוביחה תוברל ,לנפב תוגצוימה  
      
ינקת לבכ ,דיינ יאבכ ןופלטל עקת תיב תדוקנ     34.02.0540
עקת תיב ,םירחא םיפיעסב תדדמנה תרנצב      
תווצק ינשב םירוביח ,דיינה ןופלטל םאותה      

                 18.00 .ינקת טולישו 'קנ   
      
,םאות גלפו לבכ םע דיינ םיאבכ ןופלט     34.02.0550

                 18.00 .הנסחא תספוקב הרימשל 'חי   
      
ןופלט ירישכמ הרשעל הלוענ ןוסחיא תספוק     34.02.0560

                 18.00 'פמוק .םידיינ םיאבכ  
      
םע  תילרגטניאו תינקת הרבגה תכרעמ     34.02.0570
רזעה דויצ לכ תוברל ,ןשעו שא יוליג תכרעמ      
תכרעמב ןה םישרדנה םיינקתה םירזיבאהו      
תכרעמב ןהו הקולחה תכרעמב ןה ,הרבגהה      
לע הירזיבאו תכרעמה .)םיאבכ לנפ( הטילשה      
.ןשעהו שאה יוליג תזכר ןרצי תרצותמו ידי      
ןמזו טאו ...מ ןטקי אל הרבגהה תכרעמ קפסה      

                  1.00 'פמוק . תונקתב שרדנכ היהי םירבצמ לע יוביגה  
      
ל"נה םוריחה תזירכ תכרעמל ינקת לוקמר     34.02.0580
,שרדנה לכו וק יאנש ,ימדק לירג ,זראמ תוברלו      
ראותמכ היולג וא תעקושמ הנקתהב לכה      

                143.00 'פמוק .דחוימה טרפימב  
      
      
      

20.43.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../077 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     077 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
תויטמוטוא שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןיסח לבכב ל"נה לוקמר תדוקנ טווח     34.02.0590
,ךילומ לכ ר"ממ 1 -מ לפונ וניאש ךתחב שא      

                143.00 .םירחא םיפיעסב םידדמנה םיליבומב 'קנ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןשע יוליג 20.43 כ"הס          

      
ר ו ר ח ש  י ח ו פ מ  ל ע  ה ט י ל ש  30.43 ק ר פ  ת ת       
ן ש ע       
      
,םיסחוד ,ןשע יחופמ לע דוקיפל הטילש תדמע     34.03.0010
יוליג תכרעממ ילארגטניא קלחכ 'וכו םירפמד      
3 תלעב תחא לכ( תולעפה 8 דע תללוכה שאה      
noitatS גוסמ )LAUNAM ,FFO ,NO םיבצמ      
    lortnoC ekomS תרשואמ LU 9 הרודהמ  

                  2.00 'פמוק . APFN תוחיטב תושירדו  
      
הבחרה רובע הטילשה תדמע ריחמל תפסות     34.03.0020

                  2.00 'פמוק .תופסונ תולעפה 8 לש  
      
םישרתו deL תוירונ תללוכה תיטפוניס הפמ     34.03.0030
םוקימו שאה ירוזא לש ירוזא וא יתמוק      
הפמה , תוירונ 23 דע - רחא דויצו םיחופמה      
תינוציח הנקתהל תלדו םוינימולא זראמ לולכת      
תולעופה תויפארג תופמ ללוכה עגמ גצ וא      
noisiV tsriF תמגודכ עוריאה םע תימאניד      
בותיכ םע רשואמ ע"ש וא רייפיטונ תרצותמ      
בותיכ םע תכרעמ לבקתת אל - תירבעב      

                  1.00 'פמוק .הרז הפשב  
      
הפמה לע revirD ןומיס תוירונ תלעפה סיטרכ     34.03.0050
וא L8-SCS גוסמ םיאצומ 61 לעב תיטפוניסה      
    23-MDL רשואמ LU ילארגטניא קלחכו  
תזכרל תרושקתב רבוחיש שאה יוליג תכרעממ      
הפמה זראמב ןקתוי סיטרכה - שאה יוליג      

                  1.00 'פמוק תיטפוניסה  
      
תכרעמל הטילשה תדמע ןיב תרושקת םאתמ     34.03.0060

                  1.00 'פמוק שאה יוליג  
      
הריגאל תשמשמה תיזכרמ ןורכיז תדיחי     34.03.0070

                  1.00 'פמוק .תכרעמה בצמ לע חווידלו  
      

30.43.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../078 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     078 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
תויטמוטוא שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תכרעמל תשר סיטרכ םע CP בשחמ     34.03.0080

                  1.00 'פמוק שאה יוליג תכרעמל קשממו תיפארגה  
      
םע רוביחל תיפארג תכרעמל PI םאתמ סיטרכ     34.03.0090
תללוכה ןרציה ותואמ תשרב שאה יוליג תזכר      

                  1.00 'פמוק .םישקמ חול םע הנכות תדיחי  
      

                  1.00 'פמוק .הטילשה תדמעל ןעטמו חכ קפס 34.03.0100
      

                  1.00 'פמוק שרדנה ןקתל םאתהב םירבצמ תדיחי 34.03.0110
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןשע רורחש יחופמ לע הטילש 30.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תויטמוטוא שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../079 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     079 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
מ"נמ תוכרעמ 53 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ "נ מ  ת ו כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  10.53 ק ר פ  ת ת       
      
:הזירכ תכרעמ      
      
הנקתהב ,ראותמכ ,בלושמ וק יאנש םע לוקמר     35.01.0015
,היולג הנקתהב וא םייניב תרקתב תעקושמ      

                143.00 .לנפו יטסוקא זגרא תוברל 'חי   
      
חפ תספוק תוברל ,םוריח ןופורקימ תדיחי     35.01.0020
היולג וא תעקושמ הנקתהב העובצו תנירושמ      
,ילרגטניא הזירכ ןופורקימ ,)הרקמל םאתהב(      
תלד ,לתופמ שימג ןופורקימ לבכ ,רוביד ןצחל      
ןופורקימ לבכ תוברל ריחמה .טולישו הליענ םע      

                  4.00 'פמוק .הזירכה רבגמל דע רוביחל  
      
,יזכרמה הרבגהה דויצל ,ראותמכ דויצ דסמ     35.01.0025

                  2.00 'פמוק .ןעטמהו םירבצמל םירוביחה תכרעמל  
      
,טאו 002 לש ילנימונ קפסהב קפסה רבגמ     35.01.0027
ןקתומ ,תשר חתמו םירבצמ לע הלועפל      

                  8.00 .דויצה דסמב רבוחמו 'חי   
      
,טאו 021 לש ילנימונ קפסהב קפסה רבגמ     35.01.0030
רבוחמו ןקתומ ,תשר חתמו םירבצמ לע הלועפל      

                  4.00 .דויצה דסמב 'חי   
      
תשר חתמ לע הדובעל ,ראותמכ לברע רבגמ     35.01.0035
,הקעזאל תילרגטניא תכרעמ תוברל ,םירבצמו      

                  2.00 .דויצה דסמב רבוחמו ןקתומ 'חי   
      
ןעטמ תוברל ,תיפולח חתמ תקפסא תכרעמ     35.01.0040
אלל םימוטא םירבצמ ,רפמא 01 "טאסלט"      
לופיט      
תכרעמ ,תועש\רפמא 06 ,ןמימ תטילפ אללו      

                  2.00 'פמוק .םירוביחו תיטמוטוא הפלחה  
      
תוברל ,ןחלוש לע הדמעהל הזירכ תלוזנוק     35.01.0045
הזירכ" ןצחל ,םירוזא יררוב 8 ,הזירכ ןופורקימ      
תכרעמל רוביחו טוליש "רוביד" ןצחל ,"תיללכ      

                  6.00 'פמוק .תיזכרמה  
      
      

10.53.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../080 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     080 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
מ"נמ תוכרעמ 53 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וא היומס הנקתהל ,יארשה ,ירוזא חתמ תסוו     35.01.0050

                  5.00 .בג תספוק תוברל ,היולג 'חי   
      
שא ןיסח לבכב לוקמר תדוקנ רוביחו טווח     35.01.0055
תרנצבו      

                143.00 .םירחא םיפיעסב תדדמנה 'קנ   
      
לש םירזיבא תמלשהו היצרגטניאו רוביח     35.01.0060
,הזירכה ירוזא תוברל תיזכרמה תכרעמה      
,הזירכה תלוזנוק ,הנטנא ,לוקה תורוקמ      
םישורדה תכרעמ וא ביכר לכו חתמה תוקפסא      

                  1.00 'פמוק .תכרעמה לש תמלשומה התלועפל  
)זוכיר ףדל הרבעהל( הזירכ תכרעמ 10.53 כ"הס          

      
ה צ י ר פ  ד ג נ  ה נ ג ה  ת כ ר ע מ  20.53 ק ר פ  ת ת       
      
:הצירפ דגנ הנגה תכרעמ      
רוביחו טווח לולכי הטמ טרופמה דויצה ריחמ      
.םירחא םיפיעסב תדדמנה תרנצב      
      

                 36.00 .ךרע הווש וא OCMEDA ,תלדל לובג עגמ 'חי  35.02.0070
      
,הקעזאה תכרעמל קוחרמ לוטיב\הלעפה לנפ     35.02.0080

                  4.00 .היולג וא היומס הנקתהב 'חי   
      
תוברל ,היולג ,תימינפ הנקתהל הנריס     35.02.0085

                  6.00 .ראותמכ םיימינפ םירבצמ 'חי   
      
ריוא גזמ לכ תנגומ ,תינוציח הנקתהל הנריס     35.02.0090

                  6.00 .ראותמכ םיימינפ םירבצמ תוברל 'חי   
      
לע הטילשל ראותמכ תילטיגיד הקעזא תזכר     35.02.0100
תורשפא תוברלו תראותמה תכרעמה      
חתמ תקפסא תכרעמ ,03 % לש הבחרה      
,ינורטקלא רפוצ ,תילרגטניא תיפולח      

