
יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
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הור-ןג תירוזא הצעומ

1202 ת ר ג ס מ  ה ז ו ח 
 

21/01/2021 ה ד י ח י  י ר י ח מ 
דף מס':     001

יללכ 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל ל כ  10 ק ר פ       
      
י ל ל כ  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
: יללכ        
יבמופ זרכמ" מ קלחכ  הדיחי יריחמ  ןלהל       
.  הור-ןג תירוזאה הצעומה לש ........... . סמ      
יללכה טרפימה יפל  הנעצובת תודובעה לכ      
םינקתה יפלו הנורחא הרודהמ ידרשמ ןיבה      
.  םיבייחמה      

יללכ 1.10 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יללכ 10 כ"הס            

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     002

הרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  80 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 05 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ     08.1.0005
ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב      

             12.00 .ינקת רטמ           
      
57 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ לבא ל"נכ     08.1.0010

             15.00 מ"מ רטמ           
      
011 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ לבא ל"נכ     08.1.0015

             26.00 מ"מ רטמ           
      
יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ  לבא ל"נכ     08.1.0025

             10.00 מ"מ 05 רטוק )"הרבוק"( רטמ           
      
יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ לבא ל"נכ     08.1.0030

             12.00 )"הרבוק"( רטמ           
      
מ"מ 57 רטוקב חישק .יס.יו.יפ רוניצ לבא ל"נכ     08.1.0090

             19.00 . מ"מ 2.3 ןפוד יבועו רטמ           
      
רוניצמ הנכומ הריפחב שיבכ תיצחל לוורש     08.1.0140
הכישמ טוח ללוכ 23/5" יבועב 4" רטוק הדלפ      

             92.00 .ינקית ןומיס טרסו לוורשה תווצקב ןומיסו רטמ           
      
רוניצמ הנכומ הריפחב שיבכ תיצחל לוורש     08.1.0145
הכישמ טוח ללוכ 23/5" יבועב 6" רטוק הדלפ      

            133.00 .ינקית ןומיס טרסו לוורשה תווצקב ןומיסו רטמ           
      
מ"ס 06 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.1.0200
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      

          1,066.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי           
      
רטוק ימורט את םילבכל הרקב את לבא ל"נכ     08.1.0205

          1,355.00 מ"ס 031 קמועב מ"ס 08 'חי           
      
/ הכרדמ תחיתפ רובע הריפחל ריחמ תפסות     08.1.0375
תחנה ךרוצל מ"ס 06-04 בחורב ליבש      
בצמה תרזחהו ליבש/הכרדמ ןוקית ,תורוניצ      

             52.00 .ותומדקל רטמ           
      
גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי     08.1.0450
ללוכ מ"ס 06/06/06 תודימב ,'מ 4 הבוג דע      
יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח      
לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות      

            548.00 םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש 'חי           
      
      

1.80 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     003

הרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי לבא ל"נכ     08.1.0455

            624.00 08/06/06 תודימב ,'מ 7-5 הבוגב גוס לכמ 'חי           
      
גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי     08.1.0460
ללוכ מ"ס 001/08/08 תודימב ,'מ 9-8 הבוגב      
יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח      
לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות      

            875.00 םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש 'חי           
      
רואמ ידומעב דוסיה יגרבל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.1.0565
םסיסב רשאו העונת ייאו םיפ"צש תוגורעב      
. תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב      
תויחנה יפל עבורמ וא לוגע היהי יוסיכה      
דומעה ןווג יפל רונתב עובצ , ףונה לכירדא      

            218.00 םיגרבה 4 לכ תא תוסכל בייח יוסיכה 'חי           
      
הדלפ ספ ללוכ הרואת תיזכרמל דוסי תקראה     08.1.0580
תקראהל רבוחמו דוסיה לזרבל ךתורמ ןבלוגמ      

            268.00 חולה 'חי           
      
לידב הפוצמו תשוחנמ יושע תוקראה ספ     08.1.0590
םיגרבו תוזרבה םע מ"ס 51 -כ ךרואב      

             89.00 תויקסידו 'חי           
      
ןוטב דוסי תלדגהל ,ןויז ללוכ 03-ב ןוטב תקיצי     08.1.0600
תביצח/תריפח ללוכ הרקב אתל וא דומעל      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו ץע תינבת ,רובה      

            925.00 .םישורדה ק"מ           
      
למשח תורונצ לעמ מ"ס 01 יבועב ןוטב תפיטע     08.1.0610

            134.00 .תרושקתו ר"מ           
      
למשח תורונצ לעמ מ"ס 51 יבועב ןוטב תפיטע     08.1.0615

            170.00 .תרושקתו ר"מ           
      
םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.1.0625

            174.00 .חקפמה תיחנה יפל תלוספ רתאל ותלבוהו 'חי           
      
ר"ממ 52 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.1.0660
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

             14.00 .םידומעל הרידח רטמ           
      
53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ לבא ל"נכ     08.1.0665

             19.00 ר"ממ רטמ           
      
      
      
      

1.80 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     004

הרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.1.0705
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ר"ממ 4X3 וא 6X2 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

             11.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.1.0710
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 5.2X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

             11.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ לבא ל"נכ     08.1.0715

             12.00 N2XY(XLPE) רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.1.0745
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 01X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

             32.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.1.0750
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 61X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

             34.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ           
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.1.0755
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 61X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

             49.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ           
      
)EPLX( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.1.0765
    YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ר"ממ 53X3 + 61 ךתחב לבכ .היזכרמל      

             71.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה רטמ           
      
לש 55761IP םגד למשחל  ןוטב תחמוג     08.1.1095
761 בחור :םינפ תודימב ע"ש וא "סקימידר"      
012 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס      
,הביצח / הריפח תוברל ,מ"ס 55 קמועו מ"ס      

          1,777.00 סוסיב ,ןויז 'חי           
      
םע FTH751IP םגד למשחל  ןוטב תחמוג     08.1.1125
בחרומ  רטסאילופ ןוראל םאתומ ןוטב סיסב      
בחור :םינפ תודימב ע"ש וא "סקימידר" לש      
)עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 751      
/ הריפח תוברל ,מ"ס 45 קמועו מ"ס 042      

          2,513.00 סוסיב ,ןויז ,הביצח 'חי           
      
      
      

1.80 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     005

הרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
ןנכותמ שיבכ רוזאב םייק הרואת את תקתעה     08.1.1170
םילבכ תכראה תוברל, תננכותמ הכרדמ רוזאל      
תמאתה תוברלו םימייק םיילמשח םירוביחו      

            982.00 .תננכותמ הכרדמ הבוגל אתה הסכמ הבוג 'חי           
      
למס םע לזרב תקציימ םייק הרקב אתל הסכמ     08.1.1195
ללוכ 052C גוסמ מ"ס 05 רטוקב היריעה      

            920.00 .םייקה קוליסו קוריפ 'חי           
      
למס םע לזרב תקציימ םייק הרקב אתל הסכמ     08.1.1205
ללוכ 052C גוסמ מ"ס 06 רטוקב היריעה      

          1,080.00 .םייקה קוליסו קוריפ 'חי           
      
למס םע לזרב תקציימ םייק הרקב אתל הסכמ     08.1.1215
ללוכ 004D גוסמ מ"ס 06 רטוקב היריעה      

          1,178.00 .םייקה קוליסו קוריפ 'חי           
      
גרודמו יקנ ,ררבנ ימוקמ רמוחמ אבומ יולימ     08.1.1270
יולימל ,יללכה טרפמה תושירדל םאתומ      
דע הבטרהבו קודיהב תובכשב תולעת      
רפעה קוליס תוברל טרפמ י"פע תופיפצל      

             34.00 רשואמ הכיפש רתאל רופחה ק"מ           
      
תפיטע לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב     08.1.1290
שיבכ / הכרדמ טלפסא תיתחת דעו רוניצה      

            230.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל ק"מ           
      
רטסאילופמ תונוראב ןקתומ למשח חול הנבמ     08.1.1580
םגד טיילרוא תרצות תמגודכ ןיירושמ      
    2836-RQ 083 קמוע :ילמינימ לדוגב ,ע"ש וא  
מ"מ 622,1 הבוג ,מ"מ 511,1 בחור ,מ"מ      
םיקרפתמ םילנפ ,דוסי יגרבו םילוורש תוברל      
.םילנפה ירוחאמ ןיד יספ לע ןקתויש דויצו      
,םינעגמ ,םרז יקיספמ ןוגכ ימינפה דויצה      
טרופמכ ,תודיחיה יפל דדמיי 'דכו םינועש      

          5,435.00 'פמוק         .ךשמהב  
      
רפמא 36X3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב     08.1.2250
ללוכ ,ךמסומ קדוב וא למשחה תרבח י"ע      
הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת      
,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל דע תרזוח      
תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ      
תוינכת תשגהו למשח רוביח תלבקל למשחה      

          1,679.00 'פמוק         .תודע  

ץוח תרואתל תונכה 1.80 כ"הס            

      
      
      
      

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     006

הרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  2.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
ןקתה י"פע ורצויי הז קרפב תועורזהו םידומעה      
.הנורחאה ותרודהמב 218 - י"ת ילארשיה      
םילגד יקיזחמו תועורזה ,םידומעה יריחמ      
טרפמ י"פע ןרציה לעפמב העיבצ םיללוכ      
ןווגב רונתב יולק ,תיטטסורטקלא סקלפוד      
היהת עבצל תוירחא .ןימזמה י"ע רחביש      
. תוחפל םינש 5 ךשמל      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.2.0005
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
/ "תורוא שעג" תרצות, רטמ 3 הבוגו 2"/4"      
וא "הרואת ילעפמ רוח ןב" / "הסדנה .ה.ל.פ"      
טרפמ י"פע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש      

            469.00 .סקלפוד 'חי           
      
םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע לבא ל"נכ     08.2.0010
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      

            504.00 ,רטמ 5.3 הבוגו 2"/4" 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.2.0020
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
/"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 4 הבוגו 4"/6"      
וא "הרואת ילעפמ רוח ןב" / "הסדנה .ה.ל.פ"      
טרפמ י"פע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש      

          1,104.00 .סקלפוד 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.2.0050
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
/"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 6 הבוגו 3"/4"      
וא "הרואת ילעפמ רוח ןב" / "הסדנה .ה.ל.פ"      
טרפמ י"פע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש      

          1,169.00 .סקלפוד 'חי           
      
      
      
      

2.80 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     007

הרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.2.0080
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
/"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 8 הבוגו 4"/6"      
וא "הרואת ילעפמ רוח ןב" / "הסדנה .ה.ל.פ"      
טרפמ י"פע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש      

          1,919.00 .סקלפוד 'חי           
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.2.0100
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רטוקב גרודמו לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
/"תורוא שעג" תרצות ,רטמ 01 הבוגו 4"/6"/8"      
וא "הרואת ילעפמ רוח ןב" / "הסדנה .ה.ל.פ"      
טרפמ י"פע ןרציה לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש      

          2,780.00 .סקלפוד 'חי           
      
ג ר ד ו מ  ל ו ג ע  ך ת ח      
      
4 הבוגב גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע     08.2.0725
םינבלוגמ הדלפ תורוניצמ ,4"/3" םירטקב ,'מ      
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ללוכ .םח ץבאב      
דוסיה תטלפ יוסיכל םוינימולא תקיצי םייושע      
ףוג תא םיביכרמה תורוניצה ןיב םירוביחהו      
הסכמ םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה      
שעג" תרצות  ,הטסורינ יושע הריגס גרובו      
ע"ש וא "רוח ןב" / "הסדנה .ה.ל.פ" / "תורוא      
לעפמב סקלפוד טרפמ י"פע עובצ רשואמ      

            870.00 . ןרציה 'חי           
      
גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע  לבא ל"נכ     08.2.0730

          1,006.00 ,4"/6" םירטקב ,'מ 4 הבוגב 'חי           
      
גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע  לבא ל"נכ     08.2.0735

            803.00 ,5.2"/3"/6" םירטקב ,'מ 4 הבוגב 'חי           
      
גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע לבא ל"נכ     08.2.0740

          1,023.00 ,4"/6" םירטקב ,'מ 5.4 הבוגב 'חי           
      
גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע  לבא ל"נכ     08.2.0745

          1,146.00 ,5.2"/3"/6" םירטקב ,'מ 5.4 הבוגב 'חי           
      
גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע  לבא ל"נכ     08.2.0750

            961.00 ,4"/3" םירטקב ,'מ 5 הבוגב 'חי           
      

2.80 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     008

הרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע לבא ל"נכ     08.2.0755

          1,060.00 ,4"/6" םירטקב ,'מ 5 הבוגב 'חי           
      
גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע לבא ל"נכ     08.2.0760

          1,097.00 ,5.2"/3"/6" םירטקב ,'מ 5 הבוגב 'חי           
      
גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע לבא ל"נכ     08.2.0765

          1,162.00 ,4"/6" םירטקב ,'מ 6 הבוגב 'חי           
      
גרדומ לוגע יביטרוקד הרואת דומע לבא ל"נכ     08.2.0770

          1,805.00 ,4"/6"/01" םירטקב ,'מ 6 הבוגב 'חי           
      
'מ 1 הבוגב מ"ס 08 רטוקב ןוטב תילוח     08.2.2170
דגנ הנגה ךרוצל הרואתה דומע לע "תשבלומ"      

            188.00 העיגפ 'חי           
      

             63.00 .םילגד 1 -ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ 'חי          08.2.2460
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הדדוב עורז     08.2.2490
תרבוחמו מ"ס 001 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב      
תרצות ,10201225 ט"קמ .הרואת דומעל      
ןווגב העובצ ,רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג"      

            220.00 .טקיורפה להנמ תטלחה י"פע 'חי           
      
לזרב רוניצמ הייושע הדדוב עורז לבא ל"נכ     08.2.2495
מ"ס 051 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב ןבלוגמ      

            253.00 ,10201225 ט"קמ .הרואת דומעל תרבוחמו 'חי           
      
"קרב םאות" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.2.2580
וא 10001425 ט"קמ "תורוא שעג" תרצות      

            320.00 .רשואמ ע"ש 'חי           
      
"קרב םאות" םגד הלופכ תיביטרוקד עורז     08.2.2585
וא 10004425 ט"קמ "תורוא שעג" תרצות      

            523.00 .רשואמ ע"ש 'חי           
      
,'מ 08.0 "רוא" םגד תדדוב תיביטרוקד עורז     08.2.3060
וא  10311525 ט"קמ ,"תורוא שעג" תרצות      

            400.00 .רשואמ ע"ש 'חי           
      
ט"קמ הלופכ ךא ל"נכ 'מ 08.0 "רוא" עורז     08.2.3061

            607.00 .רשואמ ע"ש וא 10312525 וא 10314525 'חי           
      
      
      
      
      
      

2.80 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     009

הרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     08.2.4725
דימע תיכוכז יביס םע טנוברקילופמ דומעה      
חפמ וא סויזלצ תולעמ 031 דע לש 'פמטב      
ז" אמ םע ,חפ ןוגג םע מ"מ 5.2 יבועב ןבלוגמ      
לע םג קותינ[,A01 AK01 םרזל יזאפ וד      
2KAPOC םגדכ תופעתסה יקדהמ םע ]ספאה      
ע"ש וא IXEGOS תרצות 3KAPOC וא      
תרצות םיסנפל האיצי יקדהמ םע רשואמ      

            202.00 סנפל דע לבכו הקראה ספ םע ,XINOHP 'חי           
      
םואתו םולשת ללוכ למשח תשרל תורבחתה     08.2.4830
תודובע לכ תוברל ,תימוקמ תושרו ח"ח םע      

            910.00 .םישורדה רזעה ירמוחו 'חי           

ץוח תרואתל תועורזו םידומע 2.80 כ"הס            

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןקתה תוקידבב ודמעי  DEL -ה דויצ לכ       
םיסנפה יריחמ .הנורחאה ותרודהמב ילארשיה      
קפוסמה חולשמהמ הנמ תקידב םיללוכ דויצהו      
יפל חטשב תומיא תקידבו ןרציה לעפמב      
.חקפמה תשירד      
םינש 01-ל היהת הרואתה ףוגל תוירחאה      
ךשמל היהת הקלדהה דויצל תוירחא ,תוחפל      
,DEL םניאש ,םירחא םיסנפ .תוחפל םינש 01      
ןקתה תוקידבב ודמעיו ורצויי הקלדהה דויצו      
.הנורחאה ותרודהמב ילארשיה      
םינש 5-ל היהת הרואתה ףוגל תוירחאה       
5 ךשמל היהת הקלדהה דויצל תוירחא ,תוחפל      
.תוחפל םינש      
      
דויצ ,הרונ םיללוכ הרואת יפוג / םיסנפה יריחמ      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      
םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה      
יפל ןווגב העיבצ תוברל 'פמוק סנפל דעו      
םיבייחמ ךרע יווש םירצומ . ןימזמה תריחב      
.  סדנהמהמ  בתכב רושיא      
      
תובוחר תראהל -DEL סונארוא הרואת ףוג     08.3.0745
םוינימולא תקיצי .םירבעמו םיליבש ,םיבלושמ      
לעב ,רונתב רטסאילופ תקבאב עובצ ,ץחלב      
,מ"מ 4 יבועב תמסוחמ תיכוכז תשדע      
אתב DVP הפוצמ רוהט םוינימולא רוטקלפר      
W12 קפסהב MUL014,1.םוטא יטפוא      
וא הרואת שעג תרצות K0003 לש םינווגב      

          1,106.00 ע"ש 'חי           
      

3.80 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     010

הרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
תובוחר תראהל -DEL סונארוא הרואת ףוג     08.3.0750
םוינימולא תקיצי .םירבעמו םיליבש ,םיבלושמ      
לעב ,רונתב רטסאילופ תקבאב עובצ ,ץחלב      
,מ"מ 4 יבועב תמסוחמ תיכוכז תשדע      
אתב DVP הפוצמ רוהט םוינימולא רוטקלפר      
W53 קפסהב MUL043,2.םוטא יטפוא      
הרואת שעג תרצות K0004-0003 לש םינווגב      

          1,497.00 .ע"ש וא 'חי           
      
תובוחר תראהל -DEL " ןתיא " הרואת ףוג     08.3.0755
םוינימולא תקיצי .םירבעמו םיליבש ,םיבלושמ      
לעב ,רונתב רטסאילופ תקבאב עובצ ,ץחלב      
,מ"מ 4 יבועב תמסוחמ תיכוכז תשדע      
K0004-0003 לש םינווגב W05 קפסהב       

          1,913.00 . ע"ש וא " טפושה-ןיע "  םתלא. תרצות 'חי           
      

          1,955.00 W08.  קפסהב  הרונו  הרואת ףוג לבא ל"נכ 'חי          08.3.0756
      

          2,083.00 W001. קפסהב הרונו הרואת ףוג  לבא ל"נכ 'חי          08.3.0761
      
: ט"קמ   DEL 0054סונו  הרואת ףוג     08.3.0810
םוינימולא ףוג  W73 קפסה 4058675       
4 תמסוחמ תיכוכז ,רטסאילופ תקבאב עובצ       
הרואת שעג תרצות 0004K לש רוא ןווג מ"מ      

          2,040.00 . ע"ש וא 'חי           
      
46K675 : ט"קמ 0006 סונו ףוג לבא ל"נכ     08.3.0811

          2,100.00 W14 קפסהב 'חי           
      
: ט"קמ 0008  סונו ףוג  לבא ל"נכ     08.3.0816

          2,168.00 W45.  קפסהב   47K675 'חי           
      
W28  קפסהב00021   סונו ףוג  לבא ל"נכ     08.3.0821

          2,210.00 4034675 : ט"קמ 'חי           

הרואת ירזיבא 3.80 כ"הס            

      
ל מ ש ח  ת ר ב ח ל  ת ו נ כ ה  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
וא/ו םילבכל תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.4.0010
ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית תורוניצל      
חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר      
קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל      

             23.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 09 דע רטמ           
      
      
      
      

4.80 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     011

הרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
יגוס לכב תרנצל הלעת תביצח וא/ו הריפח     08.4.0040
,"קזב" וק ,םימ ריבעמ( לושכמ לעמ ,עקרקה      
לש ובחורל מ"ס 04 בחורב ,)'וכו םימ תרנצ      
תקיצי ללוכ תירושרש תרנצ תחנהל ,לושכמה      

            386.00 'פמוק         תוינכותל םאתהב תרנצה תנגהל ןוטב  
      
רובע ,אשד/ןנוגמ רוזאב הריפחל ריחמ תפסות     08.4.0045

             20.00 .םתומדקל םייפוסה חטשה ינפ תרזחה רטמ           
      
הנקתהל 'מ 21 דע ךרואב עקרקב יקפוא חודיק     08.4.0050
רטוקב רוחש דבכ ףיפכ םייטסלפ תורוניצ 3      
לכב - מ"מ 8 ןוליינ הכישמ יטוח םע מ"מ 57      
,לוורש ללוכ ,עקרקה יאנת יפל שרדיתש הטיש      
תרזחהו שורדה לכו תורוב תריפח ,תרנצ      

          4,930.00 'פמוק         .ותומדקל חטשה  
      
הנכומ הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצמ לוורש     08.4.0110
'ץניא 4 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע      
טוח ללוכ 5.21 גרד מ"מ 3.5 ןפוד יבועו      

             56.00 .ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8 ןולינמ הכישמ רטמ           
      
הנכומ הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצמ לוורש     08.4.0120
'ץניא 8 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע      
הכישמ טוח ללוכ 01 גרד מ"מ 7.7 ןפוד יבועו      

            106.00 .ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8 ןולינמ רטמ           
      
קוצי ןוטבמ הייונב ח"ח לש םילבכל הרקב את     08.4.0140
קמועב מ"ס 001X001 תודימב םיקולבמ וא      
גוסמ הסכמו הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 001      

          1,275.00 D400 'חי           
      
קוצי ןוטבמ הייונב ח"ח לש םילבכל הרקב את     08.4.0150
קמועב מ"ס 051X051 תודימב םיקולבמ וא      
גוסמ הסכמו הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 001      

          7,528.00 D400 'חי           
      
םגד למשחל 03-ב ןיוזמ ןוטב תחמוג     08.4.0210
    TFH431IP ןוראל ע"ש וא"סקימידר" לש  
הפצר םע רפמא 036 לדוג 0 רטסאילופ      
לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 58 בחור :םינפ תודימב      
,מ"ס 04 קמועו מ"ס 022 )עקרקל תחתמו      

          1,870.00 סוסיב ,הביצח / הריפח תוברל 'חי           
      
      
      
