
ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     001 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ י ד ק מ   ת ו ר ע ה  00 ק ר פ       

      
תקפסא תא תללוכ תודובעה לכ : 1 הרעה      
רמוחה תסנכה , רתאל דע עוניש , םירמוחה      
.קפסי ןימזמהש םירמוח ללוכ שומישו      
      
תונפל ןלבקה לע תודובעה לכ םויסב : 2 הרעה      
תנמטמל וא רשואמ ךפש רתאל תלוספה תא      
ללוכ ןלבקה ןובשח לעו ןימזמה החניש תלוספ      
רשאכ ןימזמל תלוספה יוניפ תדועת תריסמ      
תלוספה תנמטמ י"ע המותח איה      
      
וא הליל תודובע ושרדיו הדימבו : 3 הרעה      
ועצובי תודובעה תויתרגש אל תועשב תודובע      
הגירח תיפסכ תפסות לכ שורדי אל ןלבקה ,      
.וללה תועשה רובע      
      
םירמוחה וא דויצה לע הרימשה : 4 הרעה      
היהת אל ןלבקל , ןלבקה תוירחאב הנה רתאב      
. םירמוח תבינג לע הנולת לכ      
      
רדגב רתאה תא רדגל גאדי ןלבקה  :5 הרעה      
ןאכ הנכס םיטלש תולתלו ונובשח לע המוטא      
םישורדה םירוזאב םיטלוב תומוקמב םינוב      
חקפמה תטלחה י"פע      
      
טלחומ ןויקנ עצבל ןלבקה תוירחאב : 6 הרעה      
יוקינ - הניגה םוחתב ללוכ , הדובעה םויסב      
הינב ירמוח יוניפ , הינב תלוספ , ןוטב תויראש      
םירתוימ      
      
תולוספ יוניפל הפשא תולוכמ : 7 הרעה      
תאבה ןיגב , תונושה תודובעה יריחמב תולולכ      
תפסות לכ םלושת אל תלוספ יוניפו הלוכמ      
יריחמב לולכ תולוכמה ריחמ  , ריחמה      
םינושה םיפיעסה      
      
י"ע ועצובי הבוגב תודובעה לכ :8 הרעה      
הבוגב הדובע תכמסה ורבעש םידבוע      
      
תויומכה בתכב תוטרופמה תויומכה :9 הרעה      
קודבל ןלבקה תוירחאב תוברוקמ תויומכ ןניה      
וא הנולת לכ ןלבקל היהת אל - תויומכה תא      
תנטקה וא הלדגה יבגל תיפסכ השירד      
תויומכה      
      
      

00.00.1 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: מכרז לפרסום   .../002 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     002 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
רויס ךרעי אל יכ תאזב שגדומ 01 הרעה      
םידקמ רויס עצבל ןלבקה תוירחאב םינלבק      
לכש אדוול ןלבקה לע תועצהה תשגה ינפל      
לכ תא ןובשחב חקל יכו ול תורורב תודובעה      
השיג יכרד תקידב ללוכ , תוולנה תויולעה      
      
רפסב טרופמל תופופכ תודובעה לכ :11 הרעה      
היינבה תודובעל יללכה טרפמה - לוחכה      
יכמסמ לש תידרשמ ןיבה הדעווה תאצוהב      
הינבל הזוחה      
      
שי תופסונ תודובע ויהיו הדימב : 21 הרעה      
, בתכב חקפמה וא ןימזמה רושיא תא לבקל      
- ןלבקל ומלושי אל רושיא אלל ושעיש תודובע      
ןוריחמ יפל ורשואי תופסונ תודובע רוחמת      
ריחממ %01 תוחפ תונטק תודובעל לקד      
תודובעה      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תומידקמ  תורעה 00 כ"הס            
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קובץ: מכרז לפרסום   .../003 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     003 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל ו א ג  - ס ד ר פ ה  ב ל  ס ''ה י ב  20 ק ר פ       

      

י ל ל כ  ס ד ר פ ה  ב ל  10.20 ק ר פ  ת ת       

      

8930577-350 יפא - רשק שיא      
      
רושיא רחאל ומלושי תודובעה לכ : הרעה      
רחאל תויומכה בתכ לע תיבה בא לש המיתחו      
הדובעה עוציב      
      
ינבמ לכב םינבמה גג חור יזגרא תעיבצ     02.01.010
תללוכ הדובעה , םייקה תמגודכ ןווגב ס''היב      
הדובעה - ןווגמ ץע עבצב העיבצו ףושפש      
תילמשח המב וא םוגיפב שומיש תללוכ      
גאדי עצבמה ( הדובעה ריחמב הלולכה      
םירשואמ הדובע יתווצו ינקת םוגיפב שומישל      
העיבצ תווצ - )הבוג תודובעל הכמסה ילעב      

 14,000.00 2,000.00     7.00 רמוח ללוכ ע"י   
      
ןתיב ג"ע הללצהל ירוחאו ימדק ןוגג עוציב     02.01.020
תודימ ( יוריק , עובצ לזרב וא ץע 'סנוק , רמוש      

  5,000.00 2,500.00     2.00 ) 012\051 ןוגגה 'חי   
      
יוניפו קוריפ - הלהנה הנבמ תצעוי \חפס רדח     02.01.030
םימ 'קנ לוטיב ללוכ רויכ ללוכ ןוחבטמ ןורא      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ריקה תעיבצו שישה לעמ יופיח קוריפ , בויבו  

 20,500.00 יללכ סדרפה בל 10.20 כ"הס  

      

צ ''ט ח  ת ל ה נ מ  ר ד ח  ץ ו פ י ש  20.20 ק ר פ  ת ת       

ס ד ר פ ה  ב ל       

      
הבוג , 053  ךרואב הציחמ סבג ריק תינב     02.02.010
העיבצו לטכפש עוציב -  רדח לוציפ רובע 052      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק םידדצ 2מ  
      
ףוקשמ ללוכ ץע תלד תנקתהו הקפסא     02.02.020
ןגמ ללוכ - םיעובצ תלדו ףוקשמ 08 \012      

  2,800.00 2,800.00     1.00 רדניליצ חתפמ לוענמו תועבצא 'חי   

  4,100.00 סדרפה בל צ''טח תלהנמ רדח ץופיש 20.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 
 

קובץ: מכרז לפרסום   .../004 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     004 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ט ס ו ק א  ה ת י כ  30.20 ק ר פ  ת ת       

      
ג''ע תיטסוקא הרקת יחירא תנקתהו הקפסא     02.03.010
העילב םדקמ םע ןופוקא גוסמ תמייק 'סנוק      
    58.0CRN ) העילב םדקמ רושיא ףרצל שי -  
יוניפו קוריפ ללוכ )הז ףיעס םולשתל יאנת      

  6,500.00    50.00   130.00 םינשי םיחירא 'חי   
      
- תואסכו תונחלושל תוימוג הנקתהו הקפסא     02.03.020

  1,250.00     5.00   250.00 תיטסוקא התיכל שער תעינמ 'חי   

  7,750.00 תיטסוקא התיכ 30.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 32,350.00 םילואג - סדרפה בל ס''היב 20 כ"הס  
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קובץ: מכרז לפרסום   .../005 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     005 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר י ח  - ם י ר ד ה ה  ן י ב  ס ''ה י ב  30 ק ר פ       

      

. 10.30 ק ר פ  ת ת       

      

4035746-450 - רפוע רשק שיא      
      
רושיא רחאל ומלושי תודובעה לכ : הרעה      
רחאל תויומכה בתכ לע תיבה בא לש המיתחו      
הדובעה עוציב      
      
רפסה תיב תונולח לכב יללכ םוינמולא ןוקית     03.01.010
תללוכ הדובעה - תיבה בא תיחנהל םאתהב      
תפלחה , םירגוס לש ןוקית וא הפלחה      
, תושבלה , תוידי .םיריצ, םיחירב ,תותשר      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק 'דכו ןוקיליס םוטיא  
      
תותלדב תלד ריזחמ לש הנקתהו הקפסא     03.01.030

  3,500.00   350.00    10.00 תיבה בא תיחנהו רושיאל םאתהב םינבמ 'חי   
      
םאתהב תועבצא ןגמ לש הנקתהו הקפסא     03.01.040
תותלדו םוינמולא תותלד ( תיבה בא תויחהל      

  3,000.00   250.00    12.00 )ד"ממ 'חי   
      
הקפסא -ל''קק הנבמ דיל קרי תניג רודיג     03.01.060

  3,000.00   300.00    10.00 תותשר הדוהי תינויבס םגד רדג תנקתהו רטמ   
      
תותלדל םיחירב , תוידי לש ןוקיתו הקפסא     03.01.080
לנפ לש( - "הפסרט" םיתורש יאת תוציחמ      

  3,200.00   200.00    16.00 )םייקה תמגודכ לכה ע"ווש וא לנמ , םיטקייורפ 'חי   
      
הנבמב ההובג חפ ישגמ תרקתל קוזיח עוציב     03.01.100
, תילמשח המב תרכשה תללוכ הדובעה , ד-ג      
ןווגב גרוב - םידדצ 2מ שגמ לכב גרוב חודיק      
ברוקמב הרקתה חטש ( , 5101LAR הרקתה      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק )ר''מ 001  
      
+ ץע לספס תנקתהו הקפסא - יפמא תבחר     03.01.120

  2,520.00   350.00     7.20 יפמאה תוגרדמ ג''ע םייקה תמגודכ תכתמ רטמ   
      
, םילע יוקינ - ס''היב תוגג לכ לש יללכ יוקינ     03.01.130
םלושי הז ףיעס ( תוגגמ תלוספ יוניפו אוטאט      
הדובעה יכ תיבה בא לש תדרפנ המיתח רחאל      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק )האלמה ונוצר תועיבשל העצוב  

 25,020.00 . 10.30 כ"הס  

      
      
      

 25,020.00 תוריח - םירדהה ןיב ס''היב 30 כ"הס  

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../006 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     006 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר י ח  - ן ו ר ש ה  ר ד ה  ס ''ה י ב  40 ק ר פ       

      

י ל ל כ  - ן ו ר ש  ר ד ה  10.40 ק ר פ  ת ת       

      

4050458-350 - יעור רשק שיא      
      
רושיא רחאל ומלושי תודובעה לכ : הרעה      
רחאל תויומכה בתכ לע תיבה בא לש המיתחו      
הדובעה עוציב      
      
קוריפ , בויב תכירב הסכמ תהבגה עוציב     04.01.010
( המדאה ינפ לעמ הסכמה תהבגה ,  הרקתה      

  1,200.00   600.00     2.00 )םירומ רדח הנבמ ירוחאמ 'חי   
      
, םוקע רדג עטק קוריפ - םיבשחמ רדח טלקמ     04.01.020
1 כ ךרואב שדח רדג עטק הנקתהו הקפסא      
רדגה תזזה ללוכ , תינויבס תמגודכ םגד א"מ      
2כ הזזהל רדג כ"הס ( הפשה ןבאל ליבקמב      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק תיבה בא תייחנה י''פע לכה -  )א"מ  
      
- רפסה תיב תוריק לש תינוציח העיבצ     04.01.030
, םירוח לש ןוקיתו הריגס תללוכ הדובעה      
תמיתס , שדח חיט המלשהו ףפור חיט ףוליק      
העיבצו םוטיא ירמוחב םיקדסו םיצירח      
- ןימזמה תריחבל ןווגמ עבצב תינוציח      
- רפסה תיב ינבמ לכל תסחייתמ הדובעה      
םוגיפב שומיש ללוכ - טלפמוק הדובעה רוחמת      
לש תמלשומ העיבצל שורדה לכו ינקת םלוס      
רויס עצבל ןלבקה תוירחאב ( רפסה תיב      
םרטב הדובעה ףקיה תא ךירעהלו םידקמ      