                  2.00 'פמוק .תטלושמו תרבוחמ  
      
גויח וא ןופלט תזכרמ לועפיתל יטמוטוא ןגייח     35.02.0110
,רישי      
העדוה תריסמ תוברל ,םינוש םייונמ העבראל      

                  2.00 'פמוק .תטלקומ  
)זוכיר ףדל הרבעהל( הצירפ דגנ הנגה תכרעמ 20.53 כ"הס          

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../081 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     081 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
מ"נמ תוכרעמ 53 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י מ ו ק מ  ה ר ו א ת  ת ר ק ב  50.53 ק ר פ  ת ת       
      
לע הטילשל הרואת + תוחכונ בלושמ רקב     35.05.0010
הטילש סוידר ,ימוקמ ןגזמ + רוא תורוקמ      
רואל תושיגר םוחת ,דחוימה טרפימב ראותמכ      
םע ןושאר יאלגל ריחמה .סקול 0001 דע 01      
לע הלועפל תכרעמה .תיוולנה הרקבה תכרעמ      

                 52.00 'פמוק .טלוו 032 לש הקפסא חתמ  
      
טרפימב ראותמכ ,ל"נה תכרעמל ףסונ יאלג     35.05.0020

                 14.00 'פמוק .םיאלגה ןיב רוביח לבכ תוברלו דחוימה  
      
רוזאב הרואתה תכרעמל יאלגה רוביחו טווח     35.05.0030

                 66.00 .םירחא םיפיעסב תדדמנה תרנצב טלשנה 'קנ   
      
ריוא גוזימ תכרעמל יאלגה רוביחו טווח     35.05.0040
תרנצב טלשנה רוזאב )ןגזמה רקב( תימוקמ      

                 16.00 .םירחא םיפיעסב תדדמנה 'קנ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תימוקמ הרואת תרקב 50.53 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( מ"נמ תוכרעמ 53 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../082 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     082 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
טוליש תודובע 93 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ו ל י ש  ת ו ד ו ב ע  93 ק ר פ       
      
ט ו ל י ש  ת ו ד ו ב ע  10.93 ק ר פ  ת ת       
      

                  5.00 תינכותב P םגד ראומ -הרהנמב הנווכה טלש  'חי  39.01.0010
      
םגד מ"ס 007 חתפמ הבוג ליבגמ+ ראומ טלש     39.01.0020

                  2.00 תינכותב BY 'חי   
      
הבוג ליבגמ+ הניעטו הקירפ+ ראומ טלש     39.01.0030

                  1.00 תינכותב ENY םגד מ"ס 007 חתפמ 'חי   
      
-א דצ םידלב  בלושמ ינורטקלא ראומ טלש     39.01.0040

                  7.00 תינכותב EY םגד םידלב ראומ עדימ 'ב דצ     'חי   
      
ידדצ וד  בוג ליבגמ + ראומ יולת טלש     39.01.0050

                  1.00 תינכותב SY םגד מ"ס053 'חי   
      
CY םגד מ"ס05\05  + םיכנ ריק ג"ע טלש     39.01.0060

                  8.00 תינכותב 'חי   
      

                 58.00 תינכותב Y םגד 53\002 ראומ יולת טלש 'חי  39.01.0070
      

                  1.00 תינכותב TM םגד ןוריחמ 'חי  39.01.0080
      
םגד ןוינחב הסופת גצימ ראומ ינורטקלא טלש     39.01.0090

                  1.00 תינכותב D 'חי   
      
LME םגד  לאמש אצ טולימ םורח טלש     39.01.0100

                  5.00 תינכותב 'חי   
      
RME םגד הנימי אצ טולימ םורח טלש     39.01.0110

                  6.00 תינכותב 'חי   
      
תוגרדמב שמתשה הפירש תעשב -םורח טלש     39.01.0120

                  8.00 תינכותב NQ םגד 'חי   
      
N םגד תוילעמ תויחנה םע המוק רפסמ     39.01.0130

                  8.00 ת ינכותב 'חי   
      
S םגד הרוגס קזחה ,שא תלד ג"ע -םורח טלש     39.01.0140

                 12.00 תינכותב 'חי   
      
      

10.93.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../083 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     083 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
טוליש תודובע 93 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םגד תוגרדמו תוילעמ הנווכה+המוק רפסמ     39.01.0145

                  9.00 S+EL 'חי   
      
NS םגד תוגרדמ רדחב המוק 'סמ טלש     39.01.0150

                 12.00 תינכותב 'חי   
      

                 13.00 תינכותב O םגד ןסחמ 'חי  39.01.0160
      

                 12.00 תינכותב EO םגד למשח רדח 'חי  39.01.0165
      

                 16.00 תינכותב FEO םגד שא רדח 'חי  39.01.0170
      
SN םגד תילעמ ףוקשמ ג"ע המוק רפסמ טלש     39.01.0180

                 32.00 תינכותב  'חי   
      
051 הבוג תוריקה ךרואל המוק ינווגב העיבצ     39.01.0190
W םגד ר"מל ריחמה רטמ 023 ךרוא מ"ס      

              1,140.00 תינכותב 'חי   
      
ריחמ תוילעמה רוזאל הנווכה  הקיפרג העיבצ     39.01.0200

                100.00 תינכותב 1W םגד טסל 'חי   
      
טס ריקה לע העיבצ -תילעמ  הקיפרג ןומיס     39.01.0210

                 24.00 תינכותב LEW םגד 'חי   
      
ריקה לע העיבצ-תוגרדמו תילעמ םוקימ ןומיס     39.01.0220

                  3.00 תינכותב TS+LEW םגד 'חי   
      
ריחמ-ריקה לע העיבצ-תוגרדמ םוקימ ןומיס     39.01.0230

                  4.00 תינכותב SW םגד טסל 'חי   
      
טסל ריחמ-ריקה לע העיבצ-האיציל הנווכה     39.01.0240

                  4.00 תינכותב EW םגד 'חי   
      
טסל ריחמ -ריקה לע העיבצ-הינחל הנווכה     39.01.0250

                  4.00 תינכותב PW םגד 'חי   
      

                103.00 תינכותב G םגד םידומע תעיבצ  'חי  39.01.0260
      
      
      
      

10.93.10 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../084 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     084 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
טוליש תודובע 93 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
1EN םגד תלד לע קבדומ הסינכ ןיא למס     39.01.0270

                  1.00 תינכותב 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( טוליש תודובע 10.93 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( טוליש תודובע 93 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../085 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     085 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
רתאה חותיפ 04 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ה פ ש  י נ ב א ו  ף ו צ ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      

                600.00 מ"ס 02/52 תודימב ימורט הפש ןבא רטמ  40.01.0470
      

                 30.00 'וכו הייצח רבעמל תכמנומ הפש ןבא רטמ  40.01.0550
      

                200.00 מ"ס 32/32 תודימב תעפושמ ימורט הפש ןבא רטמ  40.01.0650
      

                600.00 .מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא רטמ  40.01.0700
)זוכיר ףדל הרבעהל( הפש ינבאו ףוצר 10.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאה חותיפ 04 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../086 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     086 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
הפשא ינקתמ 94 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה פ ש א  י נ ק ת מ  94 ק ר פ       
      
ה פ ש א  י נ ק ת מ  10.94 ק ר פ  ת ת       
      

                  1.00 'פמוק בוק 21  חפנב תולגע ךפהמ ללוכ ליגר ןסחד 49.01.0010
      

                  1.00 'פמוק םינוטרק שבכמ 49.01.0020
)זוכיר ףדל הרבעהל( הפשא ינקתמ 10.94 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( הפשא ינקתמ 94 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../087 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     087 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
חותיפו םישיבכ 15 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      

                100.00 תמייק הפש ןבא קורפ רטמ  51.01.0130
      

                 30.00 יבוע לכב טלפסא רוסינ רטמ  51.01.0330
      

                100.00 .מ''ס 0.2 דע קמועל טלפסא ףוצרק ר"מ  51.01.0520
)זוכיר ףדל הרבעהל( קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס          

      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  40.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו ע ס מ ב       
      

              2,200.00 GP-01-07 ןמוטיבו מ"ס 5 יבועב 91 מ"את ר"מ  51.04.0200
      

              2,200.00 דוסי סוסיר ר"מ  51.04.0391
)זוכיר ףדל הרבעהל( תועסמב תויטלפסא תובכש 40.15 כ"הס          

      
ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  - ת ו נ ו ש  90.15 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד  י ר ז י ב א ו       
      

                 45.00 רורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא 'חי  51.09.0030
      

                 35.00 ינוריע גוס רורמת לש הנקתהו הקפסא 'חי  51.09.0040
      

                160.00 מ"ס 21 בחורב הדרפה יווק תעיבצ רטמ  51.09.0050
      

                 50.00 היצח ירבעמ תעיבצ ר"מ  51.09.0070
      

                 50.00 דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.09.0080
      

                 10.00 לופכ ץח תעיבצ 'חי  51.09.0081
      

                800.00 הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.09.0110
      

              7,300.00 ןבל עבצב הינח תומוקמ תעיבצ רטמ  51.09.0111
      

                 10.00 934 רורמת 'חי  51.09.0112
      

                  1.00 311 רורמת 'חי  51.09.0113
)זוכיר ףדל הרבעהל( ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת - תונוש 90.15 כ"הס          

      
)זוכיר ףדל הרבעהל( חותיפו םישיבכ 15 כ"הס          

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../088 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     088 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
םייונפ היינח תומוקמל הנווכהו ןוינח תרקב 95 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ ו ק מ ל  ה נ ו ו כ ה ו  ן ו י נ ח  ת ר ק ב  95 ק ר פ       
ם י י ו נ פ  ה י י נ ח       
      
ה נ ו ו כ ה ו  ן ו י נ ח  ת ר ק ב  10.95 ק ר פ  ת ת       
ם י י ו נ פ  ה י י נ ח  ת ו מ ו ק מ ל       
      