      
      
      

4.80 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     012

הרואת 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
םגד למשחל 03-ב ןיוזמ ןוטב תחמוג     08.4.0215
    TFH431IP ןוראל  ע"ש וא"סקימידר" לש  
הפצר םע רפמא 036 לדוג 2 רטסאילופ      
ללוכ הבוג ,מ"ס 041 בחור :םינפ תודימב      
04 קמועו מ"ס 022 )עקרקל תחתמו לעמ(      

          2,423.00 סוסיב ,הביצח / הריפח תוברל ,מ"ס 'חי           
      
+ למשחל הלופכ 03-ב ןיוזמ ןוטב תחמוג     08.4.0235
וא "סקימידר" לש 0122X08IP םגד תרושקת      
הבוג ,מ"ס 08+08 בחור :םינפ תודימב ע"ש      
קמועו מ"ס 012 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      

          1,812.00 סוסיב , הביצח / הריפח תוברל ,מ"ס 04 'חי           
      
םגד למשחל 03-ב ןיוזמ ןוטב תחמוג     08.4.0245
    0125508IP תודימב ע"ש וא "סקימידר" לש  
תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 08 בחור :םינפ      
תוברל ,מ"ס 55 קמועו מ"ס 012 )עקרקל      

          1,236.00 סוסיב ,הביצח / הריפח 'חי           

למשח תרבחל תונכה 4.80 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הרואת 80 כ"הס            

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     013

תרושקת תויתשת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת  81 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת  1.81 ק ר פ  ת ת       
      
וא/ו םילבכל תולעת תביצח וא/ו הריפח     18.1.0010
ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית תורוניצל      
חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר      
קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל      

             23.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 09 דע רטמ           
      
וא/ו םילבכל תולעת תביצח וא/ו הריפח     18.1.0015
ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית תורוניצל      
חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר      
קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל      

             28.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 021 דע מ"ס 19-מ רטמ           
      
יפל תרושקת תודובעל חישק יס.יו.יפ רוניצ     18.1.0110
05 רטוקב )53 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ      

             16.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ           
      
תודובעל חישק .יס.יו.יפ רוניצ לבא ל"נכ     18.1.0115
)53 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת      

             21.00 מ"מ 36 רטוקב רטמ           
      
תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ לבא ל"נכ     18.1.0190
)11 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד יפל תרושקת      
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 011 רטוקב      
ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב ןולינמ הכישמ      

             40.00 . םיאתמו רטמ           
      
מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופמ הכישמ טוח     18.1.0210
הכיתחמ היהי טוחה . תמייק תרנצב לחשומ      
ךרואב ףדוע תוברל םירשק אלל הפוצר תחא      
טרפמ יפל הסכמל רושק , דצ לכמ רטמ 0.1      

              5.00 2701 "קזב" רטמ           
      

             20.00 4.0X2X02    גוז 02 יל'ג לבכ רטמ          18.1.0220
      

             30.00 4.0X2X05    גוז 05 יל'ג לבכ רטמ          18.1.0230
      
ללוכ םילבכ /"קזב" תרבח לש ימורט הרקב את     18.1.0270
04 סמועל תקצימ ינקית הסכמו הביצח/הריפח      

          1,403.00 .מ"ס 031 קמועו מ"ס 06 רטוקב אתה .ןוט 'חי           
      
6H םגד ינבלמ "TOH" לש ינקית הרקב את     18.1.0290
םע תכתממ ןוט 04 סמועל דבכ הסכמ ללוכ      
,הביצח/הריפח ללוכ , TOH-ו הצעומה למס      

          1,913.00 .שיבכה הבוגל סוליפ , הנקתה 'חי           
      
      

1.81 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     014

תרושקת תויתשת 81 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
תודימב P 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     18.1.0295
תלבוהו הביצח/הריפח ללוכ , מ"ס 501/58      
לע ותנקתה ,"קזב" עבקייש םוקממ הסכמה      

          1,471.00 .סוליפ ללוכ החושה 'חי           
      
גוסמ "P" םגד תמייק "קזב" תחושל הסכמ     18.1.0350
    521B רזעה ירמחו תודובעה לכ ללוכ  

          1,020.00 .םישורדה 'חי           
      
"A2/A1" םגד הכרדמב "קזב" תחושל הסכמ     18.1.0355
רזעה ירמחו תודובעה לכ ללוכ  521B גוסמ      

          1,190.00 .םישורדה 'חי           
      
"A2/A1" םגד שיבכב "קזב" תחושל הסכמ     18.1.0360
רזעה ירמחו תודובעה לכ ללוכ 004D גוסמ      

          1,360.00 .םישורדה 'חי           

תרושקת תויתשת 1.81 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תרושקת תויתשת 81 כ"הס            

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../015 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     015

חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  6.04 ק ר פ  ת ת       
      
תנכה   םיללוכ ףוצירה   תודובע יריחמ      
תשרדנה תופיפצל  תיתש קודיה  ךרד- תרוצ      
.מ"ס 5 יבועב  יקנ  לוח   רוזיפו הקפסאו      
      
6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.6.0010
תויעוביר ,מ"ס 02/01 תינבלמ סופיטמ ,מ"ס      

             87.00 מ"ס 02/02 ,מ"ס 01/01 ר"מ           
      
והשלכ ןווגב תובלתשמ םינבאל ריחמ תפסות     40.6.0040

             16.00 מ"ס 6 םוקמב מ"ס 8 יבוע רובע ר"מ           
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.6.0055
02/01 תינבלמ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ      

             89.00 מ"ס 02/02 ,מ"ס 01/01 תויעוביר ,מ"ס ר"מ           
      
רפוס /  ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.6.0060
תינבלמ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס      
02/02 ,מ"ס 01/01 תויעוביר ,מ"ס 02/01      

            106.00 מ"ס ר"מ           
      
6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.6.0065
/ וקיסאלק רמגב תילטסונ סופיטמ ,מ"ס      

             89.00 ע"ש וא תיסלק / תינוסאלק ר"מ           
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.6.0070
רמגב תילטסונ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ      

             94.00 ע"ש וא תיסלק / תינוסאלק / וקיסאלק ר"מ           
      
רפוס /  ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.6.0075
סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס      

            115.00 ע"ש וא תיסלק / תינוסאלק  / וקיסאלק ר"מ           
      
7 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.6.0080
תרצות שמוחמ-הנייס / הנייס סופיטמ ,מ"ס      

            115.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" ר"מ           
      
עבראמ תבכרומ םיכנל הינח ןבאב ףוציר     40.6.0085
והשלכ ןווגב מ"ס 08/08 עוביר תורצויה םינבא      

            408.00 'פמוק         ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 8 יבועב ,  
      
וא מ"ס 01/01 םירוויעל ןומיס ןבאב ףוציר     40.6.0090
, והשלכ ןווגב תוטילב םע מ"ס 5.21/5.21      
0071 ט"קמ "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 6 יבועב      

            208.00 ע"ש וא /1071 ר"מ           
      
      
      

6.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../016 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     016

חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
םע מ"ס 02/02 םירוויעל ןומיס ןבאב ףוציר     40.6.0095
תרצות מ"ס 6 יבועב , והשלכ ןווגב תוטילב      

            170.00 ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא" ר"מ           
      
םירוויעל הנווכה / ןומיס ןבאל ריחמ תפסות     40.6.0100

             15.00 ןבל טלמ רמג רובע ר"מ           
      
,מ"ס 04/04 תודימב םיינפוא ליבש ןומיס חירא     40.6.0110

             94.00 והשלכ ןווגב ע"ש וא "ןיטשרקא" 5687 " ט"קמ 'חי           
      
רובע םיינפוא ליבש ןומיס חיראל ריחמ תפסות     40.6.0115

             30.00 ןבל טלמ 'חי           
      
)לזונ( יולימה לוח תיישקהל םיקשימל רמוח     40.6.0120

             94.00 ע"ש וא  "REKCA 2" גוסמ רטיל          
      
סג לוח רובע והשלכ ףוציר ריחמל תפסות     40.6.0125

             14.00 .מ"ס 3 יבועב )"םושמוש"( םיריגרג ר"מ           
      
טיט תבכש רובע והשלכ ףוציר ריחמל תפסות     40.6.0130

             16.00 ףוצירל תחתמ טנמצ ר"מ           
      
תוברל יבועו גוס לכמ קוריפמ םינבאב ףוציר     40.6.0135

             34.00 לוח תבכש ר"מ           
      
תובלתשמ םינבאמ 'מ 3 בחורב היצח רבעמ     40.6.0140
תוברל מ"ס 8 דע ההבגה ללוכ מ"ס 8 יבועב      
5.0 לכ "לותח יניע", טלפסא לובגב רבעמ ןבא      
דרשמ יטרפו תויחנה י"פע לכה ,העיבצו 'מ      

            272.00 ןנכתמה וא/ו הרובחתה ר"מ           
      
51-01 דיחא לדוגב לחנ יקולחמ ףצורמ חטשמ     40.6.0145
טנמצ טיט תבכשב םיעבוטמ והשלכ ןווגב מ"ס      
יבועב עצמ תבכש תוברל, תוגופ דוביע ללוכ      
לכו מ"ס 51 יבועב ,03-ב ןייוזמ ןוטב ,מ"ס 02      

            306.00 שורדה ר"מ           
      
ת ו י מ ו ר ט / ת ו ק ו צ י  ת ו ג ר ד מ      
      
הבוגב רתאב קוצי 03-ב ןיוזמ ןוטב תוגרדמ     40.6.0150
יולג ןוטב רמגה גוס .מ"ס 23 בחורבו מ"ס 61      

            293.00 ןויזו תוניפ םוטיק ללוכ קלחומ רטמ           
      
04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.6.0155
רומיגב , מ"ס 04 וא מ"ס 06 ךרואב מ"ס      
ןווגב W.S. דובעב תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא      

            323.00 והשלכ רטמ           
      

6.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../017 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     017

חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
מ"ס 51 הבוגב "תושיגנ" תוימורט תוגרדמ     40.6.0160
ןווגב , מ"ס 03/04/06 ךרואבו מ"ס 04 בחורב      

            264.00 והשלכ רטמ           
      
מ"ס 51 הבוגב "תושיגנ" תוימורט תוגרדמ     40.6.0165
, מ"ס 03/04/06 ךרואבו מ"ס 04 בחורב      

            344.00 והשלכ דוביעב תירכרוכ / ןוטסרקא רומיגב רטמ           
      
קוצי )םיעופיש םע( ןוטב ליבש וא חטשמ     40.6.0170
תשר םע ,מ"ס 01 יבועב 02-ב ןוטב ,רתאב      
מ"ס 02/02 ,מ"מ 8 רטוק תכתורמ לזרב      
תיחנה יפל,ןוטבה סופסח וא הקלחה תוברל      
יספו תוטשפתה ירפת ללוכ חקפמה /ןנכתמה      

            133.00 .'מ 4 -כ לכ םוינימולא וא םייזפרט ץע ר"מ           
      
קוצי )םיעופיש םע( ןוטב ליבש וא חטשמ     40.6.0175
תשר םע ,מ"ס 21 יבועב 02-ב ןוטב ,רתאב      
מ"ס 02/02 ,מ"מ 8 רטוק תכתורמ לזרב      
תיחנה יפל,ןוטבה סופסח וא הקלחה תוברל      
יספו תוטשפתה ירפת ללוכ חקפמה /ןנכתמה      

            183.00 .'מ 4 -כ לכ םוינימולא וא םייזפרט ץע ר"מ           
      
/ ןג / הפשה ינבא לכ ריחמ ה פ ש  י נ ב א      
הצק תודיחי תוברל םינושה םהיגוס לע םוחית      
ןוטב תנעשמו דוסי ג"ע החנה םיללוכ תוניפו      
תושרופמ תרחא םשרנ םא אלא      
      
מ"ס 02 בחורב "שירח" םגד ןוטבמ הפש ןבא     40.6.0185

             72.00 .םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס 52 הבוגבו רטמ           
      
03 הבוגבו מ"ס 51 בחורב ןוטבמ הפש ןבא     40.6.0190

             77.00 )תיאפיח( ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס רטמ           
      
,)תימינפ / תינוציח( שיבכל תלגועמ הפש ןבא     40.6.0195

             94.00 ןוטב תנעשמו דוסי לע לגעמ 4/1 'חי           
      
תודימב תעפושמ / הליגר הבחר הפש ןבא     40.6.0200
לע ע"ש וא "ןייטשרקא" 'צות מ"ס 05/52/03      

            145.00 ןוטב תנעשמו דוסי רטמ           
      
תודימב תעפושמ םוחיתו הפש ןבא     40.6.0205
"ןמפלו" לש SM-52 תמגודכ מ"ס 521/54/52      

            146.00 ןוטב תנעשמו דוסי לע ע"ש וא רטמ           
      
מ"ס 81X54X54 תודימב בכר ילכל היילע ןבא     40.6.0210
ןימי הניפ תודיחי ללוכ ןוטב תנעשמו דוסי לע      

            160.00 לאמשו רטמ           
      

6.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../018 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     018

חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
מ"ס 81X04X05 תודימב בכר ילכל היילע ןבא     40.6.0215
ןימי הניפ תודיחי ללוכ ןוטב תנעשמו דוסי לע      

            153.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש "שירח" םגד , לאמשו רטמ           
      
תודימב ,)שדח םגד( בכר ילכל היילע ןבא     40.6.0220
    5.11X74X04 ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס  
עוציב רובע ,לאמשו ןימי הניפ תודיחי ללוכ      

            179.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" 'צות ,תימדיק הרוש רטמ           
      
תודימב ,)שדח םגד( בכר ילכל היילע ןבא     40.6.0225
    02X03X04 ללוכ תנעשמו ןוטב דוסי לע מ"ס  
הרוש עוציב רובע ,לאמשו ןימי הניפ תודיחי      

            187.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" 'צות ,תירוחא רטמ           
      
מ"ס 32 בחורב ןוטבמ תעפושמ הפש ןבא     40.6.0230
יאל( ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 32 הבוגבו      

             77.00 )העונת רטמ           
      
מ"ס 32 בחורב ןוטבמ החוטש הפש ןבא     40.6.0235
ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 51 הבוגבו      

             87.00 )היצח רבעמל( רטמ           
      
מ"ס 32 בחורב ןוטבמ החוטש הפש ןבא     40.6.0240
ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 51 הבוגבו      

             87.00 )היצח רבעמל( רטמ           
      
רופא עבצב תיעופש דח גוסמ הלעת ןבא     40.6.0245
דוסי לע מ"ס 01 הבוגבו מ"ס 03 בחורב ןוטבמ      

             68.00 ןוטב תנעשמו רטמ           
      
ןוטבמ רופא עבצב תיעופש וד גוסמ הלעת ןבא     40.6.0250
דוסי לע מ"ס 01 הבוגבו מ"ס 03 בחורב      

             69.00 ןוטב תנעשמו רטמ           
      
תיעופש וד/דח גוסמ הלעת ןבאל ריחמ תפסות     40.6.0255

              9.00 עבצ רובע רטמ           
      
73 בחורב קוניתלו םאל תעפושמ הפש ןבא     40.6.0260

            166.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ג"ע מ"ס 22 הבוגבו מ"ס 'חי           
      
דוסי לע היצח רבעמב םיכנל תכמנומ הפש ןבא     40.6.0265
"שירח" םגד הזאפ אלל , ןוטב תנעשמו      

             95.00 מ"ס 52/02 תודימב רטמ           
      
      
      
      
      

6.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../019 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     019

חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
רובע םיגוסה לכמ הפש ןבאל ריחמ תפסות     40.6.0270
רוסינ תוברל םייק טלפסא לובגב החנה      
קדוהמ עצמ תמלשה , הריפח , טלפסאה      

             21.00 טלפסאב רצונש חוורמה תריגסו רטמ           
      
רובע םיגוסה לכמ הפש ןבאל ריחמ תפסות     40.6.0275
טלפסאה רוסינ אלל םייק טלפסא לובגב החנה      
תריגסו קדוהמ עצמ תמלשה ,הריפח תוברל      

             17.00 טלפסאב רצונש חוורמה רטמ           
      
ן ג   י נ ב א      
      

             54.00 ןוטב דוסי אלל מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבא רטמ          40.6.0280
      
תנעשמו דוסי לע מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבא     40.6.0285

             62.00 ןוטב רטמ           
      

             77.00 )תימינפ / תינוציח(  ןג ןבאל הניפ תודיחי 'חי          40.6.0290
      
לע רופא עבצב תצרוחמ מ"ס 05/02/01 ןג ןבא     40.6.0295

             83.00 ןוטב תנעשמו דוסי רטמ           
      
תייעיבר( רופא עבצב מ"ס 06/52/51 ןג ןבא     40.6.0300

            122.00 )הנייס ידומע רטמ           
      

            119.00 רופא עבצב תצרוחמ 4 א"כ ןג ןבא רטמ          40.6.0305
      
עבצב לגועמ שאר מ"ס 001/02/01 ןג ןבא     40.6.0310

             87.00 ןוטב תנעשמו דוסי לע רופא רטמ           
      
לע רופא עבצב תיתשק מ"ס 05/02/01 ןג ןבא     40.6.0315

            113.00 ןוטב תנעשמו דוסי רטמ           
      

             38.00 מ"ס 01/02 תודימב היומס/היולג ןוטב תרוגח רטמ          40.6.0320
      

            315.00 03-ב ןייוזמ ןוטבמ העונת יא שאר ק"מ          40.6.0325
      
ת ו מ ו ג   ם ו ח י ת   י ט נ מ ל א      
      
תוינוציח תודימב תעבורמ ץעל המוג םוחית     40.6.0335
תודימב הייומס הרוגחמ יושע מ"ס 001/001      

            238.00 'פמוק         ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 01/02  
      
חוטש לזרבמ היושע תעבורמ ץעל המוג םוחית     40.6.0340
תודימב המוגה , מ"מ 8/001 ךתחב ןוולוגמו      

            935.00 'פמוק         מ"ס 001/001  
      
      

6.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../020 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     020

חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
4 -מ היושע המוטק תעבורמ ץעל המוג םוחית     40.6.0345
ימינפ לדוג( מ"ס 001/001 תודימב םינבא      

            320.00 'פמוק         עקש ילב / םע ,)מ"ס 08/08  

תוגרדמו םיפוציר 6.04 כ"הס            

      
. ם י כ מ ו ת   ת ו ר י ק  7.04 ק ר פ  ת ת       
      
ריקה תיינב תודובע לכ תא ללוכ ריחמה      
, הזר ןוטב , ןבא / ןוטבמ שאר ךבדנ תוברל      
,ריקה בגב ירלונרג רזוח יולימ , הריפח      
תודובע לכו תוקעמל תונכה ,םיזקנ ,םירפת      
.תושורדה רפעה      
. 03-ב : ןוטבה גוס      
טעמל ,דרפנב דדמנ רשא דוסי ללוכ אל ריחמה      
יתלב קלח הווהמ דוסיה ובש דבוכ ךמות ריקב      
םיטנמלאו תוריקל ריחמה  . ריקהמ דרפנ      
רמאנ םא אלא ןויזה תא םיללוכ ןייוזמ ןוטבמ      
תרחא      
      
ךמות ריק / דבוכ ריק      
      
גוסמ ןבא יופיחל, ןוטבמ )דבוכ( ךמות ריק     40.7.0010

            468.00 .והשלכ ק"מ           
      
םע טקל , תיארפ ליווג ןבאמ )דבוכ( ךמות ריק     40.7.0015

            493.00 ןייוזמ ןוטבמ וא ןבאמ שאר ךבדנ ללוכ ןוטב בג ק"מ           
      
רמג .ןבא יופיח אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק     40.7.0035
01 בחורב תיכנא וא תיקפוא ץע תינבתב תיזח      

          1,360.00 )דרפנב דדמנ ןויזה רשאכ( מ"ס ק"מ           
      
אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק ריחמל תפסות     40.7.0040
טקיד תינבתב תיזח רמג רובע ןבא יופיח      

             60.00 מ"ס 06/002 ק"מ           
      
אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק ריחמל תפסות     40.7.0045
/ יורדרוק דרוביעב תיזח רמג רובע ןבא יופיח      

             55.00 עקובמ יורדרוק ר"מ           
      
אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק ריחמל תפסות     40.7.0050
שומיש י"ע "ףושח ןוטב" רמג רובע ןבא יופיח      
תוינכותל םאתהב תורחא וא "וגט" תוינבתב      

             99.00 חקפמהו לכירדאה י"ע תרשואמ אמגוד תוברל ק"מ           
      
ךמות ריק יופיח      
      
      

7.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../021 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     021

חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
ליווג ןבאב ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק יופיח     40.7.0140

            221.00 טקל ,תיארפ ר"מ           
      
תשעותמ תעקובמ טקיליס יופיצ ינבלב יופיח     40.7.0150
ריקה תיזחב ןבל עבצב מ"ס 5.2 יבועב      

            272.00 )הקבדהב( ר"מ           
      
תשעותמ תעקובמ טקיליס יופיצ ינבלב יופיח     40.7.0155
ריקה תיזחב והשלכ עבצב מ"ס 5.2 יבועב      

            327.00 )הקבדהב( ר"מ           
      
תשעותמ תעקובמ טקיליס יופיצ ינבלב יופיח     40.7.0160
עוביק( ריקה תיזחב ןבל עבצב מ"ס 5 יבועב      

            340.00 )בוטר ר"מ           
      
תשעותמ תעקובמ טקיליס יופיצ ינבלב יופיח     40.7.0165
ריקה תיזחב והשלכ עבצב  מ"ס 5 יבועב      

            361.00 )בוטר עוביק( ר"מ           
      
תיזחב תשעותמ תעקובמ תירכרוכב יופיח     40.7.0170
) תודיחי 5 לש טס ( מ"ס 5.3 יבועב ריקה      

            272.00 הקבדהב ר"מ           
      
תיזחב תשעותמ תעקובמ תירכרוכב יופיח     40.7.0175
) תודיחי 5 לש טס ( מ"ס 5.4 יבועב ריקה      

            340.00 הקבדהב ר"מ           
      
תשעותמ הזבוט דוביעב תירכרוכב יופיח     40.7.0180
עוביק( הרישקב מ"ס 5.7 יבועב ריקה תיזחב      

            386.00 )בוטר ר"מ           
      
תיזחב תשעותמ תרסונמ תירכרוכב יופיח     40.7.0185

            264.00 הקבדהב מ"ס 5.2 יבועב "תיפוח" םגד ריקה ר"מ           
      
2.3/05/52 תודימב תשעותמ תירכרוכב יופיח     40.7.0195

            306.00 הקבדהב ריקה תיזחב הירסיק םגד מ"ס ר"מ           
      
שאר יכבדנ      
      
טקל , תיארפ ןבאמ )"גניפוק"( שאר יכבדנ     40.7.0315
לש רישי ךשמה םיווהמ םניאש ןבא תוריקל      