 30,000.00    30.00  1000.00 )העצהה תשגה ר"מ   
      
יח תניפ דיל ליבי הנבמ ( שדח םיבשחמ הנבמ     04.01.040
םייק בויב הסכמ תהבגהו הריפח - )השדח      

    800.00   800.00     1.00 המדאה ינפ לעמ הבוגל 'חי   
      
יח תניפ דיל ליבי הנבמ ( שדח םיבשחמ הנבמ     04.01.050
תונולחב תותשר תפלחהו קורפ - )השדח      

  1,500.00   500.00     3.00 םימייק םוינמולא 'חי   
      
יח תניפ דיל ליבי הנבמ ( שדח םיבשחמ הנבמ     04.01.060
תודיחיב הרקת יחירא יוניפו קוריפ - )השדח      
יחירא קוריפ ללוכ , תוביטר ימתכ םע תודדוב      
תמאתה , םירלקירפס יזתמל תחתמ הרקת      
( םירלקנירפסל ביבסמ הטזור תמלשהו זתמה      

  1,200.00    40.00    30.00 )םייקה תמגודכ חיראה גוס 'חי   
      

 35,700.00 10.40.1 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: מכרז לפרסום   .../007 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     007 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 35,700.00 מהעברה      

      

      
תנקתהו הקפסא - ו תותיכ תותלד יוניפו קוריפ     04.01.070
י''פע קייודמ םוקימ ( 08\012 השדח תלד      
ןמש ריזחמ תנקתה ללוכ - )תיבה בא תיחנה      

  7,000.00 3,500.00     2.00 רזוח שומישמ תועבצא ןגמו 'חי   
      
הקפסא - למשח רדח תכתמ תלד יוניפו קוריפ     04.01.080
- השדח תכתממ 08\012 למשח תלד תנקתהו      
לוענמל םינסוא וא רדנליצ ללוכ השגל המוטא      

  2,500.00 2,500.00     1.00 רפסה תיב רטסמ רדנליצל המאתה - הילת 'חי   
      
רפסה תיב תונולח לכב יללכ םוינמולא ןוקית     04.01.090
תללוכ הדובעה - תיבה בא תיחנהל םאתהב      
,תותשר תפלחה , םירגוס לש ןוקית וא הפלחה      
םוטיא , תושבלה , תוידי .םיריצ, םיחירב      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק 'דכו ןוקיליס  
      
יוקינ - צ''טחו ס''היב תוגג לכ לש יללכ יוקינ     04.01.100
הז ףיעס ( תוגגמ תלוספ יוניפו אוטאט , םילע      
יכ תיבה בא לש תדרפנ המיתח רחאל םלושי      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק )האלמה ונוצר תועיבשל העצוב הדובעה  
      
- הדמעה לכ לש יוניפו קוריפ - הנשי יח תניפ     04.01.110
תובלתשמ םינבא יוניפ , םיצוקו היחמצ יוקינ      
- הדמעל ביבסמ ןשי רודיג יוניפ, ןוטב יחטשמו      
בא ןוצר תועיבשל יקנו רשיי חטשמ לבקל שי      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק )ר''מ 08 ברוקמב חטשמה חטש ( תיבה  
      
תלחזמ עוציב - תיבה בא ןויכראו ןסחמ תלוכמ     04.01.120
םימ תשילג תעינמל םוסחמ עוציב ללוכ םיימ      
גג לע 'מ 21 ךרואב "L" ןתיוז ךותיר י''ע      
טרופמ רבסה - )תלחזמ + ןתיוז (  הלוכמה      

  3,000.00   250.00    12.00 עוציב ינפל חקפמה י"ע ןתני רטמ   
      
תוליעפ אל תוטנו קותינ - תונב \ םינב םיתורש     04.01.130

  1,500.00   300.00     5.00 'פמוק םוטיא עוציבו רוח תריגס - גג טיילייקס ג''ע  
      
"אבס לקמ " םינגזמ תרנצל םוטיא טרפ עוציב     04.01.140
םינגזמ תורנצל תולעמ 54 תויוז תמלשה -      

    900.00   300.00     3.00 ךרוצה י''פע 'חי   
      

    350.00   350.00     1.00 ןמש ריזחמ תפלחה - בוליש תתיכ ד הנבמ 'חי  04.01.150
      

    350.00   350.00     1.00 תלדל ןמש ריזחמ תפלחה - םיעדמ רדח 'חי  04.01.160
      
      

 62,800.00 10.40.1 קרפ תתב הרבעהל

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../008 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     008 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 62,800.00 מהעברה      

      

      
    350.00   350.00     1.00 ןמש ריזחמ תפלחה 2 ד התיכ - ד הנבמ 'חי  04.01.170

      
    350.00   350.00     1.00 ןמש ריזחמ תנקתה - תונליא תתיכ 'חי  04.01.180

      
הקלחה דגנ םיספ תקבדה - טרופס םלוא     04.01.190

    500.00   500.00     1.00 'פמוק )תוגרדמ 01 דע ( הנובירטב תוגרדמ  
      

    100.00   100.00     1.00 תלד תידי ןוקית - 2ד התיכ 'חי  04.01.200

 64,100.00 יללכ - ןורש רדה 10.40 כ"הס  

      

צ ''ט ח  ה נ ב מ  - ן ו ר ש ה  ר ד ה  20.40 ק ר פ  ת ת       

      
דומיל רדח תועבצא ןגמ תנקתהו הקפסא     04.02.010

    250.00   250.00     1.00 צ''טח 'חי   
      
תשר יוניפו קוריפ - צ''טח תונליא הנבמ רצח     04.02.030
- השדח לצ תשר תנקתהו הקפסא , תמייק לצ      
תודימ ( םינחתומו תחתמ ילבכ החיתמ ללוכ      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק 078\095 תשרה  
      
תכתמ ןוגג , רצחל האיצי תלד לעמ ןוגג עוציב     04.02.035
ידומע ללוכ 064\004 תודימב ףטנס יוריק      

  8,500.00 8,500.00     1.00 'פמוק הכימת  
      
םינוש םינווגב ןמש עבצב רצח ינקתמ תעיבצ     04.02.040
םייקה ןווגה ץע עבצב ץע יטנמלא תעיבצ ללוכ      
בא רושיאב  קר - טלפמוק ןקתמל ריחמ(      

  6,000.00   600.00    10.00 'פמוק )תיבה  
      
תהבגהו הריפח - צ''טח תונליא הנבמ רצח     04.02.050
תשר הסכמ תמלשה ללוכ , זוקינ תכירב הסכמ      

  2,000.00 1,000.00     2.00 תמייק הכירבב זוקינל 'חי   
      
ןוטב תרוגח עוציב - צ''טח תונוליא הנבמ רצח     04.02.060
ןיבל תובלתשמ ףוציר ןיב הדרפהל 02 בחורב      
04 ןוטבה תרוגח הבוג , םיקחשמה רצח לוח      
רבעמל םיחתפ עוציב ללוכ לוחה ינפ לעמ  מ''ס      

  1,800.00   200.00     9.00 םידלי רטמ   
      
ןוטבה תרוק ג''ע תחתמ רדג תנקתהו הקפסא     04.02.070
ינפ לעמ 'מ 1 )ןוטבה תרוגח + רדגה הבוג (      

  2,700.00   300.00     9.00 תובלתשמה ףוציר רטמ   
      
      

 27,250.00 20.40.1 קרפ תתב הרבעהל

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../009 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     009 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 27,250.00 מהעברה      

      

      
ןגמ תנקתהו הקפסא - םירדה הנבמ ןסחמ     04.02.080

    250.00   250.00     1.00 תועבצא 'חי   
      
ןגמ תנקתהו הקפסא - תודש הנבמ ןסחמ     04.02.090

    250.00   250.00     1.00 תועבצא 'חי   
      
ןגמ תנקתהו הקפסא - תונליא הנבמ ןסחמ     04.02.100

    250.00   250.00     1.00 תועבצא 'חי   
      
תריגס עוציב -  תורצחב תובובה תיב ירוחאמ     04.02.110
בחור ( - )םינבמ 2 ( תשרב םידלי רבעמ      
ברוקמב תשרה  לדוג - )'מ 1 כ חוורמה      

  1,200.00   600.00     2.00 'פמוק 100\180  
      
לוח תשילג םוסחמ עוציב - תודש תיב רצח     04.02.120
ץעמ תוחול תנקתהו הקפסא -  הכרדמל      
- לוחה לעמ מ''ס 03 םיטלובו לוחב םירובק      

  2,800.00    80.00    35.00 תמייק תינויבס רדג ג''ע הנקתה רטמ   
      
, תודש ( תורצחב תובוב תיבל יוריק תפלחה     04.02.130
, םייק יוריק יוניפו קוריפ - )תונליא , םירדה      
ללוכ , ףטנסמ יוריק גג תנקתהו הקפסא      
יגרב םע רוביחו תכתמ תוטל תמלשה      

  6,000.00 2,000.00     3.00 'פמוק )5.1\2.6 תודימ ( תירוכסיא  
      
תעקתנ םוינמולא תלד - צ''טח - םירדה הנבמ     04.02.140
תמאתה תובלשמ תכמנהו קוריפ - תובלשמה      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק הבוג  
      
טרופסה םלוא דיל רצחב לכימ ןג - ל''קק הנבמ     04.02.150
בזרמ ללוכ םיפער גגל םימ תלחזמ עוציב -      
תלחזמה ךרוא ( םימה ןטלוקל רוביחו יכנא      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק בזרמ רוניצ + )2.6  
      
לוענמ תנקתהל םינזוא ךותיר - תונמוא טלקמ     04.02.160

    400.00   400.00     1.00 'פמוק ךותירה תעיבצו תזחשה ללוכ -  היילת  
      
תלד תועבצא ןגמ תפלחה - טרופס םלוא     04.02.170

    250.00   250.00     1.00 תיחרזמ 'חי   
      
תהבגהו קוריפ - םירדה ,בוליש תותיכ - צ''טח     04.02.180

    150.00   150.00     1.00 'פמוק מ''ס 051 הבוגל םיליעמ ילתמ  
      
      
      

 41,300.00 20.40.1 קרפ תתב הרבעהל

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../010 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     010 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 41,300.00 מהעברה      

      

      
ריקל םיגרבב תיננוכ עוביק - תונליא צ''טח     04.02.190

    100.00   100.00     1.00 'פמוק )הביצי אל תיננוכ(  

 41,400.00 צ''טח הנבמ - ןורשה רדה 20.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

105,500.00 תוריח - ןורשה רדה ס''היב 40 כ"הס  

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../011 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     011 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ש מ  ר ו צ  - ו ס ו ר  ר כ ב  ס ''ה י ב  50 ק ר פ       

      

י ל ל כ  - ו ס ו ר  ר כ ב  10.50 ק ר פ  ת ת       

      

9775877-350 ןנער - רשק שיא      
      
רושיא רחאל ומלושי תודובעה לכ : הרעה      
רחאל תויומכה בתכ לע תיבה בא לש המיתחו      
הדובעה עוציב      
      
- הסינכ תלד תפלחהו קוריפ -  תלהנמ רדח     05.01.010
העובצ תכתמ השדח תלד תנקתהו הקפסא      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק תועבצא ןגמו + ףוקשמ ללוכ  
      
רדח\'ד תותיכ הנבמ השדח םוריח תאיצי תלד     05.01.020
ריזחמו תועבצא ןגמ תנקתהו הקפסא - למשח      
העיבצו תלדל ביבסמ תושבלה ללוכ ןמש      

  1,500.00 1,500.00     1.00 לטכפש ינוקית ללוכ תלדל ביבסמ 'חי   
      
רדג תנקתהו הקפסא - הרוקמ טרופס שרגמ     05.01.050
הנקתה - הדוהי תורדג תמגודכ החישק תשר      

  7,000.00   200.00    35.00 םידומע אלל - תמייק רדג ג"ע רטמ   
      
תהבגה - )ברעמ ןווכ ( הרוקמ טרופס שרגמ     05.01.060
תורוניצ ךותיר תללוכ הדובעה תמייק רדג      
רדג תפסות ללוכ תמייק רדג ג"ע םינוולוגמ      

  7,000.00   200.00    35.00 )X 1.1'מ53 תודימ ( םייקה תמגודכ רטמ   
      
( ןמש עבצב םיגרוס תעיבצ - תוריכזמ הנבמ     05.01.070

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק )ר"מ 01 ברוקמב םיגרוסה חטש  
      
תמייק םוינמולא תלד יוניפו קוריפ - הירפס     05.01.080
תלד תנקתהו הקפסא - םינשי םיגרוס ללוכ      
ןגמו ןמש ריזחמ ללוכ ףנכ + עובק תלדלפ      
חתפ תודימ ( תיפנכ וד תלד תועבצא      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק (205\210  
      
קוריפ - ס''היב תוריכזמ דיל םיליבי םינבמ     05.01.090
הפצרה שוטיל , הנבמה תפצרמ יס יו יפ יוניפו      
ןווגב שדח יס יו יפ תקבדהו הקפסא - קבדמ      
-  יפקיה לנפ ללוכ ס''היב תלהנמ תריחבל      

 30,000.00   120.00   250.00 ר"מ 05 כ הנבמל ףוציר חטש ר"מ   
      
יוהד סקפסרפ גוגיז תפלחה - 'ב תותיכ הנבמ     05.01.100

  1,500.00   300.00     5.00 00.1\00.1 ברוקמב גוגיז תודימ - תונולחב 'חי   
      

  1,600.00   400.00     4.00 ב תותיכב ןמש יריזחמ תנקתהו הקפסא 'חי  05.01.110

 62,600.00 10.50.1 קרפ תתב הרבעהל

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../012 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     012 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 62,600.00 מהעברה      

      

      
רפסה תיב תונולח לכב יללכ םוינמולא ןוקית     05.01.120
תללוכ הדובעה - תיבה בא תיחנהל םאתהב      
תפלחה , םירגוס לש ןוקית וא הפלחה      
, תושבלה , תוידי .םיריצ, םיחירב ,תותשר      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק 'דכו ןוקיליס םוטיא  
      
םורד תיזח( ץוח תוריק תעיבצ - הירפס הנבמ     05.01.140

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ר"מ 08 ברוקמב חטש - )ברעמ +  
      
דיל ( םוריח תוגרדמ רדח תוריק תעיבצ     05.01.150

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ר"מ 04 ברוקמב חטש - )הירפס  
      
( רלוק םיימ ןקתמל זוקינו םיימ תדמע עוציב     05.01.170

  1,800.00   600.00     3.00 'פמוק )תיבה בא תייחנהל םאתהב םוקימ  
      
דיל טרופסה םלואל תחתמ ףושח ללח     05.01.180
הקפסא - הירפסה ןיבל ינוציח תוגרדמ רדח      
גרוס ג''ע הנקתה המוטא רדג לש הנקתהו      
יביטרוקד חפ י"ע המוטא הריגס עוציב - םייק      
01 ברוקמב חטש - ללחהו תלוספ תרתסהל      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק ר"מ  
      
ג''ע הקלחה דגנ םיספ תקבדה - ו תותיכ הנבמ     05.01.190

    500.00   500.00     1.00 'פמוק תוגרדמ  
      
ןגמ תפלחה -טקש רדח 'ג תותיכ הנבמ     05.01.200

    250.00   250.00     1.00 תועבצא 'חי   
      

    350.00   350.00     1.00 ןמש ריזחמ תפלחה - 'ג תותיכ הנבמ 'חי  05.01.210

 74,800.00 יללכ - וסור רכב 10.50 כ"הס  

      

צ ''ט ח  ו ס ו ר  ר כ ב  20.50 ק ר פ  ת ת       

      

ןולח תנירטיו ג"ע ןשי סקפסרפ גוגיז תפלחה     05.02.030
תנקתהו הקפסא - צ"טח תאובמ גג ללחב תשק      
הדובע VU דימע לגילופ \ סקפסרפמ גוגיז      
הנירטיוה לש תוברוקמ תויללכ תודימ - הבוגב      

 14,000.00 7,000.00     2.00 'פמוק ר''מ 41 הקולחה םע  
      
תאובמל הסינכ ץוח תוריק לש תינוציח העיבצ     05.02.050
חטש - םיקדסו םירוח ינוקית ללוכ - צ''טח      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק ר"מ 02 ברוקמב  
      
      

 16,500.00 20.50.1 קרפ תתב הרבעהל

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../013 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     013 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 16,500.00 מהעברה      

      

      
למשח ןוראל חפ תותלד תנקתהו הקפסא     05.02.070
ןוילע ספילק ןצחל ללוכ - תמייק סבג תשינב      
םרק ןווגב העובצ תיזח - ןורא לכל ןותחתלו      
וא זרלפ \ינברעש תמגודכ תונורא 3 רובע      

  4,200.00   700.00     6.00 ע''ווש ר"מ   
      
ףפור חיט ןוקית - תפקר תיב צ''טח ןסחמ     05.02.150
, לטכפש תבכש יולימו ןוקית , ןסחמה תרקתב      
ןוקיתה חטש - העיבצו הרקתה תקלחה      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק ר"מ 2 ברוקמב  
      
יחירא תפלחה - הקיסומ ד"ממ +  ןויבס הנבמ     05.02.160

    800.00    40.00    20.00 םימוגפ תיטסוקא הרקת 'חי   

 22,300.00 צ''טח וסור רכב 20.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 97,100.00 השמ רוצ - וסור רכב ס''היב 50 כ"הס  

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../014 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     014 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ו נ ת  - ן ו ר ש ה  ר ו א  ס ''ה י ב  60 ק ר פ       

      

ה ק י ס ו מ  ר ד ח  10.60 ק ר פ  ת ת       

      

8082787-050 רהוז - רשק שיא      
      
רושיא רחאל ומלושי תודובעה לכ : הרעה      
רחאל תויומכה בתכ לע תיבה בא לש המיתחו      
הדובעה עוציב      
      
ללוכ 06\06 תיטסוקא הרקת תנקתהו הקפסא     06.01.010
תוטלפ Z+L  יפקיה ליפורפ "T" תאשונ 'סנוק      

 14,700.00   210.00    70.00 ןא'גרוג תוילרנימ ר"מ   
      
ךרוא ( הרקתל תורבחתהל סבג רניס עוציב     06.01.020

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק העיבצו לטכפש ללוכ - ) 'מ 2 רניסה  

 15,700.00 הקיסומ רדח 10.60 כ"הס  

      

י ל ל כ  20.60 ק ר פ  ת ת       

      
רפסה תיב תונולח לכב יללכ םוינמולא ןוקית     06.02.010
תללוכ הדובעה - תיבה בא תיחנהל םאתהב      
תפלחה , םירגוס לש ןוקית וא הפלחה      
, תושבלה , תוידי .םיריצ, םיחירב ,תותשר      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק 'דכו ןוקיליס םוטיא  
      
- )הקיסומ הנבמ תאובמ ( תונב יתורש תלד     06.02.020

    200.00   200.00     1.00 'פמוק מ"ס 5ב הסינכ תלד ךותיח  
      
לפינ תפסות - ריק זרב תכראה תונב יתוריש     06.02.030

    300.00   100.00     3.00 ילד זרב גוסמ זרבל 'חי   
      
קוריפ- )םינב יתורש הקיסומ הנבמ תאובמ (     06.02.040

    600.00   200.00     3.00 ילד זרב גוסמ ריק זרב תפלחהו 'חי   
      
םינב יתורש תלדל תכתמ ףוקשמ תפלחה     06.02.050

    800.00   800.00     1.00 הקיסומ תאובמ 'חי   
      
ןסחמ דיל לוחליח רוב תשרל ןוטב תעבט ןוטיב     06.02.060

    300.00   300.00     1.00 'פמוק תיבה בא  
      
תפלחה - תיבה בא ןסחמ דיל - םינב יתורש     06.02.070

    200.00   200.00     1.00 רויכל תחתמ דולח לינ זרב 'חי   
      
תמלשה - תיבה בא ןסחמ דיל - םינב יתורש     06.02.080

    200.00   200.00     1.00 םייק ןולחל הפפר 'חי   
      

  5,600.00 20.60.1 קרפ תתב הרבעהל

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../015 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     015 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,600.00 מהעברה      

      

      
שגפמב ףוציר יחירא קוריפ - א תותיכ הנבמ     06.02.090
ףוצירו חטשמ לש ןוטב תביצח , הגרדמה םע      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק )ר"מ 5 ברוקמב ףוצירה רוזא חטש( שדחמ  
      
םיליעמו םיקיתל הלתמ עוציב - א תותיכ הנבמ     06.02.100
ץע חול הנקתהו הקפסא - אבה טוריפה י"פע      
"ר" תרוצב - מ"ס 053 + מ"ס011  ךרואב ןרוא      
םיוו ללוכ  - מ"ס 3 יבועו מ"ס  02 חולה בחור -      
ןווג תיניריוב עובצ לכה םיליעמו םיקית תילתל      
ינפל חקפמה י''ע רסמי טרופמ רבסה ( םוח      

  1,380.00   300.00     4.60 )עוציב רטמ   
      
הקפסא - )א תותיכ הנבמ דיל ( הלהנה יתורש     06.02.110
ללוכ םיחתפל ביבסמ תושבלה לש הנקתהו      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק הקימרקה יחוורמ ןיב הבור תמלשה  
      
לוענמ תפלחה - 'א תותיכו הלהנה יתורש     06.02.120
םינב יתורש תותלדב תוידי ללוכ יונפ סופת      

  1,200.00   300.00     4.00 תונבו 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 שלתנש ןולח גרוס עוביק - ב תותיכ הנבמ 'חי  06.02.130
      
הקפסא - םירומ רדח תלוגרפ יוניפו קוריפ     06.02.150
- ףער יוריק ללוכ השדח הלוגרפ תנקתהו      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק 063\002 תודימ  
      
ץע רדגל תוטל תמלשהו ןוקית - תיזכרמ המב     06.02.160
- םייקה עבצב העיבצ ללוכ - המבה ףקיהב      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק 'חי 02  
      
תמגודכ רדג תמלשה עוציב - תיזכרמ המב     06.02.170
ךומסב םייקה הקעמה חוורמב הדוהי תורדג      
- הקעמל תחתמ םידלי רבעמ תעינמל - המבל      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק )ר"מ 2( ךותירה תעיבצ ללוכ ךותירב רוביח  
      
-  ד התיכ ( תונולחב תותשר תפלחהו ןוקית     06.02.180
- ה התיכ  - 'חי 3 -ב התיכ - חפס א התיכ      

  4,800.00   600.00     8.00 ) ו התיכ , 3א התיכ דיל םיתורשב תשר 'חי   
      
ריזחמ תנקתהו הקפסא - א התיכ חפס רדח     06.02.190

    350.00   350.00     1.00 ןמש 'חי   
      
      
      
      

 21,230.00 20.60.1 קרפ תתב הרבעהל

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../016 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     016 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 21,230.00 מהעברה      

      

      
הקפסא , שא יוביכ תונורא יוניפו קוריפ     06.02.200
תודימב םישדח שא יוביכ תונורא תנקתהו      

  1,400.00   700.00     2.00 80\120 'חי   

 22,630.00 יללכ 20.60 כ"הס  

      

ה י פ ר ט  ר ד ח \ה י ר פ ס  30.60 ק ר פ  ת ת       

      
רבעמו רוביח עוציב הנבמה ריקב חתפ תחיתפ     06.03.010
)015\022 חתפה תודימ ( רדחל הירפסה ןיב      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק חתפל ביבסמ ףוקשמ עוציב ללוכ  
      
ללוכ הירפסה תרקתמ וקרב תילת ןקתמ תזזה     06.03.020

    400.00   400.00     1.00 'פמוק למשח 'קנ  
      
תויחנה י''פע שדחמ הנקתהו וקרב ךסמ קורפ     06.03.030

    250.00   250.00     1.00 'פמוק תיב בא  
      
ללוכ ריקה תחיתפ רוזאב תיללכ העיבצ עוציב     06.03.040
ןוקית ללוכ - ףוציר יהבג תמאתהו ןוקית      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק ר''מ 02 דע תיטסוקא הרקת תמאתהו  
      
םימוגפ הרקת יחירא תפלחה - הירפס     06.03.050

  1,000.00    50.00    20.00 םידדובב 'חי   
      
ףערה שגפמ ךרואל םיפער תחיתפ - הירפס גג     06.03.060
תעינמל םיחפ תפלחה , עפושמה גגה הצק םע      
בלשב ןתני קייודמ רבסה ( תוחלו םימ תסינכ      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק א"מ 01  כ )חקפמה י''ע עוציבה  

 10,650.00 היפרט רדח\הירפס 30.60 כ"הס  

      

ם י ר ו מ  ר ד ח  40.60 ק ר פ  ת ת       

      
06\06 ןלצרופ טינרג יחירא לש ףוצירו הקפסא     06.04.010
חיראה גוס - לנפה לעמ חיט ינוקיתו , לנפ ללוכ      

 17,000.00   200.00    85.00 הנמזה ינפל רושיאל ר"מ   
      
, תלהנמ רדח ( םירדח ללוכ םירומ רדח תעיבצ     06.04.020

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק םירדח 4 - )הריכזמו , חבטמ , תינגס  

 22,000.00 םירומ רדח 40.60 כ"הס  

      
      
      
      
      

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 
 

קובץ: מכרז לפרסום   .../017 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     017 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ב ש ח מ  ד ח  50.60 ק ר פ  ת ת       

      
םירוח תריגס ללוכ הרקתו תוריק תעיבצ     06.05.010

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק םיקדסו  

  3,000.00 םיבשחמ דח 50.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 73,980.00 תובונת - ןורשה רוא ס''היב 60 כ"הס  

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../018 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     018 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ב ע י  ר פ כ  - ן מ ר ט כ ש  ס ''ה י ב  70 ק ר פ       

ת ו י ל ל כ  ת ו ד ו ב ע       

      

י ל ל כ  ן מ ר ט כ ש  ס ''ה י ב  10.70 ק ר פ  ת ת       

      
7322122-450 - םהרבא - רשק שיא      
      
רושיא רחאל ומלושי תודובעה לכ : הרעה      
רחאל תויומכה בתכ לע תיבה בא לש המיתחו      
הדובעה עוציב      
      
- הנבמל הסינכ - תילגנא\םיעדמ תותיכ הנבמ     07.01.001
הקפסא , הנבמל הסינכ תלד יוניפו קוריפ      
ריזחמ ללוכ051\012 תיפנכ וד תלד תנקתהו      
)הלהב תוידי אלל ( רפוטסו תועבצא ןגמו ןמש      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק תלדלפ תמגודכ תלדה גוס -  
      
הסינכל ןימימ ףפור חיט קוריפ - ו-ד הנבמ     07.01.011
הרשי הרוצב ריקה תא תתסל שי - הנבמךל      
ריקה תעיבצו הקלחה עוציב , 2X5  תודימב      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק םייקה תמגודכ  
      
קוריפ - תועבצא ןגמ תפלחה - ד התיכ     07.01.020

    250.00   250.00     1.00 שדח תועבצא ןגמ תנקתהו 'חי   
      
ריצ תפלחה התיכל הסינכ תלד - ד הנבמ     07.01.021

    100.00   100.00     1.00 תלדל דבלב 'חי   
      
תעינמל ןונגנמ תנקתהו הקפסא - 1ו התיכ     07.01.030

    300.00   300.00     1.00 תלד תקירט 'חי   
      
העיקש ןוקית - למשחה חול דיל ו-ד הנבמ     07.01.031
םייק וצרט גוסמ ףוציר קוריפ - ףוצירב      

  1,500.00    50.00    30.00 תודדוב 'חי 03 כ - תופצרמ תפלחהו 'חי   
      
תודימב העובצ תכתמ תלד תנקתהו הקפסא     07.01.041
,  ו-ד םינבמב ינוציח ריקב מ"ס 05\מ"ס05      

  1,400.00   700.00     2.00 םיימ תיזכרמ - ב-א 'חי   
      
ןקתמל זוקינו םיימ תדמע עוציב - טרופס םלוא     07.01.170
בא תייחנהל םאתהב םוקימ ( רלוק םיימ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק )תיבה  
      
םירומ רדח הנבמ חור זגרא לש תיללכ העיבצ     07.01.180

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק תוריכזמו  
      
      

 13,850.00 10.70.1 קרפ תתב הרבעהל

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../019 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     019 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,850.00 מהעברה      

      

      
זגראו םיפער גג ןוקית - רמוש הנבמ ץופיש     07.01.190
םיבכור ןוטיב , םירסח םיפער תמלשה - חור      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק )ר"מ 6 ברוקמב גגה תודימ ( חור זגרא תעיבצו  
      
הנבמ ץוחו םינפ תוריק לש תינוציח העיבצ     07.01.200

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק רמוש  
      
תועצמאב ץעמ ןופלט\למשח ידומע קוזיח     07.01.210
שי ( ךומסה הנבמה ריקל ןוגיעו הדלפ ליפורפ      

  7,500.00 2,500.00     3.00 )רפסה תיבב םייק דומע קוזיח יפל עצבל 'חי   

 28,350.00 יללכ ןמרטכש ס''היב 10.70 כ"הס  

      

ר ד ח  ץ ו פ י ש  ן מ ר ט כ ש  20.70 ק ר פ  ת ת       

ם י ע ד מ \ת י ל ג נ א  ה נ ב מ  ם י ת ו ר ש       

      
+ םינב םיתורש יאת לש יוניפו הסירה קורפ     07.02.010
יופיח יוניפו קוריפ תללוכ הדובעה - תונב      
קוריפ , םימייק תוריקמ הקימרק יחירא       
5 קוריפ , ףוציר קוריפו , תויונב תוציחמ      
לע םירזיבאה לכ ללוכ , םירויכ , תולסא      
םימ תכרעמ קותינו קוריפ , הרקתהו תוריקה      
קוריפה תודובע לכ -  תוריקמ ןיחולדו בויב      
ךפש רתאל תלוספ תולוכמל יוניפ תוללוכ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק יוניפ ללוכ רשואמ  
      
ללוכ רויכ רובע חרפ זרבל זוקינו םימ 'קנ עוציב     07.02.020

  2,400.00   800.00     3.00 לינ זרב 'קנ   
      
תמייק בויב 'קנל תורבחתהו םיימ 'קנ עוציב     07.02.030

  4,800.00   800.00     6.00 לינ זרב ללוכ ,הלסא רובע 'קנ   
      

    800.00   800.00     1.00 לינ זרב ללוכ רלוק ןקתמל זוקינו םימ 'קנ עוציב 'קנ  07.02.040
      
ללוכ 'א הסרח הלסא לש הנקתהו הקפסא     07.02.050
יתומכ וד החדה לכימ ןוסאלפ גוסמ הרגאינ      

  7,200.00 1,200.00     6.00 ןבל ןווגב - הלסא בשומו הסכמ ללוכ 'חי   
      

    750.00   250.00     3.00 רויכל ןופיס תנקתהו הקפסא 'חי  07.02.060
      
לש הכורא היפ חרפ זרב לש הנקתהו הקפסא     07.02.070
תוירוניצ 2  תא רבחל שי ( לגדמ וא תמח      

  1,800.00   600.00     3.00 )םירק םימל זרבה 'חי   
      
      

 20,750.00 20.70.1 קרפ תתב הרבעהל

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../020 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     020 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 20,750.00 מהעברה      

      

      
תואספוקל תכתמ יסכמ הנקתהו הקפסא     07.02.080

    480.00   120.00     4.00 הפציר תפיטשל תשר ללוכ , הפצירב תרוקיב 'חי   
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק הפצר תפיטש רובע ילד זרב + םימ 'קנ עוציב 07.02.090
      
הריגס זרבו קלחמ ללוכה - םיימ תיזכרמ עוציב     07.02.100

    800.00   800.00     1.00 'פמוק םיימ רוקמ לכל  
      
ןלצרופ טינרג יחירא לש ףוצירו הקפסא     07.02.110
רושיא וא ןימזמה תריחבל 04\04 תודימב      
)רושיא תלבקל דע םיחירא קפסל ןיא ( חקפמה      
ללוכ מ"מ 3 הגופ בחור - 01R הקלחה םדקמ -      
הקפסא תללוכ הדובעה - חיראה ןווגב הבור      
קפסל אל ( שדח םוסמוס יולימ לש הסנכהו      

  4,400.00   220.00    20.00 )לוח ר"מ   
      
יופיח לעמ תוריק עטקו םיתורש תורקת תעיבצ     07.02.120

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק הקימרק  
      
תודימב םיחיראב תוריק יופיחו הקפסא      07.02.130
חיראה גוס ( - קירבמ גוסמ  ןימזמה רושיאל      
- )חקפמה רושיא וא ןימזמה תריחבל ןווגהו      
רחאל תוריקה תנכה תללוכ יופיחה תודובע      
חיט עוציב רחאל הקבדה וא תותיס , קוריפ      
,הדובעה ריחמה לולכה ךרוצה תדימב רשיימ      
שורדה לכו תוניפ , הבור תללוכ הדובעה      

  5,500.00   220.00    25.00 )מ"ס 062 יופיחה הבוג ( תמלשומ הדובעל ר"מ   
      
עובצ ףוקשמ + תכתמ תלד תנקתהו הקפסא     07.02.140
ןמש ריזחמ ללוכ םייקה תמגודכ תלדה ןווגב      
ףוקשמ - םיתורש ירדחל הסינכ תועבצא ןגמו      

  4,000.00 4,000.00     1.00 ףוצירה לעמ מ"ס 51 ןקתוי תלדה 'חי   
      
ךרואב קוצי שיש חטשמ לש הנקתהו הקפסא     07.02.150
חרפ  זרבל רוח , םיקוצי םירויכ 3 ללוכה 08.2      
םיליפורפמ תרגסמ תנכה תללוכ הדובעה ,      
םירבוחמ םירויכה תא תאשונה םינוולוגמ      
02 הבוגב היהת רויכה תיזח - ובמ'ג יגרבב      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק ןימזמה וא חקפמה תריחבל ןווג - מ"ס  
      
רושיאב ( תויתוכיא תוינובס הנקתהו הקפסא     07.02.160

    750.00   250.00     3.00 )חקפמה וא ןימזמה לש שארמ 'חי   
      
      
      

 43,680.00 20.70.1 קרפ תתב הרבעהל

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../021 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     021 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 43,680.00 מהעברה      

      

      
טלאוט ריינ קיזחמ לש הנקתהו הקפסא     07.02.170

  1,250.00   250.00     5.00 דבלב תכתממ 'חי   
      
, תוידי תמלשה \ ןוקית , תומייק תותלד ץופיש     07.02.180
ירדח תותלד לכ ( ןמש יריזחמ ןוויכ , םיחירב      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק )םיתורשה  
      
תודימב סקפסרפמ הארמ לש הנקתהו הקפסא     07.02.190

  1,200.00 1,200.00     1.00 80\280 'חי   
      
אתל ריחמ ( הפסרט תוציחמ הנקתהו הקפסא     07.02.200
ןווגב לכה יונפ סופת לוענמו תלד ללוכ - )דדוב      

 15,000.00 2,500.00     6.00 רפסה תיבב םייקה יפל 'חי   
      
'קנ עוציב ללוכ םיעקש וא םיקספמ תפלחה     07.02.210

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק ךרוצה יפל רואמ  
      
םיימ ןגומ הרואת ףוג לש הנקתהו הקפסא     07.02.220

  2,400.00   400.00     6.00 םינשי הרואת יפוג קוריפ ללוכ , LP  גוסמ 'חי   
      
הקראה ללוכ רלוק  רובע למשח 'קנ עוציב     07.02.230

    300.00   300.00     1.00 'פמוק ןקתמל תדרפנ  

 65,630.00 םיעדמ\תילגנא הנבמ םיתורש רדח ץופיש ןמרטכש 20.70 כ"הס  

      

ץ ו פ י ש  - ן מ ר ט כ ש  30.70 ק ר פ  ת ת       

ם י ר ו מ  ר ד ח  ם י ת ו ר ש       

      
+ םינב םיתורש יאת לש יוניפו הסירה קורפ     07.03.010
יופיח יוניפו קוריפ תללוכ הדובעה - תונב      
קוריפו ,  םימייק תוריקמ הקימרק יחירא       
לכ ללוכ ,רויכ , תולסא 2 קוריפ , ףוציר      
קותינו קוריפ , הרקתהו תוריקה לע םירזיבאה      
תודובע לכ -  תוריקמ ןיחולדו בויב םימ תכרעמ      
רתאל תלוספ תולוכמל יוניפ תוללוכ קוריפה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק יוניפ ללוכ רשואמ ךפש  
      
ללוכ רויכ רובע חרפ זרבל זוקינו םימ 'קנ עוציב     07.03.020

    800.00   800.00     1.00 לינ זרב 'קנ   
      
תמייק בויב 'קנל תורבחתהו םיימ 'קנ עוציב     07.03.030

  1,600.00   800.00     2.00 לינ זרב ללוכ ,הלסא רובע 'קנ   
      
      
      

  3,900.00 30.70.1 קרפ תתב הרבעהל

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../022 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     022 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,900.00 מהעברה      

      

      
ללוכ 'א הסרח הלסא לש הנקתהו הקפסא     07.03.040
יתומכ וד החדה לכימ ןוסאלפ גוסמ הרגאינ      

  2,400.00 1,200.00     2.00 ןבל ןווגב - הלסא בשומו הסכמ ללוכ 'חי   
      

    250.00   250.00     1.00 רויכל ןופיס תנקתהו הקפסא 'חי  07.03.050
      
לש הכורא היפ חרפ זרב לש הנקתהו הקפסא     07.03.060
תוירוניצ 2  תא רבחל שי ( לגדמ וא תמח      

    600.00   600.00     1.00 )םירק םימל זרבה 'חי   
      
תואספוקל תכתמ יסכמ הנקתהו הקפסא     07.03.070

    120.00   120.00     1.00 הפציר תפיטשל תשר ללוכ , הפצירב תרוקיב 'חי   
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק הפצר תפיטש רובע ילד זרב + םימ 'קנ עוציב 07.03.080
      

    800.00   800.00     1.00 תירונ םגד ריק רויכ תנקתהו הקפסא 'חי  07.03.090
      
ןלצרופ טינרג יחירא לש ףוצירו הקפסא     07.03.100
רושיא וא ןימזמה תריחבל 04\04 תודימב      
)רושיא תלבקל דע םיחירא קפסל ןיא ( חקפמה      
ללוכ מ"מ 3 הגופ בחור - 01R הקלחה םדקמ -      
הקפסא תללוכ הדובעה - חיראה ןווגב הבור      
קפסל אל ( שדח םוסמוס יולימ לש הסנכהו      

  1,100.00   220.00     5.00 )לוח ר"מ   
      
5 לש חטשב דבלב םיתורש תורקת תעיבצ     07.03.110

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק םיפוקשמ 3 + ר"מ  
      
תודימב םיחיראב תוריק יופיחו הקפסא      07.03.120
חיראה גוס ( - קירבמ גוסמ  ןימזמה רושיאל      
- )חקפמה רושיא וא ןימזמה תריחבל ןווגהו      
רחאל תוריקה תנכה תללוכ יופיחה תודובע      
חיט עוציב רחאל הקבדה וא תותיס , קוריפ      
,הדובעה ריחמה לולכה ךרוצה תדימב רשיימ      
שורדה לכו תוניפ , הבור תללוכ הדובעה      

  3,300.00   220.00    15.00 )מ"ס 042 יופיחה הבוג ( תמלשומ הדובעל ר"מ   
      
רושיאב ( תויתוכיא תוינובס הנקתהו הקפסא     07.03.130

    500.00   250.00     2.00 )חקפמה וא ןימזמה לש שארמ 'חי   
      
טלאוט ריינ קיזחמ לש הנקתהו הקפסא     07.03.140

    500.00   250.00     2.00 דבלב תכתממ 'חי   
      
      
      

 14,970.00 30.70.1 קרפ תתב הרבעהל

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../023 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     023 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,970.00 מהעברה      

      

      
, תוידי תמלשה \ ןוקית , תומייק תותלד ץופיש     07.03.150
ירדח תותלד לכ ( ןמש יריזחמ ןוויכ , םיחירב      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק )םיתורשה  
      
תודימב סקפסרפמ הארמ לש הנקתהו הקפסא     07.03.160

  1,200.00 1,200.00     1.00 80\280 'חי   
      
'קנ עוציב ללוכ םיעקש וא םיקספמ תפלחה     07.03.170

    500.00   500.00     1.00 'פמוק ךרוצה יפל רואמ  
      
םיימ ןגומ הרואת ףוג לש הנקתהו הקפסא     07.03.180

  1,200.00   400.00     3.00 םינשי הרואת יפוג קוריפ ללוכ , LP  גוסמ 'חי   

 18,670.00 םירומ רדח םיתורש ץופיש - ןמרטכש 30.70 כ"הס  

      

ח ב ט מ  ץ ו פ י ש  - ן מ ר ט כ ש  40.70 ק ר פ  ת ת       

ם י ר ו מ  ר ד ח       

      
זרב + רויכ + שיש + חבטמ ןורא יוניפו קוריפ     07.04.010

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק שישה לעמ םיחירא יופיח +  
      
תודימב ןותחת חבטמ ןורא הנקתהו הקפסא     07.04.020
- תוריגמ 2 + , תותלד הקולח - 062\06\09      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק םרק הקאיימרופ ןווג  
      
ןקתומ ) רכוס\הפק ( ףדמ תנקתהו הקפסא     07.04.030

    800.00   800.00     1.00 'פמוק 03\002 תודימ - חבטמה ןורא לעמ  
      
ללוכ מ"ס 3 יבוע רסיק שיש הנקתהו הקפסא     07.04.040

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק 06\062 זרבל רוחו רויכל חתפ  
      
הנקתה 06\04 חבטמ רויכ תנקתהו הקפסא     07.04.050

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק 2" רטוקב ןופיס ללוכ הנותחת  
      

    800.00   800.00     1.00 חבטמל הכורא היפ חרפ זרב הנקתהו הקפסא 'חי  07.04.060
      
06 ( 2 הקימרק יחיראב תוריק  יופיחו הקפסא     07.04.070

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק )ישה לעמ מ''ס  
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק םרק ןווג - הרקתו תוריק ןוחבטמ תעיבצ 07.04.080
      

    350.00    70.00     5.00 למשח יעקש ירזיבא תפלחה 'חי  07.04.090
      
הנקתה םימ ןגומ לוגע ת"ג תנקתהו הקפסא     07.04.100

    600.00   200.00     3.00 םינשי םיפוג קוריפ ללוכ - LP הרונ תינוציח 'חי   

 15,550.00 40.70.1 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: מכרז לפרסום   .../024 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     024 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ רפס יתב 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 15,550.00 מהעברה      

      

      
רובע םימ 'קנ עוציב - היצלטסניא 'עמ יוניש     07.04.110

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק ריק םייק זרב םוקמב לינ חרפ זרב  

 16,550.00 םירומ רדח חבטמ ץופיש - ןמרטכש 40.70 כ"הס  

      

ט ר ו פ ס  ם ל ו א  - ן מ ר ט כ ש  50.70 ק ר פ  ת ת       

      
08\012 ףוקשמו תלד תפלחה - םירודכ ןסחמ     07.05.010
רדנליצ לוענמ ללוכ תכתממ השדח תלדל      

  3,500.00 3,500.00     1.00 תועבצא ןגמ ללוכ תיבה בא רטסמל םאתומ 'חי   
      
דרוב טנמצ חולב תונולח תריגס - טרופס םלוא     07.05.020
העיבצו לטכפש עוציב , 'סנוק תינב ללוכ עובצ      
תודימב תונולחה יחתפ תודימ , ריקה ןווגב      
, 051\04 ,  05\44 ,  001\44 , תונתשמ      

 11,200.00   800.00    14.00 תרגסמ קוריפ תללוכ הדובעה 'חי   

 14,700.00 טרופס םלוא - ןמרטכש 50.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

143,900.00 תויללכ תודובע ץבעי רפכ - ןמרטכש ס''היב 70 כ"הס  

477,850.00 ןורשה בל תירוזא הצעומ רפס יתב כ"הס

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 
 

קובץ: מכרז לפרסום   .../025 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     025 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ םידלי ינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ר ד  י נ ב  10 ק ר פ       

      

ר ו ר ד  ן ג  10.10 ק ר פ  ת ת       

      

הצוחה החיתפ תישאר הסינכ תלדל ןוויכ יוניש     01.01.010
  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ךרוצה תדימב ףוקשמ תפלחה ,  

      
האיציב הנגה הקעמ רדג תנקתהו הקפסא     01.01.020
לש תינויבס רדגה םגד הינחל הסינכה רעשמ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק )'מ 2 ךרוא ( תותשר הדוהי  
      
תיתחת תעיבצו ףושפש - םיתורשה ןיב דומע     01.01.030

    300.00   300.00     1.00 'פמוק דומעה  
      

    900.00   300.00     3.00 תונולחב תותשר תפלחה 'חי  01.01.040
      
רדגה תקתעה ( ןגל הסינכב רדג קוריפ     01.01.050

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק )רבעמה תבחרהל סקילפ תיב ןוויכל הלאמש  

  5,700.00 רורד ןג 10.10 כ"הס  

      

ס ק י ל פ  ת י ב  20.10 ק ר פ  ת ת       

      
    300.00   300.00     1.00 דבלב שא יוביכ ןורא תפלחהו קוריפ 'חי  01.02.010

    300.00 סקילפ תיב 20.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  6,000.00 רורד ינב 10 כ"הס  
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קובץ: מכרז לפרסום   .../026 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     026 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ םידלי ינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל ו א ג  20 ק ר פ       

      

ה מ ק ש  ן ג  10.20 ק ר פ  ת ת       

      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק טולימ תלדל עובק חתפמ תנקתהו הקפסא 02.01.010
      
תמלשה , חבטמ שיש הקימרק יחירא ןוקית     02.01.020

    500.00   500.00     1.00 'פמוק םידדובב םייקה תמגודכ םיחירא  

    900.00 המקש ןג 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

    900.00 םילואג 20 כ"הס  
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קובץ: מכרז לפרסום   .../027 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     027 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ םידלי ינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ד ה  ת ו נ ג  30 ק ר פ       

      

ר ד ה  ן ו נ ג  10.30 ק ר פ  ת ת       

      

    250.00   250.00     1.00 תועבצא ןגמ תנקתהו הקפסא - ד"ממ תלד 'חי  03.01.010
      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק מ''ס 051 הבוגל םיליעמ ילתמ תהבגה 03.01.020
      
, דבלב רויכל תחתמ חבטמ ןורא תפלחה     03.01.030
תפלחה ,  רויכהו שישה קוריפ תא תללוכ 'בעה      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק ותומדקל בצמה תרזחהו ןורא עטק  
      
'קנ ללוכ רצחה זרב + רויכ תנקתהו הקפסא     03.01.040

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק בויבו םימ  
      
ריק ןגל חבטמה ןיב סבגמ הדרפה ריק עוציב     03.01.050
קפלדל ןולח חתפ ללוכ ר"מ 01כ לש חטשב      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק עבצו לטכפש ללוכ  
      
הלק תלד - חבטמל תלד תנקתהו הקפסא     03.01.060

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק ןמש ריזחמו תועבצא ןגמ ללוכ לרוקד  
      
תמגודכ 'חי 21 ןגב תורובש תופצרמ תפלחה     03.01.070

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק םייקה  

 12,950.00 רדה ןונג 10.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 12,950.00 רדה תונג 30 כ"הס  
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קובץ: מכרז לפרסום   .../028 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     028 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ םידלי ינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ח  40 ק ר פ       

      

ת י צ ר ח  ן ג  10.40 ק ר פ  ת ת       

      

- ץוח יפלכ החיתפל הסינכ תלד ןוויכ יוניש     04.01.010
  1,000.00 1,000.00     1.00 ףוקשמ תפלחה ךרוצה תדימב 'חי   

      
תירפרפ לוענמ תנקתהוה הקפסא - טולימ תלד     04.01.020

    400.00   400.00     1.00 תלדב עובק 'חי   
      
הבוגל רדג תהבגה תפסות - תיחרזמ רדג     04.01.030

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק 2.00  

  3,400.00 תיצרח ןג 10.40 כ"הס  

      

ן ו ל א  ן ג  20.40 ק ר פ  ת ת       

      
םיאתל ןימימ ףסונ םיתורש את עוציב : הרעה      
םימייק      
      
בשומ + הרגאינ + הלסא תנקתהו הקפסא     04.02.010

  1,200.00 1,200.00     1.00 קיטסלפמ הלסא 'חי   
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק ךומסה אתל תורבחתה , בויבו םימ קנ עוציב 04.02.020
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק אתה תוריק ג"ע הקימרק יחירא יופיח עוציב 04.02.030
      
+ 06\012 בחור ץע תלד תנקתהו הקפסא     04.02.040

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק סבגמ ריק תיזח תינב + ףוקשמ  
      
םימ ןגומ לוגע הרואת ףוג + רואמ 'קנ עוציב     04.02.050

    500.00   500.00     1.00 'פמוק קספמו  

  6,000.00 ןולא ןג 20.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  9,400.00 תורח 40 כ"הס  
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קובץ: מכרז לפרסום   .../029 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     029 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ םידלי ינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו נ י  50 ק ר פ       

      

ם י נ ר ו א  ן ג  10.50 ק ר פ  ת ת       

      

    300.00   300.00     1.00 חבטמ זרב תפלחה 'חי  05.01.010
      

    200.00   200.00     1.00 חבטמ ןולח תשר תפלחה 'חי  05.01.020
      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק תובוב תניפ הקימרק יחירא ןוקית 05.01.030
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק תוביטר ירוזא הרקתב עבצ ינוקית 05.01.040
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק הבוג ילדבה חבטמב שיש ןוקית 05.01.050

  2,050.00 םינרוא ןג 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  2,050.00 בוני 50 כ"הס  

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../030 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     030 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ םידלי ינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ב ע י  60 ק ר פ       

      

ן פ ג  ן ג  10.60 ק ר פ  ת ת       

      

הללצה ידומעל הנגה גופס תנקתהו הקפסא     06.01.010
  3,000.00   750.00     4.00 'מ 5.1 הבוגב 'חי   

      
, ןגהמ האיציב הנגה הקעמל תפסות עוציב     06.01.020

    900.00   900.00     1.00 'מ 2 ךרואב םייקה תמגודכ הקעמ ףיסוהל שי 'חי   
      
חבטמ תפלחה - הרעה      
      
רויכ שיש ללוכ םייק חבטמ ןורא יוניפו קוריפ     06.01.030

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק תוריקמ יופיח קוריפ , םיזרבו  
      
ףדמ + ןותחת חבטמ ןורא הנקתהו הקפסא     06.01.040

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק רכוס הפק  ןוילע  
      
רויכל חתפ ללוכ רסיק שיש הנקתהו הקפסא     06.01.050

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק זרבו  
      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק חבטמל הכורא היפ זרב הנקתהו הקפסא 06.01.060
      
הנקתהב 06\04 רויכ הנקתהו הקפסא     06.01.070

    800.00   800.00     1.00 'פמוק ןופיס ללוכ הנותחת  
      
שישה לעמ הקימרק יחירא יופיח עוציב     06.01.080

    900.00   900.00     1.00 'פמוק םייקה תמגודכ  
      
הקפסא - הסינכ תלוגרפ לעמ יוריק קוריפ     06.01.090
( תמייק 'בנוק ג"ע הנקתה ףטנס תנקתהו      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק 05.2\00.6 תודימ  
      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק ןולחב הרובש תיכוכז תפלחה 06.01.100

 20,000.00 ןפג ןג 10.60 כ"הס  

      

ג ו ר ת א  ן ג  20.60 ק ר פ  ת ת       

      
    250.00   250.00     1.00 ןימי םיתורש את תלדל תועבצא ןגמ תפלחה 'חי  06.02.010

    250.00 גורתא ןג 20.60 כ"הס  

      

ע ב ט ב  ן ג  30.60 ק ר פ  ת ת       

      
גגב םוטיא - ד"ממ תרקתב תוביטר ןוקית     06.03.010

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק םימוגפ םיחירא תפלחהו  

  1,000.00 עבטב ןג 30.60 כ"הס  

      

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../031 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     031 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ םידלי ינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ל ב  ה ו ו ח  ן ג  40.60 ק ר פ  ת ת       

      
תנקתהוה הקפסא "םלועה תאירב" רדח תלד     06.04.010

    250.00   250.00     1.00 תועבצא ןגמ 'חי   
      
תנקתהו הקפסא "םלועה תאירב" רדח תלד     06.04.020

    350.00   350.00     1.00 ןמש ריזחמ 'חי   
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק םיימה תכירבל ביבסמ הנגה רדג עוציב 06.04.030
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק בויבל חבטמ רוניצ רוביח 06.04.040
      
הנכה ללוכ 31\4 תודימב ןוטב חטשמ תקיצי     06.04.050

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק )יח תניפ דיל ( מ"ס 01 יבועב לזרב תשרו  

 10,100.00 בלב הווח ןג 40.60 כ"הס  

      

ב ל ב   ה נ ש ו ש  ן ג  50.60 ק ר פ  ת ת       

      

    350.00   350.00     1.00 ןמש ריזחמ תנקתהו הקפסא - טולימ תלד 'חי  06.05.010

    350.00 בלב  הנשוש ןג 50.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 31,700.00 ץבעי 60 כ"הס  

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 
 

קובץ: מכרז לפרסום   .../032 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     032 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ םידלי ינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ס ה  ר פ כ  70 ק ר פ       

      

ב ל ב  ן ג  10.70 ק ר פ  ת ת       

      

ריזחמ תנקתהו הקפסא - רצחל  האיצי תלד     07.01.010
    350.00   350.00     1.00 ןמש 'חי   

      
הללצה ידומעל הנגה יגופס תנקתהו הקפסא     07.01.020

  1,400.00   350.00     4.00 מ''ס 051 הבוגב 'חי   
      
תנקתהו הקפסא - ןגל הסינכ תלד יוניפו קוריפ     07.01.030
הצוחה החיתפ ןוויכ - ףוקשמ ללוכ השדח תלד      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק תועבצא ןגמו ןמש ריזחמ ללוכ  
      
ןולחלו לודגה ןולחל תשר תנקתהו הקפסא     07.01.040

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק ןגל הסינכה  
      

    800.00    40.00    20.00 תודדוב 'חי - םימוגפ הרקת יחירא תפלחה 'חי  07.01.050
      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק תרגסנ אל תלדה - ד"ממ תלד ןוויכו ןוקית 07.01.060

  8,450.00 בלב ןג 10.70 כ"הס  

      

ת פ ק ר  ן ג  20.70 ק ר פ  ת ת       

      
    250.00   250.00     1.00 תועבצא ןגמ תנקתהו הקפסא - תישאר תלד 'חי  07.02.010

      
    350.00   350.00     1.00 ןמש ריזחמ תנקתהו הקפסא - תישאר תלד 'חי  07.02.020

      
    500.00   500.00     1.00 'פמוק מ"ס 02 חוורמ - םיתורש תותלד רוציק 07.02.030

      
םעו םימוגפ תיטסוקא הרקת יחירא תפלחה     07.02.040

    800.00    40.00    20.00 תודדוב 'חי - תוביטר ימתכ 'חי   

  1,900.00 תפקר ןג 20.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 10,350.00 סה רפכ 70 כ"הס  

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 
 

קובץ: מכרז לפרסום   .../033 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     033 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ םידלי ינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר מ ש מ  80 ק ר פ       

      

ם י נ צ י נ  ן ג  10.80 ק ר פ  ת ת       

      

גופסמ הללצה ידומעל יופיצ תנקתהו הקפסא     08.01.010
  2,400.00   600.00     4.00 מ''ס 051 הבוגב 'חי   

      
    ******************  
      
    ******************  
      
    ******************  
      
ללחה תכיפהו הסינכ תספרמ ץופיש : הרעה      
דחוימ ךוניחל ילופיט רדחל      
      
יבועב ןוטב קולבב תספרמב םיחתפ תריגס     08.01.020

  3,600.00   180.00    20.00 תוריקל תויורבחתה ללוכ ,מ"ס 02 ר"מ   
      

  6,000.00   150.00    40.00 העיבצל הנכהו ןבל טכילש + רוחש חיט עוציב ר"מ  08.01.030
      
ןגמו ןמש ריזחמ +  תלד תנקתהו הקפסא     08.01.040

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק תועבצא  
      

    600.00   200.00     3.00 ןגזמל עקשו תורש יעקש עוציב 'חי  08.01.050
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק רדחה לש ץוחו םינפ העיבצ 08.01.060
      

  1,800.00 1,800.00     1.00 05\001 תודימב רדחב ןולח תנקתהו הקפסא 'חי  08.01.070
      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק א"מ 1 ךרוא שישמ ןולחל ןדא עוציב 08.01.080
      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק םייקה תמגודכ ףוציר לנפ תנקתהו הקפסא 08.01.081
      
םימ ןגומ הרואת ףוגב רדחל הרואת תפסות     08.01.090

    600.00   300.00     2.00 5T טאוו 2\62 יטנסרולפ 'חי   
      
    ******************  
      
    ******************  
      
    ******************  
      
תכיפהו ןגב תובוב תניפ ץופיש : הרעה      
דחוימ ךוניחל ילופיט רדחל ללחה      
      
      

 21,500.00 10.80.2 קרפ תתב הרבעהל

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../034 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     034 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ םידלי ינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 21,500.00 מהעברה      

      

      
העיבצו םיעלס רמצ דודיב ללוכ סבג ריק תינב     08.01.100

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק ר"מ 8 ריקה חטש  
      
ןגמו ןמש ריזחמ +  תלד תנקתהו הקפסא     08.01.110

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק תועבצא  

 27,500.00 םינצינ ןג 10.80 כ"הס  

      

ה נ א ת  ן ג  20.80 ק ר פ  ת ת       

      
    800.00   200.00     4.00 תותלד יפוקשמ תעיבצ 'חי  08.02.010

    800.00 הנאת ןג 20.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 28,300.00 תרמשמ 80 כ"הס  

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../035 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     035 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ םידלי ינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ד ר ו נ  90 ק ר פ       

      

ה ל א  ן ג  10.90 ק ר פ  ת ת       

      

    250.00   250.00     1.00 תועבצא ןגמ תנקתהו הקפסא - הסינכ תלד 'חי  09.01.010
      

    250.00   250.00     1.00 תועבצא ןגמ תנקתהו הקפסא -  ד"ממ תלד 'חי  09.01.020
      

    350.00   350.00     1.00 ןמש ריזחמ תנקתהו הקפסא הסינכ תלד 'חי  09.01.030
      

    300.00   300.00     1.00 ןגל הסינכ תלדל ףס עוציב 'חי  09.01.040
      

    400.00   400.00     1.00 שדח רויכל רצחב רויכ תפלחה 'חי  09.01.050
      
הנופה דצב תירוחא רצחב רדג תהבגה     09.01.060

    700.00   700.00     1.00 'פמוק הרפסמל  

  2,250.00 הלא ןג 10.90 כ"הס  

      

ב ל ה  ת ר י ש  30.90 ק ר פ  ת ת       

      
    250.00   250.00     1.00 תועבצא ןגמ תפלחה - לאמש םיתורש תלד 'חי  09.03.010

      
םידומע יופיצ - רצחה זכרמ הללצה ידומע     09.03.020

  1,200.00   600.00     2.00 051 הבוג דע גופסב 'חי   

  1,450.00 בלה תריש 30.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  3,700.00 הידרונ 90 כ"הס  

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 
 

קובץ: מכרז לפרסום   .../036 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     036 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ םידלי ינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ז ו ע  י נ צ י נ  01 ק ר פ       

      

ב י ב א  ן ג  10.01 ק ר פ  ת ת       

      

תועבצא ןגמ תנקתהו הקפסא - ד"ממ תלד     10.01.010
    250.00   250.00     1.00 תלדל 'חי   

      
    400.00   400.00     1.00 'פמוק םירובש םילנפ תפלחהו ןוקית - ןגל הסינכב 10.01.020

      
    500.00   500.00     1.00 'פמוק )'חי ( ןגה זכרמב םיעוקש ףוציר יחירא ןוקית 10.01.030

      
    500.00   500.00     1.00 'פמוק םילעמ גג ןויקינ 10.01.040

  1,650.00 ביבא ןג 10.01 כ"הס  

      

ת י ב ה  ן ג  20.01 ק ר פ  ת ת       

      
תועבצא ןגמ תנקתהו הקפסא - ד"ממ תלד     10.02.010

    250.00   250.00     1.00 ד"ממ תלדל 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 חבטמ ןולח הריגס ןונגנמ ןוקית 'חי  10.02.020
      
שי - ד"ממ תלד תוימטג תפלחהה וא ןוקית     10.02.030

    200.00   200.00     1.00 'פמוק 7 רפוסב הימוגה תא קיבדהל  

    650.00 תיבה ןג 20.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  2,300.00 זוע ינצינ 01 כ"הס  

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 
 

קובץ: מכרז לפרסום   .../037 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     037 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ םידלי ינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל א י ר ז ע  11 ק ר פ       

      

ס ו ק י פ  ן ג  10.11 ק ר פ  ת ת       

      

הללצה ידומעל הנגה גופס תנקתהו הקפסא     11.01.010
  2,400.00   600.00     4.00 מ''ס 051 הבוגב 'חי   

  2,400.00 סוקיפ ןג 10.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  2,400.00 לאירזע 11 כ"הס  

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../038 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     038 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ םידלי ינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ר ו  ן י ע  21 ק ר פ       

      

ד ק ש  ן ג  10.21 ק ר פ  ת ת       

      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק םוריח תאיציב תורובש תוגרדמ ןוקית 12.01.010
      
ריק תנקתהו הקפסא - ץוח תספרמ תריגס      12.01.020
לטכפש + 'סנוק ג''ע דצ לכמ הטלפ דרובטנמצ      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק )3\3 ריקה תודימ ( עבצו  
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק ידגנה ריקל םינוילע חבטמ תונורא תקתעה 12.01.030
      
תודימב םייק קולב ריקב חתפ תריבש     12.01.050

    900.00   900.00     1.00 'פמוק תלוספ יוניפ ללוכ חבטמ יש לעמ 052\021  
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק העיבצו לטכפש ללוכ חיטב חתפה דוביע 12.01.060
      
3.0 \05.2 תודימב שיש תנקתהו הקפסא     12.01.070

    600.00   600.00     1.00 'פמוק חתפה ךותב ןקתוי , קפלד רטבע  
      
רוזאב שישה לעמ הקמירק חירא יופיח ןוקית     12.01.080

    500.00   500.00     1.00 'פמוק חתפה ץרפנ וב  
      
תיטסוקא הרקת יחירא תנקתהו הקפסא     12.01.090

  1,200.00    40.00    30.00 תוביטר ימתכ םע םימוכפ 'חי   
      
הקפסא הסינכ תספרמ לעמ ףטנס קוריפ     12.01.100

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק 4\5.5 שדח ףטנס תנקתהו  
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק ןיקת אל תלדלפ תלד ןונגנמ תפלחה 12.01.110
      
ינוקית - הרקתו תוריק לש תיללכ העיבצ     12.01.120
תוריקמ םירזיבא קוריפ , םירוחו םיקדס      
בצמה תרזחהו ןויקנ - שדחמ הנקתהו      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ותומדקל  
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק הנבמה לש תימדק תיזח ץוח תעיבצ 12.01.130

 16,300.00 דקש ןג 10.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 16,300.00 דרו ןיע 21 כ"הס  

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../039 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     039 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ םידלי ינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד י ר ש  ן י ע  31 ק ר פ       

      

ס י ק ר נ  ן ג  10.31 ק ר פ  ת ת       

      

הסינכ תלד לעמ האיצי ת"ג תנקתהוה הקפסא     13.01.010
    500.00   500.00     1.00 רואמ 'קנ ללוכ תישאר 'חי   

      
  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק הרואת יפוג ללוכ תיטסוקא הרקת יוניפו קוריפ 13.01.030

      
ללוכ השדח תיטסוקא הרקת תנקתהו הקפסא     13.01.040

 25,500.00   170.00   150.00 תוילרנימ תוטלפ Z+L 06\06 'נוק ר"מ   
      
41\4 06\06 הרואת יפוג תנקתהו הקפסא     13.01.050
הרואת ףוג לכ חטבהל שי 5T  תורונ ללוכ טאוו      

  8,750.00   350.00    25.00 הנבמה 'סנוקל 'חי   

 35,950.00 סיקרנ ןג 10.31 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 35,950.00 דירש ןיע 31 כ"הס  

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../040 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     040 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ םידלי ינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו פ  41 ק ר פ       

      

ס ד ה  ן ג  20.41 ק ר פ  ת ת       

      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק 051 הבוג לעמ םיליעמ ילתמ תהבגה 14.02.010
      
תנקתהו הקפסא , הנטק הלסא יוניפו קוריפ     14.02.020

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק הרגאינ ללוכ הלודג הלסא  
      
הקפסא , םיתורישב ןשי רויכ יוניפו קוריפ     14.02.030

    800.00   800.00     1.00 'פמוק ןופיס ללוכ שדח רויכ תנקתהו  
      

  1,200.00   400.00     3.00 תונולח תותשר תפלחהו ןוקית 'חי  14.02.040
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק םידדובב םירובש הקימרק יחירא ןוקית 14.02.050

  4,500.00 סדה ןג 20.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  4,500.00 תרופ 41 כ"הס  

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../041 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     041 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ םידלי ינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ש מ  ר ו צ  51 ק ר פ       

      

ז ו פ ת  ן ג  10.51 ק ר פ  ת ת       

      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק מ''ס 051 הבוג לעמ םיליעמ ילתמ תהבגה 15.01.010
      
ןגל חבטמה ןיב סבגמ הדררפה ריק עוציב     15.01.020
ןולח חתפ ללוכ ר"מ 01כ לש חטשב ריק      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק עבצו לטכפש ללוכ קפלדל  
      
הלק תלד - חבטמל תלד תנקתהו הקפסא     15.01.030

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק ןמש ריזחמו תועבצא ןגמ ללוכ לרוקד  
      
רויכ תנקתהו הקפסא , םיתורשב רויכ קוריפ     15.01.040

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק שיש חטשמ םע קוצי שדח  
      

    300.00    50.00     6.00 תודדוב 'חי - ד"ממב תיטסוקא הרקת תמלשה 'חי  15.01.050

  6,500.00 זופת ןג 10.51 כ"הס  

      

ר מ ת  ן ג  20.51 ק ר פ  ת ת       

      

םעו םימוגפ תיטסוקא הרקת יחירא תפלחה     15.02.010
    800.00    40.00    20.00 םידדובב הפלחה - תוביטר ימתכ 'חי   

    800.00 רמת ןג 20.51 כ"הס  

      

ן ב ד ב ו ד  ן ג  50.51 ק ר פ  ת ת       

      
    200.00   200.00     1.00 'פמוק מ"ס 051 הבוגל םיליעמ ילתמ תהבגה 15.05.010

    200.00 ןבדבוד ןג 50.51 כ"הס  

      

ו נ ל ש  ן ג  70.51 ק ר פ  ת ת       

      
    200.00   200.00     1.00 'פמוק 051 הבוג לעמ םיליעמ ילתמ תהבגה 15.07.010

    200.00 ונלש ןג 70.51 כ"הס  

      

ז ו ג א  ן ג  80.51 ק ר פ  ת ת       

      
    500.00   500.00     1.00 'פמוק )םילעננ אל תונולח ( םיחירב תונולח ןוקית 15.08.010

      
    500.00   500.00     1.00 'פמוק םילנפ ןוקית 15.08.020

  1,000.00 זוגא ןג 80.51 כ"הס  

      
      
      
      

  8,700.00 השמ רוצ 51 כ"הס  

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../042 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     042 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ םידלי ינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר פ א  ר ע ש  61 ק ר פ       

      

ם י ר ו ר ד  ן ג  10.61 ק ר פ  ת ת       

      

ןוויכל המיסח ( תינויבס רדג תנקתהו הקפסא     16.01.010
רדגה גוס שפשפ רעש ללוכ רצחב ןסחמה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק א"מ6 - )תינויבס  
      

    600.00   300.00     2.00 םישדח םיזרבל םיתורשב םיזרב תפלחה 'חי  16.01.020
      
הכורא היפ שדח זרבל חבטמב זרב תפלחה     16.01.030

    600.00   600.00     1.00 רוברב םגד 'חי   
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק ןגה תונולחל תוליענ תנקתה 16.01.040

  3,200.00 םירורד ןג 10.61 כ"הס  

      

ת י פ ו ח  ן ג  20.61 ק ר פ  ת ת       

      
    250.00   250.00     1.00 תועבצא ןגמ תנקתהו הקפסא - ד"ממ תלד 'חי  16.02.010

      
רעשל ההבגה תפסות - םינגל תישאר תלד     16.02.020

  1,000.00 1,000.00     1.00 ןמש ריזחמ תנקתה ללוכ - םייק 'חי   
      
וא הפלחה - ןגל הסינכב םילנפו תופצרמ ןוקית     16.02.030

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק ךרוצה י''פע םיחירא תמלשה  
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק ןגה תונולחל תוליענ תנקתה 16.02.040

  2,750.00 תיפוח ןג 20.61 כ"הס  

      

י ל א י ל ח נ  ן ג  30.61 ק ר פ  ת ת       

      
    500.00   500.00     1.00 'פמוק ןגה תונולחל תוליענ תנקתה 16.03.010

    500.00 ילאילחנ ןג 30.61 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  6,450.00 םירפא רעש 61 כ"הס  

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../043 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     043 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ םידלי ינג 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ו נ ת  71 ק ר פ       

      

ת י ז ה  ן ג  20.71 ק ר פ  ת ת       

      

שי - הינחל האיציב םייק הקעמל תפסות עוציב     17.02.010
3 יללכ ךרוא - תפסות םייקה תמגודכ םילשהל      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק א"מ  
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק לרוקד תלד - 08\012 ןסחמל תלד תפלחה 17.02.020

  2,000.00 תיזה ןג 20.71 כ"הס  

      

ז ר א  ן ג  30.71 ק ר פ  ת ת       

      
    800.00   800.00     1.00 'פמוק חבטמ שישב ךופה עופיש ןוקית 17.03.010

      
    500.00   500.00     1.00 'פמוק גגב הליזנ ןוקית 17.03.020

      
  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק תונולחב םיסירת תפלחהו ןוקית 17.03.030

  2,300.00 זרא ןג 30.71 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  4,300.00 תובונת 71 כ"הס  

186,250.00 ןורשה בל תירוזא הצעומ םידלי ינג כ"הס

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../044 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     044 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ םוי תונועמ 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר פ א  ר ע ש  ה פ נ א  ן ו ע מ  10 ק ר פ       

      

ת ו ר ע ה  00.10 ק ר פ  ת ת       

      

- לכימ - ןועמה תלהנמ רשק שיא      
    054-9200137  

תורעה 00.10 כ"הס            

      

ר י מ ז  ת ת י כ  10.10 ק ר פ  ת ת       

      
  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק תונולחה לכל םיגרוס תעיבצ רימז תתיכ 01.01.010

      
    100.00   100.00     1.00 תלדל רפוטס תנקתה 'חי  01.01.020

      
םילנפ תמלשה ללוכ םילנפ תקבדה - תספרמ     01.01.030

    500.00   500.00     1.00 'פמוק םיפפור  

  2,100.00 רימז תתיכ 10.10 כ"הס  

      

ש ו ש פ  ת ת י כ  20.10 ק ר פ  ת ת       

      
  1,200.00   300.00     4.00 תונוליו תוליסמ קוזיחו תונולחל תותשר ןוקית 'חי  01.02.010

      
    400.00   200.00     2.00 תוימוג תפלחה , תולזונ תורגאינ ןוקית 'חי  01.02.020

  1,600.00 שושפ תתיכ 20.10 כ"הס  

      

י נ ו ר פ ע  ת ת י כ  30.10 ק ר פ  ת ת       

      
    900.00   300.00     3.00 תונולחל תותשר ןוקית 'חי  01.03.010

      
  1,000.00 1,000.00     1.00 תחלקמל תינגא תבכרהו הקפסא 'חי  01.03.020

      
ןוויכ ללוכ דודל םיימ לברעמ תנקתהו הקפסא     01.03.030

    700.00   700.00     1.00 'פמוק תולעמ 54ל םימ דוד טטסומרט  

  2,600.00 ינורפע תתיכ 30.10 כ"הס  

      

ה פ נ א  ת ת י כ  40.10 ק ר פ  ת ת       

      
  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק תחלקמל תינגא תבכרהו הקפסא 01.04.010

      
ןוקית ללוכ תוריקמ םיחיטש יוניפו קוריפ     01.04.020

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק םיחיטשה ירוזא העיבצו  

  2,500.00 הפנא תתיכ 40.10 כ"הס  

      
      
      
      

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../045 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     045 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ םוי תונועמ 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל ל כ  50.10 ק ר פ  ת ת       

      
תוריק חבטמהו תותיכה לכ לש תיללכ העיבצ     01.05.010

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק ץע תורדגו הרקת  
      
תרידח תעינמ 'מ 1ב ןוגג תלדגה - תלהנמ רדח     01.05.020

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק םימשג ימ  
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק חבטמ ריקב הליזנ ןוקית 01.05.030

 18,000.00 יללכ 50.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 26,800.00 םירפא רעש הפנא ןועמ 10 כ"הס  

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../046 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     046 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ םוי תונועמ 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו נ י  ס ו ט פ י ל ק א  ן ו ע מ  20 ק ר פ       

      

י ל ל כ  10.20 ק ר פ  ת ת       

      

- יחרזמ רמת - ןועמה תלהנמ רשק שיא      
    050-3757801  
      
ןיב הדרפה , ישאר ףוגמב םימ רוביח תדרפה     02.01.010
םיקלח תפלחה ללוכ ןגל בשומה רוביח      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק םידולח תורוניצ יעטקו םידולח  
      
םשג דגנ ןוגג תנקתהו הקפסא הסינכ תלד     02.01.020

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק ףטנס יוריק הנירטיוה בחורב  

  3,700.00 יללכ 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  3,700.00 בוני סוטפילקא ןועמ 20 כ"הס  

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../047 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     047 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ םוי תונועמ 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ף ע י  - י נ ו ר פ ע  ן ו ע מ  30 ק ר פ       

      

י ל ל כ  10.30 ק ר פ  ת ת       

      

קינומ ןועמה תלהנמ - רשק שיא      
    050-7458183  
      
םיירושרש תורוניצ - םינגזמ לש זוקינ תורוניצ     03.01.010
ןליפורפילופ מ"מ 23 חישק רוניצ עצבל שי -      
וכשמי אל םידליהש ךכ ריקל תולש םע עבוקמ      

  1,600.00   400.00     4.00 'פמוק תרנצה תא  
      
יס יו יפ לנפ יוניפו קוריפ - רורדו שושפ תתיכ     03.01.020

  2,000.00    20.00   100.00 שדח לנפ תנקתהו הקפסא ןשי רטמ   
      
תפלחה,  םיצעל ביבסמ רודיג - תורצח     03.01.030

    500.00   250.00     2.00 'פמוק שדח קובמבל ץעה תא ףטועש קובמבה  
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק םירגוס םיוו , תונולח ןוקית - הנבמה תונולח 03.01.040
      

  1,500.00   300.00     5.00 תונולחב תועורק תותשר ןוקית 'חי  03.01.050
      
תוחולל ביבסמ םיטסייל תפלחהו ןוקית     03.01.060

    400.00   400.00     1.00 'פמוק תותיכב  
      
- םילזונ םיזרב + תולסא לש תורגאינ ןוקית     03.01.070

    600.00   600.00     1.00 'פמוק םיזרבה לכ - תימוג תפלחה  
      
שי - םיריסה תפיטשל זרב תפסוה - חבטמ     03.01.080

    700.00   700.00     1.00 'פמוק ימוג רוניצ + רויכל תחתמ זרב ףיסוהל  
      

    750.00   250.00     3.00 תועבצא יניגמ תנקתהו הקפסא 'חי  03.01.090
      
הזיחא תידי תנקתהו הקפסא- תוטועפ תתיכ     03.01.100

    400.00   200.00     2.00 היטבמאב תוקוניתל 'חי   
      
תנקתהו הקפסא - )שושפ + םירורד( תוספרמ     03.01.110

  2,600.00 1,300.00     2.00 'פמוק זוקינו םימ 'קנ + ןופיס +זרב + רויכ  
      
םימ לברעמ תנקתהו הקפסא - חבטמ דוד     03.01.120

    900.00   900.00     1.00 'פמוק תולעמ 54 דע טטסומרטל 'פמט ןוויכו דטדל  
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק שושפ תספרמ תעיבצ 03.01.130
      
תועבצא ןגמ קוריפ - רצחל האיצי ליבי הנבמ     03.01.140
ץע תוגרדמ תפלחה , הפצרל דומצ הנקתהו      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק ליביה הנבמל הסינכ  

 14,150.00 10.30.3 קרפ תתב הרבעהל

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../048 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     048 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע
ןורשה בל תירוזא הצעומ םוי תונועמ 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,150.00 מהעברה      

      

      
4X4 תודימב ןוטב חטשמ תקיצי - חבטמ     03.01.150

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק הפשא יחפ רובע  

 16,650.00 יללכ 10.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 16,650.00 ףעי - ינורפע ןועמ 30 כ"הס  

 47,150.00 ןורשה בל תירוזא הצעומ םוי תונועמ כ"הס

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 

קובץ: מכרז לפרסום   .../049 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןורשה בל תירוזא הצעומ : ןימזמה
)זוכיר( 6102 )תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

 
08/06/2016

דף מס':     049 6102 ) תיב קדב ( ךוניח תודסומ הקזחא 'בע

  

הנבמ ךס  

   477,850.00 ןורשה בל תירוזא הצעומ רפס יתב 1 הנבמ  
  

   186,250.00 ןורשה בל תירוזא הצעומ םידלי ינג 2 הנבמ  
  

    47,150.00 ןורשה בל תירוזא הצעומ םוי תונועמ 3 הנבמ  

 

  

לכה ךס  

   711,250.00  יללכ כ"הס  

7271364-05-351:סקפ 7271364-450, 7271964-050   המידק 54 דלישטור     הסדנה יתוריש יול

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_________)תונועמ( החנה זוחא ,_________)םידלי ינג ( החנה זוחא , ________ )ס''היב( החנה זוחא
מ''עמ םיללוכ םניא םיריחמה

____________                             _______________________________
ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש

 

קובץ: מכרז לפרסום 4434889-40 )0.32.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