                  2.00 םיסיטרכ קיפנמ 'חי  59.01.0010
      

                  2.00 עלוב/ארוק 'חי  59.01.0020
      

                  2.00 עורז םוסחמ 'חי  59.01.0030
      

                  2.00 הריהמ תממורתמ תלד 'חי  59.01.0040
      

                  4.00 RPL תמלצמ 'חי  59.01.0050
      

                  8.00 האלול יאלג 'חי  59.01.0060
      

                  2.00 םולשת תדמע 'חי  59.01.0070
      

                  1.00 תיזכרמ הרקבו עדימ תכרעמ 'חי  59.01.0080
      

                  2.00 דקומ/לוהינ תודמע 'חי  59.01.0090
      

                  1.00 םוקרטניא 'חי  59.01.0100
      

                600.00 קורי םודא ינמסו םינשייח 'חי  59.01.0110
      

                  6.00 היינחל דקופמ הנווכה טוליש 'חי  59.01.0120
      

                  2.00 "אלמ ןוינחה" טלש 'חי  59.01.0130
)זוכיר ףדל הרבעהל( םייונפ היינח תומוקמל הנווכהו ןוינח תרקב 10.95 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םייונפ היינח תומוקמל הנווכהו ןוינח תרקב 95 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../089 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     089 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
םוהת ימ תלפשה 96 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ה ת  י מ  ת ל פ ש ה  96 ק ר פ       
      
ם ו ה ת  י מ  ת ל פ ש ה  10.96 ק ר פ  ת ת       
      
תפוקת לכ ךרואל םוהת ימ תלפשה     69.01.0010

                  1.00 'פמוק דחוימ טרפימ האר.עוציבה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( םוהת ימ תלפשה 10.96 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוהת ימ תלפשה 96 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../090 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     090 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
שא ירבעמ םוטיא 07 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  07 ק ר פ       
      
ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  10.07 ק ר פ  ת ת       
      
םירלוק תנקתה,שא ימוטיא עוציבו ןונכת     70.01.0010
ןקתה יפל למשחה ילבכ יופיצ,תרנצ ירבעמב      
לכה ,שא תורקת/תופצר/תוריק ךרד -'וכו      
תואבכה תושרו ןקתה תושירדל םאתהב      
יבלש לכב ,הדובעה םחתמ לכב , םינקתהו      
ידכ ךותו רחאל ,שרדיש םוקמ לכב ,הדובעה      
םירמוח תועצמאב ,תוכרעמה ינלבק תדובע      
לכ יפ לע ,םייתעשל שאב םידימע םיינקת      
רושיא תוברל ,תוחיטבה ץעוי רושיאבו םינקתה      
טרפימ םג האר.טלפמוק לכה .תכמסומ הדבעמ      

                  1.00 'פמוק דחוימ  
      

                  1.00 'פמוק םירלוק 70.01.0020
)זוכיר ףדל הרבעהל( שא ירבעמ םוטיא 10.07 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( שא ירבעמ םוטיא 07 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../091 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     091 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

םינוינח 10 הנבמ
ןואד פוט 97 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו א ד  פ ו ט  97 ק ר פ       
      
ן ו א ד  פ ו ט  10.97 ק ר פ  ת ת       
      
תטישב םיפתרמה עוציב רובע ריחמ תפסות     79.01.0010

                  1.00 'פמוק ןואד פוט  
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןואד פוט 10.97 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןואד פוט 97 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( םינוינח כ"הס        

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../092 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     092 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

)הרהנמה(םישיבכה יוריקו 4 -ו )ןוינחה לובג דע רכיכהמ( 3 םישיבכ 20 הנבמ
םורט ןוטב תודובע 30 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  30 ק ר פ       
      
ם ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.30 ק ר פ  ת ת       
      
,הרהנמה תוריק לע ימורט ןוטב טנמלא     03.01.0010

                650.00 .םייקה תמגודכ ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םורט ןוטב תודובע 10.30 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םורט ןוטב תודובע 30 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../093 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     093 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

)הרהנמה(םישיבכה יוריקו 4 -ו )ןוינחה לובג דע רכיכהמ( 3 םישיבכ 20 הנבמ
םוטיא תודובע קרפ 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  ק ר פ  50 ק ר פ       
      
ז ו ק י נ  ת ו ל ע ת  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
ם י פ ת ר מ ב  ת ו נ ו ש       
      
ינכטה טרפמב 2.9 ףיעס יפל םיעופישב ןוטב     05.01.0001

                  2.00 םוטיאל ק"מ   
      
תנכה תוברל תינטירואילופ םוטיא תכרעמ     05.01.0002
4.9 דע 1.9 םיפיעסב טרופמכ רמיירפו חטשה      
תומכ תכרעה( םוטיאל ינכטה טרפמה לש      

                 20.00 )רוחמת ךרוצל ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיפתרמב תונוש זוקינ תולעת םוטיא 10.50 כ"הס          

      
ש י ב כ  ,3 ש י ב כ  י נ פ  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
-1 ף ת ר מ ב  ת י מ י נ פ ה  ר כ י כ ה  ר ו ז א ו  4      
      
תוטשפתהה רפתב םישיבכל המיטא רזיבא      
ינכטה טרפמב 2.21 ףיעס יפל רחשה לדגמל      
םינוטב קרפב דדמיי - םוטיאל      
      

                300.00 םוטיאל ינכטה טרפמב 3.21 ףיעס יפל תוקלור רטמ  05.02.0001
      
תוברל םישיבכל םוטיא תכרעמו חטש תונכה     05.02.0003
4.21 ,1.21 םיפיעס יפל יופיח תועיריו רמיירפ      

              6,000.00 םוטיאל ינכטה טרפמב 6.21 דע ר"מ   
הרבעהל( -1 ףתרמב תימינפה רכיכה רוזאו 4 שיבכ ,3 שיבכ ינפ םוטיא 20.50 כ"הס          

)זוכיר ףדל                     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע קרפ 50 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../094 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     094 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

)הרהנמה(םישיבכה יוריקו 4 -ו )ןוינחה לובג דע רכיכהמ( 3 םישיבכ 20 הנבמ
שא יוביכו האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ר ו ר ו ו א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
חישק ןליתאילופמ ןיחולדו ןיכפוש תורונצ     07.01.0010
"תיליבומ" תרצותמ )EPDH( ההובג תופיפצב      
דע קמועב עקרקב םינקתומ רשואמ ע"ש וא      
רטוקב יוסיכו הריפח ,םיחפס ללוכ 'מ 00.2      

                 15.00 מ"מ 061 רטמ   
      
מ"ס 53X53 תודימב ןיוזמ ןוטב תפיטע     07.01.0020
טרפ פ"ע מ"מ 061 רטוקב עקרקב תורונצל      

                 15.00 תוילתו ןויז ללוכ רטמ   
      
מ"מ 061 רטוקב שדח EPDH וק רוביח     07.01.0030
מ"ס 521 דע רטוקב תמייק הרקב תחושל      
תיעקרק דוביע תוברל מ"ס 052 דע קמועבו      
הלועפל שורדה לעו ביבוטיא רבחמ ,אתה      

                  2.00 'פמוק תמלשומ  
)זוכיר ףדל הרבעהל( רורוואו םיזקנ תכרעמ 10.70 כ"הס          

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
חישק ןליתאילופמ ןיחולדו ןיכפוש תורונצ     07.02.0010
"תיליבומ" תרצותמ )EPDH( ההובג תופיפצב      
דע קמועב עקרקב םינקתומ רשואמ ע"ש וא      
רטוקב יוסיכו הריפח ,םיחפס ללוכ 'מ 00.2      

                 25.00 מ"מ 002 רטמ   
      
חישק ןליתאילופמ ןיחולדו ןיכפוש תורונצ     07.02.0020
"תיליבומ" תרצותמ )EPDH( ההובג תופיפצב      
דע קמועב עקרקב םינקתומ רשואמ ע"ש וא      
רטוקב יוסיכו הריפח ,םיחפס ללוכ 'מ 00.2      

                 15.00 מ"מ 003 רטמ   
      
מ"ס 53X53 תודימב ןיוזמ ןוטב תפיטע     07.02.0030
טרפ פ"ע מ"מ 002 רטוקב עקרקב תורונצל      

                 25.00 תוילתו ןויז ללוכ רטמ   
      
מ"ס 53X53 תודימב ןיוזמ ןוטב תפיטע     07.02.0040
טרפ פ"ע מ"מ 003 רטוקב עקרקב תורונצל      

                 15.00 תוילתו ןויז ללוכ רטמ   
      
      

20.70.20 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../095 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     095 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

)הרהנמה(םישיבכה יוריקו 4 -ו )ןוינחה לובג דע רכיכהמ( 3 םישיבכ 20 הנבמ
שא יוביכו האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תחושל מ"מ 002 רטוקב EPDH וק רוביח     07.02.0050
מ"ס 051X051 דע תודימב תמייק הרקב      
ביבוטיא רבחמ  תוברל מ"ס 052 דע קמועבו      

                  3.00 'פמוק תמלשומ הלועפל שורדה לעו  
)זוכיר ףדל הרבעהל( םשג ימ זוקינ תכרעמ 20.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוביכו האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../096 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     096 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

)הרהנמה(םישיבכה יוריקו 4 -ו )ןוינחה לובג דע רכיכהמ( 3 םישיבכ 20 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו כ ר ע מ  80 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
קמוע ,ךרוצל םאתהב בחורב הלעת תריפח     08.01.0010
םוקישו םייפוס עקרק ינפמ מ"ס 002 דע      

              1,600.00 .ראותמכ רטמ   
      

                200.00 .ראותמכ םוקישו טלפסא יחטשמ תחיתפ ר"מ  08.01.0020
      
תוברלו םוקישו ףוציר יחטשמ תחיתפ     08.01.0025
תרזחהל דע ךרוצה תדימב ףוציר תומלשה      

                100.00 .חקפמה ןוצר תועיבשל ותומדקל בצמה ר"מ   
      
המדאב םילבכ יאוות ןומיסל הרהזא טלש     08.01.0030
ינקתמל יללכה טרפמב ראותמכ "ןומיס קולב"      
"למשח ילבכ"( םיאתמ הרהזא ןמיס םע למשח      