            187.00 מ"ס 01 דע יבועבו מ"ס 04 דע בחורב ריקה רטמ           
      
תתתוסמ תיזג ןבאמ )"גניפוק"( שאר יכבדנ     40.7.0320
לש רישי ךשמה םיווהמ םניאש ןבא תוריקל      

            221.00 מ"ס 51 דע יבועבו מ"ס 04 דע בחורב ריקה רטמ           
      
רדג ריק      

7.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../022 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     022

חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
'מ 5.1 דע הבוגבו מ"ס 53 דע יבועב רדג ריק     40.7.0390
תינבתב תיזח רמג .)"יולג ןוטב"( ןיוזמ ןוטבמ      

          1,573.00 חקפמה תעיבק יפל וא מ"ס 06/002 טקיד ק"מ           
      
'מ 5.1 דע הבוגבו מ"ס 53 דע יבועב רדג ריק     40.7.0395

            441.00 . ןוטב בג םע טקל,תיארפ ןבאמ ר"מ           
      
והשלכ ןווגב "תיקוצ" טנמלאמ רדג/ךמת תוריק     40.7.0425

            459.00 דוסי ללוכ ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ר"מ           
      
וא "תיקוצ" יטנמלאמ ךמות ריק ריחמל תפסות     40.7.0430

             21.00 ןג תמדאב יולימ רובע ע"ש ר"מ           
      
וא "תיקוצ" יטנמלאמ ךמות ריק ריחמל תפסות     40.7.0435

            102.00 03-ב ןוטבב יולימ רובע ע"ש ר"מ           
      
רדג / ךמות ריקל תודוסי      
      
ןהשלכ תודימב רדגו ךמות ריקל ןוטבמ דוסי     40.7.0470

            808.00 )דרפנב דדמנ ןויזה(.ןויז אלל ק"מ           
      
תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב     40.7.0480

             38.00 )ריקה ריחמב ללכנ אלו הדימב( םירבוע ר"מ           
      
היעלס      
      
לעמ ןבא לדוג , םייעבט עלס ישוגמ היעלס     40.7.0500

            323.00 )רתאל ץוחמ עלסה תקפסא( ק"מ 5.0 ר"מ           
      
לעמ ןבא לדוג , םייעבט עלס ישוגמ היעלס     40.7.0505

            208.00 )רתאה ךותמ עלס תקפסא( ק"מ 5.0 ר"מ           
      
תינכטואיג העירי רובע היעלסה ריחמל תפסות     40.7.0512
בגב ר"מל 'רג 002 לקשמב גרא-לא דבמ      
עוקש ןבל טנמצב םיקשימ תריגסו םיעלסה      

             30.00 .םיעלסה תיזחב רטמ           
      

            253.00 לחנ יקולח יולימ םע תשרמ םינויבג יזגרא ק"מ          40.7.0520
      
ךתורמ וא עלוצמ וא לוגע לזרבב ןוטבל ןויז     40.7.0585
וא  דרפנב םידדמנ ןויזהו ןוטבהש םיטנמלאל(      
/ טרפמב ןייוצמה לעמ ןויזה תומכ רשאכ      

          3,400.00 )ןוריחמ ןוט           
      
םיטנמלאל( ןוטבל תוכתורמ ןויז תותשר     40.7.0590

          3,485.00 )דרפנב םידדמנ ןויזהו ןוטבהש ןוט           
      
      

7.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../023 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     023

חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
             35.00 03-ב םוקמב 04-ב רובע ןוטבה ריחמל תפסות ק"מ          40.7.0595

. םיכמות  תוריק 7.04 כ"הס            

      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  8.04 ק ר פ  ת ת       
      
ןקת יפ לע ורצויי תכתמ תוקעמו םירעש תורדג      
ןוגיע / סוסיב ללוכ ריחמה  .3274 ןקתו 2412      
העיבצ תוברל הבוגלו לקשמל םאתומ      
םילובט םיקלחה לכ .רונתב תיטטסורטקלא      
תשרדנ אלו הדימב .רוציה רחאל םח ץבאב      
םיפיעסה י"פע םיריחמהמ זזקל שי , העיבצ      
םיטרפ האר . ןוריחמב םימיאתמה      
      
תוחיטב תוקעמ      
      
"ילרוא תורדג" תרצות תכתממ תוחיטב הקעמ     40.8.0010
01.1 הבוגב  ע"ש וא " 'ב/'א ונוא תיירק" םגד      

            323.00 רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ רטמ           
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     40.8.0015
ע"ש וא "בקעי-ןורכז" וא "ןיקצומ" םגד "ילרוא      
הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 2.1 הבוגב      

            391.00 רונתב רטמ           
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     40.8.0020
וא תישמיש וא "רובת וא,"ןנח" םגד "ילרוא      
הבוג, ע"ש וא "1-חמצ" "רתיב" וא "יבכמ"      
הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1      

            417.00 רונתב רטמ           
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     40.8.0025
רה" "ןומצע" וא "ןוקרי" וא "תרצנ" םגד "ילרוא      
הבוגב  ע"ש וא "ללהנ" וא "דירש" וא "הנוי      
הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1      

            425.00 רונתב רטמ           
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     40.8.0030
וא "ידנלוה" וא "אישנ" וא "תרנכ" םגד "ילרוא      
עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב  ע"ש      

            398.00 רונתב הקבאב רטמ           
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     40.8.0035
וא "ברנמ" וא "יגלב" וא "דעלא" םגד "ילרוא      
עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב ע"ש      

            389.00 רונתב הקבאב רטמ           
      
      

8.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../024 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     024

חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     40.8.0040
וא "הילצרה וא "הרומה תעבג" םגד "ילרוא      
ע"ש וא "םורד" וא "2-חמצ" וא "הנימינב      
עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב      

            398.00 רונתב הקבאב רטמ           
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     40.8.0045
'מ 01.1 הבוגב  ע"ש וא "שמש" םגד "ילרוא      
רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ      

            398.00 .הנקתה רטמ           
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     40.8.0050
הבוגב ע"ש וא "יאול" וא ".ה.ד.ע" םגד "ילרוא      
הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1      

            553.00 רונתב רטמ           
      
)תוחיטב( הכלוה תוקעמ      
      
תרצותמ העונת יאב הדרפהו הכלוה הקעמ     40.8.0080
וא "דורח ןיעמ" םגדמ "ילרוא תורדג"      
הניפ תינבלמ" וא תותשר הדוהי לש"תינויבס"      
'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא לכ-תשר לש "הלוגע      

            239.00 רונתב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ רטמ           
      
םיירוביצ םינגל םוסחמו הכרדמל הכלוה הקעמ     40.8.0085
וא "לופכ" םגדמ "ילרוא תורדג" תרצותמ      
ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב  ע"ש וא "םי-תירק"      

            328.00 רונתב עובצו םח ץבאב רטמ           
      
םיירוביצ םינגל םוסחמו הכרדמל הכלוה הקעמ     40.8.0090
ע"ש וא "הינתנ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ      

            328.00 רונתב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב רטמ           
      
םיירוביצ םינגל םוסחמו הכרדמל הכלוה רדג     40.8.0100
וא "הפיח הכלוה" םגדמ"ילרוא תרצותמ      
ע"ש וא לארשי יביתנ 'בח םגד וא "וכע הכלוה"      
העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב      

            340.00 רונתב הקבאב רטמ           
      
םיירוביצ םינגל םוסחמו הכרדמל הכלוה הקעמ     40.8.0105
'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא "הנימינב" םגדמ       

            323.00 רונתב הקבאב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ רטמ           
      
הבוגל תוקעמה תהבגה רובע ריחמ תפסות     40.8.0110

             38.00 רוביצ ינבמל םאתומ 'מ 02.1 רטמ           
      
      
      

8.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../025 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     025

חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
"ילרוא תורדג" תרצותמ ןוניגל הנגה הקעמ     40.8.0120
וא "הפיח הכלוה" וא "ידנלוה" וא "ילו'ג" םגד      
םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 06.0 דע הבוגב ע"ש      

            263.00 רונתב הקבאב עובצו רטמ           
      
הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא די זחאמ     40.8.0130
2"-5.1" רטוקב ןוולוגמ רוניצמ מ"ס 09 -011      
ןוגיע ואו םידומע תוברל תולגועמ תוניפ ללוכ      

            187.00 רונתב העיבצו תוריקל רטמ           
      
לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא לופכ די זחאמ     40.8.0135
רטוקב ןוולוגמ רוניצמ מ"ס 09 -011 הבוגב      
םידומע תוברל תולגועמ תוניפ ללוכ 2"-5.1"      

            323.00 רונתב העיבצו תוריקל ןוגיע ואו רטמ           
      
תורדג      
      
תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג     40.8.0205
הבוגב  ע"ש וא "תינח" םגדמ "ילרוא תורדג"      

            408.00 רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 06.1 רטמ           
      
תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג     40.8.0210
הבוגב  ע"ש וא "תינח" םגדמ "ילרוא תורדג"      

            442.00 רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 00.2 רטמ           
      
תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג     40.8.0215
וא "ידנלוה","ריש","ןנח" םגדמ "ילרוא תורדג"      
םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 00.2 הבוגב ע"ש      

            468.00 רונתב העובצו רטמ           
      
תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג     40.8.0220
הבוגב ע"ש וא "הלופע" םגדמ "ילרוא תורדג"      

            476.00 רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 00.2 רטמ           
      
תכתורמ הדלפ תשרמ הייושע תיביטרוקד רדג     40.8.0250
דורח ןיעמ" םגד "ילרוא תורדג" תרצות      
וא תותשר הדוהי לש "תינויבס" וא "רפושמ      
ע"ש וא לכ-תשר לש"הלוגע הניפ תינבלמ"      
העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 00.2 הבוגב      

            391.00 רונתב רטמ           
      
תכתורמ הדלפ תשרמ הייושע תיביטרוקד רדג     40.8.0255
דורח ןיעמ" םגד "ילרוא תורדג" תרצות      
וא תותשר הדוהי לש"תינויבס" וא "רפושמ      
ע"ש וא לכ-תשר לש"הלוגע הניפ תינבלמ"      
העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 04.2 הבוגב      

            412.00 רונתב רטמ           
      

8.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../026 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     026

חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
תכתורמ הדלפ תשרמ הייושע תיביטרוקד רדג     40.8.0260
"ביבא לת-הפיח" םגד "ילרוא תורדג" תרצות      
לש "הלוגע הניפ תינבלמ" וא "הקלח םחות" וא      
תנוולוגמ 'מ 00.2 הבוגב ע"ש וא לכ-תשר      

            442.00 רונתב העובצו םח ץבאב רטמ           
      
םגד "ילרוא תורדג" תרצות תכתורמ תשר רדג     40.8.0280
לש "ןוליא" וא לכ-תשר לש ריפכ וא "ןמש"      
'מ 06.1 לש ללוכ הבוגב ע"ש וא תותשר הדוהי      

            196.00 רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ רטמ           
      
םגד "ילרוא תורדג" תרצות תכתורמ תשר רדג     40.8.0285
לש "ןוליא" וא לכ-תשר לש ריפכ וא "ןמש"      
'מ 03.1 הבוגב ע"ש וא תותשר הדוהי      

            170.00 רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ רטמ           
      
םירעש      
      
'מ 0.2 הבוגב  לגר יכלוהל "שפשפ" רעש     40.8.0390
תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל 'מ 0.1 בחורב      
ע"ש וא "הלופע" וא "תינח" םגד "ילרוא תורדג"      

          1,870.00 'פמוק         תיטטסורטקלא העיבצו ןוולג ללוכ  
      
'מ 0.2 הבוגב  לגר יכלוהל "שפשפ" רעש     40.8.0395
תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל 'מ 54.1 בחורב      
ע"ש וא "הלופע" וא "תינח" םגד "ילרוא תורדג"      

          2,253.00 'פמוק         תיטטסורטקלא העיבצו ןוולג ללוכ  
      
7.4 בחורב 'מ 0.2 הבוגב בכרל יפנכ וד רעש     40.8.0400
תורדג" תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל 'מ      
וא "ןנח" וא "ןויצ" וא "הפיח" םגד "ילרוא      
העיבצו ןוולג ללוכ ע"ש וא "ידנלוה וא "הלופע      

          4,760.00 'פמוק         תיטטסורטקלא  
      
ןוחטב תורדג      
      
לזרבמ םידומע ללוכ רטמ 2.1 הבוגב תשר רדג     40.8.0490
תנוולוגמ תשר,'מ 3 לכ מ"מ 5/54/54 תיוז      
    5X5 תודוסיו םייתניפו םיימינפ םיקוזיח , מ"ס  

            115.00 ןוטב רטמ           
      
לזרבמ םידומע ללוכ רטמ 8.1 הבוגב תשר רדג     40.8.0495
תנוולוגמ תשר,'מ 3 לכ מ"מ 5/54/54 תיוז      
    5X5 תודוסיו םייתניפו םיימינפ םיקוזיח , מ"ס  

            138.00 ןוטב רטמ           
      
      
      

8.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../027 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
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21/01/2021
דף מס':     027

חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
לזרבמ םידומע ללוכ רטמ 0.2 הבוגב תשר רדג     40.8.0500
תנוולוגמ תשר,'מ 3 לכ מ"מ 5/54/54 תיוז      
    5X5 תודוסיו םייתניפו םיימינפ םיקוזיח , מ"ס  

            153.00 ןוטב רטמ           

תוקעמו תורדג 8.04 כ"הס            

      
ט ו ה י ר ו  ם י ק ח ש מ  י נ ק ת מ  9.04 ק ר פ  ת ת       
. ב ו ח ר       
      
ראותמה   תא םיללוכ םינושה םירצומה ריחמ      
תרזחהו ןנכתמ הנקתה תוברל ןרציה טרפמב      
ויהי תכתמה ירצומ לכ .ותומדקל חטשה      
.רונתב םיעובצו םינוולוגמ      
:תללוכ הדובעה      
ללוכ חטשב םיטנמלאה לש הנקתהו הלבוה      
קרו ךא םיטנמלאה רוציי ,גניפוקו הקעמ      
רושיא לעב םיימורט םיטנמלא רוצייל לעפמב      
לוהינ תכרעמו 2 קלח 3291 םינקתה ןוכמ      
ןקת יפ לע 04-ב היהי ןוטבה גוס .OSI תוכיא      
יפ לע 2 קלח 3291 - ו 811 ילארשי      
ללוכ ריחמה .תוינכותב הרסמנש הירטמואיגה      
תוניקתל ילארשיה םינקתה ןוכמ רושיאו הקידב      
.םינקתמה תוחיטבו      
      
םייראלודומ הקלחה יטנמלא עוציבו ןונכת     40.9.0170
תרצות 'דכו םיינפוא , תויליגלג , דרובטייקסל      
ע"ש וא A-1 םגד SPMAR-ONIHR תרבח      
ג"ע םתנקתהו המודכ וא ר"מ 052 לש חטש לע      
ךמסומ תווצ י"ע , דרפנב עצובמש שרגמ      
םיטרפמל םאתהב לכה ,ןרציה י"ע רשכוהש      

          199,750.00 'פמוק         ןרציה תושירדו  
      
062 לש חטש לע ע"ש וא A-4  םגד  לבא ל"נכ     40.9.0175

          361,250.00 'פמוק         .  ר"מ  
      
004 לש חטש לע ע"ש וא B-2 םגד   לבא ל"נכ     40.9.0180

          501,500.00 'פמוק         .  ר"מ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

9.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../028 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
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21/01/2021
דף מס':     028

חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
ירגתא םיינפוא תויונמוימ םחתמ עוציבו ןונכת      
ןוניגה תודובע עוציב ללוכ " קרטפמאפ"      
היקשה 'עמ תוברל קארטמאפה םחתמ םוחתב      
הנקתהה , היקשה בשחמו ןורא, תכרעמ שאר      
, )ףיעסב לולכ( םוסמוס/לוח תבכש יבג לע      
םלושמ םיעצמה הנבמ( םיעצמ הנבמ לעמ      
ןוטב תבכשמ יושע לולסמה .)דרפנ ףיעסב      
יביסו ןוירש תשרב תקזוחמ החישק 03-ב      
קרוסמ רמגל דפקומ ינדי םושייב ןליפורפילופ      
רמילופב לולסמה יופיצ ללוכ ,רשואמ יפוס      
היגרנא החודה ינועבצ יסקופא קזוחמ ילירקא      
ירושיא ללוכ . לולסמה תוממחתהו תירלוס      
.תוחיטב סדנהמו היצקורטסנוק סדנהמ      
םוימ הנשל רצומל תוירחא ללוכ ריחמה      
ןויסינ לעב היהי עצבמה  .הריסמה      
,טרופמה גוסהמ םימחתמ עוציבו ןונכתב חכומ      
דוגיא לש "םיינפוא יליבש הנוב" תדועת לעב      
, OSI-1009תוכיא תכרעמ לעב ,םיינפואה      
סדנהמה י"ע רשואתש חוטיב תסילופ לעב      
.  שארמ      
      
ירגתא םיינפוא תויונמוימ םחתמ עוציבו ןונכת     40.9.0210
קרטפמאפ" לולסמ ללוכה ר"מ 053 חטשב      
רטמ 06-כ ךרואב "B-1 םגדמ יטרדנטס      
הביכר תויתשת - םירה זע" 'בח תמגודכ      
ילכירדא ןונכת ללוכה רשואמ ע"ש וא "מ"עב      
םייושע םיימורט םיינרוצ םיטנמלאמ יונב ,ידועי      
הפוצמ ,ינקת לעפמב םירצוימ, קזוחמ רמילופ      
, ינועבצ יסקופא יופיצו ןיירושמ ןוטב תבכשב      
,הקפסא :תללוכ לולסמה תמקה .ע"ש וא      
חטשב םיטנמלאה לש הנקתהו הלבוה      
תינכת יפל תינרוצ לולסמ תיתשת תמלשהל      
,תוחיטבו היחנה טוליש ןכו.תרשואמ תילכירדא      

          284,750.00 'פמוק         .הקזחא ישדוח 21 ללוכ ,תוחיטב רושיא ללוכ  
      
םגד טילונרג / ףושח רמגב ןוטבו תכתמ לספס     40.9.0300
וא "אכירא םחש" לש "ןבא יסיסב םע ןמענ"      

          2,230.00 'מ 5.1 ךרואב ע"ש 'חי           
      
םגד טילונרג / ףושח רמגב ןוטבו תכתמ לספס     40.9.0305
וא "אכירא םחש" לש "ןבא יסיסב םע ןמענ"      

          2,336.00 'מ 0.2 ךרואב ע"ש 'חי           
      
תרצות "ןתשוחנ" םגדמ ץעו תכתמ לספס     40.9.0520

          1,185.00 'מ 8.1 ךרואב ע"ש וא "תינג" 'חי           
      
ןוטבמ םיפרפרש / םיבשומ / תונובירט      
      

9.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../029 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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21/01/2021
דף מס':     029

חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
םורט ןוטבמ תוננושמ )םיבשומ( תונובירט     40.9.1160
תודימב 04-ב ןיוזמ ןוטבמ L ךתחב      
    94-42X631 57.2 ,06.5 08.5 ךרואבו  מ"ס,  
םוטיאו תאשונ תורוקל רוביח תוברל  'מ      

          1,495.00 םיבשומה ןיב רוביחה תודוקנ רטמ           
      
ןוטבמ L  ךתחב םורט ןוטבמ תוננושמ תוגרדמ     40.9.1165
בחורבו מ"ס 92-41X75 תודימב 04-ב ןיוזמ      
םוטיא תוברל תונובירטה ג"ע תבכרומ והשלכ      

            619.00 רוביחה תודוקנ רטמ           
      
הנובירט לע הנקתהל ליגר קיטסלפ בשומ     40.9.1170

            112.00 ןרציה טרפמ י"פע רזעה ירזיבא לכ תוברל 'חי           
      
לדוגב םורט ןוטבמ "ח" סופיטמ בשומ     40.9.1190
,מ"ס 04/06/05 לדוגב וא מ"ס 05/05/05      
תרצות טילונרג / ינועבצ / רופא רמגב      
תרצות "רשי ףרפרש" סופיטמ וא "ןייטשרקא"      
תרצות "ןולספס" סופיטמ וא "אכירא םחש"      

            684.00 ע"ש וא "גנוטיא" 'חי           
      
'בח לש G-008 ט"קמ ל"קק קינקיפ ןחלוש     40.9.1405

          1,328.00 . ע"ש וא "סדה" 'חי           
      
תרצות ל"קק םגד םילספס םע קינקיפ ןחלוש     40.9.1415

          2,366.00 . ע"ש וא "ץע לוב" 'חי           
      
תוינדא / םיציצע      
      
םורט ןוטבמ "םיחרפ זגרא" סופיטמ ץיצע     40.9.1545
לש מ"ס 55/08/08 תודימב רופא עבצב      

            979.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" 'חי           
      
םורט ןוטבמ "םיחרפ זגרא" סופיטמ ץיצע     40.9.1550
תודימב ץוחר טילונרג / והשלכ ןווג רמגב      

          1,072.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" לש מ"ס 55/08/08 'חי           
      
םורט ןוטבמ "םיחרפ תינדא" סופיטמ ץיצע     40.9.1560
תודימב ץוחר טילונרג / והשלכ ןווג רמגב      

          1,237.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" לש מ"ס 55/05/051 'חי           
      
עבצב םורט ןוטבמ "תוינדא" סופיטמ ץיצע     40.9.1565
לש מ"ס 22/001/03 תודימב רופא      

            433.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" 'חי           
      
      
      
      

9.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../030 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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21/01/2021
דף מס':     030

חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
ןוטבמ ,םיזרב 4 תללוכה "שיבג" םגד היזרב     40.9.1790
"אכירא םחש" לש טילונרג / ףושח רמגב םורט      
רוביחו זוקינ תכירב ,ףוגמ זגרא ללוכ ,ע"ש וא      

          6,695.00 םימ רוקמל 'חי           
      
ןוטבמ ,םיזרב 3 תללוכה "הירטפ" םגד היזרב     40.9.1800
"אכירא םחש" לש טילונרג / ףושח רמגב םורט      
רוביחו זוקינ תכירב ,ףוגמ זגרא ללוכ ,ע"ש וא      

          6,136.00 םימ רוקמל 'חי           
      
םינותפשא      
      
םגד  וא ןוטב בלושמ ססקט םגד ןותפשא     40.9.1945
תימע תרצות ]ןוטב סיסב םע יעור[ הדאוונ      

          1,199.00 ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר 'חי           
      
םגד וא בקונמ חפ םע גארפ םגד ןותפשא     40.9.1950
וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות ץע םע גארפ      

          1,199.00 ע"ש 'חי           
      
ץעמ ע"ש וא "תינג" לש "ןוברוס" םגד ןותפשא     40.9.2135

          1,092.00 ןוולוגמ חפמ ימינפ לכימ ללוכ יעבט ןווגב 'חי           
      
וא "תינג" תרבח לש "הנקסוט" םגד ןותפשא     40.9.2160

          1,155.00 .ע"ש 'חי           
      
/ ןוטב סיסב םע "גרוס" םגד תכתמ ןותפשא     40.9.2180
חפמ לכימו הטסורינ הסכמ ללוכה תכתמ רוניצ      
וא "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ      

          1,269.00 ע"ש 'חי           
      
/ ןוטב סיסב םע "ןפיס" םגד תכתמ ןותפשא     40.9.2185
חפמ לכימו ןוטבמ הסכמ ללוכה תכתמ רוניצ      
וא "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ      

          1,065.00 ע"ש 'חי           
      
סיסב לע הסכמ םע "ןפיס" םגד תכתמ ןותפשא     40.9.2190
ןוולוגמ חפמ לכימ ללוכה תכתמ רוניצ / ןוטב      

          1,163.00 ע"ש וא "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק 'חי           
      
ןוטבמ בכר ימוסחמ      
      
רופא עבצב הנייס ינודומעמ בכרל םוסחמ     40.9.2435

            175.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" לש מ"ס 04/03/03 'חי           
      
מ"ס 04/03/03 הנייס ינודומעמ בכרל םוסחמ     40.9.2440

            196.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" לש והשלכ ןווגב 'חי           
      

9.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../031 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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21/01/2021
דף מס':     031

חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
רופא עבצב הנייס ינודומעמ בכרל םוסחמ     40.9.2445

            196.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" לש מ"ס 06/03/03 'חי           
      
והשלכ ןווגב הנייס ינודומעמ בכרל םוסחמ     40.9.2450

            227.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" לש מ"ס 06/03/03 'חי           
      
,מ"ס 62 רטוקב ןוטב לילגמ בכרל םוסחמ     40.9.2455
וא "ןייטשרקא" לש רופא עבצב מ"ס 08 הבוג      

            258.00 ע"ש 'חי           
      
הבוג ,מ"ס 62 רטוק ןוטב לילגמ בכרל םוסחמ     40.9.2460

            268.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" לש רופא עבצב מ"ס 001 'חי           
      
מ"ס 001 הבוגב ןוטב סונוקמ בכרל םוסחמ     40.9.2465

            258.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" לש רופא עבצב 'חי           
      
,מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ "הפיכ" בכרל םוסחמ     40.9.2470
וא "ןייטשרקא" לש רופא עבצב ,מ"ס 33 הבוג      

            258.00 ע"ש 'חי           
      
הטסורינ רוניצמ םיינפוא תרישקל ןקתמ     40.9.3040
ךותיר ללוכ( א"ת תייריע תמגודכ 2" רטוקב      
תועצמאב עקרקל ןוגיע ללוכ ,)םיינפוא תיחול      

          1,423.00 ותומדקל חטשה תרזחהו ןוטב דוסי 'חי           
      
ףפוכמ רוניצמ  םיינפוא תוגוז 6-ל ןקתמ     40.9.3065
ןח תרצות טוליש ללוכ רונתב עובצו ןוולוגמ      

          2,678.00 ע"ש וא ןפוא 'חי           
      
טרופס ינקתמ - טרופס ינקתמ      
ףופכבו ןנכתמ / ןרציה טרפמל םאתהב ונקתוי      
רושיאו סוסיב ללוכ ריחמה . י"תמ תויחנהל      
י"תמ      
      
גוסמ טרופס שרגמל ינועבצ ילירקא יופיצ     40.9.3190
תוברל VU תודימע תובכש 3-ב "טוק-טרופס"      

             27.00 היסלומא תבכש ר"מ           
      
גוסמ תפסונ יופיצ תבכש רובע ריחמ תפסות     40.9.3195

              9.00 טרופס שרגמל  טוק-טרופס ר"מ           
      

          1,020.00 טרופס שרגמב לסרודכ שרגמ ןומיס 'חי          40.9.3220
      
הדולח יוקינ י"ע םייק לס ןקתמ שודיחו םוקיש     40.9.3280
ע"ש וא יבוקעי לש טיירמה עבצב םתעיבצו      
.דיחא עבצ תלבק דע תוחפל תובכש יתשב      

          1,701.00 'פמוק         תושרה תריחב י"פע ןווגה  
      

9.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../032 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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21/01/2021
דף מס':     032

חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
,סוסיב תוברל בלושמ ןוולוגמ לס -רעש ןקתמ     40.9.3285
תוירחא( ריבש יתלב ףוקש טנוברקילופ חול      
תשרו יציפק קושיח )רבש דגנכ םינש 01-ל      

          15,725.00 'פמוק         חולל הנגה דופירו הכורא תינוציח תודימעל  
      
עקרקב ןגועמ ינקת לגר-טק / די-רודכ ירעש     40.9.3290
ןווליגה , םירוביחהו םיקוזיחה לכ תוברל      
קודב , רזעה ירמוח לכו תשר , העיבצהו      

          2,380.00 'פמוק         םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו  
      
לעב יביסאמ ינקת לגר-טק / די-רודכ ירעש     40.9.3295
מ"מ 2.3 ןפוד יבוע, מ"מ 08/08 ליפורפ      
עובצו םוחב ןוולוגמ רטמ 2X3 תוינקת תודימב      
יתשק ליפורפ ללוכ ןקתה י"פע ןבל רוחש      
קודב , רזעה ירמוח לכו תשר תוברל 2" ירוחא      

          6,035.00 'פמוק         םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו  
      

             85.00 רוזיפ תוברל לוח יזגראל יקנ תונויד לוח ק"מ          40.9.3365
      
לש מ"מ 2-1 תיניערג גוסמ םיקחשמ ןגל עצמ     40.9.3370

            371.00 והשלכ יבועב ע"ש וא ידעלג רפכ ק"מ           
      
טרופסו קחשמ ינקתמ - טרופסו קחשמ ינקתמ      
/ ןרציה טרפמל םאתהב ונקתוי והשלכ גוסמ      
ללוכ ריחמה . י"תמ תויחנהל ףופכבו ןנכתמ      
י"תמ רושיאו סוסיב      
      
N1-053 HCRA ט"קמ רופיצ ןק תדנדנ     40.9.3392
    GNIWS, ע"ש וא  'ןצינ תא ולא' תרבח לש,  

          29,172.00 'פמוק         י"תל ףופכו ןרצי תויחנה י"פע ןקתומ  
      
,2810xxzz  ט"קמ הדימעב דרו הלע הדנדנ     40.9.3394
י"פע ןקתומ ,ע"ש וא  'ןצינ תא ולא' 'בח לש      

          75,863.00 'פמוק         י"תל ףופכו ןרצי תויחנה  
      
תרצות 0315 ט"קמ יבשומ וד תודנדנ ןקתמ     40.9.3430

          6,803.00 ע"ש וא "קראפ תינג" 'חי           
      
תרצות 0043 ט"קמ תכתממ בלושמ ןקתמ     40.9.3435

          90,714.00 ע"ש וא "קראפ תינג" 'חי           
      
תרצות 1113 ט"קמ תכתממ בלושמ ןקתמ     40.9.3440

          26,708.00 ע"ש וא "קראפ תינג" 'חי           
      
0405 ט"קמ ,יתבכש בר ץעמ ץיפק תויומד     40.9.3445

          3,403.00 .ע"ש וא "קראפ תינג" תרצות 'חי           
      
      

9.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../033 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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21/01/2021
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חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
5505 ט"קמ ,יתבכש בר ץעמ ץיפק תויומד     40.9.3450

          3,403.00 .ע"ש וא "קראפ תינג" תרצות 'חי           
      
תרצות 5325 ט"קמ ,ץע יבשומ םע הלסורק     40.9.3455

          8,504.00 ע"ש וא "קראפ תינג" 'חי           
      
5815 ט"קמ ,םיבשומ 4 ץעמ דרו הלע תדנדנ     40.9.3460

          2,268.00 ע"ש וא "קראפ תינג" תרצות 'חי           
      
0815 ט"קמ ,םיבשומ 2 ץעמ דרו הלע תדנדנ     40.9.3465

          1,668.00 ע"ש וא "קראפ תינג" תרצות 'חי           
      
0715 ט"קמ םיבשומ 4 "דרו הלע" ןקתמ     40.9.3470

          3,403.00 ע"ש וא "תינג" תרצות 'חי           
      
תרצות 4605 ט"קמ זוורב  קטילופ ץיפק ןקתמ     40.9.3475

          2,767.00 ע"ש וא "תינג" 'חי           
      
וא "תינג" תרצות 5425 ט"קמ בבותסמ ףות     40.9.3480

          3,067.00 ע"ש 'חי           
      
תינג 'בח לש 2334 ט"קמ יציפק רופיצל ןק     40.9.3485

          22,313.00 ע"ש וא קראפ 'חי           
      
ט"קמ םיבשומ 4 יכות קטילופ ץיפק ןקתמ     40.9.3490

          11,156.00 ע"ש וא קראפ תינג 'בח לש 1705 'חי           
      
לש 5605 ט"קמ  לוגנרת קטילופ ץיפק ןקתמ     40.9.3495

          2,767.00 ע"ש וא קראפ תינג 'בח 'חי           
      
םיעושעש 'צות םגד תינועבצ ץיפק תיירטפ     40.9.3500

          3,261.00 .ע"ש וא טרופסו 'חי           
      
םיעושעש תרצות םגד יציפק חרפ     40.9.3505

          3,036.00 .ע"ש וא טרופסו 'חי           
      
תרצות הלופכ ןפוד תיציפק תינוכמ     40.9.3540

          3,936.00 .ע"ש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
םיעושעש תרצות םגד יציפק ןינת     40.9.3545

          3,691.00 .ע"ש וא טרופסו 'חי           
      
םיעושעש תרצות יציפק וטוא     40.9.3555

          2,361.00 .ע"ש וא טרופסו 'חי           
      
םיעושעש תרצות  יציפק יבוד     40.9.3560

          2,361.00 .ע"ש וא טרופסו 'חי           
      

9.04 קרפ תתב הרבעהל          
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יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     034

חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
תרצות  ץיפק תויומד     40.9.3565

          2,361.00 .ע"ש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
םיעושעש תרצות יציפק עונפוא     40.9.3575

          3,036.00 .ע"ש וא טרופסו 'חי           
      
םיעושעש תרצות  ץיפק תוירטפ     40.9.3580

          2,924.00 .ע"ש וא טרופסו 'חי           
      
תרצות םי בלכ יציפק דרו הלע     40.9.3590

          6,747.00 .ע"ש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
תרצות לותח יציפק דרו הלע     40.9.3595

          6,072.00 .ע"ש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
תרצות םגד םידלי 2-ל דרו הלע     40.9.3600

          1,799.00 .ע"ש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
,טק-טיק דרו הלע קחשמ ןקתמ     40.9.3620

          8,836.00 .ע"ש וא טרופסו םיעושעש לש 'חי           
      
םיעושעש תרצות  שיגנ תוטועפל בלושמ ןקתמ     40.9.3625

          210,000.00 .ע"ש וא 056A ט"קמ טרופסו 'חי           
      
םיעושעש לש שיגנ ירגתא בלושמ ןקתמ     40.9.3626

          140,000.00 רשואמ עש וא 7V-484A  ט"קמ טרופסו רטמ           
      

          82,000.00 2564 ט"קמ  רופיצ יניק  ץע ןקתמ לבא ל"נכ רטמ          40.9.3627
      
הטסורינמ  4 -ל ילאס"דרו הלע " גוסמ  ןקתמ     40.9.3632

          18,500.00 204515215 ט"קמ רטמ           
      
ט"קמ הטסורינ  יציפק 3  וליפפ גוסמ ןקתמ     40.9.3637

          31,000.00 .  עש וא טרופסו םיעושעש לש 104610315 רטמ           
      
הטסורינמ 3  סלוקריס  הלסורק גוסמ ןקתמ     40.9.3642
ט"קמ ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצותמ      

          26,500.00 514013401 רטמ           
      
+ 1רופיצל ןק בשומ םע תשלושמ הדנדנ     40.9.3670
םירגוב בשומ + ת  1תוטועפל םיבשומ      

          18,600.00 .ע"ש וא טרופסו םיעוששE-023  קט"קמ  עש 'חי           
      
םיעושעש תרצות הלוגע הלסורק     40.9.3725

          5,103.00 .ע"ש וא טרופסו 'חי           
      
םיעושעש תרצות  דיחי ןוביבס     40.9.3730

          2,835.00 .ע"ש וא טרופסו 'חי           

9.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../035 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
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21/01/2021
דף מס':     035

חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
םיעושעש תרצות 816E םגד ץעמ רטק     40.9.3735

          17,431.00 .ע"ש וא טרופסו 'חי           
      
םיעושעש לש 109J ט"קמ,ןטב ירירש ןקתמ     40.9.3750

          6,607.00 .ע"ש וא טרופסו 'חי           
      
םיעושעש לש 309J ט"קמ,ריוואב הכילה ןקתמ     40.9.3755

          8,996.00 .ע"ש וא טרופסו 'חי           
      
וא טרופסו םיעושעש לש 209J,הריתח ןקתמ     40.9.3790

          8,622.00 .ע"ש 'חי           
      
לש 419J ט"קמ ,לופכ יטפילא ןומיא ןקתמ     40.9.3795

          16,306.00 .ע"ש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
לש 619J ט"קמ ,הבישיב השווד ןקתמ     40.9.3800

          11,059.00 .ע"ש וא טרופסו םיעושעש 'חי           
      
תרצות 'מ 1 הבוגב סופיט ריק ןקתמ     40.9.3845
תללוכ הדובעה . ע"ש וא "טרופסו םיעושעש"      

          6,694.00 'פמוק         .חותיפ ריקל הדמצה  
      
ט"קמ ,העבראל ןומיא - "סיטאליפ" רשוכ ןקתמ     40.9.4015
     64-1-5002RG ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש.  
םיבשומ .מ"מ 4 לזרב םייושע תועורזו דומע      
םיבסימ ,מ"ס 3-כ סלגרביפ םייושע םיכרדמו      
םיעובצ לזרבה יקלח ,הקלחה יבסמ םניה      
3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב      

          13,401.00 'פמוק         .ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא תובכש  
      
,"הכישמ/הקיחד/הסיחד סלוקרה" רשוכ ןקתמ     40.9.4020
וא סדליפנירג 'בח לש 8/74-1-5002RG ט"קמ      
.מ"מ 4 לזרב םייושע תועורזו דומע .ע"ש      
םיבסימ ,מ"ס 3-כ סלגרביפ םייושע םיבשומ      
םיעובצ לזרבה יקלח ,הקלחה יבסמ םניה      
3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב      

          15,837.00 'פמוק         .ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא תובכש  
      
ע"ש וא "ti revoc" דב תעיריב הללצהו יוריק     40.9.4917
יפקיה הדלפ לבכ םע םימייק םידומעל תנגועמ      
קזוח תלעב העיריה .העיריה ךרוא לכל      
תושירדב תדמוע ,ר"מל ג"ק 092 לעמ העירקל      

             52.00 ןימזמה תריחב יפל ןווגב , שא תודימעל ר"מ           
      
      
      
      
      

9.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../036 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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21/01/2021
דף מס':     036

חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
לש תועיריב קחשמה ינקתמל הללצהו יוריק     40.9.4922
וא/ו הללצה ישרפמ ע"ש וא " ti revoc " 'בח      
לכ תוברל,הנרבממ וא/ו החיתמ תועירי      
היצקורטסנוקה ידומע תוחיתמה, תורישקה      
ןווגב םתעיבצ תוברל( םיעובצו םינוולגמ      
עקרקל ןוגיעו תודוסי )לכירדאה י"ע רחביש      
סוסיבהו םידומעה ,העיריה תבצה ןונכת ללוכ      
ונובשח לעו ןלבקה םעטמ רוטקורטסנוק י"ע      
אלל" היצקורטסנוקהו תועיריה קזוח יבושיח(      
גוס ,חקפמה רושיא תלבקו )"ףרוח קוריפ      
יפל ןווגה ,שא ןקת רושיא לעב היהי העיריה      

            207.00 דחוימה טרפמב רומאכו לכירדאה תריחב ר"מ           
      
ןוגימ יטנמלאו םינבמ      
      
"אכירא םחש" לש "061 עובלג" רמוש הנבמ     40.9.5252
םע בלושמ מ"ס 031/061 תודימב ע"ש וא      
,ןיוזמ ןוטב תוריקו מ"מ 001/001 הדלפ ידומע      
םוינימולא תונולח ,מ"ס 01 יבועב ,טילונרג וא      
תכתמ תלד .תונולחה לעמ תכתמ לנפו      
םיעובצ תכתמה יקלח לכ .העובצ תדדובמ      
לנאפמ יושע גגה ,יביכר וד רטסאילופ עבצב      
הדלפ תרגסמו ףצקומ ןטירואילופב דדובמ      
למשחל םיעקש ,קספמ ,הרואת ללוכ      
ינקית הקראה ספ ללוכה למשח חול ,תרושקתו      
.מ"ס 03/011 ץע ףדמ .תחפו ישאר ז"מ ללוכ      

          18,173.00 'פמוק         הבצהו סוסיב תוברל.הפצרב הקימרק ףוציר  
      
'א םגד ע"ש וא 'ןמפלו' תרצות ימורט טלקמ     40.9.5272
האובמ ללוכ מ"ס 002x003 םינפ תודימב      
,ףדה ןולח ,ףדה תלד תוברל ר"מ 58.5 חטשב      
הנכה ,תימינפ הרואת ,ימינפ וצרט ףוציר      
יחתפ ,טולימ םלוס ,ןופלטו למשח ירוביחל      

          74,970.00 'פמוק         ףרועה דוקיפ תושירד פ"ע לכהו רורוויא  
      
'ב םגד ע"ש וא 'ןמפלו' תרצות ימורט טלקמ     40.9.5277
האובמ ללוכ מ"ס 052x003 םינפ תודימב      
,ףדה ןולח ,ףדה תלד תוברל ר"מ 58.5 חטשב      
הנכה ,תימינפ הרואת ,ימינפ וצרט ףוציר      
יחתפ ,טולימ םלוס ,ןופלטו למשח ירוביחל      

          84,341.00 'פמוק         ףרועה דוקיפ תושירד פ"ע לכהו רורוויא  

. בוחר טוהירו םיקחשמ ינקתמ 9.04 כ"הס            

      
      
      
      
      

חותיפ 04 כ"הס            

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../037 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     037

ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ה י י ק ש ה  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
,יוסיכ ,הריפח םיללוכ היקשהה תודובע      
תרנצ .ןואסלפ גוסמ םיינקית רוביח ירזיבאו      
3.2-1.2 הקיפסב תופטפט תללוכ ףוטפיטה      
יווו תוברל 'מ 0.1 דע 'מ 3.0 לש םיחוורמב ש/ל      
.תכתממ ןוגיע      
      
,הריפח םיללוכ היקשהה תודובע לכ :הרעה      
.ןואסלפ גוסמ םיינקית רוביח ירזיבאו ,יוסיכ      
הקיפסב תופטפט תללוכ ףוטפיטה תרנצ      
'מ 0.1 דע 'מ 3.0 לש םיחוורמב ש/ל 3.2-1.2      
ןוגיע יווו תוברל ןנכתמה תשירד יפל      
תרנצ יריחמל %01 תפסות ןתנית .תכתממ      
)ןיחלוק ימב הייקשה( הלוגס היקשהו ףוטפט      
      
אוהשלכ גוסמ ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ     41.1.0010
תוילרגטניא תופטפט םע מ"מ 21 רטוקב      

              7.00 תותסוותמ רטמ           
      
רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ     41.1.0015

              9.00 תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט םע מ"מ 61 רטמ           
      
רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ     41.1.0020

             10.00 .תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט םע מ"מ 71 רטמ           
      
רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ     41.1.0025

             14.00 .תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט םע מ"מ 02 רטמ           
      
והשלכ רטוקב ףוטפט תרנצל ריחמ תפסות     41.1.0030

              3.00 מ"ס 01 קמועב עקרקב הענצה רובע רטמ           
      
והשלכ רטוקב ףוטפט תרנצל ריחמ תפסות     41.1.0035
05 דע מ"ס 11-מ קמועב עקרקב הענצה רובע      

              8.00 מ"ס רטמ           
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.1.0090

              9.00 4 גרד מ"מ 52 רטוקב אוהשלכ רטמ           
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.1.0095

             11.00 4 גרד מ"מ 23 רטוקב אוהשלכ רטמ           
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.1.0100

             15.00 4 גרד מ"מ 04 רטוקב אוהשלכ רטמ           
      
01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.1.0345

             58.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 36 רטוקב רטמ           
      
      

1.14 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../038 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     038

ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.1.0350

             67.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 57 רטוקב רטמ           
      
רטוקב 6 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.1.0395

             87.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 011 רטמ           
      
רטוקב 6 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.1.0400

             95.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 061 רטמ           
      
הרטמהו ףוטפטל 4/3" רטוקל תכרעמ שאר     41.1.0480
021 ןנסמ ,בצוק ,4/3" ישאר ירודכ זרב ללוכה      
םידרוקר ,האיצי יזרב 4 ,ץחל תסו ,ש"מ      
ךומס םימ רוקמל רוביח ללוכ ,רוביח ירזיבאו      

          1,530.00 )םירזיבא ןורא ללוכ אל( 'חי           
      
הרטמהו ףוטפטל 1" רטוקל תכרעמ שאר     41.1.0485
021 ןנסמ ,בצוק ,1" ישאר ירודכ זרב ללוכה      
םידרוקר ,האיצי יזרב 4 ,ץחל תסו ,ש"מ      
ךומס םימ רוקמל רוביח ללוכ ,רוביח ירזיבאו      

          1,870.00 )םירזיבא ןורא ללוכ אל( 'חי           
      
הרטמהו ףוטפטל 5.1" רטוקל תכרעמ שאר     41.1.0490
021 ןנסמ ,בצוק ,5.1" ישאר ירודכ זרב ללוכה      
םידרוקר ,האיצי יזרב 4 ,ץחל תסו ,ש"מ      
ךומס םימ רוקמל רוביח ללוכ ,רוביח ירזיבאו      