                 50.00 .)המוד וא "תרושקת ילבכ" וא 'חי   
      
תרושקת וא למשח ילבכל המדאב רבעמ תכירב     08.01.0060
דע תודימב תיעוביר וא מ"ס 001 רטוקב      
הסכמ ,מ"ס 002 דע קמועו מ"ס 001*001      
טרפמב ראותמכ ןוט 5.21 דבכ סופיט תרגסמו      

                  5.00 . למשח ינקתמל יללכה 'חי   
      
םוקיש תוברל תמייק החוש תהבגהו ןוקית     08.01.0070
הכירבה .שדח ןוט 04 הסכמ תנקתהו הכירבה      

                  3.00 'פמוק מ"ס 002 * 08 תודימב  
)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.80 כ"הס          

      
.ם י ל י ב ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      

              2,000.00 .מ"מ 52 רטוקב דבכ ףיפכ רוניצ רטמ  08.02.0020
      

              1,200.00 .מ"מ 57 רטוקב דבכ ףיפכ רוניצ רטמ  08.02.0060
      
הנקתהב 6" רטוקב שיבכ רבעמל ןוטב רוניצ     08.02.0180
מ"מ 8 רטוק הכישמ טוח תוברל ,תיעקרק      

                200.00 .םיקיר תורוניצב רטמ   
      
םע 2"  רטוקב שימג ןוולוגמ ןירושמ רוניצ     08.02.0250

                790.00 .יטסלפ הטעמ רטמ   
      
      

20.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../097 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     097 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

)הרהנמה(םישיבכה יוריקו 4 -ו )ןוינחה לובג דע רכיכהמ( 3 םישיבכ 20 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הקלח תימינפ  ןפוד לעב שימג יטסלפ רוניצ     08.02.0270

              1,500.00 .מ"מ 55 לש ינוציח רטוקב "םונגמ" תמגודכ רטמ   
      
הקלח תימינפ  ןפוד לעב שימג יטסלפ רוניצ     08.02.0280
,מ"מ 57 לש ינוציח רטוקב "םונגמ" תמגודכ      

                600.00 .5.31 ע"קי רטמ   
      
ןפוד יבועב ףפוכמ חפמ מ"ס 6*6 דע הלעת     08.02.0450

                300.00 .תנוולוגמ מ"מ 2.1 לש רטמ   
      
וא הציחמ  ךרד הלעת רבעמ לש שא דגנ םוטיא     08.02.0610

                  6.00 'פמוק .תוקד 081 לש הדימעל ,הרקת  
)זוכיר ףדל הרבעהל( .םיליבומ 20.80 כ"הס          

      
.ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      

                800.00 שא ןיסח ר"ממ )X-HXHN )4*5לבכ רטמ  08.03.0175
      

                700.00 .ר"ממ )YX2N -RF)6*5 תשוחנ לבכ רטמ  08.03.0185
      

                300.00 .ר"ממ )YX2N -RF)01*5 תשוחנ לבכ רטמ  08.03.0200
      
,םירפסוממ םיכילומ םע שימג דוקיפ לבכ     08.03.0475

              2,500.00 .ר"ממ )21*5.1( ךתחב רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( .םיכילומו םילבכ 30.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוליצנו דויצ םע הרקתב ןקתומ DEL .ת.ג     08.04.0010
    W /ML021, תמגוד ,תולעמ 07 תיווז  
    LBH-RB תרבח לש EERB )סקולארשי י"ע(  

                 12.00 DEL רוא רוקמ םע ךא רתאב םייקה תמגודכ 'חי   
      
ימינפ רטוקב REDERHS תרצות תמגוד .ת.ג     08.04.0020
ןמול 000.32 דל תרונ םע מ"מ 054      

                  9.00 .הרקתב הנקתהל תוחפל W/ML021 'חי   
      
DEL )ML0002( W42*2 םורח .ת.ג     08.04.0030
    196L-2-YM תרצות REDERHS תמגודכ  
לכ ,'מ 2.2 הבוג ,ריקב הנקתהל רתאב םייקה      

                 32.00 .ילרגטניא הקלדה דויצ ללוכ ,'מ 02 'חי   
40.80.20 קרפ תתב הרבעהל        

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../098 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     098 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

)הרהנמה(םישיבכה יוריקו 4 -ו )ןוינחה לובג דע רכיכהמ( 3 םישיבכ 20 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
עורז ללוכ W052*2 3VF הרהנמב םוי .ת.ג     08.04.0040
םייקה תמגודכ רדרש תרצות ,,הרקתב רוביחל      
םע ךא )תינוציח הספוקב הקלדה דויצ( רתאב      

                343.00 W/ML021 תוליצנו DEL רוא רוקמ 'חי   
      
רוביחל עורז ללוכ 3VF הרהנמב הליל .ת.ג     08.04.0050
רתאב םייקה תמגודכ רדרש תרצות ,הרקתב      
רוקמ םע ךא )תינוציח הספוקב הקלדה דויצ(      

                 40.00 W/ML021 תוליצנו DEL רוא 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוג 40.80 כ"הס          

      
ת ו ד ו ק נ  01.80 ק ר פ  ת ת       
      
ינקתמל יללכה טרפמב ראותמכ רואמ תדוקנ     08.10.0005

                460.00 .)המאתהב טווחו גוס לכמ ז"פמ תוברל( למשח 'קנ   
      
קנשמ לע הרקב( הרואת ףוג לע הטילש תדוקנ     08.10.0010

                460.00 .דחוימה טרפמב ראותמכ )ינורטקלא 'קנ   
      
דע רטוקב ליבומ תוברל לוקמרל הנכה תדוקנ     08.10.0290

                 12.00 .הכישמ טוחו מ"מ 52 'קנ   
      
רוגס לגעמב היזיולט תמלצמל הנכה תדוקנ     08.10.0315
רובע למשח ינקתמל יללכה טרפמב ראותמכ      
מ"מ 52 ליבומה רטוק ,תרושקתל הנכה תדוקנ      

                  6.00 .הכישמ טוח םע 'קנ   
      
ראותמכ ,םילבכל שא רבעמ םוטיא תדוקנ     08.10.0350
םוטיא תכרעמ לכל ריחמה .דחוימה טרפימב      
תורגסמ( ר"מס 001 לש ללוכ חטשב הליבכה      

                  6.00 'פמוק .)םיימינפה םיחתפה תא תוללוכה  
      
ראותמכ ,םילבכל שא רבעמ םוטיא תדוקנ     08.10.0355
םוטיא תכרעמ לכל ריחמה .דחוימה טרפימב      
תורגסמ( ר"מס 002 לש ללוכ חטשב הליבכה      

                 12.00 'פמוק .)םיימינפה םיחתפה תא תוללוכה  
      
ןקתימה תרבעהו טקיורפל למשחה רוביח םואית     08.10.0395
תוברל ,חקפמל תואצות ח"וד תריסמו תרוקיב      

                  1.00 'פמוק .הפוג הקידבה תרגא םולשת  
      

01.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../099 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     099 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

)הרהנמה(םישיבכה יוריקו 4 -ו )ןוינחה לובג דע רכיכהמ( 3 םישיבכ 20 הנבמ
למשח תוכרעמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יללכה טרפמב ראותמכ הניג רואמ תדוקנ     08.10.0425
מ"מ 05 דע רטוקב ליבומה ,למשח ינקתמל      

                432.00 . ר"ממ )4 * 5( דע ךתחב לבכה 'קנ   
      
םייק למשח חולל רואמ תדוקנ טוויחו רוביח     08.10.0435
הרקב תכעממ לגעמה לע הרקב תקידב תוברל      
ןוצר תועיבשל היצרגטניאו תונכתו תמייק      

                 55.00 'פמוק .חוקיפה  
      
תומלצמ תרקב תכרעמל ס"מט תמלצמ רוביח     08.10.0445
היגרנאה זכרמב הרקבו תרושקת רדחב תמייק      
תוברל  ס"מטה תכרעמל םיאתמ לבכב םייקה      
ןוצר תועיבשל היצרגטניאו תוקידב ,לבכה      

                  4.00 'פמוק .חוקיפה  
      
תמייק תיזכרמ הזירכ תכרעמל לוקמר רוביח     08.10.0455
תוברל , היגרנאה זכרמב תרושקת רדחב      
הזירכ לבכ , תורהנמב הזירכ רוזיאב ובוליש      
היצרגטניאו תוקידב , םיאתמ שא ןיסח      

                  4.00 'פמוק .חוקיפה ןוצר תועיבשל  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תודוקנ 01.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוכרעמ 80 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../100 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     100 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

)הרהנמה(םישיבכה יוריקו 4 -ו )ןוינחה לובג דע רכיכהמ( 3 םישיבכ 20 הנבמ
העיבצ תודובע 11 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
וא/ו םינפ חיט ג"ע  ע"ש וא לירקרפוס עבצ     11.01.0020
ןוטב וא סבג תוחול      
שולש -'וכו תורקת,תוריק,םידומע-ףושח      
,דיחא ןווג תלבקל דעו יציחתוחפל תובכש      
תנכה ,תואמגודו םינווג בוליש תוברל      
שרדינכ תובכשה לכו דוסי תבכש ,תיתשתה      

              3,000.00 .ןרציה טרפימ יפל ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 10.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../101 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     101 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

)הרהנמה(םישיבכה יוריקו 4 -ו )ןוינחה לובג דע רכיכהמ( 3 םישיבכ 20 הנבמ
ריווא גוזימ ינקתמ  51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ   51 ק ר פ       
      
ם י ח ו פ מ   10.51 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ מ"מ 007 רטוקב ןוליס יריצ ררוואמ     15.01.0010
םגד NHOS& TTIW תרצות      
    RG/017/83.OV/5TJ8RN5T-A שא דימע  
    C004 002,25 ריווא תקיפס תוקד 021 ךשמ  
N626 לש )TRUST( ףחד ,ש"לקמ      
דבעמו שגר ,קוזיח ,הכימת תיצקרטסנוק      
י"ע םיחופמהמ דחא לכ תקידב תוברל תודיער      
דוקיפו חוכ ילבכ ,ימוקמ קנתמ ,ןרציה      