          2,720.00 )םירזיבא ןורא ללוכ אל( 'חי           
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.1.0970
מ"ס 6.33/1.16/011 תודימב ,"ןגסלפ" /      
וא ,)"רבנע" לש IGF 0011/0 םגד תמגודכ(      
תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"ש      

          2,635.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב 'חי           
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.1.0975
מ"ס 74/1.16/011 תודימב ,"ןגסלפ" /      
,)"רבנע" לש קומע IGF 0011/0 םגד תמגודכ(      
,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא      

          2,805.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי 'חי           
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.1.0980
מ"ס 6.33/1.16/521 תודימב ,"ןגסלפ" /      
וא ,)"רבנע" לש IGF 0521/0 םגד תמגודכ(      
תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"ש      

          3,060.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב 'חי           
      
      
      
      

1.14 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../039 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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21/01/2021
דף מס':     039

ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.1.0985
מ"ס 74/1.16/521 תודימב ,"ןגסלפ" /      
,)"רבנע" לש קומע IGF 0521/0 םגד תמגודכ(      
,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא      

          3,230.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי 'חי           
      
תמגוד CA גוסמ למשח לעפומ היקשה בשחמ     41.1.1350

            944.00 תולעפה 9 יתיב זראמ ע"ש וא  "לקירימ" 'חי           
      
תינוקלג" גוסמ תוללוס לעפומ הייקשה בשחמ     41.1.1390

            553.00 ע"ש וא "1002 'חי           
      
SNOITATS 23 "רטנה" בשחמ     41.1.1400

          3,060.00 ע"ש וא  LP-008-CCI 'חי           
      
/ "ויפרוקס" גוסמ למשח לעפומ היקשה בשחמ     41.1.1410
    "mocIRRI" 4/21 )4 םינוש םיוויחמ תוסינכ,  
וא  "הלורוטומ" 'צות C.D/C.A ,)תואיצי 21      
וא "רבנע" תרצות ןוגימ ןוראב ןקתומ ע"ש      
,"טניריא"ל תיטוחלא תרושקת ללוכו ,ע"ש      
הטילש תלעפהל םישורדה םירזיבאהו הנטנא      
תויחנהה י"פע תכרעמה שאר לע תמלשומ      
םייכרד תלת םידיאונולוס 4 ללוכ .תינכותב      
םירוביחה לכ ללוכ "הלורוטומ" י"ע םירשואמ      
דקופמה ףוגמלו הייקשהה בשחמל םישורדה      
תנוולוגמ תכתמ ספ לע ןקתוי דיאונולוסה(      
ללוכ .)תכרעמה שאר זגרא ןפודל עבוקתש      
יאלמשח 'בע=( הרואת דומעמ למשח תנזה      
5.2X3 לבכ ,עקש ,טמוטוא יצח ,ךמסומ      
    Y.Y.N חטשמ לע רבצמו ןעטמ ,א"מ 51 דע  
,הנקתה ,רשק יושיר ללוכ .)הנקתה ,ןוטב      

          21,206.00 .הנשל תוירחאו הכרדה 'חי           
      
04-063 "רטנה" תרצות ,ןווכתמ החיג ריטממ     41.1.1680
חווטב הבצהל ע"ש וא "P.G.P" םגד תולעמ      

            139.00 .רטמ 51-7 לש 'חי           
      
1-063 "רטנה" תרצות ןווכתמ החיג זתמ     41.1.1690
םגד ,מ"ס 5 החיג הבוג .תולעמ      

             64.00 היפ ללוכ  ע"ש וא "A01-20-SP" 'חי           
      
םגד "רטנה" תרצות ןווכתמ החיג ריטממ     41.1.1700

            139.00 ע"ש וא "I-02" 'חי           

הייקשה 1.14 כ"הס            

      
      
      
      
      

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../040 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     040

ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
-מ"הש תויחנה יפל לדוגו רטוק תורדגה"      
,הקפסא תללוכ הדובעה .תואלקחה דרשמ      
הכימס ,העיטנ ,לוביז ,רוב תריפח ,הלבוה      
.הטילקל תוירחאו      
      

              2.00 ףושיחו חטשה יוקינ,היחמיצ תרסה ר"מ          41.2.0010
      
"פא דנור" הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר     41.2.0030

              1.00 םיבשע תליטקל ר"מ           
      

              3.00 דימורב ליתמ גוסמ רמוחב עקרק יוטיח ר"מ          41.2.0040
      
,)םנודל ק"מ 02( "ןגיתפוכ" גוסמ ינגרוא לבז     41.2.0050

              5.00 .108 ןקת ות י"פע ר"מ           
      
ללוכ רטיל 1.0 ילכה לדוג ,1 'סמ לדוג םיליתש     41.2.0190

              2.00 .ליתש שיח וא םינוליתש 'חי           
      

              6.00 רטיל 52.0 ילכה לדוג ,2 'סמ לדוג םיליתש 'חי          41.2.0195
      

             12.00 רטיל 0.1 ילכה לדוג ,3 'סמ לדוג םיליתש 'חי          41.2.0200
      

             26.00 רטיל 0.3 ילכה לדוג ,4 'סמ לדוג םיליתש 'חי          41.2.0205
      
0.06 ילכה לדוג ,8 'סמ לדוג )םיצע( םיליתש     41.2.0230
עזג יבוע, םירגוב םיצע תיבחב, הלעמו רטיל      

            334.00 2 - םידב רפסמ .'מ 05.3-05.2 הבוג ,2" 'נימ 'חי           
      
,3" 'נימ עזג יבוע ,9 'סמ לדוג ,םירגוב םיצע     41.2.0235

            516.00 3 - םידב רפסמ .'מ 05.4 ילמינימ הבוג 'חי           
      
,4" 'נימ עזג יבוע ,01 'סמ לדוג ,םירגוב םיצע     41.2.0240

            722.00 3 - םידב רפסמ . 'מ 05.4 ילמינימ הבוג 'חי           
      
תרצותמ רטיל 1 לכיממ והשלכ גוסמ םירערע     41.2.0310

             13.00 .ע"ש וא דמצ לודיג 'חי           
      
תרצותמ רטיל 3 לכיממ והשלכ גוסמ םירערע     41.2.0315

             26.00 .ע"ש וא דמצ לודיג 'חי           
      
םייק רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     41.2.0670
,'מ 3 לעמ הבוגבו מ"ס 03 לעמ עזג רטוקב      

          1,250.00 תושרה םוחתב 'חי           
      
םירגוב םיצע תקתעה רובע ריחמ תפסות     41.2.0680
לש ינכט טרפמ יפל מ"ס 03 לעמ עזג רטוקב      

          3,124.00 .ךמסומ םונורגא יווילב ל"קק 'חי           
      
      

2.14 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../041 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     041

ןוניג תודובע 14 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
רגוב תיז ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     41.2.0690

            781.00 תושרה םוחתב 'חי           
      

          1,874.00 תושרה םוחתב לקד ץע לש הליתשו הקתעה 'חי          41.2.0700
      

             20.00 "ויוקיק" ןזמ םידברמב אשד ר"מ          41.2.0785
      
ןברד" וא "ורוטלא רפוס" ןזמ םידברמב אשד     41.2.0795

             23.00 "סרג ר"מ           
      
תילבי" / "ורוטלא היסוז" ןזמ םידברמב אשד     41.2.0800

             21.00 "םולפספ" " / 1 סורק ר"מ           
      
מ"מ 04 הבוגב לגרטק ישרגמל יטטניס אשד     41.2.0880
ןומיס , ימוגו לוח יולימ , תיתש תנכה תוברל      
קדוהמ עצמ תובכש תוברל , םינבל םיווק      
, מ"ס 5 יבועב בצוימ םוסמוסו מ"ס 03 יבועב      
V.U. תנירק ,תיזיפ הקיחשב דימע אשדה      

            221.00 . םינש 3 -ל ןרצי תוירחא ללוכ .עבצ תקיחשבו ר"מ           
      
"דלוג" תמגודכ מ"מ 72 הבוגב יטטניס אשד     41.2.0890
הנקתה ללוכ , ע"ש וא "טנייופ ןירג" תרצות      
תנירק ,תיזיפ הקיחשב דימע אשדה .תיתשתו      

            179.00 .םינש 2-ל תוירחא ללוכ .עבצ תקיחשבו V.U. ר"מ           
      
ישרגמל יטטניסה אשדה יריחמל תפסות     41.2.0930
וא   YTUD YVAEH םיביס רובע לגרודכ      
    ESOPRUP ITLUM לכב קחשמ םירשפאמה  

             13.00 םיעוריאל ףאו םיילענה יגוס ר"מ           
      

             48.00 ןנכתמה י"ע תרשואמ הרמח גוסמ ןג תמדא ק"מ          41.2.0990
      
ע"ש וא  LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ     41.2.1230
56 קמועבו מ"ס 06 רטוקב רופא ןליפורפילופמ      

            153.00 מ"ס 'חי           
      
ע"ש וא  LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ     41.2.1235
מ"ס 07 רטוקב רופא ןליפורפילופמ יושע      

            172.00 מ"ס 56 קמועבו 'חי           

תועיטנו ןוניג 2.14 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      

ןוניג תודובע 14 כ"הס            

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../042 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     042

םישיבכ  תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש י ב כ   ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ , םהיגוסל קוריפה תודובע  יריחמ      
רתא לא תושרה תולובגל ץוחמ לא קוליס      
תורגא םולשתו הלבוה תוברל ,רשואמ תלוספ      
וא/ו הנימזמה תושרה ינסחמל הרבעה וא/ו      
תויחנה י"פע לכה ,רזוח שומישל רתאב ןוסכא      
.  יסדנהה  חוקיפה      
      
5 דע יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ     51.1.0010

             13.00 מ"ס ר"מ           
      
5 לעמ יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ     51.1.0015

             14.00 מ"ס 01 דעו מ"ס ר"מ           
      

              4.00 מ"ס 1 דע קמועל טלפסא יחטש סופסח ר"מ          51.1.0030
      
דעו מ"ס 5 לעמ קמועל טלפסא יחטש ףוצרק     51.1.0040

             10.00 מ"ס 01 ר"מ           
      

            163.00 שדחמ ותנקתהו טלש/רורמת דומע קוריפ 'חי          51.1.0060
      
:ןוגכ ןג וא בוחר טוהיר טירפ לש ריהז קוריפ     51.1.0120
ותנקתהו 'דכו םינותפשא ,םיציצע ,םילספס      
ותקתעה ואו ףוצירה עוציב רחאל שדחמ      

            241.00 רחא םוקמל 'חי           
      
רמוח לכמ הינח חטשמ ינפ הבוג תמאתה     51.1.0180
הכרדמ/שיבכמ הסינכב ןנכותמ סלפמל אוהש      

            553.00 םיתבה תורצחל 'חי           
      
רמוח לכמ לגר יכלוהל םיליבש הבוג תמאתה     51.1.0185
הכרדמ/שיבכמ הסינכב ןנכותמ סלפמל אוהש      

            299.00 םיתבה תורצחל 'חי           
      
תוברל הפשא יחפל ןוטב חטשמ הבוג תמאתה     51.1.0190

            612.00 'דכו תוקעמ ,תשר תורדג תמאתה 'חי           
      
/ שיבכ סלפמל והשלכ גוסמ םייק את תמאתה     51.1.0195

            278.00 םיננכותמ הכרדמ 'חי           
      
מ"ס 05 רטוקב לוגע הרקב את הסכמ תמאתה     51.1.0210
תועבט תועצמאב שיבכה עופישלו סלפמל      
,מ"ס 51 דע ןיירושמ סלגרביפמ תויושע      
דימע" תרבח לש " ביבא םאתמ " תמגודכ      

            638.00 ןרציה טרפמל םאתהבו ע"וש וא "זיירפרטנא 'חי           
      
      
      

1.15 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../043 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     043

םישיבכ  תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
/ שיבכ סלפמל יטרדנטס "קזב" את תמאתה     51.1.0235

            578.00 םיננכותמ הכרדמ 'חי           
      
/ שיבכ סלפמל יטרדנטס "TOH" את תמאתה     51.1.0240

            468.00 םיננכותמ הכרדמ 'חי           
      
שיבכ סלפמל )תחא תשר( הטילק את תמאתה     51.1.0245

            278.00 ןנכותמ 'חי           
      
תשר( הטילק את תמאתהל ריחמ תפסות     51.1.0250

            157.00 סלפמ תמאתהל תפסונ תשר לכ רובע )תחא 'חי           
      
מ"ס 08 רטוק את הסכמו הרקת קוריפ     51.1.0255
סלפמל םתמאתה ללוכ דבכ סמועל םתפלחהו      

          1,131.00 'פמוק         .ןנכותמ שיבכ  
      
רטוק לכב את הסכמו הרקת קוריפל תפסות     51.1.0275
וא לוגע 004D ןימל הסכמה תפלחה רובע      

            418.00 דבכ ב-ב םוקמב לזרב תקצימ עבורמ 'חי           
      
תודובע תרגסמב והשלכ גוסמ ףוציר קוריפ     51.1.0290

             18.00 תוכרדמ תפלחה ר"מ           
      
ותחנהו והשלכ גוסמ ףוציר לש ריהז קוריפ     51.1.0300

             45.00 לוח תבכש תמלשה ללוכ שדחמ ר"מ           
      
תרוגח וא גוס לכמ םוחיתו הפש ןבא קוריפ     51.1.0305

             14.00 חטשה תריפח תודובע תרגסמב ןוטב רטמ           
      
תרוגח וא גוס לכמ םוחיתו הפש ןבא קוריפ     51.1.0310

             19.00 תוכרדמ תפלחה תודובע תרגסמב ןוטב רטמ           
      
לכמ תמייק םוחיתו הפש ןבא לש ריהז קוריפ     51.1.0320

             49.00 שדחמ התחנהו גוס רטמ           
      

             50.00 ןוטבמ תרגסמ תוברל פר-פיר חטשמ קוריפ ר"מ          51.1.0325
      

             53.00 מ"ס 01 דע יבועב ןייוזמ ןוטב חטשמ קוריפ ר"מ          51.1.0330
      
יבועב ןייוזמ ןוטב חטשמ קוריפל ריחמ תפסות     51.1.0335

            190.00 ןוטבה רוסינ רובע מ"ס 01  דע רטמ           
      
מ"ס 01 לעמ יבועב ןייוזמ ןוטב חטשמ קוריפ     51.1.0340

             77.00 מ"ס 51 דעו ר"מ           
      
םינבאמ וא טלפסאמ הטאה יספ קוריפ     51.1.0365

             26.00 תובלתשמ ר"מ           
      

1.15 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../044 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     044

םישיבכ  תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
             74.00 תלוספה קוליסו םיעלסה ןוימ, העלסמ קוריפ ר"מ          51.1.0370

      
            190.00 והשלכ יבועבו גוסמ ןבא ריק קוריפ ק"מ          51.1.0375

      
             20.00 והשלכ גוסמ תשר רדג קוריפ ר"מ          51.1.0410

      
ללוכ והשלכ גוסמ תשר רדג לש ריהז קוריפ     51.1.0415
הרויש םוקמל התקתעה וא שדחמ הנקתה      

            106.00 ךרוצה תדימב תומלשה תוברל חקפמה ר"מ           
      

             79.00 והשלכ גוסמ תכתמ רדג קוריפ רטמ          51.1.0420
      
ללוכ והשלכ גוסמ תכתמ רדג לש ריהז קוריפ     51.1.0425
הרויש םוקמל התקתעה וא שדחמ הנקתה      

            205.00 חקפמה רטמ           
      
ללוכ סובוטוא תנחת הנבמ לש ריהז קוריפ     51.1.0445

          4,505.00 .  סדנהמה עבקיש  םוקמב ותבצהו תודוסיה 'חי           
      

            315.00 םימייק םינטלוק יוקינ 'חי          51.1.0470
      

             17.00 זוקינ תלעת תרדסהו יוקינ רטמ          51.1.0475
      

            315.00 גוס לכמ תרוקב תוחוש יוקינ 'חי          51.1.0480
      
תוברל והשלכ גוסמ ןוטבמ הרקב את קוריפ     51.1.0485

            524.00 קדוהמ לוחב רובה יולימ 'חי           
      
תוברל םינוש םיקמועו םירטקב בויב וק קוריפ     51.1.0490

             48.00 תורוניצה יוליגל הריפחה רטמ           
      

              3.00 םיבשע לטוק סוסירב הרבדה ר"מ          51.1.0570
      
יחטשב היחמצ תדרוהו תלוספ יוקינ ,ףושיח     51.1.0575

              3.00 דבלב יולימ ר"מ           
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     51.1.0580
מ"ס 01 דע 5 דע עזג רטוקבו 'מ 3 דע הבוגב      

            162.00 )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( 'חי           
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     51.1.0585
מ"ס 02 דע 01 עזג רטוקבו 'מ 3 דע הבוגב      

            315.00 )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( 'חי           
      
      
      
      
      

1.15 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../045 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     045

םישיבכ  תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     51.1.0590
'מ 6 לע הלוע וניא ךא 'מ 3 לע הלועה הבוגב      
םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 02 דע 01 עזג רטוקבו      

            459.00 )םזגה יוניפו םידקמ 'חי           
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ     51.1.0610
04 לעמ עזג רטוקבו 'מ 6 לע הלועה הבוגב      

          1,256.00 )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 'חי           
      
לע רגוב סוטפילקא ץע  תריקעו התירכ     51.1.0615
,םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ ,וישרוש      

          2,304.00 ל"קק/תורעיה דיקפמ רושיא תלבקו םואת ללוכ 'חי           
      
מ"ס 05 קמועל סוקיפ ץע ישרוש תתירכ     51.1.0617
מ"ס 061/061 לדוגב ץעל המוג חטשבו      

            754.00 'פמוק         תושרהו חקפמ תויחנהל םאתהב  
      
הכיפש רתאל )םירחא לש( תלוספ קוליס     51.1.0640
תוברל תימוקמה תושרה םוחתב רשואמ      
רתאב הקירפו הלבוה, הסמעה ,הריפח      
חקפמהמ בתכב הארוה י"פע עוציב . הכיפשה      
דדומ תדידמ י"פע תויומכה בושיח רחאלו      

             33.00 עוציבה םרט ךמסומ ק"מ           
      
הנמטה רתא לא )םירחא לש( תלוספ קוליס     51.1.0645
,הריפח תוברל תושרה תולובגל ץוחמ השרומ      
י"פע עוציב , םהינימל תורגאו הלבוה, הסמעה      
תויומכה בושיח רחאלו חקפמהמ בתכב הארוה      
לע . עוציבה םרט ךמסומ דדומ תדידמ י"פע      
קוליסה רתא לש תודועת גיצהל ןלבקה      
קלוס / רזחומש רמוחה תויומכ תא תוחיכומה      
תוחיכומה תוינובשחו תולבוהה יטרפ תוברל      

             99.00 םולשתה תא ק"מ           
      
,שדחמ ותנקתהו םייק טנרדיה לש ריהז קוריפ     51.1.0660

            748.00 ךרוצה תדימב ותקתעה תוברל 'חי           
      
לע הייקשהל תכרעמ שאר לש ריהז קורפ     51.1.0680
תרבעהו םירזיבא זגרא תוברל וירזיבא      

            714.00 'פמוק         הייריעה ינסחמל םירזיבאה  

קוריפו הנכה תודובע 1.15 כ"הס            

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.15 ק ר פ  ת ת       
      

             14.00 הביצח וא/ו הריפח ק"מ          51.2.0010
      
      

2.15 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../046 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     046

םישיבכ  תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
'דכו "םירדלוב" , םינוטב , ןינב תלוספ תסירג     51.2.0030
תוברל 'ג גוס עצמ / יולימ רמוחכ שומיש ךרוצל      
לש רתאב רוזיפו הלבוה ,ןוסחא ,הדרפהו ןוימ      

             21.00 סורגה רמוחה ק"מ           
      
סדנהמה רושיא יפל םיידי תדובעב הריפח     51.2.0035

             47.00 .  שארמ בתכב ק"מ           
      

             21.00 תודבועמ תוחותפ תולעתל הביצח וא/ו הריפח ק"מ          51.2.0045
      
תודבועמ תוגרדמל הביצח וא/ו הריפח     51.2.0050

             20.00 )"תומרב"( ק"מ           
      
קמועל מ"ס 01-02 בחורב הביצח וא/ו הריפח     51.2.0060

              8.00 ר'צנרט תועצמאב 'מ 0.1 רטמ           
      
קמועל מ"ס 01-02 בחורב הביצח וא/ו הריפח     51.2.0065

             13.00 ר'צנרט תועצמאב 'מ 5.1 דע 'מ 0.1 לעמ רטמ           
      
תרוצ"( תוכרדמו םישיבכל תיתש לש רושיי     51.2.0090
רפעה תודובע רשאכ קר םלושי , )"ךרד      
ןנכותמה  בצמהמ )-,+( מ"ס 02 ןה תושרדנה      

              4.00 .  בתכב סדנהמה רושיא יפלו ר"מ           
      

              4.00 רקובמ םיחטש קודיה ר"מ          51.2.0100
      
04 קמועל תונמש תותיסרחב תיתש דוביע     51.2.0115
השירח תוברל עקרקה ץעוי טרפמ יפ לע מ"ס      
ךשמב תיסרחה תבטרה , מ"ס 04 קמועל      
דע הקודיהו םוי/ר"מ/רטיל 01 לש תומכב עובש      

              3.00 . %39OTHSAA DEIFIDOM-תופיפצל ר"מ           
      

              5.00 רקובמ יולימ קודיה ק"מ          51.2.0120
      
םאתומ ימוקמ הליאש רובמ אבומ יולימ     51.2.0180
קודיהו תובכשב ורוזיפ ללוכ חקפמה תושירדל      

             20.00 רקובמ ק"מ           
      
לעמ קחרמב ימוקמ הליאש רובמ אבומ יולימ     51.2.0182
הדובעה רתא תולובגמ מ"ק 0.01 דעו מ"ק 0.1      
תובכשב ורוזיפ ללוכ חקפמה תושירדל םאתומ      

             27.00 רקובמ קודיהו ק"מ           
      
ללוכ A-4-2 תמגודכ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ     51.2.0190

             53.00 רקובמ קודיהו תובכשב ורוזיפ ק"מ           
      
      
      

2.15 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../047 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     047

םישיבכ  תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
גרודמו יקנ, ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ     51.2.0195
ורוזיפ ללוכ יללכה טרפמה תושירדל םאתומ      

             62.00 רקובמ קודיהו תובכשב ק"מ           
      

              5.00 ליגר קודיה תוברל ףצרוקמ טלפסא רוזיפ ר"מ          51.2.0205
      
/ יולימ תודובעב םיעופישו תונורדמ תרדסה     51.2.0210
רצונש שלושמה חטש י"פע הדידמה( הריפח      

              3.00 )חטשה ךרוא X ןוילעל ןותחת רוקיד ןיב ק"מ           

רפע תודובע 2.15 כ"הס            

      
ם י ע צ מ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
דיחא יבועב , תוכרדמו םישיבכל 'א גוס עצמ     51.3.0010

            125.00 הנתשמו ק"מ           
      
דיחא יבועב , תוכרדמו םישיבכל 'ב גוס עצמ     51.3.0020

             99.00 הנתשמו ק"מ           
      
הנתשמו דיחא יבועב , דופירו יולימל לוח     51.3.0030

             68.00 רזחוממ רמוחמ ק"מ           
      

            141.00 'א גוס ם"וגא תיתשת ק"מ          51.3.0050
      
יפל יבועב )"שלקב"( ןבא ירבשמ תזקנמ הבכש     51.3.0055

             99.00 ןנכתמה תעיבק ק"מ           

םיעצמ 3.15 כ"הס            

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  4.15 ק ר פ  ת ת       
      
םידעוימ אלש םימייק םישיבכ יוקינו טואיט     51.4.0015

              3.00 טלפסא תבכשב דובירל הנכהכ ףוצריקל ר"מ           
      
52.0 רועישב )החאמ יופצ( ןמוטיב סוסיר     51.4.0020

              3.00 ר"מ/ג"ק ר"מ           
      
רועישב )םיפצרוקמ םיחטשל( ןמוטיב סוסיר     51.4.0025

              3.00 ר"מ/ג"ק 05.0 ר"מ           
      

              3.00 ר"מ/ג"ק 1 רועישב )דוסי יופצ( ןמוטיב סוסיר ר"מ          51.4.0030
      
, מ"ס 3 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.4.0040

             22.00 2/1" טגרגא לדוג ר"מ           
      
, מ"ס 4 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.4.0045

             30.00 2/1" טגרגא לדוג ר"מ           
      

4.15 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../048 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     048

םישיבכ  תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
, מ"ס 4 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.4.0050

             28.00 4/3" טגרגא לדוג ר"מ           
      
5 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.4.0055

             37.00 4/3" טגרגא לדוג , מ"ס ר"מ           
      
5 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.4.0060

             33.00 1" טגרגא לדוג , מ"ס ר"מ           
      
6 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.4.0065

             43.00 4/3" טגרגא לדוג , מ"ס ר"מ           
      
6 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.4.0070

             41.00 1" טגרגא לדוג , מ"ס ר"מ           
      
טגרגאב שומיש רובע טלפסאה ריחמל תפסות     51.4.0095
יבועב הבכשל גורד עוטק וא ליגר גורדב תלזב      

              5.00 מ"ס 3 ר"מ           
      
טגרגאב שומיש רובע טלפסאה ריחמל תפסות     51.4.0100
יבועב הבכשל גורד עוטק וא ליגר גורדב תלזב      

              6.00 מ"ס 4 ר"מ           
      
, מ"ס 4 יבועב תוכרדמל טלפסא ןוטב תבכש     51.4.0110

             31.00 8/3" טגרגא לדוג ר"מ           
      
, מ"ס 4 יבועב תוכרדמל טלפסא ןוטב תבכש     51.4.0115

             30.00 2/1" טגרגא לדוג ר"מ           
      

            313.00 2/1" טגרגא לדוג הנתשמ יבועב טלפסא ןוטב ןוט          51.4.0130
      

            299.00 4/3" טגרגא לדוג הנתשמ יבועב טלפסא ןוטב ןוט          51.4.0135
      
עוציב רשאכ טלפסאה ריחמל התחפה     51.4.0150

            -43.00 )י'גרב( דרפינב דדמנ טלפסאה ןוט           
      
טרפמב רומאכ )"טקש"( נ"את טלפסא ןוטב     51.4.0165

            378.00 לארשי יביתנ תרבח טרפמ / דחוימה ןוט           
      
גוסמ הנוילע תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.4.0175
טרפמב רומאכ מ"ס 4 יבועב )"AMS"( א"מאת      
לדוג ,לארשי יביתנ תרבח טרפמ / דחוימה      

             43.00 4/3" טגרגא ר"מ           
      
טרפמב רומאכ )"S"( מ"את טלפסא ןוטב     51.4.0185
לדוג ,לארשי יביתנ תרבח טרפמ / דחוימה      

            289.00 4/3" טגרגא ןוט           
      

4.15 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../049 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     049

םישיבכ  תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
גוסמ תרשקמ / תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.4.0190
טרפמב רומאכ מ"ס 4 יבועב )"S"( מ"את      
לדוג ,לארשי יביתנ תרבח טרפמ / דחוימה      

             27.00 4/3" טגרגא ר"מ           
      
גוסמ תרשקמ / תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     51.4.0195
טרפמב רומאכ מ"ס 5 יבועב )"S"( מ"את      
לדוג ,לארשי יביתנ תרבח טרפמ / דחוימה      

             34.00 4/3" טגרגא ר"מ           
      

             23.00 שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ          51.4.0285
      
יבועב קד טלפסאמ 'מ 4 בחורב הטאה יספ     51.4.0290
לכ "לותח יניע" תוברל מ"ס 21 דע הנתשמ      

            159.00 סדנהמה תויחנה י"פע לכה ,העיבצו 'מ 5.0 ר"מ           
      
תובלתשמ םינבאמ 'מ 4 בחורב הטאה יספ     51.4.0295
תוברל מ"ס 21 דע ההבגה ללוכ מ"ס 8 יבועב      
5.0 לכ "לותח יניע", טלפסא לובגב רבעמ ןבא      

            221.00 סדנהמה תויחנה י"פע לכה , העיבצו 'מ ר"מ           
      
A.S.U תרצות FRC רמוח י"ע םיקדס םוטיא     51.4.0300
    OCTIW  היבשיעמ רפתה יוקינ ללוכ ע"ש וא  

             71.00 טלפסאה ץוריח אלל לבא ןולכילו רטמ           
      

            408.00 יללכה  טרפמב רומאכ תיטלפסא האלטה ןוט          51.4.0305
      
רומאכ טלפסא תעסמב םירצ םיקדס םוטיא     51.4.0310

             35.00 יללכה טרפמב רטמ           
      

            408.00 יללכה טרפמב רומאכ תיטלפסא האלטה ןוט          51.4.0315

טלפסא תודובע 4.15 כ"הס            

      
ז ו ק י נ  5.15 ק ר פ  ת ת       
      
יריחמב םילולכ 'מ 5.3 קמוע דע םינופיד        
.הדיחיה      
      
מ"ס 04 רטוקב ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.5.0010

            323.00 .'מ 0.2 דע קמועב רטמ           
      
מ"ס 04 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.5.0745

            374.00 .רטמ 0.2 דע קמועב רטמ           
      
מ"ס 04 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.5.0950

            456.00 .רטמ 0.2 דע קמועב רטמ           
      

5.15 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../050 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     050

םישיבכ  תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
מ"ס 04 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.5.0955

            465.00 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב רטמ           
      
םאתהב וחנוי זוקינל "סקדלפ" תורוניצ : הרעה      
קלחכ ורושיא תא ולבקיו ןרציה תוארוהל      
"סקדלפ" תורוניצ . הדובעה לש ילרגטניא      
6.75 קרפ האר בויבל םידחוימ      
      
004 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ     51.5.1390
ע"ש וא "סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ      

            439.00 רטמ 0.2 דע קמועב רטמ           
      
004 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ     51.5.1395
ע"ש וא "סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ      

            442.00 רטמ 5.2 דעו רטמ 0.2 לעמ קמועב רטמ           
      
004 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ     51.5.1400
ע"ש וא "סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ      

            471.00 רטמ 0.3 דעו רטמ 5.2 לעמ קמועב רטמ           
      
004 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ     51.5.1405
ע"ש וא "סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ      

            530.00 רטמ 5.3 דעו רטמ 0.3 לעמ קמועב רטמ           
      
005 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ     51.5.1410
ע"ש וא "סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ      

            519.00 רטמ 0.2 דע קמועב רטמ           
      
005 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ     51.5.1415
ע"ש וא "סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ      

            530.00 רטמ 5.2 דעו רטמ 0.2 לעמ קמועב רטמ           
      
005 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ     51.5.1420
ע"ש וא "סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ      

            561.00 רטמ 0.3 דעו רטמ 5.2 לעמ קמועב רטמ           
      
005 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ     51.5.1425
ע"ש וא "סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ      

            602.00 רטמ 5.3 דעו רטמ 0.3 לעמ קמועב רטמ           
      
הרקב אתל מ"ס 05 דע רטוקב זוקינ וק רוביח     51.5.1655

            646.00 .םייק הטילק / 'חי           
      
מ"ס 08 דע מ"ס 06 רטוקב זוקינ וק רוביח     51.5.1660

            748.00 .םייק הרקב אתל 'חי           
      
      
      

5.15 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../051 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     051

םישיבכ  תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
מ"ס 521 רטוקב ,םייק לבומל שדח ןוראווצ     51.5.1690
05.1 דע קמועב ןיוזמ ןוטבמ תוימורט תוילוחמ      
תקצימ הסכמו הרקת ,החוש ירבחמ ללוכ ,'מ      
רובח ,ןוט 04 סמועל מ"ס 06 רטוקב לזרב      
םלוסו ותרקתב חתפ תמאתהו םייק לבומל      

          2,083.00 'פמוק         הדירי  
      
תקיצי י"ע םייק לבומ / זוקינ רוניצב רבש ןוקית     51.5.1750
בחורו מ"ס 02 יבועב ןייוזמ ןוטב תרוגח      

          1,020.00 'פמוק         חוקיפה תוארוה י"פע ,'מ 0.1 לש ילמינימ  
      
ףוצירמ וא טלפסאמ הכרדמ / שיבכ תחיתפ     51.5.1765

             94.00 זוקינ וק תחנה רחאל םנוקיתו ר"מ           
      
דע קמועבו מ"ס 021/08 תודימב הרקב את     51.5.1795
ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 051      

          3,060.00 D400 'חי           
      
קמועבו מ"ס 021/08 תודימב הרקב את     51.5.1800
.ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 002 דע מ"ס 151-מ      

          3,273.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי           
      
קמועבו מ"ס 021/08 תודימב הרקב את     51.5.1805
.ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע מ"ס 102-מ      

          3,825.00 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי           
      
ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצל תילרגטניא החוש     51.5.2270
ב.ב הסכמו הרקת תוברל מ"מ 008 רטוקב      

          4,760.00 'מ 5.2 דע קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק 'חי           
      
ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצל תילרגטניא החוש     51.5.2275
ב.ב הסכמו הרקת תוברל מ"מ 008 רטוקב      
'מ 5.2 לעמ קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק      

          5,610.00 'מ 0.3 דעו 'חי           
      
מ"ס 08/54 תודימב תותשר 1 הטילק את     51.5.2680
הפש ןבאו הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו      

          2,720.00 052C ןיממ לזרב תקצימ 'חי           
      
לכל מ"ס 08/54 תודימב תותשר 2 הטילק את     51.5.2685
ןבאו הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק      

          4,590.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש 'חי           
      
לכל מ"ס 08/54 תודימב תותשר 3 הטילק את     51.5.2690
ןבאו הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק      

          5,780.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש 'חי           
      
      

5.15 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../052 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     052

םישיבכ  תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
לכל מ"ס 08/54 תודימב תותשר 4 הטילק את     51.5.2695
ןבאו הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק      

          7,310.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש 'חי           
      
םוטא הסכמ עוציב רובע ריחמ תפסות      51.5.2732
המרה ינזוא תוברל רתאב ןיוזמ ןוטב תקיצימ      

            383.00 08/54 ןטלוקל 'חי           
      
"ןדרי" םגד  מ"ס 07X02 תודימב זוקינ הכבש     51.5.2735
,)"רטג"( זוקינ תלעת לע הנקתהל ע"ש וא      

            663.00 תחא תשרל ריחמה .תרגסמ תוברל 'חי           
      
"ןדרי" םגד  מ"ס 07X52 תודימב זוקינ הכבש     51.5.2740
,)"רטג"( זוקינ תלעת לע הנקתהל ע"ש וא      

            782.00 תחא תשרל ריחמה .תרגסמ תוברל 'חי           
      
"ןדרי" םגד  מ"ס 07X03 תודימב זוקינ הכבש     51.5.2745
,)"רטג"( זוקינ תלעת לע הנקתהל ע"ש וא      

            893.00 תחא תשרל ריחמה .תרגסמ תוברל 'חי           
      
יריבעמ, זוקינ תולעתל )"פרפיר"( ןבא ףוציר     51.5.2980
עצמ תבכש , תיתש קודיה תוברל 'דכו םימ      
01 יבועב ןיוזמ ןוטב תבכש, מ"ס 51 יבועב      

            119.00 ירט ודועב ןוטבב שבד ןבא תעבטהו מ"ס ר"מ           
      
מ"ס 03/51 תודימב 03-ב ןייוזמ ןוטבמ הרוגח     51.5.2985

             47.00 )פר-פיר( זוקינל ןבא ףוציר ביבס רטמ           
      

             43.00 מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב ר"מ          51.5.2990
      
02-ב גוסמ ןייוזמ ןוטבמ םיילוש זוקינל שלגמ     51.5.2995

          1,360.00 והשלכ יבועב רתאב קוצי ק"מ           
      
יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ ,לועיתל םילבומ     51.5.3000
ןוטב , הריפח תוברל 03-ב ןייוזמ ןוטבמ םימ      

          1,785.00 יוסכו םוטיא , תוניפ םוטיק , הזר ק"מ           
      
08 דע רטוקב םימייק זוקינ יוק תפיטשו יוקינ     51.5.3045

             21.00 מ"ס רטמ           
      
08 לעמ רטוקב םימייק זוקינ יוק תפיטשו יוקינ     51.5.3050

             43.00 מ"ס רטמ           
      
לדוג לכב םימייק זוקינ יאת תפיטשו יוקנ     51.5.3055

            306.00 תלוספה קוליסו 'חי           
      
      
      

5.15 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../053 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     053

םישיבכ  תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
ואדיו תמלצמ תועצמאב םייק זוקינ וק םוליצ     51.5.3060
טרפמב  שרדנכ ,קסיד + חוד תקפסהו      

              9.00 .דחוימה רטמ           
      
רטוקב לוחליח / הגיפס חודיקל ריחמ תתחפה     51.5.3520
תוררוחמ ןוטב תוילוח לע רותיו רובע מ"ס 001      

           -426.00 םייוסמ קמועל תחתמ רטמ           
      
ר"מל 'רג 002 הגורא אל תינכטואיג העירי     51.5.3530
עוציבל שרדנה לכ ללוכ 'דכו םוהת ימ זוקינל      

             14.00 חקפמה תוארוהו ןרציה טרפמ יפל הדובעה ר"מ           
      
קזוח( ר"מל 'רג 002 הגורא תינכטואיג העירי     51.5.3540
הנבמ וא תיתש קוזיחל )ר"מ/ןוט 4 החיתמל      
יפל הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ 'דכו      

             18.00 חקפמה תוארוהו ןרציה טרפמ ר"מ           
      
קזוח( ר"מל 'רג 004 הגורא תינכטואיג העירי     51.5.3545
הנבמ וא תיתש קוזיחל )ר"מ/ןוט 8 החיתמל      
יפל הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ 'דכו      

             21.00 חקפמה תוארוהו ןרציה טרפמ ר"מ           
      
יקפוא םוטיאל מ"מ 5.1 יבועב EPDH תעירי     51.5.3560
לע הנגהל 'דכו תיתיסרח תיתשת לש יכנאו      
הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ  שיבכה הנבמ      

             21.00 חקפמה תוארוהו לארשי יביתנ 'בח טרפמ יפל ר"מ           
      
יקפוא םוטיאל מ"מ 2 יבועב EPDH תעירי     51.5.3565
לע הנגהל 'דכו תיתיסרח תיתשת לש יכנאו      
הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ שיבכה הנבמ      

             26.00 חקפמה תוארוהו לארשי יביתנ 'בח טרפמ יפל ר"מ           

זוקינ 5.15 כ"הס            

      
ת ו י ט ט נ י ס ו א י ג  ת ו ע י ר י  7.15 ק ר פ  ת ת       
      
08" תמגודכ רטסאילופמ דירגואיג תעירי     51.7.0030
    CARTROF" רטמ / ןוט 8 קזוח לעב ע"ש וא ,  

             23.00 מ"ס 2X2 םייניע לדוג ר"מ           
      
םיקדס תופקתשה בוכיעו תועסימ ןוירשל תשר     51.7.0045
היושע ע"ש וא  rdirGsalG 1158 גוסמ      
,תימצע הקבדה תנוכת תלעב ,סלגרביפמ      
m/Nk 001 X m/Nk 001 לש קזוח תלעב      
ןולח עלצ לכ לדוג ,%3-מ הנטק תוכראתהב      

             20.00 מ"מ 52 ר"מ           
      
      

7.15 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../054 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     054

םישיבכ  תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
םיקדס תופקתשה בוכיעו תועסימ ןוירשל תשר     51.7.0050
תללוכה ע"ש וא  FT 1158 rdirGsalG גוסמ      
היושע ,טלפסאה תובכש תקבדה םליפ      
,תימצע הקבדה תנוכת תלעב ,סלגרביפמ      
m/Nk 001 X m/Nk 001 לש קזוח תלעב      
ןולח עלצ לכ לדוג ,%3-מ הנטק תוכראתהב      

             25.00 מ"מ 52 ר"מ           
      
םיקדס תופקתשה בוכיעו תועסימ ןוירשל תשר     51.7.0055
היושע ע"ש וא rdirGsalG 2158  גוסמ      
,תימצע הקבדה תנוכת תלעב ,סלגרביפמ      
m/Nk 002 X m/Nk 001 לש קזוח תלעב      
ןולח עלצ לכ לדוג ,%3-מ הנטק תוכראתהב      

             31.00 מ"מ 52 ר"מ           
      
גוסמ תוירמוטסלא תוינמוטיב םוטיא תועירי     51.7.0060
, תועסימ ןוירשל ע"ש וא PS 052/3 זפילופ      
תיתשל םימ תרידחו םיקדס תופקתשה תעינמ      

             25.00 מ"מ 2.3-8.2 יבועב ר"מ           
      
םיספסוחמ תונפד םע את-ואיג תרווכ     51.7.3685
,ר''מל םיאת 04 ,מ''ס 01 הבוגב םיררוחמו      

             96.00 02-ב גוסמ ןוטב יולימ תוברל ר"מ           
      
םיספסוחמ תונפד םע את-ואיג תרווכ     51.7.3690
,ר''מל םיאת 04 ,מ''ס 51 הבוגב םיררוחמו      

            121.00 02-ב גוסמ ןוטב יולימ תוברל ר"מ           
      
םיספסוחמ תונפד םע את-ואיג תרווכ     51.7.3695
,ר''מל םיאת 04 ,מ''ס 02 הבוגב םיררוחמו      

            138.00 02-ב גוסמ ןוטב יולימ תוברל ר"מ           
      

              7.00 והשלכ ןווגב טנמגיפ רובע ןוטבל ריחמ תפסות ר"מ          51.7.3700
      
םיספסוחמ תונפד םע את-ואיג תרווכ     51.7.3720
,ר''מל םיאת 04 ,מ''ס 01 הבוגב םיררוחמו      

             42.00 ימוקמ רפעב יולימ תוברל ר"מ           
      
םיספסוחמ תונפד םע את-ואיג תרווכ     51.7.3725
,ר''מל םיאת 04 ,מ''ס51  הבוגב םיררוחמו      

             54.00 ימוקמ רפעב יולימ תוברל ר"מ           
      
םיספסוחמ תונפד םע את-ואיג תרווכ     51.7.3730
,ר''מל םיאת 04 ,מ''ס 02 הבוגב םיררוחמו      

             58.00 ימוקמ רפעב יולימ תוברל ר"מ           
      
רובע והשלכ גוסמ תרווכל ריחמ תפסות     51.7.3735

             14.00 היתחתמ ליטסקטואיג תועירי ר"מ           

7.15 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../055 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     055

םישיבכ  תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
םיספסוחמ תונפד םע את-ואיג תרווכ     51.7.3750
,ר''מל םיאת 04 ,מ''ס51 הבוגב םיררוחמו      
יולימ תוברל ,ליטסקטואיג תועירי לע חנומ      

             88.00 סורג טגרגאב ר"מ           
      
םיספסוחמ תונפד םע את-ואיג תרווכ     51.7.3755
,ר''מל םיאת 04 ,מ''ס 02 הבוגב םיררוחמו      
יולימ תוברל ,ליטסקטואיג תועירי לע חנומ      

            104.00 סורג טגרגאב ר"מ           

תויטטניסואיג תועירי 7.15 כ"הס            

      
ה ע ו נ ת  י ר ד ס ה ו  ר ו ר מ ת  9.15 ק ר פ  ת ת       
      
הנשל תוירחא םיללוכ עבצ תודובע יריחמ      
      
רורמת      
      

            188.00 ינוריע גוסמ ךרד ירורמתל דומע 'חי          51.9.0010
      

            313.00 'פמוק         תונוש תודימב טלשל םידומע גוז 51.9.0015
      
רטוקב עובצו ןוולוגמ רוניצמ בוחר טלשל דומע     51.9.0020

            263.00 דוסי תוברל 'מ 5.3-3 ךרואב 3" 'חי           
      
רובע בוחרה טלש לש דומעל ריחמ תפסות     51.9.0025
עובצ , עבורמ וא לוגע ,דומעה שארב םירוטיע      

             29.00 דומעה ןווג יפל ןווגב 'חי           
      
לכב( דומע תוברל ינוריע גוסמ ךרד ירורמת     51.9.0050

            320.00 )הבוג 'חי           
      

            131.00 דומע אלל ינוריע גוסמ ךרד ירורמת 'חי          51.9.0055
      

            431.00 דומע תוברל ינוריעניב גוסמ ךרד ירורמת 'חי          51.9.0060
      
יפל בותיכ םע  םירורמתה חולב 519 'סמ     51.9.0065
תודימב ,2 הגרד רוא ריזחמ תמרב ,השירד      

            715.00 םידומעו תרגסמ תוברל 'מ 0.1X0.1 'חי           
      
תמרב ,השירד יפל בותיכ םע 519 'סמ רורמת     51.9.0070
'מ 5.1X5.1 תודימב ,2 הגרד רוא ריזחמ      