                  2.00 'פמוק לש לוק יקיתשמ - חופמל דע תורוניצב  
      
רובע הרקבהו למשחה תוכרעמ לכ תמלשה      15.01.0020
חוכה יווק לכ תוברל םיפסונה םיחופמה ינש      

                  1.00 'פמוק תכרעמה תמלשהל םישרדנה דוקיפהו  
      

                  1.00 'פמוק )םישדוח 42( קדבה תפוקתב תוירחאו תוריש  15.01.0030
      

                  5.00 'פמוק םיקלח ללוכ תפסונ הנשל תוירחאו תוריש  15.01.0040
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיחופמ  10.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ריווא גוזימ ינקתמ  51 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../102 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     102 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

)הרהנמה(םישיבכה יוריקו 4 -ו )ןוינחה לובג דע רכיכהמ( 3 םישיבכ 20 הנבמ
מ"נמ תוכרעמ 53 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ "נ מ  ת ו כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  10.53 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתהב ,ראותמכ ,בלושמ וק יאנש םע לוקמר     35.01.0015
,היולג הנקתהב וא םייניב תרקתב תעקושמ      

                  6.00 .לנפו יטסוקא זגרא תוברל 'חי   
      
,ראותמכ ,בלושמ וק יאנש םע רפוש לוקמר     35.01.0017
תוברל ריוא גזמ לכל תנגומו היולג הנקתהב      

                  6.00 'פמוק .העובצו תנוולוגמ ,הנקתה וא הילת עורז  
)זוכיר ףדל הרבעהל( הזירכ תכרעמ 10.53 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( מ"נמ תוכרעמ 53 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../103 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     103 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

)הרהנמה(םישיבכה יוריקו 4 -ו )ןוינחה לובג דע רכיכהמ( 3 םישיבכ 20 הנבמ
זוקינ תכרעמ 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ז ו ק י נ  ת כ ר ע מ  75 ק ר פ       
      
ז ו ק י נ  ת כ ר ע מ  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
יולימו דצ ןבא ללוכ םייק ןטלוק קוליסו קוריפ     57.03.0010

                  9.00 MSLC ןוטב תבורעתב רובה 'חי   
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ החוש תנקתה     57.03.0020
הסכמו הרקת םע 'מ 52.1 דע קמועבו מ"ס      
זוקינ רוניצ לע 004D ןיממ מ"ס 06 רטוקב      

                  2.00 אוהש לכ רטוקב םייק 'חי   
      
תודימב תוימורט תוילוחמ החוש תנקתה     57.03.0030
הרקת םע 'מ 52.1 דע קמועבו מ"ס 001/08      
רוניצ לע 004D ןיממ מ"ס 06 רטוקב הסכמו      

                  1.00 .רטוק לכב םייק זוקינ 'חי   
      
מ"מ 061 רטוקב ןליטאילופמ זוקינ רוניצ תחנה     57.03.0040

                 10.00 'מ 52.1 דע קמועבו רטמ   
      
061 רטוק ןליטאילופמ שדח זוקינ רוניצ רוביח     57.03.0050

                  1.00 .תמייק זוקינ תחושל מ"מ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( זוקינ תכרעמ 30.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( זוקינ תכרעמ 75 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( )הרהנמה(םישיבכה יוריקו 4 -ו )ןוינחה לובג דע רכיכהמ( 3 םישיבכ כ"הס        

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../104 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     104 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

פ"צש 30 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןייוצ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס .1 :הרעה      
הקיצי םג םיללוכ הדיחיה יריחמ .2 .תרחא      
.3 .עופישב הקיצי ןכו םינוש םיסוידרב תשקב      
שרדינה לכ עוציב םג םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תוינכותב טרופמכ ןוטבה תפישח תגרד תלבקל      
.811  ילארשי ןקת יפ לעו      
      
תוטילב תוברל תונוש ךתח תודימב ןוטב ידומע     02.01.0010

                 70.00 תורתוכו תוערגמו ק"מ   
      
םיקוצי םינוש םירטקב םילוגע ןוטב ידומע     02.01.0020
תוברל קלח ןוטב ינפ תלבקל הדלפ תוינבתב      

                 72.00 תורתוכ ק"מ   
      

                230.00 .מ"ס 5202 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0030
      

                360.00 .מ"ס 0403 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0040
      

                 23.00 .מ"ס 05-54 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0050
      
תוברל תונוש תודימב תונותחת ןוטב תורוק     02.01.0060
תרקת תיתחתל דע הדידמה .תוערגמו תוטילב      

                 45.00 .תוימורטה תוטלפה וא ןוטבה ק"מ   
      
תונוש תודימב תוקעמו תונוילע ןוטב תורוק     02.01.0070

                 45.00 .תוערגמו תוטילב תוברל ק"מ   
      

                160.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0080
      

                270.00 .מ"ס 04 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0090
      

                570.00 .מ"ס 06 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0100
      
יחטשמ תוברל תונוש תודימב ןוטב תוגרדמ     02.01.0110
,ןוטב ישלושמ ,םיעפושמ םיחטשמ ,םייניב      

                 25.00 .'וכו ןוטבה תקלחה ,תוערגמ תוטילב ק"מ   
      
      
      
      

10.20.30 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../105 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     105 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

פ"צש 30 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תונוכמל תונוש תודימב םיינבלמ ןוטב יסיסב     02.01.0120
תריצי ,תוניפ םוטיק תוערגמו תוטילב תוברל      
תפסותב ןוטבה ינפ תקלחה ,ףושח ןוטב יחטש      

                  5.00 .טלפמוק לכה .'וכו ר"מל טנמצ ג"ק 1½ לש ק"מ   
      

                 20.00 .תונוש תודימב ,הנתשמ יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0130
      
תוברל ,ןוטבב םינגועמ םינוש הדלפ יליפורפ     02.01.0140

                  2.00 .'וכו העיבצ ,ןווליג ,םיכתורמ םיצוק ,תוקטלפ ןוט   
      

                800.00 .03-ב םוקמב  04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0150
      

                500.00 .03-ב םוקמב  05-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0160
      
הדלפ תותשרו םיעלוצמ ,םילוגע הדלפ תוטומ     02.01.0170

                170.00 .ןוטבה ןויזל תוכתורמ ןוט   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../106 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     106 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

פ"צש 30 הנבמ
םוטיא תודובע קרפ 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  ק ר פ  50 ק ר פ       
      
ה י ל ע  ת ו ג ר ד מ  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
ח ו ת י פ ה  ס ל פ מ ל  ף ת ר מ ה מ  ת ו ח ו ת פ       
      
תוברל ינמוטיב ןטירואילופ םוטיא תכרעמ     05.01.0001
לש 11 ףיעסב טרופמכ רמיירפו חטשה תנכה      

                 20.00 םוטיאל ינכטה טרפמה ר"מ   
ףדל הרבעהל( חותיפה סלפמל ףתרמהמ תוחותפ הילע תוגרדמ םוטיא 10.50 כ"הס          

)זוכיר                     
      
י ל ל כ  ח ו ת י פ  ס ל פ מ  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
ףתרמ תרקתב תומייק םוטיא תובכש יוליג     05.02.0001
טרפמב 1.31 ףיעס יפל מ"ס 001 בחורל םייק      

                 70.00 םוטיאל ינכטה רטמ   
      
2.31 ףיעס יפל םיעופישב ןוטב תומלשה     05.02.0002
ךרוצל תומכ תכרעה( םוטיאל ינכטה טרפמב      

                 50.00 )רוחמת ק"מ   
      
םיחטשל הפצר ןיב רוביחב תיטנמצ הקלור     05.02.0003

              1,100.00 םוטיאל ינכט טרפמב 5.31 ףיעס יפל םייכנא רטמ   
      
6.31 םיפיעס יפל םירפת םוטיאו ןוטב תוהבגה     05.02.0004

                 70.00 םוטיאל ינכטה טרפמב 8.31-ו רטמ   
      
יתשב םוטיא תכרעמ תוברל חטשה תנכה     05.02.0005
םיפיעס יפל תוינמוטיב תועירי לש תובכש      

              5,000.00 םוטיאל ינכט טרפמב 51.31 דע 7.31 ר"מ   
      
ףיעסב טרופמכ תורוניצ ירבעמב םוטיאו לופיט     05.02.0006
תומכ תכרעה( םוטיאל ינכטה טרפמב 61.31      

                 10.00 ) רוחמת ךרוצל 'חי   
      
טרופמכ למשח ילבכ ירבעמב םוטיאו לופיט     05.02.0007
תכרעה( םוטיאל ינכטה טרפמב 61.31 ףיעסב      

                 10.00 ) רוחמת ךרוצל תומכ 'חי   
      
לגרס י"ע םייכנא םיחטש ג"ע םוטיא רמג     05.02.0008
ףיעסב טרופמכ ןטירואילופ קיטסמ + םוינמולא      

              1,100.00 םוטיאל ינכטה טרפמה לש 71.31 רטמ   
      
      

20.50.30 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../107 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     107 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

פ"צש 30 הנבמ
םוטיא תודובע קרפ 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
טרפמב 81.31 ףיעסב טרופמכ ינכטואג דב     05.02.0009

              5,000.00 םוטיאל ינכטה ר"מ   
      
טרפמב 91.31 ףיעסב טרופמכ הנגהל הדמ     05.02.0010

              5,000.00 םוטיאל ינכטה ר"מ   
      
רקלק תוחול :םייכנא םיחטשב םוטיאה תנגה     05.02.0011
ינכטה טרפמב 91.31 ףיעסב טרופמכ חיט וא      

                500.00 םוטיאל ר"מ   
      
טרפמב 02.31 ףיעסב טרופמכ זוקינ תבכש     05.02.0012

              5,000.00 םוטיאל ינכטה ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( יללכ חותיפ סלפמ םוטיא 20.50 כ"הס          

      
ם י נ ו ש  ת ו ק ע מ  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       
ח ו ת י פ  ס ל פ מ ב  ם י ר י פ  ל ש  ן ו ט ב  י נ ו ג ג ו       
      
תנכה תוברל יטנמצ סיסב לע םוטיא תכרעמ     05.03.0001
טרופמכ םירוח תמיתסו יוקינ םע חטשה      
םוטיאל ינכטה טרפמה לש 41 ףיעסב      

                500.00 )רוחמת ךרוצל תומכ תכרעה( ר"מ   
      
רוביחב תיפקיה תינמוטיב םוטיא תעוצר     05.03.0002
םע חטשה תנכה תוברל םיעקרק תת תוריקל      
לש 3.41 ףיעסב טרופמכ םירוח תמיתסו יוקינ      

                 40.00 םוטיאל ינכטה טרפמה רטמ   
ףדל הרבעהל( חותיפ סלפמב םיריפ לש ןוטב ינוגגו םינוש תוקעמ םוטיא 30.50 כ"הס          

)זוכיר                     
      
ן ו ט ב  י ל ס פ ס ב  ל ו פ י ט  40.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו י נ ד א ה  ף ק י ה ב  ף ו ש ח       
      
יפל םימ החוד רמוח תזתהו חטשה תנכה     05.04.0001
תכרעה(  םוטיאל ינכטה טרפמב 51 ףיעס      

              1,000.00 )רוחמת ךרוצל תומכ ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוינדאה ףקיהב ףושח ןוטב ילספסב לופיט 40.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../108 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     108 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

פ"צש 30 הנבמ
םוטיא תודובע קרפ 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ד ח  ת פ צ ר  ם ו ט י א  50.50 ק ר פ  ת ת       
י ח ר ז מ  ן ו פ צ  ן י ע ר ג ב  ם י ב ו ט ר       
      
ןטירואילופ םוטיא תכרעמ תוברל חטשה תנכה     05.05.0001
טרפמב 61 ףיעסב טרופמכ לכה תינמוטיב      

                 12.00 םוטיאל ינכטה ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( יחרזמ ןופצ ןיערגב םיבוטר םירדח תפצר םוטיא 50.50 כ"הס          

      
ם י ר ד ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  60.50 ק ר פ  ת ת       
ם י ב ו ט ר       
      
תוברל תיטנמצ םוטיא תכרעמב תוריק םוטיא     05.06.0001
71 ףיעסב טרופמכ תוולנה תובכשה לכ      

                 50.00 םוטיאל ינכט טרפמב ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיבוטר םירדח תוריק םוטיא 60.50 כ"הס          

      
ם י ט ל ו ב  ת ו ק ע מ  ם ו ט י א  70.50 ק ר פ  ת ת       
ן ו פ צ  ן י ע ר ג  ג ג  ל ש  ר ו ר ו ו א  י ר י פ  י נ ו ג ג ו       
י ח ר ז מ       
      
יפל שימג ירמילופ םוטיא תחירמו חטשה תנכה     05.07.0001

                 70.00 םוטיאל ינכטה טרפמב 81 ףיעס ר"מ   
יחרזמ ןופצ ןיערג גג לש רורווא יריפ ינוגגו םיטלוב תוקעמ םוטיא 70.50 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל(                     
      
ן ו פ צ  ן י ע ר ג  ג ג  ם ו ט י א  80.50 ק ר פ  ת ת       
י ח ר ז מ       
      
יפל מ"ס 3 לש ילאמינימ יבועב םיעופישב ןוטב     05.08.0001

                  2.00 םוטיאל ינכטה טרפמב 1.91 ףיעס ק"מ   
      
םיחטשל הפצר ןיב רוביחב תיטנמצ הקלור     05.08.0002

                 50.00 םוטיאל ינכט טרפמב 2.91 ףיעס יפל םייכנא רטמ   
      
העיריב םוטיא תכרעמ תוברל חטשה תנכה     05.08.0003
יפל לכה טגרגא רמגב מ"מ 5 תינמוטיב      

                 80.00 םוטיאל ינכט טרפמב 9.91 דע 4.91 םיפיעס ר"מ   
      
לגרס י"ע םייכנא םיחטש ג"ע םוטיא רמג     05.08.0004
ףיעס יפל ןטירואילופ קיטסמ + םוינמולא      

                 50.00 םוטיאל ינכטה טרפמה לש 01.91 רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( יחרזמ ןופצ ןיערג גג םוטיא 80.50 כ"הס          

      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../109 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     109 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

פ"צש 30 הנבמ
םוטיא תודובע קרפ 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  90.50 ק ר פ  ת ת       
      
תכרעמו חטשה תנכה תוברל ץוח תוריק םוטיא     05.09.0001
02 ףיעסב טרופמכ לכה תיטנמצ םוטיא      
ךרוצל תומכ תכרעה(  םוטיאל ינכטה טרפמב      

                200.00 )רוחמת ר"מ   
      
ביבס תויליטוב וא MDPE  תועיריב םוטיא      
תודובע קרפב דדמי - םיחתפו תונולח      
םוינימולא      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ץוח תוריק םוטיא 90.50 כ"הס          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע קרפ 50 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../110 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     110 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

פ"צש 30 הנבמ
שא יוביכו האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ר ו ר ו ו א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
חישק ןליתאילופמ ןיחולדו ןיכפוש תורונצ     07.02.0010
"תיליבומ" תרצותמ )EPDH( ההובג תופיפצב      
ללוכ מ"מ 061 רטוקב םייולג םינקתומ ע"ש וא      
ירבחמ ,תורוקיב ,םיקוזיח ,תוכימת ,םיחפס      

                100.00 ןרציה תוארוה יפל לכה תוילתו תוטשפתה רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רורוואו םיזקנ תכרעמ 20.70 כ"הס          

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  ת כ ר ע מ  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
תרצותמ לזרב תקצימ םשג ימ טלוק     07.04.0010
    "HTIMS" םגד תמגודכ ןוניגל םיאתמ ע"ש וא  
אצומו תגרבומ םוטיא תעבט ,0862      

                 10.00 4" רטוקב יכנא/יקפוא 'חי   
      
חישק ןליתאילופמ ןיחולדו ןיכפוש תורונצ     07.04.0020
"תיליבומ" תרצותמ )EPDH( ההובג תופיפצב      
ללוכ מ"מ 061 רטוקב םייולג םינקתומ ע"ש וא      
ירבחמ ,תורוקיב ,םיקוזיח ,תוכימת ,םיחפס      

                 25.00 ןרציה תוארוה יפל לכה תוילתו תוטשפתה רטמ   
      
חישק ןליתאילופמ ןיחולדו ןיכפוש תורונצ     07.04.0030
"תיליבומ" תרצותמ )EPDH( ההובג תופיפצב      
דע קמועב עקרקב םינקתומ רשואמ ע"ש וא      
רטוקב יוסיכו הריפח ,םיחפס ללוכ 'מ 00.2      

                 60.00 מ"מ 003 רטמ   
      
,'מ 01 קמועבו מ"ס 04 רטוקב לוחלח חודיק     07.04.0040
תודימב הרדחה את עצובי חודיקה לעמ      
    2X2X2 חודיקה ללח .תינכותב טרפ פ"ע 'מ  
ןיוממ תלזב ץצח( מ"מ - ירלונרג רמוחב אלומי      

                  1.00 'פמוק .)ףוטשו ןיוממ ץרווק ץצח וא ףוטשו 5.2  
      
תוילוחמ הלוגע )עוקיש את( הרקב תחוש     07.04.0050
רטוקב 856 .י.ת יפל תימורט ןוטב תיתחתו      
מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמ םע מ"ס 521 ימינפ      
יבלש ,'מ 05.1 דע קמועבו ןוט 5.21 סמועל      
03 עוקיש תוברל םירזיבאה לכו םלוס/הכירד      

                  1.00 מ"ס 'חי   
      
      

40.70.30 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../111 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     111 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

פ"צש 30 הנבמ
שא יוביכו האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תלעתל מ"מ 061 רטוקב EPDH רוניצ רוביח     07.04.0060
הלועפלו םישרדנה םירזיבאה לכ תוברל זוקינ      

                  6.00 'פמוק תמלשומ  
)זוכיר ףדל הרבעהל( םשג ימ זוקינ תכרעמ 40.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוביכו האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../112 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     112 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

פ"צש 30 הנבמ
ךורד ןוטב תודובע 31 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ך ו ר ד  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  31 ק ר פ       
      
ך ו ר ד  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.31 ק ר פ  ת ת       
      
הקיצי  םג םיללוכ הדיחיה יריחמ .1:הרעה      
לכ עוציב םג םיללוכ הדיחיה יריחמ .2 .עופישב      
טרופמכ ןוטבה תפישח תגרד תלבקל שרדינה      
.811 ילארשי ןקת יפ לעו תוינכותב      
      
יבועב ,רתאב הכורד ןוטב תרקת עוציבו ןונכת     13.01.0005
שרדנכ ןויזה לכ ,טרופמ ןונכת תוברל ,מ"ס 05      
לכו רתאב הכירד ,רתאב תונגראתה ,גוס לכמ      
םלשומ טלפמוק לכה .םלשומ עוציבל שרדנה      

                700.00 )05-ב ןוטבה גוס( .ומוקמב עובקו ר"מ   
      
יבועב ,רתאב הכורד ןוטב תרקת עוציבו ןונכת     13.01.0010
שרדנכ ןויזה לכ ,טרופמ ןונכת תוברל ,מ"ס 08      
לכו רתאב הכירד ,רתאב תונגראתה ,גוס לכמ      
םלשומ טלפמוק לכה .םלשומ עוציבל שרדנה      

              3,700.00 )05-ב ןוטבה גוס( .ומוקמב עובקו ר"מ   
      
,רתאב תוכורד ןוטב תורוק עוציבו ןונכת     13.01.0020
ןויזה לכ ,טרופמ ןונכת תוברל ,תונוש תודימב      
הכירד ,רתאב תונגראתה ,גוס לכמ שרדנכ      
לכה .םלשומ עוציבל שרדנה לכו רתאב      
ןוטבה גוס( .ומוקמב עובקו םלשומ טלפמוק      

                 30.00 )05-ב ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ךורד ןוטב תודובע 10.31 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ךורד ןוטב תודובע 31 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../113 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     113 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

פ"צש 30 הנבמ
ינמז חותיפ תודובע 04 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י נ מ ז  ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
י נ מ ז  ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
6/02/01 תודימב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0010
וא ןייטשרקא תרצות ,מ"ס 6/02/02 וא מ"ס      
,םיחמצו םישרוש דגנ סוסיר תוברל ,ע"ש      
,.וה.ש.א.א .דומ %89 תופיפצל תיתשת קודיה      
תובכשב קדוהמ מ"ס 03-02 יבועב 'א גוס עצמ      
.דומ %89 לש תופיפצל מ"ס 02 לש      
םינווג בוליש ,קודיה ,לוח עצמ ,.וה.ש.א.א      

                875.00 .טלפמוק לכה .'וכו הפש ינבא,תואמגודו ר"מ   
      
,רטמ 2 הבוגב,תגתוממ תינמז רדג     40.01.0020
תוברל,רונתב עובצ םוינימולאמ      
העובצו תנבלוגמ האישנ תיצקורטסנוק,סוסיב      

                110.00 .'וכו רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ינמז חותיפ תודובע 10.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ינמז חותיפ תודובע 04 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../114 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     114 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

פ"צש 30 הנבמ
תוינוציח זוקינו בויב ,םימ תוכרעמ 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ז ו ק י נ ו  ב ו י ב  ,ם י מ  ת ו כ ר ע מ  75 ק ר פ       
ת ו י נ ו צ י ח       
      
ת י נ ו צ י ח  ם י מ  ת כ ר ע מ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
הריפחה תודובע לכ - םיריחמה תלוכת - אובמ      
אוהש קמוע לכב תויעקרק תתה הביצחהו      
אל תויומכה בתכב טרופמו תינכותב ןמוסמה      
תרנצה ריחמב ללכי ןריחמו דרפנב הנדדמת      
תרנצה .םייעקרק-תתה םינקתמהו      
לוח עצמ יבג לע ןקתות היגוסל תיעקרק-תתה      
.יקנ תונויד לוח מ"ס 51 הסוכתו מ"ס 51      
לוחה תפיטע לעמ תרנצה תולעת יולימל      
קדוהמ ררבנ יולימ רמוחב ןלבקה שמתשי      
ףיעס ינכטה יללכה טרפמב טרופמכ תובכשב      
יולימו לוחב תרנצה תפיטע .36.20.15      
ריחמב ללכי ןריחמו דרפנב ודדמי אל תולעתה      
תפיטע םוקמב תרנצל ןוטב תפיטע .תרנצה      
בתכב ףיעסה פ"ע דרפנב םלושת לוח      
.תויומכה      
      
04 .קס רפת אלל םינבלוגמ הדלפ תורונצ     57.01.0010
םינקתומ CPA תינוציח הפיטע םע 2" רטוקב      
ןומעפ םע ךותירב 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב      
תפיטעו עצמ ,םיחפס ללוכ ןוטב הפוצמ רצק      

                 10.00 מ"ס 01 יקנ לוח רטמ   
      
םע )23/5"  ןפוד יבוע( רפת םע הדלפ תורונצ     57.01.0030
3CPA תינוציח הפיטעו ימינפ ןוטב יופיצ      
עקרקב םינקתומ 4" רטוקב "תורבא" תרצותמ      

                 10.00 יוסיכו הריפח ,םיחפס ללוכ 'מ 05.1 דע קמועב רטמ   
      
םע )23/5"  ןפוד יבוע( רפת םע הדלפ תורונצ     57.01.0040
3CPA תינוציח הפיטעו ימינפ ןוטב יופיצ      
עקרקב םינקתומ 6" רטוקב "תורבא" תרצותמ      

                 50.00 יוסיכו הריפח ,םיחפס ללוכ 'מ 05.1 דע קמועב רטמ   
      
יבוע( 6" רטוקב הדלפ תורונצמ תרנצ "למג"     57.01.0050
עקרקה ינפ לעמ מ"ס 06 הבוגב )61/3" ןפוד      
ירזיבאו םיחפס ללוכ ישאר םימ הנומ לולכמל      
לולכמה ירזיבא( .העיבצו ןוטב תודוסי ,תרנצ      

                  1.00 )דרפנב ודדמי 'חי   
      
      

10.75.30 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../115 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     115 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

פ"צש 30 הנבמ
תוינוציח זוקינו בויב ,םימ תוכרעמ 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לזרב תקצימ ןגואמ )ETAG( רעש ףוגמ     57.01.0060
ע"ש וא "סאלב" "YELSRETTAH" תרצותמ      
ללוכ .מטא 61 לש הדובע ץחלל 6" רטוקב      

                  4.00 םיידגנ םינגוא 'חי   
      
ע"ש וא "ירא" תרצותמ 2" בלושמ ריוא םותסש     57.01.0070

                  1.00 2" רטוקב זילפמ ינוסכלא םותסש ללוכ 'חי   
      
"הילד-דרא" תרצותמ דיגאתה פ"ע םימ הנומ     57.01.0080

                  1.00 ילמשח טלפ םע 2" רטוקב 'חי   
      
"הילד-דרא" תרצותמ דיגאתה פ"ע םימ הנומ     57.01.0090

                  1.00 ילמשח טלפ םעשא יוביכל 6" רטוקב 'חי   
      
ישארה םימה דמ דיל הנקתהל םיח"זמ תכרעמ     57.01.0100
- םימה לעפמ תושירדל םאתהב 6" רטוקב      

                  1.00 ע"ש וא STTAW תרצותמ 909 םגד 'חי   
      
תרצותמ F-60-07 םגד 6" רטוקב וק ןנסמ     57.01.0110

                  1.00 ע"ש וא "דמרב" 'חי   
      
תרצות תמגודכ 2" רטוקב ירודכ םותסש     57.01.0120
הנקתהל םיאתמ רשואמ ע"ש וא "ביגש"      

                  2.00 .תינוציח 'חי   
      
תמגודכ 4" רטוקב זירט וא רפרפ םותסש     57.01.0130
םיאתמ רשואמ ע"ש וא "לאפר" תרצות      

                  1.00 .תינוציח הנקתהל 'חי   
      
הנקתהל םיאתמ 2" רטוקב רזוח לא םותסש     57.01.0140

                  1.00 .ע"ש וא "דמרב" תרצותמ תינוציח 'חי   
      
הנקתהל םיאתמ 4" רטוקב רזוח לא םותסש     57.01.0150

                  1.00 .ע"ש וא "דמרב" תרצותמ תינוציח 'חי   
      
הנקתהל םיאתמ 6" רטוקב רזוח לא םותסש     57.01.0160

                  1.00 .ע"ש וא "דמרב" תרצותמ תינוציח 'חי   
      
      
      
      
      

10.75.30 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../116 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     116 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

פ"צש 30 הנבמ
תוינוציח זוקינו בויב ,םימ תוכרעמ 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
3X2" רטוקב ינוציח שא יוביכ טנרדיה     57.01.0170
:ללוכ "סמופ" תרצותמ      
ינפ לעמ מ"ס 001 הבוגב 4" רטוקב ףקז -      
.עקרקה        
.זילפמ 4/3" ןג-זרב -      
"ביגש" תרצותמ זילפמ 2" ירודכ םותסש -      
העיבצ -      

                  1.00 ןוטב סיסב - 'חי   
      
תכרעמל ןינבל ץוחמ הקנסה תדוקנ     57.01.0180
זרב ,4" רטוקב ףקז תללוכה םירלקנירפס      
רזוח לא ,M.F/L.U. רשואמ לופכ הקנסה      

                  1.00 טולישו םיקקפ ,ץרוטש ידמצמ ,רשואמ 'חי   
      
םיטנרדיה תכרעמל ןינבל ץוחמ הקנסה תדוקנ     57.01.0190
רזוח לא הקנסה זרב ,4" רטוקב ףקז תללוכה      

                  1.00 טולישו קקפ ,ץרוטש דמצמ ,רשואמ 'חי   
      
רונצל 6" דע רטוקב הדלפמ םימ רונצ רוביח     57.01.0200
'מ 05.1 דע קמועבו 01" דע רטוקב םייק הדלפ      
,תרנצה יופיצ ןוקיתו ךותיר ,יוסיכו הריפח ללוכ      

                  1.00 וינפל םיוקה זוקינו רוביחה דעומ םואת ללוכ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תינוציח םימ תכרעמ 10.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תוינוציח זוקינו בויב ,םימ תוכרעמ 75 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( פ"צש כ"הס        

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../117 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     117 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

  
כ"הס  

םינוינח 10 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
םורט ןוטב תודובע 30 קרפ    
  
םורט ןוטב תודובע 10.30 קרפ תת     
  
םורט ןוטב תודובע 30 כ"הס    
  
היינב תודובע 40 קרפ    
  
היינב תודובע 10.40 קרפ תת     
  
היינב תודובע 40 כ"הס    
  
םוטיא תודובע קרפ 50 קרפ    
  
ןותחת ףתרמ תפצר ןוגימו םוטיא 10.50 קרפ תת     
  
יראלס ןופיד תוריק ןוגימו םוטיא 20.50 קרפ תת     
  
...הדובע חוורמב םיקוצי ףתרמ תוריק ןוגימו םוטיא 30.50 קרפ תת     
  
ינורקע טרפמ - הדובע חוורמב םיקוצי תוריקב תורוניצ ירבעמ םוטיא 40.50 קרפ תת     
  
זוקינ תורובב ימינפ םוטיא 50.50 קרפ תת     
  
ןמוש ידירפמו בויבל הביאש תורובב ימינפ םוטיא 60.50 קרפ תת     
  
םיפתרמב םימ ירגאמב ימינפ םוטיא 70.50 קרפ תת     
  
םיפתרמב תובאשמ ירדח תפצר םוטיא 80.50 קרפ תת     
  
-1 ףתרמב הפשא תינסחד רדח תפצר םוטיא 90.50 קרפ תת     

 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../118 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     118 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

  
כ"הס  

תינסחד רדח תוריק םוטיא 01.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע קרפ 50 כ"הס    
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
חבטמ תונורא 10.60 קרפ תת     
  
תורגסמ תמישר 20.60 קרפ תת     
  
תוקעמ תמישר 30.60 קרפ תת     
  
תותלד תמישר 40.60 קרפ תת     
  
תוכרעמ תאישנל תשעותמ חפ תלעת 50.60 קרפ תת     
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס    
  
שא יוביכו האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
שא יוביכלו הכירצל םימ תוכרעמ 10.70 קרפ תת     
  
רורוואו םיזקנ תכרעמ 20.70 קרפ תת     
  
ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 30.70 קרפ תת     
  
םשג ימ זוקינ תכרעמ 40.70 קרפ תת     
  
שא יוביכו האורבת ינקתמ 70 כ"הס    
  
למשח תוכרעמ 80 קרפ    
  
רפע תודובע 10.80 קרפ תת     
  
.םיליבומ 20.80 קרפ תת     
  
.םיכילומו םילבכ 30.80 קרפ תת     
  
.תוקראה 40.80 קרפ תת     
  
.למשח חול 60.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 80.80 קרפ תת     

 
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../119 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     119 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

  
כ"הס  

תודוקנ 01.80 קרפ תת     
  
למשח תוכרעמ 80 כ"הס    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
חיט תודובע 10.90 קרפ תת     
  
חיט תודובע 90 כ"הס    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת     
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת     
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
םוינימולא תמישר 10.21 קרפ תת     
  
םוינימולא תודובע 21 כ"הס    
  
ךורד ןוטב תודובע 31 קרפ    
  
ךורד ןוטב תודובע 10.31 קרפ תת     
  
ךורד ןוטב תודובע 31 כ"הס    
  
ריוא גוזימ ינקתימ 51 קרפ    
  
םיחופמ  10.51 קרפ תת     
  
תויאמצע ריווא גוזימ תודיחי  20.51 קרפ תת     
  
ריווא רוזיפו הקיני תכרעמ  40.51 קרפ תת     
  
דודיב  50.51 קרפ תת     
  
למשח תודובע  70.51 קרפ תת     
  
הרקבו דוקיפ תוכרעמ  80.51 קרפ תת     

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../120 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     120 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

  
כ"הס  

תונוש  90.51 קרפ תת     
  
ריוא גוזימ ינקתימ 51 כ"הס    
  
תוילעמ 71 קרפ    
  
תוילעמ 10.71 קרפ תת     
  
תוילעמ 71 כ"הס    
  
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ    
  
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 10.91 קרפ תת     
  
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס    
  
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22 קרפ תת     
  
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס    
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ    
  
ירלס תוריק 10.32 קרפ תת     
  
ןוסיר תואסנולכ 20.32 קרפ תת     
  
ןופיד תואסנולכ 30.32 קרפ תת     
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס    
  
עקרק ינגוע 62 קרפ    
  
עקרק ינגוע 10.62 קרפ תת     
  
עקרק ינגוע 62 כ"הס    
  
תונושו י'גרב תודובע 92 קרפ    
  
י'גרב תודובע 10.92 קרפ תת     
  
תונושו י'גרב תודובע 92 כ"הס    

 
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../121 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     121 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

  
כ"הס  

הנבמ תרקב 33 קרפ    
  
הנבמ תרקב 10.33 קרפ תת     
  
רזובמ הרקב ךרעמ 20.33 קרפ תת     
  
םירזיבאו םישגר 30.33 קרפ תת     
  
תרושקת תויתשת, םילבכו טוויח 40.33 קרפ תת     
  
דועיתו תוירחא , תוריש 50.33 קרפ תת     
  
הנבמ תרקב 33 כ"הס    
  
תויטמוטוא שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ    
  
םירלקנירפס תכרעמ 10.43 קרפ תת     
  
ןשע יוליג 20.43 קרפ תת     
  
ןשע רורחש יחופמ לע הטילש 30.43 קרפ תת     
  
תויטמוטוא שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס    
  
מ"נמ תוכרעמ 53 קרפ    
  
הזירכ תכרעמ 10.53 קרפ תת     
  
הצירפ דגנ הנגה תכרעמ 20.53 קרפ תת     
  
תימוקמ הרואת תרקב 50.53 קרפ תת     
  
מ"נמ תוכרעמ 53 כ"הס    
  
טוליש תודובע 93 קרפ    
  
טוליש תודובע 10.93 קרפ תת     
  
טוליש תודובע 93 כ"הס    
  
רתאה חותיפ 04 קרפ    
  
הפש ינבאו ףוצר 10.04 קרפ תת     
  
רתאה חותיפ 04 כ"הס    

 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../122 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     122 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

  
כ"הס  

הפשא ינקתמ 94 קרפ    
  
הפשא ינקתמ 10.94 קרפ תת     
  
הפשא ינקתמ 94 כ"הס    
  
חותיפו םישיבכ 15 קרפ    
  
קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת     
  
תועסמב תויטלפסא תובכש 40.15 קרפ תת     
  
ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת - תונוש 90.15 קרפ תת     
  
חותיפו םישיבכ 15 כ"הס    
  
םייונפ היינח תומוקמל הנווכהו ןוינח תרקב 95 קרפ    
  
םייונפ היינח תומוקמל הנווכהו ןוינח תרקב 10.95 קרפ תת     
  
םייונפ היינח תומוקמל הנווכהו ןוינח תרקב 95 כ"הס    
  
םוהת ימ תלפשה 96 קרפ    
  
םוהת ימ תלפשה 10.96 קרפ תת     
  
םוהת ימ תלפשה 96 כ"הס    
  
שא ירבעמ םוטיא 07 קרפ    
  
שא ירבעמ םוטיא 10.07 קרפ תת     
  
שא ירבעמ םוטיא 07 כ"הס    
  
ןואד פוט 97 קרפ    
  
ןואד פוט 10.97 קרפ תת     
  
ןואד פוט 97 כ"הס    
םינוינח 10 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../123 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     123 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

  
כ"הס  

)הרהנמה(םישיבכה יוריקו 4 -ו )ןוינחה לובג דע רכיכהמ( 3 םישיבכ 20 הנבמ   
  
םורט ןוטב תודובע 30 קרפ    
  
םורט ןוטב תודובע 10.30 קרפ תת     
  
םורט ןוטב תודובע 30 כ"הס    
  
םוטיא תודובע קרפ 50 קרפ    
  
םיפתרמב תונוש זוקינ תולעת םוטיא 10.50 קרפ תת     
  
-1 ףתרמב תימינפה רכיכה רוזאו 4 שיבכ ,3 שיבכ ינפ םוטיא 20.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע קרפ 50 כ"הס    
  
שא יוביכו האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
רורוואו םיזקנ תכרעמ 10.70 קרפ תת     
  
םשג ימ זוקינ תכרעמ 20.70 קרפ תת     
  
שא יוביכו האורבת ינקתמ 70 כ"הס    
  
למשח תוכרעמ 80 קרפ    
  
רפע תודובע 10.80 קרפ תת     
  
.םיליבומ 20.80 קרפ תת     
  
.םיכילומו םילבכ 30.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 40.80 קרפ תת     
  
תודוקנ 01.80 קרפ תת     
  
למשח תוכרעמ 80 כ"הס    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת     
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס    

 
 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../124 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     124 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

  
כ"הס  

ריווא גוזימ ינקתמ  51 קרפ    
  
םיחופמ  10.51 קרפ תת     
  
ריווא גוזימ ינקתמ  51 כ"הס    
  
מ"נמ תוכרעמ 53 קרפ    
  
הזירכ תכרעמ 10.53 קרפ תת     
  
מ"נמ תוכרעמ 53 כ"הס    
  
זוקינ תכרעמ 75 קרפ    
  
זוקינ תכרעמ 30.75 קרפ תת     
  
זוקינ תכרעמ 75 כ"הס    
)הרהנמה(םישיבכה יוריקו 4 -ו )ןוינחה לובג דע רכיכהמ( 3 םישיבכ 20 כ"הס   
  
פ"צש 30 הנבמ   
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
םוטיא תודובע קרפ 50 קרפ    
  
חותיפה סלפמל ףתרמהמ תוחותפ הילע תוגרדמ םוטיא 10.50 קרפ תת     
  
יללכ חותיפ סלפמ םוטיא 20.50 קרפ תת     
  
חותיפ סלפמב םיריפ לש ןוטב ינוגגו םינוש תוקעמ םוטיא 30.50 קרפ תת     
  
תוינדאה ףקיהב ףושח ןוטב ילספסב לופיט 40.50 קרפ תת     
  
יחרזמ ןופצ ןיערגב םיבוטר םירדח תפצר םוטיא 50.50 קרפ תת     
  
םיבוטר םירדח תוריק םוטיא 60.50 קרפ תת     
  
יחרזמ ןופצ ןיערג גג לש רורווא יריפ ינוגגו םיטלוב תוקעמ םוטיא 70.50 קרפ תת     
  
יחרזמ ןופצ ןיערג גג םוטיא 80.50 קרפ תת     

 
 
 

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../125 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     125 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

  
כ"הס  

ץוח תוריק םוטיא 90.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע קרפ 50 כ"הס    
  
שא יוביכו האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
רורוואו םיזקנ תכרעמ 20.70 קרפ תת     
  
םשג ימ זוקינ תכרעמ 40.70 קרפ תת     
  
שא יוביכו האורבת ינקתמ 70 כ"הס    
  
ךורד ןוטב תודובע 31 קרפ    
  
ךורד ןוטב תודובע 10.31 קרפ תת     
  
ךורד ןוטב תודובע 31 כ"הס    
  
ינמז חותיפ תודובע 04 קרפ    
  
ינמז חותיפ תודובע 10.04 קרפ תת     
  
ינמז חותיפ תודובע 04 כ"הס    
  
תוינוציח זוקינו בויב ,םימ תוכרעמ 75 קרפ    
  
תינוציח םימ תכרעמ 10.75 קרפ תת     
  
תוינוציח זוקינו בויב ,םימ תוכרעמ 75 כ"הס    
פ"צש 30 כ"הס   

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש   .../126 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

26/05/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     126 שדח זרכימ-םיתעבג יטיס

  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: Y988-מיכרז חדש 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