          1,191.00 םידומעו תרגסמ תוברל 'חי           
      
השירד יפל בותיכ םע 519 'סמ  רורמת     51.9.0075
םידדמנ םידומע( תרגסמ תוברל תונוש תודימב      

            571.00 2 הגרד רוא ריזחמ תמרב ,)דרפנב ר"מ           
      

9.15 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../056 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     056

םישיבכ  תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
דע תודימב  801 ,211 'סמ  תמגודכ רורמת     51.9.0080
    4.0X5.1 2" רטוקב םידומע 2 לע בכרומ 'מ,  

            381.00 3 הגרד רוא ריזחמ תמרב 'חי           
      
דע תודימב , 801 ,811 ,211   תמגודכ רורמת     51.9.0085
    2.0X8.0 תמרב ,2" רטוקב דומע לע בכרומ 'מ  

            239.00 3 הגרד רוא ריזחמ 'חי           
      
רובע ינוריע גוסמ ךרד רורמת ריחמל תפסות     51.9.0090
YTISNETNI HGIH גוסמ רוא ריזחמ יופיצ      
    )PIH(, תרצות M3 ע"ש וא )הגרד רוא ריזחמ  

             55.00 2) 'חי           
      
העיבצ      
      
,מ"ס 03 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.0150

              6.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל רטמ           
      
,מ"ס 02 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.0155

              4.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל רטמ           
      
,מ"ס 51 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.0160

              3.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל רטמ           
      
,מ"ס 21 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.0165

              3.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל רטמ           
      
,מ"ס 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.0170

              3.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל רטמ           
      
בוהצ/ןבל עבצב מ"ס 02 בחורב בותינ וק     51.9.0175

             24.00 םייק ךורא )"דיערמ"( ןנושמ רטמ           
      
/ בוהצ / ןבל עבצב מ"ס 51 בחורב בותינ וק     51.9.0180
M3 'צות תוינמז ןומיס תועירי תועצמאב םותכ      

             21.00 רמיירפ ללוכ רשואמ ע"ש וא רטמ           
      
דע מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.9.0190

             20.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52 ר"מ           
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.9.0195

             20.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ר"מ           
      
ינפ לע "רוצע" וא "טאה" םילימה תעיבצ     51.9.0200

             85.00 'פמוק         אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,שיבכה  
      

             24.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,דדוב ץח תעיבצ 'חי          51.9.0205
      

9.15 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../057 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     057

םישיבכ  תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
             39.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,לופכ ץח תעיבצ 'חי          51.9.0210

      
             53.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,שלושמ ץח תעיבצ 'חי          51.9.0215

      
              6.00 הפש ינבא תעיבצ רטמ          51.9.0230

      
            408.00 'פמוק         תיטרדנטס סובוטוא תנחת םחתמ תעיבצ 51.9.0235

      
ןווגב ינקת יסקופא עבצב םיכנ תיינח תעיבצ     51.9.0236

             20.00 לוחכ ר"מ           
      
ינקת יסקופא עבצב עזג יוניפל חטשמ תעיבצ     51.9.0238

             20.00 קורי ןווגב ר"מ           
      
מ"ס 02 דע בחורב םייק ןומיסל תינמז הקיחמ     51.9.0240

              3.00 םישדוח 3 לכ שודיח ללוכ רוחש עבצב רטמ           
      
מ"ס 02 דע בחורב םייק ןומיסל העובק הקיחמ     51.9.0250

              9.00 )מ"מ 3( ףוצריק תרזעב רטמ           
      
מ"ס 02 דע בחורב םייק ןומיסל העובק הקיחמ     51.9.0255

              9.00 הדלפ תוירודכ תזתה י"ע רטמ           
      

             25.00 ףוצריק י"ע עבצ יחטשל העובק הקיחמ ר"מ          51.9.0275
      
םימ תזתה י"ע עבצ יחטשל העובק הקיחמ     51.9.0285

             67.00 הובג ץחלב ר"מ           
      
תיכוכז ירודכ רובע העיבצ ריחמל תפסות     51.9.0290

              3.00 ר"מב םידדמנה םיפיעסל ר"מ           
      
תיכוכז ירודכ רובע העיבצ ריחמל תפסות     51.9.0295

              1.00 א"מב םידדמנה םיפיעסל רטמ           
      
ךרד ירזיבא      
      
ידדצ דח )"לותח יניע"( רוא ריזחמ ןמס     51.9.0345

             26.00 הציענב ןקתומ בוהצ וא ןבל עבצב תכתממ 'חי           
      
תכתממ ידדצ וד )"לותח יניע"( רוא ריזחמ ןמס     51.9.0350

             29.00 הציענב ןקתומ בוהצ וא ןבל עבצב 'חי           
      
ידדצ דח )"לותח יניע"( רוא ריזחמ ןמס     51.9.0355
ןקתומ בוהצ וא ןבל עבצב תכתמ/יטסלפ      

             24.00 המח/הרק הקבדהב 'חי           
      
      
      

9.15 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../058 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     058

םישיבכ  תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
ידדצ וד )"לותח יניע"( רוא ריזחמ ןמס     51.9.0360
ןקתומ בוהצ וא ןבל עבצב תכתמ/יטסלפ      

             26.00 )המח/הרק( הקבדהב 'חי           
      

             29.00 הציענב ןקתומ ידדצ דח רוא טלופ ןמס 'חי          51.9.0365
      

             42.00 הציענב ןקתומ ידדצ וד רוא טלופ ןמס 'חי          51.9.0370
      
יביטקא יראלוס F-D-1DD-HY םגד לותח ןיע     51.9.0400
,העסמב עוקש )רוא ריזחמ( יביספ /)רוא טלופ(      
הניעט DEL 3  לעב ,ינוויכ וד ,בהבהמ      
תרצות ,ןימזמה תריחב יפל םיעבצב ,םילבכל      

            519.00 רשואמ ע"ש וא "LSM" 'חי           
      
יביטקא יראלוס S-D-1DD-HY םגד לותח ןיע     51.9.0405
,העסמב עוקש )רוא ריזחמ( יביספ /)רוא טלופ(      
,םילבכל הניעט  DEL 3  לעב ,ינוויכ וד ,עובק      
"LSM" תרצות , ןימזמה תריחב יפל םיעבצב      

            468.00 רשואמ ע"ש וא 'חי           
      
יביטקא יראלוס F-1DD-HY םגד לותח ןיע     51.9.0410
,העסמב עוקש )רוא ריזחמ( יביספ /)רוא טלופ(      
הניעט DEL 3  לעב ,ינוויכ דח ,בהבהמ      
תרצות ,ןימזמה תריחב יפל םיעבצב ,םילבכל      

            476.00 רשואמ ע"ש וא "LSM" 'חי           
      
יביטקא יראלוס S-1DD-HY םגד לותח ןיע     51.9.0415
,העסמב עוקש )רוא ריזחמ( יביספ /)רוא טלופ(      
,םילבכל הניעט DEL 3  לעב ,ינוויכ דח ,עובק      
"LSM" תרצות ,ןימזמה תריחב יפל םיעבצב      

            485.00 רשואמ ע"ש וא 'חי           
      
םיראומ םירורמת      
      
םגד , יראלוס תוריהזו הנווכה רורמת     51.9.0495
    C-S-T-S , תרואת םע ינוריע ןקת ,בהבהמ  

          2,278.00 רשואמ ע"ש וא "LSM" תרצות , DEL 'חי           
      
םגד , יראלוס תוריהזו הנווכה רורמת     51.9.0500
    H-S-T-S , תרואת םע ינוריעניב ןקת ,בהבהמ  

          4,123.00 רשואמ ע"ש וא "LSM" תרצות ,DEL 'חי           
      
, H-598  םגד ,בהבהמ  יראלוס רורמת     51.9.0505
םע ינוריעניב ןקת ,היצח רבעמ לע הארתהל      

          4,420.00 רשואמ ע"ש וא "LSM" תרצות ,DEL תרואת 'חי           
      
      
      

9.15 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../059 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     059

םישיבכ  תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
ךרד" 'בח לש יראלוס ידדצ וד 7-ג רורמת     51.9.0510
דויצ תוברל ,ע"ש וא " מ"עב העונתב השדח      
דוסי ,יפרג יטנא לוורש ,דומע ,תורונ ,הלעפה      

          2,720.00 שרדנה לכו ןוטב 'חי           
      
תוחיטב תוקעמ      
      
"W" סופיט םישיבכל הדלפמ תוחיטב הקעמ     51.9.0665
4 לכ םידומע ,הבכרההו םירמוחה ללוכ )דיחי(      

            162.00 רטמ רטמ           
      

            218.00 לופכ ךא ל"נכ "W" תוחיטב הקעמ רטמ          51.9.0670
      
"W" סופיט םישיבכל הדלפמ תוחיטב הקעמ     51.9.0675
2 לכ םידומע ,הבכרההו םירמוחה ללוכ )דיחי(      

            196.00 רטמ רטמ           
      
םע 2N המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ     51.9.0680
הדעוה י"ע רשואמ ,2W ליעפ בחור      
תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה      
תוחיטבה ירזיבא לכ ללוכ ,)הנורחא האצוה(      

            235.00 ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל רטמ           
      
םע 2N המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ     51.9.0685
הדעוה י"ע רשואמ ,3W ליעפ בחור      
תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה      
תוחיטבה ירזיבא לכ ללוכ ,)הנורחא האצוה(      

            218.00 ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל רטמ           
      
לכמ הדלפמ שדח עובק הקעממ רבעמ תדיחי     51.9.0795
עוציב .ךפיהלו גוס לכמ םייק ןוטב הקעמל ,גוס      

          21,250.00 'פמוק         ןרצי טרפמ י"פע  
      
דחא גוסמ הדלפמ עובק הקעממ רבעמ תדיחי     51.9.0800
י"פע עוציב .ינש גוסמ עובק הדלפ הקעמל      

            978.00 'פמוק         ןרצי טרפמ  
      
עובק תוחיטב הקעמל תינחלס הצק תדיחי     51.9.0805
ןחבמ תמרל הדרפמל / ךרדה ידיצל הדלפמ      
    2-LT )ש"מק 07 תוריהמ / )יאקירמא  

          15,619.00 'פמוק         ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה . )יאפוריא(  
      
עובק תוחיטב הקעמל תינחלס הצק תדיחי     51.9.0810
ןחבמ תמרל הדרפמל / ךרדה ידיצל הדלפמ      
    3-LT )ןחבמ( ש"מק 001 תוריהמ / )יאקירמא  

          17,850.00 'פמוק         4P ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .)יאפוריא  
      
      

9.15 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../060 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     060

םישיבכ  תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
הקעמ הצקב הנקתהל עובק היגרנא גפוס     51.9.0815
תמרל ,הנגהל שרדנה לושכמ / ןוטב / הדלפ      

          58,013.00 'פמוק         3-LT / 4P. ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה  
      
וא יטסלפומרט ימוגמ הדרפה / הטאה ספ     51.9.0820
בחורב רוחש / בוהצ עבצב יטסלפ רמוחמ      
תריחב יפל מ"ס 6-4 הבוגבו מ"ס 54-03      
ספה ידיצ ינשמ רוא יריזחמ תוברל ןימזמה      

            179.00 שיבכה תעסמל עוביקו רטמ           
      
תרבוחב םישרת יפל( שרדנה דויצהו ץח תלגע     51.9.0830
לש הדובע ירתא תחטבאו תוחיטבה יעצמא      
לעמ לש הפוקתל הבצהל )לארשי יביתנ 'בח      
לכל תפטוש הקזחאו הרימש תוברל םימי שדוח      

          38,250.00 'פמוק         הדובעה תפוקת  
      
םיינמז רודיגו תוחיטב ינקתה      
      
הזוחה יאנת י"פע היהי ולא םיפיעסל םולשתה      
דבלב      
      
תוחיטב הקעמ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה     51.9.0920
רוביחה יטרפ לכ ללוכ ,2T תמרל ינמז      
קוריפ ללוכו הצק יטנמלא ללוכ םישרדנה      
רובע וניה ריחמה( עוציבה בלש ףוסב הקעמה      
םויל תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/א"מ      

              3.00 )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X א"מב רטמ           
      
תוחיטב הקעמ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה     51.9.0925
,הלעמו 6W ליעפ בחור םע 3T תמרל ינמז      
יטנמלא ללוכ םישרדנה רוביחה יטרפ לכ ללוכ      
עוציבה בלש ףוסב הקעמה קוריפ ללוכו הצק      
סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניה ריחמה(      
םימיה 'סמ X א"מב םויל תומכה הניה      

              3.00 )קפוס ןקתההש רטמ           
      
תוחיטב הקעמ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה     51.9.0930
לכ ללוכ ,5W ליעפ בחור םע 3T תמרל ינמז      
הצק יטנמלא ללוכ םישרדנה רוביחה יטרפ      
עוציבה בלש ףוסב הקעמה קוריפ ללוכו      
סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניה ריחמה(      
םימיה 'סמ X א"מב םויל תומכה הניה      

              3.00 )קפוס ןקתההש רטמ           
      
      
      
      
      

9.15 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../061 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     061

םישיבכ  תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
תוחיטב הקעמ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה     51.9.0935
לכ ללוכ ,4W ליעפ בחור םע 3T תמרל ינמז      
הצק יטנמלא ללוכ םישרדנה רוביחה יטרפ      
עוציבה בלש ףוסב הקעמה קוריפ ללוכו      
סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניה ריחמה(      
םימיה 'סמ X א"מב םויל תומכה הניה      

              3.00 )קפוס ןקתההש רטמ           
      
תוחיטב הקעמ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה     51.9.0940
לכ ללוכ ,3W ליעפ בחור םע 3T תמרל ינמז      
הצק יטנמלא ללוכ םישרדנה רוביחה יטרפ      
עוציבה בלש ףוסב הקעמה קוריפ ללוכו      
סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניה ריחמה(      
םימיה 'סמ X א"מב םויל תומכה הניה      

              3.00 )קפוס ןקתההש רטמ           
      
תוחיטב הקעמ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה     51.9.0945
לכ ללוכ ,2W ליעפ בחור םע 3T תמרל ינמז      
הצק יטנמלא ללוכ םישרדנה רוביחה יטרפ      
עוציבה בלש ףוסב הקעמה קוריפ ללוכו      
סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניה ריחמה(      
םימיה 'סמ X א"מב םויל תומכה הניה      

              4.00 )קפוס ןקתההש רטמ           
      
תוחיטב הקעמ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה     51.9.0950
,6W-4W ליעפ בחור םע 2N/1N תמרל ינמז      
יטנמלא ללוכ םישרדנה רוביחה יטרפ לכ ללוכ      
עוציבה בלש ףוסב הקעמה קוריפ ללוכו הצק      
סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניה ריחמה(      
םימיה 'סמ X א"מב םויל תומכה הניה      

              4.00 )קפוס ןקתההש רטמ           
      
תוחיטב הקעמ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה     51.9.0965
לכ ללוכ ,5W ליעפ בחור םע 1H תמרל ינמז      
הצק יטנמלא ללוכ םישרדנה רוביחה יטרפ      
עוציבה בלש ףוסב הקעמה קוריפ ללוכו      
סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניה ריחמה(      
םימיה 'סמ X א"מב םויל תומכה הניה      

              4.00 )קפוס ןקתההש רטמ           
      
תוחיטב הקעמ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה     51.9.0970
לכ ללוכ ,4W ליעפ בחור םע 1H תמרל ינמז      
הצק יטנמלא ללוכ םישרדנה רוביחה יטרפ      
עוציבה בלש ףוסב הקעמה קוריפ ללוכו      
סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניה ריחמה(      
םימיה 'סמ X א"מב םויל תומכה הניה      

              4.00 )קפוס ןקתההש רטמ           
      

9.15 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../062 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     062

םישיבכ  תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
םיבהבהמ םיסנפ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה     51.9.0995
רחא תוחיטב יעצמא לכ לע ותנקתה ללוכ 21-ו      
וניה ריחמה( עוציבה בלש ףוסב קוריפ ללוכו      
תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/'חי רובע      

              4.00 )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X 'חיב םויל 'חי           
      
םיסנפ תיישילש לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה     51.9.1000
שלושמ הרהזא רורמת ללוכ ,21-ו םיבהבהמ      
ללוכ ריחמה .34-א ,24-א ,14-א םירורמתו      
ללוכ ,הרהזאה רורמת ג"ע םיבהבהמה תנקתה      
,3" רטוקב ןוולוגמ הדלפ דומע ג"ע ותנקתה      
ןוטב דוסי ללוכ ,'מ 6.3 ךרואבו מ"מ 3 .ד.ע      
וניה ריחמה( עוציבה בלש ףוסב קוריפ ללוכו      
תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/'חי רובע      

             20.00 )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X 'חיב םויל 'חי           
      
6-ו ,4-ו רורמת לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה     51.9.1005
ללוכ מ"ס 08/02 לדוגב ינמי וא ילאמש יכנא      
םיינמז תוחיטב תוקעמ ג"ע ותנקתהו ליפורפ      
ללוכו ,)דרפנב םלושתש( דבוכ תבשות וא      
רובע וניה ריחמה( עוציבה בלש ףוסב קוריפ      
םויל תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/'חי      

              3.00 )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X 'חיב 'חי           
      
גוסמ םוסחמ לש לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה     51.9.1010
מ"ס 052/05 לדוגב לופכ ינמי וא ילאמש 2-ו      
דבוכ תובשות 2 ג"ע ותנקתהו ליפורפ ללוכ      
בלש ףוסב קוריפ ללוכו ,)ריחמב תולולכה(      
תומכה .הממי/'חי רובע וניה ריחמה( עוציבה      
םימיה 'סמ X 'חיב םויל תומכה הניה סנכותש      

              7.00 )קפוס ןקתההש 'חי           
      
/ הרהזא רורמת לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה     51.9.1015
2 הגרד רוא ריזחמ תמר םע ןיעידומ / הארוה      
ללוכ ,ןנכתמ / םירורמתה חול י"פע לדוגב      
,3" רטוקב ןוולוגמ הדלפ דומע ג"ע ותנקתה      
וא ןוטב דוסי ללוכ ,'מ 6.3 ךרואבו מ"מ 3 .ד.ע      
ללוכו ,)דרפנב דדמנה( ינמז הקעמ ג"ע הנקתה      
רובע וניה ריחמה( עוציבה בלש ףוסב קוריפ      
םויל תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/'חי      

              3.00 )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X 'חיב 'חי           
      
      
      
      
      
      
      

9.15 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../063 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     063

םישיבכ  תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
דבוכ תבשות לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה     51.9.1020
םיעצמאה לכ ללוכ ג"ק 03-52 לקשמב תינקית      
רורמתו טוליש תבצהל םישורדה םירבחמהו      
ריחמה( עוציבה בלש ףוסב קוריפ ללוכו הילע      
הניה סנכותש תומכה .הממי/'חי רובע וניה      
ןקתההש םימיה 'סמ X 'חיב םויל תומכה      

              2.00 )קפוס 'חי           
      
57 הבוגב סונוק לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה     51.9.1025
רוא ריזחמ ןיקת יטסלפ לוורש ללוכה מ"ס      
עוציבה בלש ףוסב קורפ ללוכ ,וילע ןקתומה      
סנכותש תומכה .הממי/'חי רובע וניה ריחמה(      
ןקתההש םימיה 'סמ X 'חיב םויל תומכה הניה      

              2.00 )קפוס 'חי           
      
הבוגב סונוק לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה     51.9.1030
רוא ריזחמ ןיקת יטסלפ לוורש ללוכה מ"ס 001      
עוציבה בלש ףוסב קורפ ללוכ ,וילע ןקתומה      
סנכותש תומכה .הממי/'חי רובע וניה ריחמה(      
ןקתההש םימיה 'סמ X 'חיב םויל תומכה הניה      

              3.00 )קפוס 'חי           
      
דיינ היגרנא גפוס הקזחאו הנקתה ,הרכשה     51.9.1040
ןיבה הדעווה י"ע רשואמה LT-3 המרל      
האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ      
עוציבה בלש ףוסב קורפ ללוכ ,)הנורחא      
סנכותש תומכה .הממי/'חי רובע וניה ריחמה(      
ןקתההש םימיה 'סמ X 'חיב םויל תומכה הניה      

            179.00 )קפוס 'חי           
      
תלגע, םישנא 3 ללוכה העונת תחטבא תווצ     51.9.1045
תרבוחב םישרת יפל( שרדנה דויצה לכו ץח      
לש הדובע ירתא תחטבאו תוחיטבה יעצמא      
21( הלילב וא םויב )לארשי יביתנ 'בח      
בתכב רושיאו ךמסומ םרוג תשירד יפל )תועש      

          1,543.00 'פמוק         חקפמה לש  
      
תרבוחב םישרת יפל( שרדנה דויצהו ץח תלגע     51.9.1050
לש הדובע ירתא תחטבאו תוחיטבה יעצמא      
21( הלילב וא םויב )לארשי יביתנ 'בח      
בתכב רושיאו ךמסומ םרוג תשירד יפל )תועש      

            612.00 'פמוק         חקפמה לש  
      
וא םויב הדובעל ךמסומ העונת חטבאמו ןווכמ     51.9.1055
בתכב רושיאו ךמסומ םרוג תשירד יפל הלילב      

            374.00 'פמוק         חקפמה לש  
      
      

9.15 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../064 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     064

םישיבכ  תודובע 15 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
bmilC itnA גוסמ תלגועמ תינמז רדג תרכשה     51.9.1060
0.2 הבוגב , תנוולוגמ תכתממ )סופיט דגנכ(      
ROODTUO תמגודכ רטמ 5.3 ךרואבו רטמ      
, רדגה יסיסבב החשקה ישלושמ םע ע"ש וא      
רזחוממ קיטסלפמ דבוכ יסיסב לע תנקתומ      
וניה ריחמה( דמצמ ינספת תועצמאב תרבוחמו      
תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע      

              3.00 )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X א"מב םויל רטמ           
      
bmilC itnA גוסמ תלגועמ תינמז רדג תרכשה     51.9.1065
2.1 הבוגב , תנוולוגמ תכתממ )סופיט דגנכ(      
ROODTUO תמגודכ רטמ 5.3 ךרואבו רטמ      
, רדגה יסיסבב החשקה ישלושמ םע ע"ש וא      
רזחוממ קיטסלפמ דבוכ יסיסב לע תנקתומ      
וניה ריחמה( דמצמ ינספת תועצמאב תרבוחמו      
תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע      

              2.00 )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X א"מב םויל רטמ           

העונת ירדסהו רורמת 9.15 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םישיבכ  תודובע 15 כ"הס            

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../065 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     065

בויבו םימ   75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ    75 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ק פ ס א   1.75 ק ר פ  ת ת       
      
4/3" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.1.0015
תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו      
,'מ 05.1 דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד      

            116.00 .םיחפס ללוכ רטמ           
      
תפיטעו 1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.1.0020
תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ      
    3-CPA ללוכ ,'מ 05.1 דע קמועב וירט וא  

            133.00 .םיחפס רטמ           
      
5.1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.1.0025
תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו      
,'מ 05.1 דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד      

            144.00 .םיחפס ללוכ רטמ           
      
תפיטעו 2" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.1.0030
תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ      
    3-CPA ללוכ ,'מ 05.1 דע קמועב וירט וא  

            173.00 .םיחפס רטמ           
      
יופיצ םע 61/3" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.0135
ןירושמ ןוטבמ ינוציח יופיצו ןוטבמ ימינפ      
ללוכ ,רטמ 05.1 דע קמועב חנומ )סוחד(      

            361.00 .םיחפס רטמ           
      
רונצ גוסמ םימ וק תנמטה רובע ריחמ תפסות     57.1.0280
רטמ 5.0 לכ רובע 8"-6" רטוקב והשלכ      

             25.00 .םיפסונ רטמ           
      
יופיצ םע 61/3" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.1.0355
תינוציח קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
ללוכ םינדא ג"ע יולג ןקתומ ע"ש וא וירט      

            276.00 .םירזיבאו םיחפס רטמ           
      
תחנומ מ"מ 011 רטוקב 01 גרד לוגסקפ תרנצ     57.1.0495

            208.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ           
      
תחנומ מ"מ 061 רטוקב 01 גרד לוגסקפ תרנצ     57.1.0500

            292.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב רטמ           
      
םימ וקל 2" דע רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.1.0985
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק      
תרזחהו וזוקינ ,ותריגס ,וקה רותיא ,תושורדה      

            442.00 .תויושרה םע םואתב לכה ,ותומדקל בצמה 'חי           
      
      

1.75 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../066 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     066

בויבו םימ   75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
םימ וקל 4"-3" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.1.0990
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק      
תרזחהו וזוקינ ,ותריגס ,וקה רותיא ,תושורדה      

          1,233.00 .תויושרה םע םואתב לכה ,ותומדקל בצמה 'חי           
      
םימ וקל 8"-6" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.1.0995
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק      
תרזחהו וזוקינ ,ותריגס ,וקה רותיא ,תושורדה      

          1,428.00 .תויושרה םע םואתב לכה ,ותומדקל בצמה 'חי           
      
תוברל ,2" דע תמייק הדידמ תכרעמל רוביח     57.1.1185

            132.00 .םינשי תרנצ יעטק קוליסו קותינ 'חי           
      
תוברל ,2" לעמ תמייק הדידמ תכרעמל רוביח     57.1.1190

            374.00 .םינשי תרנצ יעטק קוליסו קותינ 'חי           
      
תויווז 6-4 ,תרנצ יעטק ללוכ יליע "למג" טרפ     57.1.1335
אלל( תועיבצו םיכותיר ללוכ ,תולעמ 09      

          1,233.00 .4" רטוקב ,)םירזיבא 'חי           
      
תויווז 6-4 ,תרנצ יעטק ללוכ יליע "למג" טרפ     57.1.1340
אלל( תועיבצו םיכותיר ללוכ ,תולעמ 09      

          2,168.00 .6" רטוקב ,)םירזיבא 'חי           
      
םנוקיתו תוכרדמו תועסמ תחיתפ      
      
וק תחנה רחאל ונוקיתו טלפסא שיבכ תחיתפ     57.1.1440

            107.00 .קמוע לכב םימ רטמ           
      
תחנה רחאל הנוקיתו טלפסא תכרדמ תחיתפ     57.1.1445

             94.00 .קמוע לכב םימ וק רטמ           
      
רחאל הנוקיתו תפצורמ הכרדמ/העסמ תחיתפ     57.1.1450

             94.00 .קמוע לכב םימ וק תחנה רטמ           
      
וק תחנה רחאל הנוקיתו םיעצמ ךרד תחיתפ     57.1.1465

             43.00 .קמוע לכב םימ רטמ           
      
וק תחנה רחאל ונוקיתו אשד חטשמ  תחיתפ     57.1.1470
תכרעמ תרזחהו קוריפ תוברל קמוע לכב םימ      

             62.00 .םייקל םאתהב הייקשה רטמ           
      
ךרד וא םימ וק תחנה תרטמל ךרד יאות תצירפ     57.1.1475
'מ 5 בחורב השעת ךרדה תרשכה .תוריש      
יאותב הדובע בכר תעיסנ רשפאתש המרל      
חקפמה רושא יפל קר ,)ךרוא רטמ יפל ריחמה(      

             48.00 .שרדנש תומוקמב רטמ           
      

1.75 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../067 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     067

בויבו םימ   75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
הדלפ לוורש תסנכהו עקרקב יקפוא חודיק     57.1.1545
ללוכ ריחמה .אוהש קמוע לכבו 8"-21" רטוקב      
,חודיקה עוצב ,לוורשה תקפסא ,תורוב תריפח      
ןכ ומכ .'וכו םילדנס ,םינדא , רונצ תלחשה      

          1,295.00 .םישורדה םימואיתה לכ עוצב תא ריחמה ללוכ רטמ           
      
תפיטע לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב     57.1.1765
שיבכ / הכרדמ טלפסא תיתחת דעו רוניצה      

            286.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל ק"מ           
      
6"-8" םירטקב 61/3" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.1.1855

            230.00 יהשלכ תרנצל רטמ           
      
םירטקב 61/3" ןפוד יבועב הדלפ לוורש     57.1.1860

            258.00 יהשלכ תרנצל 01"-21" רטמ           
      
דע רטוקב והשלכ רמוחמ םייק םימ וק קותינ     57.1.2060
רוויע ןגוא+ןגוא תועצמאב ותריגסו 3"-4"      
רותיא , היריעה םע םימה קותינ םואת תוברל      

            400.00 ותומדקל חטשה תרזחהו הריפח , וקה 'חי           
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     57.1.2160
    001-EP ךרואב מ"מ 011 דע רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

            295.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ           

םימ תקפסא  1.75 כ"הס            

      
ם י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  4.75 ק ר פ  ת ת       
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     57.4.0110
עבורמ וא מ"ס 06 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

            381.00 .  תושרה למס םע 'חי           
      
רגס רובע הרקב אתל הסכמ ריחמל תפסות     57.4.0115

            124.00 052C וא D 004 ןיממ הסכמל הליענ 'חי           
      

            524.00 3" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי          57.4.0280
      
תוברל "ןסליר" ץוחו םינפ יופיצ םע םיפוגמה      
ןגואמ רבחמו םיידגנ םינגוא      
      
"לאפר" תמגוד  4" רטוקב זירט ףוגמ     57.4.0295

          1,340.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה", SRT/LRT 'חי           
      
"לאפר" תמגוד  6" רטוקב זירט ףוגמ     57.4.0300

          1,853.00 .ע"ש וא L/S-OKE "בכוכה" , SRT/LRT 'חי           

4.75 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../068 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     068

בויבו םימ   75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
3" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה     57.4.0755

          1,573.00 .ע"ש וא "בכוכה" ,"לאפר" תרצות 'חי           
      
3" רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה     57.4.0760

          1,769.00 .ע"ש וא "סמופ" תרצות 'חי           
      

          7,861.00 םינגוא םע X "1 4" רטוק בלושמ םימ דמ 'חי          57.4.1170
      

          10,625.00 םינגוא םע X "½1 6" רטוק בלושמ םימ דמ 'חי          57.4.1175

םימל םירזיבאו םינקתמ 4.75 כ"הס            

      
ב ו י ב  י ו ק  6.75 ק ר פ  ת ת       
      
NS-8 גוסמ בויבל הבע יס.יו.יפ תורוניצ      
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.0010

            111.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ           
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.0015
57.1 דעו רטמ 62.1-מ לודגה קמועב עקרקב      

            127.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.0020
52.2 דעו רטמ 67.1-מ לודגה קמועב עקרקב      

            144.00 .רטמ רטמ           
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.6.0025
57.2 דעו רטמ 62.2-מ לודגה קמועב עקרקב      

            165.00 .רטמ רטמ           
      
תחנה ךרוצל תפצורמ הכרדמ/העסמ תחיתפ     57.6.2305

             94.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב בויב וק ר"מ           
      
בויב וק תחנה ךרוצל טלפסאמ הכרדמ תחיתפ     57.6.2310

             94.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב ר"מ           
      
בויב וק תחנה ךרוצל טלפסאמ שיבכ תחיתפ     57.6.2315

            107.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב ר"מ           
      
ךרוצל מ"ס 51 דע יבועב ןוטב חטשמ תחיתפ     57.6.2320
בצמה תרזחהו רטוק לכב בויב וק תחנה      

            201.00 ותומדקל ר"מ           
      
רחאל ונוקיתו םיעצמ חטשמ/ךרד תחיתפ     57.6.2325

             58.00 קמוע לכב בויב וק תחנה ר"מ           
      
      

6.75 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../069 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     069

בויבו םימ   75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
תרטמל רטמ 5 דע בחורב ךרד יאות תצירפ     57.6.2335
המרל השעת ךרדה תרשכה .בויב וק תחנה      

             45.00 .יאותב הדובע בכר תעיסנ רשפאתש רטמ           
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     57.6.2480
    001-EP ךרואב מ"מ 011 דע רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

            295.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ           
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     57.6.2485
    001-EP ךרואב מ"מ 061 רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא ,חודיקה      

            435.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ           
      
ןליתאילופ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק     57.6.2490
    001-EP ךרואב מ"מ 002  רטוקב ע"וש וא  
עוציב ,תורוב תריפח תוברל םהש לכ קמועו      
רוב תנכה ,רוניצה תלחשהו הקפסא  ,חודיקה      

            548.00 םישרדנה םימואתהו תונכהה לכו חודיקה רטמ           
      
6"-4" רטוקב בויב תורונצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.6.2685

            121.00 .ןויזה ללוכ ,קמוע לכבו רטמ           
      
רטוקב בויב תורוניצל ןייוזמ ןוטב תפיטע     57.6.2690

            175.00 .ןויזה ללוכ ,קמוע לכבו 21"-8" רטמ           
      
קודיהב תובכשב תולעת יולימל תונויד לוח     57.6.2710
תוברל  89%  לש  תופיפצל  דע הבטרהבו      
דחוימה טרפמל םאתהב רופחה רפעה קוליס      
עצמל רבעמו  רוניצה יוסיכו דופירל רבעמ(      

             81.00 )שיבכה תיתחת ק"מ           
      
קודיהב תובכשב תולעת יולימל 'א גוס עצמ     57.6.2715
קוליס תוברל 89% לש תופיפצל דע הבטרהבו      
רבעמ( דחוימה טרפמל םאתהב רופחה רפעה      
תיתחת עצמל רבעמו  רוניצה יוסיכו דופירל      

            107.00 )שיבכה ק"מ           
      
תפיטע לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב     57.6.2720
שיבכ / הכרדמ טלפסא תיתחת דעו רוניצה      

            268.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל ק"מ           
      
ףסות רובע MSLC גוסמ ןוטב ריחמל תפסות     57.6.2725

             20.00 תורשקתה ריהמ ק"מ           
      
      

6.75 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../070 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     070

בויבו םימ   75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
ואדיו תמלצמ תועצמאב םייק בויב וק םוליצ     57.6.2730

              8.00 .תטלק  +  חוד תקפסהו רטמ           

בויב יוק 6.75 כ"הס            

      
ב ו י ב  י נ ק ת מ  7.75 ק ר פ  ת ת       
      
לכ ןיב םוטיא םיללוכ ןוטבה תוחוש יריחמ       
םימ תורידח דגנכ רטוק לכב החושה יקלח      
ימוג םטאו "טסלפוטיא" םטא תועצמאב      
היילוח םיללוכ ןכ והחושל תרנצה רוביחב      
.שרדנו הדימב תינוק הנוילע      
      
06 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.7.0010
גוסמ מ"ס  05  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

          1,636.00 .רטמ 52.1 דע קמועב 521B 'חי           
      
06 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.7.0015
גוסמ מ"ס  05  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

          1,920.00 .רטמ 57.1 דעו 62.1 מ קמועב 521B 'חי           
      
08 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.7.0035
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

          2,010.00 .רטמ 52.1 דע קמועב 521B 'חי           
      
08 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.7.0040
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

          2,373.00 רטמ 57.1 דעו 62.1 מ קמועב 521B 'חי           
      
08 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.7.0045
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

          2,620.00 רטמ 52.2 דעו 67.1 מ קמועב 521B 'חי           
      
רובע מ"ס 08 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.7.0355

            462.00 .052C גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי           
      
רובע מ"ס 001 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.7.0360

            514.00 .052C גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי           
      
רובע מ"ס 08 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.7.0370

            566.00 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי           
      
רובע מ"ס 001 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.7.0375

            616.00 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי           
      
רובע מ"ס 521 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.7.0380

            720.00 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי           
      

7.75 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../071 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     071

בויבו םימ   75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
רובע מ"ס 08 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.7.0435
םע ,ןוטב + ןליתאילופ תבלושמ סיסב תילוח      

            566.00 רטוק לכב תואיציו תוסינכ 'חי           
      
רובע מ"ס 001 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.7.0440
םע ,ןוטב +  ןליתאילופ תבלושמ  סיסב  תילוח      

            679.00 .רטוק לכב תואיציו תוסינכ 'חי           
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     57.7.0470
עבורמ וא מ"ס 06 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

            411.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע 'חי           
      
08 רטוקב ןליתאילופמ בויבל הרקב תחוש     57.7.0520
וא "תיפוח" תמגוד רטמ 52.1 דע קמועבו מ"ס      

          1,530.00 ןכומ תיעקרק בוציע ללוכ ע"ש 'חי           
      
001 רטוקב ןליתאילופמ בויבל הרקב תחוש     57.7.0525
רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1 מ קמועבו מ"ס      
תיעקרק בוציע ללוכ ע"ש וא "תיפוח" תמגוד      

          1,913.00 ןכומ 'חי           
      
מ"ס 001 רטוקב ןליתאילופמ הרקב תחוש     57.7.0530
תמגוד רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1 מ קמועבו      

          2,210.00 ןכומ תיעקרק בוציע ללוכ ע"ש וא "תיפוח" 'חי           
      
מ"ס 08 רטוקב ןליתאילופ תחושל תפסות     57.7.0550
גוסמ מ"ס 05 רטוקב ןוטב הסכמו הרקת רובע      

            638.00 B125. 'חי           
      
מ"ס 08 רטוקב ןליתאילופ תחושל תפסות     57.7.0555
גוסמ מ"ס 05 רטוקב ןוטב הסכמו הרקת רובע      

            808.00 C250 'חי           
      
מ"ס 08 רטוקב ןליתאילופ תחושל תפסות     57.7.0560
גוסמ מ"ס 05 רטוקב ןוטב הסכמו הרקת רובע      

          1,148.00 D400. 'חי           
      
מ"ס 001 רטוקב ןליתאילופ תחושל תפסות     57.7.0565
גוסמ מ"ס 06 רטוקב ןוטב הסכמו הרקת רובע      

          1,131.00 B125 . 'חי           
      
מ"ס 001 רטוקב ןליתאילופ תחושל תפסות     57.7.0570
גוסמ מ"ס 06 רטוקב ןוטב הסכמו הרקת רובע      

          1,263.00 C250 . 'חי           
      
מ"ס 001 רטוקב ןליתאילופ תחושל תפסות     57.7.0575
גוסמ מ"ס 06 רטוקב ןוטב הסכמו הרקת רובע      

          1,411.00 D400 'חי           

7.75 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../072 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     072

בויבו םימ   75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
לכב תמייק החוש תפלחה רובע ריחמ תפסות     57.7.0635
בויב ימ םימרוז ובש וק לע רטוק לכבו קמוע      
תעינמל םישורדה םירדסהה לכ עוציב תוברל      

          1,955.00 הדובעה ןמזב החושה תפצה 'חי           
      
םירטקב תרוקיב אתב הסכמ + הרקת תכמנה     57.7.0640
ללוכ מ"ס 52 לש הבוגל דע ,מ"ס 001-08      
תחתש הילוחה תותיס ,תמיקה הרקתה קורפ      
הרקתה תבכרהו שורדה הבוגה דע הרקתל      

            621.00 .קקפה הבוגב םימואת ללוכ  ןוטיב ללוכ שדחמ 'חי           
      
םירטקב תרוקיב אתב הסכמ + הרקת תכמנה     57.7.0645
ללוכ מ"ס 52 לש הבוגל דע ,מ"ס 051-521      
תחתש הילוחה תותיס ,תמיקה הרקתה קורפ      
הרקתה תבכרהו שורדה הבוגה דע הרקתל      

            730.00 .קקפה הבוגב םימואת ללוכ  ןוטיב ללוכ שדחמ 'חי           
      
סמועל מ"ס 08 רטוקב הרקב אתל .ב.ב הרקת     57.7.0740
ללוכ מ"ס 05 וא 06 רוא חתפ םע ינוניב      

            566.00 םייקה תפלחה 'חי           
      
סמועל מ"ס 08 רטוקב הרקב אתל .ב.ב הרקת     57.7.0745
תפלחה ללוכ מ"ס 05 וא 06 רוא חתפ םע דבכ      

            655.00 םייקה 'חי           
      
לפמ      
      

            566.00 והשלכ רטוקב הרקב תחושב ימינפ לפמ 'חי          57.7.0850
      
ןייוזמ ןוטב תפיטע םע 4" רטוקב ינוציח לפמ     57.7.0855

            734.00 .'מ 2 דע הבוגב 'חי           
      
ןייוזמ ןוטב תפיטע םע 4" רטוקב ינוציח לפמ     57.7.0860

          1,130.00 .'מ 2 לעמ הבוגב 'חי           
      
ןיוזמ ןוטב תפיטע םע 6" רטוקב ינוציח לפמ     57.7.0865

            960.00 .'מ 2 דע קמועב 'חי           
      
ןייוזמ ןוטב תפיטע םע 6" רטוקב ינוציח לפמ     57.7.0870

          1,165.00 .'מ 2 לעמ קמועב 'חי           
      
ללוכ ןוטב ריק ךרד רטוק לכב בויב רונצ רבעמ     57.7.0940

            530.00 'פמוק         .ותומדקל בצמה תרזחה  

בויב ינקתמ 7.75 כ"הס            

      
      
      

בויבו םימ   75 כ"הס            

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../073 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     073

ימוי סיסב  תודובע 06 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י מ ו י  ס י ס ב   ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
      
ם ד א  ח כ  ת ד ו ב ע  1.06 ק ר פ  ת ת       
      

             67.00 יעוצקמ לעופ תדובע ע"ש          60.1.0010
      

             58.00 יעוצקמ יתלב לעופ תדובע ע"ש          60.1.0020
      
תורוניצ תחנהו ךותירל )םישנא 2( תווצ תדובע     60.1.0030

            149.00 )םישנא 2-ל סחייתמ ע"ש ריחמ( ע"ש           
      

          1,955.00 הדידמ תווצ תדובע ע"י          60.1.0050

םדא חכ תדובע 1.06 כ"הס            

      
י ס ד נ ה  י נ כ מ  ד ו י צ  ת ד ו ב ע  2.06 ק ר פ  ת ת       
      

            167.00 ק"מ 51 הניכר תיאשמ תדובע ע"ש          60.2.0010
      

            209.00 ףונמ םע ק"מ 51 הניכר תיאשמ תדובע ע"ש          60.2.0020
      

            177.00 ליבקמ וא B.C.J-4 ןורפחמ תדובע ע"ש          60.2.0030
      
וא "טקבוב" גוסמ ינפוא ןורפחמ ינימ תדובע     60.2.0040

            153.00 ליבקמ ע"ש           
      
וא 059 רליפרטק ינפוא )לפוש( העי תדובע     60.2.0050

            201.00 ליבקמ ע"ש           
      

            214.00 ליבקמ וא G21 )רדיירגרוטומ( תסלפמ תדובע ע"ש          60.2.0070
      

            271.00 ןוט 02-51 ינפוא ילוארדיה רפחמ תדובע ע"ש          60.2.0090
      
הטלפ / "גמוב" ןטק ינדי שבכמ תדובע     60.2.0100

             91.00 ליבקמ וא תינויצרביו ע"ש           
      
"גמוב" ןוט 21-01 ענוממ טטור שבכמ תדובע     60.2.0110

            138.00 ליבקמ וא ע"ש           
      
םישיטפ ללוכ )רוסרפמוק( סחדמ תדובע     60.2.0120

            129.00 ליעפמו ע"ש           
      

            167.00 תוחפל ק"מ 51 םימ תילכימ תדובע ע"ש          60.2.0130
      

            119.00 הלגע + רוטקרט תדובע ע"ש          60.2.0140
      

             87.00 ליעפמ ללוכ )וגנוק( ילמשח שיטפ תדובע ע"ש          60.2.0150
      

            153.00 ליעפמ ללוכ 6" המדא חדקמ תדובע ע"ש          60.2.0160
      
      

2.06 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../074 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



יסדנה ץועיל הרבח   מ " ע ב  ה ס ד נ ה  .ן .ק
5676175-30:סקפ 2042237-30:לט  םייתעבג 4 רבייט 'חר
 

21/01/2021
דף מס':     074

ימוי סיסב  תודובע 06 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      

      
תוברל )"לודג טס"( טלפסא תצובק תדובע     60.2.0170

          13,175.00 שורדה לכו ינורטקלא רשיניפ , םישבכמ ע"י           
      
תוברל )"ןטק טס"( טלפסא תצובק תדובע     60.2.0180

          10,753.00 שורדה לכו ינורטקלא רשיניפ , םישבכמ ע"י           
      
סיסב לע הלודג תינורטקלא תפצרקמ תדובע     60.2.0190

          10,466.00 רק ע"י           
      
סיסב לע הנטק תינורטקלא תפצרקמ תדובע     60.2.0200

          8,203.00 רק ע"י           
      

          2,189.00 זוקינו בויב יוק תפיטשל "תיבויב" תדובע ע"י          60.2.0210
      
םישיבכ יוקנל באוש "שיבכ אטאטמ" תדובע     60.2.0220

          2,040.00 תלוספה קוליס ללוכ ע"י           

יסדנה ינכמ דויצ תדובע 2.06 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ימוי סיסב  תודובע 06 כ"הס            

קובץ: מכרז פיתוח  2021   .../075 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה


