
מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016 תויומכ בתכ
דף מס':     001 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ .1      
.תוירחאו הנקתה      
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב תרנצה לכ .2      
.ינקת ןומיס טרסו      
      
:תרנצ      
      
05 רטוק יתבכש וד ירושרש גוס CVP רוניצ     08.01.0040

             14.00 .וז תרנצל תוידוחיי תופומ ללוכ מ"מ רטמ           
      
08 רטוק יתבכש וד ירושרש גוס CVP רוניצ     08.01.0050

             16.00 .וז תרנצל תוידוחיי תופומ ללוכ מ"מ רטמ           
      
011 רטוק יתבכש וד ירושרש גוס CVP רוניצ     08.01.0060

             24.00 .וז תרנצל תוידוחיי תופומ ללוכ מ"מ רטמ           
      
:םילוורש      
      
ןפוד יבוע ,מ"מ 411 רטוק ןוולגמ הדלפ רוניצ     08.01.0080
תויתשת םע תויובלטצהב החנהל מ"מ 69.3      
רוזש ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ ,תונוש תוכרעמ      

            102.00 .מ"מ 8 רטוקב רטמ           
      
רטוק חישק CVP רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.01.0090
םיקקפ ללוכ מ"מ 5.3 ןפוד יבועב  מ"מ 011      

             31.00 .ינקת ןומיס טרסו תווצק ינשב רטמ           
      
:חפ תולעת      
      
הסכמ ללוכ מ"מ 5.1 יבועב ןוולוגמ חפ תלעת     08.01.0110
'מ 2 לכ תולוזנוק לע חנומ םיגרב י"ע רגסנה      
ךתחב הלעתה .הרקתל /ריקל קזוחמו      

            144.00 .מ"מ 006/004 רטמ           
      
הסכמ ללוכ מ"מ 5.1 יבועב ןבלוגמ חפ תלעת     08.01.0120
'מ 2 לכ תלוזנוק לע חנומ םיגרב י"ע רגסנה      
ךתחב הלעתה .הרקתל /ריקל קזוחמו      

            180.00 .מ"מ 0021/006 רטמ           
      
:הרקב יאת      
      
ןוטבמ הסכמה  הביצח /הריפח ללוכ ריחמה .1      
יפל טלפמוק ןוטבמ 521B ןוט 5.21 גוסמ      
.80 טרפמ      
      
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../002 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     002 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
קמועב מ"ס 06 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.01.0150

            960.00 'פמוק         .984 י"ת יפל  521B הסכמ ללוכ ,מ"ס 001  
      
קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.01.0160

          1,200.00 'פמוק         .984 י"ת יפל  521B  הסכמ ללוכ ,מ"ס 021  
      
מ"ס 001 רטוק ימורט  םילבכל הרקב את     08.01.0170
ללוכו סופיט יבלש ללוכ מ"ס 051 קמועב      

          1,620.00 'פמוק         .984 י"ת יפל 521B הסכמ  
      
הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     08.01.0180
למס ללוכ ןקלוו תקציימ יושע הרקב אתל      
לע יטנוולרה בותיכהו הקיציב עובט הצעומה      
ןקלוו תקצי תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמה      
,עוציב טרפ יפל 984 י"ת יפל 521B הסכמה      

            300.00 'פמוק         .הכרדמב הנקתהל  
      
הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     08.01.0190
למס ללוכ  ןקלוו תקציימ יושע הרקב אתל      
לע יטנוולרה בותיכהו הקיציב עובט הצעומה      
ןקלוו תקצי תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמה      
,עוציב טרפ יפל  984 י"ת יפל 052C הסכמה      

            360.00 'פמוק         .הכרדמב הנקתהל  
      
תקציימ יושע הרקב אתל הסכמ רובע תפסות     08.01.0200
עובט הייריעה /הצעומה למס ללוכ  ןקלוו      
תוברל הסכמה לע יטנוולרה בותיכהו הקיציב      
D4 -ל הסכמב ןקלוו תקציימ תעבורמ תרגסמ      
הנקתהל ,עוציב טרפ יפל ,984 י"ת פל      

            600.00 'פמוק         .תוינחב  
      
מ"ס 05 הבוגב מ"ס 08 רטוקב החוש תעבט     08.01.0210

            300.00 'פמוק         .מ"ס 08 רטוקב אתל תפסותכ  
      
מ"ס 001 קמועב הלעת תביצח וא/ו הריפח     08.01.0220
,הרואת ינק תומכ לכ רובע מ"ס 06 דע בחורב      
רפוח תוברל שרדייש ינכמ ילכ לכ תועצמאב      
ללוכ עקרקה יגוס לכב ,םיידי תדובעב /תולעת      
,ינקית ןומיס טרס תחנה ,לוח יוסיכו דופיר      
תרזחה ,תובכשב קדוהמ עצמב הריפחה יולימ      

             30.00 .הריפח יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה רטמ           
      
תרושקתל תפתושמ הריפח רובע תפסות     08.01.0230

             12.00 .שרדנה בחורב הרואתו למשח רטמ           
      
הריפחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות     08.01.0240
הקמעה רובע תפסות םלושת( .הביצחה וא/ו      

             12.00 .)דבלב רטמ           
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../003 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     003 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב שימג יקפוא חודיק     08.01.0250
שרדנ קמוע לכב תווצק ינשב רובה תריפח      

            240.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו הריפחה יולימ רטמ           
      
ללוכ מ"מ 011 רטוקב שימג יקפוא חודיק     08.01.0260
שרדנ קמוע לכב תווצק ינשב רובה תריפח      

            360.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו הריפחה יולימ רטמ           
      
מ"מ 061 רטוקב הדלפ רוניצמ יקפוא חודיק     08.01.0270
קמוע לכב תווצק ינשב רובה תריפח ללוכ      

            480.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו הריפחה יולימ שרדנ רטמ           
      
מ"מ 022 רטוקב הדלפ רוניצמ יקפוא חודיק     08.01.0280
קמוע לכב תווצק ינשב רובה תריפח ללוכ      

            600.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו הריפחה יולימ שרדנ רטמ           
      
:תודוסי      
      
תנכה ,רובה תביצחו הריפח ללוכ ריחמה      
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש      
רושיא ,דוסי תקראה ,םיכתורמו םירבוחמ      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו רוטקורטסנוק      
.80 טרפמ יפל ,'פמוק םישורדה      
      
ןוטבמ קוצי 'מ 5-4 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0310
רושיא תוברל מ"ס 08/06/06 תודימב 03ב      

            850.00 'פמוק         .רוטקורטסנוק  
      
ןוטבמ קוצי 'מ 7-6 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0320
רושיא תוברל מ"ס 08/07/07 תודימב 03ב      

            900.00 'פמוק         .רוטקורטסנוק  
      
ןוטבמ קוצי 'מ 8 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0330
רושיא תוברל מ"ס 001/08/08 תודימב 03ב      

            950.00 'פמוק         .רוטקורטסנוק  
      
ןוטבמ קוצי 'מ 01-9 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0340
רושיא תוברל מ"ס 021/09/09 תודימב 03ב      

          1,080.00 'פמוק         .רוטקורטסנוק  
      
קוצי 'מ 21-11 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0350
תוברל מ"ס 071/09/09 תודימב 03ב ןוטבמ      

          1,320.00 'פמוק         .רוטקורטסנוק רושיא  
      
ןוטבמ קוצי 'מ 51 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0360
תוברל מ"ס 002/051/051 תודימב 03ב      

          2,520.00 'פמוק         .רוטקורטסנוק רושיא  
      
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../004 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     004 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ינמז הרואת דומעל יעקרק לע דיינ דוסי     08.01.0370
001/001/001 תודימב )ןוטב תייבוק תרוצב(      
המרה תוינזואו ןויז ילזרב ללוכ 03ב ןוטב מ"ס      
ללוכ ,רוטקורטסנוק רושיא תוברל טרפ יפל      
רוניצ תוברל למשחה ילבכל רבעמ ילוורש      

            650.00 'פמוק         .יוניפו ץע דומע תסנכהל תוחפל 01" תכתמ  
      
:םיקוריפ תודובע      
      
יללכ לכ יפלו תימוקמה תושרה םע םואיתב .1      
.חתמהמ קותינ ללוכ םישרדנה תוחיטבה      
תועורזה ,םיסנפה ,דומעה תא לולכי קוריפה      
לבוי דומעה .דומעה לע ןקתומה דויצ לכו      
.חקפמה הרויש םוקמל      
      
'מ 4-8מ לש הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ     08.01.0400

            480.00 'פמוק         .רזוח שומישל  
      
'מ 9-21מ לש הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ     08.01.0410

            720.00 'פמוק         .רזוח שומישל  
      
ללוכ םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.01.0420
עקרקהמ ותפילש דוסיה ביבסמ הביצח הריפח      
ךות מ"ס 02 לש תובכשב רוב תמיתס תוברל      
תלבוה .89% לש תופיפצל דע הבטרהב קודיה      
תוברל ,חקפמה הרויש םוקמל ןוטבה דוסי      

            240.00 'פמוק         .טלפסא /ףוציר ינוקית  
      
ללוכ ,י"חח דומע לע םייק הרואת סנפ קוריפ     08.01.0430
לבכה קותינ ךרוצל י"חח םואית ,לבכה ,עורזה      
ל"נה רובע י"חחל םולשת ללוכ תשרהמ      
יפל הנסחא רתאל דויצהו רמוחה תרזחהו      

            270.00 'פמוק         .'פמוק חקפמה תייחנה  
      
לע וא הרואת דומע לע םייק הרואת סנפ קוריפ      
רתאל רמוחהו דויצה תרזחה ללוכ ,הנבמ      
.חקפמה תייחנה ינפל הנסחא      
      
.סנפ םע עורז קוריפ םלוא ,ל"נכ      
      
:העובק ץע תרואת      
      
סיסבב הנקתהל 'מ 5.8 הבוגב קורי ץע דומע     08.01.0470
למשחה ירוביח לכ תוברל ינמזה ןוטבה      

            800.00 'פמוק         .סנפהו עורזה רוביחו םישרדנה  
      
      
      
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../005 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     005 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הריפח ללוכ 'מ 01 הבוגב קורי ץע דומע     08.01.0480
תביצח ,הריפחה יולימ ,דוסיה רוב תביצחו      
לכ רופסימ ללוכ ,טולישו קוזיח ,דומעה      
תכתממ תורפס י"ע םישדחה םידומעה      
רדג תרואת רובע ל"נה .דומעל תודמצומ      

            950.00 'פמוק         .תינמז הרואת וא/ו םיירפכ םיבושיל ןוחטב  
      
ירזיבא לכ תללוכ ר"ממ 52/4 ם"את תשר     08.01.0490
רוביח ללוכ לכה םרזה יקדהמו םישורדה רזעה      
ןגומ למשח ןוחול ךרד הרואתה ףוגל הנזהה      
10 ק"ז רפמא 6 יבטוק-וד ת"מאמ תוברל םימ      
רוניצ ךרד לחשומ ר"ממ 4/3 לבכ תוברל א"ק      
תשרה ןיב תוחפל ר"ממ 91 חישק יטסלפ      

             55.00 .ר"ממ 5.2/3 לבכו ןוחולל רטמ           
      
תביצח ללוכ מ"מ 05 רטוקב לופכ הדלפ ןגוע     08.01.0500
תודובע ראש לכו ןומיס ,קוזיח ,ןדא ,יוסיכ ,רוב      

            840.00 'פמוק         .הנקתהל םישורדה םירזיבאהו  
      
,ןדא ללוכ 'מ 5.8 הבוגב ץע דומעל ןעשמ דומע     08.01.0510

            650.00 'פמוק         .'פמוק ךמתנה דומעב 'וכו גרוב ,טומ  
      
ביבס הביצח הריפח ללוכ םייק ץע דומע קוריפ     08.01.0520
ותומלשב עקרקהמ ותפילשו דומעה דוסי      

            180.00 'פמוק         .ןימזמל ותריסמ ךרוצל /רזוח שומישל  
      
תרצות קבד םע םוחב ץווכתמ לוורשמ הפומ     08.01.0530
    E3 דע 01/5 ךתחב ךומנ חתמ לבכל ע"ש וא  

            480.00 'פמוק         .תשוחנ /םוינמולא 61/5  
      
תרצות קבד םע םוחב ץווכתמ לוורשמ הפומ     08.01.0540
    E3 52/4, ךתחב ךומנ לבכל ע"ש וא  
/םוינימולא 61+53/4 דע 52/5 ,61+52/3      

            660.00 'פמוק         .תשוחנ  
      
'מ 5 דע הבוגב םייק הרואת דומע תקתעה     08.01.0550
רשא לכ ללוכ וקוריפ ,תשרהמ וקותינ ללוכ      
שדחמ הנקתה ,הנקתהל דע ונוסחא ,וילע      

            350.00 'פמוק         .ותלעפהו ורוביח  
      
'מ 8 דע הבוגב םייק הרואת דומע תקתעה     08.01.0560
רשא לכ ללוכ וקוריפ ,תשרהמ וקותינ ללוכ      
שדחמ הנקתה ,הנקתהל דע ונוסחא ,וילע      

            450.00 'פמוק         .ותלעפהו ורוביח  
      
      
      
      
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../006 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     006 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
'מ 21 דע הבוגב םייק הרואת דומע תקתעה     08.01.0570
רשא לכ ללוכ וקוריפ ,תשרהמ וקותינ ללוכ      
שדחמ הנקתה ,הנקתהל דע ונוסחא ,וילע      

            500.00 'פמוק         .ותלעפהו ורוביח  
      
'מ 51 דע הבוגב םייק הרואת דומע תקתעה     08.01.0580
רשא לכ ללוכ וקוריפ ,תשרהמ וקותינ ללוכ      
שדחמ הנקתה ,הנקתהל דע ונוסחא ,וילע      

            600.00 'פמוק         .ותלעפהו ורוביח  
םיליבומ 10.80 כ"הס            

      
ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ .1      
.תוירחאו הנקתה      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה .2      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא  ןכו  תויומכה בתכל תומלשה .3      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה .4      
.רחא דויצ אלו הז זרכמב      
      
)ןקת ות( םיינקית םנוולוגמ הרואת ידומע      
םירזיבא את,הנקתהו הקפסא םג ללוכ ריחמה.      
תרישקל דדובמ לבכ,הריגס יגרבו תותלד םע      
לעפמב עובצ רשואמ ע"ש . דומעל תותלדה      
.סקלפוד .טרפמ י"פע      
      
:הרואת ידומע      
      
גרודמ לוגע ךתח לעב ינקית הרואת דומע     08.02.0060
םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ      
יאת ינש תנכה ,ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא      
רטוקב דומעב ושארב עורזה רוביחלו דומעה      
עובצ רשואמ ע"ש .'מ 4 הבוגבו ץניא 6/3      
השבלה ירזיבא.סקלפוד .טרפמ י"פע לעפמב      

          1,470.00 'פמוק         .םירבעמב םייביטרוקד  
      
      
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../007 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     007 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
גרודמ לוגע ךתח לעב ינקית הרואת דומע     08.02.0070
םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ      
יאת ינש תנכה ,ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא      
רטוקב דומעב ושארב עורזה רוביחלו דומעה      
עובצ רשואמ ע"ש .'מ 5 הבוגבו ץניא 6/3      

          1,780.00 'פמוק         .סקלפוד .טרפמ י"פע לעפמב  
      
גרודמ לוגע ךתח לעב ינקית הרואת דומע     08.02.0080
םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ      
יאת ינש תנכה ,ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא      
רטוקב דומעב ושארב עורזה רוביחלו דומעה      
עובצ רשואמ ע"ש .'מ 6 הבוגבו ץניא 6/3      
השבלה ירזיבא.סקלפוד .טרפמ י"פע לעפמב      

          1,950.00 'פמוק         .םירבעמב םייביטרוקד  
      
8 הבוג( הדלפמ ל"נכ ינקית הרואת דומע     08.02.0090
רטוקב גרודמ ךתח לעב דומעה .)רטמ      
י"פע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש .ץניא 6"/8"/3"      
םייביטרוקד השבלה ירזיבא.סקלפוד .טרפמ      

          2,540.00 'פמוק         .םירבעמב  
      
9 הבוג( הדלפמ ל"נכ ינקית הרואת דומע     08.02.0100
רטוקב גרודמ ךתח לעב דומעה .)רטמ      
י"פע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש .ץניא 6"/8"/3"      
םייביטרוקד השבלה ירזיבא.סקלפוד .טרפמ      

          2,870.00 'פמוק         .םירבעמב  
      
01 הבוג( הדלפמ ל"נכ ינקית הרואת דומע     08.02.0110
רטוקב גרודמ ךתח לעב דומעה .)רטמ      
י"פע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש .ץניא 6"/8"/3"      
לעפמב עובצ רשואמ ע"ש .סקלפוד .טרפמ      
השבלה ירזיבא.סקלפוד .טרפמ י"פע      

          3,300.00 'פמוק         .םירבעמב םייביטרוקד  
      
11 הבוג( הדלפמ ל"נכ ינקית הרואת דומע     08.02.0120
רטוקב גרודמ ךתח לעב דומעה .)רטמ      
י"פע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש .ץניא 6"/8"/3"      
םייביטרוקד השבלה ירזיבא.סקלפוד .טרפמ      

          3,850.00 'פמוק         .םירבעמב  
      
21 הבוגב( הדלפמ ל"נכ ינקית הרואת דומע     08.02.0130
רטוקב גרודמ ךתח לעב דומעה .)רטמ      
י"פע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש .ץניא 6"/8"/3"      
םייביטרוקד השבלה ירזיבא.סקלפוד .טרפמ      

          4,150.00 'פמוק         .םירבעמב  
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../008 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     008 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
51 הבוגב( הדלפמ ל"נכ ינקית הרואת דומע     08.02.0140
רטוקב גרודמ ךתח לעב דומעה .)רטמ      
י"פע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש .ץניא 6"/8"/3"      
םייביטרוקד השבלה ירזיבא.סקלפוד .טרפמ      
םייביטרוקד השבלה ירזיבא.םירבעמב      

          5,600.00 'פמוק         .םירבעמב  
      
ןמותמ ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0150
םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט      
יאת ינש תנכה ,דומעה ףוגל הטלפ ןיב      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא      
תינכות יפל .ושארב עורזה רוביחלו דומעה      
עובצ רשואמ ע"ש .'מ 4 הבוגב דומעה - 'פמוק      
השבלה ירזיבא.סקלפוד .טרפמ י"פע לעפמב      

          1,650.00 'פמוק         .םירבעמב םייביטרוקד  
      
ןמותמ ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0160
םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט      
יאת ינש תנכה ,דומעה ףוגל הטלפ ןיב      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא      
תינכות יפל .ושארב עורזה רוביחלו דומעה      
עובצ רשואמ ע"ש .'מ 5 הבוגב דומעה - 'פמוק      

          1,680.00 'פמוק         .סקלפוד .טרפמ י"פע לעפמב  
      
ןמותמ ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0170
םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט      
יאת ינש תנכה ,דומעה ףוגל הטלפ ןיב      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא      
תינכות יפל .ושארב עורזה רוביחלו דומעה      
עובצ רשואמ ע"ש .'מ 6 הבוגב דומעה - 'פמוק      

          2,350.00 'פמוק         .סקלפוד .טרפמ י"פע לעפמב  
      
ןמותמ ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0180
םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט      
יאת ינש תנכה ,דומעה ףוגל הטלפ ןיב      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא      
תינכות יפל .ושארב עורזה רוביחלו דומעה      
עובצ רשואמ ע"ש .'מ 8 הבוגב דומעה - 'פמוק      

          2,980.00 'פמוק         .סקלפוד .טרפמ י"פע לעפמב  
      
ןמותמ ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0190
םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט      
יאת ינש תנכה ,דומעה ףוגל הטלפ ןיב      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא      
תינכות יפל .ושארב עורזה רוביחלו דומעה      
עובצ רשואמ ע"ש .'מ 9 הבוגב דומעה - 'פמוק      

          3,250.00 'פמוק         .סקלפוד .טרפמ י"פע לעפמב  
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../009 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     009 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןמותמ ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0200
םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט      
יאת ינש תנכה ,דומעה ףוגל הטלפ ןיב      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא      
תינכות יפל .ושארב עורזה רוביחלו דומעה      
רשואמ ע"ש .'מ 01 הבוגב דומעה - 'פמוק      

          3,650.00 'פמוק         .סקלפוד .טרפמ י"פע לעפמב עובצ  
      
ןמותמ ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0210
םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט      
יאת ינש תנכה ,דומעה ףוגל הטלפ ןיב      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא      
תינכות יפל .ושארב עורזה רוביחלו דומעה      
רשואמ ע"ש .'מ 11 הבוגב דומעה - 'פמוק      

          4,000.00 'פמוק         .סקלפוד .טרפמ י"פע לעפמב עובצ  
      
ןמותמ ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0220
םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט      
יאת ינש תנכה ,דומעה ףוגל הטלפ ןיב      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא      
תינכות יפל .ושארב עורזה רוביחלו דומעה      
רשואמ ע"ש .'מ 21 הבוגב דומעה - 'פמוק      

          4,560.00 'פמוק         .סקלפוד .טרפמ י"פע לעפמב עובצ  
      
ןמותמ ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0230
םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט      
יאת ינש תנכה ,דומעה ףוגל הטלפ ןיב      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא      
תינכות יפל .ושארב עורזה רוביחלו דומעה      
רשואמ ע"ש .'מ 51 הבוגב דומעה - 'פמוק      

          8,160.00 'פמוק         .סקלפוד .טרפמ י"פע לעפמב עובצ  
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0240
םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט דיחא      
יאת ינש תנכה ,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא      
רוניצמ  דומעה .ושארב עורזה רוביחלו דומעה      
ע"ש .'פמוק תינכות יפל ,'מ 4 הבוגב 4" רטוק      

          1,450.00 'פמוק         .סקלפוד .טרפמ י"פע לעפמב עובצ רשואמ  
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0250
עובצ רשואמ ע"ש .'מ 5 הבוגב 4" רטוק דיחא      

          1,520.00 'פמוק         .סקלפוד .טרפמ י"פע לעפמב  
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0260
עובצ רשואמ ע"ש .'מ 5 הבוגב 5" רטוק דיחא      

          1,630.00 'פמוק         .סקלפוד .טרפמ י"פע לעפמב  
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../010 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     010 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0270
עובצ רשואמ ע"ש .'מ 8 הבוגב 6" רטוק דיחא      

          2,950.00 'פמוק         .סקלפוד .טרפמ י"פע לעפמב  
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0280
עובצ רשואמ ע"ש .'מ 01 הבוגב 6" רטוק דיחא      

          3,100.00 'פמוק         .סקלפוד .טרפמ י"פע לעפמב  
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0290
דעוימ דומעה ,'מ 5.4 / 8.4 הבוגב ל"נכ ינוק      
6 הבוגב סנפ תאשונה ושארב תבכרומ עורזל      
.טרפמ י"פע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש .'מ      

          2,160.00 'פמוק         .סקלפוד  
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0300
דעוימ דומעה ,'מ 5.6 / 8.6 הבוגב ל"נכ ינוק      
8 הבוגב סנפ תאשונה ושארב תבכרומ עורזל      
.טרפמ י"פע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש .'מ      

          2,640.00 'פמוק         .סקלפוד  
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0310
עורזל דעוימ דומעה ,'מ 8.8 הבוגב ל"נכ ינוק      
.'מ 01 הבוגב סנפ תאשונה ושארב תבכרומ      
.טרפמ י"פע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש      

          3,450.00 'פמוק         .סקלפוד  
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0320
עורזל דעוימ דומעה ,'מ 8.01 הבוגב ל"נכ ינוק      

          3,950.00 'פמוק         .'מ 21 הבוגב סנפ תאשונה ושארב תבכרומ  
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0330
עורזל דעוימ דומעה ,'מ 8.31 הבוגב ל"נכ ינוק      
.'מ 51 הבוגב סנפ תאשונה ושארב תבכרומ      
.טרפמ י"פע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש      

          5,040.00 'פמוק         .סקלפוד  
      
ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע .1      
ללוכ םח ץבאב לובט וכרוא לכל דיחא עבורמ      
ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא יאת ינש תנכה דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
דומעה רחבנה הרואתה ףוגל םיאתתש ושארב      
תודימב וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח לעב      
.טרפמ י"פע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש .תונוש      
.סקלפוד      
      
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../011 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     011 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
'מ 4 הבוגב ל"נכ הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0350
תודימב וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח לעב ,וטנ      
רשואמ ע"ש .מ"מ 4 ןפוד יבוע מ"ס 21/21      

          1,550.00 'פמוק         .סקלפוד .טרפמ י"פע לעפמב עובצ  
      
'מ 5 הבוגב ל"נכ הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0360
תודימב וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח לעב ,וטנ      
רשואמ ע"ש .מ"מ 4 ןפוד יבוע מ"ס 21/21      

          1,750.00 'פמוק         .סקלפוד .טרפמ י"פע לעפמב עובצ  
      
'מ 4 הבוגב ל"נכ הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0370
תודימב וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח לעב ,וטנ      
רשואמ ע"ש .מ"מ 4 ןפוד יבוע מ"ס 51/51      

          1,450.00 'פמוק         .סקלפוד .טרפמ י"פע לעפמב עובצ  
      
'מ 6-5 הבוגב ל"נכ הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0380
וכרוא לכל דיחא עבורמ  ךתח  לעב ,וטנ       
ע"ש .מ"מ 4 ןפוד יבוע מ"ס 51/51 תודימב      

          1,890.00 'פמוק         .סקלפוד .טרפמ י"פע לעפמב עובצ רשואמ  
      
'מ 9-8 הבוגב ל"נכ הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0390
תודימב וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח לעב ,וטנ      
רשואמ ע"ש .מ"מ 4 ןפוד יבוע מ"ס 51/51      

          2,520.00 'פמוק         .סקלפוד .טרפמ י"פע לעפמב עובצ  
      
'מ 01 הבוגב ל"נכ הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0400
תודימב וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח לעב וטנ      
רשואמ ע"ש .מ"מ 4 ןפוד יבוע מ"ס 51/51      

          3,060.00 'פמוק         .סקלפוד .טרפמ י"פע לעפמב עובצ  
      
'מ 21 הבוגב ל"נכ הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0410
תודימב וכרוא לכל דיחא עבורמ ךתח לעב ,וטנ      
רשואמ ע"ש .מ"מ 5 ןפוד יבוע מ"ס 02/02      

          5,200.00 'פמוק         .סקלפוד .טרפמ י"פע לעפמב עובצ  
      
ישרגמ תראהל הדלפמ ינקת הרואת דומע     08.02.0420
םע דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט טרופס      
ינשל הנכה .דומעה ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו  םירזיבא יאת      
רואקזל םיאתתש ושארב עורזה רוביחו דומע      
גרודמ לוגע ךתח לעב דומעה רחבנה      
.סופיט יבלש ללוכ 'מ 21 הבוגב 8"/01"/6"      
.טרפמ י"פע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש      

          6,000.00 'פמוק         .סקלפוד  
      
      
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../012 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     012 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ישרגמ תראהל הדלפמ ינקת הרואת דומע     08.02.0430
םע דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט טרופס      
2 ל הנכה .דומעה ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח      
םישורדה םירזיבאה לכו  םירזיבא יאת      
םיאתתש ושארב עורזה רוביחו דומעבצהל      
גרודמ לוגע ךתח לעב דומעה רחבנה רואקזל      

          8,000.00 'פמוק         .סופיט יבלש ללוכ 'מ 51 הבוגב 01"/8"/21"  
      
הדלפמ ינקית א.ל.פ וריפס םגד הרואת דומע      
הבוגב תקצי סיסב םע גרודמ לוגע ךתח לעב      
תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט תיתחתמ מ"ס 038      
,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח םע ,דוסי      
םירזיבאה לכו םירזיבא יאת ינש תנכה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
דומעה .רחבנה הרואתה ףוגל םיאתתש ושארב      
םיקוצי רבעמ ירזיבא םע גרודמ לוגע ךתח לעב      
י"פע לעפמב עובצ רשואמ ע"ש .רטוקל רטוקמ      
.סקלפוד .טרפמ      
      

          2,200.00 .'מ 4 הבוגב דומע ךא ל"נכ 'חי          08.02.0450
      

          2,500.00 .'מ 5 הבוגב דומע ךא ל"נכ 'חי          08.02.0460
      

          2,800.00 .'מ 6 הבוגב דומע ךא ל"נכ 'חי          08.02.0470
      

          3,000.00 .'מ 7 הבוגב דומע ךא ל"נכ 'חי          08.02.0480
      

          3,500.00 .'מ 8 הבוגב דומע ךא ל"נכ 'חי          08.02.0490
      
:תועורז      
      
רוניצמ היושע מ"ס 001 ךרואב הדיחי עורז     08.02.0510
ףוגלו דומעל םאתומ רטוקב ןבלוגמ לזרב      
יפל הרואת דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה      
.טרפמ י"פע לעפמב עובצ רשואמ  .80 טרפמ      

            312.00 'פמוק         .סקלפוד  
      
רוניצמ היושע מ"ס 051 ךרואב הדיחי עורז     08.02.0520
ףוגלו דומעל םאתומ רטוקב ןבלוגמ לזרב      
יפל הרואת דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה      

            324.00 'פמוק         .80 טרפמ  
      
רוניצמ היושע מ"ס 002 ךרואב הדיחי עורז     08.02.0530
ףוגלו דומעל םאתומ רטוקב ןבלוגמ לזרב      
יפל הרואת דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה      

            384.00 'פמוק         .80 טרפמ  
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../013 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     013 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רוניצמ היושע מ"ס 001 ךרואב הלופכ עורז     08.02.0540
ףוגלו דומעל םאתומ רטוקב ןבלוגמ לזרב      
יפל הרואת דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה      

            378.00 'פמוק         .80 טרפמ  
      
רוניצמ היושע מ"ס 051 ךרואב הלופכ עורז     08.02.0550
ףוגלו דומעל םאתומ רטוקב ןבלוגמ לזרב      
יפל הרואת דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה      

            480.00 'פמוק         .80 טרפמ  
      
רוניצמ היושע מ"ס 002 ךרואב הלופכ עורז     08.02.0560
ףוגלו דומעל םאתומ רטוקב ןבלוגמ לזרב      
יפל הרואת דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה      

            606.00 'פמוק         .80 טרפמ  
      
רוניצמ היושע מ"ס 001 ךרואב תשלושמ עורז     08.02.0570
ףוגלו דומעל םאתומ רטוקב ןבלוגמ לזרב      
יפל הרואת דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה      

            480.00 'פמוק         .80 טרפמ  
      
רוניצמ היושע מ"ס 051 ךרואב תשלושמ עורז     08.02.0580
ףוגלו דומעל םאתומ רטוקב ןבלוגמ לזרב      
יפל הרואת דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה      

            630.00 'פמוק         .80 טרפמ  
      
רוניצמ היושע מ"ס 002 ךרואב תשלושמ עורז     08.02.0590
ףוגלו דומעל םאתומ רטוקב ןבלוגמ לזרב      
יפל הרואת דומעל תרבוחמו רחבנה הרואתה      

            696.00 'פמוק         .80 טרפמ  
      
הבוגב דומעל םאתומ רטוקב תינוק הדיחי עורז     08.02.0600
רוניצמ היושע רחבנה הרואתה ףוגלו 'מ 51 דע      
ךרואב מ"ס 2.1 לש הבוגב ףופכ ןבלוגמ לזרב      
יגרב םע הרואת דומעל תרבוחמ 'מ 5.1 לש      

            420.00 'פמוק         .80 טרפמ יפל תינכות י"פע לכה המיטאו ןלא  
      
דומעל םאתומ רטוקב תינוק הלופכ עורז     08.02.0610
היושע רחבנה הרואתה ףוגלו 'מ 51 דע הבוגב      
מ"ס 2.1 לש הבוגב ףופכ ןבלוגמ לזרב רוניצמ      
םע הרואת דומעל תרבוחמ 'מ 5.1 לש ךרואב      
טרפמ יפל תינכות י"פע לכה המיטאו ןלא יגרב      

            684.00 'פמוק         .08  
      
      
      
      
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../014 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     014 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דומעל םאתומ רטוקב תינוק תשלושמ עורז     08.02.0620
היושע רחבנה הרואתה ףוגלו 'מ 51 דע הבוגב      
מ"ס 2.1 לש הבוגב ףופכ ןבלוגמ לזרב רוניצמ      
םע הרואת דומעל תרבוחמ 'מ 5.1 לש ךרואב      
טרפמ יפל תינכות י"פע לכה המיטאו ןלא יגרב      

          1,056.00 'פמוק         .08  
      
םגד יפל תננגוסמ תיביטרוקד הדיחי עורז     08.02.0630

            768.00 'פמוק         80 טרפמ יפלו ןימזמה תשירדו  
      
טרפ יפל תננגוסמ תיביטרוקד הלופכ עורז     08.02.0640

          1,056.00 'פמוק         ןימזמה תשירדו םיסנפ ינש רובע  
      
םיסנפ השולש יפל  תיביטרוקד תשלושמ עורז     08.02.0650

          1,584.00 'פמוק         80 טרפמ יפלו ןימזמה תשירדו לבנע םגד  
      
הקיצי SOCYL INGAR  םגד תדדוב עורז     08.02.0660

          1,000.00 'פמוק         .המוד CANGOR סנפ רובע  
      
הקיצי SOCYL INGAR  םגד הלופכ עורז     08.02.0670

          1,700.00 'פמוק         .המוד CANGOR סנפ רובע  
      
תועורז /הרואתה ידומע לש רונתב העיבצ     08.02.0680
שדח 'מ 5 דע הבוגב דומעל תנבלוגמ הדלפמ      
תעיבצ לש לקופא טרפמ תמגודכ LAR ןווגב      
העיבצ ,תנוולוגמ הדלפ לע רוהט רטסאילופ      
תנוולוגמ הדלפ לע העיבצל ילארשי ןקת יפל      
לע בתכב םינש -5ל תוירחא תלבק תוברל      

            360.00 'פמוק         .העיבצה  
      

            540.00 'פמוק         .שדח 'מ  8 דע הבוגב דומע לש העיבצ 08.02.0690
      

            720.00 'פמוק         .שדח 'מ 01 דע הבוגב דומע לש העיבצ 08.02.0700
      

            900.00 'פמוק         .שדח 'מ 21 דע הבוגב דומע לש העיבצ 08.02.0710
      

          1,200.00 'פמוק         .שדח 'מ 51 דע הבוגב דומע לש העיבצ 08.02.0720
      
חטשב םייק 'מ 5 דע הבוגב דומע לש העיבצ     08.02.0730

            480.00 'פמוק         .םייקה עבצה תרסה ללוכ תועורז ללוכ  
      
חטשב םייק 'מ 8 דע הבוגב דומע לש העיבצ     08.02.0740

            660.00 'פמוק         .םייקה עבצה תרסה ללוכ תועורז ללוכ  
      
חטשב םייק 'מ 01 דע הבוגב דומע לש העיבצ     08.02.0750

            900.00 'פמוק         .םייקה עבצה תרסה ללוכ תועורז ללוכ  
      
חטשב םייק 'מ 21 דע הבוגב דומע לש העיבצ     08.02.0760

          1,080.00 'פמוק         .םייקה עבצה תרסה ללוכ תועורז ללוכ  
20.80 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז מסגרת   .../015 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     015 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הבוגו גוס לכמ דומע לש ןותחת קלח תיעבצ     08.02.0770

            300.00 'פמוק         .רטסופיטנא עבצב  עקרקהמ 'מ 5.2  הבוג דע  
      
רובע 'מ 01 דע הבוגב הרואת דומעל תפסות     08.02.0780

          1,000.00 'פמוק         .םירוזמר תאישנ ךרוצל וקוזיח  
      
רובע 'מ 21 דע הבוגב הרואת דומעל תפסות     08.02.0790

          1,300.00 'פמוק         .םירוזמר תאישנ ךרוצל וקוזיח  
      
רובע 'מ 51 דע הבוגב הרואת דומעל תפסות     08.02.0800

          1,500.00 'פמוק         .םירוזמר תאישנ ךרוצל וקוזיח  
תועורזו םידומע 20.80 כ"הס            

      
ם י ל ב כ  ם י ס נ פ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ .1      
שרופמב ןייוצמ םא א"א תוירחאו הנקתה      
.תרחא      
      
ריפוא בל GAMIRB - ץוח תרואתל םיסנפ      
:רבעשל      
      
ןאירא םגד INGAR תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0030
וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ 2/1/0541 בל 052      
5.2/3 לבכ ללוכ טוו 052-051 דיילה לטמ      
םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ רוביח ר"ממ      
ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל םישורדה      

          1,440.00 'פמוק         .סנפה  
      
ןאירא םגד INGAR תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0040
וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ 0041  בל  006      
5.2/3 לבכ ללוכ טוו 004-052 דיילה לטמ      
םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ רוביח ר"ממ      
ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל םישורדה      

          1,700.00 'פמוק         .סנפה  
      
םגד INGAR תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0050
    PV-ANIDAMUL תחא הרונ ללוכ 4541  בל  
לבכ ללוכ טוו 051 דיילה לטמ  וא ג"לנ גוס      
לכו סנפל דעו שגממ רוביח ר"ממ 3/5.2      
םינקתומ ,הניקת הלעפהל םישורדה םירזיבאה      

          1,250.00 'פמוק         .סנפה ףוגב  
      
      
      
      
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../016 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     016 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םגד INGAR תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0060
    ADAMUL גוס תחא הרונ ללוכ 4541  בל  
לבכ ללוכ טוו 004-052 דיילה לטמ  וא ג"לנ      
לכו סנפל דעו שגממ רוביח ר"ממ 5.2/3      
םינקתומ ,הניקת הלעפהל םישורדה םירזיבאה      

          1,350.00 'פמוק         .סנפה ףוגב  
      
בל  04/52 הקירמא ץוח תרואתל סנפ     08.03.0070
לטמ וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ 11/0141      
ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו 052-051 דיילה      
םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ רוביח      
ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל םישורדה      

            900.00 'פמוק         .סנפה  
      
בל  04/52 הקירמא ץוח תרואתל סנפ     08.03.0080
לטמ וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ 11/1141      
ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו 052-051 דיילה      
םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ רוביח      
ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל םישורדה      

          1,000.00 'פמוק         .סנפה  
      
1344 בל AIRYHT 004 ץוח תרואתל סנפ     08.03.0090
דיילה לטמ וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ      
רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו 051-001      
םישורדה םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ      

          1,850.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל  
      
2344 בל AIRYHT 045 ץוח תרואתל סנפ     08.03.0100
דיילה לטמ וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ      
רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו 052-051      
םישורדה םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ      

          2,100.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל  
      
בל  A51-DE/51-DE ץוח תרואתל סנפ     08.03.0110
לטמ וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ 6/5304      
ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו 052-001 דיילה      
םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ רוביח      
ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל םישורדה      

          1,000.00 'פמוק         .סנפה  
      
ROLOCGNIR ץוח תרואתל סנפ     08.03.0120
    LEB/TEMLEH תחא הרונ ללוכ 0174 בל  
לבכ ללוכ טוו 051-001 דיילה לטמ וא ג"לנ גוס      
לכו סנפל דעו שגממ רוביח ר"ממ 5.2/3      
םינקתומ ,הניקת הלעפהל םישורדה םירזיבאה      

          1,800.00 'פמוק         .סנפה ףוגב  
      
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../017 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     017 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ 1604 בל  OGROB ץוח תרואתל סנפ     08.03.0130
051-001 דיילה לטמ וא ג"לנ גוס תחא הרונ      
דעו שגממ רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו      
,הניקת הלעפהל םישורדה םירזיבאה לכו סנפל      

          1,800.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ  
      
םגד ETIRB-YAD תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0140
יפל טרופס ישרגמל ההלפצ רוקרז 0232 -בל      
ללוכ דילח יתלב יתכתמ רמוחמ רשואמ ןונכת      
4PI לש תילמינימ תומיטא תגרד םע דויצ      
הרונו יטפואה קלחב 55PI-ו ילמשחה קלחב      
רוזיפ( המנ 0001 לש דיילה לטמ לש תחא      

          1,550.00 'פמוק         פהל םישורדה םירזיבאה לכו 5-3 )רואה  
      
םיטקייבוא תראהל עקרקב עוקש הרואת ףוג     08.03.0150
םע 'וכו רואב תוריק תפיטש /םיצע /םייתונמוא      
הנגה גרוס ללוכ טוו 07 דיילה לטמ תרונו דויצ      
5 דע תולעמ 063מ ההק תיוז .םזילדנו ינפב      
INIDIHG /ריפוא בל CTE ףוגה תולעמ      

          2,640.00 'פמוק         .)הילטיא(  
      
וא ריפוא בל SAIDYC S םגד הרואת ףוג     08.03.0160
,W051 דע תורונל דעוימ רשואמ תוכיא הווש      
ירזיבא ללוכ ,יטפוא ללחב 55PI תומיטא תגרד      
.וכותב הטסקב םילניגרואו םילרגטניא הקלדה      
לבכ ללוכ ,הרונ קפסה ןומיס תקבדמ ללוכ      
    YX2N 5.2/3 רובע ,טלפמוק סנפל שגממ  

          2,500.00 .ינמז וא עובק הרואת דומע 'חי           
      
וא ריפוא בל SAIDYC L םגד הרואת ףוג     08.03.0170
,W051 דע תורונל דעוימ רשואמ תוכיא הווש      
ירזיבא ללוכ ,יטפוא ללחב 55PI תומיטא תגרד      
.וכו הטסקב םילניגרואו םילרגטניא הקלדה      
לבכ ללוכ ,הרונ קפסה ןומיס תקבדמ ללוכ      
    YX2N 5.2/3 רובע ,טלפמוק סנפל שגממ  

          3,000.00 .ינמז וא עובק הרואת דומע 'חי           
      
וא ריפוא בל CANGOR-05 םגד הרואת ףוג     08.03.0180
,W051 דע תורונל דעוימ רשואמ תוכיא הווש      
ירזיבא ללוכ ,יטפוא ללחב 55PI תומיטא תגרד      
.וכותב הטסקב םילניגרואו םילרגטניא הקלדה      
לבכ ללוכ ,הרונ קפסה ןומיס תקבדמ ללוכ      
    YX2N 5.2/3 רובע ,טלפמוק סנפל שגממ  

          2,200.00 .ינמז וא עובק הרואת דומע 'חי           
      
      
      
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../018 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     018 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וא ריפוא בל CANGOR-56 םגד הרואת ףוג     08.03.0190
,W052 דע תורונל דעוימ רשואמ תוכיא הווש      
ירזיבא ללוכ ,יטפוא ללחב 55PI תומיטא תגרד      
.וכותהטסקב םילניגרואו םילרגטניא הקלדה      
לבכ ללוכ ,הרונ קפסה ןומיס תקבדמ ללוכ      
    YX2N 5.2/3 רובע ,טלפמוק סנפל שגממ  

          2,400.00 .ינמז וא עובק הרואת דומע 'חי           
      
:דע-רוא - ץוח תרואתל םיסנפ      
      
םגד REPOOC תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0210
    YVO דיילה לטמ  וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ  
רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו 052-051      
םישורדה םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ      

          1,850.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל  
      
םגד REPOOC תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0220
    XVO דיילה לטמ  וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ  
רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו 052-051      
םישורדה םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ      

          1,750.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל  
      
םגד REPOOC תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0230
    ZVO דיילה לטמ וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ  
רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו 052-051      
םישורדה םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ      

          1,600.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל  
      
םגד REPOOC תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0240
    YSC דיילה לטמ  וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ  
רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו 052-051      
םישורדה םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ      

          2,200.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל  
      
םגד REPOOC תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0250
    SCU דיילה לטמ  וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ  
רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו 052-051      
םישורדה םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ      

          2,200.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל  
      
םגד REPOOC תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0260
    RETSYO לטמ  וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ  
ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו 052-051 דיילה      
םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ רוביח      
ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל םישורדה      

          1,550.00 'פמוק         .סנפה  
      
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../019 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     019 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םגד REPOOC תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0270
וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ SUTEC רמת      
5.2/3 לבכ ללוכ טוו 052-051 דיילה לטמ      
םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ רוביח ר"ממ      
ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל םישורדה      

          2,000.00 'פמוק         .סנפה  
      
םגד REPOOC תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0280
דיילה לטמ  וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ ןוסידא      
רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו 052-051      
םישורדה םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ      

          1,680.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל  
      
םגד REPOOC תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0290
    TIDNAB לטמ וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ  
ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו 051-07 דיילה      
םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ רוביח      
ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל םישורדה      

          1,550.00 'פמוק         .סנפה  
      
םגד REPOOC תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0300
    ELGAE לטמ  וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ  
רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו 0001 דיילה      
םישורדה םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ      

          2,000.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל  
      
תחא הרונ ללוכ ROON םגד ץוח תרואתל סנפ     08.03.0310
לבכ ללוכ טוו 051-07 דיילה לטמ וא ג"לנ גוס      
לכו סנפל דעו שגממ רוביח ר"ממ 5.2/3      
םינקת ,הניקת הלעפהל םישורדה םירזיבאה      

          1,650.00 'פמוק         .סנפה ףוגב  
      
הרונ ללוכ TOIRTAP םגד ץוח תרואתל סנפ     08.03.0320
ללוכ טוו 051-07 דיילה לטמ  וא ג"לנ גוס תחא      
לכו סנפל דעו שגממ רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ      
םינקתומ ,הניקת הלעפהל םישורדה םירזיבאה      

          4,600.00 'פמוק         .סנפה ףוגב  
      
הרונ ללוכ SURRIC םגד  ץוח תרואתל סנפ     08.03.0330
ללוכ טוו 051-07 דיילה לטמ  וא ג"לנ גוס תחא      
לכו סנפל דעו שגממ רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ      
םינקתומ ,הניקת הלעפהל םישורדה םירזיבאה      

          3,700.00 'פמוק         .סנפה ףוגב  
      
      
      
      
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../020 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     020 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ AIRELLAG םגד  ץוח תרואתל סנפ     08.03.0340
004-051 דיילה לטמ  וא ג"לנ גוס תחא הרונ      
דעו שגממ רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו      
,הניקת הלעפהל םישורדה םירזיבאה לכו סנפל      

          3,000.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ  
      
ןטק NOISIV SXV םגד  ץוח תרואתל סנפ     08.03.0350
דיילה לטמ  וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ      
רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו 001-051      
םישורדה םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ      

          3,400.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל  
      
לודג NOISIV MXV םגד  ץוח תרואתל סנפ     08.03.0360
דיילה לטמ  וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ      
רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו 004-051      
םישורדה םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ      

          3,600.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל  
      
ללוכ ןטק TNECSA םגד  ץוח תרואתל סנפ     08.03.0370
051-001 דיילה לטמ  וא ג"לנ גוס תחא הרונ      
דעו שגממ רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו      
,הניקת הלעפהל םישורדה םירזיבאה לכו סנפל      
רוביח הרצק עורזו סנפה ףוגב םינקתומ      

          3,400.00 'פמוק         .דומעל  
      
ללוכ לודג TNECSA םגד  ץוח תרואתל סנפ     08.03.0380
004-051 דיילה לטמ  וא ג"לנ גוס תחא הרונ      
דעו שגממ רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו      
,הניקת הלעפהל םישורדה םירזיבאה לכו סנפל      
רוביח הרצק עורזו סנפה ףוגב םינקתומ      

          3,600.00 'פמוק         .דומעל  
      
םיטקייבוא תראהל עקרקב עוקש הרואת ףוג     08.03.0390
'וכו רואב תוריק תפיטש וא םיצע וא םייתונמוא      
גרוס ללוכ טוו 051 דיילה  לטמ תרונו דויצ םע      
תולעמ 063מ ההק תיוז .םזילדנו ינפב הנגה      
BDC ילנירג תמגודכ ףוגה תולעמ 5 דע      

          4,200.00 'פמוק         .)ב"הרא(  
      
םיטקייבוא תראהל עקרקב עוקש הרואת ףוג     08.03.0400
'וכו רואב תוריק תפיטש וא םיצע וא םייתונמוא      
גרוס ללוכ טוו 07 דיילה  לטמ תרונו דויצ םע      
תולעמ 063מ ההק תיוז .םזילדנו ינפב הנגה      
BDM ילנירג תמגודכ ףוגה תולעמ 5 דע      

          3,100.00 'פמוק         .)ב"הרא(  
      
:שעג תרצות םיסנפ      
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../021 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     021 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ בכוכ םגד שעג תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0420
טוו 051 דיילה לטמ וא ג"לנ גוס תחא הרונ      
סנפל דעו שגממ רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ      
,הניקת הלעפהל םישורדה םירזיבאה לכו      

          1,200.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ  
      
ללוכ ןרוא םגד שעג תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0430
052-051 דיילה לטמ  וא ג"לנ גוס תחא הרונ      
דעו שגממ רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו      
,הניקת הלעפהל םישורדה םירזיבאה לכו סנפל      

            700.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ  
      
ללוכ סרבינוי שעג תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0440
052-051 דיילה לטמ  וא ג"לנ גוס תחא הרונ      
דעו שגממ רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו      
,הניקת הלעפהל םישורדה םירזיבאה לכו סנפל      

          1,200.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ  
      
ךומנ סרילופ שעג תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0450
דיילה לטמ וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ      
רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו 052-051      
םישורדה םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ      

          1,300.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל  
      
ללוכ יסקלג שעג תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0460
052-051 דיילה לטמ וא ג"לנ גוס תחא הרונ      
דעו שגממ רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו      
,הניקת הלעפהל םישורדה םירזיבאה לכו סנפל      

          1,300.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ  
      
הרונ ללוכ ידולמ שעג תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0470
טוו 051-052 דיילה לטמ וא ג"לנ גוס תחא      
סנפל דעו שגממ רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ      
,הניקת הלעפהל םישורדה םירזיבאה לכו      

          1,200.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ  
      
דרול יטיסרטניא שעג תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0480
דיילה לטמ וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ 04      
רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו 052-051      
םירדה םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ      

          1,350.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל  
      
דרול יטיסרטניא שעג תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0490
דיילה לטמ וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ 52      
רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו 051-07      
םישורדה םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ      

          1,150.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל  
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../022 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     022 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ECARTRIA שעג תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0500
דיילה לטמ  וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ      
רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו 051-07      
םישורדה םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ      

          1,000.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל  
      
ECARTRIA שעג תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0510
ללוכ OPC 041-06 לטמ גוס תחא הרונ ללוכ      
סנפל דעו שגממ רוביח ר"ממ 5.2/3 טוו לבכ      
,הניקת הלעפהל םישורדה םירזיבאה לכו      

          1,200.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ  
      
ללוכ LATIV שעג תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0520
טוו  לבכ ללוכ  051-07 לטמ  גוס תחא הרונ      
לכו סנפל דעו שגממ רוביח ר"ממ 5.2/3      
םינקתומ ,הניקת הלעפהל םישורדה םירזיבאה      

          1,200.00 'פמוק         .סנפה ףוגב  
      
:רדרש תרצות םיסנפ      
      
םגד טיילטיס רדרש תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0540
    3CM דיילה לטמ וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ  
רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו 052-051      
םישורדה םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ      

          1,600.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל  
      
:ונסיד תרצות םיסנפ      
      
7661 םגד ונסיד תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0560
    ARERB לטמ וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ  
ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו 052-051 דיילה      
םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ רוביח      
ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל םישורדה      

          1,500.00 'פמוק         .סנפה  
      
8561  םגד ונסיד תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0570
    XAM דיילה לטמ וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ  
רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו 052-051      
םישורדה םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ      

          2,000.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל  
      
1561 םגד ונסיד תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0580
    INIM ELANOT וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ  
ר"ממ  5.2/3 לבכ ללוכ טוו 052-07 דיילה לטמ      
םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ רוביח      
ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל םישורדה      

          1,400.00 'פמוק         .סנפה  
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../023 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     023 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
2511 םגד ונסיד תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0590
    ELANOT לטמ וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ  
ר"ממ  5.2/3 לבכ ללוכ טוו 052-07 דיילה      
םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ רוביח      
ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל םישורדה      

          1,800.00 'פמוק         .סנפה  
      
4571  םגד ונסיד תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0600
    AZNOM לטמ וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ  
ר"ממ  5.2/3 לבכ ללוכ טוו 052-07 דיילה      
םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ רוביח      
ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל םישורדה      

          2,400.00 'פמוק         .סנפה  
      
5813  םגד ונסיד תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0610
    AZROFS וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ ןטק  
ר"ממ 5.2/3 לבכ ללוכ טוו 051-07 דיילה לטמ      
םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ רוביח      
ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל םישורדה      

          2,280.00 'פמוק         .סנפה  
      
7813  םגד ונסיד תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0620
    AZROFS וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ לודג  
5.2/3 לבכ ללוכ טוו 004-051 דיילה לטמ      
םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ רוביח ר"ממ      
ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל םישורדה      

          2,700.00 'פמוק         .סנפה  
      
4021  םגד ונסיד תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0630
    AMILC לטמ וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ  
5.2/3 לבכו הפרפר ללוכ טוו 001-07 דיילה      
םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ רוביח ר"ממ      
ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל םישורדה      

          1,200.00 'פמוק         .סנפה  
      
2021  םגד ונסיד תרצות ץוח תרואתל סנפ     08.03.0640
    RALOP  לטמ וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ  
5.2/3 לבכו הפרפר ללוכ טוו 001-07 דיילה      
םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ רוביח ר"ממ      
ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל םישורדה      

            900.00 'פמוק         .סנפה  
      
םגד הכרא י"ע אבוימה ץוח תרואתל סנפ     08.03.0650
לטמ וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ ןטק בוריק      
רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכו טוו 051-07 דיילה      
םישורדה םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ      

          1,650.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל  
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../024 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     024 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םגד הכרא י"ע אבוימה ץוח תרואתל סנפ     08.03.0660
לטמ וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ לודג בוריק      
רוביח ר"ממ 5.2/3 לבכו טוו 052-051 דיילה      
םישורדה םירזיבאה לכו סנפל דעו שגממ      

          1,950.00 'פמוק         .סנפה ףוגב םינקתומ ,הניקת הלעפהל  
      
םיקראפ ,תורדש ,םינוינח ,תובוחר תרואת ףוג     08.03.0665
תיכנה וא תיקפוא עורזל הנקתה .םישיבכו      
קותינ ,םוינמולא תקצי .מ"מ 57-06 רטוקב      
תיכוכז תשדע ,הסכמה תחיתפ תעב יטמוטוא      
: הלעפה דויצ .תמסוחמ הפוקש תוחיטב      
    W6.1X65/W1.1X65 DEL תירוא הקופת:  
:יטרדנטס רומיג ןמול 0045 / ןמול 5024      
    LAR9307/LAR 6009 66 תומיטא תגרדPI  

          5,000.00 הכרא תרצות "2DEL ORYK" 'חי           
      
:םיינורטקלא םיקנשמ      
      
רובע גוס לכב הרואת ףוגל ריחמ תפסות     08.03.0680
טוו 051 דילונמ וא טפושה ןיע ינורטקלא קנשמ      
    CLP שגמב יטנגמורטקלא דויצ םוקמב  
תטיש .הרונה דיל התצה םאתמ ללוכ ,םירזיבא      

            600.00 .ILAD / CLP הדובע 'חי           
      
רובע גוס לכב הרואת ףוגל ריחמ תפסות     08.03.0690
טוו 052 דילונמ וא טפושה ןיע ינורטקלא קנשמ      
    CLP שגמב יטנגמורטקלא דויצ םוקמב  
תטיש .הרונה דיל התצה םאתמ ללוכ ,םירזיבא      

            650.00 .ILAD / CLP הדובע 'חי           
      
רובע גוס לכב הרואת ףוגל ריחמ תפסות     08.03.0700
הווש וא דילונמ וא טפושה ןיע ינורטקלא קנשמ      
דויצ םוקמב CLP טוו 004 רשואמ תוכיא      
םאתמ ללוכ ,םירזיבא שגמב יטנגמורטקלא      

            700.00 .הרונה דיל התצה 'חי           
      
לע הצעומה י"ע קפוסיש סנפ תנקתהו תלבוה     08.03.0710

            240.00 'פמוק         .'מ 5 דע הבוגב דומע  
      
לע הצעומה י"ע קפוסיש סנפ תנקתהו תלבוה     08.03.0720

            360.00 'פמוק         .'מ 01 דע הבוגב דומע  
      
לע הצעומה י"ע קפוסיש סנפ תנקתהו תלבוה     08.03.0730

            480.00 'פמוק         .'מ 51 דע הבוגב דומע  
      
:םישגמ      
      
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../025 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     025 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הבכו ךילומ יתלב רמוחמ יושע םירזיבא שגמ     08.03.0750
ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ      
םע א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
לש תורונ -1ל דעו דחא לודומ לעב( ספא קותינ      
י"ת יפל םיעבצב םיקדהמ טוו 07 - 004      
ספ לע םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ      

            264.00 'פמוק         .םיטווחמו  
      
וד יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     08.03.0760
יתשל ,ספא קותינ םע א"ק 01 'א 01 יבטוק      

            360.00 'פמוק         .'פמוק 07-004 לש תורונ  
      
וד ,יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     08.03.0770
שולשל ,ספא קותינ םע א"ק 01 'א 01 יבטוק      

            456.00 'פמוק         .'פמוק טוו 07-004 לש  תורונ  
      
:תשוחנ םילבכ      
      
וא ליגר ר"ממ 4/3 ךתחב ל"נכ יעקרק תת לבכ     08.03.0790

             14.00 .ל"נכ YX2N גוסמ )EPLX( שימג רטמ           
      
ךתחב שימג /ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0800
לחשומ YX2N גוסמ )EPLX( ר"ממ 4/4      
אל ריחמה הייזכרמל /דומעל רבוחמ רוניצב      

             17.00 .רוניצ ללוכ רטמ           
      
שימג /ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0810

             19.00 .ל"נכ ר"ממ 6/3 ךתחב YX2N גוסמ  )EPLX( רטמ           
      
שימג /ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0820

             22.00 .ל"נכ ר"ממ 4/5 ךתחב YX2N גוסמ  )EPLX( רטמ           
      
שימג /ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0830

             24.00 .ל"נכ ר"ממ 6/4 ךתחב YX2N גוסמ  )EPLX( רטמ           
      
שימג /ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0840

             28.80 .ל"נכ ר"ממ 6/5 ךתחב YX2N גוסמ )ELPX( רטמ           
      
שימג /ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0850
    )EPLX(  גוסמ  YX2N ל"נכ ר"ממ 01/4 ךתח  
םוחב תצווכתמ תלצפמב תווצקב םייתסי לבכה      

             38.00 .קבד םע )"הפפכ"( רטמ           
      
שימג /ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0860
    )EPLX(  גוסמ YX2N ר"ממ 01/5 ךתחב  

             46.00 .ל"נכ רטמ           
      
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../026 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     026 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
שימג /ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0870
    )EPLX(  גוסמ  YX2N ר"ממ 61/4 ךתחב  

             58.00 .ל"נכ רטמ           
      
שימג /ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0880
    )EPLX(  גוסמYX2N  ר"ממ 61/5 ךתחב  

             66.00 .ל"נכ רטמ           
      
שימג /ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0890
    )EPLX(  גוסמ  YX2N 61+52/3 ךתחב  

             73.00 .ל"נכ ר"ממ רטמ           
      
שימג /ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0900

             74.00 .ל"נכ  YX2N ר"ממ 52/4 ךתחב גוס )EPLX( רטמ           
      
שימג /ליגר יטסלפ ומרט יעקרק תת לבכ     08.03.0910
    )EPLX( גוסמ YX2N ר"ממ 61+53/3 ךתחב  

             96.00 .ל"נכ רטמ           
      
ידיג בר םיינורטקלא םיקנשמל דוקיפ לבכ     08.03.0920

              6.00 .ךכוסמ רטמ           
      
:תויזכרמ      
      
/ןוטבמ דוסי ללוכ רואמל רפמא 04/3-ל היזכרמ     08.03.0940
ןיירושמ רטסאילופ ןוראו ןיירושמ רטסאילופ      
,ילמשחה דויצה לכ ללוכ .ח"חל דרפנ את םע      
הניקת הלעפהל םישורדה םירמוחו םירזיבא      
םגד ימונורטסא ןועש תוברל ,היזכרמה לש      

          24,000.00 'פמוק         .ינוריע  
      
דוסי ללוכ רואמל רפמא 36/3 -ל היזכרמ     08.03.0950
רטסאילופ ןוראו ןיירושמ רטסאילופ /ןוטבמ      
דויצה לכ ללוכ .ח"חל דרפנ את םע ןיירושמ      
םגד ימונורטסא ןועש תוברל ל"נכ ,ילמשחה      

          28,000.00 'פמוק         .ינוריע  
      
/ןוטבמ דוסי ללוכ רואמל רפמא 08/3-ל היזכרמ     08.03.0960
ןיירושמ רטסאילופ ןוראו ןיירושמ רטסאילופ      

          35,000.00 'פמוק         .ינוריע םגד ימונורטסא ןועש תוברל ל"נכ  
      
טרופס ישרגמל רפמא 08/3 -ל הלעפה חול     08.03.0970
םע ןיירושמ רטסאילופ ןוראו ןוטבמ דוסי ללוכ      

          18,000.00 'פמוק         .ל"נכ .ח"חל דרפנ את  
      
מ"ס 001 בחורב רואמ תיזכרמל את תפסות     08.03.0980
ינורטקלא דוקיפ רובע רובע ןוטב סיסב ללוכ      

            720.00 'פמוק         .דויצ אלל יטוחלא  
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../027 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     027 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
בחורב(  החמוגה רואמ תייזכרמל ןוטב תחמוג     08.03.0990
מ"ס 01 + ןכ 01 + היזכרמה תודימכ )'מ 2      
מ"מ 0.2 ןוולוגמ חפ תותלד תוברל הבוגב      

          1,800.00 'פמוק         .קתר םגד חירב בר  לוענמ םע רונתב עובצ  
      
/י"חח דומע לע תמייק הרואת תיזכרמ קוריפ     08.03.1000
רתא /הצעומה ינסחמל התלבוהו עקרקה לע      

            600.00 'פמוק         .זרכומ הפשא  
      
,הקותינ ללוכ תמייק הרואת תיזכרמ תקתעה     08.03.1010
דוסי עוציב ,רוביחה קותינל י"חח םע םואית      
י"חח םע םואיתו דוסיה לע התבכרה ,שדח      

          1,800.00 'פמוק         .שדחמ רוביחל  
      
עבצב השדח וא תמייק הרואת תיזכרמ תעיבצ     08.03.1020

          1,800.00 'פמוק         .למשח תרבח לש ןוראה ללוכ רטסופיטנא  
      

            600.00 'פמוק         .שורדה לכ ללוכ תמייק הרואת תיזכרמ רושי 08.03.1030
      
תמייק הרואת תיזכרמב תותלד תפלחה     08.03.1040

          1,200.00 'פמוק         .הליענ רודיסו ןיירושמ רטסאילופמ  
      
הרואת רקב תפסוה רובע היזכרמל תפסות     08.03.1050
ללוכ םיינורטקלאה םיקנשמה לע הטילשל      
לש הדובעל ןעטמ /רבצמ ,חכ קפס ,IC4 זגרא      
,תורונמ 05 דעל םיקדהמ ,תונגה ,תועש 4      
םגד סקילונמ תחלש      
    DIPMAL-OC-G-M05-N תוכיא הווש וא  
/CLP תרושקתו ירלולס םדומ ללוכ ,רשואמ      

          15,000.00 'פמוק         ILAD תורונמל יטוחלא וא.  
      
םיינורטקלא םיקנשמל תרושקת םאתמ     08.03.1060
'בח לש XOBILDAM םגד היזכרמב      

          2,500.00 'פמוק         .רשואמ ע"ש וא טפושה ןיע /טיילורטמ  
      
:הקראה      
      
ר"ממ 53 הקראהל  יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.03.1080
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

             36.00 .לוורשו םידומעל הרידח רטמ           
      
רטוקב ןוטב תחוש תללוכה הקראה תדורטקלא     08.03.1090
521B ןוטבמ הסכימ םע 06 קמועב מ"ס 04      
רטוקב ןוולוגמ הדלפ טומ תוברל .984 י"ת יפל      
תשוחנ ר"מ 05 ךילומו ,'מ 3  קמועב מ"מ 91      
וא ספא לית ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל      
הטעמ םע ךילומה( .תיליע תשרב הקראה      

            960.00 'פמוק         .PVC  
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../028 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     028 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
04 קמועו מ"ס 06 רטוקב את ללוכ הקראה     08.03.1100
הסכמ ,םימ זוקינ רוח ,ןוטבמ תיעקרק םע מ"ס      
טומ סופיט תינקית הקראה תודורטקלאו      
םירוביחהו םירזיבאה לכ ללוכ תשוחנ /הדלפ      
/הריפח םורט ןוטבמ את ללוכ םישורדה      

          1,080.00 'פמוק         .טלפמוק העיבצו טוליש ללוכ ,הביצח  
      
םירזיבאה לכ ללוכ יתכתמ םימ רוניצל הקראה     08.03.1110
םורט ןוטבמ את  ללוכ םישורדה  םירוביחהו      
קמועו מ"ס 06 רטוקב אתה .הביצח /הריפח      
,םימ זוקינ רוח ,ןוטבמ תיעקרק םע מ"ס 06      

            960.00 'פמוק         .ל"נכ טלפמוק העיבצו טוליש ,הסכמ  
      
םירזיבאה לכ ללוכ יתכתמ םימ רוניצל הקראה     08.03.1120
אלל ךא םישורדה תונגההו םירוביחה םיינקתה      

            360.00 'פמוק         .ל"נכ טלפמוק את  
      
יפל יושע ,1 לגדל הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.03.1130
תכתמ התואמ רצוימ 555080 ףיעס 80 טרפמ      

            180.00 'פמוק         .טרפ יפל לכה דומעה ומכ  
      
יפל ,םילגד 2  הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.03.1140
התואמ רצוימ 555080 ףיעס  80  טרפמ      

            192.00 'פמוק         .טרפ יפל לכה דומעה ומכ תכתמ  
      
ידומעב דוסיה יגרב יוסיכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.03.1150
םסיסב רשאו העונת יא ,םיפצש תוגורעב רואמ      
יוסיכה .תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב      
ףונה לכירדא תויחנה יפל עבורמ /לוגע היהי      
תוסכל בייח יוסיכה ,דומעה עבצב רונתב עבצו      
לעמ םהבוג ללוכ דוסיה יגרב תעברא לכ תא      

            240.00 'פמוק         .דוסיה ינפ  
      
ןיירושמ עקת תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     08.03.1160
וד יטמטוא יצח םרז  קספמ תפסות תוברל      
שגמ לע דחא לודומ לעב א"ק 01 'א 61 יבטוק      
דעו שגמ ר"ממ 5.2/3 רוביח לבכו םירזיבא      
י"ע רוביחה  רוזא  םוטיא תוברל עקת תיבל      

            180.00 'פמוק         .'פמוק - םשג ימ תרידח תעינמל ןוקיליס  
      
ךרד לבכה תרדחה ללוכ םייק דומעל תורבחתה     08.03.1170
הריפח תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה      
מ"מ  08 ףסונ ירושרש לוורש תסנכה הביצח      
ת"מא תפסותו ןוטב ינוקיתו םייק דוסיב רטוק      
לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזפ תלת      
חטשב םידרוי תופעתסהבו הדימב( רתוי ןטקה      

            720.00 'פמוק         .)לבכה ךתח  
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../029 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     029 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תשרל לופכ דודיב לעב הרואת סנפ לש רוביח     08.03.1180
ללוכ י"חח לש תובוחר רואמ ךומנ חתמ למשח      
80 טרפמ יפל תימוקמ תושרו ח"ח םע םואת      
תרבחל םולשתה עוציב תוברל ,3080  קרפ      
םיסנפ 3 לעמ רוביח ןוריחמ ךמס לע .למשחה      
טרפ יפלו תעל תעמ י"חח י"ע םסרפתיש יפכ      

            300.00 'פמוק         .העצהב ןלבקה םושריש םוכסה  
      
ללוכ םייק דומע לע םייק הרואת ףוג תפלחה     08.03.1190
חוקפה הרויש םוקמל ותלבוה ןשיה ףוגה קורפ      
ללוכ אל( ומוקמב שדח הרואת ףוג תנקתהו      

            180.00 'פמוק         .)שדחה ףוגה תולע  
      
סנפה ללוכ הרואת דומעמ תמייק עורז קוריפ     08.03.1200
ינסחמל תרבעהו י"חח דומע לע עורז תוברל      

            240.00 'פמוק         .חקפמה תטלחה יפל הפשא רתא /היריעה  
      
יפל י'גרב ךמסומ למשח לש הדובע תועש     08.03.1210

             90.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תויחנה ע"ש           
      
יפל י'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     08.03.1220

             72.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תויחנה ע"ש           
      

          1,600.00 'פמוק         .רפמא 08/3 דע רוביחל ךמסומ קדוב תקידב 08.03.1230
      
08/3 061 דע רוביחל ךמסומ קדוב תקידב     08.03.1240

          2,400.00 'פמוק         .רפמא  
      
תקתעה וא שדח רוביחל י"חח תקידב םואית     08.03.1250
םואיתו הקידבה ןמזב קדובה יויל ללוכ רוביח      

          1,000.00 'פמוק         .רוביח לדוגב הנומ תנקתהל  
םילבכ םיסנפ 30.80 כ"הס            

      
י "ח ח ל  ת ו נ כ ה  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה .1      
םישרדנה םינותנב ןכדעתהל  ןלבקה לע , י"חח      
.י"חח לש תשרהו ב"לחה 'חמ םע      
      
תשרהו ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ .2      
ןלבקה לע י"חח לש םיטרדנטס יפל הנייהת      
תוחמוגה תודימ תא י"חח יגיצנ  םע אדוול      
.הדובעה תליחת םרטב תושורדה      
      
יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואיתה לכ .3      
.הדיחי      
      
:י"חח תודובע      

50.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../030 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     030 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
חישק CVP רוניצמ לוורש לש החנהו הלבוה     08.05.0050
רוניצה  ח"ח לש םילבכ רובע הנכומ הריפחב      
תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו ץניא 4 רטוקב      
8 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 3.5 למשחה      
הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת ןומיס טרסו מ"מ      

             36.00 .)תרנצ תקפסמ אל י"חחו רטמ           
      
חישק CVP רוניצמ לוורש לש החנהו הלבוה     08.05.0060
יפל ןפוד יבועו ץניא 6 רטוקב רוניצה ךא ל"נכ      

             60.00 .מ"מ 7.7 למשחה תרבח תושירד רטמ           
      
חישק CVP רוניצמ לוורש לש החנהו הלבוה     08.05.0070
יפל ןפוד יבועו ץניא 8 רטוקב רוניצה ךא ל"נכ      

             72.00 .מ"מ 8.01 למשחה תרבח תושירד רטמ           
      
וא/ו םילבכל תולעת לש הביצח /הריפח     08.05.0080
יוסיכו דופיר  ללוכ ,םילכב וא/ו םיידיב תורוניצל      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הלעתה יולימ ,לוח      
מ"ס 010 קמועב הריפחה המדא יפדוע קוליסו      
תיקפוא הבכשב םיחנומ תורוניצ 4ל בחורו      

             40.00 .רוניצ אלל ריחמה תחא רטמ           
      
וא/ו םילבכל תולעת לש הביצח /הריפח     08.05.0090
יוסיכו דופיר ללוכ םילכב וא/ו  םיידיב  תורוניצל      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הלעתה יולימ ,לוח      
מ"ס 041 קמועב הריפחה המדא  יפדוע קוליסו      
רפסמב םיחנומ הבכשב תורוניצ 4ל בחורו      

             54.00 .תובכש רטמ           
      
רליפ( למשח תרבח רובע הרוקמ ןוטב תחמוג     08.05.0100
, מ"ס 57 םינפ בחור :תודימב )לופכ םינומ      
,מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג      
סוסיב ,ןויז ,הביצח /הריפח ללוכ מ"ס 04 קמוע      

          1,560.00 'פמוק         .סוליפו  
      
תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.05.0110
הבוג מ"ס 061 םינפ בחור :תודימב למשח      
05 קמוע מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      

          1,920.00 'פמוק         .ל"נכ ,מ"ס  
      

          3,600.00 'פמוק         .מ"ס 032 םינפ בחורב ךא ל"נכ 08.05.0120
      
חישק CVP רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.05.0130
רוניצה .י"חח לש  םילבכ רובע הנכומ הריפחב      
,י"חח ינסחממ הלבוה ללוכ .ץניא 4 לש רטוקב      

             14.00 .ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8 ןוליינמ הכישמ טוח רטמ           
      
      
      

50.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../031 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     031 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
חישק CVP רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.05.0140
רוניצה . י"חח לש םילבכ רובע הנכומ הריפחב      
,י"חח ינסחממ הלבוה ללוכ .ץניא 6 לש רטוקב      

             15.00 .ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8 ןוליינמ הכישמ טוח רטמ           
      
חישק CVP רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.05.0150
רוניצה .י"חח לש םילבכ רובע הנכומ הריפחב      
,י"חח ינסחממ הלבוה ללוכ .ץניא 8 לש רטוקב      

             16.00 .ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8 ןוליינמ הכישמ טוח רטמ           
י"חחל תונכה 50.80 כ"הס            

      
ת ר ו ש ק ת  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
)CVP )"4 י"ת יפל מ"מ 011 4" חישק רוניצ     08.06.0010
ירמוח לכ ללוכ קזב 'בח טרדנטס .858      
לכה ,)םירסייפס( תוכומתה םימטאה ,רוביחה      
ישמ טוח תוברל 858 ילארשי ןקת יפל      
הריפחב חנומ מ"מ 8 רטוקב ןליפורפילופ      

             69.00 .קזב 'בח לש דחוימ טרפמ יפל לכה ,הנכומ רטמ           
      
04  רטוקב 5.31 .ע.ק.י גוסמ ןליתאילופ רוניצ     08.06.0020
8 רטוקב ןליפורפילופמ הכישמ טוח םע מ"מ      
רצמ תרצות םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ      
חנומ קזב 'בח טרדנטס ורטסלפ /טסלפ      
טרפמו עוציב טרפ יפל לכה ,הנכומ הלעתב      

             36.00 .קזב 'בח לש דחוימ ינכט רטמ           
      
05 רטוקב 5.31 .ע.ק.י גוסמ ןליתאילופ רוניצ     08.06.0030
8 רטוקב ןליפורפילופמ הכישמ טוח םע מ"מ      
רצמ תרצות םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ      
חנומ קזב 'בח טרדנטס ורטסלפ /טסלפ      
טרפמו עוציב טרפ יפל לכה ,הנכומ הלעתב      

             42.00 .קזב 'בח לש דחוימ ינכט רטמ           
      
36 רטוקב 5.31 .ע.ק.י גוסמ ןליתאילופ  רוניצ     08.06.0040
8 רטוקב ןליפורפילופמ הכישמ טוח םע מ"מ      
רצמ תרצות םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ      
חנומ קזב 'בח טרדנטס ורטסלפ /טסלפ      
טרפמו עוציב טרפ יפל לכה ,הנכומ הלעתב      

             46.00 .קזב 'בח לש דחוימ ינכט רטמ           
      
57 רטוקב 5.31 .ע.ק.י גוסמ ןליתאילופ רוניצ     08.06.0050
8 רטוקב ןליפורפילופמ הכישמ טוח םע מ"מ      
רצמ תרצות םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ      
חנומ קזב 'בח טרדנטס ורטסלפ /טסלפ      
טרפמו עוציב טרפ יפל לכה ,הנכומ הלעתב      

             50.00 .קזב 'בח לש דחוימ ינכט רטמ           
      

60.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../032 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     032 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
.ע.ק.י וא 11 .ע.ק.י תרנצל תוילניגרוא תופומ     08.06.0060
תרנצב קר ,04 רטוקב תרנצ רוביחל 5.31      

             52.00 'פמוק         .תמייק  
      
.ע.ק.י וא 11 .ע.ק.י תרנצל תוילניגרוא תופומ     08.06.0070
תרנצב קר ,05 רטוקב תרנצ רוביחל 5.31      

             65.00 'פמוק         .תמייק  
      
.ע.ק.י וא 11 .ע.ק.י תרנצל תוילניגרוא תופומ     08.06.0080
תרנצב קר ,36 רטוקב תרנצ רוביחל 5.31      

             79.00 'פמוק         .תמייק  
      
דע )4"( מ"מ 011 חישק CVP תרנצ לש הילע     08.06.0090
ריקל וא קזב דומעל תוחפל 'מ 2 לש הבוגל      
י"ע דומעל תרנצה תרישק ,תותשק תוברל      
הגמוא תולא םיפילחמ יתלב םייתכתמ םידנב      
לכה ,הכישמ טוח ,םוטיא ,טוליש ללוכ      
9400 טרפמ יפל קזבה חקפמ ןוצר תועיבשל      

            236.00 'פמוק         .יללכה קזב טרפמו טרפ יפלו  
      
ןליתאילופ הלק תרנצ לש ריקל וא דומע הילע     08.06.0100
וא 11 .ע.ק.י גוסמ 'מ 57 דע מ"מ 04 רטוקב      
תרנצה קוזיח ,הכישמ יטוח תוברל 5.31 .ע.ק.י      
םידילחמ יתלב םייתכ םידנב י"ע ריקל דומעל      
לכה ,טוליש ,םוטיא ללוכ הגמוא תולש וא      
קזב טרפמו טרפ יפל חקפמה ןוצר תועיבשל      

             70.00 'פמוק         .יללכה  
      
תולעמ 09 )4"( מ"מ 011 חישק CVP תותשק     08.06.0110

             83.00 'פמוק         .'מ 1 דע לש ךרואב  
      

              3.00 'פמוק         .CVP "4 תרנצל חישק CVP םימטוא 08.06.0120
      
תויצח תולעת B-03 גוסמ ןייוזמ ןוטב תקיצי     08.06.0130
יפל לכה - זוקינ תולעת השיג יחטשמ שיבכ      

            630.00 .טרפ יפלו רתאב קזב 'בח חקפמ תויחנה ק"מ           
      
תולעתב B-03 גוסמ ןייוזמ יתלב ןוטב תקיצי     08.06.0140
לכה - זוקינ תולעת השיג יחטשמ שיבכ תויצח      

            540.00 .טרפ יפלו רתאב קזב 'בח חקפמ תויחנה יפל ק"מ           
      
םיידיב וא םילכב גוס לכמ םילבכ יאת תסירה     08.06.0150
תלוספ יוניפ תוברל םינבל /םיקולב ןוטבמ      
טרפמ יפלו חקפמה הרויש םוקמל הסירהה      

            770.00 'פמוק         .יללכה קזב  
      
      
      
      

60.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../033 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     033 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לש הקפסא ללוכ הדלפ רוניצב יקפוא חודיק     08.06.0160
יגוס לכב תוולנה תודובעה לכו הדלפ רוניצ      
קרפ יללכה קזב 'בח טרפמ יפל לכה עקרקה      
חודיקה .רתאב חקפמה תויחנהו 0801      

            360.00 .ץניא 4" רטוקב רוניצבע רטמ           
      
לש הקפסא ללוכ הדלפ רוניצב יקפוא חודיק     08.06.0170
יגוס לכב תוולנה תודובעה לכו הדלפ רוניצ      
קרפ יללכה קזב 'בח טרפמ יפל לכה עקרקה      
חודיקה .רתאב חקפמה תויחנהו 0801      

            426.00 .ץניא 6" רטוקב רוניצבע רטמ           
      
לש הקפסא ללוכ הדלפ רוניצב יקפוא חודיק     08.06.0180
יגוס לכב תוולנה תודובעה לכו הדלפ רוניצ      
קרפ יללכה קזב 'בח טרפמ יפל לכה עקרקה      
חודיקה .רתאב חקפמה תויחנהו 0801      

            612.00 .ץניא 21" רטוקב רוניצבע רטמ           
      
םייק אתל רטוקו גוס לכמ השדח תרנצ רוביח     08.06.0190
קרפ קזב 'בח טרפמ יפל םייק ףעס ןורא וא      

            558.00 'פמוק         .רתאב חקפמה תויחנהו 0701,1701,2701  
      
רזבואמ ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.06.0200
םיבוגה זוקינ רובל ילדו גרס ,םינגוע ללוכ      
,קזב 'בח חוקיפב דמועה לעפממ ושכרי      
םיקרפ יללכה קזב 'בח טרפמ יפל הדובעה      
אתה .רתאב חקפמה תויחנהו 2701 ,0701      
הסכמ ללוכ מ"ס 501/58/58 תודימב P גוסמ      

          1,800.00 'פמוק         .קזב 'בח טרדנטס יתכרדמ  
      
רזבואמ ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.06.0210
,מ"ס 021 הלתמ יספ ינש ,םינגוע השולש ללוכ      
לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו גרס      
טרפמ יפל הדובעה קזב 'בח חוקיפב דמועה      
תויחנהו 2701 ,0701 םיקרפ יללכה קזב 'בח      
תודימב A1 גוסמ אתה .רתאב חקפמה      
יתכרדמ הסכמ ללוכ מ"ס 791/18/151      

          4,200.00 'פמוק         .קזב 'בח טרדנטס  
      
רזבואמ ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.06.0220
מ"ס 021 הלתמ יספ ינש ,םינגוע השולש ללוכ      
לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו גרס ,      
טרפמ יפל הדובעה קזב 'בח חוקיפב דמועה      
תויחנהו 2701 ,0701 םיקרפ יללכה קזב 'בח      
תודימב A2  גוסמ אתה .רתאב חקפמה      
יתכרדמ הסכמ ללוכ מ"ס 312/761/511      

          6,600.00 'פמוק         .קזב 'בח טרדנטס  
      
      

60.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../034 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     034 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רזבואמ ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.06.0230
021 הלתמ יספ השיש ,םינגוע השימח ללוכ      
ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו ,גרס , מ"ס      
יפל הדובעה ,קזב 'בח חוקיפב דמועה לעפממ      
2701 ,0701 םיקרפ יללכה קזב 'בח טרפמ      
A3 גוסמ אתה .רתאב חקפמה תויחנהו      
הסכמ ללוכ מ"ס 353/481/423 תודימב      

          12,018.00 'פמוק         .קזב 'בח טרדנטס יתכרדמ  
      
רזבואמ ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.06.0240
021 הלתמ יספ העברא ,םינגוע השימח ללוכ      
ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו ,גרס , מ"ס      
יפל הדובעה ,קזב 'בח חוקיפב דמועה לעפממ      
2701 ,0701 םיקרפ יללכה קזב 'בח טרפמ      
A52 גוסמ אתה .רתאב חקפמה תויחנהו      
הסכמ ללוכ מ"ס 352/441/422 תודימב      

          10,200.00 'פמוק         .קזב 'בח טרדנטס יתכרדמ  
      
רזבואמ ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.06.0250
021 הלתמ יספ העברא ,םינגוע השימח ללוכ      
ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו ,גרס , מ"ס      
יפל הדובעה ,קזב 'בח חוקיפב דמועה לעפממ      
2701 ,0701 םיקרפ יללכה קזב 'בח טרפמ      
A104  גוסמ אתה .רתאב חקפמה תויחנהו      

          8,754.00 'פמוק         .יטרדנטס יתכרדמ הסכמ ללוכ  
      
קזב בוג לש גוס לכמ תרגסמ תפלחהו המאתה     08.06.0260
7.0 דע ךרוצה תדימב תוהבגה ללוכ גוס לכמ      
ביבסמ הריפח ללוכ B 003 ןייוזמ ןוטב י"ע 'מ      
הדובעה ,ותומדקל חטשה תרזחהו  אתל      
בוגה גג ןוקיתו השדחה תרגסמה ןוטיב תללוכ      

            612.00 'פמוק         . ךרוצה  תדימב  
      
קזב אתל םיקלח השולשמ יונבה ןוט 04 הסכמ     08.06.0270
את לע הנקתה ללוכ יתכרדמ הסכמ םוקמב      

          2,400.00 'פמוק         .םייק /שדח  
      
קרפ יללכה קזב 'בח טרפמ יפל תרנצה יוקינ     08.06.0280
יפל הכישמ יטוח תלחשהו הקפסא ללוכ ,9701      

              4.00 .357 ס"ת רטמ           
      
'בח טרפמ יפל לדוגו גוס לכמ קזב יאת יוקינ     08.06.0290

            259.00 .רתאב חקפמה תויחנהו 9701 קרפ יללכה קזב רטמ           
      
תלוספה קוליסו םירובק םימייק םיאת יוליג     08.06.0300
חוקיפה תויחנה יפל לכה הביצח הריפח ללוכ      

            389.00 'פמוק         .0701 קרפ יללכה קזב 'בח טרפמו רתאב  
      
      

60.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../035 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     035 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רובע לדוגו גוס לכמ שדח קזב אתל תפסות     08.06.0310
תריפח תוברל ,תמייק תרנצ לע ותנקתה      
קייודמ םוקימ תלבקל אתה עוציב ינפל שושיג      

          2,400.00 'פמוק         .תרנצה לש  
      
רובע לדוגו גוס לכמ שדח קזב אתל תפסות     08.06.0320
תחיתפ ללוכ םייק קזב אתל דומצב ותנקתה      
ןונכית תוברל םייקה אתבו שדחה אתב חתפ      
םעטמ רוטקורטסנוק י"ע םיחתפה רושיאו      

          6,000.00 'פמוק         .ןלבקה  
      
רובע לדוגו גוס לכמ שדח קזב אתל תפסות     08.06.0330
תחיתפ ללוכ םייק קזב אתל קחורמ ותנקתה      
הלעת עוציב ןכו םייקה אתבו שדחה אתב חתפ      
י"ע חתפה רושיאו ןונכית תוברל םיאתה ןיב      
ר"מ יפל ריחמ .ןלבקה םעטמ רוטקורטסנוק      
הריפח תוברל םיאתה ןיב הלעתה  לש ימינפ      

          1,500.00 .קזב 'בח רושיאו ר"מ           
      
י"ע כ"לט /קזב'בח לש םייק תיתשת יאוות יוליג     08.06.0340
הריפח אלל םייעקרק תת םילבכ יוליגל רישכמ      
ןומיס תוברל )םיינורטקלא םיעצמא י"ע(      
/תודתי אמייק רב יעצמא י"ע חטשב םוקימה      

              8.00 .)יטננמרפ עבצ רטמ           
      
תמייק תרושקת תרנצ רותיאל שושיג תריפח     08.06.0350

          2,400.00 .ע"י יפל ריחמ .םיידי /םיינכמ םילכ י"ע ע"י           
      
סוסיב ללוכ 1 םגד סקימידר קזב תחמוג     08.06.0360
ןיירושמ רטסאילופ תלד תוברל עקרקב םיאתמ      

          2,400.00 'פמוק         .כ"לט /קזב 'בח רובע אלמ רוזבאו לוענמ  
      
לקוס ג"ע ןקתומ קזב ןורא תנקתהו הקפסא     08.06.0370

          1,800.00 'פמוק         .מ"ס 08/06  תודימב ץע בגו לוענמ ללוכ  
      

          3,000.00 'פמוק         .מ"ס 08/021  תודימב ךא ל"נכ 08.06.0380
תרושקת 60.80 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מכרז מסגרת   .../036 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     036 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

DEL ת ר ו א ת  03.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיקראפ ,תורדש ,םינוינח ,תובוחר תרואת ףוג     08.30.0240
תיכנא וא תיקפוא עורזל הנקתה .םישיבכו      
קותינ ,םוינימולא תקיצי .מ"מ 06-24 רטוקב      
תיכז תשדע ,הסכמה תחיתפ תעב יטמוטוא      
:הלעפה דויצ .תמסוחמ הפוקש תוחיטב      
    W6/1X03/W1.1X03 DEL, תירוא הקופת:  
:יטרדנטס רומיג ,ןמול 0592 / ןמול 0032      
    6009 LAR3007/LAR 66 תומיטא תגרדPI  

          2,700.00 .הכרא תרצות "ORYKEL" םגד 'חי           
      
םיקראפ ,תורדש ,םינוינח ,תובוחר תרואת ףוג     08.30.0250
תיכנא וא תיקפוא עורזל הנקתה .םישיבכו      
קותינ ,םוינימולא תקיצי .מ"מ 06-57 רטוקב      
תיכז תשדע ,הסכמה תחיתפ תעב יטמוטוא      
:הלעפה דויצ .תמסוחמ הפוקש תוחיטב      
    W6.1X65/W1.1X65 DEL, תירוא הקופת:  
:יטרדנטס רומיג ,ןמול 0045 / ןמול 5024      
    6009 LAR9307/LAR תומיטא תגרד KPI  

          2,850.00 .הכרא תרצות 2DELORY"" םגד 'חי           
      
םיקראפ ,תורדש ,םינוינח ,תובוחר תרואת ףוג     08.30.0260
.מ"מ 09-001 רטוקב דצהמ הנקתה .םישיבכו      
תחיתפ תעב יטמוטוא קותינ ,םוינימולא תקיצי      
.תמסוחמ בלח/הפוקש תיכוכז תשדע ,הסכמה      
,W1X88/W11X021 DEL :הלעפה דויצ      
,ןמול 00021 / ןמול 0008 :תירוא הקופת      
תומיטא תגרד  LAR 7009 :יטרדנטס רומיג      

          3,300.00 .הכרא תרצות  "56PI BLS 'חי           
      
IAK III-II םגד DEL יביטרוקד הרואת ףוג     08.30.0270
    EPYT W83 םישיבכו םיתמצב הנקתהל  

          2,850.00 ע"ש וא "םיסדנהמ דערוא" םגד םינפוא יליבש 'חי           
      
,םישיבכ תראהל ןנגוסמ ת"ג - דל המסוק     08.30.0280
,םיקראפ ,םיפ"צש ,םיידנלוה תובוחר,תובוחר      
תוליצנ םע דל לודומ - רוא רוקמ .דועו םינג      
המצוע 030- רוא ןווג טוו/ ןמול 59 לש ההובג      

          2,850.00 .ןמול 0054 'חי           
      
,םישיבכ תראהל ןנגוסמ ת"ג - דל סירלופ     08.30.0290
,םיקראפ ,םיפ"צש ,םיידנלוה תובוחר,תובוחר      
תוליצנ םע דל לודומ - רוא רוקמ .דועו םינג      
המצוע 003 - רוא ןווג טוו/ ןמול 59 לש ההובג      

          2,980.00 .ןמול 0054 'חי           
      
      
      
      
      
      

03.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../037 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     037 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיקראפ ,תורדש ,םינוינח ,תובוחר תרואת ףוג     08.30.0555
תיכנה וא תיקפוא עורזל הנקתה .םישיבכו      
קותינ ,םוינמולא תקצי .מ"מ 24-06 רטוקב      
תיכוכז תשדע ,הסכמה תחיתפ תעב יטמוטוא      
: הלעפה דויצ .תמסוחמ הפוקש תוחיטב      
    W6.1X03/W1.1X03 DEL תירוא הקופת:  
:יטרדנטס רומיג ןמול 0592 / ןמול 0032      
    LAR9307/LAR 6009 66 תומיטא תגרדPI  

          4,625.00 הכרא תרצות "2DEL ORYK" םגד 'חי           
      
םיקראפ ,תורדש ,םינוינח ,תובוחר תרואת ףוג     08.30.0560
תיכנה וא תיקפוא עורזל הנקתה .םישיבכו      
קותינ ,םוינמולא תקצי .מ"מ 57-06 רטוקב      
תיכוכז תשדע ,הסכמה תחיתפ תעב יטמוטוא      
: הלעפה דויצ .תמסוחמ הפוקש תוחיטב      
    W6.1X65/W1.1X65 DEL תירוא הקופת:  
:יטרדנטס רומיג ןמול 0045 / ןמול 5024      
    LAR9307/LAR 6009 66 תומיטא תגרדPI  

          5,000.00 הכרא תרצות "2DEL ORYK" 'חי           
      
םיקראפ ,תורדש ,םינוינח ,תובוחר תרואת ףוג     08.30.0565
.מ"מ001-09 רטוקב דצהמ  הנקתהל .םישיבכו      
תחיתפ תעב יטמוטוא קותינ ,םוינמולא תקצי      
תיבלח/ הפוקש תיכוכז תשדע ,הסכמה      
W1X88/W11X021 : הלעפה דויצ .תמסוחמ      
    DEL ןמול 00021 / ןמול 0008 :תירוא הקופת  
תומיטא תגרד LAR7009 :יטרדנטס רומיג      

          5,500.00 הכרא תרצות "56PI "BLS 'חי           
      
,םישיבכ תראהל ןנגוסמ ת"ג -דל המסוק     08.30.0570
םיקרפ ,םיפ"צש ,םידנלוה תובוחר ,תובוחר      
תוליצנ םע דל לודומ - רוא רוקמ.דועו םינג      
K0003 - רוא ןווג טו/ ןמול 59 לש ההובג      

          3,922.00 ןמול 0054 המצוע 'חי           
      
,תובוחר ,םישיבכ תראהל ןנגוסמ ת"ג -סירלופ     08.30.0575
םינג םיקרפ ,םיפ"צש ,םידנלוה תובוחר      
ההובג תוליצנ םע דל לודומ - רוא רוקמ.דועו      
המצוע K0003 - רוא ןווג טו/ ןמול 59 לש      

          3,623.00 ןמול 0054 'חי           
      
      
      
      
      
      
      
      
      

03.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../038 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     038 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הרואת ףוג תלעב , תיראלוס הרואת תכרעמ     08.30.0600
, W52 לש קפסהב ינבלמ רוא רוזיפ םע      
יראלוס לנאפ , םיליבש תראהל םאתומה      
הרואתה ףוגמ דרפומ ,  W09 לש קפסהב      
הראהל תילאמיטפוא היגרנא תלבק רשפאמו      
םושג עובש רחאל םג , םלש הליל ךשמל      
תלעב הקומע הקירפ  LEG תללוס , דחוימב      
תריחבל םאתהב עבצ HA09 לש תלוביק      
םינש 3 תכרעמה יביכר לכ לע תוירחא  ןימזמה      

          7,200.00 . תכמסומ הדבעמ / י"תמ רושיא ללוכ םינש  'חי           
      
    ATS-GL-תובוחר תרואת ףוג DEL םינוינח, 08.30.0610
לע הנקתהל...ודכו םישיבכ ,םיקראפ ,תורדש      
66PI ,MUL הראה תמר לעב  עורז וא דומע      
לש רוא ןווג לעב W74 קפסהב,0054      
    0004-K0003  לע  קוושמ    ןרצי ,הריחב יפל  

          1,400.00 GL   י.ח תצובק ידי 'חי           
      
    ATS-GL-תובוחר תרואת ףוג DEL םינוינח, 08.30.0620
לע הנקתהל...ודכו םישיבכ ,םיקראפ ,תורדש      
, 66PI הראה תמר לעב  עורז וא דומע      
    MUL0095, 65 קפסהבW  לש רוא ןווג לעב  

          1,550.00 GL ןרצי ,הריחב יפל 0003-0004 'חי           
      
    -ATS-GLתובוחר תרואת ףוג DEL םינוינח, 08.30.0630
לע הנקתהל...ודכו םישיבכ ,םיקראפ ,תורדש      
66PI ,  MUL הראה תמר לעב  עורז וא דומע      
לש רוא ןווג לעב 27W קפסהב 0097      

          1,750.00 GL ןרצי ,הריחב יפל  0004-0003 'חי           
      
    BTS-GL-תובוחר תרואת ףוג DEL םינוינח, 08.30.0640
לע הנקתהל...ודכו םישיבכ ,םיקראפ ,תורדש      
66PI ,  MUL הראה תמר לעב  עורז וא דומע      
לש רוא ןווג לעב 801W קפסהב 05811      
לע קוושמ , GL ןרצי  ,הריחב יפל 04-000300      

          1,900.00 י.ח תצובק ידי 'חי           
      
    ACITNAUQ-תובוחר תרואת ףוג DEL 08.30.0650
םישיבכ ,םיקראפ ,תורדש ,םינוינח      
תמר לעב  עורז וא דומע לע הנקתהל...ודכו      
לעב 52W קפסהב 66PI ,  MUL 0003 הראה      
,הריחב יפל 04-000300 לש רוא ןווג      
תצובק ידי לע  קוושמ , הילטיא IHCERGןרצי      

          1,150.00 י.ח 'חי           
      
      
      
      
      

03.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../039 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     039 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
    ACITNAUQ-תובוחר תרואת ףוג DEL 08.30.0660
םישיבכ ,םיקראפ ,תורדש ,םינוינח      
תמר לעב  עורז וא דומע לע הנקתהל...ודכו      
לעב  65W קפסהב ,66PI , MUL0095 הראה      
ןרצי ,הריחב יפל 04-000300 לש רוא ןווג      

          1,700.00 הילטיא IHCERG 'חי           
      
    ACITNAUQ-תובוחר תרואת ףוג DEL 08.30.0670
םישיבכ ,םיקראפ ,תורדש ,םינוינח      
תמר לעב  עורז וא דומע לע הנקתהל...ודכו      
לעב 27W קפסהב 66PI ,  MUL 0097 הראה      
,הריחב יפל  03-000400 לש רוא ןווג      

          1,900.00 הילטיא IHCERG 'חי           
      
    ACITNAUQ-תובוחר תרואת ףוג DEL 08.30.0680
םישיבכ ,םיקראפ ,תורדש ,םינוינח      
תמר לעב  עורז וא דומע לע הנקתהל...ודכו      
W501 קפסהב 66PI ,  MUL 05811 הראה      
ןרצי ,הריחב יפל 0004-0003 לש רוא ןווג לעב      

          2,300.00 י.ח תצובק ידי לע  קוושמ , הילטיא IHCERG 'חי           
      
    KROTS -תובוחר תרואת ףוג DEL םינוינח, 08.30.0690
לע הנקתהל...ודכו םישיבכ ,םיקראפ ,תורדש      
66PI ,  MUL הראה תמר לעב  עורז וא דומע      
לש רוא ןווג לעב W501 קפסהב 05811      
OLUZIV ןרצי  ,הריחב יפל 04-000300      

          3,500.00 י.ח תצובק ידי לע  קוושמ ,היבטל 'חי           
      
םייקה תמגודכ v801 delthgirb םגד ת"ג     08.30.0692

          3,300.00 םהושב 'חי           
      
הדנק LRL תרצות TXN "אכרא" םגד ת"ג     08.30.0700

          1,920.00 40w 'חי           
      
הדנק LRL תרצות TXN "אכרא" םגד ת"ג     08.30.0710

          2,880.00 70w 'חי           
      
הדנק LRL תרצות TXN "אכרא" םגד ת"ג     08.30.0711

          3,950.00 120w 'חי           
DEL תרואת 03.80 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מכרז מסגרת   .../040 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     040 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ר א ל ו ס  ה ר ו א ת  13.80 ק ר פ  ת ת       
      
הרואת ףוג תלעב , תיראלוס הרואת תכרעמ     08.31.0001
, W52 לש קפסהב ינבלמ רוא רוזיפ םע      
יראלוס לנאפ , םיליבש תראהל םאתומה      
הרואתה ףוגמ דרפומ ,  W09 לש קפסהב      
הראהל תילאמיטפוא היגרנא תלבק רשפאמו      
םושג עובש רחאל םג , םלש הליל ךשמל      
תלעב הקומע הקירפ  LEG תללוס , דחוימב      
תריחבל םאתהב עבצ HA09 לש תלוביק      
םינש 3 תכרעמה יביכר לכ לע תוירחא  ןימזמה      

          6,300.00 . תכמסומ הדבעמ / י"תמ רושיא ללוכ םינש  'חי           
תיראלוס הרואת 13.80 כ"הס            
למשח ינקתמ 80 כ"הס            

      
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
י נ ב א ו  ת ו ג ר ד מ  ,ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
ה פ ש       
      
:םיפוציר      
      
ותחנה םיללוכ ףוצירה תחנה יריחמ .1      
,כ"ומכ .תוחפל מ"ס 5 לוח תבכש ,תוכמנהב      
ינכמ רוסמב ףוציר יחירא ךותיח ללוכ ריחמה      
אל םיריחמה .הניטויליג תועצמאב אלו דבלב      
.עצמ תבכש םיללוכ      
      
תודימב מ"ס 7 יבועב ןוטב יחיראב ףוציר     40.01.0030
תרצות מ"ס 04/04 ,מ"ס 06/03 ,מ"ס 03/03      

             90.00 .רופא ןווגב ע"ש וא "ןיטשרקא" ר"מ           
      

              8.00 .ל"נה ןוטב יחיראל טילונרג יופיצ רובע תפסות ר"מ          40.01.0040
      
ןווגב מ"ס 6 יבוע ,תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0050

             88.00 ."תיעוביר" ,"תינבלמ" םגד רופא ר"מ           
      
ןווגב מ"ס 8 יבוע ,תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0060

             97.00 ."תיעוביר" ,"תינבלמ" םגד רופא ר"מ           
      
םגד מ"מ 7 יבוע תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0070
יפל ןווג.ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות "הנייס"      

            110.00 .לכירדא תריחב ר"מ           
      
םגד מ"ס 6  יבוע תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0080
תרצות רופא ןווגב "וקיסאלק" ,"טילטסונ"      

            110.00 .ע"ש וא "ןייטשרקא" ר"מ           
      
תודימב "הטוק הרט" גוסמ סרח יחיראב ףוציר     40.01.0090
01 יבועב -02ב ןוטב תוברל מ"ס 5.2/04/04      

            130.00 .מ"ס ר"מ           
10.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז מסגרת   .../041 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     041 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
5.2/03/03 תודימב םלוא ,סרח יחיראב ףוציר     40.01.0100

             98.00 .מ"ס 5.2/52/52 וא מ"ס ר"מ           
      
םגד תותתוסמ וא תושטולמ םינבאב ףוציר     40.01.0110
"וטנרט" ,"הרוטנט" ,"ןוקרי" ,"ןועבט" ,"הרוטנ"      
תרצות תמגודכ ןווג לכב מ"ס 8-7  יבועב      

            160.00 .ע"ש וא "ןוטסרקא" ר"מ           
      
מ"ס 6 יבועב תשטלותמ תירכרוכ ןבאב ףוציר     40.01.0120

            142.00 .תונוש תודימב ר"מ           
      
רפוס /ןבל ןווגב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0130
השושמ" סופיטמ מ"ס 6 יבועב לייטקוק /ןוטס      

            119.00 .ע"ש וא "תידמימ" /"תישושמ" /"ןטק ר"מ           
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0140
/"ןטק השושמ" סופיטמ מ"ס 6 יבועב והשלכ      

            104.00 .ע"ש וא "תידמימ" /"תישושמ" ר"מ           
      
"יטיס ןוטסרקא" גוסמ תבלתשמ ןבאמ ףוציר     40.01.0150
תריחב יפל ןווגב מ"ס 6 יבוע ,שטולמ רומיגב      

            150.00 .ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות ,לכירדא ר"מ           
      
םגד מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0160

            128.00 .ע"ש וא "ןורכיז" ,"ופי" ר"מ           
      
םגד מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0170

            190.00 .ע"ש וא "ytiC dlO" ר"מ           
      
רפוס /ןבל ןווגב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0180
סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב לייטקוק /ןוטס      
/ "ןייטשרקא" תרצות תונוש תודימב "הנקסוט"      

            172.00 .ע"ש וא "גנוטיא" תרצות "סנבורפ" סופיטמ ר"מ           
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0190
סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ      
/"ןייטשרקא" תרצות תונוש תודימב"הנקסוט"      

            158.00 .ע"ש וא "גנוטיא" תרצות "סנבורפ" סופיטמ ר"מ           
      
7 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0200
תרצות תונוש תודימב הנקסוט סופיטמ ,מ"ס      
תרצות "סנבורפ" סופיטמ / "ןייטשרקא"      

            145.00 .ע"ש וא "גנוטיא" ר"מ           
      
,מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0210
"ןוטסרקא" /"ינורבח" /"ירכרוכ" תתוסמ רומיגב      
תרצות "ןועבט" /"ודיל" /"ילוביט" סופיטמ      

            182.00 .ע"ש וא "ןייטשרקא" ר"מ           
      

10.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../042 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     042 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רפוס /ןבל ןווגב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0220
/"ילוביט" סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב לייטקוק /ןוטס      
סופיטמ /"ןייטשרקא" תרצות "ןועבט" /"ודיל"      
תרצות "הרוטנ" /"דנוה" /"תישפוח הרוטנ"      

            169.00 .ע"ש וא "גנוטיא" ר"מ           
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0230
/"ודיל" /"ילוביט" סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ      

            155.00 ."ןייטשרקא" תרצות "ןועבט" ר"מ           
      
7 יבועב רופא ןווגב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0240
תרצות "ןועבט" /"ודיל" /"ילוביט" סופיטמ ,מ"ס      
/"תישפוח הרוטנ" סופיטמ /"ןייטשרקא"      

            135.00 .ע"ש וא "גנוטיא" תרצות "הרוטנ" /"דנוה" ר"מ           
      
/רופא ןווגב תובלתשמ תופצרמב ףוציר     40.01.0250
ןבא" סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב לייטקוק /תוינועבצ      
"הלובפ" סופיטמ /"ןייטשרקא" תרצות "הפינמ      

            180.00 .ע"ש וא "גנוטיא" תרצות ר"מ           
      
גוסמ תבלתשמ ןבאב תוכרדמו םיליבש ףוציר     40.01.0255
ןווגב מ"ס 6 יבועב מ"ס 02X02 הטקש הנייס      
תרצות 6271 ט"קמ 'מ 5/5 דירגב ריהב םוח      

            103.00 1 טרפ יפל ע"ש וא ןייטשרקא ר"מ           
      
ןווגב( טילונרג רמגב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0260
/"תילטסונ" סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב )והשלכ      
"תיפונ" סופיטמ /"ןייטשרקא" תרצות "זפרט"      

            135.00 .ע"ש וא "גנוטיא" תרצות ר"מ           
      
מ"ס 51/51 תודימב תובלתשמ םינבא ףוציר     40.01.0265
ףוצירה תחנה ןבל טלמ םע ריהב םוח ןווגב      

             70.00 תונובירט רובע הינב תרוצב ר"מ           
      
הדובעה .ע"ש וא "וטרופ" םגד 7/7 ןבאב ףוציר     40.01.0270
הסורג תלזב רוזיפ ,םינבא תחנה תללוכ      
ינפ לע REKCA-2 רמוחב סוסירו םירפתב      

            230.00 .ןרציה תויחנה יפל 'פמוק לכה - תלזב יולימ ר"מ           
      
יתשמ תוכרדמו םיליבש ףוצירל וטרפספ     40.01.0275
מ"ס 6 יבועב מ"ס 51/51 הטקש הנייס תורוש      
וא ןייטשרקא תרצות 6471 ט"קמ ירכרוכ ןווגב      

            110.00 ע"ש ר"מ           
      
רפוס /ןבל ןווגב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0280
תינבלמ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב לייטקוק /ןוטס      
02/02 ,מ"ס 01/01 תויעוביר ,מ"ס 02/01      

            109.00 .מ"ס ר"מ           
      

10.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../043 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     043 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
6 יבועב רופא ןווגב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0290
/"תישושמ" /"ןטק השושמ" סופיטמ מ"ס      

             95.00 .ע"ש וא "תידמימ" ר"מ           
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0300
תודימב "עוביר" סופיטמ מ"ס 6 יבועב והשלכ      
סופיטמ /מ"ס 5.21/5.21 /מ"ס 52/52      

            105.00 .מ"ס 52/5.21 תודימב "תינבלמ" ר"מ           
      
רפוס /ןבל ןווגב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0310
הנייס" סופיטמ מ"ס 6 יבועב לייטקוק /ןוטס      
וא )4 ןבלמו 4,3,1 עוביר( "היצנו"/ "הטקש      

            119.00 .ע"ש ר"מ           
      
6 יבועב רופא ןווגב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0320
עוביר( "היצנו" /"הטקש הנייס" סופיטמ ,מ"ס      

             96.00 .ע"ש וא )4 ןבלמו 4,3,1 ר"מ           
      
ןוטס רפוס /ןבל ןווגב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0330
הנייס" /"הנייס" סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב      

            150.00 .ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות "שמוחמ ר"מ           
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0340
הנייס" /"הנייס" סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ      

            125.00 .ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות "שמוחמ ר"מ           
      
7 יבועב רופא ןווגב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0350
תרצות "שמוחמ הנייס" /"הנייס" סופיטמ ,מ"ס      

            116.00 .ע"ש וא "ןייטשרקא" ר"מ           
      
תודימב "יבמוק תומא" וא "תומר" םגד ףוציר     40.01.0360
וא "ןייטשרקא" תרצות ,מ"ס 7 יבועב ,תונוש      

            130.00 .רופא ןווגב ע"ש ר"מ           
      
,ל"נכ "יבמוק תומא" וא "תומר" םגד ףוציר     40.01.0370

            140.00 .אוהשלכ ןווגב םלוא ר"מ           
      
םלוא ,ל"נכ יבמוק תומא וא תומר םגד ףוציר     40.01.0380

            170.00 .ןבל טנמצ סיסב לע ןווגב 'חי           
      
/"ןורבח" /"טינרג" םגד תיעבט ןבאמ ףוציר     40.01.0390
יבועב ,ע"ש וא "ת'ג" /"תיז ריב" /"ןומר הפצמ"      
ללוכ ,אוהשלכ רמגב ,תונוש תודימבו מ"ס 3      

            270.00 .מ"ס 01-8 יבועב ןייוזמ ןוטב חטשמ תיתשת ר"מ           
      
"ןייטשרקא" תרצות "עבורה ןבא" םגד ףוציר     40.01.0400

            150.00 .אוהשלכ ןווגב מ"ס 01/04/01 תודימב ע"ש וא ר"מ           
      

            145.00 .רופא ןווגב םלוא ל"נכ "עבורה ןבא" םגד ףוציר ר"מ          40.01.0410
10.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז מסגרת   .../044 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     044 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לע ןווגב םלוא ל"נכ "עבורה ןבא" םגד ףוציר     40.01.0420

            185.00 .ןבל טנמצ סיסב ר"מ           
      
6 יבוע לחלחמ ףוצירל "ןוטס וקא" םגד ףוציר     40.01.0430
ללוכ ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות 6071 ט"קמ      

             77.00 .רופא ןווגב יולימ ר"מ           
      
ןווגב םלוא ,ל"נכ "ןוטס וקא" םגד ףוציר     40.01.0440

             83.00 .אוהשלכ ר"מ           
      
לע ןווגב םלוא ,ל"נכ "ןוטס וקא" םגד ףוציר     40.01.0450

            100.00 .ןבל טנמצ סיסב ר"מ           
      
תובלתשמ םינבאמ 'מ 4 בחור הטאה יספ     40.01.0460
תוברל מ"ס 21 דע ההבגה ללוכ ,מ"ס 8 יבועב      
לותח יניע ללוכ ,םידדצה ינשמ טלפסא רוסינ      
251/3 תוחוטש הפש ינבא ללוכ ,'מ 5.0 לכ      

            240.00 .ףוצירל טלפסאה תעסימ ןיבש רפתב מ"ס ר"מ           
      

             50.00 .מ"ס 6/04/04 םיינפואל ליבש ןומיס ןבא 'חי          40.01.0470
      
הדובע- םיגוסה לכמ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0480
קוריפמ וא הצעומה י"ע קפוסיש רמוחמ( דבלב      

             40.00 .)רזוח שומישל ר"מ           
      
ןווגב תובלתשמ םינבאב ףוציר רובע תפסות     40.01.0490

             13.00 .בוהצ וא ןבל ר"מ           
      
ןווגב תובלתשמ םינבאב ףוציר רובע תפסות     40.01.0500

              8.00 .בוהצ /ןבל עבצ טעמל ,ינועבצ ר"מ           
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0510
/"ןבלמ דתי" סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב אוהשלכ      

            112.00 .ע"ש וא )3 ןבלמ( "היצנו" ר"מ           
      
תשירד יפל ןווגב םירוויעל ןומיס ןבאב ףוציר     40.01.0520
02/02/6 תודימב )בוהצו ןבל תוברל( לכירדאה      
תבכש ללוכ ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות מ"ס      

            150.00 .מ"ס 5 יבועב יקנ לוח ר"מ           
      
םינבאב ףוציר ללוכ ,םיפצורמ היצח ירבעמ     40.01.0530
סופיטמ תחא הבכש תוינועבצ תובלתשמ      
לע מ"ס 21 יבועבו מ"ס 01/02 תודימב ינבלמ      
ןבא תוברל מ"ס 3 יבועב םיריגרג סג לוח עצמ      

            160.00 .טלפסאה םע לובגב ר"מ           
הפש ינבאו תוגרדמ ,ףוציר 10.04 כ"הס            

      
      
      

קובץ: מכרז מסגרת   .../045 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     045 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י נ ב א  ,ן ג  י נ ב א  ,ה פ ש  י נ ב א  20.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ו ג ח ו  ם י צ ע ל  ת ו מ ו ג  ,ה ל ע ת       
      
ןתחנה ללוכ םיגוסה לכב םינבא תחנה יריחמ      
.תותשקבו תוכמנהב      
      
תודימב 91 י"ת םישיבכל תוימורט הפש ינבא     40.02.0020
דוסי ,הריפח ללוכ רופא ןווגב מ"ס 001/52/71      

             68.00 .ןוטב בגו רטמ           
      
העונת יאל תוימורט תועפושמ הפש ינבא     40.02.0030
ןוטב דוסי ללוכ מ"ס 001/32/32 תודימב      

             69.00 .ןוטב תנעשמו רטמ           
      
,דוסי ללוכ ,םיסובוטוא תונחתל הפש ןבא     40.02.0040

             75.00 .ןוטב תנעשמ רטמ           
      

            140.00 .מ"ס 05/03/52 הבחר שיבכ הפש ןבא רטמ          40.02.0050
      

            170.00 .ןוטסרקא רמגב ל"נכ רטמ          40.02.0060
      
ע"ש וא ןיטשרקא תרצות תיאפיח הפש ןבא     40.02.0070

             80.00 .מ"ס 03/51  תודימב רטמ           
      
מ"ס 52/71 שיבכל תלגועמ הניפ הפש ןבא     40.02.0080

             80.00 .ימינפ /ינוציח 'חי           
      
,העונת יא ינבא ,הפש ינבא לש דבלב החנה     40.02.0090
ינבאו םיכנל הפש ינבא ,היצח ירבעמל םינבא      
ץירח תריגסו ןוטב בג ,דוסי ללוכ בכרל הילע      

             30.00 .שיבכ ןיבל הפש ןבא ןיב רטמ           
      
תודימב ,)שדח םגד( בכר ילכל הילע ןבא     40.02.0100
תודיחי ללוכ ןוטב דוסי לע מ"ס 5.11/74/04      
,תימדיק הרוש עוציב רובע ,לאמשו ןימי הניפ      

            170.00 .ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות רטמ           
      
תודימב ,)שדח םגד( בכר ילכל הילע ןבא     40.02.0110
תודיחי ללוכ ןוטב דוסי לע מ"ס 02/03/04      
תירוחא הרוש עוציב רובע ,לאמשו ןימי הניפ      

            170.00 .ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות רטמ           
      

            205.00 .מ"ס 081/5.21/5.22 בכרל המילב ןבא רטמ          40.02.0120
      

            115.00 .מ"ס 09/5.21/5.22 תודימב ל"נכ 'חי          40.02.0130
      
ללוכ מ"ס 81/54/54  תודימב בכרל הילע ןבא     40.02.0140
תנעשמו דוסי ללוכ ,רופא ןווגב תויתניפ םינבא      

            120.00 .ןוטב רטמ           
      
      
      

20.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../046 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     046 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
05/04/03 תודימב ינועבצ ןווגב םוחית ןבא     40.02.0150
ללוכ ריחמה .ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות מ"ס      

            130.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ,הריפח רטמ           
      

            105.00 .ינועבצ אל ,ל"נכ רטמ          40.02.0160
      
03/54/53 תודימב ינועבצ ןווגב םוחית ןבא     40.02.0170

             45.00 .מ"ס 'חי           
      
מ"ס 05/51/32 החוטש העונת יא רבעמ ןבא     40.02.0180

             69.00 .ןוטב בגו דוסי ללוכ רטמ           
      
תרצות היצח ירבעמב םיכנל תכמנומ הפש ןבא     40.02.0190

             84.00 .יתניפ טנמלא ללוכ ע"ש וא "ןייטשרקא" רטמ           
      
73 בחורב קוניתלו םאל תעפושמ הפש ןבא     40.02.0200

            130.00 .דוסי ג"ע מ"ס 22 הבוגבו מ"ס רטמ           
      
םע מ"ס 001/02/01 תודימב תיננג הפש ןבא     40.02.0210

             51.00 .ןוטב תנעשמו ןוטב דוסי רטמ           
      
םיגוסה לכמ הפש ינבאו ןג ינבא תולעל תפסות     40.02.0220

              7.00 .עבצ רובע רטמ           
      

             20.00 .טילונרג יופיצ רובע ןג ינבא תולעל תפסות רטמ          40.02.0230
      
טילונרג יופיצ םע המוטק תיעופיש ןג ןבא     40.02.0240

            132.00 .ןוטב בגו דוסי ללוכ מ"ס 05/03/02 רטמ           
      
לע מ"ס 05/03/02 המוטק תיעופיש ןג ןבא     40.02.0250

             95.00 .ןוטב בגו דוסי רטמ           
      
החנה רובע םיגוסה לכמ הפש ןבאל תפסות     40.02.0260
תוברל טלפסאה רוסינ אלל םייק טלפסא לובגב      
חוורמ תריגסו קדוהמ עצמ תמלשה ,הריפח      

             15.00 .טלפסאב רצונש רטמ           
      
לע רופע עבצב מ"ס 05/02/01 תצרוחמ ןג ןבא     40.02.0270

             65.00 .ןוטב בגו דוסי רטמ           
      
דוסי לע ע"ש וא "יונ ןג" וא ,לט" םגד ןג ןבא     40.02.0280
וא "ןייטשרקא" תרצות והשלכ רומיגב ןוטב בגו      

            150.00 .ע"ש רטמ           
      
לע לגועמ שאר םע מ"ס 001/02/01  ןג ןבא     40.02.0290

             55.00 .ןוטב בגו דוסי רטמ           
      
ט"קמ מ"ס 05/02/01 "תומר" םגד ןג ןבא     40.02.0295

             77.00 ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ירכרוכ ןווגב 0822 רטמ           
20.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז מסגרת   .../047 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     047 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

            100.00 .ןוטסרקא רמגב מ"ס 01/02/05 הבחר ןג ןבא רטמ          40.02.0300
      
םוחית רובע תינועבצ המוטק תיעופש ןג ןבא     40.02.0310
8/1( תלגועמ הניפ תודיחי תוברל 'דכו תוגורע      
תולעמ 531 תיווז ,תולעמ 09 תיווז ,)לגעמ      

            115.00 .ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות רטמ           
      
/"חושא" ץעמ םיחבושמ תבכר ינדאמ ןג ןבא     40.02.0320
דוסי ללוכ ,מ"ס 52/51 ךתחב "ןולא" /"קיט"      

            140.00 .ןוטבמ בגו רטמ           
      
הנכומ הניפ רובע ןג ינבאו הפש ינבאל תפסות     40.02.0330

             70.00 .תימורט 'חי           
      

             18.00 .ןוטב בגו דוסי ללוכ ןג ינבא לש דבלב החנה רטמ          40.02.0340
      
תודימב ןוטבמ תיעופש דח גוסמ הלעת ןבא     40.02.0350

             65.00 .ןוטב דוסי לע מ"ס 01/05/03 רטמ           
      
תודימב ןוטבמ תיעופש וד גוסמ הלעת ןבא     40.02.0360

             70.00 .ןוטב דוסי לע מ"ס 01/05/03 רטמ           
      

            300.00 .לזרב תקיצי הסכמ םע הלעת ןבא רטמ          40.02.0370
      
ימ זוקינו ףוסיאל םורט ןוטבמ תקוש יטנמלא     40.02.0380

            120.00 .םשג 'חי           
      
מ"ס 001/001 תודימב תעבורמ ץעל המוג     40.02.0390
רומיגב )'חי 4( םיימורט ןוטב יטנמלאמ      

            650.00 'פמוק         .1ג טרפ יפל ירכרוכ וא שוו ןוטס ,ןוטסרקא  
      

            300.00 'פמוק         .רופא ןוטבמ 1ג טרפ יפל ץעל המוג 40.02.0400
      
4ג טרפ יפל םילוגע םיטנמלא ץעל המוג     40.02.0410

            550.00 'פמוק         .ירכרוכ /ןוטסרקא רומיגב  
      

            350.00 'פמוק         .רופא ןוטבמ ל"נכ 40.02.0420
      
רומיגב 5ג טרפ יפל הבחר ןג ןבאמ ץעל המוג     40.02.0430

            450.00 'פמוק         .ירכרוכ /ןוטסרקא  
      

            300.00 'פמוק         .רופא ןוטבמ ל"נכ 40.02.0440
      
רמג 2ג טרפ יפל 021/021 תודימב ץעל המוג     40.02.0450

            550.00 'פמוק         .ירכרוכ /ןוטסרקא  
      

            350.00 'פמוק         .רופא ןוטבמ ל"נכ 40.02.0460
      
      

20.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../048 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     048 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רמג 3ג טרפ יפל 021/021 תודימב  ץעל המוג     40.02.0470

            600.00 'פמוק         .ירכרוכ /ןוטסרקא  
      

            350.00 'פמוק         .רופא ןוטבמ ל"נכ 40.02.0480
      

            370.00 .דחא הניפל ריחמה - תחתממ גירס 'חי          40.02.0490
      
תבורעת תועצמאב ןג ינבאו הפש ינבא ןוקית     40.02.0500

             20.00 .קבד רמוחו לוח ,טלמ תללוכה תדחוימ 'חי           
תורוגחו םיצעל תומוג ,הלעת ינבא ,ןג ינבא ,הפש ינבא 20.04 כ"הס            

      
ת ו ג ר ד מ ו  ן ו ט ב  י ח ט ש מ  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
רתאב קוצי ,מ"ס 01 יבועב 02ב ןוטב יחטשמ     40.03.0010
מ"ס 02 יבועב רכרוכ עצמ ,לזרבה ןויז ללוכ      
תוברל ,קלח דוביע ,מ"ס 5 יבועב לוח עצמו      

            150.00 .הדרפה ירפת ר"מ           
      
רתאב קוצי ,מ"ס 51 יבועב 03ב ןוטב יחטשמ     40.03.0020
02 יבועב רכרוכ עצמ ללוכ ,לזרבה ןויז ללוכ      
ללוכ ,קלח דוביע ,מ"ס 5 יבועב לוח עצמו מ"ס      

            190.00 .םיקשימ ר"מ           
      
ןוטב טיט לע לחנ יקולח יופיחב ןוטב חטשמ     40.03.0030

            210.00 .מ"ס 02 יבועב  עצמ תיתשת םע ר"מ           
      
תינכתה יפל הבוגב ןיוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     40.03.0035

          1,350.00 רזוח יולימו הריפח ,דוסי ללוכ ק"מ           
      
םתקלחה רובע ןוטב יחטשמל ריחמ תפסות     40.03.0040

             20.00 .רטפוקילהב ר"מ           
      
לע דוסי ללוכ תונובירט רובע  -03 ב ןיוזמ ןוטב     40.03.0045

            930.00 רוטקורטסנוק יפ ק"מ           
      
לחנ יקולח םע ןוטב חטשמ לעמ טילונרג יופיצ     40.03.0050

            155.00 .םוינמולאמ הדרפה יספ תוברל םינטק ר"מ           
      
חטשב ןיוזמ ןוטבמ העונת יא שאר/הצק תקיצי     40.03.0060

            460.00 .ר"מ 2 דע 'חי           
      
מ"ס 02/01 תודימ ףוציר םויסל ןוטב תרוגח     40.03.0070

             25.00 .לזרב ללוכ רטמ           
      
ללוכ מ"ס 51/51 ךתחב היומס ןוטב תרוגח     40.03.0080

             35.00 .לזרב רטמ           
      

             45.00 .לזרב ללוכ מ"ס 02/02 ךתחב ןוטב תורוגח רטמ          40.03.0090
30.04 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז מסגרת   .../049 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     049 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ רתאב תוקוצי 03ב ןיוזמ ןוטב תוגרדמ     40.03.0100
רומיגה גוס ,מ"ס 61/04/04 דע ךתחב לזרב      
תנכה ללוכ ריחמה .קרוסמ יולג /יולג ןוטב      
יספו ,מ"ס 02 יבועב עצמו םיקודיה ,ךרד תרוצ      

            260.00 .תוניפ םוטיק ללוכ הרהזא רטמ           
      
מ"ס 61/04/04 תודימב ימורט ןוטבמ תוגרדמ     40.03.0110
תנכה ללוכ ריחמה ,רופא ספסוחמ רמג םע      
.מ"ס 02 יבועב עצמו םיקודיה ,ךרד תרוצ      

            230.00 .ןויזו ןוטב דוסי תוברל רטמ           
      
דוביעב תירכרוכ /ןוטסרקא רומיגב ךא ל"נכ     40.03.0120

            380.00 .והשלכ ןווגב תתוסמ רטמ           
      
ללוכ רתאב תוקוצי 03ב ןיוזמ ןוטב תוגרדמ     40.03.0130
טילונרג יופיצב מ"ס 03/51 דע תודימב לזרב      

            360.00 .)4-5 טרפ האר( הרהזא יספ ללוכ .ץוחר רטמ           
      
51/06/04 תודימב  תושיגנ תוינשוג תוגרדמ     40.03.0500
תרצות 9204 ט"קמ ,ירכרוכ רמגב מ"ס      

            296.00 תונובירט רובע  ע"ש וא ןייטשרקא רטמ           
      
03/52/05 תודימב ןוטסרקא ימורט טנמלא     40.03.0645
תרצות םודא ןווגב שעותמ ןוטבמ מ"ס      
רובע טנמצ טיט קבדומ 4764 ט"קמ ןייטשרקא      

            350.00 תונובירט 'חי           
תוגרדמו ןוטב יחטשמ 30.04 כ"הס            

      
ת ו ר ד ג ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  40.04 ק ר פ  ת ת       
      
תא םיללוכ רדגו םיכמות תוריק יפיעסב ריחמה      
,הזר ןוטב ,ןבא /ןוטבמ שאר ךבדנ תוברל ריקה      
,םירפת ,ריקה בגב ירלונרג רזוח יולימ ,הריפח      
רפעה תודובע לכו תוקעמל תונכה ,םיזקנ      
תוריקה יגוס לכב 03-ב :ןוטבה גוס .תושורדה      
טעמל ,דרפנב דדמנ רשא דוסי ללוכ אל ריחמה      
יתלב קלח הווהמ דוסיה ובש דבוכ ךמות ריקב      
ןוטבמ םיטנמלאו תוריקל ריחמה( ריקהמ דרפנ      
.)תרחא רמאנ םא אלא ןויזה תא םיללוכ ןייוזמ      
דדמנ רשא ןויזה תא ללוכ וניא תואסנולכ ריחמ      
.דרפנב      
      
בג םע טקל /תיארפ ןבאמ )דבוכ( ךמות ריק     40.04.0020

            490.00 .שאר ךבדנ ללוכ שבד אלל ןוטב ק"מ           
      
אלל ןוטב בג םע לחנ יקולחמ )דבוכ( ךמות ריק     40.04.0030

            550.00 .ןייוזמ ןוטבמ וא ןבאמ שאר ךבדנ ללוכ שבד ק"מ           
      

40.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../050 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     050 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ץע תוחולמ תינבתב תיזח רמג ןיוזמ ןוטבמ ריק     40.04.0040

          1,400.00 .מ"ס 01 בחורב תיכנא וא תיקפוא ק"מ           
      
ץע תוחולמ תינבתב תיזח רמג ןיוזמ ןוטבמ ריק     40.04.0050
ןויזה רשאכ( מ"ס 01 בחורב תיכנא וא תיקפוא      

          1,100.00 .)דרפנב דדמנ ק"מ           
      
רמג רובע ןיוזמ ןוטבמ ריק ריחמל תפסות     40.04.0060

             40.00 .מ"ס 06/002 טקיד תינבתב תיזח ק"מ           
      
םייבועב ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק ריחמל תפסות     40.04.0070
,'וכו םינוש םיעופיש ,םינתשמ םיהבג ,םינתשמ      
תויחנהו םיכתח ,החונת תוינכות י"פע לכה      

            155.00 .ןנכתמה ק"מ           
      
טקל תיארפ ןבא יופיחב ןוטב תוריקל תפסות     40.04.0080

            160.00 .ינשה דצב ר"מ           
      

            175.00 .לחנ יקולח יופיצב ךא ל"נכ ר"מ          40.04.0090
      
תריחב יפל דוביעו ןווגב טילונרגב ריק יופיח     40.04.0100

            250.00 .מ"ס 3 טילונרגה יבוע ןנכתמה ר"מ           
      
תעקובמ מ"ס 5.2 יבוע טקיליס ינבלב יופיח     40.04.0110

            225.00 .דחא דצב עבצ לכב ר"מ           
      

            240.00 .מ"ס 5 יבועב ךא ל"נכ ר"מ          40.04.0120
      
ריקה תיזחב הזבוט דוביעב תירכרוכב יופיח     40.04.0130

            315.00 .)בוטר עוביק( הרישקב מ"ס 5.7 יבועב ר"מ           
      
יבועב ריקה תיזחב תרסונמ  תירכרוכב יופיח     40.04.0140

            240.00 .הקבדהב מ"ס 5.2 ר"מ           
      
רובע תעקובמ תירכרוכ  יופיח ריחמל תפסות     40.04.0150
ןוטב ,ןויז תשר תוברל )בוטר עוביק( הרישק      

             32.00 .שרדנה לכו ר"מ           
      
יבועב תיזג ןבא תוחולב ןוטב תוריקל יופיח     40.04.0160
תשר תוברל אוהשלכ דוביעבו ןווגב  מ"ס 4-3      

            380.00 .תורישקו םיחודיק ,ןוטב תקיצי ,הדלפ ר"מ           
      
5 יבועב תיזג ןבא תוחולב ןוטב תוריקל יופיח     40.04.0170
תשר תוברל אוהשלכ דוביעבו ןווגב  מ"ס      

            410.00 .תורישקו םיחודיק , ןוטב תקיצי , הדלפ ר"מ           
      
      
      
      

40.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../051 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     051 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הרוסנ ןבא תוחולב ןוטב תוריקל יופיח     40.04.0180
ןהשלכ תודימב  מ"ס 3 יבועב )שיש( תשטולמ      
םירזיבאו םינגוע תועצמאב ריקל עוביק תוברל      
,םיחיק ,ןוטב תקיצי ,הטסורינמ םיינכמ      

            600.00 .םידוביעו םיקשימ תורישק ר"מ           
      
תוריקל ןייוזמ ןוטבמ )"גניפוק"( שאר יכבדנ     40.04.0190
דע יבועבו מ"ס 04 דע בחורב ,ןבאמ םימייק      

            170.00 .מ"ס 51 רטמ           
      
לחנ יקולח וא טקל וא תיארפ ןבאמ ךא ל"נכ     40.04.0200

            165.00 .מ"ס 51 דע יבועב רטמ           
      
אוהש גוס לכמ ןבאמ )"גניפוק"( שאר יכבדנ     40.04.0210
יבועבו מ"ס 04 דע בחורב םימייק ןבא תוריקל      

            175.00 .מ"ס 51 דע רטמ           
      
טקיליס ןבאמ ,תוריק )"גניפוק"( שאר יכבדנ     40.04.0220
ןבאמ וא מ"ס 01/02/62 תודימב עקובמ      

            175.00 .תירכרוכ רטמ           
      
'מ 2 דע הבוגבו מ"ס 53 דע יבועב ןוטב ריק     40.04.0230
בג םע והשלכ דוביעב תתתוסמ תיזג ןבאמ      

            500.00 .ןוטבל ןוגיע תוברל ןוטב ר"מ           
      
'מ 2 דע הבוגבו מ"ס 53 דע יבועב רדג ריק     40.04.0240
גניפוק תוברל עקובמ טקיליס ינבל יופיצב      

            490.00 .הזאפ םע טקיליס ינבלמ ר"מ           
      
ןהשלכ תודימב רדגו ךמות ריקל ןוטבמ דוסי     40.04.0250

            750.00 .)דרפנב דדמנ ןויזה( .ןויז אלל ק"מ           
      
תודימב רדגו ךמות ריקל ןייוזמ ןוטבמ דוסי     40.04.0260

          1,050.00 .)ןויז ללוכ( ןהשלכ ק"מ           
      
רובע ךמות ריקל ןוטבמ דוסי ריחמל תפסות     40.04.0270
םיטרפ י"פע לכה ,תונתשמ תודימב דוסי עוציב      

             55.00 .םיכתח וא/ו ק"מ           
      

            230.00 .לחנ יקולח חולימ םע תשרמ םינויבג יזגרא ק"מ          40.04.0280
      
הבוגב םיימורט ןוטב יטנמלאמ םיכמות תוריק     40.04.0290
ירלונרג רזוח יולימ ,דוסי ללוכ ריחמה .'מ 2 דע      

            480.00 .תושורדה רפעה תודובע לכו ריקה בגב ר"מ           
      
      
      
      
      

40.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../052 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     052 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הדלפ יביכרב תניירושמ עקרקמ םיכמות תוריק     40.04.0300
תודובע ללוכ קלח ןוטבמ תיזח יטנמלא םע      
2 דע הבוגב ריקה .סוליפ תרוקו הביצח/הריפח      

            675.00 .(ריקה שאר דעו סוליפ תרוק ינפמ( 'מ ר"מ           
      

             50.00 .ריקה תיזחב יורדרוק רוביע רובע תפסות ר"מ          40.04.0310
      
ע"ש וא "תיקוצ" טנמלאמ רדג /ךמת תוריק     40.04.0320

            490.00 .דוסי ללוכ ר"מ           
      
וא "תיקוצ" יטנמלאמ ךמות ריק ריחמל תפסות     40.04.0330

             24.00 .ןג תמדאב יולימ רובע ע"ש ר"מ           
      
וא "תיקוצ" יטנמלאמ ךמות ריק ריחמל תפסות     40.04.0340

            135.00 .03ב ןוטבב יולימ רובע ע"ש ר"מ           
      

            180.00 .מ"ס 02 יבועב םיקולב ריק ר"מ          40.04.0350
      
דצב ילירקא עבצו זתומ חיט רמגב םיקולב ריק     40.04.0360
תודובעו העיבצה ,םירמוחה לכ תוברל דחא      

            234.00 .יאוולה ר"מ           
      
ילירקא עבצו זתומ חיט רמגב םיקולב ריק     40.04.0370
העיבצה ,םירמוחה לכ תוברל םידדצה ינשב      

            316.00 .יאוולה תודובעו ר"מ           
      
יקולב" טילפסוקד םיעקובמ םיקולבמ ריק     40.04.0380
רשואמ ךרע הווש וא ,"יונ יביתנ" /"הקירמא      
2 ילעב ,מ"ס 02/02/04 תודימב לכירדאה י"ע      
תוברל םינוש עבצבו םינוש םיגוסמ םירוח      
ןוטב תקיצי ,טלמב םיקשימ תיינב      
'דכו הרפשא ,הינבה יכרוצל םימוגיפ,תורוגחב      

            320.00 םוקמב בכרומ םלשומ ריק תלבקל ר"מ           
      
םיקלח וא/ו םיעקובמ טקיליס יקולבמ ריק     40.04.0390
תודימב רשואמ ע"ש וא ,"ןייטשרקא" תרצות      
םינוש םיגוסמ םירוח 2 ילעב ,מ"ס 02/02/04      
,טלמב םיקמ תינב תוברל םינוש םיעבצבו      
,ןבל 205 קיטס טקיליסב םיקולבה תקבדה      
תלבקל 'דכו הרפשא ,םימוגיפ ,תורוגחב ןוטב      

            320.00 .רתאב בכרומ םלשומ ריק ר"מ           
      
0930.10.10-0830.10.10 םיפיעסל תפסות     40.04.0400

            135.00 .ןוטבב םיקולב יולימ רובע ר"מ           
      
      
      
      
      

40.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../053 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     053 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
גוסמ והשלכ ןווגב ירכרוכ חיטמ יופיצ תבכש     40.04.0410
ע"ש וא "סקימידר" תרצות "0002 ירכרוכ"      
,תוגרדמ /רדג ריק ינפ לע מ"מ 02-51 יבועב      

            115.00 .קל תנגועמ תנוולוגמ תשר ללוכ ר"מ           
      
יבג לע רופא טנמצ סיסב לע ץירפש חיט     40.04.0420
,תורדג ,םיכמות תוריק לש ןוטב יחטשמ      
יללכה טרפמל םאתהב 'דכו תוקעמ      

             75.00 .ידרשמניבה ר"מ           
      
יחטשמ יבג לע ןבל ןווגב ילירקא ץירפש  חיט     40.04.0430
תוקעמ ,תורדג ,םיכמות תוריק לש ןוטב      

             90.00 .ידרשמניבה יללכה טרפמל םאתהב'דכו ר"מ           
      
קבד תפסות םע טנמצ טיטמ תרשיימ הבכש     40.04.0440
,םיכמות תוריק יבג לע תובכש יתשב ילירקא      
לכ תוברל  יופיחל הנכהכ 'דכו תוקעמ ,תורדג      

             50.00 תושרדנה תונכהה ר"מ           
      
תוחירמב ןייוזמ ןוטבמ תופצר/תוריק םוטיא     40.04.0450
תובכש יתשו ינמוטיב רמיירפ תבכש לש תומח      
הבכש לכ ר"מ /ג"ק 5.1 לש תומכב ןמוטיב      

             50.00 .תושורדה הנכהה תודובע לכ תוברל ר"מ           
      
ףצקומ ןריטסילופמ הנגה תוחול רובע תפסות     40.04.0460

             10.00 .52/57 ןמוטיבב םתקבדהו מ"ס 3 יבועב F-03 ר"מ           
      

              4.00 .מ"מ 2.0 יבועב ןליתאילופ תועירי ר"מ          40.04.0470
      
הבוגב הריזג תלעת ךתחב דיבילופ יזגרא עצמ     40.04.0480

             25.00 .םירבוע תודוסיל תחתמ ,מ"ס 22 ר"מ           
      
53 בחורבו מ"מ 6 יבועב "דרובטנמצ" תוחול     40.04.0490
רבוע דוסיל עצמ ידיצב םיעצובמ מ"ס      

             30.00 .)הרוקה ךרוא יפל הדידמה( רטמ           
      
לירקרפוס תמגודכ ילירקא עבצב תוריק העיבצ     40.04.0500

             20.00 ."רובמט" תרצות 212 ר"מ           
      
תמגודכ ילירקא עבצב תוריק העיבצ     40.04.0510

             27.00 .שימג סקטינקרפוס ר"מ           
      
51 דע קמועב מ"ס 53 רטוקב 03ב ןוטב סנולכ     40.04.0520

            117.00 .הקיציו חודיק ללוכ 'מ רטמ           
      
51 דע קמועב מ"ס 04 רטוקב 03ב ןוטב סנולכ     40.04.0530

            129.00 .הקיציו חודיק ללוכ 'מ רטמ           
      
      

40.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../054 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     054 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
02 דע קמועב מ"ס 05 רטוקב 03ב ןוטב סנולכ     40.04.0540

            164.00 .הקיציו חודיק ללוכ 'מ רטמ           
      
טיינוטנב תסימת םע םיקוצי 03ב ןוטב סנולכ     40.04.0550
חודיק ללוכ 'מ51  דע קמועב מ"ס 53 רטוקב      

            169.00 .הקיציו רטמ           
      
טיינוטנב תסימת םע םיקוצי 03ב ןוטב סנולכ     40.04.0560
חודיק ללוכ 'מ 51 דע קמועב מ"ס 04 רטוקב      

            180.00 .הקיציו רטמ           
      
טיינוטנב תסימת םע םיקוצי 03ב ןוטב סנולכ     40.04.0570
חודיק ללוכ 'מ 02 דע קמועב מ"ס 05 רטוקב      

            205.00 .הקיציו רטמ           
      
םיטנמלאל( עלוצמ וא לוגע לזרבב ןוטבל ןויז     40.04.0580
תומכ רשאכ וא דרפנב םידדמנ ןויזהו ןוטבהש      

          4,600.00 .)ןוריחמ / טרפמב ןייוצמה לעמ ןויזה ןוט           
      
םיטנמלאל( ןוטבל תוכתורמ ןויז תותשר     40.04.0590

          4,900.00 .)דרפנב םידדמנ ןויזהו ןוטבהש ןוט           
      
םוקמב 04-ב רובע ןוטבה ריחמל תפסות     40.04.0600

             35.00 .03-ב ק"מ           
      
,ןבא תמלשה םימייק ןבא תוריקב םינוקית     40.04.0610
תארוה יפל 'וכו זוקינ תרנצ ,הרוגח ,תוגופ      
תושרדנה יאוולהו רפעה תודובע ללוכ( להנמה      

            108.00 .)םירמוחה לכ תקפסאו ר"מ           
      
ןוטב בג תקיצי י"ע םימייק ןבא תוריק תההבגה     40.04.0620

          1,249.00 .סדנהמ רושיאב תיזחב ןבא יופיצו ק"מ           
      
יפל 'וכו זוקינ תרנצ ,תוגופ ,ןוטב תוריק ןוקית     40.04.0630
לכ תקפסא ,הריפח תוברל( להנמה תוארוה      

             87.00 .)יאוולה תודובע לכו םירמוחה ר"מ           
      
חטשה תנכה ללוכ המח החירמב תוריק םוטיא     40.04.0640
52/57 ןמוטיב תובכש יתש ינמוטיב רמיירפ      
תשר ,ר"מל /ג"ק 5.4 לש תומכב המח החירמב      

             48.00 .סלגרטיא תיכוכז ר"מ           
      
תוינמוטיב תועירי לש תחא הבכשב םוטיא     40.04.0650
מ"מ 5 יבועב SBS רמילופב תוחבשומ      
תנכה ללוכ מ"ס 01 לש הפיפחב המחלהב      
.ןרציה תוארוה יפל ינמוטיב רמיירפו חטשה      

             72.00 .וטנ ר"מ איה הדידמה ר"מ           
      
      

40.04 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../055 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     055 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הנגה תוטלפ תקבדה רובע תפסות     40.04.0660
מ"ס 3 יבועב P-03 ףצקומ ןריטסילופמ      

              7.00 .52/57 ןמוטיב תועצמאב ר"מ           
      
שיטלת דוביעב תימלשורי ןבאמ תוריק יופיח     40.04.0670

            250.00 ןידע ר"מ           
      
6 יבועב הזבוט דוביעב תימלשורי ןבאמ גניפוק     40.04.0680

            135.00 מ"ס רטמ           
      
5-4 לדוג "םיביבר" גוסמ לחנ יקולחמ רניס     40.04.0690

            300.00 ןוטב דוסיב םיקבדומ מ"ס ר"מ           
תורדגו םיכמות תוריק 40.04 כ"הס            
רתאה חותיפ 04 כ"הס            

      
ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה י י ק ש ה  י ל ו ו ר ש  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
לוורשכ םישמשמה תורוניצ תנקתהו הקפסא      
'מ 1 דע לש קמועל ינכמ ילכב הריפח :ללוכ      
הריפח ילכ תלבוה ללוכ עקרקה יגוס לכב      
,ןוליינ טוח תלחשה ,הנמטה, הדובעה רתאל      
הדובעה רתאל םישרדנה םירמוחה לכ תקפסא      
.ותומדקל חטשה תרזחהו      
      
מ"מ 061 רטוק  CVP  לוורש תחנהו הקפסא     41.01.0020

             82.00 .01 גרד רטמ           
      
מ"מ 011 רטוק  CVP  לוורש תחנהו הקפסא     41.01.0030

             70.00 .01 גרד רטמ           
      
מ"מ 57 רטוק  CVP  לוורש תחנהו הקפסא     41.01.0040

             60.00 .01 גרד רטמ           
      
מ"מ 061 רטוק  CVP  לוורש תחנהו הקפסא     41.01.0050

             82.00 .6 גרד רטמ           
      
מ"מ 011 רטוק  CVP  לוורש תחנהו הקפסא     41.01.0060

             66.00 .6 גרד רטמ           
      
מ"מ 57 רטוק  CVP  לוורש תחנהו הקפסא     41.01.0070

             57.00 .6 גרד רטמ           
      
09 רטוקב ןליתאילפ לוורש תחנהו הקפסא     41.01.0080

             66.00 .01 גרד מ"מ רטמ           
      
      

10.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../056 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     056 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
57 רטוקב ןליתאילפ לוורש תחנהו הקפסא     41.01.0090

             54.00 .01 גרד מ"מ רטמ           
      
05 רטוקב ןליתאילפ לוורש תחנהו הקפסא     41.01.0100

             44.00 .01 גרד רוניצ מ"מ רטמ           
      
23 רטוקב ןליתאילפ לוורש תחנהו הקפסא     41.01.0110

             43.00 .01 גרד מ"מ רטמ           
      
09 רטוקב ןליתאילפ לוורש תחנהו הקפסא     41.01.0120

             59.00 .6 גרד מ"מ רטמ           
      
57 רטוקב ןליתאילפ לוורש תחנהו הקפסא     41.01.0130

             54.00 .6 גרד מ"מ רטמ           
      
05 רטוקב ןליתאילפ לוורש תחנהו הקפסא     41.01.0131

             47.00 .6 גרד מ"מ רטמ           
      
23 רטוקב ןליתאילפ לוורש תחנהו הקפסא     41.01.0140

             32.00 .6 גרד מ"מ רטמ           
      

            163.00 .8" רטוקב הדלפ לוורש תחנהו הקפסא רטמ          41.01.0150
      

            136.00 .6" רטוקב הדלפ לוורש תחנהו הקפסא רטמ          41.01.0160
      

             87.00 .4" רטוקב הדלפ לוורש תחנהו הקפסא רטמ          41.01.0170
      
ילוורשכ םישמשמה ןליתאילופ תורוניצ      
:תרושקת      
      
םישמשמה ןליתאילופ תורוניצ תסירפו הקפסא      
ללוכ( ,הלוכתב טרופמכ תרושקת לוורשכ      
.)יוסיכו הנמטה ,שרדנה קמועל הריפח      
      
05 רטוקב תורשקת רוניצ תסירפו הקפסא     41.01.0200
וא ידיג וד לבכ ללוכ מ"מ 3 תוחפל ןפוד יבועמ      

             66.00 .ר"ממ 5.1 יבועב YYN ידיג בר רטמ           
הייקשה ילוורש 10.14 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מכרז מסגרת   .../057 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     057 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה  ת ו ר ו נ י צ  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
ןליתאילופ תורוניצ לש הנקתהו הקפסא      
חנומ ,טרופמכ גרד ,טרופמכ םינוש םירטקב      
ילכב הריפח :תללוכ הדובעה .הריפח ךותב      
יגוס לכב מ"ס 05 דע לש קמועל )ר'צנרט( ינכמ      
רתאל הריפח ילכ תלבוה ללוכ עקרקה      
גרדל םימיאתמ רוביח ירזיבא ללוכ ,הדובעה      
בוציי, תודתי ,ע"ש וא "ןוסאלפ" תרצות רוניצה      
רתאל םרדנה םירמוחה לכ תקפסא יוסיכ,      
.ותומדקל חטשב בצמה תרזחהו הדובעה      
      

             66.00 .01 גרד מ"מ 011 ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.02.0020
      

             63.00 .01 גרד מ"מ 09 ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.02.0030
      

             47.00 .01 גרד מ"מ 57 ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.02.0040
      

             37.00 .01 גרד מ"מ 36 ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.02.0050
      

             23.00 .01 גרד מ"מ 05 ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.02.0060
      

             22.00 .01 גרד מ"מ 04 ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.02.0070
      

             15.00 .01 גרד מ"מ 23 ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.02.0080
      

              9.00 .01 גרד מ"מ 52 ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.02.0090
      

             65.00 .6 גרד מ"מ 09 ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.02.0100
      

             38.00 .6 גרד מ"מ 57 ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.02.0110
      

             32.00 .6 גרד מ"מ 36 ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.02.0120
      

             17.00 .6 גרד מ"מ 05 ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.02.0130
      

             14.00 .6 גרד מ"מ 04 ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.02.0140
      

             14.00 .6 גרד מ"מ 23 ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.02.0150
      

              8.00 .6 גרד מ"מ 52 ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.02.0160
      

             33.00 .4 גרד מ"מ 57 ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.02.0170
      

             24.00 .4 גרד מ"מ 36 ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.02.0180
      

             17.00 .4 גרד מ"מ 05 ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.02.0190
      

             11.00 .4 גרד מ"מ 04 ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.02.0200
      

              8.00 .4 גרד מ"מ 23 ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.02.0210
      

20.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../058 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     058 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

              6.00 .4 גרד מ"מ 52 ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.02.0220
      

              3.00 .4 גרד מ"מ 61 ןליתאילופ רוניצ רטמ          41.02.0230
      
רפת ילב 04 לוידקס םירוחש הדלפ תורוניצ     41.02.0240
םירבוחמ תכמנומ הרקתב םייומס וא םייולג      

            133.00 .2" רטוקב םילתמו םיחפס תוברל ,הגרבהב רטמ           
      
04 לוידקס הדלפ רוניצל ריחמ תפסות     41.02.0250
תכרעמל רוניצה תעיבצ רובע ןוולגמ/רוחש      
תוברל ,"תורבא" תמגוד P-CPA שא יוביכ      
יופיצ 5.2SA תגרדל הדלפ ירגרגב יוקינ      
יבועב LAR-003 םודא ןווגב רטסאיל תקבאב      

             13.00 .2" רוניצה רטוק ,ןורקימ 06 רטמ           
הייקשה תורוניצ 20.14 כ"הס            

      
ם י ז ת מ ו  ם י ר י ט מ מ  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
םירוביחהו םירזיבאה לכ תא ללוכ ריחמה .1      
.הייקשהה תשרל      
      
.רגנ לא וללכי םיזתמהו םיריטממה לכ .2      
      
וא "רטנה" תרצות ריטממ תנקתהו הקפסא     41.03.0030
תויפ ללוכ ,ע"ש וא הטסורינמ  I - 13 םגד ע"ש      

            371.00 .םישרדנה רוביחה ירזיבא לכו 'חי           
      
וא "רטנה" תרצות ריטממ תנקתהו הקפסא     41.03.0040
לכו תויפ ללוכ ,קיטסלפמ I - 13 םגד ע"ש      

            218.00 .םישרדנה רוביחה ירזיבא 'חי           
      
וא "רטנה" תרצות ריטממ תנקתהו הקפסא     41.03.0050
לכ תויפ ללוכ ,הטסורינ  I - 02 םגד ע"ש      

            196.00 .םישרדנה רוביחה ירזיבא 'חי           
      
"רטנה" תרצות החיג ריטממ תנקתהו הקפסא     41.03.0060
לכו תויפ ללוכ , קיטסלפ I - 02 םגד ע"ש וא      

            119.00 .םישרדנה רוביחה ירזיבא 'חי           
      
"רטנה" תרצות החיג ריטממ תנקתהו הקפסא     41.03.0070
ללוכ , ןנווכתמ הרטלוא ,PGP םגד ע"ש וא      

             97.00 .םישרדנה רוביחה ירזיבא לכו תויפ 'חי           
      
"רטנה" תרצות החיג ריטממ תנקתהו הקפסא     41.03.0080
ירזיבא לכו תויפ ללוכ ,JGP םגד ע"ש וא      

             97.00 .םישרדנה רוביחה 'חי           
      
      

30.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../059 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     059 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תירוטור היפ ללוכ ,תסוומ SRP 0081 זתמ     41.03.0090

            104.00 1800uni-spray TM. 'חי           
      
תרצות תסוותמ החיג זתמ תנקתהו הקפסא     41.03.0100
ללוכ תויפ ללוכ  TSNI  םגד ע"ש וא "רטנה"      

             87.00 .םישרדנה רוביחה ירזיבא לכ 'חי           
      
)תסוותמ אל( ליגר החיג זתמ תנקתהו הקפסא     41.03.0110
ללוכ  SRS/ORP םגד ע"ש וא "רטנה" תרצות      

             65.00 .םישרדנה רוביחה ירזיבא לכ ללוכ תויפ 'חי           
      
- ץוח 2/1" ריטממל רגנ-לא תנקתהו הקפסא     41.03.0120

             19.00 .ע"ש וא VCH םינפ 'חי           
      
- ץוח 4/3" ריטממל רגנ-לא תנקתהו הקפסא     41.03.0130

             19.00 .ע"ש וא VCH םינפ 'חי           
      
ןייר" תרצות החיג ריטממ תנקתהו הקפסא     41.03.0140
לכו תויפ ללוכ 0005+ םגד ע"ש וא "דריב      

            163.00 .םישרדנה רוביחה ירזיבא 'חי           
      
ןייר" החיג תרצות ריטממ תנקתהו הקפסא     41.03.0150
לכו תויפ ללוכ ע"ש וא 0055+ םגד "דריב      

            174.00 .םישרדנה רוביחה ירזיבא 'חי           
      
ןייר" החיג תרצות ריטממ תנקתהו הקפסא     41.03.0160
לכו תויפ ללוכ ע"ש וא 5007+ םגד "דריב      

            381.00 .םישרדנה רוביחה ירזיבא 'חי           
      
ןייר" החיג תרצות ריטממ תנקתהו הקפסא     41.03.0170
תויפ ללוכ ע"ש וא הטסורינ 5007+ םגד "דריב      

            469.00 .םישרדנה רוביחה ירזיבא לכו 'חי           
      
ןייר" תרצות, החיג זתמ תנקתהו הקפסא     41.03.0180
לכו תויפ ללוכ ,ע"ש וא 4081 םגד "דריב      

             48.00 .םישרדנה רוביחה ירזיבא 'חי           
      
VCA 1"  ריטממל רגנ-לא תנקתהו הקפסא     41.03.0190

             19.00 .ע"ש וא BR 'חי           
      
R04 PM החיג ריטממ לש הנקתהו הקפסא     41.03.0200
ירזיבא לכו 'מטא 7.2 -ל תסוומ רגנ לא ללוכ      

             47.00 .םישרדנה רוביחה 'חי           
      
50TATOR-PM היפ לש הנקתהו הקפסא     41.03.0210

             28.00 .םישרדנה םירזיבאה לכו ןנס ללוכ גוס לכמ 'חי           
      
      
      

30.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../060 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     060 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיזתמ וא/ו םיריטממ לש הריהז הקתעה     41.03.0220
ללוכ ,םיניזמה היקשה יווק ללוכ םימייק      
תוארוהלו תינכותל םאתהב שדחמ הנקתה      
םלשומ עוציבל דע שורדה לכו ,רתאב חקפמה      

             57.00 .הדובעה לש 'חי           
םיזתמו םיריטממ 30.14 כ"הס            

      
ף ו ט פ ט  ת ו ר ו נ י צ  40.14 ק ר פ  ת ת       
      
ילרגטניא ףוטפט תורוניצ תסירפו הקפסא      
יחוורמו תוקיפסב מ"מ 61 רטוקב תסוומ      
ירבחמ ללוכ, תינכותב טרופמכ תופטפט      
םוחת( 'מ 2 לכ בוציי תודתי ,ע"ש וא "ןוסאלפ"      
תקפסאו )רב 5.3 ץחל דעו רב 5.0 ץחלמ תוסיו      
.הדובעה רתאל םישרדנה םירמוחה לכ      
      
מ"מ 61 תסוומ ףוטפט רוניצ תנקתהו הקפסא     41.04.0020

              2.00 .מ"ס 03 לכ חוורמ רטמ           
      
מ"מ 61 תסוומ ףוטפט רוניצ תנקתהו הקפסא     41.04.0030

              2.00 .מ"ס 06-05 לכ חוורמ רטמ           
      
מ"מ 61 תסוומ ףוטפט רוניצ תנקתהו הקפסא     41.04.0040

              2.00 .מ"ס 001-08 לכ חוורמ רטמ           
      
מ"מ 61 תסוומ ףוטפט רוניצ תנקתהו הקפסא     41.04.0050

              2.00 .מ"ס 051-021 לכ חוורמ רטמ           
      
י"פע ץעל היקשה תעבט תנקתהו הקפסא     41.04.0060

             12.00 .טרפ 'חי           
      
י"פע לקד ץעל היקשה תעבט תנקתהו הקפסא     41.04.0070

             17.00 .טרפ 'חי           
      
-לא + תסוומ "םערינוי" ןומט ףוטפט רוניצ     41.04.0080
ש/ל 3.2 לש הקיפסב מ"מ 61 רגנ לא + רזוח      
,הקפסא ,מ"ס 06-03 לכ חוורמ ש/ל 6.1 וא      
ףוטפט תורוניצ לש יוסיכו הנמטה ,הסירפ      
תוקיפסב מ"מ 61 רטוקב תסוומ ילרגטניא      
תודתיו םירבחמ ללוכ ,טרופמכ ףוטפט יחוורמו      

              8.00 .בוציי 'חי           
ףוטפט תורוניצ 40.14 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מכרז מסגרת   .../061 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     061 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ש א ר ל  ה נ ג ה  ת ו נ ו ר א  50.14 ק ר פ  ת ת       
ת כ ר ע מ       
      
תכרעמ ישארל הנגה תונורא תנקתהו הקפסא     41.05.0010
023/095/558 לדוגב ע"ש וא טיילוא תרצות      
הצעומ לש רטסאמ לוענמו הליענ תידי ללוכ      

          2,441.00 ."1 4/3" םהוש תימוקמ 'חי           
      
תכרעמ ישארל הנגה תונורא תנקתהו הקפסא     41.05.0020
2 לדוגב ע"ש וא "טיילרוא" תרצות      
לוענמו הליענ תידי ללוכ -023/095/0111      

          2,783.00 .םהוש תימוקמ הצעומ לש רטסאמ 'חי           
      
תכרעמ ישארל הנגה תונורא תנקתהו הקפסא     41.05.0030
לדוגב ע"ש וא "טיילרוא" תרצות      
לוענמו הליענ תידי ללוכ 023/587/0111      

          3,937.00 .םהוש תימוקמ הצעומ לש רטסאמ 'חי           
      
תכרעמ ישארל הנגה תונורא תנקתהו הקפסא     41.05.0040
לדוגב ע"ש וא "טיילרוא" תרצות      
לוענמו הליענ תידי ללוכ 023/5111/011      

          5,239.00 .םהוש תימוקמ הצעומ לש רטסאמ 'חי           
      
תכרעמ ישארל הנגה תונורא תנקתהו הקפסא     41.05.0050
לדוגב ע"ש וא "טיילרוא" תרצות      
לוענמו הליענ ידי ללוכ 023/5111/0521      

          6,151.00 .םהוש תימוקמ הצעומ לש רטסאמ 'חי           
      
תכרעמ ישארל הנגה תונורא תנקתהו הקפסא     41.05.0060
לדוגב ע"ש וא "טטיילרוא" תרצות      
    024/0731/6231 1-IGF הליענ ידי ללוכ  

          6,559.00 .םהוש תימוקמ הצעומ לש רטסאמ לוענמו 'חי           
      
תכרעמ ישארל הנגה תונורא תנקתהו הקפסא     41.05.0070
לדוגב ע"ש וא "טיילרוא" תרצות      
לוענמו הליענ תידי ללוכ 074/016/6221      

          5,215.00 .םהוש תימוקמ הצעומ לש רטסאמ 'חי           
      
תכרעמ ישארל הנגה תונורא תנקתהו הקפסא     41.05.0080
083/004/006 לדוג ע"ש וא "טיילרוא" תרצות      
הצעומ לש רטסאמ תוענמו הליענ תידי ללוכ      

          1,140.00 .םהוש תימוקמ 'חי           
      
333 רדנליצ יצח לוענמ תנקתהו הקפסא     41.05.0090

             33.00 .םהוש תימוקמ הצעומ לש רטסאמ 'חי           
      
םגד )לקוס( "0" רצוקמ סיסב תנקתהו הקפסא     41.05.0100
    M0239RO תודימב ע"ש וא טיילרוא תרצות  

          1,586.00 100/540/590. 'חי           
      
      
      

50.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../062 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     062 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םגד )לקוס( "1" רצוקמ סיסב תנקתהו הקפסא     41.05.0110
    M1239RO תודימב ע"ש וא טיילרוא תרצות  

          1,380.00 320/540/785. 'חי           
      
םגד )לקוס( "1" רצוקמ סיסב תנקתהו הקפסא     41.05.0120
    L123933/08RO ע"ש וא טיילרוא תרצות  

          16,558.00 .0021/587/023 תודימב 'חי           
      
םגד )לקוס( "2" רצוקמ סיסב תנקתהו הקפסא     41.05.0130
    M1239RO תודימב ע"ש וא טיילרוא תרצות  

          1,802.00 320/540/1115. 'חי           
      
תרגסמ םע ןוטב תקיצי תנקתהו הקפסא     41.05.0140
תכרעמה שארל IV/IGF םגדמ תונוראל תכתמ      

            327.00 .טרפ י"פע 'חי           
      
םגד "1" ןוטבל תרגסמ תנקתהו הקפסא     41.05.0150
    1009RO 2009 םגד "2" ואRO תרצות  

            258.00 .ע"ש וא טיילרוא 'חי           
      
תודימב 0246 םגדל סיסב תנקתהו הקפסא     41.05.0160

          1,780.00 .ע"ש וא טיילרוא תרצות 009/576/024 'חי           
      
ףוטפט תוחולשל זוקינ תכירב תבכרהו הקפסא     41.05.0170
ימוג רוניצו ריהמ רוביח ללוכ ,הפיטש זרב      

            263.00 .טרפ י"פע 'חי           
      
הסכימ ללוכ תרוקיב תחוש תבכרהו הקפסא     41.05.0180
ללוכ(םהוש תימוקמ הצעומ לש בותיכ םע ןקלוו      

            546.00 .מ"ס 06 רטוקב "הייקשה" )למס 'חי           
      
הסכימ ללוכ תרוקיב תחוש תבכרהו הקפסא     41.05.0190
םהוש תימוקמ הצעומ לש בותיכ םע ןקלוו      

            613.00 .מ"ס 08 רטוקב "הייקשה" )למס ללוכ( 'חי           
      
מ"ס 23 רטוק ע"ש וא "סקורב" הנגה תספוק     41.05.0200
ריווא ררחשמ /ץחל תסו רובע חטשב הנקתהל      

            332.00 .עקרקב ןגועמ הסכמו 'חי           
      

            209.00 .הסכימ + הכירב ללוכ םוקאו יטנא טרפ 'חי          41.05.0210
      
וא ימורט ןוטב תספוקמ םייח םיזרבל תוכירב     41.05.0220
מ"ס 04/04 םינפ תודימב רמוע 'בח לש יטסלפ      
,עקרקה ךותב תנקתומ מ"ס 05 דע קמועבו      

            256.00 .התיתחתב מ"ס 01 יבועב ץצח תובכש תוברל 'חי           
      
:תכרעמ ישאר תרבעהו קוריפ      
      
      

50.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../063 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     063 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
המדאב רובק תכרעמ שאר לש ריהז קוריפ     41.05.0240
יוסיכ ללוכ ,הרבעהל הנכהו ןורא וא זראו      
יוניפ רתאל תלוספ לכ יוניפו תיננג המדאב      
ורבעוי זגראהו תכרעמה שאר .רשואמ תלוספ      
י"פע הצעומב רחא רתאל וא הצעומה ינסחמל      

            874.00 .חקפמה תוארוה 'חי           
      
וא זגראו יליע תכרעמ שאר לש ריהז קוריפ     41.05.0250
תיננג המדאב יוסיכ ללוכ ,הרבעהל הנכהו ןורא      
.רשואמ תלוספ יוניפ רתאל תלוספ לכ יוניפו      
הצעומה ינסחמל ורבעוי זגראהו תכרעמה שאר      

            655.00 .חקפמה תארוה י"פע  הצעומב רחא רתאל וא 'חי           
תכרעמ ישארל הנגה תונורא 50.14 כ"הס            

      
ה י ק ש ה  י ב ש ח מ  60.14 ק ר פ  ת ת       
      
:תיזכרמ הרקבל םירבוחמה היקשה יבשחמ      
      
היצרגטניא םיללוכ היקשה יבשחמ תנקתה      
תמלשומ הנקתהל שורדה לכו להנמה זרכמל      
וידר ,הצק 'חיל תרושקתל וידר ,רבצמ ללוכ      
,רשקושיר ,תונטנא ,הרקב זכרמל תרושקתל      
,םיקרב תנגה ,יטמוטוא ןעטמ ,יוביג רבצמ      
ןיקתמ י"ע הנקתהו ROODTUO זראמ      
.השרומ      
      
הייקשה תרקב בשחמ תנקתהו הקפסא     41.06.0030
וא "טנריא" םיזרב 005 דע הלופכ תיטוחלא      

          36,052.00 .ע"ש 'חי           
      
8 דע תיטוחלא הצק תדיחי תנקתהו הקפסא     41.06.0040

          10,378.00 .ע"ש וא הלורוטומ "ויפרוקס" CD/CA םיזרב 'חי           
      
הבחרה תיטוחלא הצק תדיחי תבחרהל תפסות     41.06.0050
בחרומ "ויפרוקס" CD/CA םיזרב 61 -ל      

          2,294.00 .ע"ש וא הלורוטומ 'חי           
      
תולעפה 21 דע M ויפרוקס הייקשה בשחמ     41.06.0060
למשח רוביח תוברל ,ע"ש וא הלורוטומ תרצות      
ינוריעה זכרמל רושיק ,ןעטמ ,רבצמ ,שרדנכ      
תוירחאו ןרציה לש השרומ ןיקתמ י"ע הנקתהו      

          12,825.00 .הנשל 'חי           
      
42 דע בחרומ ויפרוקס הייקשה בשחמ     41.06.0070
תוברל ,ע"ש וא הלורוטומ תרצות תולעפה      
רושיק ,ןעטמ ,רבצמ ,שרדנכ למשח רוביח      
לש השרומ ןיקתמ י"ע הנקתהו ינוריעה זכרמל      

          14,725.00 .הנשל תוירחאו ןרציה 'חי           
60.14 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז מסגרת   .../064 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     064 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לכ ללוכ ויפרוקס הייקשה בשחמל הבחרה     41.06.0080
רוביחל םישורדה םירזיבאהו םירוביחה      
להנמ זכרמלו תכרעמ שארל ,םייק בשחמל      

          2,850.00 .הצעומב 'חי           
      
םייק טייניריא בשחמל תרושקת UIP םאתמ     41.06.0090
ללוכ ,םישורדה םירוביחהו םירזיבאה לכ ללוכ      

          6,650.00 .הנשל תוירחא 'חי           
      
זרב תיטוחלא הצק תדיחי תנקתהו הקפסא     41.06.0100

          3,823.00 .תילרגטניא הללוס ללוכ ,RX דדוב 'חי           
      
2 תיטוחלא הצק תדיחי תנקתהו הקפסא     41.06.0110

          4,807.00 .תילרגטניא הללוס ללוכ ,RX םיזרב 'חי           
      
4 תיטוחלא הצק תדיחי תנקתהו הקפסא     41.06.0120

          6,074.00 .תילרגטניא הללוס ללוכ ,RX םיזרב 'חי           
      
:תיטוחלא הצק תדיחי לש ריהז קוריפ      
      
ללוכ תיטוחלא הצק תדיחי לש שדחמ הנקתה     41.06.0140

          1,710.00 .האלמ הלעפהל דע םישורדה םירוביחה לכ 'חי           
      
גוסל םאתומ דיאונולוס תנקתהו הקפסא     41.06.0150

            306.00 .CD/CA לגרס י"ע הייקשה בשחמ 'חי           
      
ללוכ יראלוס 01W לנפ תנקתהו הקפסא     41.06.0160

          1,923.00 .םירבצמו דומע ,אשנמ 'חי           
      
תייזכרממ עובק 022CAV למשח תנזה     41.06.0170
יאלמשח תודובע ללוכ טייניריאל הרואת      
YYN לבכ עקש ,טמוטוא יצח ,ךמסומ      
    MM5.2/3 הנשל תוירחא ,הנקתה ,'מ 51 דעו,  

          1,529.00 'פמוק         .רשואמו ךמסומ קדוב לש הקידב  
      
תנמזהל 01W יראלוס את תנקתהו הקפסא     41.06.0180
אשנמ ג"ע ןקתומ ,LLEC-IRRI הצק תדיחי      
"2 ןוולוגמ דומע לע רבוחמ ,ינקיתו םאות      
תדיחי לא הנזה לבכ ,מ"ס 57 קמועב ןוטבמ      

          1,474.00 .רבוחמ הצק 'חי           
      
,יביטקא IMM שמתשמ ךסמ תנקתהו הקפסא     41.06.0190
שארב םילולכה םיטנמלאה לכ תא ללוכה      
תורישי הייקשה תלעפה רשפאמו תכרעמ      
שארב רושקה עדימה לכ לבקו ,ךסמהמ      

          1,710.00 .תמא ןמזב יפיצפסה 'חי           
      
:םיימוקמ היקשה ירקב      
      

60.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../065 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     065 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
.םירוביחו תוללוס םיללוכ הייקשהה ירקב לכ      
      
םגד 1CD ןוקלג בשחמ תנקתהו הקפסא     41.06.0220

            496.85 6001. 'חי           
      

            789.00 .4006 םגד 4CD ןוקלג רקב 'חי          41.06.0230
      

            878.00 .6506 םגד 6CD ןוקלג רקב 'חי          41.06.0240
      

            966.00 .9506 םגד 9CD ןוקלג רקב 'חי          41.06.0250
      

          1,249.00 .21506 םגד 21CD ןוקלג רקב 'חי          41.06.0260
      
)ידיג ודל ידיג תלתמ רבעמ( ידיג וד םאתמ     41.06.0270

              6.00 .ע"ש וא ןוקלג 'חי           
      
ןוקלגל הנגה תואספוק לש תנקתהו הקפסא     41.06.0280

            131.00 .לוענמ ללוכ תכתממ 01/81 'חי           
היקשה יבשחמ 60.14 כ"הס            

      
ת כ ר ע מ  י ש א ר  70.14 ק ר פ  ת ת       
      
י"פע רטוקב ויהי תכרעמה שאר ירזיבא לכ .1      
םייפיצפס םיפיעס טעמל תכרעמה שאר לדוג      
.הנוש רטוק טרופי םהב      
      
רוביח :א"פ רוניצ ללוכ A גוס תכרעמ שאר .2      
וא "תורוד" הזנורב ינוסכלא ףוגמ ,םימ רוקמל      
רוביח ע"ש וא ביגש דמ 4/3" ירודכ זרב ,ע"ש      
ןוטוונ וא רישי ץחל ןקתמ םימ 01/52 היזרבל      
ישאר ףוגמ ג"ע תשוחנ תירוניצ םע הזנורב      
.ע"ש וא "ירא" 1" ריווא םותסש      
      
רוקמל רוביח :לולכי B גוס תכרעמ שאר .3      
דמ ,ע"ש וא תורוד הזנורב ינוסכלא ףוגמ ,םימ      
"ירא" ריווא םותסש ,יאלמשח טלפ םע םימ      
הרומ ס ךורא תשר ןנסמ ,ע"ש וא בלושמ      
ץחל דמ ,ע"ש וא "דעימע" 'שמ 05 המיתס      
ע"ש וא "דמרב" ץחל תסוו ,רב סש 61 ןירצילג      
.ףוגמ לש הלעפה ללוכ      
      
תא וללכי תכרעמה ישארמ תואיציה לכ .4      
04R םגד ילוארדיה זרב :םיאבה םירזיבאה      
לכו ןליתאילופ יפיקז ,ע"ש וא "דמרב" הזנורב      
.תכרעמה שאר תבכרהל םישרדנה םירוביחה      
      
- 4/3" רטוקב תכרעמ שאר תנקתהו הקפסא     41.07.0050

            928.00 .91 'סמ טרפ י"פע B גוס 5.1" 'חי           
70.14 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז מסגרת   .../066 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     066 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
גוס 1" רטוקב תכרעמ שאר תנקתהו הקפסא     41.07.0060

          2,622.00 .91 'סמ טרפ י"פע A 'חי           
      
גוס 5.1" רטוקב תכרעמ שאר תנקתהו הקפסא     41.07.0070

          4,314.00 .91 'סמ טרפ י"פעכ A 'חי           
      
גוס 2" רטוקב תכרעמ שאר תנקתהו הקפסא     41.07.0080

          4,370.00 .91 'סמ טרפ י"פע A 'חי           
      

            322.00 .4/3" תכרעמה שארמ האיצי תפסוה 'חי          41.07.0090
      

            371.00 .1" תכרעמה שארמ האיצי תפסוה 'חי          41.07.0100
      

            524.00 .5.1" תכרעמה שארמ האיצי תפסוה 'חי          41.07.0110
      

            622.00 .2" תכרעמה שארמ האיצי תפסוה 'חי          41.07.0120
      
'שמ 021 4/3" רטוקב ןנסמ תבכרהו הקפסא     41.07.0130

             78.00 .ע"ש וא "דעימע" תרצות ןוניס תשר םע 'חי           
      
הרומ ךורא 1" רטוקב ןנסמ תבכרהו הקפסא     41.07.0140
וא "דעימע" תרצות ןוניס תשר םע המיתס      

            185.00 .ע"ש 'חי           
      
הרומ ךורא 5.1" רטוקב ןנסמ תבכרהו הקפסא     41.07.0150
וא "דעימע" תרצות ןוניס תשר םע המיתס      

            294.00 .ע"ש 'חי           
      
,ט גוסמ 2" יטמוטוא ןנסמ תבכרהו הקפסא     41.07.0160
    )FAT( זוקינ רוב ללוכ ע"ש וא "דעימע" תרצות  

          5,462.00 .ינורטקלא רקב ללוכ 'חי           
      
ע"ש וא "דעימע" תרצות ןנסמ תבכרהו הקפסא     41.07.0170

            983.00 ."2 ךורא 'חי           
      
דרוקר םע 5.1" רטמורדיה תבכרהו הקפסא     41.07.0180
וא "דמרב" תרצות Z-R09-RG םגד ןוזרבו      

          3,478.00 .ע"ש 'חי           
      
דרוקר םע 2" רטמורדיה תבכרהו הקפסא     41.07.0190
וא "דמרב" תרצות Z-R09-RG םגד ןוזרבו      

          3,828.00 .ע"ש 'חי           
      
ןיטקמ 5.1" רטמורדיה רפוס תבכרהו הקפסא     41.07.0200
ZX-U5-R29-RG םגד ןוזרבו דרוקר םע ץחל      

          4,178.00 .ע"ש וא "דמרב" תרצות 'חי           
      
      
      

70.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../067 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     067 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןיטקמ 2" רטמורדיה רפוס תבכרהו הקפסא     41.07.0210
ZX-U5-R29-RG םגד ןוזרבו דרוקר םע ץחל      

          4,370.00 .ע"ש וא "דמרב" תרצות 'חי           
      

            660.00 .5.1" ילמשח טלפ םע םימ דמ 'חי          41.07.0220
      

            874.00 .2" ילמשח טלפ םע םימ דמ 'חי          41.07.0230
      

            622.00 .1" יתריד םימ דמ 'חי          41.07.0240
      

             22.00 .4/3" ןירצילג ץחל דמ 'חי          41.07.0250
      
יכרד תלת ןוזרב + הזנורב ילוארדיה זרב     41.07.0260

            381.00 .4/3" רטוקב 'חי           
      
יכרד תלת ןוזרב + הזנורב ילוארדיה זרב     41.07.0270

            458.00 .1" רטוקב 'חי           
      
יכרד תלת ןוזרב + הזנורב ילוארדיה זרב     41.07.0280

            600.00 .5.1" רטוקב 'חי           
      
יכרד תלת ןוזרב + הזנורב ילוארדיה זרב     41.07.0290

            721.00 .2" רטוקב 'חי           
      
תרנצ ללוכ ישאר ילוארדיה זרבל ןוטוונ תפסות     41.07.0300

            546.00 .תשוחנ 'חי           
      

             22.00 .םוקאו יטנא תבכרהו הקפסא 'חי          41.07.0310
      
ןנוכתמ רישי ץחל ןיטקמ תבכרהו הקפסא     41.07.0320
וא "דמרב" תרצות 50VRP" רטוקב קיטסלפ      

            179.00 .)הכומנ הקיפסל( תכרעמה שארב ע"ש 'חי           
      
ןנוכתמ רישי ץחל ןיטקמ תבכרהו הקפסא     41.07.0330
וא "דמרב" תרצות VRP 1" רטוקב קיטסלפ      

            316.00 .)הכומנ הקיפסל( תכרעמה שארב ע"ש 'חי           
      
ןנוכתמ רישי ץחל ןיטקמ תבכרהו הקפסא     41.07.0340
שארב ע"ש וא "הקד" 1" רטוקב הזנורב      

            556.00 .תכרעמה 'חי           
      
ןנוכתמ רישי ץחל ןיטקמ תבכרהו הקפסא     41.07.0350
שארב ע"ש וא "הקד" 5.1" רטוקב הזנורב      

          1,132.00 .תכרעמה 'חי           
      
ןנוכתמ רישי ץחל ןיטקמ תבכרהו הקפסא     41.07.0360
וא "דמרב" תרצות VRP - 1" רטוקב הזנורב      

            578.00 .)הכומנ הקיפסל( תכרעמה שארב ע"ש 'חי           
      

70.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../068 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     068 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןנוכתמ רישי ץחל ןיטקמ תבכרהו הקפסא     41.07.0370
שארב ע"ש וא "הקד" 2" רטוקב הזנורב      

          1,201.00 .תכרעמה 'חי           
      
"ביגש" תרצות ירודכ 1" זרב תבכרהו הקפסא     41.07.0380

             90.00 .ע"ש וא 'חי           
      
תצרות ירודכ 5.1" זרב תבכרהו הקפסא     41.07.0390

            179.00 .ע"ש וא "ביגש" 'חי           
      
"ביגש" תצרות ירודכ 2" זרב תבכרהו הקפסא     41.07.0400

            207.00 .ע"ש וא 'חי           
      
CD יכרד וד ילמשח ףוגמ לש תנקתהו הקפסא     41.07.0410
4/3" רטוקב יטסלפ ע"ש וא "דמרב" תרצות      
םישרדנה םירוביחה לכו ןליתאילופ ףיקז ללוכ      

            262.00 .תכרעמה שארל ותבכרהל 'חי           
      
CD יכרד וד ילמשח ףוגמ לש תנקתהו הקפסא     41.07.0420
ללוכ 1" רטוקב יטסלפ ע"ש וא "דמרב" תרצות      
םישרדנה םירוביחה לכו ןליתאילופ ףיקז      

            262.00 .תכרעמה שארל ותבכרהל 'חי           
      
CD יכרד וד ילמשח ףוגמ לש תנקתהו הקפסא     41.07.0430

            503.00 .5.1" רטוקב ךא ל"נכ 'חי           
      

              6.00 .מ"מ 02 רטוקב א"פ רוניצ רטמ          41.07.0440
      
רטוק "םירמ" תמגודכ חישק CVP תורוניצ     41.07.0450
,235 י"ת יפל ע"ש וא )01 גרד( מ"מ 011      

            153.00 .גירח לוח תפיטע םע 'מ 1 קמועב םיחנומ רטמ           
      
BR 4/3" ריטממל רגנ לא תנקתהו הקפסא     41.07.0460

             19.00 .ע"ש וא VCA 'חי           
      
ןוילע חתפ םע 3" רטוק םימל רזוח לא םותסש     41.07.0470
תוברל 'מטא 61 לש הדובע ץחלל ,ךרואמ ריצו      

          3,605.00 .ןוגיע יגרבו םיידגנ םינגוא 'חי           
      

          2,755.00 .תינכות יפל םגדו גוס 2" ,5.1" חזמ 'חי          41.07.0480
      

          1,615.00 .1" חזמ 'חי          41.07.0490
תכרעמ ישאר 70.14 כ"הס            

      
      
      
      
      
      

קובץ: מכרז מסגרת   .../069 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     069 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ז ו ק י נ  ת ו ר ו ב ו  ם י ח ו ד י ק  80.14 ק ר פ  ת ת       
      
הדלפ לוורש תסנכה ,עופישב וא יקפוא חודיק     41.08.0010
רוביחו ךותיח תוברל 3"-8" םירטקב CVP וא      

            475.00 .רתאה יוקינו רמוח יוניפ ללוכ ,לוורשה רטמ           
      
ןויזה תוברל 04-03 תודוסיל יכנא חודיק     41.08.0020

            206.00 .תויומכה בתכ יפל ןוטבהו רטמ           
      
רטוק לוחלח רובל ןוטב תועבט םע יכנא חודיק     41.08.0030
יולימ ,מ"ס 07-05 ץוח רטוק ,םינפ מ"ס 06-04      
ללוכ ,ןוט 5 תקצי לירג הסכימ ,5 לדוג ץצחב      
י"פע רשואמ תלוספ יוניפ רתאל תלוספה יוניפ      

            568.00 .רתאה יוקינו חקפמה תטלחה רטמ           
      
רטוק לוחלח רובל ןוטב תועבט םע יכנא חודיק     41.08.0040
ץצחב יולימ ,מ"ס 09 ץוח רטוק ,םינפ מ"ס 08      
יוניפ ללוכ ,ןוט 5 תקצי לירג הסכימ ,5 לדוג      
י"פע רשואמ תלוספ יוניפ רתאל תלוספה      

            877.00 .רתאה יוקינו חקפמה תטלחה רטמ           
      
רטוק לוחלח רובל ןוטב תועבט םע יכנא חודיק     41.08.0050
לדוג ץצחב יולימ ,'מ 1.1 ץוח רטוק ,םינפ 'מ 1      
יוניפ ללוכ ,ןוט 5 תקצי לירג הסכימ ,5      
י"פע רשואמ תלוספ יוניפ רתאל תלוספה      

          1,444.00 .רתאה יוקינו חקפמה תטלחה רטמ           
      
,םינפ מ"ס 06 רטוק תויזרבל זוקינ רוב תיינב     41.08.0060
5.2 ץצח ,תועבט יתשמ יונב 'מ 5.1 קמוע      
,ןוטב מ"ס 5-ל ןוילעה קלחה רוגסל שי ,'ץניא      

            578.00 .חקפמה תואר י"פע זוקינ חתפל טרפ רטמ           
זוקינ תורובו םיחודיק 80.14 כ"הס            

      
י ר מ ו ח  ר ו ז י פ ו  ת ק פ ס א  90.14 ק ר פ  ת ת       
ם י ע ל ס ו  ם י י ו פ י ח  ,ם י ע צ מ  ,ן ו ש י ד       
      
רשואמ רוקממ וקפוסי םיעצמהו םינשדה לכ      
םיעצמו םינשד רוזיפו הקפסא .חקפמה י"ע      
.חקפמה תוארוה יפל וא/ו ינכטה טרפמה י"פע      
      
עצמכ תימוסמוס ץצח לש רוזיפו הקפסא     41.09.0020

            381.00 .חקפמה תייחנה יפל קחשמ ינקתמל ןוט           
      
מ"ס 2 דע לדוגב ףוט /ץצח לש רוזיפו הקפסא     41.09.0030

            157.00 .חקפמה תויחנה יפל ק"מ           
      
כ תודימב לחנ יקולח לש רוזיפו הקפסא     41.09.0040

            458.00 .חקפמה תויחנהו רושיא יפל מ"ס 51/01/7- ןוט           
      
מ"ס 9-6 תודימב לחנ יקולח רוזיפו הקפסא     41.09.0050

            458.00 .חקפמה תויחנהו רושיא יפל ק"מ           
90.14 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז מסגרת   .../070 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     070 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
-כ תודימב תלזב יקולח לש רוזיפו הקפסא     41.09.0060

            655.00 .חקפמה תויחנהו רושיא יפל מ"ס 51/01/7 ק"מ           
      

            109.00 .יטיפרג יטנא הקלב לחנ יקולח תחירמ ר"מ          41.09.0070
      
7 תוחפל לש הבכשב ,תלזב/לחנ יקולח ןוטיב     41.09.0080

            272.00 .לחנ יקולח תקפסא ללוכ ןבל ןוטב מ"ס ר"מ           
      
השק ריג ןבאמ ךרדמ יחטש רוזיפו הקפסא     41.09.0090
ללוכ  6-4 יבועב תקדוהמ תיתש ג"ע תרסונמ      
וא סורג ףוטב םיצירחה יולימו חטשמ סוליפ      

            109.00 .ןבל טלמ ר"מ           
      
ללוכ ,ןווגב מ"ס 01/06/04 תודימב אשד ןבא     41.09.0100
41"-4" ףוטמ מ"ס 5 יבועב זוקינ תבכש      
ללוכ ,8"-0" ףוטמ מ"ס 51 יבועב לודיג תבכשו      
עצמ ללוכ ,ל"נכ לודיג תבכשב םיללחב יולימ      

            142.00 .קודיהה רחאל מ"ס 02 יבועב 'א גוס ר"מ           
      

            161.00 .ןבל טנמצ סיסב לע ןווגב םלוא ,ל"נכ אשד ןבא ר"מ          41.09.0110
      
וא/ו שא יוביכ תובחרל תויטסלפ אשד תורווכ     41.09.0120
וא "סרגילופ" תרצות ,תיאבכל השיג יכרדל      
ללוכ ,שאה יוביכ י"ע רשואמה ,ע"ש וא "הטוג"      
41"-4" ףוטמ מ"ס 02 יבועב זוקינ תבכש      
ללוכ ,8"-0" ףוטמ מ"ס 02 יבועב לודיג תבכשו      
עצמ ללוכ ,ל"נכ לודיג תבכשב םיללחב יולימ      

            266.00 .מ"ס 04 יבועב 'א גוס ר"מ           
      
ןוכמ י"ע רשואמ ביטמ טסופמוק רוזיפו הקפסא     41.09.0130
יפל ,רטיל 52 קשב ,הדשה תורישו םינקתה      

             10.00 .ב"צמה טרפמב טרופמהו חקפמה תארוה 'חי           
      
ןוכמ י"ע רשואמ ביטמ טסופמוק רוזיפו הקפסא     41.09.0140
חקפמה תארוה יפל ,הדשה תורישו םינקתה      

            207.00 .ב"צמה טרפמב טרופמהו ק"מ           
      
תארוה יפל ,רשואמ לובכ רוזיפו הקפסא     41.09.0150

            381.00 .חקפמה ק"מ           
      
וא 81-81-81 גוסמ "לכ ןשד" רוזיפו הקפסא     41.09.0160

            102.00 .חקפמה תויחנה יפל ,ג"ק 52 לש םיקשב ע"ש 'חי           
      
4-0 וא , 02-4 8-0 לדוגב ףוט רוזיפו הקפסא     41.09.0170

             17.00 .חקפמה תויחנה יפל רטיל 52 קשב 'חי           
      
4-0 וא , 02-4 8-0 לדוגב ףוט רוזיפו הקפסא     41.09.0180

            343.00 .חקפמה תויחנה יפל ,ןוט 1 לש םיקשב 'חי           
      

90.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../071 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     071 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
4-0 וא 8-0 02-4 לדוגב ףוט רוזיפו הקפסא     41.09.0190

            207.00 .חקפמה תויחנה יפל ,תרוזפתב ןוט           
      
ק"מ 1 לש קנע קשב תבורעת רוזיפו הקפסא     41.09.0200
לדוגב ףוט + 03% לובכ 04% חפנב הבכרהש      
+02% רקלק יתיתפ + 01% ןנוסמ 8-0      
יפל "טוקומסוא" גוסמ ןשד תפסותב ,טסופמוק      
וא ע"ש וא "ןג-ילוס" תמגוד ,ק"מ/ג"ק 4 תומכ      
תפסותב גופס 02% -ו ףוט, 02% לובכ 06%      

            381.00 .ע"ש וא "טוקומסוא" ןשד ק"מ           
      
רטיל 05 לש םיקשב תבורעת רוזיפו הקפסא     41.09.0210
לדוגב ףוט + 03% לובכ 04% חפנב הבכרהש      
+ 02% רקלק יתיתפ + 01% ןנוסמ 8-0      
וא "טוקומסוא" גוסמ ןשד תפסותב ,טסופמוק      
וא "ןג-ילוס" תמגוד ,ק"מ/ג"ק 4 תומכ יפל"ש      
גופס 02% -ו ףוט, 02% לובכ 06% וא ,ע"ש      

             19.00 .ע"ש וא "טוקומסוא" ןשד תפסותב 'חי           
      
רשעומ "טוקומסוא" גוסמ ןשד רוזיפו תקפסא     41.09.0220
וא םישדוח 41-21 ךשמל םיטנמלאורקימב      

            815.00 .חקפמה תויחנה יפל ,ג"ק 52 לש קשב ע"ש 'חי           
      
לדוג תלזב ןבא יעלס לש רתאב החנהו הקפסא     41.09.0230
הנכהה תודובע לכ תא ללוכ מ"ס 061-08      

            655.00 .החנהו 'חי           
      
ויז טקל ןבא יעלס לש רתאב החנהו הקפסא     41.09.0240
הנכהה תודובע לכ תא םג ללוכ 051-07 לדוג      

            382.00 .החנהו 'חי           
      
דע ןבא לדוג ,םייעבט עלס ישוגמ היעלס תינב     41.09.0250

            328.00 .)רתאל ץוחמ עלסה תקפסא( ק"מ 3.0 ר"מ           
      
דע ןבא לדוג ,םייעבט עלס ישוגמ היעלס תינב     41.09.0260

            163.00 .)רתאה ךותמ עלסה תקפסא( ק"מ 3.0 ר"מ           
      
לדוגב תיעבט השק עלס ןבא יעלס לש הקפסא     41.09.0270
תנכה רחאל םתבצהו ,'חי/ק"מ 5.0 לעמ      
תייחנהב ,עלסמ תיינב אלל ,המיאתמ תיתשת      
תא םג ללוכ ריחמה .להנמה רושיאבו חקפמה      

            180.00 .תיתשתה תנ 'חי           
      
לכל םתלבוה ,םיעלסה יוקינ ,העלסמ קוריפ     41.09.0280
רחאל שדחמ םתבצהו חקפמה הרויש רתא      
יוקינ .ינכטואיג דב ללוכ תיתשת תנכה      
תלוספ יוניפ רתאל תלוספ לכ יוניפו םירתאה      

            114.00 .רשואמ 'חי           
      

90.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../072 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     072 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ינסחמל םיעלסה תרבעהו העלסמ קוריפ     41.09.0290

             48.00 .הייריעה 'חי           
      
םתבצהו הייריעה ינסחממ םיעלס תרבעה     41.09.0300
דבו תיתשת תנכה ללוכ ,חקפמה הרויש רתאב      

             70.00 .ינכטואיג 'חי           
      
תודימב םורט ןוטבמ )תוינדא( םיחרפ זגרא     41.09.0310

            912.00 .מ"ס 55 הבוגב מ"ס 08/08 'חי           
      
תודימב םורט וטבמ )תוינדא( םיחרפ זגרא     41.09.0320

            332.00 .מ"ס 22 הבוגב 001/03 'חי           
      
תודימב טילונרג רמג )תוינדא( םיחרפ זגרא     41.09.0330

            418.00 .מ"ס 22 הבוגב 001/03 'חי           
      
םיחטשבו תוכרדמ ,תושרוחב םיבשע תרבדה     41.09.0340

            191.00 .סוסיר תועצמאב םינוש םיפצורמ םנוד          
      
תוברל 05-02 זוקינו יופיחל תרוזפתב ףוט     41.09.0350
גירח( )ןוט 81 םומינימ( ןד שוגל דע הלבוה      

            229.00 .)0320.210.14 ףיעס לקד י"פע ןוט           
      
ררוחמ , ירכרוכ ןווגב ץעל המוג םוחית חתפ     41.09.0360
מ"ס 021/021 תודימב מ"ס 08 ימינפ רטוקב      

            500.00 'פמוק         ע"ש וא ןייטשרקא תרצות 4732 ט"קמ  
םיעלסו םייופיח ,םיעצמ ,ןושיד ירמוח רוזיפו תקפסא 90.14 כ"הס            

      
ם י צ ע  ת ת י ר כ ו  ה ק ת ע ה  01.14 ק ר פ  ת ת       
      
תודובע ללוכ שרוש יפושח םיצע תקתעה .1      
תוירחא ללוכ לופיטו ףונמב שומיש, תוולנ      
.ב"צמה טרפמב טרופמכ      
      
תוקתעהו תותירכל םיסחייתמ םיריחמה .2      
הלעמל לולכת הדובעהו הדימב דדוב ץעל      
.ץע לכל 52% לש החנה תתל שי םיצע ינשמ      
ירחאו לופיט לולכ םיחישו םיצע תליתש יריחמ      
.ב"צמה טרפמב טרופמכ      
      
טרפמב טרופמכ היהת םיצע תקתעה .3      
.ב"צמה      
      
.ב"צמה טרפמב טרופמכ םיצע תתירכ .4      
      
.שרוש יפושח  = .ש.ח .5      
      
      

01.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../073 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     073 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לכ תונפלו רתאה תוקנל שי הדובעה רמגב .6      
ח"ע רשואמ תלוספ יוניפ רתאל תלוספה      
.ןלבקה      
      
הבוגב )הינוטגנישו ללוכ אל( לקד ץע תקתעה     41.10.0070

          1,311.00 .תושרה םוחתב 'מ 5 דע 'חי           
      
םוחתב 'מ 8 דע 'מ 1.5 הבוגב לקד ץע תקתעה     41.10.0080

          1,857.00 .תושרה 'חי           
      
.ש.ח םינוש םיגוסמ םיצעו  םיתיז תקתעה     41.10.0090

            262.00 .םיינכמ םילכ תרזעב מ"ס 02 דע עזג רטוקב 'חי           
      
.ש.ח םינוש םיגוסמ םיצעו  םיתיז  הקתעה     41.10.0100

            546.00 .םיינכמ םילכ תרזעב מ"ס 03-02 עזג רטוקב 'חי           
      
.ש.ח םינוש םיגוסמ םיצעו  םיתיז תקתעה     41.10.0110

            764.00 .םיינכמ םילכ תרזעב מ"ס 05-03 עזג רטוקב 'חי           
      
.ש.ח םינוש םיגוסמ םיצעו  םיתיז תקתעה     41.10.0120

          1,529.00 .םיינכמ םילכ תרזעב רתויו מ"ס 05 עזג רטוקב 'חי           
      
1 עזג רטוק דע רגוב  ץע לש הליתשו הקתעה     41.10.0130

          1,474.00 .תושרה םוחתב 'מ 'חי           
      
'מ 4 דע הבוגב םינוש םיגוסמ לקד יצע תתירכ     41.10.0140
חטשהמ וקוליס תוברל ,עזגה םודיג ללוכ      

            491.00 .רשואמ תלוספ יוניפ רתאל 'חי           
      
8-1.4 הבוגב םינוש םיגוסמ לקד יצע תתירכ     41.10.0150
רתאל חטשהמ וקוליסו עזגה םודיג ללוכ ,'מ      

            874.00 .רשואמ תלוספ יוניפ 'חי           
      
םודיג ללוכ םיפסונ םירגוב םיצעו םיתיז תתירכ     41.10.0160
תלוספ יוניפ רתאל חטשהמ וקוליסו ,עזגה      

            655.00 .חקפמה תייחנה יפל רשואמ 'חי           
      
םירגוב סוטפילקאו המקש,סוקיפ יצע תתירכ     41.10.0170
יוניפו שרושה תריקע וא/ו עזגה םודיג ללוכ      
יפל רשואמ תלוספ יוניפ רתאל תלוספה      

            600.00 .חקפמה תויחנה 'חי           
      
רטוקבו 'מ 3 דע הבוגב ,םירגוב םיצע תתירכ     41.10.0180
)םזגה יוניפו םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 01-5 עזג      

            163.00 .רשואמ רתאל יוניפו 'חי           
      
      
      
      

01.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../074 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     074 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רטוקבו 'מ 3 דע הבוגב ,םירגוב םיצע תתירכ     41.10.0190
יוניפו םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 02-01 עזג      

            218.00 .רשואמ רתאל יוניפו )םזגה 'חי           
      
וניא ךא 'מ 3 דע הבוגב ,םירגוב םיצע תתירכ     41.10.0200
ללוכ( מ"ס 02-01 עזג רטוקבו 'מ 6 לע הלוע      

            327.00 .רשואמ רתאל יוניפו )םזגה יוניפו םיפנע םוזיג 'חי           
      
חטשב םניאש םיצעה יגוס לכמ םיפנע לוליד     41.10.0210
תלוספ יוניפ רתאל םזגה יוניפ ללוכ ,הקזחא      

            415.00 .אוטאט ללוכ חטשה לכ יוקינו רשואמ 'חי           
      
ץוח הדובעה םיצעה יגוס לכב ףונ תמרה     41.10.0220
םזגהו תלוספה יוניפו יוקינ :תוברל םילקדמ      
תוכיאל דרשמה י"ע רשואמ תלוספ יוניפ רתאל      
.רתאל הסינכה ימד םולשת תא ןכו הביבסה      
תועצמאב ףושינו אטוטי ,הקוני חטשה ןכ ומכ      

            103.00 .חופמ 'חי           
      
הבוגב ,והשלכ גוסמ םיילקד תופכ םוזיג     41.10.0230
תרזעב עצבתת הדובעה .'מ 1.11 דע הדובע      
הדובעה .דיחאו קלח ראשיי ךתחה םוקמו ןיכס      
וא/ו םסיסבמ תוריפהו תופכה םוזיג תללוכ      
עזג תראשהו םסיסבמ םישביה םיזיזה ףוליק      
יוקינו תלוספה קוליס ללוכ ,וכרוא לכל קלח      

            332.00 .חטשה 'חי           
      
)תירודכ ץע תרמצ תריצי( רודכ תרוצב בוציע     41.10.0240
תלוספה יוניפו יוקינ :תוברל ,םיצעה יגוס לכב      
דרשמה י"ע רשואמ תלוספ יוניפ רתאל םזגהו      
הסינכה ימםולשת תא ןכו הביבסה תוכיאל      
ףושינו אטוטי ,הקוני חטשה ןכ ומכ .רתאל      

            124.00 .חופמ תועצמאב 'חי           
      
,ללוכה הדובע םויל םיצע םוזיגל תווצ תקפסא     41.10.0250
,רוטקרטל ליעפמ ,ףונמ תיאשמ וא לס רוטקרט      
תועש 5.8 לש הדובע םויל יוניפל לעופו ,םזוג      

          3,059.00 .םזגה יוניפ אלל ע"י           
      
תכימת וא םילבכ תועצמאב םיפנע תרישק     41.10.0260
תארוה י"פע הכימת תוטומ תועצמאב םיפנע      
םינגוע רוצייו הקפסא תוברל ,חקפמה      
החיתמ ,הנקתה ,הרבעה ,םישורדה םירזיבאו      
ומכ .תינושאר 'מ 2 דע םישורדה רזעה ירח לכו      
יוניפ רתאל םזגהו תלוספה יוניפו יוקינ ןכ      

            258.00 ה תוכיאל דרשמה י"ע רשואמ תלוספ 'חי           
      

            589.00 .ץעל םישרוש ךותיח 'חי          41.10.0270
      

01.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../075 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     075 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
חקפמה תוארוה יפל םיצעה ישרושב לופיט     41.10.0280
קוריפו רוסינ ללוכ ריחמה .תובחרו תוכרדמב      
תדובעב וא םיינכמ םילכב ףוציר וא טלפסאה      
םתחירמ,שרושה רוסינ ,םישרושה יוליגל םיידי      
קוליס ,ותומדקל חטשה תרזחהו "םזלב הקל"ב      

             70.00 .רתאה יוקינו תלוספה ר"מ           
םיצע תתירכו הקתעה 01.14 כ"הס            

      
ם י צ ע  ת ע י ט נ ו  ה ק פ ס א  11.14 ק ר פ  ת ת       
ם י ח מ צ ו       
      
הלתשמהמ םינוש םיחיש וא םיצע תליתש .1      
לולכת .הביבסה בוציעו םינג ףגא לש תינוריעה      
.הליתשו הלבוה םריחמב      
      
,ץעה תולע :תלולכ םיצע תליתשו הקפסא .2      
,הליתש ,טסופמוקו םינשד ,הריפח ,הלבוה      
יוניפ רתאל תלוספ יוניפ ,תוכומס 2 ,היקשה      
טרפמב טרופמכ לכה תוירחאו רשואמ תלוספ      
.ב"צמה      
      

             12.00 .3 לדוגב םירערע תליתשו הקפסא 'חי          41.11.0030
      

             18.00 .4 לדוגב םירערע תליתשו הקפסא 'חי          41.11.0040
      

             27.00 .5 לדוגב םירערע תליתשו הקפסא 'חי          41.11.0050
      

             48.00 .6 לדוגב םירערע תליתשו הקפסא 'חי          41.11.0060
      

              4.00 .שרוש ייולג םידרו תליתשו הקפסא 'חי          41.11.0070
      

              7.00 .3 לדוג םידרו תליתשו הקפסא 'חי          41.11.0080
      

             16.00 .4 לדוג םידרו תליתשו הקפסא 'חי          41.11.0090
      

              3.00 ."תיסוכ" לדוגב םיחמצ הליתשו הקפסא 'חי          41.11.0100
      

              5.00 .2 לדוגב םיחמצ הליתשו הקפסא 'חי          41.11.0110
      

              8.00 .3 לדוג םיחמצ תליתשו הקפסא 'חי          41.11.0120
      

             15.00 .4 לדוג םיחמצ תליתשו הקפסא 'חי          41.11.0130
      

             22.00 .5 לדוג םיחמצ תליתשו הקפסא 'חי          41.11.0140
      

             43.00 .6 לדוג םיחמצ תליתשו הקפסא 'חי          41.11.0150
      

            175.00 .ליגר 7 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא 'חי          41.11.0160
11.14 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז מסגרת   .../076 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     076 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

            197.00 .לודג 7 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא 'חי          41.11.0170
      

            354.00 .8 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא 'חי          41.11.0180
      

            524.00 .9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא 'חי          41.11.0190
      

            710.00 .01 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא 'חי          41.11.0200
      
עזג רטוק 11 לדוג םיצע לש העיטנו הקפסא     41.11.0210

            807.00 .הכרדמב עקרקהמ /םילכיממ 5"-6" 'חי           
      
דודמ מ"ס 03 עזג רטוקב הנוש ןזמ רגוב רדה     41.11.0220
רטיל 06 תוברל ,עקרקה ינפמ מ"ס 03      

          1,311.00 ץעל טסופמוק 'חי           
      
41-4 לדוגב ףוט תבכש רובע ריחמ תפסות     41.11.0230
01 יבועבו רטיל 001 חפנב תחלצ ינפ-לע ץעל      
תרתוימ המדא קוליס ללוכ גירלפ ג"ע מ"ס      
רפנ הדובעכ ,חקפמה הרויש םוקמל רתאהמ      

             46.00 .ב"צמה טרפמב טרופמכ 'חי           
      
לעמ עזג רטוקב ,קיתע תיז ץע תעיטנו הקפסא     41.11.0240
תוחפל םיפנע לוציפ ינפל עזג הבוג ,מ"ס 07      
קרפ ינכטה טרפמב טרופמכ העיטנ .'מ 5.1      

          3,990.00 .םיצעה 'חי           
      
םיעזג הבוג ,םילצופמ תיז יצע תעיטנו הקפסא     41.11.0250
העיטנ .4" תוחפל תועורז רטוק 'מ 2 תוחפל      

            600.00 .םיצע קרפ ינכטה טרפמב טרופמכ 'חי           
      
םינוש םיגוסמ לקד יצע תעיטנו הקפסא     41.11.0260
8 ,'מ 2-5.1 לש עזג הבוגב ,חקפמה רושיאב      
ינפ-לע ףוט תבכש תוברל, תוחפל תופכ      
טרפמב טרופמכ, היקשה רוניצו תחלצה      

          1,377.00 .ב"צמה 'חי           
      
םינוש םיגוסמ לקד יצע תעיטנו הקפסא     41.11.0270
8 ,'מ 3-5.2 לש עזג הבוגב ,חקפמה רושיאב      
ינפ-לע ףוט תבכש תוברל ,תוחפל תופכ      
טרפמב טרופמכ, היקשה רוניצו תחלצה      

          1,805.00 .ב"צמה 'חי           
      
םינוש םיגוסמ לקד יצע תעיטנו הקפסא     41.11.0280
תופכ 8 ,'מ 3 לעמ עזג הבוגב ,חקפמה רושיאב      
תחלצה ינפ-לע ףוט תבכש תוברל,תוחפל      

          2,280.00 .ב"צמה טרפמב טרופמכ ,היקשה רוניצו 'חי           
      
      
      

11.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../077 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     077 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןזמ "רמת" לקד יצע תעיטנו הקפסא     41.11.0290
חקפמה רושיאב ,ידיהז ,יראב ,יוארדיח-ירד      
תוברל ,תוחפל תופכ 8 ,'מ 3-2 עזג הבוגב      
היקשה רוניצו תחלצה ינפ-לע ףוט תבכש      

          2,403.00 .ב"צמה טרפמברופמכ 'חי           
      
ןזמ "רמת" לקד יצע תעיטנו הקפסא     41.11.0300
חקפמה רושיאב ,ידיהז ,יראב ,יוארדיח-ירד      
תוברל ,תוחפל תופכ 21 ,'מ 5-6 עזג הבוגב      
,היקשה רוניצו תחלצה ינפ-לע ףוט תבכש      

          3,496.00 .ב"צמה טרפמב טרוכ 'חי           
      
עקרקהמ ,הזומולפ סוקוק לקד תעיטנו הקפסא     41.11.0310
טרפמב טרופמכ ,עזג הבוג 'מ 3-2 הבוג      

            546.00 .ב"צמה 'חי           
      
עקרקהמ ,הזומולפ סוקוק לקד תעיטנו הקפסא     41.11.0320
טרפמב טרופמכ ,עזג הבוג 'מ 5.3-3 הבוג      

            765.00 .ב"צמה 'חי           
      
עקרקהמ ,הזומולפ סוקוק לקד תעיטנו הקפסא     41.11.0330
טרפמב טרופמכ ,עזג הבוג 'מ 4-5.3 הבוג      

            983.00 .ב"צמה 'חי           
      
סנאפיסד הינוטסיול לקד תעיטנו הקפסא     41.11.0340
,עזג הבוג 'מ 7.0-6.0 רטיל 001 תיבחמ      

            371.00 .ב"צמה טרפמב טרופמכ 'חי           
      
עקרקהמ תימורד היטוב לקד תעיטנו הקפסא     41.11.0350

          1,032.00 .ב"צמה טרפמב טרופמכ 'מ 5.1-1.1 עזג הבוג 'חי           
      
רטיל 001 תיבחמ היטוב לקד תעיטנו הקפסא     41.11.0360

            567.00 .ב"צמה טרפמב טרופמכ ,עזג הבוג 'מ 8.0-7.0 'חי           
      
רטיל 001 תיבחמ לבס לקד תעיטנו הקפסא     41.11.0370

            340.00 .ב"צמה טרפמב טרופמכ 'מ 2-2.1 יללכ הבוג 'חי           
      
רטיל 001 תיבחמ ירנאק לקד תעיטנו הקפסא     41.11.0380

            480.00 .ב"צמה טרפמב טרופמכ 'מ 3-5.2 יללכ הבוג 'חי           
      

             36.00 .6 לדוג ינילבור סקיניפ תקפסא 'חי          41.11.0390
      
עזג הבוג 'מ 1 הבוג ינילבור סקיניפ תקפסא     41.11.0400

            152.00 .מ"ס 04-53 'חי           
      
הבוג 'מ +2.1 הבוג ינילבור סקיניפ תקפסא     41.11.0410

            257.00 .מ"ס 07 עזג 'חי           
      
      

11.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../078 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     078 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עזג הבוג 'מ +2 הבוג ינילבור סקיניפ תקפסא     41.11.0420

            464.00 .מ"ס 2.1-1.1 'חי           
      
יללכ הבוג עקרקהמ ספורמש תעיטנו הקפסא     41.11.0430

          1,135.00 .ב"צמה טרפמב טרופמכ ,'מ 5.2-9.1 'חי           
      
רטיל 001 תיבחמ ספורמש תעיטנו הקפסא     41.11.0440

            340.00 .ינכטה טרפמב טרופמכ ,'מ 5.1-2.1 יללכ הבוג 'חי           
      
6( 01 לדוג לכימב יאסרוט סקיצ תקפסא     41.11.0450

             51.00 .)רטיל 'חי           
      
6( 51 לדוג לכימב יאסרוט סקיצ תקפסא     41.11.0460

            139.00 .)רטיל 'חי           
      

            164.00 .)רטיל 7( 52 לדוג הטולובר סקיצ תקפסא 'חי          41.11.0470
      
07-06 עזג הבוג םינוש םיגוסמ סקיצ תקפסא     41.11.0480

            206.00 .מ"ס 08 -כ ףונ בחור ,מ"ס 'חי           
      
58-57 עזג הבוג םינוש םיגוסמ סקיצ תקפסא     41.11.0490

            288.00 .'מ +1 -כ ףונ בחור ,מ"ס 'חי           
      
,רטיל 051 הטולובר סקיצ תעיטנו תקפסא     41.11.0500

            699.00 .'מ 7.1-6.1 ףונ בחור ,'מ +02.1 עזג הבוג 'חי           
      
)רטיל 8( 001-06 לדוג םילכיממ הליתש     41.11.0510
גוויסל הלבטבו ב"צמה טרפמב טרופמכ      

             56.00 .ב"צמה טרפמב םיחמצ 'חי           
      
םינוש םיגוסמ תיותס תועקפ תליתשו הקפסא     41.11.0520

              0.95 .ע"ש וא "תפדוי" תלתשמ תרצותמ 'חי           
      
1 לדוג לכימב םייתנוע תליתשו הקפסא     41.11.0530

              1.90 .ב"צמה טרפמב טרופמכ 'חי           
      
םייפרוח רב יחרפב לופיטו העירז ,הקפסא     41.11.0540
טרופמכ הנושארה לודיגה תנוע לכ ךשמב      

          1,031.00 .ב"צמה טרפמב םנוד          
      
תנוע לכ ךשמב םייפרוח רב יחרפב לופיט     41.11.0550

            516.00 .ב"צמה טרפמב טרופמכ ךליאו היינשה לודיגה םנוד          
םיחמצו םיצע תעיטנו הקפסא 11.14 כ"הס            

      
      
      
      
      
      

קובץ: מכרז מסגרת   .../079 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     079 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ל י ת ש ו  ה ק פ ס א  21.14 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו ש  ם י ג ו ס מ  ת ו א ש ד מ       
      
עקרקב הלתמשב ולדגש תואשדמ וקפוסי .1      
.קתונמ עצמ לע וא הלק      
      
ךשמב תויחא םע לופיט ללוכ תואשדמ ריחמ .2      
הקפסאו ב"צמה טרפמב טרופמכ םישדוח 4      
.חקפמה תשירד י"פע רתאל      
      
/"היוקוק" ןזמ אשד תוטלפ תליתשו הקפסא     41.12.0030

             13.00 .טרפמב טרופמכ רחא ר"מ           
      

             10.00 .הדובע אלל ל"נה אשדה תקפסא ר"מ          41.12.0040
      
וא "םולפספ" ןזמ אשד תוטלפ תליתשו הקפסא     41.12.0050

             14.00 ."ורוטלא" ר"מ           
      
רפוס" םינזמ אשד תוטלפ תליתשו הקפסא     41.12.0060

             16.00 ."ןברד" ,"ולאפוב" ,"ורוטלא ר"מ           
      

             13.00 .הדובע אלל ל"נה אשדה תקפסא ר"מ          41.12.0070
      
ללוכ( מ"ס 8.2 יטטניס אשד תנקתהו הקפסא     41.12.0080
עבקי אשדה גוס ,'דכו םיעצמ ,חטשה תנכה      
טרפמב טרופמה י"פע עוציב .)להנמה י"ע      

            273.00 .ינכטה ר"מ           
      
ללוכ( מ"ס 5.3 יטטניס אשד תנקתהו הקפסא     41.12.0090
עבקי אשדה גוס ,'דכו םיעצמ ,חטשה תנכה      
טרפמב טרופמה י"פע עוציב .)להנמה י"ע      

            371.00 .ינכטה רטמ           
      
בוציעל שימג ןליפורפילופמ אשד םחות     41.12.0100
ןוגיע תודתי תוברל ,עקרק תובותכו תואשדמ      
גירח( ,ע"ש וא KCALB KCAJ םגד םירבחמו      

             44.00 .)0100.310.14 ףיעס לקד יפל רטמ           
םינוש םיגוסמ תואשדמ תליתשו הקפסא 21.14 כ"הס            

      
ם י צ ע ל  ר ז ע  ר מ ו ח  31.14 ק ר פ  ת ת       
      
.הדלפ תורוניצו תואטוחמ ץעמ תוכומס .1      
      
םירמוחה לכ תקפסא םיללוכ הדיחיה ריחמ .2      
.רתאל םישרדנה      
      
      
      
      
      
      

31.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../080 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     080 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
3 לש יללכ ךרואב ץע תכומס תבצהו הקפסא     41.13.0030
דוח םע ,מ"ס 5-3 תוחפל הנתשמ רטוקבו 'מ      
תוחפל 'מ 5.0 קמועל התעיקת תוברל ,הטמל      
05 ץעל לבחב התרישקו העיטנה רוב תיתחתל      
,תרמצה הבוגל תחתמו עקרקה ינפ לעמ מ"ס      
שימג יטסלפ רוניצ יעטק לש םילוורש תרזעב      

             10.00 .ץעה תנגהל 'חי           
      
,שרדנה ךרואב ץעמ הכומס לש דבלב הבצה     41.13.0040
הקלחמה ינסחממ ובכרב ןלבקה י"ע חקליש      
בוציעו םינג ףגא לש םינקתמ תקזחאל      
י"ע וקפוסיש הרישק יעצמא תוברל ,הביבסה      

              6.00 .ב"צמה טרפמב טרופמכ ןלבקה 'חי           
      
תודימב ץעל עבורמ ןגמ לש הבצהו הקפסא     41.13.0050
םינגועמ ,'מ 9.1 יללכ ךרואב מ"ס 04/04      
ףגא תמגוד יפל ,תוחפל 'מ 3.0 קמועל עקרקב      
יושע ןגמה .הביבסה בוציעו םינג      
םיחלפ תוגוז 2 לש הדלפ תייצקורטסנוקמ      
הטמל םיכותח מ"מ 04/01 תודימב םייכנא      
םיקושיח 3 י"ע ךותירב םירבוחמו עופישב      

            218.00 .ףוגל 'חי           
      
ןלבקה י"ע חקליש ץעל ןגמ לש דבלב הבצה     41.13.0060
,םימחתמ תקזחאל הקלחמה ינסחממ ובכרב      
יעצמא תוברל ,הביבסה בוציעו םינג ףגא      
טרפמב טרופמכ ןלבקנ י"ע וקפוסיש הרישק      

             26.00 .ב"צמה 'חי           
      
ב"צמה טרפ י"פע לוגע ןגמ לש הבצהו הקפסא     41.13.0070
יתשו טמורכקניצ תובכשיתשב העיבצ תוברל      
טרפמב טרופמכ קורי ןווגב ןתיא עבצ תובכש      

            218.00 .ב"צמה 8 'סמ טרפבו 'חי           
      
לש החנהו הקפסא רובע ץעל ריחמ תפסות     41.13.0080
ש.נ 052/3 "זפילופ" גוסמ םישרוש םסוח      

             41.00 .ע"ש וא "רקזפ" 'בח לש CRS 'חי           
      
"גילרפ" תוגורא אל תוינכטואיג תועירי     41.13.0090
ר"מ /'ג 002 לקשמב ןליפורפילופ/רטסאילופ      

              2.00 .'מ 001 ךרואו 'מ 5.2 בחורב לילג תזיראב ר"מ           
      
      
      
      
      
      
      
      

31.14 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../081 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     081 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
חקפמה תוארוה יפל םיצעה ישרושב לופיט      
קוריפו רוסינ ללוכ ריחמה .תובחרו תוכרדמב      
תדובעב וא םיינכמ םילכב ףוציר וא טלפסאה      
םתחירמ,שרושה רוסינ ,םישרושה יוליגל םיידי      
קוליס ,ותומדקל חטשה תרזחהו "םזלב הקל"ב      
.רתאה יוקינו תלוספה      

םיצעל רזע רמוח 31.14 כ"הס            
הייקשהו ןוניג 14 כ"הס            

      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  10.24 ק ר פ  ת ת       
      
תררוחמ תכתממ ןותפשא תנקתהו הקפסא     42.01.0010
ע"וש וא אכירא םחש תרצות ,"ןפייס" םגד      

            798.00 .ב"צמה 01 'סמ טרפבו טרפמב טרופמכ 'חי           
      
תוחולמ לוגע /עבורמ ןותפשא תנקתהו הקפסא     42.01.0020
חפמ ימינפ לכימ תוברל לזרב תרגסמו ץע      

            722.00 .ןוגיעו רטיל 03 ןוולוגמ 'חי           
      
תרצות סוטול םגד ןותפשא תנקתהו הקפסא     42.01.0030

          1,120.00 .ע"ש וא הכירא םחש 'חי           
      
םגד תררוחמ תכתממ לספס תנקתהו הקפסא     42.01.0040
טרופמכ ע"וש וא אכירא םחש תרצות "ןצינ"      

          1,140.00 .טרפמב 'חי           
      
טרופמכ תררוחמ תכתממ לספס תנקתה     42.01.0050
ותקפסא תוברל ,ףרוצמה ינכטה טרפמב      
ןרציה תוארוה י"פע הנקתה ,הצעומה ינסחממ      

            209.00 .להנמה וא/ו 'חי           
      
וד ליגר "הנולצרב" לספס תנקתהו הקפסא     42.01.0060

          1,450.00 .'מ 04.1-02.1 ךרואב יבשומ 'חי           
      
יבשומ וד "הנולצרב" לספס תנקתהו הקפסא     42.01.0070

          1,700.00 .רפושמ םלוא ל"נכ 'חי           
      
דח ליגר "הנולצרב" לספס תנקתהו הקפסא     42.01.0080

          1,350.00 .'מ 08.0 ךרואב יבשומ 'חי           
      
יבשומ דח "הנולצרב" לספס תנקתהו הקפסא     42.01.0090

          1,600.00 .רפושמ םלוא ל"נכ 'חי           
      
רטוקב רוניצמ םוסחמ דומע תנקתהו הקפסא     42.01.0100
תפיכב רוגסימ ,'מ 1.1 דע ללוכ הבוגו 6"-8"      

            333.00 .טרפ יפל רונתב עובצו ןוולוגמ לזרב 'חי           
10.24 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז מסגרת   .../082 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     082 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ם"גמע - ימוגמ המיסח דומע תנקתהו הקפסא     42.01.0110

            523.00 .ע"ש וא "סקימוג" 'בח לש 'חי           
      
תודימב הנייס ןודומע טנמלא תנקתהו הקפסא     42.01.0120
ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 52/51/51      

             25.00 .אוהשלכ ןווגב 'חי           
      
הבישי תכרעמ םגד קינקיפ ןחלוש תקפסא     42.01.0130
ע"ש וא "אכירא םחש" תרצות תיטפילא      

          3,040.00 'פמוק         .ב"צמה טרפמב טרופמכ  
      
תודימב הנייס ןודומע טנמלא תנקתהו הקפסא     42.01.0140
ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 04/51/51      

             30.00 .אוהשלכ ןווגב 'חי           
      
תודימב הנייס ןודומע טנמלא תנקתהו הקפסא     42.01.0150
ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 55/51/51      

             35.00 .אוהשלכ ןווגב 'חי           
      
תודימב הנייס ןודומע טנמלא תנקתהו הקפסא     42.01.0160
"ןייטשרקא" תרצות )הישילש( מ"ס 55/54/51      

            120.00 .אוהשלכ ןווגב ע"ש וא 'חי           
      
תודימב הנייס ןודומע טנמלא תנקתהו הקפסא     42.01.0170
"ןייטשרקא" תרצות )היעיבר( מ"ס 52/51/06      

             80.00 .אוהשלכ ןווגב ע"ש וא 'חי           
      
תודימב הנייס ןודומע טנמלא תנקתהו הקפסא     42.01.0180
"ןייטשרקא" תרצות )היעיבר( מ"ס 04/51/06      

            100.00 .אוהשלכ ןווגב ע"ש וא 'חי           
      
תודימב דדוב וקיסלק ןודומע תנקתהו הקפסא     42.01.0190
תיזח ,םידדצ ינשמ דוביע ללוכ מ"ס 01/02/05      

             25.00 .ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות ,דצו 'חי           
      
לש דבלב הנקתה וא ןוקית וא הנקתהו קוריפ     42.01.0200
לדוג וא/ו םגד וא/ו גוס לכמ  המיסח דומע      
,ןרצי תוארוה י"פע וא ינכטה טרפמב טרופמכ      

             67.00 .הדובעה רתאל הצעומה ןסחממ הקפסא ללוכ 'חי           
      
וא/ו גוס לכמ המיסח דומע רובע ריחמ תפסות     42.01.0210
לוענמ ללוכ ,ףלשנ וא לפקתמ לדוג וא/ו םגד      

             51.00 .תוחתפמ השולשו 'חי           
      
םגד לספסב תבלושמ הלוגרפ תנקתהו הקפסא     42.01.0220

          26,000.00 'פמוק         .ע"ש וא "בגש" תרצות "ידניג"  
      
טרופמכ ,"ןולא" םגד הלוגרפ תנקתהו הקפסא     42.01.0230

          1,995.00 .דבלב ינכטה טרפמב 'חי           
10.24 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז מסגרת   .../083 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     083 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
טרופמכ ,"ןולא" םגד הלוגרפ לש דבלב הנקתה     42.01.0240
הצעומה ינסחממ הקפסא ללוכ ,ינכטה טרפמב      

            475.00 .הדובעה רתאל 'חי           
      
םידיינ ףע רודכ ידומע גוז תנקתהו הקפסא     42.01.0250
ךותל םיסנכנ םידומעה 'מ 4 ךרואב 3" רוניצמ      
05/05/06 תודימב ןוטבב ןגועמ רוניצ לוורש      

          2,850.00 'פמוק         .מ"ס  
      
םגד )םילס 2( לסרודכל ןקתמ תנקתהו הקפסא     42.01.0260
ריבש יתלב ףוקש חול םע "0002 טקסב"      
00/0501 ט"קמ דומעל הנגה דופירו ןווכתמ      

          11,400.00 'פמוק         DO ע"ש וא "יל ןגמ" תרצות.  
      
טרפמב טרופמכ תועדומ חול תנקתהו הקפסא     42.01.0270

          2,090.00 .ב"צמה 'חי           
      
טרפמב טרופמכ תועדומ חול לש דבלב הנקתה     42.01.0280

            209.00 .ב"צמה 'חי           
      
םייושע דירודכ ירעש ינש תנקתהו הקפסא     42.01.0290
ללוכ DO 0801  ט"קמ םיעובק תכתמ תרגסמ      
DO ט"קמ די רודכל תדחוימ תינקית תשר      

          3,322.00 'פמוק         .ע"ש וא "יל ןגמ" 'בח תרצות 0772  
      
,דירודכ רובע לס רעש גוז תנקתהו הקפסא     42.01.0300
רעשה תרגסמו לוגע רוניצמ דלש .לסרודכו      
ןוגיע ללוכ ןבל רוחש םיספב העובצ תיזחב      
תשר תוברל ןוטב תודוסי תועצמאב הפצרל      
תנוכתמב לסרודכל ץע חול ללוכ ,םירעש      

          5,130.00 'פמוק         .לסרודכל תותשר תוברל תיפמילוא  
      
טרופמכ קינקיפ ןחלוש לש דבלב הנקתה     42.01.0310

            170.00 .ב"צמה טרפמב 'חי           
      

          1,140.00 'פמוק         .ינוציח דירודכו לסרודכ,ףערודכ ישרגמ ןומיס 42.01.0320
      
ןקתמ םע "רב םולהי" הייזרב תנקתהו הקפסא     42.01.0330
.ע"ש וא "אכירא םחש" תרצות םיקובקבל      
ללוכ ריחמה .ןרציה תוארוה י"פע הנקתה      

          6,650.00 .תיוולנ הדובע לכו הנקתה ,רתאל הקפסא 'חי           
      
לש דחא זרב "םולהי" הייזרב תנקתהו הקפסא     42.01.0340
תוארוה י"פע הנקתה .ע"ש וא "אכירא םחש"      
לכו הנקתה ,רתאל הקפסא ללוכ ריחמה .ןרציה      

          3,325.00 .תיוולנ הדובע 'חי           
      
      
      

10.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../084 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     084 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיזרב ינש "םולהי" הייזרב תנקתהו הקפסא     42.01.0350
י"פע הנקתה .ע"ש וא "אכירא םחש" תרבח לש      
,רתאל הקפסא ללוכ ריחמה .ןרציה תוארוה      

          4,275.00 .תיוולנ הדובע לכו הנקתה 'חי           
      
לכ ללוכ( זוקינ תכירב תנקתהו הקפסא     42.01.0360
םחש" תרצות אוהש גוס לכמ היזרבל )םיקלחה      

            361.00 .ןרציה תוארוה י"פע הנקתה .ע"ש וא "אכירא 'חי           
      
הכירבה לוחליח תכירב תנקתהו הקפסא     42.01.0370
הסכמ תיעקרק אלל ררוחמ קיטסלפמ היושע      
אוהש גוס לכמ היזרבל )םיקלחה לכ ללוכ( ןוטב      
יפ  הנקתה .ע"ש וא "אכירא םחש" תרצות      

            209.00 .ןרציה תוארוה 'חי           
      
גוס לכמ יוריק םע הלוגרפ תנקתהו הקפסא     42.01.0380
הדלפ וא/ו ןוטב וא/ו ץע ידומע לע אוהש      
ילירקא עבצב העיבצ ללוכ ,ריחמב םילולכה      
,שער ,ריווא גזמ יעגפ ינפמ ץעה לע הנגהו      
םיבייח עוציבה יטרפו תוינכות.'דכו תונובקר      

          1,235.00 .ןנכתמה לש םדקומ רושיאב ר"מ           
      
תנעשמו בשומ תכרעמ תנקתהו הקפסא     42.01.0390
"אכירא- םחש" תרצות תמגוד טמחש ןחלושו      
יפל הנקתה .ןוטב דוסי ללוכ ימדק חול ללוכ      

          4,275.00 .ןנכתמה רושיאבו ןרציה טרפמ 'חי           
      
רמג ןטק החצנה רודכ תנקתהו הקפסא     42.01.0400
הנקתהו הקפסא ,מ"ס 56 רטוק ץוחר טילונרג      

          1,900.00 .ןרציה תוארוה יפל 'חי           
      
רמג לודג החצנה רודכ תנקתהו הקפסא     42.01.0410
יפל הנקתהו הקפסא ,'מ 1 רטוק ץוחר טילונרג      

          5,320.00 .ןרציה תוארוה 'חי           
      
תמגודכ םיבשומ 4 ןחלוש לש הנקתהו הקפסא     42.01.0420

          4,085.00 .ןרציה תוארוה י"פע הנקתה. ןוירוג-ןב' דש 'חי           
      
םיינפוא תליענל ןקתמ לש הנקתהו הקפסא     42.01.0430
.ע"ש וא "תוחונו תואירב" םגד )הלריפס(      

          2,400.00 'פמוק         .'מ 0.2 ךרואב  
      
)היישילש( םיינפואל ןקתמ תנקתהו הקפסא     42.01.0440
"שעת רוא" םגד רונתב עובצו ןוולוגמ רוניצמ      

            450.00 'פמוק         .ע"ש וא  
      
      
      
      

10.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../085 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     085 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תמגוד גנופ-גניפ ןחלוש תנקתהו הקפסא     42.01.0450
תוארוה י"פע הנקתה ,ע"ש וא "אכירא םחש"      

          5,700.00 'פמוק         .ןרציה  
      
ןגב שומיש תוארוה טלש תנקתהו הקפסא     42.01.0460

          2,280.00 'פמוק         .ב"צמה טרפ י"פע  
      
היושע .הללצה תנקתהו הקפסא     42.01.0470
ליפורפ, תנוולוגמ תכתמ תייצקורטסנוקמ      
.חקפמה תטלחה י"פע עובצ ,לוגע /יעוביר      
וא "IREVOC" םגד גירא דבמ יושע יוריק      
71 'סמ טרפה י"פע היהי דבה גוס .ע"ש      

            214.00 .ב"צמה ר"מ           
      
הייושע "הנרבממ" הללצה  תנקתהו הקפסא     42.01.0480
םיהבגב םייפקיה םידומע םע יזכרמ דומעמ      
ליפורפ תנבלוגמ תכתממ תונתשמ תודימו      
.חקפמה תטלחה י"פע עובצ .לוגע וא/ו יעוביר      
.ע"ש וא  RF 59 רפושמ גירא דבמ יושע יור      
קזוח VU ינרק דגנכ הדימעו ההובג תופיפצ      
רושיא םע 862 - ברע 302 -יתש העירק      

            223.00 .יחמ תועצה פ"ע .הנקתה רחאל רוטקורטסנוק ר"מ           
      
ידומע לע םיטלש וא רורמת לש דבלב הבצה     42.01.0490
הייריעה ינסחממ ןלבקה י"ע וחקליש הדלפ      
04/03/03 תודימב ןוטבמ דוסי, הריפח תוברל,      
ביבס טלפסא/תופצרמה ןוקיתו מ"ס      

             80.00 .רתאה יוקינ,דומעה 'חי           
      
רטוק ,'מ 6 הבוג לגדל ןרות תנקתהו הקפסא     42.01.0500
טוחו תולגלג םע ,מ"מ 69.3 ןפוד יבוע ,4"      
יקלח לכ ,דוסי י"ע עקרקל ןגועמ ,המרה      

          1,800.00 .רוטרטסנוק רושיא ללוכ ,םינוולוגמ תכתמה 'חי           
      
ליג לעמ םידליל בלושמ ןקתמ תנקתהו הקפסא     42.01.0510
ינש ,רונתב העובצו תנוולוגמ תכתממ 4      
עבורמ חטשמ :םיטנמלא השישו םילדגמ      

          75,050.00 'פמוק         .'מ 01 הבוגב  
      
,4 ליג לעמ בלושמ ןקתמ תנקתהו הקפסא     42.01.0520
וד לדגמ רונתב העובצו תנוולוגמ תכתממ      
תומוק יתש ללוכה 'מ 52.1 הבוגמ יסלפמ      

          63,650.00 'פמוק         .םיטנמלא השימחו  
      
,4 ליג לעמ בלשמ ןקתמ תנקתהו הקפסא     42.01.0530
השושמ לדגמ רונתב העובצו תנוולוגמ תכתממ      
חטשמ ,םיטנמלא הנומשו םיסלפמ השישב      

          57,000.00 'פמוק         'מ 01.1 הכירד  
      

10.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../086 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     086 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכה תכתממ בלושמ ןקתמ תנקתהו הקפסא     42.01.0540

          25,128.00 'פמוק         .םילדגמ ינש  
      
השושמ בלושמ ןקתמ תנקתהו הקפסא     42.01.0550
:ללוכה 'מ 8.1 הבוגב 1 לדגמ לעב תכתממ      
הרהנמ תשלגמ ,העוב הקעמ ,היילע םלוס      
,'חי 5 תלתופמ הרהנמ השלגמ ,'חי העברא      

          30,481.00 'פמוק         .הרישי השלגמו ילריפס םלוס  
      
לעב תכתממ בלושמ ןקתמ תנקתהו הקפסא     42.01.0560

          31,683.00 'פמוק         .םילדגמ ינש  
      
לעב תכתממ בלושמ ןקתמ תנקתהו הקפסא     42.01.0570

          18,245.00 'פמוק         .דחא לדגמ  
      
יושע יתמוק וד בלושמ ןקתמ תנקתהו הקפסא     42.01.0580
השלגמ םע יתמוק וד ןתיב :ללוכ הדלפ      

          8,740.00 'פמוק         .קיטסלפמ  
      
יונב ,יתמוק וד בלושמ ןקתמ תנקתהו הקפסא     42.01.0590
,הדלפ יושע ,םידומצ םישלושמ םילדגמ ינשמ      
,הדלפמ סופיט םלוס ,הרשי השלגמ :ללוכ      

          15,841.00 'פמוק         .ינאידניא חטשמו תינותלקע השלגמ  
      

          2,090.00 'פמוק         .דחא ץיפק לע תכתממ תומד תנקתהו הקפסא 42.01.0600
      
לע תכתממ הלופכ תומד תנקתהו הקפסא     42.01.0610

          2,375.00 'פמוק         .דחא ץיפק  
      
חרפ תרוצב דרו הלע הדנדנ תנקתהו הקפסא     42.01.0620

          3,990.00 'פמוק         .םיציפק ינש לע םידלי 4 -ל  
      
םידלי 2 -ל דרו הלע תדנדנ תנקתהו הקפסא     42.01.0630

          4,750.00 'פמוק         .םיציפק ינש לע  
      
4 -ל ,םיכנל דרו הלע הדנדנ תנקתהו הקפסא     42.01.0640

          4,085.00 'פמוק         .םיציפק לע םידלי  
      
"ח" הרוצב היולת הדנדנ תנקתהו הקפסא     42.01.0650

          3,040.00 'פמוק         .הדלפ הנבמ דיחי שמתשמל  
      
"ח" תרוצב היולת הדנדנ תנקתהו הקפסא     42.01.0660

          2,850.00 'פמוק         .הדלפ הנבמ םישמתשמ ינשל  
      
"T" תרוצב היולת הדנדנ תנקתהו הקפסא     42.01.0670

          2,660.00 'פמוק         .הדלפ הנבמ םישמתשמ ינשל  
      

          9,690.00 'פמוק         .הלוגע הבישי תלסורק תנקתהו הקפסא 42.01.0680
      

10.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../087 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     087 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיבשומ העברא םע תינוכמ תנקתהו הקפסא     42.01.0690

          2,755.00 'פמוק         .בקונמ חפמ םיבשומו ןוגג ,הפצר םע ,הגהו  
      
השיש םע רטק יומד ןקתמ תנקתהו הקפסא     42.01.0700

          3,496.00 'פמוק         .הגה םע םיבשומ  
      
ןרוא ץעמ  ירלודומ  לוח זגרא תנקתהו הקפסא     42.01.0710
תודימב )היצנגרפמיא( הטוחמ יעבט      

          2,803.00 'פמוק         .מ"ס 02 קמועב ןקתומ 40/0.2/0.2  
      
תודימב ךא ל"נכ לוח זגרא תנקתהו הקפסא     42.01.0720

          3,088.00 'פמוק         .'מ 40/0.3/0.3  
      
וד "טוק טרופס" יופיצב טרופס שרגמ תעיבצ     42.01.0730
םאתהב םינוש םינווגב ילירקא יתבכש      

             40.00 .ןרציה תוארוהל ר"מ           
      
5 יבועב קוצי ימוג חטשמ תנקתהו הקפסא     42.01.0740
'סמ טרפבו טרפמב טרופמה י"פע עוציב - מ"ס      

            223.00 .ב"צמה 21 ר"מ           
      
8 יבועב קוצי ימוג חטשמ תנקתהו הקפסא     42.01.0750
'סמ טרפבו טרפמב טרופמה י"פע עוציב - מ"ס      

            284.00 .ב"צמה 21 ר"מ           
      
חטשמב )תורוצ( יתונמוא עוציבל ריחמ תפסות     42.01.0760

             42.00 .ימוג ר"מ           
      
וא/ו הקיציב ימוג יחטשמב םינוקית עוציב     42.01.0770

            337.00 .ר"מ 1 לדוגל דע הקבדהב ר"מ           
      
)הפש ינבא( תוחיטב יחטשמ תנקתהו הקפסא     42.01.0780
וא "סקימוג" 'בח לש מ"ס 51/53/001 ימוגמ      
הנקתה ,תוולנ תודובעו םירמוחה לכ ללוכ ע"ש      

            456.00 .ןרצי תוארוה י"פע 'חי           
ץוח טוהיר 10.24 כ"הס            

      
ם י י נ ו צ י ח  ר ש ו כ  י נ ק ת מ  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
לש קראפ סדליפנירג" םגד ינוציח רשוכ ןקתמ     42.02.0010
רפרפה תלועפ תא המדמה ע"ש וא "טרופס      
,ינשמהו ירקיעה הזחה ירירש חותיפו הדובעל      
מ"3 ןפוד יבועב יזכרמ דומע לע ןקתומה      
ןקתמה .עקרקל עבוקמו ינוסכלא דומעב ךמתנו      
העיבצו ןווליג ךילהת רבועו תכתממ יונב      

          13,766.00 'פמוק         רונתב םייטטסורקלא  
      
      

20.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../088 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     088 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לש קראפ סדליפנירג" םגד ינוציח רשוכ ןקתמ     42.02.0020
םילגר תקיחדל רניירטיטלוס ע"ש וא "טרופס      
קוזיחל שמשמה תינמז וב םישמתשמ העבראל      
יבג לעחא השקמכ יונב ןקתמה ךבסמ,םיילגרה      
ןקתמה .מ"ס 081 הבוגב יזכרמ הכימת דומע      

          19,228.00 'פמוק         רונתב תיטאסטקלא העיבצב עובצ  
      
לש קראפ סדליפנירג" םגד ינוציח רשוכ ןקתמ     42.02.0030
ןוילע ףוג גלפ לע הדובעל ע"ש וא "טרופס      
ןונגנמל תורבוחמה תוידי הכישמ תרוצב      
של וניה ןקתומה.ןמאתמה אסכ םע בולישב      
דצ לכ ןיב הנתשמ סמועב תינמז וב םישמתשמ      
לע תחא השקמכ יונב ןקתמה ךבסמ.ןקתמב      
.מ"ס 081 הבוגב יזכרמ הכימת דומע יבג      
העיבצב עובצו ןבלוגמ ןקתמה      

          15,951.00 'פמוק         רונתיטאטסטקלא  
      
לש קראפ סדליפנירג" םגד ינוציח רשוכ ןקתמ     42.02.0040
םייפתכ תציחל לע הדובעל ע"ש וא "טרופס      
ןונגנמל תובבותסמה תוידי תקיחד תרוצב      
שח וניה ןקתמה .ןמאתמה אסכ םע בולישב      
דצ לכ ןיב הנתשמ סמועב תינמז וב םישמתשמ      
לע תחא השקמכ יונב ןקתמה ךבסמ .ןקתמב      
מ"ס 081 הבוגב יזכרמ הכימת דומע יבג      
תאטסורטקלא העיבצב עובצו  ןוולוגמ ןקתמה      

          15,951.00 'פמוק         רונתב  
      
וא "טרופס לש קראפ םגד ינוציח רשוכ ינקתמ     42.02.0050
תציחל תרוצב הזחה ירירש לע הדובעל ע"ש      
אסכ םע בולישב ןונגנמל תורבוחמה תוידי      
םישמתשמ ינשל וניה ןקתמה ,ןמאתמה      
,ןקתמב דצ לכ ןיב הנתשמ סמועב תינמוב      
דומע יבג לע תחא השקמכ יונב ןקתמה ךבסמ      
ןוולוגמ ןקתמה מ"ס 081 הבוגב יזכרמ הכימת      

          15,951.00 'פמוק         רונתב תיטאטסורטקלא העיבצב עובצו  
      
לש קראפ סדליפנירג" םגד ינוציח רשוכ ןקתמ     42.02.0060
הריתחה תלועפ תא המדמה  ע"ש וא "טרופס      
לעב ,הזחו םיידי,בג ןומיאל דדוב שמתשמל      
הבישי רשפאמה הביכש יצח בשומ      
עובצו ןוולוגמ ןקתמה ,םינוש םיהבגבםמאתמל      

          9,396.00 'פמוק         רונתב תיטאטסורטקלא העיבצב  
      
      
      
      
      
      
      

20.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../089 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     089 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לש קראפ סדליפנירג" םגד ינוציח רשוכ ןקתמ     42.02.0070
יקסה תלועפ תא המדמה ע"ש וא "טרופס      
יונבן מ"ס 071 לש הבוגב ןקתמה .דיחיל      
מ"ס 06 רטוקב הדובע תוטומ העבראמ      
עובצו ןוולגמ ןקתמה ,םיילגר ישלגמל רבוחמה      

          11,799.00 'פמוק         רונתב תיטאטסרטקלא העיבצב  
      
קראפ לש סדליפנירג" םגד ינוציח רשוכ ןקתמ     42.02.0080
יקסה תולועפ תא המדמה ע"ש וא "טרופס      
םתוא לע דחי ינשה לומ דחא םינמאתמ וב ,יגוז      
יונבו"ס 071 לש הבוגב ןקתומה .םיישלגמ      
מ"ס 06 רטוקב הדובע תוטומ העבראמ      
ןוולוגמ ןקתמה ,םיילגר ישלגמל םירבוחמה      

          19,228.00 'פמוק         .רונתב תיטסורטקלא העיבצב עובמו  
      
קראפ סדליפנירג" םגד ינוציח רשוכ ןקתמ     42.02.0090
לע הדובעל הסרוכ הרוצב ע"ש וא "טרופס      
תלוקשמ לש הפנהו הבישיב םייכרבה תטישפ      
ןוולוגמ ןקתמה ,םילגרה תופכ תרזעב      

          9,396.00 'פמוק         רונתב תיטאטסורטקלא העיבצעובצו  
      
לש קראפ סדלניפירג"םגד ינוציח רשוכ ןקתמ     42.02.0100
ןטב ירירש ןומיא רשפאמה  ע"ש וא "טרופס      
ןגא ןמאמל ףסונב םינוש הדובע יבצמ ינשב      
4  תינמז וב הדובע רשפאמ ןקתמה .יגוז      
ןקתמה .תונוש תויוליעפ 3 לע םינמאתמ      

          15,077.00 'פמוק         .רונתב תיטאסורטקלא העיבצב עובצו ןוולוגמ  
      
לש קראפ סדליםנירג" םגד ינוציח רשוכ ןקתמ     42.02.0110
יגוז ריואב הדיעצ המדמה ע"ש וא "טרופס      
הזיחא תוידי הבוג לעב ,םינמאתמ ינשל      
,ןמאתמ לכל מ"ס 001 לש בחורב תונתשמ      
תלבגהל םיימימנפ םירפוטסב דייוצמ ןקה      
ןוולוגמ ןקתמה .תולעמ 07 לש חווטב העונתה      

          15,077.00 'פמוק         .רונתב תיטסורטקלא העיבצב עובצו  
      
לש קראפ סדליפנלירג" םגד ינוציח רשוכ ןקתמ     42.02.0120
םיינפואה תלועפ תא המדמה ע"ש וא "טרופס      
לעב .הביכש ינפוא תרוצב ,דיחי שמתשמל      
ןקה .הדלפ תקיצימ םילדפו הזיחא תוידי      

          9,614.00 'פמוק         .רונתב תיטאסורטקלא העיבצב עובצו ןוולוגמ  
      
לש קראפ סדליפנירג"םגד ינוציח רשוכ ןקתמ     42.02.0130
,יגוז ןטב תיילע תוטימ ע"ש וא "טרופס      
םיקפרמ תופיפכ עצבל םינמאתמ גוזל רשפאמ      
ןקתמה ,)םינמאתמ 4 דע( תינמז וב      

          9,396.00 'פמוק         ,רונתב תיטאטסורטקלא העיבצב עובצוןלוגמ  
      
      

20.24 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../090 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     090 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לש קראפ סדליפנירג " םגד ינוציח רשוכ ןקתמ     42.02.0140
6 רשפאמה יגוז רניירטיטלומכ ע"ש וא "טרופס      
,ךרי ןומיא ,בג יוסיעו ןומיא( לויוליעפ      
ןקתמ.)ראצה ירירשו ישאר וד ,םירטסמייא      

          14,858.00 'פמוק         .רונתב תיטאסטרטקלא העיבצב עובצו ןוולוגמ  
םיינוציח רשוכ ינקתמ 20.24 כ"הס            
ץוח טוהיר 24 כ"הס            

      
ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
רוצימ םיטנמלאל הז קרפ יפיעסב הנווכה .1      
.ןימזמה י"ע תרשואמ 'בח לש שעותמ      
      
.ריקב ןוגיע וא תודוסי ללוכ הנקתה .2      
      
תשר תפלחה י"ע תומייק תשר תורדג ינוקית     44.01.0030
םאתהב םידומעה רושיו התמלשה וא/ו המוגפ      

             52.00 .ךרוצל ר"מ           
      
עקרקה ינפ לעמ 'מ 02.2 הבוגב רדג גרוס     44.01.0040
תוטומ ,5/54/54 םייקפוא תיווז ילזרב 2 :ללוכ      
לכ מ"מ41 רטוק םייכנא םיכתורמ הדלפ      

            315.00 .העיבצו תודוסי ,'מ 01.2 לכ םידומע ,מ"ס11 רטמ           
      
מ"מ 22 רטוקב ןוולוגמ לוגע רוניצמ רדג     44.01.0050
שארב ןנושמ קרסמ תפסותב 'מ 5.1 הבוגב      
,מ"ס 51 תורוניצה יזכרמ ןיב קחרמ ,רדגה      
606/0 רטוקב ןוולוגמ עבורמ ליפורפמ םידומע      
קלחב תכתמ עבוכב יוסיכ םע 'מ  24.2 לכ מ"מ      
עבורמ  ליפורפמ רדגה לש ןותחתהו ןוילעה      
י"ע תרבוחמ רדגה .ןוולוגמ ,מ"מ 52/05      
םיכותירו םיגרב אלל  םיימינפ םירבחמ      

            260.00 .)רתאב רטמ           
      
מ"מ 22 רטוקב ןוולוגמ לוגע רוניצמ רדג     44.01.0060
שארב ןנושמ קרסמ תפסות 'מ0.2 הבוגב      
,מ"ס 01 תורוניצה יזכרמ ןיב קחרמ ,רדגה      
מ"מ 06/06 ןוולוגמ עבורמ ליפורפמ םידומע      
ןוילעה קלחב ,תכתמ עבורמ יוסיכ םע      
,מ"מ 52/05 עבורמ ליפורפ רדגה לש ןותחתהו      
םיימינפ םירבחמ י"ע תרבוחמ רדגה( .ןוולוגמ      

            283.00 .)םיכותיר אללו םיגרב אלל רטמ           
      
      
      
      

10.44 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../091 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     091 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
52/52 ןוולוגמו עבורמ ליפורפמ הכבס רדג     44.01.0070
ינש ,'מ 02.1 דע הבוגבו מ"ס01 לכ מ"ס      
,מ"מ 06/04 ןותחתו ןוילע םיעבורמ םיליפורפ      
בבוסמ ל"נה םיליפורפה ךרד םירבוע םיליפורפ      
עבורמ ליפורפמ םידומע ,רשי וא תולעמ 54ב      
תרבוחמ רדגה( .'מ0.3 לכ מ"מ 06/06 ןוולוגמ      
אללו םיגרב אלל םיימינפ םירבחמ י"ע      

            272.00 .)םיכותיר רטמ           
      

            305.00 .מ"ס 8 היהי םיליפורפה ןיב חוורה ךא ל"נכ רטמ          44.01.0080
      
52/52 ןוולוגמו עבורמ ליפורפמ הכבס רדג     44.01.0090
ינש ,'מ 06.1 דע הבוגבו מ"ס 01 לכ מ"ס      
,מ"מ 06/04 ןותחתו ןוילע םיעבורמ םיליפורפ      
ל"נה םיליפורפה ךרד םירבוע םיליפורפה      
ליפורפמ םידומע ,רשי וא תולעמ 54ב בבוסמ      
רדגה( .'מ 0.3 לכ מ"מ 06/06 ןוולוגמ עבורמ      
אללו םיגרב אלל םיימינפ םירבחמ י"ע תרבוחמ      

            326.00 .)םיכותיר רטמ           
      
52/52 ןוולוגמו עבורמ ליפורפמ הכבס רדג     44.01.0100
םיליפורפ ינש 'מ 0.2 הבוגבו מ"ס 01 לכ מ"ס      
םיליפורפ ,מ"מ 06/04 ןותחתו ןוילע םיעבורמ      
54ב בבוסמ ל"נה םיליפורפה ךרד םירבוע      
עבורמ ליפורפמ םידומע ,רשי וא תולעמ      
תרבוחמ רדגה( .'מ0.3 לכ מ"מ 06/06 ןוולוגמ      
אללו םיגרב אלל םיימינפ םירבחמ י"ע      

            370.00 .)םיכותיר רטמ           
      

            395.00 .מ"ס 8 היהי םיליפורפה ןיב חוורה ךא ל"נכ רטמ          44.01.0110
      
,יולק רטסאילופ עבצ רובע ריחמ תפסות     44.01.0120

             54.00 .רונתב ר"מ           
      
וא" ,"ןולייא" םגד יטוחמ תכתורמ תשרמ רדג     44.01.0130
םע ,עקרקה ינפמ 'מ 06.1 הבוגב ע"ש      
5.4 רטוקב םיכושמ הדלפ יטוחמ תוצבשמ      
תיביטרוקד החשקה תרוק ,מ"מ 05/051 מ"מ      
5.2 לכ םידומע .מ"מ 5 רטוקב םיטוח השולשמ      
הפיכב םיסוכמ מ"ס 02.2/06/06 ליפורפמ 'מ      

            205.00 .םינוולוגמ םידומעהו תשרה ,תיביטרוקד רטמ           
      
,ע"ש וא "ןולייא" םגד תכתורמ תשרמ רדג     44.01.0140
הדלפ יטוחמ תוצבשמ םע ,'מ 00.2 הבוגב      
תרוק ,מ"מ 05/051 מ"מ 5.4 רטוקב םיכושמ      
מ"מ 5 רטוקב םיטוחמ תיביטרוקד החשקה      
םידומעהו תשרה .'מ 00.3 לכ םידומעו      

            240.00 .םינוולוגמ רטמ           
      

10.44 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../092 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     092 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רוא" תרצות "ןח" םגד תכתורמ תשרמ רדג     44.01.0150

            180.00 .'מ 1.1 הבוגב ע"ש וא "שעת רטמ           
      

            235.00 .'מ 05.1 הבוגב םלוא ,ל"נכ רטמ          44.01.0160
      
"תורדש" םגד השק הדלפ יטוחמ תכתורמ רדג     44.01.0170
ללוכ ,עקרקה ינפמ 'מ 05.2 הבוגב ע"ש וא      
.מ"ס 05 ךרואב יעופיש דח יליע םקעמ      
ךושמ הדלפ  טוחמ מ"מ 05/051 תוצבשמ      
החשקה תרוק םעו מ"מ 5.4 רטוקב      
,מ"מ 5 רטוקב םיטוח השולשמ תיביטרוקד      
מ"ס 53.2/04/08 ינבלמ ליפורפמ םידומע      
הפיכב /תוכתורמ תויקסדב הלעמלמ םימוטאה      
םידומעהו תשרה .'מ 00.3  לכ תיביטרוקד      

            310.00 .םינוולוגמ רטמ           
      
תרגסמו 'מ 00.2 הבוגב תיביטרוקד רדג     44.01.0180

            305.00 .מ"מ 5/06 חוטש לזרבמ רטמ           
      

            200.00 .'מ 01.1 הבוגב םלוא ,ל"נכ רטמ          44.01.0190
      
תרגסמ םע 'מ 00.2 הבוגב תיביטרוקד רדג     44.01.0200
אלל תולגועמ תוניפ ,1" רטוקב ףפוכמ רוניצמ      
תוצבשמב תכתורמ ,תשרב םיצוק תטילב      
.מ"מ 5 רטוקב ךושמ הדלפ טוחמ מ"מ 05/051      
הפיכב םיסוכמ 2" רטוקב םילוגע םידומע      
אלל םירוביחה 'מ 51.2 לכ תיביטרוקד      
"ןוויס" םגד ,םינוולוגמ רדגה יקלח לכ ,םיכותיר      

            326.00 .ע"ש וא "שעת רוא" תרצות רטמ           
      

            220.00 .'מ 01.1 הבוגב םלוא ,ל"נכ רטמ          44.01.0210
      
'מ 5 הבוגב טרופס שרגמל תיביטרוקד רדג     44.01.0220
5.4 יבוע 051/05 השק הדלפ יטוח תשרמ      
ןיב קחרמ ,מ"מ 6.2 ןפוד יבועו 3" ידומע מ"מ      
,2" רטוקב הנוילע בחור תרוק ,'מ 3 לכ םיזכרמ      
,הנותחתו תיזכרמ בחור תרוק מ"מ 2.2 ןפוד      
תוירוחא תוכימת מ"מ 2.2 ןפוד 1 ¼" רטוקב      
תשרה רוביח .'מ 5.0 רדגהמ קחרומ 3" רוניצמ      
02 תועצמאב תרבוחמ מ"ס 01 לש הפיפחב      
רוביחה .מ"מ 5.1 יבועב דלח לא הדלפ יקבח      
3 יבועב ךא ל"נכ םינספות תועצמאב תודומעל      
819 י"ת יפל םינוולוגמ רדגה יטנמלא לכ מ"מ      

            950.00 .תודוסי ללוכ רטמ           
      
םלוא טרופס שרגמל ל"נכ תיביטרוקד רדג     44.01.0230

          1,200.00 .'מ 6 הבוגב רטמ           
      
      

10.44 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../093 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     093 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םלוא טרופס שרגמל ל"נכ תיביטרוקד רדג     44.01.0240

            650.00 .'מ 4 הבוגב רטמ           
      
היילקב רטסאילופ עבצ רובע ריחמ תפסות     44.01.0250
ןווגב .טרופס ישרגמל תורדגו םירעשל רונתב      
08 לש ילמינימ יבועב ,ןימזמה תושירד י"פע      

            100.00 .ןורקימ רטמ           
      
תרצות "לופכ ןויצ" םגד לס רודכ ישרגמל רדג     44.01.0260
רוא תרצות "תורגסמ טרופס" /"ילרוא תורדג"      
ללוכ ןוולוגמ לכה 'מ 4 הבוגב ע"ש וא ,"שעת      

            850.00 .מ"ס 4/04/04 תודוסי רטמ           
      

            750.00 .'מ 3 לש הבוגב םלוא ל"נכ רטמ          44.01.0270
      
"ילרוא תורדג" תרצות טרופס שרגמל רדג     44.01.0280
,ע"ש וא הלופכ "ןויצ" םגדמ 'מ 00.4 הבוגב      

          1,100.00 .םח ץבאב ןוולוגמ רטמ           
      
ד.ע ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ תנקתהו הקפסא     44.01.0290
םיקוזיח י"ע ריקב ןגועמ 5.1" רטוקב מ"מ 9.2      
רוניצל םיכתורמ 4/3" רטוקב ןוולוגמ רוניצמ      
,מ"ס 08 לכ ריקה ךותב םינטובמו ישאר      

            190.00 .העיבצ תוברל רטמ           
      
םיכנל הפמרלו ןוחטב הקעמ תנקתהו הקפס     44.01.0300
םידומעו ןותחת טומ, זחאמה, מ"ס 011 הבוגב      
הדלפ תורוניצ םייושע 'מ 52.1 דע םיקחרמב      
מ"מ 2 ןפוד יבוע םע "2 רטוקב םינוולוגמ      
ןוגיע תוטלפ תוברל ,םהיניב םיכתורמה      
2 םע מ"מ 051/051/6 תודימב םידומעל      
/מ"ס 04 ךרואבו מ"מ 41 רטוקב ןוגיע תוטומ      

            250.00 .5.0 רטוקב ספלפ יגרב 2 י"ע ןוגיע רטמ           
      

            340.00 .םיינקת םיהבגב לופכ הקעמ ךא ל"נכ רטמ          44.01.0310
      
ןווגב עובצו ןוולוגמ היחמצל הנגה הקעמ     44.01.0320
הצעומ לש םגד ,מ"ס 06 הבוגב ,רחביש      

            180.00 .םהוש תימוקמ רטמ           
      
"ונוא .ק"םגד 'מ1.1 הבוגב )הקעמ( רדג     44.01.0330
רוא" תרצות "רדמס" /"ילרוא" תורדג תרצות      

            370.00 .ע"ש וא "שעת רטמ           
      
תרצות "רשנ" םגד לוגע לזרבמ תוגרדמב רדג     44.01.0340

            340.00 .ע"ש וא"ילרוא" תורדג רטמ           
      
לש הבוגל אוהש גוס לכמ תמייק רדג תהבגה     44.01.0350

            130.00 .םיעובצו םינוולוגמ הדלפ יליפורפמ 'מ5.0 דע רטמ           
10.44 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז מסגרת   .../094 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     094 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לעמ 'מ 1.1 הבוגב לגר יכלוהל תוחיטב הקעמ     44.01.0360
ד.ע 08/08 הדלפ ידומעמ יושע הכרדמה ינפ      
לש קחרמב הפיכב ךותרב םיסוכמ  מ"מ 53.2      
מ"ס 05 תוחפל המדאב םינטובמ,'מ 05.1      
'מ 05.1 לש סוידרב םילגועמ תורוניצ 2 םהינב      
םינוולגמ רדגה יטנמלא ללוכ 5.1" רטוקבו      

            370.00 יפל ןווגב רונתב םיעובצו רטמ           
      
"שעת רוא" תרצות תכתממ תוחיטב הקעמ     44.01.0370
,ע"ש וא "ידנלוה" םגד "ילרוא" /"הילד" םגד      
עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב      

            290.00 .רונתב רטמ           
      
רוא" תרצות "רפושמ ןרע" םגד תכתמ רדג     44.01.0380
םיטנמלאה לכ ,'מ 1.1 הבוגב ,ע"ש וא "שעת      

            290.00 .רונתב םיעובצו םינוולוגמ רטמ           
      
תרצות "רפושמ רימת" םגד ררוחמ חפמ רדג     44.01.0390
ןוולוגמ ,'מ 01.1 הבוגב ,ע"ש וא "שעת רוא"      

            590.00 .רונתב עובצו רטמ           
      
חפמ הינבה רתאל רדג תנקתהו הקפסא     44.01.0400
תב תייריע תויחנה יפל 'מ 2 הבוגב תירוכסיא      
ידומעו רעש ,הדובעה רמגב הקוריפ תוברל ,םי      
תודובע עוציב תפוקתב התקוזחתו רעש      

            157.00 .רתאב רטמ           
      
.ד.ע ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ תנקתהו הקפסא     44.01.0410
םיקוזיח י"ע ריקב ןגועמ /5.1" רטוקב מ"מ 9.2      
רוניצל םיכתורמ 4/3" רטוקב ןוולוגמ רוניצמ      
,מ"ס 08 לכ ריקה ךותב םינוטבמו ישאר      

            190.00 .העיבצ תוברל רטמ           
      
םיכנל הפמרלו ןוחטב הקעמ תנקתהו הקפסא     44.01.0420
םידומעו ןותחת טומ ,זחאמה ,מ"ס 09 הבוגב      
הדלפ תורוניצ םייושע 'מ 52.1 דע םיקחרמב      
מ"מ2 ןפוד יבוע םע "2 רטוקב םינוולוגמ      
ןוטבל ןוגיע תוטלפ תוברל, םהיניב םיכתורמה      
ןוגיע תוטומ 2 םע מ"מ 051/051/6 תודימב      
2 י"ע ןוגיע וא מ"ס 04 ךרואבו מ"מ 41 רטוקב      

            250.00 5.0 רטוקב ספלפ יגרב רטמ           
תורדג 10.44 כ"הס            

      
ה ד ל פ מ  ם י ר ע ש  20.44 ק ר פ  ת ת       
      
הקפסא םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכ      
.הנקתהו      
      

20.44 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../095 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     095 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
01.1/1 תודימב םינוולוגמ םייפנכ דח םירעש     44.02.0020
,ע"ש וא "ילרוא" תרצות "ןויצ" תמגודכ מ"ס      

          1,000.00 מ"ס 04/04/04 תודוסי ללוכ 'חי           
      
תודימב םינוולוגמ םייפנכ דח םירעש     44.02.0030
"ילרוא" תרצות "ןויצ" תמגודכ מ"ס 00.2/02.1      

          2,000.00 .מ"ס 05/05/05 תודוסי ללוכ ,ע"ש וא 'חי           
      

          2,200.00 .מ"ס 00.2/54.1 תודימב םלוא ,ל"נכ 'חי          44.02.0040
      
רטוקב רוניצמ תרגסמ יפנכ דח שפשפ רעש     44.02.0050
תכתורמ תשרו מ"מ 2.2  ןפוד יבוע 1 4/1"      
541/002 תודימב ,ןוולוגמ מ"מ 5/051/05      
רטוקב ןוולוגמ רוניצמ רעש ידומע תוברל ,מ"ס      
מ"ס 04/04/04 ןוטב תודוסיל םינוטבמ 2"      
שפשפה רעש .רדג תמגודכ הליענ חירבו      

          1,950.00 .םח ץבאב ןוולוגמ 'חי           
      
רטוקב רוניצמ תרגסמ יפנכ דח שפשפ רעש     44.02.0060
תכתורמ תשרו מ"מ 2.2  ןפוד יבוע 1 ¼"      
021/002 תודימב ,ןוולוגמ מ"מ 5/051/05      
רטוקב ןוולוגמ רוניצמ רעש ידומע תוברל ,מ"ס      
מ"ס 04/04/04 ןוטב תודוסיל םינוטבמ 2"      
שפשפה רעש .רדג תמגודכ הליענ חירבו      

          1,600.00 .םח ץבאב ןוולוגמ 'חי           
      

            850.00 .מ"ס 011/01 תודימב ךא ל"נכ 'חי          44.02.0070
      
תרגסמ מ"ס 002/074 תודימב יפנכ וד רעש     44.02.0080
תכתורמ תשרו מ"מ 06/04/6.2 ליפורפמ      
ליפורפמ רעש ידומע תוברל מ"מ 05/051/5      
ןוטב תודוסיל םינוטבמ מ"מ 001/001/4      
ץבאב ןוולוגמ רעשה .רדג םגד מ"ס 808/08/0      

          4,950.00 .םח 'חי           
      
תודימב םינוולוגמ םייפנכ וד םירעש     44.02.0090
וא "ילרוא" לש "ןויצ" תמגודכ מ"ס 00.2/05.4      

          7,500.00 .מ"ס 08/08/08 תודוסי ללוכ, ע"ש 'חי           
      
ךרואב תונוש תודימב תינוכמל רעש תקתעה     44.02.0100

            900.00 'פמוק         .'מ 5 דע  
      
תונוש תודימב לגר יכלוהל רעש תקתעה     44.02.0110

            450.00 'פמוק         .'מ 54.1 דע ךרואב  
      

          1,700.00 'פמוק         .אוהשלכ רעש לש רזוח שומישל ריהז קוריפ 44.02.0120
      

          2,300.00 'פמוק         .קוריפמ והשלכ רעש לש דבלב הנקתה 44.02.0130
      

20.44 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../096 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     096 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תויביטרוקד תורדג רובע לגר יכלוהל רעש     44.02.0140

          1,800.00 .0.2/02.1 רעשה תודימ ,טרופס ישרגמל 'חי           
      

          2,400.00 .0.2/05.1 תודימב ךא ל"נכ רעש 'חי          44.02.0150
      
טרופס ישרגמל תיביטרוקד רדגל בכר רעש     44.02.0160

          4,000.00 .0.2/00.4 תודימב 'חי           
      

          5,500.00 .0.2/00.5 תודימב ךא ל"נכ בכר רעש 'חי          44.02.0170
      

             30.00 .םירעשל רונתב עבצ תפסות ר"מ          44.02.0180
      
תושינ וא םירליפ רובע בקונמ ןוולוגמ חפ תלד     44.02.0190
ללוכ .הליענו תרגסמ ,ףוקשמ ללוכ ריקב      

            650.00 .רונתב העיבצ ר"מ           
הדלפמ םירעש 20.44 כ"הס            
רודיג 44 כ"הס            

      
ת ו כ ר ד מ ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      

            100.00 .םייק הנבמ לש ריהז קוריפ ר"מ          51.01.0010
      

            300.00 .שדחמ התבכרהו תמייק הכבס לש ריהז קוריפ ר"מ          51.01.0020
      
ללוכ ,והשלכ רטוקב םימ ריבעמ קוליסו קוריפ     51.01.0030

            400.00 .וקודיהו רזוח יולימ רטמ           
      
לש ןיוזמ ןוטבמ האיציו הסינכ ינקתמ תסירה     51.01.0040

            900.00 'פמוק         .תלוספה קוליסו םימ יריבעמ  
      
הכיפש םוקמל רז תלוספ תומירע קוליס     51.01.0060
היהי םולשתה .ןלבקה תוירחאבו רשואמ      
ןמויב חקפמה י"ע תרשואמה תומכל םאתהב      
תלבגה אלל הנמתה רובע םולשת ללכ.הדובעה      

             98.00 הדועת ףורצב קחרמ ק"מ           
      
,מ"ס 2 קמועל ,םימייק טלפסא יחטש ףוצרק     51.01.0070
הרויש םוקמל רוזיפו הלבוה ,הסמעה ללוכ      

              7.50 .ןלבקה תוירחאבו חקפמה ר"מ           
      
,מ"ס 3 קמועל ,םימייק טלפסא יחטש ףוצרק     51.01.0080
הרויש םוקמל רוזיפו הלבוה ,הסמעה ללוכ      

              8.50 .ןלבקה תוירחאבו חקפמה ר"מ           
      
      
      

10.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../097 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     097 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,מ"ס 8 קמועל ,םימייק טלפסא יחטש ףוצרק     51.01.0090
הרויש םוקמל רוזיפו הלבוה ,הסמעה ללוכ      

             10.00 .ןלבקה תוירחאבו חקפמה ר"מ           
      
רובע הריפחה תודובע עוציבל ריחמ תפסות     51.01.0100
םישיבכב טלפסא יחטשמ קוליסו קוריפ      
ללוכ ריחמה רשאכ ,אוהש יבוע לכב תוכרדמו      
תלוספ רתאל תלוספה לש הלבוהו הסמעה      

             13.50 .ןלבקה תוירחאב רשואמ ר"מ           
      

              5.00 .מ"ס 1 דע קמועל טלפסא יחטש סופסח ר"מ          51.01.0110
      
,אוהש גוס לכמ םימייק הפש ינבא קוריפ     51.01.0120
הכיפש םוקמל רבשה תקחרהו ןוטב בג תוברל      

             15.00 .ןלבקה תוירחאב רשואמ רטמ           
      
גוס לכמ םימייק הפש ינבא לש ריהז קוריפ     51.01.0130
כ"ומכו ,רבשה תקחרהו ןוטב בג תוברל ,אוהש      
םתלבוה ,םתסמעה ,ךולכל לכמ םינבאה יוקינ      
שומישל חקפמה י"ע רשואמ ןוסחא םוקמל      

             18.00 .רזוח רטמ           
      
גוס לכמ םימייק הפש ינבא לש ריהז קוריפ     51.01.0140
כ"ומכו ,רבשה תקחרהו ןוטב בג תוברל ,אוהש      
לע שדחמ םתחנהו ךולכל לכמ םינבאה יוקינ      

             35.00 .שדח ןוטב בגו דוסי יבג רטמ           
      
הבוג לכב תמייק לית /תשר רדג קוריפ     51.01.0150

             25.00 .רבשה תקחרהו רטמ           
      
םייוקינ ,הבוג לכב תמייק לית /תשר רדג קוריפ     51.01.0160
םתנקתה ללוכ ריחמה רשאכ ,תלוספ לכמ      
םישורדה םירזיבאה לכ תמלשהו שדחמ      

             75.00 .חקפמה לש ונוצר תועיבשל הדובעה עוציבל רטמ           
      
רבשה תקחרהו ןבאמ םיכמות תוריק קוריפ     51.01.0170

             62.00 .ןלבקה תוירחאב רשואמ הכיפש םוקמל ר"מ           
      
תקחרהו ןיוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק קוריפ     51.01.0180

            235.00 .ןלבקה תוירחאב רשואמ הכיפש םוקמל רבשה ק"מ           
      
ןוטב תורוגמ ללוכ ,םיגוסה לכמ תופצרמ קוריפ     51.01.0190

             16.00 .רבשה תקחרהו תודוסיו ר"מ           
      
,םיגוסה לכמ תומייק תופצרמ לש ריהז קוריפ     51.01.0200
,רבשה תקחרהו תודוסיו ןוטב תורוגח ללוכ      
םוקמל ןתלבוהו ןתסמעה ,תופצרמה יוקינ      

             22.00 .רזוח שומישל חקפמה י"ע רשואמ ןוסחא ר"מ           
      

10.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../098 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     098 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,אוהש יבוע לכב םימייק ןוטב יחטשמ קוריפ     51.01.0210
תלוספה תלבוהו הסמעה ללוכ ריחמה רשאכ      

             45.00 .ןלבקה תוירחאבו רשואמ הכיפש םוקמל ר"מ           
      
גוס לכמ םייניב יכלהמו תוגרדמ קוליסו קוריפ     51.01.0220

             30.00 .אוהש רטמ           
      
מ"ס 03 דע הבוגל םיימורט םיאת תכמנה     51.01.0230
הרקתה קוריפ ללוכ ,םיסכמה יהבג תמאתהו      
תבכרהו שרדנכ תוריקה תותיס ,הסכמהו      

            435.00 .שדחמ הרקתה 'חי           
      
,מ"ס 03 דע הבוגל םיימורט םיאת תהבגה     51.01.0240
ןוטב תרוגח םע שדחמ הסכמה תבכרה ללוכ      

            435.00 .ביבסמ 'חי           
      
הסכמב מ"ס 05 רטוקב םייק הסכמ תפלחה     51.01.0250

            760.00 .ריעה למס תעבטה םע ןוט 04 סמועל .ב.ב 'חי           
      
הסכמב מ"ס 06 רטוקב םייק הסכמ תפלחה     51.01.0260

            950.00 .ריעה למס תעבטה םע ןוט 04 סמועל .ב.ב 'חי           
      

            380.00 .תותשר 3 םע הטילק יאת תכמנה 'חי          51.01.0270
      
לש הבוגל תותשר 3 םע הטילק יאת תהבגה     51.01.0280

            310.00 .מ"ס 03 דע 'חי           
      
52.1 דע תודימ /רטוקב גוס לכמ םיאת קוריפ     51.01.0290
,קוריפ ,הריפח ללוכ ,םייק קמוע לכב 'מ      

            620.00 .רקובמ יולימב רובה תמיתסו רבשה תקחרה 'חי           
      
,םתומלש לע הרימש ךות ,ל"נכ םיאת קוריפ     51.01.0300

            575.00 .רזוח שומישל םתנסחאו םתלבוה 'חי           
      

            625.00 .םילדגה לכב קזב יאת הבוג תמאתה 'חי          51.01.0310
      
היריעה ןסחמל קוליס ,םשג ימ ןטלוק קוריפ     51.01.0320
תבכרה ללוכ קוריפה .םוקמב שיבכ תרדסהו      

            360.00 .םישדח הפש ינבא 'חי           
      
5.1 דע תודימב ןוטב יאת תורקת קוליסו קוריפ     51.01.0330

            245.00 .ר"מ 'חי           
      

            400.00 .בויב את לעמ םייק סונוק קוליסו קוריפ 'חי          51.01.0340
      
,םייוקינ אוהש גוס לכמ תמייק תרנצ קוריפ     51.01.0350

             41.00 .רזוח שומישל םנוסחאו םתלבוה ,םתסמעה רטמ           
      
      

10.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../099 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     099 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ ,גוס לכמ מ"ס 02 דע רטוקב תרנצ קוריפ     51.01.0360
רזוח יולימו ,חטשהמ הקוליסו הקוריפ ,הריפח      

             34.00 .הלעתה לש רטמ           
      
ללוכ ,מ"ס 04 דע רטוקב תרנצ ךא ,ל"נכ     51.01.0370
רזוח יולימו ,חטשהמ הקוליסו הקוריפ ,הריפח      

             42.00 .הלעתה לש רטמ           
      

             57.00 .מ"ס 04 לעמ רטוקב בויב תרנצ ,ל"נכ רטמ          51.01.0380
      
,ףוגמ את קוריפ ללוכ ,2" רטוקב ףוגמ קוריפ     51.01.0390

            270.00 .טלפמוק לכה ,קקפ ,ךותיר ,רוניצ ךותיח 'חי           
      
,ףוגמ את קוריפ ללוכ ,3" רטוקב ףוגמ קוריפ     51.01.0400

            320.00 .טלפמוק לכה ,קקפ ,ךותיר ,רוניצ ךותיח 'חי           
      
,ףוגמ את קוריפ ללוכ ,4" רטוקב ףוגמ קוריפ     51.01.0410

            410.00 .טלפמוק לכה ,קקפ ,ךותיר ,רוניצ ךותיח 'חי           
      
,ףוגמ את קוריפ ללוכ ,6" רטוקב ףוגמ קוריפ     51.01.0420

            500.00 .טלפמוק לכה ,קקפ ,ךותיר ,רוניצ ךותיח 'חי           
      
,ףוגמ את קוריפ ללוכ ,8" רטוקב ףוגמ קוריפ     51.01.0430

            560.00 .טלפמוק לכה ,קקפ ,ךותיר ,רוניצ ךותיח 'חי           
      
רטוק לש ףסונ 'ץניא לכ רובע ריחמ תפסות     51.01.0440

             30.00 .רוניצ 'חי           
      

          1,500.00 .םייק טנרדיה תקתעה 'חי          51.01.0450
      
ןגואב הריגס תוברל םייק יוביכ טנרדיה קוריפ     51.01.0460

            700.00 .רוויע 'חי           
      
ריחמה רשאכ ,סובוטוא תככס תקתעהו קוריפ     51.01.0470
םישורדה םיביכרמה לכ תמלשה ללוכ      
ןימזמ לש ונוצר תועיבשל שדחמ התנקתהו      

          2,500.00 .למשח רוביח ללוכ הדובעה 'חי           
      
"סיפה לעפמ" לש הריכמ תונחת תקתעה     51.01.0480
ללוכ ,תושרה תייחנה י"פע שדח םוקימל      
לומ םואת ךות תרושקתו למשח יווק תקתעה      

          3,370.00 'פמוק         .סיפה לעפמו י"חח ,קזב 'בח גיצנ  
      
םימייק רורמתו טוליש ידומע תקתעהו קוריפ     51.01.0490

            165.00 .גוס לכמ 'חי           
      

             70.00 .םימייק םיטלשו םירורמת קוריפ 'חי          51.01.0500
      
      

10.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../100 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     100 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וא הכרדמ ןוקית ללוכ םוסחמ דומע קוריפ     51.01.0510

            100.00 .שיבכ 'חי           
      
ינסחמל םתרבעהו גוס לכמ םילספס קוריפ     51.01.0520

            150.00 .ותומדקל חטשה תרזחה ללוכ ,היריעה 'חי           
      
ללוכ ,ותקתעהו שיבכ םוסחמ לש ריהז קוריפ     51.01.0530

            190.00 .טלפסא /ףוציר ןוקית 'חי           
      
אוהש גוס לכמ םייק לספס לש ריהז קוריפ     51.01.0540

            250.00 .שדחמ ותנקתהו 'חי           
      
אוהש גוס לכמ םירעש לש ריהז קוריפ     51.01.0550

            400.00 .חקפמה הרויש םוקמל םתלבוהו 'חי           
      

             45.00 .אוהש גוס לכמ תכתמ תוקעמ לש ריהז קוריפ רטמ          51.01.0560
      
לכמ תכתמ תוקעמ לש שדחמ הנקתהו קוריפ     51.01.0570

             70.00 .חטשה ינפ ןוקית ללוכ אוהש גוס רטמ           
      
יוניפו אוהש גוס לכמ םידומע לש ריהז קוריפ     51.01.0580

            345.00 .חקפמה הרויש םוקמל 'חי           
      
בותיכו הנקתה ללוכ 'מ 2/2 תודימב חפ טלש     51.01.0590

          1,200.00 'פמוק         .הייריעה רושיאו ןימזמה םע םואיתב  
      
בותיכו הנקתה ללוכ 'מ 3/2 תודימב חפ טלש     51.01.0600

          1,680.00 'פמוק         .הייריעה רושיאו ןימזמה םע םואיתב  
      
בותיכו הנקתה ללוכ 'מ 1/1 תודימב חפ טלש     51.01.0610

            550.00 'פמוק         .הייריעה רושיאו ןימזמה םע םואיתב  
      

             10.00 .יבוע לכב םייק טלפסאב רוסינ רטמ          51.01.0620
      

              2.00 .םייק טלפסא ינפ אוטאיט ר"מ          51.01.0630
      

             32.00 .הפיטשב זוקינ יווק יוקינ רטמ          51.01.0640
      

            180.00 .ףחסו תלוספמ םשג ימ ןטלוק יוקינ 'חי          51.01.0650
      

             26.00 .הפיטשב בויב יווק יוקינ רטמ          51.01.0660
      
      
      
      
      
      
      
      

10.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../101 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     101 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
'רג 004-002 הגורא אל תינכטואיג העירי     51.01.0670
תופקתשה תייחדל "הריואט" תמגודכ ר"מל      
תקבדומו תויטלפסא תובכש ןיב תמשוימ םיקב      
י"ע תקוושמ( תינמוטיב היסלומא תרזעב      
שרדנה לכ ללוכ ,)ע"ש וא "תויגולונכט רימדא"      
תוארוהו ןרציה טרפמ יפל הדובעה עוציבל      

             22.00 .חקפמה ר"מ           
      
העירי וכותבו רטסאילופמ גורא דירגואיג העירי     51.01.0680
C" תמגודכ ןליפורפילופ היושע הגורא אל      
    TILETAH" םיקדס תופקתשה תייחדו ןוירשל  
תקבדומו תויטלפסא תובכש ןיב תמשוימ      
י"ע תקוושמ( תינמוטיב היסלומא תרזעב      
שרדנה לכ ללוכ ,)ע"ש וא "תויגולונכט רימדא"      

             35.00 .טרפמ יפל הדובעה עוציבל ר"מ           
      
"03SS RASNET" גוסמ תיטטניסואיג תשר     51.01.0690

             26.00 .ע"ש וא "תויגולונכט רימדא" י"ע תקוושמ ר"מ           
      
ןוט 02 "הקנילבטס" גוסמ תיטטניסואיג העירי     51.01.0700
רימדא" י"ע תקוושמ 54/002 גוסמ      

             24.00 .ע"ש וא "תויגולונכט ר"מ           
      
יבועב EPDH תבכש תועצמאב םוטיא עוציב     51.01.0710

             30.00 .מ"מ 0.1-5.0 ר"מ           
      
תרנצ רבעמל םילוורש תנקתהו הקפסא     51.01.0720
ללוכ ,מ"מ 57 רטוקב חישק CVP תורוניצמ      

             47.00 .'מ 0.1 דע קמועל הריפח רטמ           
      
תרנצ רבעמל םילוורש תנקתהו הקפסא     51.01.0730
011 דע 57 -מ רטוקב חישק CVP תורוניצמ      

             60.00 .'מ 0.1 דע קמועל הריפח ללוכ ,מ"מ רטמ           
      
ללוכ תויתשת תחנהל טלפסא שיבכ תחיתפ     51.01.0740
דע תועוצרב יבוע לכב טלפסא קוריפו רוסינ      
הרופחה הלעתב לוח יולימ תוברל ,מ"ס 051      
עוציב ,תיתשתה לעמ מ"ס 051 דע קמועב      
יתשו ,יבוע מ"ס 04 דע 'א גוס עצמ תובכשב      

            220.00 .מ"ס 6+4 טלפסא תובכש רטמ           
      
ללוכ תויתשת תחנהל תפצורמ הכרדמ תחיתפ     51.01.0750
דע העוצרב הכרדמ תריגסו ינדי ףוציר קוריפ      
הרופחה הלעתב לוח יולימ תוברל מ"ס 001      
02 יבועב עצמ תבכש מ"ס 021 דע קמועב      

            140.00 .םייק ףוציר תחנהו מ"ס 'חי           
      
      
      

10.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../102 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     102 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תורצחה ךותב הינח חטשמ ינפ הבוג תמאתה     51.01.0760
הסינכב ןנכותמ סלפמל אוהש רמוח לכמ      

            564.00 'פמוק         .םיתבה תורצחל הכרדמ /שיבכמ  
      
ךותב לגר יכלוהל םיליבש הבוג תמאתה     51.01.0770
ןנכותמ סלפמל אוהש רמוח לכמ תורצחה      

            283.00 'פמוק         .םיתבה תורצחל הכרדמ /שיבכמ הסינכב  
      
ע"ש וא "X רביה" גוסמ םיבשע לטוקב סוסיר     51.01.0780

              2.70 .דבלב חקפמה רושיא יפל ר"מ           
      

            150.00 'מ 2 דע הבוג תמייק העלסמ קוריפ רטמ          51.01.0790
קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס            

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
תרנצ יוליגל שושיג ךרוצל הריהז הריפח     51.02.0010
תת םינקתמו תויתשת ,םילבג ,םילוורש      
ןוטב הפוצמ וניאש חטשב ,םימייק םייעקרק      

             35.00 .טלפסא רטמ           
      
תרנצ יוליגל שושיג ךרוצל הריהז הריפח     51.02.0020
תת םינקתמו תויתשת ,םילבג ,םילוורש      

             45.00 .טלפסא ןוטב הפוצמ חטשב ,םימייק םייעקרק רטמ           
      
תופמרו תוגרדמ,תונובירטל הביצח וא/ו הריפח     51.02.0025

             30.00 'מ 00.2 לע הלוע וניאש קמועב ק"מ           
      

             45.00 .םילבגומ םיחטשב תינדי הריפח ק"מ          51.02.0030
      
תמייק עקרק לש גוס לכב חטשב הריפח     51.02.0040
עוציב ללוכ ריחמה .תוינכתב ןמוסמכ םיקמועלו      
לכ אלל ,)ךרוצה תדימב( ףושיח תודובע      
, רפעה יפדועו תלוספה קוליס ,ריחמב תפסות      
לעו תוירחאבו חקפמה י"ע רשואמ ךפש םוקמל      
רופחה רמוחה תלבוהו תסמעה .ןלבקה ןובשח      
תומוקמל חקפמה י"ע רשואמהו יולימל יוארה      
רתא םוחתבש קחרמ לכל( ךכל םידעוימה      

             26.00 .מ"ס 02 לש תובכשב ורוזיפו )הדובעה ק"מ           
      
ליעלש 0400.20.15 'סמ ףיעסל ריחמ תפסות     51.02.0050
ץוחמ רפעה יפדועו תלוספה קוליס רובע      
לכל םהוש תימוקמ הצעומ תולובג םוחתל      
ללכ.ןלבקה ןובשח לעו תוירחאבו אוהש קחרמ      

             10.00 השרומ רתאב הנמתה רובע םולשת ק"מ           
      
      
      

20.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../103 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     103 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יוקינ ,םייק ם"וגא וא/ו םיעצמ ךותב הריפח     51.02.0060
ורוזיפו ותלבוה ,ותסמעה ,ומוריע ,תלוספ לכמ      
רחאל( מ"ס 02 -מ רתוי אל לש תובכשב      
ללוכ ,חקפמה הרוי וילעש םוקמש )קודיהה      
י"ע רשואת וז הריפח לש תומכה .וקודיה      
התוא תיחפהל שיו הדובעה ןמויב חקפמה      

             20.00 .עצמה תומכמ ל"נכו ,הריפחה תומכמ ק"מ           
      
ימוחתב אצמנה רוקממ ,ץוחבמ אבומה יולימ     51.02.0070
ללוכ ריחמה .םהוש תימוקמ הצעומ תולובג      
חקפמה י"ע רשואמ רוקממ המדא לש הקפסא      
םיאתמהו )הדבעמ תוקידב עוציב רחאל(      
A-5-2 -ו A ,3-A 4-2-A-1, תוצובקמ תחאל      
תובכשב ורוזיפו OHSAA לש ןוימה תטיש יפל      

             50.00 .)קודיהה רחאל( מ"ס 02 לש ק"מ           
      
ליעלש 0700.20.15 'סמ ףיעסל ריחמ תפסות     51.02.0080
ץוחמש רוקממ איה תאבומה המדאה רשאכ      
קחרמ לכמ םהוש תימוקמ הצעומ תולובגל      

             10.00 .ונובשח לעו ןלבקה תוירחאבו והשלכ ק"מ           
      
תובכשב רוזיפ ללוכ ,ץוחבמ אבומ לוח יולימ     51.02.0090

             45.00 .רקובמ קודיהו מ"ס 03 לש ק"מ           
      

             80.00 .תונויד לוח יולימ םלוא ,ל"נכ ק"מ          51.02.0100
      
חקפמה י"ע תרשואמה תיננג המדאב יולימ     51.02.0110

             42.00 .תובכשב הרוזיפ ללוכ ,ץוחבמ תאבומ ק"מ           
      
תגרדל האלמ הרקבב יולימה קודיהו השיבכ     51.02.0120

              5.00 .יללכ טרפמו ןקת יפל תופיפצ ק"מ           
      
תרוצ( תיתשה ינפ לש רקובמ קודיהו השיבכ     51.02.0130
ןקת יפל תופיפצ תגרדל היהי קודיהה .)ךרד      

              3.50 .יללכ טרפמו ר"מ           
      

              3.00 .ליגר קודיה ק"מ          51.02.0140
      
םהבש תומוקמב תיתש לש אלמ קודיהו רושיי     51.02.0150
םיכתח ךמס לע ומלושי אל רפעה תודובע      
תיתשה לש קודיה עצבל ןלבקה לע .בחורל      
לכ עוציב ללוכ ריחמה רשאכ ,)ךרד תרוצ(      
ינפ תאבה ךרוצל תוצוחנה רפעה תודובע      
,תוינכתב טרופמכ םיננכותמה םיהבגל תיתשה      

             13.00 .המדא תאבה וא/ו הריפח תודובע עוציב א"ז ר"מ           
      
)יולימ וא/ו הריפח ,רפע תודובע( חטש רושיי     51.02.0160

              5.00 .מ"ס 04 הבוגב ר"מ           
      

20.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../104 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     104 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ךרוצל תלוספב ברועמ רופח רמוח ןוימו יופינ     51.02.0170
תוברל הנמטה רתאל קוליס /יולימ /הסירג      
םיאתמ רמוח רוזיפו הלבוה ,ןוסחא ,םוריע      

             11.00 .)תלוספ יוניפ ללוכ אל( רתאב ק"מ           
      
רמוחכ שומיש ךרוצל 'דכו ןיינב תלוספ תסירג     51.02.0180
,ןוסחא ,הדרפהו ןוימ תוברל 'ג גוס עצמ /יולימ      

             37.00 .רקובמ קודיהו תובכשב רתאב רוזיפו הלבוה ק"מ           
      
רושי ללוכ תולוקשמ תועצמאב ימניד קודיה     51.02.0190

             33.00 .קודיה ינפל חטשה סוליפו ק"מ           
רפע תודובע 20.15 כ"הס            

      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  ת ו ד ו ב ע  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
תובכשב רקובמ קודיהב קדוהמ 'א גוס עצמ     51.03.0010

            120.00 .89% לש תופיפצ תגרדל מ"ס 02 לש ק"מ           
      
ןמוסמכ ןייבועב 'א גוס עצממ םיילוש תמלשה     51.03.0020

            120.00 .תוינכתב ק"מ           
      
םיהבגל תיתשתה תמלשהל 'א גוס עצמ     51.03.0030
עצמ לש השירח עוציב ידכ ךות ,םיננכותמ      
'א גוס עצמ תפסוה ,מ"ס 5 דע לש קמועל םייק      
תלבקל קודיהו מ"ס 51 דע הנתשמ יבועב      

             17.00 .תשרדנה תופיפצה ר"מ           
      

             80.00 .'ב גוס עצמ ק"מ          51.03.0040
      

            140.00 .'א גוס ם"וגא ק"מ          51.03.0050
      

            100.00 .'ב גוס ם"וגא ק"מ          51.03.0060
      

            105.00 .ןבא ירבשב תיתש בוציי ק"מ          51.03.0070
      
/ג"ק 5 לש רועישב עצמ יגרד לע חלמ ימ רוזיפ     51.03.0080

              3.00 .ר"מ ר"מ           
תויתשתו םיעצמ תודובע 30.15 כ"הס            

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
לש תבורעתמ )ט"יבמא( תיטלפסא תיתשת     51.04.0010
5.1" ילמיסקמ ריגרג לדוג ,'א גוס םיטגרגא      

            240.00 .)הדובעה ןמויב דבלב חקפמה לש ורושיאב( ןוט           
      
מ"ס 8 יבועב )ט"יבמא( תיטלפסא תיתשת     51.04.0020
ריגרג לדוג ,'א גוס םיטגרגא לש תבורעתמ      

             48.00 .5.1" ילמיסקמ ר"מ           
40.15 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז מסגרת   .../105 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     105 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"ס 6 יבועב )ט"יבמא( תיטלפסא תיתשת     51.04.0030
ריגרג לדוג ,'א גוס םיטגרגא לש תבורעתמ      

             36.00 .5.1" ילמיסקמ ר"מ           
      
לש תבורעתמ תרשקמ הבכש טלפסא ןוטב     51.04.0040
1" ילמיסקמ ריגרג לדוג .'א גוס םיטגרגא      

            330.00 .)הדובעה ןמויב דבלב חקפמה לש ורושיאב( ןוט           
      
מ"ס 7 יבועב תרשקמ הבכש - טלפסא ןוטב     51.04.0050
ריגרג לדוג .'א גוס םיטגרגא לש תבורעתמ      

             51.00 .1" ילמיסקמ ר"מ           
      
מ"ס 6 יבועב תרשקמ הבכש - טלפסא ןוטב     51.04.0060
ריגרג לדוג .'א גוס םיטגרגא לש תבורעתמ      

             46.00 .1" ילמיסקמ ר"מ           
      
מ"ס 5 יבועב תרשקמ הבכש - טלפסא ןוטב     51.04.0070
ריגרג לדוג .'א גוס םיטגרגא לש תבורעתמ      

             42.00 .1" ילמיסקמ ר"מ           
      
תבורעתמ הנוילע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב     51.04.0080
4/3" ילמיסקמ ריגרג לדוג 'א גוס םיטגרגא לש      

            360.00 .)הדובעה ןמויב דבלב חקפמה לש ורושיאב( ןוט           
      
6 יבועב הנוילע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב     51.04.0090
ריגרג לדוג 'א גוס םיטגרגא לש תבורעתמ מ"ס      

             49.00 .4/3" ילמיסקמ ר"מ           
      
5 יבועב הנוילע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב     51.04.0100
ריגרג לדוג 'א גוס םיטגרגא לש תבורעתמ מ"ס      

             42.00 .4/3" ילמיסקמ ר"מ           
      
4 יבועב הנוילע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב     51.04.0110
ריגרג לדוג 'א גוס םיטגרגא לש תבורעתמ מ"ס      

             35.00 .4/3" ילמיסקמ ר"מ           
      
תבורעתמ הנוילע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב     51.04.0120
2/1" ילמיסקמ ריגרג לדוג .'א גוס םיטגרגא לש      

            370.00 .)הדובעה ןמויב דבלב חקפמה לש ורושיאב( ןוט           
      
5 יבועב הנוילע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב     51.04.0130
ריגרג לדוג 'א גוס טגרגא לש תבורעתמ מ"ס      

             44.50 .2/1" ילמיסקמ ר"מ           
      
4 יבועב הנוילע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב     51.04.0140
ריגרג לדוג 'א גוס טגרגא לש תבורעתמ מ"ס      

             36.00 .2/1" ילמיסקמ ר"מ           
      
      

40.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../106 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     106 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
3 יבועב הנוילע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב     51.04.0150
ריגרג לדוג 'א גוס טגרגא לש תבורעתמ מ"ס      

             29.00 .2/1" ילמיסקמ ר"מ           
      
לש תבורעתמ םיליבשו תוכרדמל טלפסא ןוטב     51.04.0160
2/1" ילמיסקמ ריגרג לדוג ,'א גוס םיטגרגא      

            375.00 .)הדובעה ןמויב דבלב חקפמה לש ורושיאב( ןוט           
      
מ"ס 5 יבועב םיליבשו תוכרדמל טלפסא ןוטב     51.04.0170
ריגרג לדוג ,'א גוס םיטגרגא לש תבורעתמ      

             37.00 .2/1" ילמיסקמ ר"מ           
      
לש תבורעתמ טרופס ישרגמל טלפסא ןוטב     51.04.0180
דבלב חקפמה לש ורושיאב( 'א גוס םיטגרגא      

            365.00 .)הדובעה ןמויב ןוט           
      
מ"ס 7 יבועב טרופס ישרגמל טלפסא ןוטב     51.04.0190
הבכש ללוכה ,'א גוס םיטגרגא לש תבורעתמ      
הילעמו מ"ס 4 יבועב 4/3" הנותחת תאשונ      

             68.00 .מ"ס 3 יבועב 8/3" טלפסא תבכש ר"מ           
      
"טקש טלפסא" גוסמ טלפסא ןוטב תבורעת     51.04.0200
דבלב חקפמה לש ורושיאב( טימולד ןבאמ      

            365.00 .)הדובעה ןמויב ןוט           
      
"טקש טלפסא" גוסמ טלפסא ןוטב תבורעת     51.04.0210

             30.00 .מ"ס 4 יבועב טימולד ןבאמ ר"מ           
      
"טקש טלפסא" גוסמ טלפסא ןוטב תבורעת     51.04.0220
ןמויב דבלב חקפמה לש ורושיאב( תלזב ןבאמ      

            420.00 .)הדובעה ןוט           
      
"טקש טלפסא" גוסמ טלפסא ןוטב תבורעת     51.04.0230

             42.00 .מ"ס 4 יבועב תלזב ןבאמ ר"מ           
      
01SM גוסמ תינמוטיב היסלומאב סוסיר     51.04.0240

              3.00 .ר"מ/ג"ק 1 תומכב )דוסי תבכש( ר"מ           
      
תבכש( 1SS גוסמ תינמוטיב היסלומאב סוסיר     51.04.0250

              2.00 .ר"מ/ג"ק 4.0 תומכב )החאמ ר"מ           
      
לש ורושיאב( תמייק העסמב תואלטה עוציב     51.04.0260

             85.00 .)הדובעה ןמויב דבלב חקפמה ר"מ           
      
לש ורושיאב( מ"ס 1 דע םבחורש םיקדס יולימ     51.04.0270

             25.00 .)הדובעה ןמויב דבלב חקפמה רטמ           
      
לש ורושיאב( מ"ס 7 דע םבחורש םיקדס יולימ     51.04.0280

             45.00 .)הדובעה ןמויב דבלב חקפמה רטמ           
40.15 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז מסגרת   .../107 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     107 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יבוע ,םיינמז םינוקיתל רק טלפסא ןוטב     51.04.0290

            100.00 .מ"ס 5 הבכשה ר"מ           
      
יבועבו 'מ 4 בחורב טלפסאמ הטאה ספ תריצי     51.04.0300
.תוינכתב טרופמכ לכה ,מ"ס 21 לש ילמיסקמ      
יוקינו םייק טלפסאב הצירח :תללוכ הדובעה      
טלפסא ןוטב תבכש ,ןמוטיב סוסיר ,וינפ      
יספ תעיבצ ,הנתשמ יבועב שיבכה לע תאשונ      

            140.00 .תומלשב לכה ,הרהזה ר"מ           
      

             12.00 .שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ          51.04.0310
      
"טוקטרופס" םיטלפסא יבג לע ילירקא יופיצ     51.04.0320

             40.00 .קורי /םודא םינווגב ע"ש וא יתבגש-וד רטמ           
טלפסא תודובע 40.15 כ"הס            

      
י ר ז י ב א ו  ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  50.15 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד       
      

            150.00 .ינוריע גוסמ ךרד ירורמתל דומע 'חי          51.05.0010
      
לכב( דומע תוברל ינוריע גוסמ ךרד ירורמת     51.05.0020

            230.00 .)הבוג 'חי           
      

             90.00 .דומע אלל ינוריע גוסמ ךרד ירורמת 'חי          51.05.0030
      

            380.00 .דומע תוברל ינוריעניב גוסמ ךרד ירורמת 'חי          51.05.0040
      
םע םירהוז םיעבצב הנווכה /רורמתל טלש     51.05.0050
תוברל 'מ 0.1/0.1 תודימב השירד יפל בותיכ      

            535.00 .םידומעו תרגסמ 'חי           
      
םע םירהוז םיעבצב הנווכה /רורמתל טלש     51.05.0060
תוברל 'מ 5.1/5.1 תודימב השירד יפל בותיכ      

            800.00 .םידומעו תרגסמ 'חי           
      
םע םירהוז םיעבצב הנווכה /רורמתל טלש     51.05.0070
תונוש תודימב השירד יפל םירורמתו בותיכ      

            230.00 .תרגסמ תוברל ר"מ           
      

            320.00 'פמוק         .תונוש תודימב טלשל םידומע גוז 51.05.0080
      
תמגודכ םירהוז םיעבצב הנווכה /רורמתל טלש     51.05.0090
2 לע בכרומ 'מ 4.0/5.1 תודימב 01ו ,9ו ,2ו      

            460.00 .םידומע 'חי           
      
      
      

50.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../108 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     108 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תמגודכ םירהוז םיעבצב הנווכה /רורמתל טלש     51.05.0100
לע בכרומ 'מ 2.0/8.0 תודימב 01ו ,9ו ,2ו       

            250.00 .דומע 'חי           
      
ןיגוריסל בוהצ רוחש םיעבצב CVP לוורש     51.05.0110

             32.00 .רורמתה דומע לע בכרומ 5.3" דע רטוקב 'חי           
      
רובע ינוריע גוסמ ךרד רורמת ריחמל תפסות     51.05.0120
הלופכ המצועב רוא ריזחמ יופיצ      

             30.00 HIGH INTENSITY. 'חי           
      
תודימב עובצו ןוולוגמ , חפמ ינוריע בוחר טלש     51.05.0130

            450.00 .תרגסמ םע מ"ס 04/08 'חי           
      
רטוקב עובצו ןוולוגמ רוניצמ בוחר טלשל דומע     51.05.0140

            180.00 .דוסי תוברל 'מ 5.3-3 ךרואב 3" 'חי           
      
תודימב עובצו ןוולוגמ חפמ תיב רפסמ טלש     51.05.0150

             65.00 .מ"ס 52/02 'חי           
      
,מ"ס 03 בחורב הכרדה /הדרפה יווק תעיבצ     51.05.0160

              5.00 .אלמ בוהצ /ןבל רטמ           
      
,מ"ס 02 בחורב הכרדה /הדרפה יווק תעיבצ     51.05.0170

              4.00 .אלמ בוהצ /ןבל רטמ           
      
,מ"ס 51 בחורב הכרדה /הדרפה יווק תעיבצ     51.05.0180

              3.00 .אלמ בוהצ /ןבל רטמ           
      
,מ"ס 21 בחורב הכרדה /הדרפה יווק תעיבצ     51.05.0190

              3.00 .אלמ בוהצ /ןבל רטמ           
      
,מ"ס 01 בחורב הכרדה /הדרפה יווק תעיבצ     51.05.0200

              2.00 .אלמ בוהצ /ןבל רטמ           
      

             20.00 .מ"ס 52-02 בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ ר"מ          51.05.0210
      

             19.00 .םירחא /הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ ר"מ          51.05.0220
      

             75.00 'פמוק         .שיבכה ינפ לע "רוצע" /"טאה" םילימה תעיבצ 51.05.0230
      

             22.00 .דדוב ץח תעיבצ 'חי          51.05.0240
      

             38.00 .לופכ ץח תעיבצ 'חי          51.05.0250
      

             55.00 .שלושמ ץח תעיבצ 'חי          51.05.0260
      

             35.00 ."המידק תוכז ןת" שלושמ תעיבצ 'חי          51.05.0270
      

50.15 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../109 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     109 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

             55.00 .לגר יכלוה /הכנ /םיינפוא למס תעיבצ 'חי          51.05.0280
      

              4.50 .הפש ינבא תעיבצ רטמ          51.05.0290
      
עבצב מ"ס 51 דע בחורב םייק ןומיס תקיחמ     51.05.0300

              4.00 .רוחש רטמ           
      
תרזעב מ"ס 51 דע בחורב םייק ןומיס תקיחמ     51.05.0310

              5.00 .)מ"מ 3( ףוצריק רטמ           
      

             24.00 .עבצ יחטש תקיחמ ר"מ          51.05.0320
      
םע םירהוז םיעבצב הנווכה/רורמתל טלש     51.05.0330
תוברל 'מ 0.1/0.1 תודימב השירד יפל בותיכ      

            530.00 .םידומעו תרגסמ 'חי           
      
תיכוכז ירודכ רובע העיבצ ריחמל תפסות     51.05.0340

              5.00 .ר"מב םידדמנה םיפיעסל ר"מ           
      
תיכוכז ירודכ רובע העיבצ ריחמל תפסות     51.05.0350

              2.00 .א"מב םידדמנה םיפיעסל רטמ           
      

             18.00 .בוהצ /ןבל עבצב תכתממ "לותח יניע" ירמסמ 'חי          51.05.0360
      
בוהצ /ןבל עבצב תכתממ "לותח יניע" ירמסמ     51.05.0370

             27.00 .םיידדצ וד 'חי           
      

             80.00 .םיקוריפמ םיטלשו םירורמת תבצה 'חי          51.05.0380
      

            130.00 .דומעה ללוכ ,ינוריעה רורמת תקתעה 'חי          51.05.0390
      
08/08 וא מ"ס 07/07 םילדגב ראומ 7ג רורמת     51.05.0400
הרואתל טוו 02 טנסרולפ תורונ 2 ללוכ מ"ס      
,היצחה רבעמ תרואתל טוו 052 ג"לנו תימינפ      
דומעו 'מ 5.2 ךרואב טוש עורז לע ןקתומ      
09/07/07 תודימב דוסי תוברל 'מ 3.5 הבוגב      

          5,000.00 .מ"ס 'חי           
      

          1,500.00 .םייק דומע לע הבכרהב ראומ 7ג רורמת 'חי          51.05.0410
      
ךרואב עורז רובע 7ג רורמתל ריחמ תפסות     51.05.0420

            500.00 .'מ 5.3 'חי           
      

          2,200.00 'פמוק         .'פמוק - 8ה רוזמר רובע ריחמ תפסות 51.05.0430
ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 50.15 כ"הס            

      
      
      
      

קובץ: מכרז מסגרת   .../110 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     110 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י נ מ ז  ה ע ו נ ת  י ר ד ס ה  60.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו ח י ט ב  י ע צ מ א ו       
      
קר עצבתמ 30.30 קרפ רובע םולשת .1      
ןלבקהו הדימב .הזוחה יפל עוציב תפוקתב      
ול םלושי אל ,םינמזה תוחולמ גרוח עצבמה      
.הגירח תפוקתל הרומת םוש רובע      
      
תוחיטב הקעמ הקזחאו הנקתה ,הקפסא .2     51.06.0020
'מ 5-01 לכ 2ו רורמת ללוכ ,ע"ש וא "דרג ינימ"      
לש הממי /א"מב הדידמ .ךרוצה יפל םתרבעהו      

              2.00 .חטשב םיקעמב שומיש רטמ           
      
"וירט" גוסמ דיינ תוחיטב הקעמ םלוא ,ל"נכ     51.06.0030
יפל ותרבעהו 'מ 5-01 לכ 2ו רורמת ללוכ      

              2.00 .חטשב שומיש לש הממי/א"מ-ב הדידמ .ךרוצה רטמ           
      
יפל הדידמ .)'ב-ו 'א ירורמת( הרהזה ירורמת     51.06.0040

              2.00 .חטשב םירורמת תאצמה לש הממי /'חי 'חי           
      
לקשמב דדוב תבשות ללוכ 4ו + 2ו םירורמת     51.06.0050
הממי /'חי יפל הדידמ .דומעו ג"ק 02 לש      

              6.00 .חטשב תאצמה 'חי           
      
סנפ רובע 0400.30.30 ףיעסל תפסות     51.06.0060

              8.00 .הרהזה 'חי           
      
יפל הדידמ .מ"ס 001 הבוגב "סונוק" שורח     51.06.0070

              2.00 .חטשב תאצמה הממי /'חי 'חי           
      
לע םיבכרומ 7ה םיבהבהמ םיסנפ תיישילש     51.06.0080
תאצמה הממי /'חי יפל הדידמ .הרהזא שלושמ      

             12.00 .חטשב 'חי           
      
שרדנה דויצ לכו ץח תלגע ללוכ החטבא תווצ     51.06.0090
הרובחתה דרשמ לש תרבוחב םישרת יפל      
8 לש ע"י יפל 'פמוק הדידמ .הדובעה ירתאב      

          1,200.00 'פמוק         .תועש  
      
העשמ הליל תודובעב םלוא ,ל"נכ     51.06.0100

          1,750.00 'פמוק         .תרחמל רקובב 00:02-00:60  
      
'בח לש הקבדה יטרסב םישיבכ לש ינמז ןומיס     51.06.0110

             25.00 .ע"ש ואM3 רטמ           
תוחיטב יעצמאו םיינמז העונת ירדסה 60.15 כ"הס            
תוכרדמו םישיבכ תלילס 15 כ"הס            

      
      
      
      
      
      

קובץ: מכרז מסגרת   .../111 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     111 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  י ו ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
:הדלפ תורוניצ      
      
םע 4/1" ןפוד יבועב 82" רטוקב הדלפ תורוניצ     57.01.0020
ןליתאילופמ תינוציח הפיטעו ימינפ ןוטב יופיצ      

          1,850.00 .'מ 5.2 דע קמועב יתבכש תלת ליחש רטמ           
      
61/3" ןפוד יבועב 42" רטוקב הדלפ תורוניצ     57.01.0030
תינוציח הפיטעו ימינפ ןוטב יופיצ םע      
5.2 דע קמועב יתבכש תלת ליחש ןליתאילופמ      

          1,450.00 .'מ רטמ           
      
61/3" ןפוד יבועב 02" רטוקב הדלפ תורוניצ     57.01.0040
תינוציח הפיטעו ימינפ ןוטב יופיצ םע      
5.2 דע קמועב יתבכש תלת ליחש ןליתאילופמ      

          1,000.00 .'מ רטמ           
      
61/3" ןפוד יבועב 81" רטוקב הדלפ תורוניצ     57.01.0050
תינוציח הפיטעו ימינפ ןוטב יופיצ םע      
5.2 דע קמועב יתבכש תלת ליחש ןליתאילופמ      

            900.00 .'מ רטמ           
      
61/3" ןפוד יבועב 61" רטוקב הדלפ תורוניצ     57.01.0060
תינוציח הפיטעו ימינפ ןוטב יופיצ םע      
5.2 דע קמועב יתבכש תלת ליחש ןליתאילופמ      

            650.00 .'מ רטמ           
      
61/3" ןפוד יבועב 41" רטוקב הדלפ תורוניצ     57.01.0070
תינוציח הפיטעו ימינפ ןוטב יופיצ םע      
5.2 דע קמועב יתבכש תלת ליחש ןליתאילופמ      

            520.00 .'מ רטמ           
      
61/3" ןפוד יבועב 21" רטוקב הדלפ תורוניצ     57.01.0080
תינוציח הפיטעו ימינפ ןוטב יופיצ םע      
5.1 דע קמועב יתבכש תלת ליחש ןליתאילופמ      

            495.00 .'מ רטמ           
      
23/5" ןפוד יבועב 01" רטוקב הדלפ תורוניצ     57.01.0090
תינוציח הפיטעו ימינפ ןוטב יופיצ םע      
5.1 דע קמועב יתבכש תלת ליחש ןליתאילופמ      

            450.00 .'מ רטמ           
      
םע 23/5" ןפוד יבועב 8" רטוקב הדלפ תורוניצ     57.01.0100
ןליתאילופמ תינוציח הפיטעו ימינפ ןוטב יופיצ      

            402.00 .'מ 05.1 דע קמועב יתבכש תלת ליחש רטמ           
      
      
      

10.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../112 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     112 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םע 23/5" ןפוד יבועב 6" רטוקב הדלפ תורוניצ     57.01.0110
ןליתאילופמ תינוציח הפיטעו ימינפ ןוטב יופיצ      

            350.00 .'מ 05.1 דע קמועב יתבכש תלת ליחש רטמ           
      
םע 23/5" ןפוד יבועב 4" רטוקב הדלפ תורוניצ     57.01.0120
ןליתאילופמ תינוציח הפיטעו ימינפ ןוטב יופיצ      

            300.00 .'מ 05.1 דע קמועב יתבכש תלת ליחש רטמ           
      
םע 23/5" ןפוד יבועב 3" רטוקב הדלפ תורוניצ     57.01.0130
ןליתאילופמ תינוציח הפיטעו ימינפ ןוטב יופיצ      

            270.00 .'מ 05.1 דע קמועב יתבכש תלת ליחש רטמ           
      
מ"מ 26.3 ןפוד יבועב 2" רטוקב הדלפ תורוניצ     57.01.0140
תינוציח הפיטעו ימינפ ןוטב יופיצ םע      
דע קמועב יתבכש תלת ליחש ןליתאילופמ      

            197.00 .'מ 05.1 רטמ           
      
םע 5.1" רטוקב 04 לוידקס םינוולוגמ תורוניצ      
יתבכש תלת ליחש ןליתאילופמ תינוציח הפיטע      
.מ"ס 08 דע קמועב      
      
םע 1" רטוקב 04 לוידקס םינוולוגמ תורוניצ     57.01.0160
יתבכש תלת ליחש ןליתאילופמ תינוציח הפיטע      

            120.00 .מ"ס 08 דע קמועב רטמ           
      
:בלוצמ ןליתאילופמ תורוניצ      
      
לוגסקפ גוסמ 01 גרד בלוצמ ןליתאילופמ רוניצ     57.01.0180

            333.00 .'מ 52.1 דע קמועב מ"מ 061 רטוקב ע"ש וא רטמ           
      
לוגסקפ גוסמ 01 גרד בלוצמ ןליתאילופמ רוניצ     57.01.0190

            275.00 .'מ 52.1 דע קמועב מ"מ 011 רטוקב ע"ש וא רטמ           
      
לוגסקפ גוסמ 01 גרד בלוצמ ןליתאילופמ רוניצ     57.01.0200

            250.00 .'מ 52.1 דע קמועב מ"מ 09 רטוקב ע"ש וא רטמ           
      

             35.00 .םייק רוניצ קוליסו קוריפ רטמ          57.01.0210
      
קמועב תורוניצ תחנהו הריפח רובע תפסות     57.01.0220

             40.00 .'מ 5.0 לכל ףסונ רטמ           
      
:םיפוגמ      
      

          40,000.00 'פמוק         .ס-05-10 ;ס-15-10 םיטרפ יפל 82" ףוגמ 57.01.0240
      

          30,000.00 'פמוק         .ס-05-10 ;ס-15-10 םיטרפ יפל 42" ףוגמ 57.01.0250
      

          24,000.00 'פמוק         .ס-05-10 ;ס-15-10 םיטרפ יפל 02" ףוגמ 57.01.0260
      

10.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../113 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     113 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

          19,000.00 'פמוק         .ס-05-10 ;ס-15-10 םיטרפ יפל 81" ףוגמ 57.01.0270
      

          16,000.00 'פמוק         .ס-05-10 ;ס-15-10 םיטרפ יפל 61" ףוגמ 57.01.0280
      

          10,000.00 'פמוק         .ס-05-10 ;ס-15-10 םיטרפ יפל 41" ףוגמ 57.01.0290
      

          8,300.00 'פמוק         .ס-05-10 ;ס-15-10 םיטרפ יפל 21" ףוגמ 57.01.0300
      

          7,450.00 'פמוק         .ס-05-10 ;ס-15-10 םיטרפ יפל 01" ףוגמ 57.01.0310
      

          5,900.00 'פמוק         .ס-05-10 ;ס-15-10 םיטרפ יפל 8" ףוגמ 57.01.0320
      

          3,500.00 'פמוק         .ס-05-10 ;ס-15-10 םיטרפ יפל 6" ףוגמ 57.01.0330
      

          3,900.00 'פמוק         .ס-55-10 ;ס-35-10א םיטרפ יפל 6" ףוגמ 57.01.0340
      

          3,100.00 'פמוק         .ס-05-10 ;ס-15-10 םיטרפ יפל 4" ףוגמ 57.01.0350
      

          3,400.00 'פמוק         .ס-55-10 ;ס-35-10א םיטרפ יפל 4" ףוגמ 57.01.0360
      

          2,200.00 'פמוק         .ס-05-10 ;ס-15-10 םיטרפ יפל 3" ףוגמ 57.01.0370
      

          2,300.00 'פמוק         .ס-55-10 ;ס-35-10א םיטרפ יפל 3" ףוגמ 57.01.0380
      
:םירוביח      
      
תינכות יפל 3" לגר םע קיר שרגמל 2" רוביח     57.01.0400

          1,350.00 'פמוק         .ס-11-10  
      
תינכות יפל 3" לגר םע קיר שרגמל 2" רוביח     57.01.0410

          1,400.00 'פמוק         .ס-51-10ח  
      
טרפ יפל 3" לגר םע קיר שרגמל 3" רוביח     57.01.0420

          3,000.00 'פמוק         .ס-31-10  
      
טרפ יפל 3" לגר םע קיר שרגמל 3" רוביח     57.01.0430

          3,200.00 'פמוק         .ס-31-10א  
      
טרפ יפל 4" לגר םע קיר שרגמל 4" רוביח     57.01.0440

          4,000.00 'פמוק         .ס-31-10  
      
טרפ יפל 4" לגר םע קיר שרגמל 4" רוביח     57.01.0450

          4,400.00 'פמוק         .ס-31-10א  
      
טרפ יפל 6" לגר םע קיר שרגמל 6" רוביח     57.01.0460

          5,000.00 'פמוק         .ס-31-10  
      
טרפ יפל 6" לגר םע קיר שרגמל 6" רוביח     57.01.0470

          5,500.00 'פמוק         .ס-31-10א  
10.75 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז מסגרת   .../114 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     114 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
2"5.1-" רטוקב תמייק הדידמ תכרעמל רוביח     57.01.0480

          1,500.00 .'א קלח ס-03-10 טרפ יפל 3" לגר םע 'חי           
      
2"5.1-" רטוקב תמייק הדידמ תכרעמל רוביח     57.01.0490

          1,600.00 .'א קלח ס-13-10ג טרפ יפל 3" לגר םע 'חי           
      
2"5.1-" רטוקב תמייק הדידמ תכרעמל רוביח     57.01.0500

          1,200.00 .'ב קלח ס-03-10 טרפ יפל 3" לגר םע 'חי           
      
טרפ יפל הלופכ הדידמ תכרעמל רוביח     57.01.0510

          2,000.00 .'א קלח ס-03-10ו 'חי           
      
טרפ יפל הלופכ הדידמ תכרעמל רוביח     57.01.0520

          2,200.00 .'א קלח ס-10-501ז ;ס-10-501א ;ס-03-10ו 'חי           
      
םימ וק קורפו החנה ללוכ שרגמל ינמז רוביח     57.01.0530

            250.00 'פמוק         .מ"מ 05 ןליתאילופ רוניצמ ינמז  
      
טרפ יפל םייק רוניצל 82" שדח רוניצ רוביח     57.01.0540

          6,000.00 'פמוק         .ס-67-10  
      
טרפ יפל םייק רוניצל 42" שדח רוניצ רוביח     57.01.0550

          5,000.00 'פמוק         .ס-67-10  
      
טרפ יפל םייק רוניצל 02" שדח רוניצ רוביח     57.01.0560

          4,500.00 'פמוק         .ס-67-10  
      
טרפ יפל םייק רוניצל 81" שדח רוניצ רוביח     57.01.0570

          4,000.00 'פמוק         .ס-67-10  
      
טרפ יפל םייק רוניצל 61" שדח רוניצ רוביח     57.01.0580

          3,500.00 'פמוק         .ס-67-10  
      
טרפ יפל םייק רוניצל 41" שדח רוניצ רוביח     57.01.0590

          3,000.00 'פמוק         .ס-67-10  
      
טרפ יפל םייק רוניצל 21" שדח רוניצ רוביח     57.01.0600

          2,500.00 'פמוק         .ס-67-10  
      
טרפ יפל םייק רוניצל 01" שדח רוניצ רוביח     57.01.0610

          2,000.00 'פמוק         .ס-67-10  
      
טרפ יפל םייק רוניצל 8" שדח רוניצ רוביח     57.01.0620

          1,800.00 'פמוק         .ס-67-10  
      
טרפ יפל םייק רוניצל 6" שדח רוניצ רוביח     57.01.0630

          1,500.00 'פמוק         .ס-67-10  
      
      

10.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../115 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     115 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
טרפ יפל םייק רוניצל 6" שדח רוניצ רוביח     57.01.0640

          1,800.00 'פמוק         .ס-77-10א ;ס-46-10א ;ס-46-10  
      
טרפ יפל םייק רוניצל 4" רוניצ רוביח     57.01.0650

          1,290.00 'פמוק         .ס-67-10  
      
טרפ יפל םייק רוניצל 4" רוניצ רוביח     57.01.0660

          1,370.00 'פמוק         .ס-77-10א ;ס-46-10א ;ס-46-10  
      
טרפ יפל םייק רוניצל 3" שדח רוניצ רוביח     57.01.0670

          1,100.00 'פמוק         .ס-67-10  
      
טרפ יפל םייק רוניצל 3" שדח רוניצ רוביח     57.01.0680

          1,200.00 'פמוק         .ס-77-10א ;ס-46-10א ;ס-46-10  
      

            450.00 'פמוק         .םייק רוניצל 2" שדח רוניצ רוביח 57.01.0690
      
:םיזרב      
      
טרפ יפל 4" הריבש ןקתמ םע 3" יוביכ זרב     57.01.0710

          3,000.00 'פמוק         .ס-101-10ו  
      
טרפ יפל 4" הריבש ןקתמ םע 3" יוביכ זרב     57.01.0720

          3,200.00 'פמוק         .ס-101-10ה  
      

          2,350.00 'פמוק         .ס-101-10אי טרפ יפל 3" יוביכ זרב 57.01.0730
      

          2,450.00 'פמוק         .ס-101-10ד טרפ יפל 3" יוביכ זרב 57.01.0740
      
תינכות יפל לופכ שאר םע יוביכ זרב     57.01.0750

          3,000.00 'פמוק         .ס-501-10ב  
      
תינכות יפל לופכ שאר םע יוביכ זרב     57.01.0760

          3,200.00 'פמוק         .ס-501-10  
      
יפל הריבש ןקתמו לופכ שאר םע יוביכ זרב     57.01.0770

          3,700.00 'פמוק         .ס-501-10א טרפ  
      
יפל הריבש ןקתמו לופכ שאר םע יוביכ זרב     57.01.0780

          4,000.00 'פמוק         .ס-501-10ד טרפ  
      
:םינגוא      
      

          6,000.00 'פמוק         .82" רווע ןגאו ןגוא 57.01.0800
      

          5,000.00 'פמוק         .42" רווע ןגאו ןגוא 57.01.0810
      

          4,000.00 'פמוק         .02" רווע ןגאו ןגוא 57.01.0820
      

10.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../116 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     116 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

          3,000.00 'פמוק         .81" רווע ןגאו ןגוא 57.01.0830
      

          2,500.00 'פמוק         .61" רווע ןגאו ןגוא 57.01.0840
      

          2,000.00 'פמוק         .41" רווע ןגאו ןגוא 57.01.0850
      

          1,500.00 'פמוק         .21" רווע ןגאו ןגוא 57.01.0860
      

          1,100.00 'פמוק         .01" רווע ןגאו ןגוא 57.01.0870
      

            650.00 'פמוק         .8" רווע ןגאו ןגוא 57.01.0880
      

            500.00 'פמוק         .6" רווע ןגאו ןגוא 57.01.0890
      

            350.00 'פמוק         .4" רווע ןגאו ןגוא 57.01.0900
      
:תונוש      
      

          2,000.00 .41"-61" המיתסו ךותיח 'חי          57.01.0920
      

          1,000.00 .01"-21" המיתסו ךותיח 'חי          57.01.0930
      

            600.00 .6"-8" המיתסו ךותיח 'חי          57.01.0940
      

            295.00 .3"-4" המיתסו ךותיח 'חי          57.01.0950
      

            100.00 .2" המיתסו ךותיח 'חי          57.01.0960
      
ללוכ ר"ממ 07 ךתחב יולג רוזש הקראה לבכ     57.01.0970
תומוקמב הקראה לבכו הדידמ תכרעמל ורוביח      

             50.00 .תמייק םימ תרנצל תורבחתה רטמ           
      
לזרב תקיצימ הסכמ םע מ"ס 06 רטוקב החוש     57.01.0980
טרפ יפל מ"ס 05 רטוקב 004B ןיממ      

          1,500.00 .ס-11-20 רטמ           
      
רובע 521B ןיממ תקצימ יפוקסלט ףוגמ את     57.01.0990

            980.00 .ס-11-11-ג טרפ יפל זירט יפוגמ רטמ           
      
ףסונ ףוגמ רובע הדידמ תכרעמל תפסות     57.01.1000

          1,200.00 .6" רטוקב 'חי           
      
ףסונ ףוגמ רובע הדידמ תכרעמל תפסות     57.01.1010

            700.00 .4" רטוקב 'חי           
      
ףסונ ףוגמ רובע הדידמ תכרעמל תפסות     57.01.1020

            500.00 .3" רטוקב 'חי           
      

          1,500.00 .6" רטוקב ןנסמ רובע הדידמ תכרעמל תפסות 'חי          57.01.1030
10.75 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז מסגרת   .../117 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     117 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

            900.00 .4" רטוקב ןנסמ רובע הדידמ תכרעמל תפסות 'חי          57.01.1040
      

            700.00 .3" רטוקב ןנסמ רובע הדידמ תכרעמל תפסות 'חי          57.01.1050
      
המירז ענומ רובע הדידמ תכרעמל תפסות     57.01.1060

          10,800.00 .6" רטוקב )ח"זמ( תרזוח 'חי           
      
המירז ענומ רובע הדידמ תכרעמל תפסות     57.01.1070

          7,200.00 .4" רטוקב )ח"זמ( תרזוח 'חי           
      
המירז ענומ רובע הדידמ תכרעמל תפסות     57.01.1080

          5,400.00 .3" רטוקב )ח"זמ( תרזוח 'חי           
      
בלושמ םימ דמ רובע הדידמ תכרעמל תפסות     57.01.1090

          16,000.00 .6/5.1" רטוקב 'חי           
      
בלושמ םימ דמ רובע הדידמ תכרעמל תפסות     57.01.1100

          8,600.00 .4/3X3" רטוקב 'חי           
      
בלושמ םימ דמ רובע הדידמ תכרעמל תפסות     57.01.1110

          6,000.00 .4/3X2" רטוקב 'חי           
      
תוברל ,ףוגמ תנקתה רובע 3" רטוקב יליע למג     57.01.1120
,םיכותיר ,תולעמ 09 תויווז 4 תרנצ יעטק      
תולע( םירזיבאה רוביחו למגה תעיבצ      

          1,530.00 .תומלשב ןקתומ )דרפנב םלושת םירזיבאה 'חי           
      
תוברל ,ףוגמ תנקתה רובע 4" רטוקב יליע למג     57.01.1130
,םיכותיר ,תולעמ 09 תויווז 4 תרנצ יעטק      
תולע( םירזיבאה רוביחו למגה תעיבצ      

          1,800.00 .תומלשב ןקתומ )דרפנב םלושת םירזיבאה 'חי           
      
תוברל ,ףוגמ תנקתה רובע 6" רטוקב יליע למג     57.01.1140
,םיכותיר ,תולעמ 09 תויווז 4 תרנצ יעטק      
תולע( םירזיבאה רוביחו למגה תעיבצ      

          2,100.00 .תומלשב ןקתומ )דרפנב םלושת םירזיבאה 'חי           
םימ יווק 10.75 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מכרז מסגרת   .../118 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     118 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב  ת ו ד ו ב ע  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
:ללוכ רוניצ א"מ ריחמ :םישדח םיווק עוציב      
יפל NS-8 "הבע" חישק CVP תורוניצ תקפסא      
םילכב וא םיידיב( הביצחו הריפח ,488 י"ת      
,לוח תפיטע ללוכ ,תורוניצ תחנה ,)םיינאכמ      
דע מ"ס 02 לש תובכשב קדוהמ רזוח יולימו      
יביכרמ לכ ללוכ ,שיבכה הנבמ תיתחתל      
יפדוע( טרפמה יפל תודובעהו םירמוחה      
תלוספ רתאל וקחרוי תלוספהו רופחה רמוחה      
םולתש אללו קחרמ תלבגה אלל ,רשואמ      
תויתשת תנגהל םידחוימ םינופיד ללוכ ,)ףסונ      
.הריפחה תונפדו תומייק      
      

            130.00 .'מ 52.1 דע קמועב מ"מ 061 רטוקב תורוניצ רטמ          57.02.0020
      
דע 62.1 -מ קמועב מ"מ 061 רטוקב תורוניצ     57.02.0030

            140.00 .'מ 57.1 רטמ           
      
דע 67.1 -מ קמועב מ"מ 061 רטוקב תורוניצ     57.02.0040

            154.00 .'מ 52.2 רטמ           
      
דע 62.2 -מ קמועב מ"מ 061 רטוקב תורוניצ     57.02.0050

            180.00 .'מ 57.2 רטמ           
      
דע 67.2 -מ קמועב מ"מ 061 רטוקב תורוניצ     57.02.0060

            200.00 .'מ 52.3 רטמ           
      
דע 62.3 -מ קמועב מ"מ 061 רטוקב תורוניצ     57.02.0070

            234.00 .'מ 57.3 רטמ           
      
דע 67.3 -מ קמועב מ"מ 061 רטוקב תורוניצ     57.02.0080

            263.00 .'מ 52.4 רטמ           
      

            164.00 .'מ 52.1 דע קמועב מ"מ 002 רטוקב תורוניצ רטמ          57.02.0090
      
דע 62.1 -מ קמועב מ"מ 002 רטוקב תורוניצ     57.02.0100

            190.00 .'מ 57.1 רטמ           
      
דע 67.1 -מ קמועב מ"מ 002 רטוקב תורוניצ     57.02.0110

            218.00 .'מ 52.2 רטמ           
      
דע 62.2 -מ קמועב מ"מ 002 רטוקב תורוניצ     57.02.0120

            243.00 .'מ 57.2 רטמ           
      
דע 67.2 -מ קמועב מ"מ 002 רטוקב תורוניצ     57.02.0130

            279.00 .'מ 52.3 רטמ           
      
דע 62.3 -מ קמועב מ"מ 002 רטוקב תורוניצ     57.02.0140

            310.00 .'מ 57.3 רטמ           
      
      

20.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../119 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     119 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דע 67.3 -מ קמועב מ"מ 002 רטוקב תורוניצ     57.02.0150

            339.00 .'מ 52.4 רטמ           
      

            228.00 .'מ 52.1 דע קמועב מ"מ 052 רטוקב תורוניצ רטמ          57.02.0160
      
דע 62.1 -מ קמועב מ"מ 052 רטוקב תורוניצ     57.02.0170

            250.00 .'מ 57.1 רטמ           
      
דע 67.1 -מ קמועב מ"מ 052 רטוקב תורוניצ     57.02.0180

            270.00 .'מ 52.2 רטמ           
      
דע 62.2 -מ קמועב מ"מ 052 רטוקב תורוניצ     57.02.0190

            288.00 .'מ 57.2 רטמ           
      
דע 67.2 -מ קמועב מ"מ 052 רטוקב תורוניצ     57.02.0200

            311.00 .'מ 52.3 רטמ           
      
דע 62.3 -מ קמועב מ"מ 052 רטוקב תורוניצ     57.02.0210

            335.00 .'מ 57.3 רטמ           
      
דע 67.3 -מ קמועב מ"מ 052 רטוקב תורוניצ     57.02.0220

            374.00 .'מ 52.4 רטמ           
      
דע 62.4 -מ קמועב מ"מ 052 רטוקב תורוניצ     57.02.0230

            422.00 .'מ 57.4 רטמ           
      
דע 67.4 -מ קמועב מ"מ 052 רטוקב תורוניצ     57.02.0240

            471.00 .'מ 52.5 רטמ           
      

            300.00 .'מ 52.1 דע קמועב מ"מ 513 רטוקב תורוניצ רטמ          57.02.0250
      
דע 62.1 -מ קמועב מ"מ 513 רטוקב תורוניצ     57.02.0260

            320.00 .'מ 57.1 רטמ           
      
דע 67.1 -מ קמועב מ"מ 513 רטוקב תורוניצ     57.02.0270

            340.00 .'מ 52.2 רטמ           
      
דע 62.2 -מ קמועב מ"מ 513 רטוקב תורוניצ     57.02.0280

            383.00 .'מ 57.2 רטמ           
      
דע 67.2 -מ קמועב מ"מ 513 רטוקב תורוניצ     57.02.0290

            410.00 .'מ 52.3 רטמ           
      
דע 62.3 -מ קמועב מ"מ 513 רטוקב תורוניצ     57.02.0300

            445.00 .'מ 57.3 רטמ           
      
דע 67.3 -מ קמועב מ"מ 513 רטוקב תורוניצ     57.02.0310

            485.00 .'מ 52.4 רטמ           
      

20.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../120 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     120 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דע 62.4 -מ קמועב מ"מ 513 רטוקב תורוניצ     57.02.0320

            526.00 .'מ 57.4 רטמ           
      
דע 67.4 -מ קמועב מ"מ 513 רטוקב תורוניצ     57.02.0330

            592.00 .'מ 52.5 רטמ           
      

            362.00 .'מ 52.1 דע קמועב מ"מ 553 רטוקב תורוניצ רטמ          57.02.0340
      
דע 62.1 -מ קמועב מ"מ 553 רטוקב תורוניצ     57.02.0350

            390.00 .'מ 57.1 רטמ           
      
דע 67.1 -מ קמועב מ"מ 553 רטוקב תורוניצ     57.02.0360

            410.00 .'מ 52.2 רטמ           
      
דע 62.2 -מ קמועב מ"מ 553 רטוקב תורוניצ     57.02.0370

            445.00 .'מ 57.2 רטמ           
      
דע 67.2 -מ קמועב מ"מ 553 רטוקב תורוניצ     57.02.0380

            471.00 .'מ 52.3 רטמ           
      
דע 62.3 -מ קמועב מ"מ 553 רטוקב תורוניצ     57.02.0390

            504.00 .'מ 57.3 רטמ           
      
דע 67.3 -מ קמועב מ"מ 553 רטוקב תורוניצ     57.02.0400

            549.00 .'מ 52.4 רטמ           
      
דע 62.4 -מ קמועב מ"מ 553 רטוקב תורוניצ     57.02.0410

            592.00 .'מ 57.4 רטמ           
      
דע 67.4 -מ קמועב מ"מ 553 רטוקב תורוניצ     57.02.0420

            636.00 .'מ 52.5 רטמ           
      
דע 62.1 -מ קמועב מ"מ 004 רטוקב תורוניצ     57.02.0430

            450.00 .'מ 57.1 רטמ           
      
דע 67.1 -מ קמועב מ"מ 004 רטוקב תורוניצ     57.02.0440

            479.00 .'מ 52.2 רטמ           
      
דע 62.2 -מ קמועב מ"מ 004 רטוקב תורוניצ     57.02.0450

            524.00 .'מ 57.2 רטמ           
      
דע 67.2 -מ קמועב מ"מ 004 רטוקב תורוניצ     57.02.0460

            570.00 .'מ 52.3 רטמ           
      
דע 62.3 -מ קמועב מ"מ 004 רטוקב תורוניצ     57.02.0470

            610.00 .'מ 57.3 רטמ           
      
דע 67.3 -מ קמועב מ"מ 004 רטוקב תורוניצ     57.02.0480

            668.00 .'מ 52.4 רטמ           
20.75 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז מסגרת   .../121 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     121 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דע 62.4 -מ קמועב מ"מ 004 רטוקב תורוניצ     57.02.0490

            719.00 .'מ 57.4 רטמ           
      
דע 67.4 -מ קמועב מ"מ 004 רטוקב תורוניצ     57.02.0500

            772.00 .'מ 52.5 רטמ           
      
דע 62.1 -מ קמועב מ"מ 054 רטוקב תורוניצ     57.02.0510

            636.00 .'מ 57.1 רטמ           
      
דע 67.1 -מ קמועב מ"מ 054 רטוקב תורוניצ     57.02.0520

            670.00 .'מ 52.2 רטמ           
      
דע 62.2 -מ קמועב מ"מ 054 רטוקב תורוניצ     57.02.0530

            713.00 .'מ 57.2 רטמ           
      
דע 67.2 -מ קמועב מ"מ 054 רטוקב תורוניצ     57.02.0540

            756.00 .'מ 52.3 רטמ           
      
דע 62.3 -מ קמועב מ"מ 054 רטוקב תורוניצ     57.02.0550

            778.00 .'מ 57.3 רטמ           
      
דע 67.3 -מ קמועב מ"מ 054 רטוקב תורוניצ     57.02.0560

            833.00 .'מ 52.4 רטמ           
      
דע 62.4 -מ קמועב מ"מ 054 רטוקב תורוניצ     57.02.0570

            888.00 .'מ 57.4 רטמ           
      
דע 67.4 -מ קמועב מ"מ 054 רטוקב תורוניצ     57.02.0580

            949.00 .'מ 52.5 רטמ           
      
דע 67.1 -מ קמועב מ"מ 005 רטוקב תורוניצ     57.02.0590

            778.00 .'מ 52.2 רטמ           
      
דע 62.2 -מ קמועב מ"מ 005 רטוקב תורוניצ     57.02.0600

            822.00 .'מ 57.2 רטמ           
      
דע 67.2 -מ קמועב מ"מ 005 רטוקב תורוניצ     57.02.0610

            877.00 .'מ 52.3 רטמ           
      
דע 62.3 -מ קמועב מ"מ 005 רטוקב תורוניצ     57.02.0620

            932.00 .'מ 57.3 רטמ           
      
דע 67.3 -מ קמועב מ"מ 005 רטוקב תורוניצ     57.02.0630

            986.00 .'מ 52.4 רטמ           
      
דע 62.4 -מ קמועב מ"מ 005 רטוקב תורוניצ     57.02.0640

          1,041.00 .'מ 57.4 רטמ           
      
      

20.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../122 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     122 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דע 67.4 -מ קמועב מ"מ 005 רטוקב תורוניצ     57.02.0650

          1,118.00 .'מ 52.5 רטמ           
      
מ"ס 02-51 רטוק תויופעתסהה תווצק םוטיא     57.02.0660
י"ע הפיטעו קקפ י"ע תינמז םישרגמ ירוביחב      
ןתיוז י"ע םנומיסו ביבסמ CVP תועירי      
מ"ס 04 טולביש 'מ 05.1 ךרואב מ"מ 4/05/05      

            228.00 'פמוק         .ןבל ןווגב ןמש עבצב עבציו המדאה ינפ לעמ  
      
תפיטשו יוקינ תוברל םיווק לש ינויזיוולט םוליצ     57.02.0670
םכסמ ח"וד ללוכ םוליצה עוציב ינפל םיווקה      
רטוק םיווקל םוליצה לש תוטלק יתשו      

             15.00 .מ"מ 036-061 רטמ           
      
שומיש רובע תורוניצה יריחמל תפסות      
רוזאב ,ךותירב םירבוחמה ,EPDH תורוניצב      
תורוניצ םוקמב ,םימ תוראב לש ןגמ יסוידר      
    CVP םגד תורוניצה .488 י"ת יפל ליגר חישק  
.5 הקלח 2935 י"ת יפל EP-001 "סקלפירמ"      
      

             96.00 .מ"מ 061 רטוק תורוניצ ריחמל תפסות רטמ          57.02.0690
      

            142.00 .מ"מ 002 רטוק תורוניצ ריחמל תפסות רטמ          57.02.0700
      

            235.00 .מ"מ 052 רטוק תורוניצ ריחמל תפסות רטמ          57.02.0710
      

            276.00 .מ"מ 513 רטוק תורוניצ ריחמל תפסות רטמ          57.02.0720
      

            347.00 .מ"מ 553 רטוק תורוניצ ריחמל תפסות רטמ          57.02.0730
      

            428.00 .מ"מ 004 רטוק תורוניצ ריחמל תפסות רטמ          57.02.0740
      

            456.00 .מ"מ 054 רטוק תורוניצ ריחמל תפסות רטמ          57.02.0750
      

            494.00 .מ"מ 005 רטוק תורוניצ ריחמל תפסות רטמ          57.02.0760
      
:םרוביחו בויב יווק תפלחה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../123 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     123 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רזוח יולימו הריפח :ללוכ רוניצ א"מ ריחמ      
הנבמ תיתחתל דע מ"ס 02 לש תובכשב      
טסבסאמ םימייק תורוניצ קוריפ ,שיבכה      
תורוניצ תקפסא ,םתקחרהו ןוטב וא/ו קיטסלפ      
    CVP דופיר ללוכ ,םתחנהו "הבע" חישק  
תודובעהו םירמוחה יביכרמ לכו לוח תפיטעו      
תמירז בקע הדובעב םיישק ללוכ ,טרפמה יפל      
תביאשו םיווק תויטה תוברל תורוניצב םיכפש      
ללוכו ,שביב הדובעה עוציבל תושורדה םימ      
.םישדחו םימייק םיאתל תרנצה לכ רוביח      
םוקמל קוחרוי תלוספהו רופחה רמוחה יפדוע      
אללו קחרמ תלבגה אלל חקפמה הרויש      
תועשב תודובע ללוכ רוניצה ריחמ .םולשת      
תויתשת תנגהל םידחוימ םינופיד ללוכ ,הלילה      
.'וכו תומייק      
      
דע קמועב מ"מ 061 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.0790

            209.00 .'מ 52.1 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 061 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.0800

            228.00 .'מ 57.1 דע 62.1 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 061 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.0810

            247.00 .'מ 52.2 דע 67.1 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 061 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.0820

            276.00 .'מ 57.2 דע 62.2 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 061 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.0830

            304.00 .'מ 52.3 דע 67.2 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 061 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.0840

            333.00 .'מ 57.3 דע 62.3 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 061 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.0850

            361.00 .'מ 52.4 דע 67.3 רטמ           
      
דע קמועב מ"מ 002 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.0860

            238.00 .'מ 52.1 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 002 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.0870

            266.00 .'מ 57.1 דע 62.1 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 002 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.0880

            295.00 .'מ 52.2 דע 67.1 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 002 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.0890

            323.00 .'מ 57.2 דע 62.2 רטמ           
      

20.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../124 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     124 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
-מ קמועב מ"מ 002 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.0900

            352.00 .'מ 52.3 דע 67.2 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 002 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.0910

            380.00 .'מ 57.3 דע 62.3 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 002 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.0920

            409.00 .'מ 52.4 דע 67.3 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 052 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.0930

            342.00 .'מ 57.1 דע 62.1 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 052 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.0940

            371.00 .'מ 62.2 דע 67.1 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 052 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.0950

            399.00 .'מ 57.2 דע 62.2 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 052 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.0960

            428.00 .'מ 52.3 דע 67.2 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 052 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.0970

            456.00 .'מ 57.3 דע 62.3 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 052 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.0980

            485.00 .'מ 52.4 דע 67.3 רטמ           
      
דע קמועב מ"מ 513 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.0990

            418.00 .'מ 57.1 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 513 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1000

            456.00 .'מ 52.2 דע 67.1 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 513 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1010

            494.00 .'מ 57.2 דע 62.2 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 513 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1020

            532.00 .'מ 52.3 דע 67.2 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 513 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1030

            570.00 .'מ 57.3 דע 62.3 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 513 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1040

            618.00 .'מ 52.4 דע 67.3 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 553 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1050

            599.00 .'מ 57.1 דע 62.1 רטמ           
      
      

20.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../125 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     125 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
-מ קמועב מ"מ 553 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1060

            637.00 .'מ 52.2 דע 67.1 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 553 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1070

            675.00 .'מ 57.2 דע 62.2 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 553 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1080

            713.00 .'מ 52.3 דע 67.2 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 553 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1090

            760.00 .'מ 57.3 דע 62.3 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 553 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1100

            808.00 .'מ 52.4 דע 67.3 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 004 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1110

            808.00 .'מ 57.1 דע 62.1 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 004 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1120

            855.00 .'מ 52.2 דע 67.1 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 004 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1130

            903.00 .'מ 57.2 דע 62.2 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 004 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1140

            950.00 .'מ 52.3 דע 67.2 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 004 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1150

            998.00 .'מ 57.3 דע 62.3 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 004 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1160

          1,045.00 .'מ 52.4 דע 67.3 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 054 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1170

          1,045.00 .'מ 52.2 דע 67.1 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 054 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1180

          1,093.00 .'מ 57.2 דע 62.2 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 054 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1190

          1,140.00 .'מ 52.3 דע 67.2 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 054 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1200

          1,188.00 .'מ 57.3 דע 62.3 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 054 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1210

          1,235.00 .'מ 52.4 דע 67.3 רטמ           
      
      

20.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../126 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     126 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
-מ קמועב מ"מ 005 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1220

          1,273.00 .'מ 52.2 דע 67.1 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 005 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1230

          1,330.00 .'מ 57.2 דע 62.2 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 005 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1240

          1,387.00 .'מ 52.3 דע 67.2 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 005 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1250

          1,454.00 .'מ 57.3 דע 62.3 רטמ           
      
-מ קמועב מ"מ 005 רטוק תורוניצ תפלחה     57.02.1260

          1,520.00 .'מ 52.4 דע 67.3 רטמ           
      
שומיש רובע תורוניצה יריחמל תפסות      
235 י"ת יפל 'טא 01 גרד ץחל CVP תורוניצב      
י"ת יפל ליגר חישק CVP תורוניצ םוקמב      
    .884  
      

             12.00 .מ"מ 011 רטוק תורוניצ ריחמל תפסות רטמ          57.02.1280
      

             29.00 .מ"מ 061 רטוק תורוניצ ריחמל תפסות רטמ          57.02.1290
      

             80.00 .מ"מ 522 רטוק תורוניצ ריחמל תפסות רטמ          57.02.1300
      

            114.00 .מ"מ 082 רטוק תורוניצ ריחמל תפסות רטמ          57.02.1310
      

            114.00 .מ"מ 513 רטוק תורוניצ ריחמל תפסות רטמ          57.02.1320
      

            152.00 .מ"מ 553 רטוק תורוניצ ריחמל תפסות רטמ          57.02.1330
      

            176.00 .מ"מ 004 רטוק תורוניצ ריחמל תפסות רטמ          57.02.1340
      

            214.00 .מ"מ 054 רטוק תורוניצ ריחמל תפסות רטמ          57.02.1350
      

            261.00 .מ"מ 005 רטוק תורוניצ ריחמל תפסות רטמ          57.02.1360
      

            333.00 .מ"מ 036 רטוק תורוניצ ריחמל תפסות רטמ          57.02.1370
      
:תרוקיב יאת      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../127 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     127 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הילוח םע םיאת תבכרהו הקפסא ללוכ ריחמה      
04 סמועל הדבכ הרקת וא סונוק גוסמ הנוילע      
הקיצי לזרבמ תואסכמ ,הדירי יבלש ,ןוט      
םאתהב מ"ס 06 רטוק חתפו ןוט 04 סמועל      
ריעה למס תעבטה םע 4.5021 ,984 י"תל      
יאת לעמ םתעיבקו )בויב( דועיה רואיתו      
ביבסמ ןיוזמ ןוטב תרוגח ללוכ תרוקיבה      
,קדוהמ עצמ חטשמ ללוכ ,הסכמהו הרקתל      
ןיב םימטא ,ןוטב תוילוח ,תימורט תיתחת      
תמאתהו הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,תוילוחה      
תפסות אלל( שיבכה לש יפוסה הבוגל הסכמה      
הנבמ תיתחת םורל דע לוח יולימו )ריחמ      
ןייוזמ ןוטבמ ההבגה ןוראווצ ללוכ ,שיבכה      
.תושורדה רזעה תודובע לכו חיטו דוביע ללוכו      
      
ללוכ ,'מ 52.1 דע קמועבו מ"ס 08 רטוקב .ב.ת     57.02.1400
הסכימו מ"ס 05 רטוק חתפ םע החוטש הרקית      

          2,530.00 .ןוט 04 סמועל 'חי           
      
ללוכ ,'מ 57.1 דע קמועבו מ"ס 08 רטוקב .ב.ת     57.02.1410
הסכימו מ"ס 06 רטוק חתפ םע החוטש הרקית      

          2,590.00 .ןוט 04 סמועל 'חי           
      
דע 62.1 -מ קמועבו מ"ס 001 רטוקב .ב.ת     57.02.1420
מ"ס 06 רטוק חתפ םע סונוק ללוכ ,'מ 57.1      

          3,496.00 .ןוט 04 סמועל הסכימו 'חי           
      
דע 67.1 -מ קמועבו מ"ס 001 רטוקב .ב.ת     57.02.1430
מ"ס 06 רטוק חתפ םע סונוק ללוכ ,'מ 52.2      

          3,890.00 .ןוט 04 סמועל הסכימו 'חי           
      
דע 62.2 -מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.02.1440

          5,100.00 .ל"נכ ללוכ 'מ 57.2 'חי           
      
דע 67.2 -מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.02.1450

          5,600.00 .ל"נכ ללוכ 'מ 52.3 'חי           
      
דע 62.3 -מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.02.1460

          6,380.00 .ל"נכ ללוכ 'מ 57.3 'חי           
      
דע 67.3 -מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.02.1470

          6,855.00 .ל"נכ ללוכ 'מ 52.4 'חי           
      
דע 62.4 -מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב .ב.ת     57.02.1480

          7,634.00 .ל"נכ ללוכ 'מ 57.4 'חי           
      
דע 67.4 -מ קמועב מ"ס 051 רטוקב .ב.ת     57.02.1490

          11,250.00 .ל"נכ ללוכ 'מ 52.5 'חי           
      

20.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../128 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     128 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
אתל תמלשומ םיביכר תכרעמל ריחמ תפסות     57.02.1500
הקפסא רובע םינוש םיקמועב ל"נכ תרוקב      
םע "תילסרבינוא" תדבועמ תיתחת תנקתהו      
תוברל CVP וא ןליתאילופמ םינכומ םידוביע      
ירוביחל םישרדנה םירזיבאהו םימטאה לכ      

            565.00 .08 רטוק .ב.תל תרנצה 'חי           
      
אתל תמלשומ םיביכר תכרעמל ריחמ תפסות     57.02.1510
הקפסא רובע םינוש םיקמועב ל"נכ תרוקב      
םע "תילסרבינוא" תדבועמ תיתחת תנקתהו      
תוברל CVP וא ןליתאילופמ םינכומ םידוביע      
ירוביחל םישרדנה םירזיבאהו םימטאה לכ      

            679.00 .001 רטוק .ב.תל תרנצה 'חי           
      
אתל תמלשומ םיביכר תכרעמל ריחמ תפסות     57.02.1520
הקפסא רובע םינוש םיקמועב ל"נכ תרוקב      
םע "תילסרבינוא" תדבועמ תיתחת תנקתהו      
תוברל CVP וא ןליתאילופמ םינכומ םידוביע      
ירוביחל םישרדנה םירזיבאהו םימטאה לכ      

            732.00 .521 רטוק .ב.תל תרנצה 'חי           
      
אתל תמלשומ םיביכר תכרעמל ריחמ תפסות     57.02.1530
הקפסא רובע םינוש םיקמועב ל"נכ תרוקב      
םע "תילסרבינוא" תדבועמ תיתחת תנקתהו      
תוברל CVP וא ןליתאילופמ םינכומ םידוביע      
ירוביחל םישרדנה םירזיבאהו םימטאה לכ      

            950.00 .051 רטוק .ב.תל תרנצה 'חי           
      
,יציפק הליענ רודיס םע הסכימ רובע תפסות     57.02.1540

            210.00 .ליגר הסכימ םוקמב 'חי           
      
םוקמב ןוט 5.21 סמועל הסכימ רובע התחפה     57.02.1550

            143.00 .ןוט 04 סמועל הסכימ 'חי           
      
וא "ביבוטיא" בויבל םישימג החוש ירבחמ     57.02.1560

            171.00 .מ"מ 061 רטוק רוניצל ,ע"ש 'חי           
      
וא "ביבוטיא" בויבל םישימג החוש ירבחמ     57.02.1570

            190.00 .מ"מ 002 רטוק רוניצל ,ע"ש 'חי           
      
וא "ביבוטיא" בויבל םישימג החוש ירבחמ     57.02.1580

            228.00 .מ"מ 052 רטוק רוניצל ,ע"ש 'חי           
      
וא "ביבוטיא" בויבל םישימג החוש ירבחמ     57.02.1590

            257.00 .מ"מ 513 רטוק רוניצל ,ע"ש 'חי           
      
וא "ביבוטיא" בויבל םישימג החוש ירבחמ     57.02.1600

            295.00 .מ"מ 553 רטוק רוניצל ,ע"ש 'חי           
      

20.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../129 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     129 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
וא "ביבוטיא" בויבל םישימג החוש ירבחמ     57.02.1610

            342.00 .מ"מ 004 רטוק רוניצל ,ע"ש 'חי           
      
וא "ביבוטיא" בויבל םישימג החוש ירבחמ     57.02.1620

            399.00 .מ"מ 054 רטוק רוניצל ,ע"ש 'חי           
      
וא "ביבוטיא" בויבל םישימג החוש ירבחמ     57.02.1630

            475.00 .מ"מ 005 רטוק רוניצל ,ע"ש 'חי           
      
וא "ביבוטיא" בויבל םישימג החוש ירבחמ     57.02.1640

            570.00 .מ"מ 036 רטוק רוניצל ,ע"ש 'חי           
      
ללוכ ,"הבע" חישק CVP תורוניצמ ינוציח לפמ      
)הדלפ וא( CVPמ םירזיבאו ןיוזמ ןוטב תפיטע      
.אתה תיתחתב לעתימ דוביע ללוכו      
      
דע 62.1 -מ קמועב מ"מ 061 רטוקב לפמ     57.02.1660

          1,140.00 .'מ 52.2 'חי           
      
דע 62.2 -מ קמועב מ"מ 061 רטוקב לפמ     57.02.1670

          1,240.00 .'מ 52.3 'חי           
      
דע 62.1 -מ קמועב מ"מ 002 רטוקב לפמ     57.02.1680

          1,283.00 .'מ 52.2 'חי           
      
דע 62.2 -מ קמועב מ"מ 002 רטוקב לפמ     57.02.1690

          1,582.00 .'מ 52.3 'חי           
      
דע 62.1 -מ קמועב מ"מ 052 רטוקב לפמ     57.02.1700

          1,758.00 .'מ 52.2 'חי           
      
דע 62.2 -מ קמועב מ"מ 052 רטוקב לפמ     57.02.1710

          2,033.00 .'מ 52.3 'חי           
      
דע 62.1 -מ קמועב מ"מ 513 רטוקב לפמ     57.02.1720

          2,233.00 .'מ 52.2 'חי           
      
קוזיח ללוכ חישק CVP תורוניצמ ימינפ לפמ      
ללוכו CVP-מ םירזיבאו אתה ריקל רוניצה      
.לעתימ דוביע      
      
57.1 דע קמועב מ"מ 061 רטוקב ימינפ לפמ     57.02.1740

            665.00 .'מ 'חי           
      
67.1 -מ קמועב מ"מ 061 רטוקב ימינפ לפמ     57.02.1750

            760.00 .'מ 52.2 דע 'חי           
      
67.1 -מ קמועב מ"מ 002 רטוקב ימינפ לפמ     57.02.1760

            855.00 .'מ 52.2 דע 'חי           
20.75 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז מסגרת   .../130 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     130 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
:הדלפ תורוניצ      
      
,6" רטוקב בויבל הדלפ רוניצ תחנהו הקפסא     57.02.1780
ןוטבו ץוחב וירט תפיטע םע 23/5" .ד.ע      

            466.00 .'מ 52.4 דע קמועב םינפב הנימולא רטמ           
      

            518.00 .'מ 52.4 דע קמועב 61/3/8" רטוקב ל"נכ רטמ          57.02.1790
      

            580.00 .'מ 52.4 דע קמועב 61/3/01" רטוקב ל"נכ רטמ          57.02.1800
      

            660.00 .'מ 52.4 דע קמועב 4/1/21" רטוקב ל"נכ רטמ          57.02.1810
      
:םייקפוא םיחודיק      
      
רטוקב לוורש י"ע  שיבכל תחתמ יקפוא חודיק     57.02.1830
ללוכ ריחמה  .אוהש קמוע לכבו 8"21-"      
רוניצ תלחשה ,חודיקה עוציב ,לוורשה תקפסא      
תאריחמה ללוכ ןכ ומכ .'וכו םילדנס ,םינדא      

          1,330.00 .םישורדה םימואיתה לכ עוציב רטמ           
      
רטוקב לוורש י"ע שיבכל תחתמ יקפוא חודיק     57.02.1840
ללוכ ריחמה  .אוהש קמוע  לכבו  41"81-"      
תלחשה ,חודיקה עוציב ,לוורשה תקפסא      
ריחמה ללוכ ןכ ומכ .'וכו םילדנס ,םינדא ,רוניצ      

          1,520.00 .םישורדה םימואיתה לכ עוציב תא רטמ           
      
רטוקב לוורש י"ע  שיבכל תחתמ יקפוא חודיק     57.02.1850
ללוכ ריחמה  .אוהש קמוע לכבו 02"42-"      
רוניצ תלחשה ,חודיקה עוציב ,לוורשה תקפסא      
תא ריחמה ללוכ ןכ ומכ .'וכו םילדנס ,םינדא      

          1,796.00 .םישורדה םימואיתה לכ עוציב רטמ           
בויב תודובע 20.75 כ"הס            

      
י ו ו ק ב  ת ו נ ו ש  ר ז ע  ת ו ד ו ב ע  30.75 ק ר פ  ת ת       
ב ו י ב       
      
,יפוס הבוג דע םימייק םיאת הבוג תמאתה      
אלל םישורד םירמוחו רפע תודובע ללוכ      
.הסכימ תפלחה      
      
,מ"ס 51 דע הבוגל .ב.ת הסכימ םור תהבגה     57.03.0020
רטוקב ןוטב תעבט תקיצי ,הסכימה קוריפ ללוכ      
תבכרהו מ"ס 51 יבועב מ"ס 06 ימינפ      
ןיוזמ ןוטב תרוגח ללוכ ,שדחמ הסכימה      

            238.00 .ביבסמ 'חי           
      
      
      

30.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../131 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     131 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,מ"ס 53-61 הבוגל .ב.ת הסכימ םור תהבגה     57.03.0030
רטוקב ןוטב תעבט תקיצי ,הסכימה קוריפ ללוכ      
תבכרהו מ"ס 51 יבועב מ"ס 06 ימינפ      
ןיוזמ ןוטב תרוגח ללוכ ,שדחמ הסכימה      

            428.00 .ביבסמ 'חי           
      
הבוגל סונוק םע םייק .ב.ת הסכימ םור תהבגה     57.03.0040
,סונוקהו הסכימה קוריפ ללוכ ,'מ 00.1-04.0      
תהבגהל מ"ס 51 יבועב ןוטב תעבט תקיצי      
,שדחמ סונוקהו הסכימה תבכרהו אתה תוריק      

            808.00 .ביבסמ ןיוזמ ןוטב תרוגח ללוכ 'חי           
      
הבוגל סונוק םע םייק .ב.ת הסכימ םור תהבגה     57.03.0050
,אתל ביבסמ הריפח ללוכ ,'מ 05.1-10.1      
תבכרהו הקפסא ,סונוקהו הסכימה קוריפ      
הקפסא ,שורדה הבוגב תוימורט תוילוח      
הסכימה תבכרהו סונוק וא הרקית תבכרהו      

          1,045.00 .ביבסמ ןיוזמ ןוטב תרוגח ללוכ ,שדחמ 'חי           
      
הרקית םע םייק .ב.ת הסכימ םור תהבגה     57.03.0060
הריפח ללוכ 'מ 00.1-04.0 הבוגל החוטש      
,הרקיתהו הסכימה קוריפ ,אתל ביבסמ      
הבוגב תוימורט תוילוח תבכרהו הקפסא      
,שדחמ הסכימהו הרקיתה תבכרהו ,שורדה      

            713.00 .ביבסמ ןיוזמ ןוטב תרוגח ללוכ 'חי           
      
הרקית םע םייק .ב.ת הסכימ םור תהבגה     57.03.0070
הריפח ללוכ 'מ 05.1-10.1 הבוגל החוטש      
,הרקיתהו הסכימה קוריפ ,אתל ביבסמ      
הבוגב תוימורט תוילוח תבכרהו הקפסא      
,שדחמ הסכימהו הרקיתה תבכרה ,שורדה      

            950.00 .ביבסמ ןיוזמ ןוטב תרוגח ללוכ 'חי           
      
סונוק םע םייק .ב.ת הסכימ םור תכמנה     57.03.0080
ביבסמ הריפח ללוכ ,מ"ס 01 דע ךומנ סלפמל      
לש ןוילע קלח תותיס ,הסכימה קוריפ ,אתל      
תרוגח ללוכ ,וילעמ הסכימה תבכרהו ןוראוצה      

            428.00 .ביבסמ ןיוזמ ןוטב 'חי           
      
סונוק םע םייק .ב.ת הסכימ םור תכמנה     57.03.0090
הריפח ללוכ ,מ"ס 03-01 ןיב ךומנ סלפמל      
קלח תריבש ,הסכימה קוריפ ,אתל ביבסמ      
ןוטבמ החוטש הרקית תקיצי ,סונוקה לש ןוילע      
המיאתמ םורט ןוטבמ הרקית תקפסה וא ןיוזמ      
ןוטב תרוגח ללוכ ,הילעמ הסכימה תבכרהו      

          1,188.00 .ביבסמ ןיוזמ 'חי           
      
      
      

30.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../132 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     132 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
סונוק םע םייק .ב.ת הסכימ םור תכמנה     57.03.0100
הריפח ללוכ ,'מ 00.1-03.0 ןיב ךומנ סלפמל      
סונוקה קוריפ ,הסכימה קוריפ ,אתל ביבסמ      
,שרדנכ תוריקל תפסות וא חותיפ ,ותקחרהו      
ןוט 04 סמועל ןוטב תרקת תבכרהו הקפסא      
ללוכ ,הילעמ הסכימה תבכרהו "עבוכ" םגד      

          1,710.00 .ביבסמ ןיוזמ ןוטב תרוגח 'חי           
      
ללוכ ,.ב.ת לעמ םייק סונוק תקחרהו קוריפ     57.03.0110

            560.00 .ןוטבה ירבש תקחרה 'חי           
      
ןוט 04 סמועל החוטש הרקית תבכרהו הקפסא     57.03.0120

            618.00 .הסכימ ללוכ אל מ"ס 521-001 רטוק .ב.תל 'חי           
      
,מ"ס 001 רטוק .ב.תל סונוק תבכרהו הקפסא     57.03.0130

            760.00 .הסכימ ללוכ אל 'חי           
      
מ"ס 001 רטוקב ןוטב תוילוח תבכרהו הקפסא     57.03.0140
001-05 הבוג( הסרהנש הכירבב הפלחהל      

            670.00 .)מ"ס 'חי           
      

            760.00 .מ"ס 521 רטוקב םלוא ל"נכ הבכרהו הקפסא 'חי          57.03.0150
      
יפל סונוק םע םייק .ב.ת הסכימ תמאתה     57.03.0160
ביבסמ הריפח :ללוכ ,השדח הפש ןבא םוקימ      
סונוקה בובס ,סונוקהו הסכימה קוריפ ,אתל      
,הפש ןבאל תחתמ אצמי אל הסכימהש ךכ      
,שרדנכ תוגרדמ תפסוה ללוכ ,שדחמ ותנקתהו      
ןוטב תרוגח םע שדחמ הסכימה תבכרהו      

            760.00 .ביבסמ 'חי           
      
םייק בויב אתב ןוטב לזרב הסכימ תפלחה     57.03.0170
- ןוט 04 סמועל דבכ הקיצי לזרבמ הסכימל      
הסכימה קוריפ ללוכ מ"ס 05 רטוק חתפה      
שדח הסכימ תקפסא ,םימייקה תרגסמהו      
םע ביבסמ ןיוזמ ןוטב תרוגח םע ותבכרהו      
ללוכ ,)בויב( לודג םהוש תימוקמ הצעומ למס      
םירמוחה לכו הסכימה תנקתהו הקפסא      

            760.00 'פמוק         .םישורדה  
      

            950.00 'פמוק         .מ"ס 06 רטוק םלוא ,ל"נכ הסכימ תפלחה 57.03.0180
      
יתכרדמ בויב אתב ןוטב לזרב הסכימ תפלחה     57.03.0190
- ןוט 5.21 סמועל הקיצי לזרבמ הסכימל      
םע עבורמ "ןרומ" םגד מ"ס 05 רטוק חתפה      
ללוכ ,)בויב( לודג םהוש תימוקמ הצעומ למס      
םירמוחה לכו הסכימה תנקתהו הקפסא      

            713.00 'פמוק         .םישורדה  
      

30.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../133 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     133 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

            903.00 'פמוק         .מ"ס 06 רטוק םלוא ,ל"נכ הסכימ תפלחה 57.03.0200
      
:תמייק תכרעמל רוביח      
      
םיכפש םימרוז ובש םייק .ב.תל תורבחתה     57.03.0220
תיישע ללוכ ,מ"ס 02-51 רטוק תורוניצב      
חיטהו דוביעה ןוקית ,םמוטיאו םיחתפ      
םיכפש תמירז ללגב םיישקה לע תורבגתהו      

          1,050.00 .הביאש תוברל אתב 'חי           
      
םיכפש םימרוז ובש םייק .ב.תל תורבחתה     57.03.0230
תיישע ללוכ ,מ"ס 53-52 רטוק תורוניצב      
חיטהו דוביעה ןוקית ,םמוטיאו םיחתפ      
םיכפש תמירז ללגב םיישקה לע תורבגתהו      

          1,140.00 .הביאש תוברל אתב 'חי           
      
םיכפש םימרוז ובש םייק .ב.תל תורבחתה     57.03.0240
תיישע ללוכ ,מ"ס 05-04 רטוק תורוניצב      
חיטהו דוביעה ןוקית ,םמוטיאו םיחתפ      
אתב םיכפש תמירז ללגב םיישק לע תורבגתהו      

          1,425.00 .הביאש תוברל 'חי           
      
רטוק לכב ,םייק רוניצ הצקל שדח רוניצ רובח     57.03.0250
תחיתפ ,םייקה רוניצה יוליגל הריפח ללוכ      

            420.00 .תורבחתהו יוקינ ,תמייקה הריגסה 'חי           
      
קמועו רטוק לכב בויב החוש ריחמל תפסות     57.03.0260
,םייק בויב וק יבג לע התנקתה רובע ,אוהש      
רוביח ךרוצל שרדנ לדוגב םיחתפ תנכה ללוכ      
,חיטהו דוביעה ינוקית ללוכו םישדח תורוניצ      
הדובעה .םישרדנה הדובעהו םירמוחה לכו      
םיישקה לע תורבגתהל םירודיס םג תללוכ      

          1,490.00 .םייקה וקב םיכפש תמירזמ םיעבונה 'חי           
      
ללוכ םוהת ימב תודובע רובע ריחמל תפסות     57.03.0270
םינוש םיקמועבו םינוש םיגוסמ תורוניצ תחנה      
זוקינ תוברל םוהת ימ ךותב הדובע רובע      
לכל תיתשת תנכה ,םוהתה ימ לש דימתמ      
תורוניצ רובע םישרדנה םיעצמאהו תודובעה      

            138.00 .מ"ס 53-02 רטוקב רטמ           
      
ללוכ םוהת ימב תודובע רובע ריחמל תפסות     57.03.0280
םינוש םיקמועבו םינוש םיגוסמ תורוניצ תחנה      
זוקינ תוברל םוהת ימ ךותב הדובע רובע      
לכל תיתשת תנכה ,םוהתה ימ לש דימתמ      
תורוניצ רובע םישרדנה םיעצמאהו תודובעה      

            190.00 .מ"ס 04-05 רטוקב רטמ           
      
      

30.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../134 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     134 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לכמ ,תורדגל תחתמ רבעמ רובע תפסות     57.03.0290
לכ ללוכ ,םיקמועה לכבש תורוניצב םיגוסה      
רדגה קוריפ וא/ו הרהנמב רבעמב םיישקה      
תחנה ינפל הבצמל התרזחהו שדחמ התמקהו      

            350.00 .בויבה ירובח 'חי           
      
קמועב מ"ס 521-001 רטוק םייק .ב.ת קוריפ     57.03.0300
סונוק תריבשו הסכימ קוריפ ללוכ ,'מ 52.3 דע      
,תורוניצה תוצק לש ןוטבב המיתס ,הרקית וא      
וקודיהו 'א גוס עצמ וא לוחב אתה םינפ יולמ      

            550.00 .הבטרהב 'חי           
      
ללוכ ,מ"ס 02 דע רטוקב םימייק תורוניצ קוריפ     57.03.0310
תורוניצה יוניפו קוריפ ,תורוניצ יולגל הריפח      
אללו קחרמ תלבגה אלל רשואמ תלוספ רתאל      

             38.00 .הלבוה ללוכ ,ףסונ םולשת רטמ           
      

             35.00 .םינוש םירטקב בויב יוק לש הפיטשו יוקינ רטמ          57.03.0320
      
דע קמועב םיגוסה לכמ .ב.ת הפיטשו יוקינ     57.03.0330

            314.00 .תלוספה תקחרה ללוכ ,תלוספו לוחמ 'מ 57.4 'חי           
      
521-001 רטוק םייק .ב.ת לש דוביע ןוקית     57.03.0340
דוביעה קוריפ ללוכ 'מ 52.5 דע קמועב מ"ס      

            618.00 .ןוטבמ שדח דוביע רודיסו םייקה 'חי           
      
קמוע לכב מ"ס 001 רטוק בויב יאת םוטיא     57.03.0350
תובכש 3 י"ע ,םימ ראב לש ןגמ סוידר רוזאב      
ללוכ לקשמב תיביכר -וד תיטנמצ תבורעת לש      
205 'סמ םוטיא רמוח תמגודכ ,ר"מל ג"ק -3כ      
ןוטב תרוגחו ,ע"ש וא "תימרכ" 'בח לש      

          1,900.00 'פמוק         .םיאתה תוילוח ירוביח ביבס תינוציח  
      

          2,375.00 'פמוק         .מ"ס 521 רטוק םיאתל םלוא ל"נכ םוטיא 57.03.0360
      
תכימת וא  תורוניצ תפיטעל ןיוזמ 02 -ב ןוטב     57.03.0370
ק"מ/ג"ק 06 עלוצמ לזרבמ ןויז ללוכ ,םינבמ      

          1,045.00 .תוינבתו הריפח תוברל םינוש תומוקמב ק"מ           
      

            665.00 .ןטק קמועב תורוניצ תופיטעב ןיוזמ אל ןוטב ק"מ          57.03.0380
      
דופיר לעמ תולעת יולימל MSLC לק ןוטב     57.03.0390

            295.00 .שיבכה הנבמ תיתחת דעו לוחה ק"מ           
      
:יקפוא חודיק      
      
      
      
      

30.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../135 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     135 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
סקלפירמ רוניצ םע שימג יקפוא חודיק      
    001-EP םהשלכ קמועו ךרואב טאו 5.21 גרד,  
תלחשהו הקפסא ,חודיקה עוציב תוברל      
לכו אצומ תריפחו חודיקה רוב תנכה ,רוניצה      
.םישרדנה םימואיתהו תונכהה      
      

            240.00 .מ"מ 011 רטוק רוניצ חודיק רטמ          57.03.0420
      

            366.00 .מ"מ 061 רטוק רוניצ חודיק רטמ          57.03.0430
      

            494.00 .מ"מ 002 רטוק רוניצ חודיק רטמ          57.03.0440
      

            793.00 .מ"מ 513 רטוק רוניצ חודיק רטמ          57.03.0450
      

            950.00 .מ"מ 553 רטוק רוניצ חודיק רטמ          57.03.0460
      

          1,140.00 .מ"מ 004 רטוק רוניצ חודיק רטמ          57.03.0470
      

          1,330.00 .מ"מ 054 רטוק רוניצ חודיק רטמ          57.03.0480
      

          1,520.00 .מ"מ 005 רטוק רוניצ חודיק רטמ          57.03.0490
      

          2,138.00 .מ"מ 036 רטוק רוניצ חודיק רטמ          57.03.0500
      
? ץופינה תטישב בויב יווק תפלחה ?      
      
תטישב 4" רטוקב םייק בויב וק תפלחה     57.03.0510
)001EP גרד ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה      
דע מ"מ 521 רטוקב ע"ש וא לגלפ תרצות )01      
ירוד" / "רפע ךרד" ןלבקה י"ע ,'מ 2 לש קמוע      
וקה םוליצ ללוכ ,רשואמ רחא ןלבק וא "ןלוג      
םידוביע וא/ו תוחושל רוביח( הפלחהה םותב      

            707.69 )דרפנב ודדמי רטמ           
      
תטישב  6" רטוקב םייק בויב וק תפלחה     57.03.0520
)001EP גרד ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה      
דע מ"מ 081 רטוקב ע"ש וא לגלפ תרצות )01      
ירוד" / "רפע ךרד" ןלבקה י"ע ,'מ 2 לש קמוע      
וקה םוליצ ללוכ ,רשואמ רחא ןלבק וא "ןלוג      
םידוביע וא/ו תוחושל רוביח( הפלחהה םותב      

            858.24 )דרפנב ודדמי רטמ           
      
      
      
      
      
      
      
      

30.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../136 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     136 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תטישב 8" רטוקב םייק בויב וק תפלחה     57.03.0530
)001EP גרד ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה      
דע מ"מ 522 רטוקב ע"ש וא לגלפ תרצות )01      
ירוד" / "רפע ךרד" ןלבקה י"ע ,'מ 2 לש קמוע      
וקה םוליצ ללוכ ,רשואמ רחא ןלבק וא "ןלוג      
םידוביע וא/ו תוחושל רוביח( הפלחהה םותב      

          1,009.89 )דרפנב ודדמי רטמ           
      
תטישב 01" רטוקב םייק בויב וק תפלחה     57.03.0540
)001EP גרד ןליתאילופמ שדח וקל ,ץופינה      
דע מ"מ 082 רטוקב ע"ש וא לגלפ תרצות )01      
ירוד" / "רפע ךרד" ןלבקה י"ע ,'מ 2 לש קמוע      
וקה םוליצ ללוכ ,רשואמ רחא ןלבק וא "ןלוג      
םידוביע וא/ו תוחושל רוביח( הפלחהה םותב      

          1,281.32 )דרפנב ודדמי רטמ           
      
םאתומ , יקנו ררבנ ימוקמ רמוחמ אבומ יולימ     57.03.0675
תובכשב תולעת יולימל  טרפמה תושירדל      
תילאמיסכמ תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב      
טרפמל םאתהב רופחה רפעה קוליס תוברל      
דעו רוניצה יוסיכו דופירל רבעמ( דחוימה      
בתכב הארוה יפל קר ,)שיבכה עצמ תיתחתל      

             27.47 חקפמהמ ק"מ           
בויב יווקב תונוש רזע תודובע 30.75 כ"הס            

      
ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  40.75 ק ר פ  ת ת       
      
:םתחנהו ןוטב תורוניצ תקפסא      
      
תורוניצ תחנהו הקפסא :ללוכ רוניצ א"מ ריחמ      
72 י"ת יפל םימוטא לועית יווקל ןיוזמ ןוטבמ      
,ןופיד ,הביצח וא הריפח :ללוכ 5211 ,4 גרד      
קדוהמ רזוח יולימו לוח תפיטע ,תורוניצ תחנה      
הנבמ תיתחתל דע מ"ס 02 לש תובכשב      
םירמוחה יביכרמ לכ ללוכ ,הכרדמה /שיבכה      
רופחה רמוחה יפדוע( טרפמה יפל תודובעהו      
אלל ,רשואמ תלוספ רתאל וקחרוי תלוספהו      
.)ףסונ םולשת אללו קחרמ תלבגה      
      

            400.00 .'מ 52.1 דע קמועב מ"ס 04 רטוק תורוניצ רטמ          57.04.0030
      
דע 62.1 -מ קמועב מ"ס 04 רטוק תורוניצ     57.04.0040

            430.00 .'מ 57.1 רטמ           
      
דע 67.1 -מ קמועב מ"ס 04 רטוק תורוניצ     57.04.0050

            445.00 .'מ 52.2 רטמ           
      
      

40.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../137 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     137 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דע 62.2 -מ קמועב מ"ס 04 רטוק תורוניצ     57.04.0060

            480.00 .'מ 57.2 רטמ           
      
דע 67.2 -מ קמועב מ"ס 04 רטוק תורוניצ     57.04.0070

            490.00 .'מ 52.3 רטמ           
      

            430.00 .'מ 52.1 דע קמועב מ"ס 05 רטוק תורוניצ רטמ          57.04.0080
      
דע 62.1 -מ קמועב מ"ס 05 רטוק תורוניצ     57.04.0090

            480.00 .'מ 57.1 רטמ           
      
דע 67.1 -מ קמועב מ"ס 05 רטוק תורוניצ     57.04.0100

            500.00 .'מ 52.2 רטמ           
      
דע 62.2 -מ קמועב מ"ס 05 רטוק תורוניצ     57.04.0110

            525.00 .'מ 57.2 רטמ           
      
דע 67.2 -מ קמועב מ"ס 05 רטוק תורוניצ     57.04.0120

            550.00 .'מ 52.3 רטמ           
      
דע 62.3 -מ קמועב מ"ס 05 רטוק תורוניצ     57.04.0130

            580.00 .'מ 57.3 רטמ           
      
דע 67.3 -מ קמועב מ"ס 05 רטוק תורוניצ     57.04.0140

            610.00 .'מ 52.4 רטמ           
      
דע 62.4 -מ קמועב מ"ס 05 רטוק תורוניצ     57.04.0150

            650.00 .'מ 57.4 רטמ           
      
דע 67.4 -מ קמועב מ"ס 05 רטוק תורוניצ     57.04.0160

            700.00 .'מ 52.5 רטמ           
      
דע 62.1 -מ קמועב מ"ס 06 רטוק תורוניצ     57.04.0170

            630.00 .'מ 57.1 רטמ           
      
דע 67.1 -מ קמועב מ"ס 06 רטוק תורוניצ     57.04.0180

            650.00 .'מ 52.2 רטמ           
      
דע 62.2 -מ קמועב מ"ס 06 רטוק תורוניצ     57.04.0190

            675.00 .'מ 57.2 רטמ           
      
דע 67.2 -מ קמועב מ"ס 06 רטוק תורוניצ     57.04.0200

            700.00 .'מ 52.3 רטמ           
      
דע 62.3 -מ קמועב מ"ס 06 רטוק תורוניצ     57.04.0210

            730.00 .'מ 57.3 רטמ           
      
דע 67.3 -מ קמועב מ"ס 06 רטוק תורוניצ     57.04.0220

            760.00 .'מ 52.4 רטמ           
40.75 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז מסגרת   .../138 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     138 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דע 62.4 -מ קמועב מ"ס 06 רטוק תורוניצ     57.04.0230

            800.00 .'מ 57.4 רטמ           
      
דע 67.4 -מ קמועב מ"ס 06 רטוק תורוניצ     57.04.0240

            850.00 .'מ 52.5 רטמ           
      
דע 62.1 -מ קמועב מ"ס 08 רטוק תורוניצ     57.04.0250

            950.00 .'מ 57.1 רטמ           
      
דע 67.1 -מ קמועב מ"ס 08 רטוק תורוניצ     57.04.0260

            975.00 .'מ 52.2 רטמ           
      
דע 62.2 -מ קמועב מ"ס 08 רטוק תורוניצ     57.04.0270

          1,000.00 .'מ 57.2 רטמ           
      
דע 67.2 -מ קמועב מ"ס 08 רטוק תורוניצ     57.04.0280

          1,030.00 .'מ 52.3 רטמ           
      
דע 62.3 -מ קמועב מ"ס 08 רטוק תורוניצ     57.04.0290

          1,060.00 .'מ 57.3 רטמ           
      
דע 67.3 -מ קמועב מ"ס 08 רטוק תורוניצ     57.04.0300

          1,100.00 .'מ 52.4 רטמ           
      
דע 62.4 -מ קמועב מ"ס 08 רטוק תורוניצ     57.04.0310

          1,150.00 .'מ 57.4 רטמ           
      
דע 67.4 -מ קמועב מ"ס 08 רטוק תורוניצ     57.04.0320

          1,200.00 .'מ 52.5 רטמ           
      
דע 67.1 -מ קמועב מ"ס 001 רטוק תורוניצ     57.04.0330

          1,240.00 .'מ 52.2 רטמ           
      
דע 62.2 -מ קמועב מ"ס 001 רטוק תורוניצ     57.04.0340

          1,275.00 .'מ 57.2 רטמ           
      
דע 67.2 -מ קמועב מ"ס 001 רטוק תורוניצ     57.04.0350

          1,315.00 .'מ 52.3 רטמ           
      
דע 62.3 -מ קמועב מ"ס 001 רטוק תורוניצ     57.04.0360

          1,365.00 .'מ 57.3 רטמ           
      
דע 67.3 -מ קמועב מ"ס 001 רטוק תורוניצ     57.04.0370

          1,420.00 .'מ 52.4 רטמ           
      
דע 62.4 -מ קמועב מ"ס 001 רטוק תורוניצ     57.04.0380

          1,470.00 .'מ 57.4 רטמ           
      
      

40.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../139 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     139 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דע 67.4 -מ קמועב מ"ס 001 רטוק תורוניצ     57.04.0390

          1,520.00 .'מ 52.5 רטמ           
      
דע 67.1 -מ קמועב מ"ס 521 רטוק תורוניצ     57.04.0400

          1,720.00 .'מ 52.2 רטמ           
      
דע 62.2 -מ קמועב מ"ס 521 רטוק תורוניצ     57.04.0410

          1,770.00 .'מ 57.2 רטמ           
      
דע 67.2 -מ קמועב מ"ס 521 רטוק תורוניצ     57.04.0420

          1,820.00 .'מ 52.3 רטמ           
      
דע 62.3 -מ קמועב מ"ס 521 רטוק תורוניצ     57.04.0430

          1,880.00 .'מ 57.3 רטמ           
      
דע 67.3 -מ קמועב מ"ס 521 רטוק תורוניצ     57.04.0440

          1,950.00 .'מ 52.4 רטמ           
      
דע 62.4 -מ קמועב מ"ס 521 רטוק תורוניצ     57.04.0450

          2,020.00 .'מ 57.4 רטמ           
      
דע 67.4 -מ קמועב מ"ס 521 רטוק תורוניצ     57.04.0460

          2,100.00 .'מ 52.5 רטמ           
      
דע 67.1 -מ קמועב מ"ס 051 רטוק תורוניצ     57.04.0470

          2,550.00 .'מ 52.2 רטמ           
      
דע 62.2 -מ קמועב מ"ס 051 רטוק תורוניצ     57.04.0480

          2,600.00 .'מ 57.2 רטמ           
      
דע 67.2 -מ קמועב מ"ס 051 רטוק תורוניצ     57.04.0490

          2,650.00 .'מ 52.3 רטמ           
      
דע 62.3 -מ קמועב מ"ס 051 רטוק תורוניצ     57.04.0500

          2,725.00 .'מ 57.3 רטמ           
      
דע 67.3 -מ קמועב מ"ס 051 רטוק תורוניצ     57.04.0510

          2,800.00 .'מ 52.4 רטמ           
      
דע 62.4 -מ קמועב מ"ס 051 רטוק תורוניצ     57.04.0520

          2,900.00 .'מ 57.4 רטמ           
      
דע 67.4 -מ קמועב מ"ס 051 רטוק תורוניצ     57.04.0530

          3,000.00 .'מ 52.5 רטמ           
      
ליעלד מ"ס 04 רטוק תורוניצ ריחמל תפסות     57.04.0540
םוקמב 5 גרד תורוניצ תחנהו הקפסא רובע      

             49.00 .4 גרד תורוניצ רטמ           
      

40.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../140 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     140 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ליעלד מ"ס 05 רטוק תורוניצ ריחמל תפסות     57.04.0550
םוקמב 5 גרד תורוניצ תחנהו הקפסא רובע      

             69.00 .4 גרד תורוניצ רטמ           
      
ליעלד מ"ס 06 רטוק תורוניצ ריחמל תפסות     57.04.0560
םוקמב 5 גרד תורוניצ תחנהו הקפסא רובע      

             75.00 .4 גרד תורוניצ רטמ           
      
ליעלד מ"ס 08 רטוק תורוניצ ריחמל תפסות     57.04.0570
םוקמב 5 גרד תורוניצ תחנהו הקפסא רובע      

            165.00 .4 גרד תורוניצ רטמ           
      
ליעלד מ"ס 001 רטוק תורוניצ ריחמל תפסות     57.04.0580
םוקמב 5 גרד תורוניצ תחנהו הקפסא רובע      

            245.00 .4 גרד תורוניצ רטמ           
      
ליעלד מ"ס 521 רטוק תורוניצ ריחמל תפסות     57.04.0590
םוקמב 5 גרד תורוניצ תחנהו הקפסא רובע      

            310.00 .4 גרד תורוניצ רטמ           
      
ליעלד מ"ס 051 רטוק תורוניצ ריחמל תפסות     57.04.0600
םוקמב 5 גרד תורוניצ תחנהו הקפסא רובע      

            335.00 .4 גרד תורוניצ רטמ           
      
ליעלד מ"ס 381 רטוק תורוניצ ריחמל תפסות     57.04.0610
םוקמב 5 גרד תורוניצ תחנהו הקפסא רובע      

            297.00 .4 גרד תורוניצ רטמ           
      
ילרגטניא םטא רובע תורוניצה יריחמל תפסות      
.)ןומעפ( הבקנב הנבומ      
      

             38.00 .מ"ס 04 רטוק תורוניצל 'חי          57.04.0630
      

             49.00 .מ"ס 05 רטוק תורוניצל 'חי          57.04.0640
      

             59.00 .מ"ס 06 רטוק תורוניצל 'חי          57.04.0650
      

             95.00 .מ"ס 08 רטוק תורוניצל 'חי          57.04.0660
      

            143.00 .מ"ס 001 רטוק תורוניצל 'חי          57.04.0670
      

            200.00 .מ"ס 521 רטוק תורוניצל 'חי          57.04.0680
      

            261.00 .מ"ס 051 רטוק תורוניצל 'חי          57.04.0690
      

            413.00 .מ"ס 081 רטוק תורוניצל 'חי          57.04.0700
      
:םתחנהו הדלפ תורוניצ תקפסא      
      

40.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../141 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     141 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הדלפ תורוניצ תקפסא :ללוכ רוניצ א"מ ריחמ      
בר טלמב ימינפ יופיצ םע 035 י"ת יפל      
,החנה ,סוחד ןוטב ינוציח יופצו הנימולא      
קדוהמ רזוח יולימו לוח תפיטע ,הביצחו הריפח      
הנבמ תיתחתל דע מ"ס 02 לש תובכשב      
םירמוחה יביכרמ לכ ללוכ ,הכרדמה /שיבכה      
רופחה רמוחה יפדוע( טרפמה יפל תודובעהו      
אלל ,רשואמ תלוספ רתאל וקחרוי תלוספהו      
.)ףסונ םולשת אללו קחרמ תלבגה      
      
)מ"ס 04 רטוק( 61" רטוקב הדלפ תורוניצ     57.04.0730

            665.00 .'מ 52.1 דע קמועב 4/1" ןפוד יבועב רטמ           
      

            694.00 .'מ 57.1 דע 62.1 -מ קמועב ל"נכ רטמ          57.04.0740
      

            727.00 .'מ 52.2 דע 67.1 -מ קמועב ל"נכ רטמ          57.04.0750
      

            760.00 .'מ 57.2 דע 62.2 -מ קמועב ל"נכ רטמ          57.04.0760
      

            798.00 .'מ 52.3 דע 67.2 -מ קמועב ל"נכ רטמ          57.04.0770
      
)מ"ס 05 רטוק( 02" רטוקב הדלפ תורוניצ     57.04.0780

            902.00 .'מ 52.1 דע קמועב 4/1" ןפוד יבועב רטמ           
      

            931.00 .'מ 57.1 דע 62.1 -מ קמועב ל"נכ רטמ          57.04.0790
      

            969.00 .'מ 52.2 דע 67.1 -מ קמועב ל"נכ רטמ          57.04.0800
      

          1,007.00 .'מ 57.2 דע 62.2 -מ קמועב ל"נכ רטמ          57.04.0810
      

          1,045.00 .'מ 52.3 דע 67.2 -מ קמועב ל"נכ רטמ          57.04.0820
      
ןפוד יבועב )מ"ס 06 רטוק( 42" הדלפ תורוניצ     57.04.0830

          1,140.00 .'מ 52.1 דע קמועב 4/1" רטמ           
      

          1,178.00 .'מ 57.1 דע 62.1 -מ קמועב ל"נכ רטמ          57.04.0840
      

          1,216.00 .'מ 52.2 דע 67.1 -מ קמועב ל"נכ רטמ          57.04.0850
      

          1,254.00 .'מ 57.2 דע 62.2 -מ קמועב ל"נכ רטמ          57.04.0860
      

          1,292.00 .'מ 52.3 דע 67.2 -מ קמועב ל"נכ רטמ          57.04.0870
      
:תרוקיב יאת      
      
      
      
      
      

40.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../142 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     142 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הרקת םע םיאת תבכרהו הקפסא ללוכ ריחמ      
תואסכמ תקפסא ללוכ ,ןוט 04 סמועל הדבכ      
06 רטוק חתפו ןוט 04 סמועל הקיצי לזרבמ      
ריעה למס תעבטה םע 984 י"תל םאתהב מ"ס      
יאת לעמ םתעיבקו )זוקינ( דועיה רואיתו      
ןיוזמ ןוטב תרוגחו תוגרדמ ללוכ תרוקיבה      
לע תימורט תיתחת ,הסכמהו הרקתל ביבסמ      
םימטאו תוינבלמ תוילוח ,קדוהמ עצמ חטשמ      
תמאתהו הביצח וא/ו הריפח ללוכ ,תוילוחהןיב      
תפסות אלל( שיבכה לש יפוסה הבוגל הסכמה      
הנבמ תיתחת םורל דע לוח יולימו )ריחמ      
ההבגה ןוראווצ ללוכ ,חיטו דוביע ללוכ ,שיבכה      
.תושורדה תודובעה לכו ןייוזמ ןוטבמ      
      

          4,903.00 'פמוק         .'מ 52.1 דע קמועב מ"ס 001/001 .ב.ת 57.04.0900
      
57.1 דע 62.1 -מ קמועב מ"ס 001/001 .ב.ת     57.04.0910

          5,100.00 'פמוק         .'מ  
      
52.2 דע  67.1 -מ קמועב מ"ס 001/001 .ב.ת     57.04.0920

          5,500.00 'פמוק         .'מ  
      
57.2 דע 62.2 -מ קמועב מ"ס 001/001 .ב.ת     57.04.0930

          6,289.00 'פמוק         .'מ  
      
52.3 דע 67.2 -מ קמועב מ"ס 001/001 .ב.ת     57.04.0940

          6,950.00 'פמוק         .'מ  
      
57.3 דע 62.3 -מ קמועב מ"ס 001/001 .ב.ת     57.04.0950

          7,619.00 'פמוק         .'מ  
      

          5,000.00 'פמוק         .'מ 52.1 דע קמועב מ"ס 021/001 .ב.ת 57.04.0960
      
57.1 דע 62.1 -מ קמועב מ"ס 021/001 .ב.ת     57.04.0970

          5,500.00 'פמוק         .'מ  
      
52.2 דע 67.1 -מ קמועב מ"ס 021/001 .ב.ת     57.04.0980

          5,900.00 'פמוק         .'מ  
      
57.2 דע 62.2 -מ קמועב מ"ס  021/001 .ב.ת     57.04.0990

          6,550.00 'פמוק         .'מ  
      
52.3 דע 67.2 -מ קמועב מ"ס 021/001 .ב.ת     57.04.1000

          7,120.00 'פמוק         .'מ  
      
57.3 דע 62.3 -מ קמועב מ"ס 021/001 .ב.ת     57.04.1010

          8,200.00 'פמוק         .'מ  
      
      

40.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../143 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     143 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
52.4 דע 67.3 -מ קמועב מ"ס 021/001 .ב.ת     57.04.1020

          9,000.00 'פמוק         .'מ  
      

          6,150.00 'פמוק         .'מ 52.1 דע קמועב מ"ס 041/001 .ב.ת 57.04.1030
      
57.1 דע 62.1 -מ קמועב מ"ס 041/001 .ב.ת     57.04.1040

          6,450.00 'פמוק         .'מ  
      
52.2 דע 67.1 -מ קמועב מ"ס 041/001 .ב.ת     57.04.1050

          7,250.00 'פמוק         .'מ  
      
57.2 דע 62.2 -מ קמועב מ"ס 041/001 .ב.ת     57.04.1060

          7,980.00 'פמוק         .'מ  
      
52.3 דע 67.2 -מ קמועב מ"ס 041/001 .ב.ת     57.04.1070

          8,560.00 'פמוק         .'מ  
      
57.3 דע 62.3 -מ קמועב מ"ס 041/001 .ב.ת     57.04.1080

          9,120.00 'פמוק         .'מ  
      
52.4 דע 67.3 -מ קמועב מ"ס 041/001 .ב.ת     57.04.1090

          9,652.00 'פמוק         .'מ  
      
57.1 דע 62.1 -מ קמועב מ"ס 041/021 .ב.ת     57.04.1100

          7,500.00 'פמוק         .'מ  
      
52.2 דע 67.1 -מ קמועב מ"ס 041/021 .ב.ת     57.04.1110

          8,340.00 'פמוק         .'מ  
      
57.2 דע 62.2 -מ קמועב מ"ס 041/021 .ב.ת     57.04.1120

          9,100.00 'פמוק         .'מ  
      
52.3 דע 67.2 -מ קמועב מ"ס 041/021 .ב.ת     57.04.1130

          9,850.00 'פמוק         .'מ  
      
57.3 דע 62.3 -מ קמועב מ"ס 041/021 .ב.ת     57.04.1140

          10,550.00 'פמוק         .'מ  
      
52.4 דע 67.3 -מ קמועב מ"ס 041/021 .ב.ת     57.04.1150

          11,200.00 'פמוק         .'מ  
      
57.4 דע 62.4 -מ קמועב מ"ס 041/021 .ב.ת     57.04.1160

          11,500.00 'פמוק         .'מ  
      
52.2 דע 67.1 -מ קמועב מ"ס 051/051 .ב.ת     57.04.1170

          11,350.00 'פמוק         .'מ  
      
57.2 דע 62.2 -מ קמועב מ"ס 051/051 .ב.ת     57.04.1180

          13,200.00 'פמוק         .'מ  
40.75 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז מסגרת   .../144 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     144 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
52.3 דע 67.2 -מ קמועב מ"ס 051/051 .ב.ת     57.04.1190

          14,500.00 'פמוק         .'מ  
      
57.3 דע 62.3 -מ קמועב מ"ס 051/051 .ב.ת     57.04.1200

          15,613.00 'פמוק         .'מ  
      
52.4 דע 67.3 -מ קמועב מ"ס 051/051 .ב.ת     57.04.1210

          16,500.00 'פמוק         .'מ  
      
57.4 דע -62.4מ קמועב מ"ס 051/051 .ב.ת     57.04.1220

          17,950.00 'פמוק         .'מ  
      
52.5 דע 67.4 -מ קמועב מ"ס 051/051 .ב.ת     57.04.1230

          18,525.00 'פמוק         .'מ  
      
52.3 דע 67.2 -מ קמועב מ"ס 081/051 .ב.ת     57.04.1240

          17,500.00 'פמוק         .'מ  
      
57.3 דע 62.3 -מ קמועב מ"ס 081/051 .ב.ת     57.04.1250

          18,003.00 'פמוק         .'מ  
      
52.4 דע 67.3 -מ קמועב מ"ס 081/051 .ב.ת     57.04.1260

          19,428.00 'פמוק         .'מ  
      
57.4 דע 62.4 -מ קמועב מ"ס 081/051 .ב.ת     57.04.1270

          21,803.00 'פמוק         .'מ  
      
52.5 דע 67.4 -מ קמועב מ"ס 081/051 .ב.ת     57.04.1280

          23,703.00 'פמוק         .'מ  
      
57.2 דע 62.2 -מ קמועב מ"ס 081/021 .ב.ת     57.04.1290

          9,025.00 'פמוק         .'מ  
      
52.3 דע 67.2 -מ קמועב מ"ס 081/021 .ב.ת     57.04.1300

          9,690.00 'פמוק         .'מ  
      
57.3 דע 62.3 -מ קמועב מ"ס 081/021 .ב.ת     57.04.1310

          10,830.00 'פמוק         .'מ  
      
52.4 דע 67.3 -מ קמועב מ"ס 081/021 .ב.ת     57.04.1320

          11,970.00 'פמוק         .'מ  
      
57.4 דע 62.4 -מ קמועב מ"ס 081/021 .ב.ת     57.04.1330

          13,300.00 'פמוק         .'מ  
      
52.5 דע 67.4 -מ קמועב מ"ס 081/021 .ב.ת     57.04.1340

          15,200.00 'פמוק         .'מ  
      
      

40.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../145 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     145 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
57.2 דע 62.2 -מ קמועב מ"ס 081/081 .ב.ת     57.04.1350

          18,003.00 'פמוק         .'מ  
      
52.3 דע 67.2 -מ קמועב מ"ס 081/081 .ב.ת     57.04.1360

          19,238.00 'פמוק         .'מ  
      
57.3 דע 62.3 -מ קמועב מ"ס 081/081 .ב.ת     57.04.1370

          21,375.00 'פמוק         .'מ  
      
52.4 דע 67.3 -מ קמועב מ"ס 081/081 .ב.ת     57.04.1380

          22,325.00 'פמוק         .'מ  
      
57.4 דע 62.4 -מ קמועב מ"ס 081/081 .ב.ת     57.04.1390

          23,275.00 'פמוק         .'מ  
      
52.5 דע 67.4 -מ קמועב מ"ס 081/081 .ב.ת     57.04.1400

          24,225.00 'פמוק         .'מ  
      
57.2 דע 62.2 -מ קמועב מ"ס 012/041 .ב.ת     57.04.1410

          20,188.00 'פמוק         .'מ  
      
52.3 דע 67.2 -מ קמועב מ"ס 012/041 .ב.ת     57.04.1420

          21,708.00 'פמוק         .'מ  
      
57.3 דע 62.3 -מ קמועב מ"ס 012/041 .ב.ת     57.04.1430

          23,323.00 'פמוק         .'מ  
      
52.4 דע 67.3 -מ קמועב מ"ס 012/041 .ב.ת     57.04.1440

          23,988.00 'פמוק         .'מ  
      
57.4 דע 62.4 -מ קמועב מ"ס 012/041 .ב.ת     57.04.1450

          24,662.00 'פמוק         .'מ  
      
52.5 דע 67.4 -מ קמועב מ"ס 012/041 .ב.ת     57.04.1460

          25,365.00 'פמוק         .'מ  
      
57.2 דע 62.2 -מ קמועב מ"ס 012/051 .ב.ת     57.04.1470

          20,473.00 'פמוק         .'מ  
      
52.3 דע 67.2 -מ קמועב מ"ס 012/051 .ב.ת     57.04.1480

          21,138.00 'פמוק         .'מ  
      
57.3 דע 62.3 -מ קמועב מ"ס 012/051 .ב.ת     57.04.1490

          21,898.00 'פמוק         .'מ  
      
52.4 דע 67.3 -מ קמועב מ"ס 012/051 .ב.ת     57.04.1500

          22,658.00 'פמוק         .'מ  
      
      

40.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../146 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     146 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
57.4 דע 62.4 -מ קמועב מ"ס 012/051 .ב.ת     57.04.1510

          23,418.00 'פמוק         .'מ  
      
52.5 דע 67.4 -מ קמועב מ"ס 012/051 .ב.ת     57.04.1520

          24,558.00 'פמוק         .'מ  
      
57.2 דע 62.2 -מ קמועב מ"ס 012/081 .ב.ת     57.04.1530

          21,233.00 'פמוק         .'מ  
      
52.3 דע 67.2 -מ קמועב מ"ס  012/081 .ב.ת     57.04.1540

          21,708.00 'פמוק         .'מ  
      
57.3 דע 62.3 -מ קמועב מ"ס 012/081 .ב.ת     57.04.1550

          22,183.00 'פמוק         .'מ  
      
52.4 דע 67.3 -מ קמועב מ"ס 012/081 .ב.ת     57.04.1560

          23,608.00 'פמוק         .'מ  
      
57.4 דע 62.4 -מ קמועב מ"ס 012/081 .ב.ת     57.04.1570

          24,558.00 'פמוק         .'מ  
      
52.5 דע 67.4 -מ קמועב מ"ס 012/081 .ב.ת     57.04.1580

          25,033.00 'פמוק         .'מ  
      
57.2 דע 62.2 -מ קמועב מ"ס 012/012 .ב.ת     57.04.1590

          24,106.00 'פמוק         .'מ  
      
52.3 דע 67.2 -מ קמועב מ"ס 012/012 .ב.ת     57.04.1600

          25,983.00 'פמוק         .'מ  
      
57.3 דע 62.3 -מ קמועב מ"ס 012/012 .ב.ת     57.04.1610

          28,282.00 'פמוק         .'מ  
      
52.4 דע 67.3 -מ קמועב מ"ס 012/012 .ב.ת     57.04.1620

          29,232.00 'פמוק         .'מ  
      
57.4 דע 62.4 -מ קמועב מ"ס 012/012 .ב.ת     57.04.1630

          30,182.00 'פמוק         .'מ  
      
52.5 דע 67.4 -מ קמועב מ"ס 012/012 .ב.ת     57.04.1640

          31,132.00 'פמוק         .'מ  
      
מ"ס 521 רטוקב רוניצל תילרגטניא החוש     57.04.1650
מ"ס 521 רטוקב לוגע הרקב את םע 5 הסאלק      

          14,725.00 .'מ 57.2 דע קמועב מ"ס 06 רטוק הסכימו 'חי           
      
      
      
      

40.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../147 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     147 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"ס 051 רטוקב רוניצל תילרגטניא החוש     57.04.1660
מ"ס 521 רטוקב לוגע הרקב את םע 5 הסאלק      

          16,958.00 .'מ 52.3 דע קמועב מ"ס 06 רטוק הסכימו 'חי           
      
,יציפק הליענ רודיס םע הסכימ רובע תפסות     57.04.1670

            220.00 .ליגר הסכימ םוקמב 'חי           
      
םוקמב ןוט 5.21 סמועל הסכימ רובע התחפה     57.04.1680

            143.00 .ןוט 04 סמועל הסכימ 'חי           
      

            618.00 .אתב הנבומ מ"ס 04 רטוקב ימוג םטא 'חי          57.04.1690
      

            713.00 .אתב הנבומ מ"ס 05 רטוקב ימוג םטא 'חי          57.04.1700
      

            846.00 .אתב הנבומ מ"ס 06 רטוקב ימוג םטא 'חי          57.04.1710
      

            998.00 .אתב הנבומ מ"ס 08 רטוקב ימוג םטא 'חי          57.04.1720
      

          1,235.00 .אתב הנבומ מ"ס 001 רטוקב ימוג םטא 'חי          57.04.1730
      

          1,520.00 .אתב הנבומ מ"ס 521 רטוקב ימוג םטא 'חי          57.04.1740
      

          1,758.00 .אתב הנבומ מ"ס 051 רטוקב ימוג םטא 'חי          57.04.1750
      

          1,995.00 .אתב הנבומ מ"ס 081 רטוקב ימוג םטא 'חי          57.04.1760
      
םיקוצי /םורט ןוטבמ( םישמוחמ הרקב יאת      
:)03-ב ןיוזמ ןווטבמ רתאב      
      
םע 'מ 52.5 דע קמועב את עוציב :ללוכ ריחמ      
תקפסא ללוכ ,ןוט 04 סמועל הדבכ הרקת      
חתפהו ,ןוט 04 סמועל ,הקיצי לזרבמ תואסכמ      
למס םע 984 י"תל םאתהב מ"ס 06 רטוק      
,)זוקינ( דועיה רואיתו םהוש תימוקמ הצעומ      
תוגרדמ ללוכ תרוקיב יאת לעמ םתעיבקו      
,הסכמהו הרקתל ביבסמ ןיוזמ ןוטב תרוגחו      
הסכמה תמאתהו הביצח וא/ו הריפח ללוכ      
)ריחמ תפסות אלל( שיבכה לש יפוס הבוגל      
,שיבכה הנבמ תיתחת םורל דע לוח יולימו      
ןוטבמ ההבגה ןוראווצ ללוכ ,חיטו דוביע ללוכ      
.תושורדה תודובעה לכו ןיוזמ      
      
ןוטבמ םקומב םיקוצי םשג-ימל הטילק יאת      
ןבא תנקתהו הקפסא ללוכ םיימורט וא/ו 03ב      
הליענ רודיס םע תיקפוא תשר תקצימ הפש      
.ןוט 52 סמועל א"תע םגד תרגסמו      
      
תודימב הפש ןבא + תשר 1 ישאר הטילק את     57.04.1830

          2,200.00 'פמוק         .'מ 57.1 דע קמועב מ"ס 08/54  
40.75 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז מסגרת   .../148 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     148 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תודימב הפש ןבא + תשר 1 ידדצ הטילק את     57.04.1840

          2,000.00 'פמוק         .'מ 57.0 דע קמועב מ"ס 08/54  
      
תודימב הפש ןבא + תותשר 2 ידדצ הטילק את     57.04.1850

          3,620.00 'פמוק         .'מ 57.0 דע קמועב א"כ מ"ס 08/54  
      
תודימב הפש ןבא + תותשר 3 ידדצ הטילק את     57.04.1860

          5,130.00 'פמוק         .א"כ 'מ 57.0 דע קמועב מ"ס 08/54  
      
העונת יאל הפש ןבא + תשר םע הטילק את     57.04.1870

          1,900.00 'פמוק         .'מ 57.1 דע קמועב מ"ס 08/54 תודימב  
      
תרגסמ + תשר תודיחי לכ רובע תפסות     57.04.1880
םוקמב C-052 סמועל PRF םגד תמאות      

            120.00 'פמוק         הקיצי לזרמ תרגסמ /תשר  
      
םיקוצי ,הפש ןבא אלל םשג-ימל הטילק יאת      
הקפסא ללוכ םיימורט וא/ו 03ב ןוטבמ םקומב      
תרגסמו הליענ רודיס םע הכבש תנקתהו      
.ןוט 04 סמועל ,א"תע םגד ,תקצימ      
      
,מ"ס 08/03 תודימב תשר 1 ישאר הטילק את     57.04.1900

          1,330.00 'פמוק         .'מ 57.1 דע קמועב  
      
מ"ס 08/03 תודימב תשר 1 ידדצ הטילק את     57.04.1910

          1,188.00 'פמוק         .'מ 57.0 דע קמועב  
      
מ"ס 08/03 תודימב תותשר 2 ידדצ הטילק את     57.04.1920

          2,375.00 'פמוק         .'מ 57.0 דע קמועב  
      
מ"ס 08/03 תודימב תותשר 3 ידדצ הטילק את     57.04.1930

          3,563.00 'פמוק         .'מ 57.0 דע קמועב  
      
תמאות תרגסמ + תשר תדיחי לכ רובע תפסות     57.04.1940
תשר םוקמב C-004 סמועל PRF םגד      

            143.00 'פמוק         .הקיצי לזרבמ תרגסמו  
      
C-052, סמועל ,PRF תשר תבכרהו הקפסא     57.04.1950

            428.00 .הקיצי לזרבמ תמייק תרגסמ ךותב 'חי           
      
:םשג ימל תובלושמ לוביק תוכירב      
      
      
      
      
      
      
      
      

40.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../149 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     149 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דע קמועב מ"ס 021/08 תודימב תבלושמ .ק.ב     57.04.1970
הקיצי לזרבמ תואסכמ תקפסא ללוכ ,'מ 52.1      
חתפהו יציפק הליענ רודיס םע ןוט 04 סמועל      
4.5021 י"תל םאתהב מ"ס 06-05 רטוק      
ןוטב תרוגח ללוכ תרוקב יאת לעמ םתעיבקו      
תקצימ הפש ןבא ללוכ תוגרדמו ביבסמ ןיוזמ      

          3,325.00 'פמוק         .ןוט 52 סמועל הכבשו  
      
דע קמועב מ"ס 021/08 תודימב תבלושמ .ק.ב     57.04.1980
הקיצי לזרבמ תואסכמ תקפסא ללוכ ,'מ 57.1      
חתפהו יציפק הליענ רודיס םע ןוט 04 סמועל      
4.5021 י"תל םאתהב מ"ס 06-05 רטוק      
ןוטב תרוגח ללוכ תרוקב יאת לעמ םתעיבקו      
הכבשו תקצימ הפש ןבא ללוכ תוגרדמו ןיוזמ      

          3,800.00 'פמוק         .ןוט 52 סמועל  
      
דע קמועב מ"ס 021/08 תודימב תבלושמ .ק.ב     57.04.1990
הקיצי לזרבמ תואסכמ תקפסא ללוכ ,'מ 57.2      
חתפהו יציפק הליענ רודיס םע ןוט 04 סמועל      
4.5021 י"תל םאתהב מ"ס 06-05 רטוק      
ןוטב תרוגח ללוכ תרוקב יאת לעמ םתעיבקו      
הכבשו תקצימ הפש ןבא ללוכ תוגרדמו ןיוזמ      

          4,275.00 'פמוק         .ןוט 52 סמועל  
      
:ןיוזמ ןוטבמ רתאב םיקוצי לועית ילבומ      
      

             19.00 .'מ 8 בחורב יאותה חטש יוקינו היחמצ תרסה רטמ          57.04.2010
      
קמועב תונוש תודימב  לועית לבומל הריפח     57.04.2020
רזוח יולמ ,הדובע יחוורמ ללוכ ,'מ 05.3 דע      
י"פע תובכשב קדוהמ ,הרופחה המדאה בטימב      

            285.00 .תרתוימ המדא תקחרהו טרפמה רטמ           
      

            120.00 .מ"ס 03 יבועב 'א גוס עצמ ק"מ          57.04.2030
      

             54.00 .מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ ר"מ          57.04.2040
      

          1,100.00 .תונוש תודימב לועית ילבומל 03ב ןיוזמ ןוטב ק"מ          57.04.2050
      
הדלפ תותשר וא םיעלוצמ ןויז תוטומ     57.04.2060

          5,400.00 .תוכתורמ ןוט           
      
יתשב םח טלפסא תחירמב ןוטבה ינפ םוטיא     57.04.2070

             48.00 .תיכוכז יביס גרא תעירי ללוכ ,תובכש ר"מ           
      
יפסאמל מ"ס 52 בחורב תוטשפתה ירפת     57.04.2080

            760.00 'פמוק         .תונוש תודימב לועית  
      
      

40.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../150 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     150 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לועית לבומ וא םימ יריבעמל הסינכ ינקתמ     57.04.2090
ללוכ ,תוינכתב טרופמל םאתהב ןיוזמ ןוטבמ      

          1,800.00 .)ק"מל ג"ק 001 -כ תומכב( .ןויז תדלפ ק"מ           
      
םימ יריבעמ ,זוקינ תולעתל ליוג ינבאב ףוציר     57.04.2100
יבועב עצמ תבכש ,תיתש קודיה תוברל 'דכו      
מ"ס 01 יבועב ןיוזמ ןוטב תבכש ,מ"ס 51      

            210.00 .ירט ודועב ןוטבב שבד ןבא תעבטהו ר"מ           
      
מ"ס 04/51 תודימב 03-ב ןיוזמ ןוטבמ הרוגח     57.04.2110

            152.00 .)פרפיר( זוקינל ןבא ףוציר ביבס רטמ           
      
מ"ס 01 הבוגב בוואיג תורווכ י"ע הלעת יופיצ     57.04.2120

            143.00 .ןוטב יולימ םע )ר"מל םיאת 04( ר"מ           
      
םע 'מ 8 קמועב מ"ס 08 רטוק לוחלח חודיק     57.04.2130
,ינכטואיג דב ללוכ ,מ"ס 001 רטוק ןוילע ב.ת      
טרפ יפל ,ררוחמ ירושרש רוניצו ץצח יולימ      

          6,200.00 'פמוק         .525 טס תינכתב  
      
ןוילע ב.תו מ"ס 06 רטוק םלוא ,ל"נכ חודיק     57.04.2140

          5,225.00 'פמוק         .מ"ס 08 רטוק  
      

            850.00 .מ"ס 08 חודיקל ףסונ קמוע רובע תפסות רטמ          57.04.2150
      

            713.00 .מ"ס 06 חודיקל ףסונ קמוע רובע תפסות רטמ          57.04.2160
      
הנתשמ הבוגבו מ"ס 52 בחורב זוקינ תלעת     57.04.2170
הסכמ ללוכ היצלטסניאה סדנהמ תויחנה יפ לע      

            450.00 תנוולוגמ תשר רטמ           
      

            100.00 זוקינל CVP "6 רוניצ רטמ          57.04.2180
לועית תודובע 40.75 כ"הס            

      
י ו ו ק ב  ת ו נ ו ש  ר ז ע  ת ו ד ו ב ע  50.75 ק ר פ  ת ת       
ל ו ע י ת       
      
ללוכ ,מ"ס 04 רטוק תורוניצב .ב.תל תורבחתה     57.05.0010

            475.00 .חיטהו דוביעה ןוקית ,םמוטיאו םיחתפ תיישע 'חי           
      
,מ"ס 06-05 רטוק תורוניצב .ב.תל תורבחתה     57.05.0020
דוביעה ןוקית ,םמוטיאו םיחתפ תיישע ללוכ      

            570.00 .חיטהו 'חי           
      
,מ"ס 001-08 רטוק תורוניצב .ב.תל תורבחתה     57.05.0030
דוביעה ןוקית ,םמוטיאו םיחתפ תיישע ללוכ      

            855.00 .חיטהו 'חי           
      

50.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../151 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     151 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,מ"ס 521 רטוק רוניצב םייק .ב.תל תורבחתה     57.05.0040
דוביעה ןוקית ,םמוטיאו םיחתפ תיישע ללוכ      

          1,140.00 .חיטהו 'חי           
      
,מ"ס 051 רטוק רוניצב םייק .ב.תל תורבחתה     57.05.0050
דוביעה ןוקית ,םמוטיאו םיחתפ תיישע ללוכ      

          1,425.00 .חיטהו 'חי           
      
וקב הדלפ וא םינבלוגמ תורוניצמ "ל" רודיס     57.05.0060
,תורוניצ תחנהל עירפמש 2" רטוק םייק םימ      
םישורדה םירודיסה לכו הדובעו רמוח ללוכ      

            950.00 .םימה תריגסל 'חי           
      
וקב הדלפ וא םינבלוגמ תורוניצמ "ל" רודיס     57.05.0070
,תורוניצ תחנהל עירפמש 3" רטוק םייק םימ      
םישורדה םירודיסה לכו הדובעו רמוח ללוכ      

          1,188.00 .םימה תריגסל 'חי           
      
וקב הדלפ וא םינבלוגמ תורוניצמ "ל" רודיס     57.05.0080
,תורוניצ תחנהל עירפמש 4" רטוק םייק םימ      
םישורדה םירודיסה לכו הדובעו רמוח ללוכ      

          1,800.00 .םימה תריגסל 'חי           
      
רטוק םייק םימ וקב הדלפ תורוניצמ "ל" רודיס     57.05.0090
רמוח ללוכ ,תורוניצ תחנהל עירפמש 6"      

          2,620.00 .םימה תריגסל םישורדה םירודיסה לכו הדובעו 'חי           
      
רוניצ לעמ ותמקה רובע .ב.ת ריחמל תפסות     57.05.0100
לכ ללוכ ,מ"ס 06-04 רטוק םייק לועית      
רודיסו אתה ךותב רוניצ עטק תריבש ,םיישקה      

          1,800.00 .דוביע 'חי           
      
רוניצ לעמ ותמקה רובע .ב.ת ריחמל תפסות     57.05.0110
לכ ללוכ ,מ"ס 001-08 רטוק םייק לועית      
רודיסו אתה ךותב רוניצ עטק תריבש ,םיישקה      

          1,925.00 .דוביע 'חי           
      
רוניצ לעמ ותמקה רובע .ב.ת ריחמל תפסות     57.05.0120
לכ ללוכ ,מ"ס 051-521 רטוק םייק לועית      
רודיסו אתה ךותב רוניצ עטק תריבש ,םיישקה      

          2,000.00 .דוביע 'חי           
      
תמייק םשג ימ תטילק תכירב תקחרהו קוריפ     57.05.0130
ללוכ ,'מ 52.1 דע קמועבו מ"ס 08/54 תודימב      
רשואמ ךפש םוקמל תלוספה קוליסו הריפח      

            428.00 .קחרמה תבלגה אלל 'חי           
      
      
      

50.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../152 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     152 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דע קמועב מ"ס 08/54 םשג ימ .ק.ב קוריפ     57.05.0140
יקלח תרבעהו קדוהמ יולמ ללוכ ,'מ 52.1      

            200.00 'פמוק         .היריעה ינסחמל הקיציה  
      
021/08 - 08/54 םשג ימ .ק.ב ריחמל תפסות     57.05.0150
לכ ללוכ ,םייק רוניצ לעמ התמקה רובע מ"ס      

            475.00 .םיישקה 'חי           
      
08/54 תמייק םשג ימ .ק.ב יונש רובע םולשת     57.05.0160
הפש ינבא קוריפ ללוכ ,מ"ס 08/03 .ק.בל מ"ס      
ותרבעה וא רזוח שומישל ותרבעהו לזרבמ      
ןיוזמ ןוטב תרקת תקיצי ,היריעה ינסחמל      
הפש ינבא לש חתפה יוסכל מ"ס 51/51      

            380.00 'פמוק         .שדחה בצמל .ק.ב תמאתהו  
      
,מ"ס 08/54 תודימב ןטלוקל תשר תפלחה     57.05.0170
קוליסו הבוגל המאתה ,םייקה קוריפ ללוכ      

            523.00 .תלוספה 'חי           
      
תודימב לזרב תקיצימ הפש ינבא תפלחה     57.05.0180

            500.00 .תלוספה קוליסו םייקה קוריפ ללוכ ,08/54 'חי           
      
ללוכ ,םייק רוניצ הצקל שדח רוניצ רובח     57.05.0190
הריגסה תחיתפ ,םייקה רוניצה יוליגל הריפח      

            400.00 .תורבחתה עוציבו רוניצה יוקינ ,תמייקה 'חי           
      
מ"ס 04-03 רטוק תויופעתסהה תווצק םוטיא     57.05.0200
י"ע הפיטעו קקפ י"ע תינמז םישרגמ ירוביחב      
ןתיוז י"ע םנומיסו ביבסמ CVP תועירי      
מ"ס 04 טולביש 'מ 05.1 ךרואב מ"מ 4/05/05      

             57.00 'פמוק         .ןבל ןווגב ןמש עבצב עבציו המדאה ינפ לעמ  
      
תכימת וא תורוניצ תפיטעל ןיוזמ 02ב ןוטב     57.05.0210
ק"מ/ג"ק 06 עלוצמ לזרבמ ןויז ללוכ ,םינבמ      

          1,140.00 .תוינבתו הריפח תוברל םינוש תומוקמב ק"מ           
      
קמועב תורוניצל ןוטב תופיטעב ןיוזמ אל ןוטב     57.05.0220

            475.00 .ןטק ק"מ           
      
מ"ס 001/001 רטוק םימייק תרוקב יאת םוקש     57.05.0230
לדוגב םיחתפ תיישע ללוכ ,'מ 57.5 דע קמועב      
םישדח בויב תורוניצ רובח ךרוצלו שרדנ      
יונשו שרדנל םאתהב םימייק םיחתפ תמיטאו      
,אתב תואיציו תוסינכ רפסמ לכל םידוביעה      
םייק .ב.ת תאבהו ןוטב תומיטאו חיט ינוקת      

          1,425.00 'פמוק         בעב םיישק ללוכ ןיקת בצמל  
      
      
      

50.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../153 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     153 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דע קמועב עקרקב תמייק תרנצ יולגל הריפח     57.05.0240
וידדצ לכמ רוניצה תפישח תוברל 'מ 52.2      
וקל םרובח רחאל הרופחה המדאה תרזחהו      
,םיידיב יולמו הריפח ללוכ רפע תודובע( בויב      

            143.00 .)םישושיג 'חי           
      
יפל הרקית םע םייק .ב.ת הסכימ תמאתה     57.05.0250
,אתל ביבסמ הריפח ללוכ ,השדח .ש.א םוקימ      
ךכ הרקיתה ביבס ,הרקיתו הסכימה קוריפ      
,הפש ןבאל תחתמ אצמי אל הסכימהש      
שרדנכ הגרדמ תפסוה ללוכ ,שדחמ ותנקתהו      
ןוטב תרוגח םע שדחמ הסכימה תבכרהו      

            850.00 .ביבסמ 'חי           
      
תחנה ללוכ םוהת ימב תודובע ריחמל תפסות     57.05.0260
רובע םינוש םיקמועבו םינוש םיגוסמ תורוניצ      
לש דימתמ זוקינ תוברל םוהת ימ ךותב הדובע      
תודובעה לכל תיתשת תנכה ,םוהתה ימ      
רטוקב תורוניצ רובע םישרדנה םיעצמאהו      

            152.00 .מ"ס 53-02 רטמ           
      
תחנה ללוכ םוהת ימב תודובע ריחמל תפסות     57.05.0270
רובע םינוש םיקמועבו םינוש םיגוסמ תורוניצ      
לש דימתמ זוקינ תוברל םוהת ימ ךותב הדובע      
תודובעה לכל תיתשת תנכה ,םוהתה ימ      
רטוקב תורוניצ רובע םישרדנה םיעצמאהו      

            190.00 .מ"ס 05-04 רטמ           
      
דע קמועב מ"ס 001/001  םייק .ב.ת קוריפ     57.05.0280
,הרקית וא סונוקו הסכימ קוריפ ללוכ ,'מ 52.3      
םינפ יולמ ,תורוניצה תוצק לש ןוטבב המיתס      

            618.00 .הבטרהב וקודיהו 'א גוס עצמ וא לוחב אתה 'חי           
      
םייק זוקינ אתב ןוטב לזרב הסכימ תפלחה     57.05.0290
- ןוט 04 סמועל דבכ הקיצי לזרבמ הסכימל      
הסכימה קוריפ ללוכ ,מ"ס 06 רטוק חתפה      
שדח הסכימ תקפסא ,םימייקה תרגסמהו      
םע ביבסמ ןיוזמ ןוטב תרוגח םע ותבכרהו      
לכו הסכימה תנקתהו הקפסא ללוכ ריעה למס      

            950.00 'פמוק         .םישורדה םירמוחה  
      
יתכרדמ זוקינ אתב ןוטב לזרב הסכימ תפלחה     57.05.0300
- ןוט 5.21 סמועל הקיצי לזרבמ הסכימל      
םע עבורמ "ןרומ" םגד ,מ"ס 05 רטוק חתפה      
הקפסא ללוכ ,םהוש תימוקמ הצעומ למס      

            713.00 'פמוק         .םישורדה םירמוחה לכו הסכימה תנקתהו  
      
דע קמועב םיגוסה לכמ .ב.ת הפיטשו יוקינ     57.05.0310

            285.00 .תלוספה תקחרה ללוכ ,תלוספו לוחמ 'מ 57.4 'חי           
50.75 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז מסגרת   .../154 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     154 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

             24.00 .םינוש םירטקב לועית יוק לש הפיטשו יוקינ רטמ          57.05.0320
      
001/001 רטוק םייק .ב.ת לש דוביע ןוקית     57.05.0330
דוביעה קוריפ ללוכ 'מ 52.5 דע קמועב מ"ס      

            713.00 .ןוטבמ שדח דוביע רודיסו םייקה 'חי           
      
,מ"ס 03 לעמ רטוקב םימייק תורוניצ קוריפ     57.05.0340
יוניפו קוריפ ,תורוניצ יוליגל הריפח ללוכ      
תלבגה אלל רשואמ תלוספ רתאל תורוניצה      

             57.00 .הלבוה ללוכ ,ףסונ םולשת אללו קחרמ רטמ           
      
בחור ,םישיבכה ךרואל תוחותפ תולעת רודיס     57.05.0350
ביט יפל םידדצה יעופיש ,'מ 0.1 תיתחתה      

            190.00 .'מ 52.1 דע קמועה 1:5.1מ תוחפ אלו עקרקה רטמ           
      
יפל מ"ס 001/001 תודימב םשג ימ תטילק את     57.05.0360
תבשות ללוכ 'מ 52.2 דע קמועבו 888 'טס      

          3,040.00 'פמוק         .ץבאב םיפוצמ מ"מ 6/06/06 םינתיוזמ  
      
יפל מ"ס 021/041 תודימב םשג ימ תטילק את     57.05.0370
תבשות ללוכ 'מ 52.2 דע קמועבו 888 'טס      

          3,990.00 'פמוק         .ץבאב םיפוצמ מ"מ 6/06/06 םינתיוזמ  
      
,מ"ס 011/011 תודימב םשג ימ תטילק תכבס     57.05.0380
םיכתורמ מ"מ 81 רטוק םילזרבמ הכבס      
ץבאב םיפוצמ מ"ס 5/05/05 עבורמ ליפורפו      

            760.00 'פמוק         .888 'טס יפל םח טבמאב הליבט י"ע  
      
הריפח ללוכ 523 'טס יפל ליוג ינבאב ףוצר     57.05.0390
ץצח תקפסא ,הקודהו תיתשתה בוציעל      
03 לדוגב ליוג ינבא תקפסא ,עצמה תנקתהו      
,םיאלמ ןוטב ירפת םע ןתחנהו תוחפל מ"ס      
תורוק תקיצי ,ותעיבקו עלוצמ לזרב תקפסא      

            190.00 .חקפמה תוארוהל םאתהב לכה ,ףוצרה ביבס ר"מ           
      
םע )4.5021 י"ת( הקיצי לזרב הסכימ תקפסא     57.05.0400
06 רטוק ,ןוט 04 סמועל םישיבכ זוקינל תשר      

            855.00 'פמוק         .אלמ קקפ םוקמב מ"ס  
      
הובג חתמ למשח דומע דיל הדובעב םיישק     57.05.0410
'בח םע םואית יפל הריפחה תונפד קוזח ללוכ      

            760.00 .םייק הבוג דע ןופיד ללוכ ,למשח 'חי           
      
ףחסמ מ"ס 06 רטוק םייק םימ ריבעמ יוקינ     57.05.0420

            190.00 .וכותבש המדאו רטמ           
      
      
      
      

50.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../155 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     155 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יריבעמ לש האיצי וא הסינכ ינקתמ תסירה     57.05.0430
רטוק תורוניצל ןיוזמ ןוטבמ םימייק םימ      

            570.00 .מ"ס 001-06 'חי           
      
דופיר לעמ תולעת יולימל MSLC לק ןוטב     57.05.0440

            295.00 .שיבכה הנבמ תיתחת דעו לוחה ק"מ           
      
יסקופאב הפוצמ הדלפ לוורש י"ע יקפוא חודיק      
עוציב ,לוורשה תקפסא ללוכ ,אוהש קמוע לכב      
םימואיתה לכ עוציבו רוניצה תסנכוה חודיקה      
.םישרדנה      
      

            912.00 .4/1" ןפוד יבוע ,01" רטוקב לוורש חודיק רטמ          57.05.0460
      

            979.00 .4/1" ןפוד יבוע ,21" רטוקב לוורש חודיק רטמ          57.05.0470
      

          1,093.00 .4/1" ןפוד יבוע ,41" רטוקב לוורש חודיק רטמ          57.05.0480
      

          1,235.00 .4/1" ןפוד יבוע ,61" רטוקב לוורש חודיק רטמ          57.05.0490
      

          1,568.00 .8/3" ןפוד יבוע ,02" רטוקב לוורש חודיק רטמ          57.05.0500
      

          1,995.00 .8/3" ןפוד יבוע ,42" רטוקב לוורש חודיק רטמ          57.05.0510
      

          2,518.00 .8/3" ןפוד יבוע ,82" רטוקב לוורש חודיק רטמ          57.05.0520
      

          3,135.00 .8/3" ןפוד יבוע ,23" רטוקב לוורש חודיק רטמ          57.05.0530
      
רובע רטוק לכב יקפוא חודיק ריחמל תפסות     57.05.0540
X ךרוא :הבצהל( ףיצרו השק עלסב עוציב      

             40.00 .)הדיחי ריחמ 'חי           
      
תיטסלפ /CVP תרנצ יפיעס ריחמל התחתפה     57.05.0550
רוניצ תמלשה רובע מ"מ 061-002 םירטקב      
,םינדא תקפסא ללוכ( חודיק לוורש ךותב      
החנה ,הריפח עוציב םוקמב )'וכו םילדנס      

             38.00 .םישיבכ תויצחבו פייקפוא םיחודיקב יוסיכו רטמ           
      
תיטסלפ /CVP תרנצ יפיעס ריחמל התחתפה     57.05.0560
רוניצ תמלשה רובע מ"מ 052-513 םירטקב      
,םינדא תקפסא ללוכ( חודיק לוורש ךותב      
החנה ,הריפח עוציב םוקמב )'וכו םילדנס      

             48.00 .םישיבכ תויצחבו פייקפוא םיחודיקב יוסיכו רטמ           
      
      
      
      
      
      

50.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../156 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     156 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תיטסלפ /CVP תרנצ יפיעס ריחמל התחתפה     57.05.0570
רוניצ תמלשה רובע מ"מ 553-004 םירטקב      
,םינדא תקפסא ללוכ( חודיק לוורש ךותב      
החנה ,הריפח עוציב םוקמב )'וכו םילדנס      

             57.00 .םישיבכ תויצחבו פייקפוא םיחודיקב יוסיכו רטמ           
      
י"ע לוורשהו רוניצה ןיב םיחוורמה יולימ     57.05.0580

            295.00 .)MSLC( לק ךיפש ןוטב תקרזה ק"מ           
לועית יווקב תונוש רזע תודובע 50.75 כ"הס            
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס            

      
י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
      
י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  10.06 ק ר פ  ת ת       
      

             65.00 .יעוצקמ לעופ ע"ש          60.01.0010
      

             55.00 .טושפ לעופ ע"ש          60.01.0020
      

             70.00 .ךמסומ יאלמשח ע"ש          60.01.0030
      

             65.00 .רזוע יאלמשח ע"ש          60.01.0040
      
רזוע ,תכתר םע ךתר ללוכ ךותיר תווצ     60.01.0050

            190.00 .תודורטקלאו ע"ש           
      

            195.00 .ליעפמ ללוכ ע"ש וא 059 ינפוא סימעמ ע"ש          60.01.0060
      

            165.00 .ליעפמ ללוכ ע"ש וא L559 359 ילחז סימעמ ע"ש          60.01.0070
      

            160.00 .ליעפמ ללוכ ע"ש וא B.C.J ןורפחמ ע"ש          60.01.0080
      

            265.00 .ע"ש וא D922 ילחז ילוארדיה רפחמ ע"ש          60.01.0090
      

            105.00 .הלגע םע ע"ש וא F-05 ןוסוגרפ רוטקרט ע"ש          60.01.0100
      

            100.00 .ליעפמ ללוכ חדקמו שיטפ םע ןורפחמ ינימ ע"ש          60.01.0110
      
מ"ס 001-05מ ףוצריק בחור תלעב תפצרקמ     60.01.0120
ףסונב םלושי .ינכמ אטאטמו ליעפמ ללוכ      

          5,000.00 .ר"מ 001 דע םיחטשל ףוצרק ףיעסל ע"י           
      
'מ 2 בחור רק סיסב לע תינורטקלא תפצרקמ     60.01.0130
ףסונב םלושי .ינכמ אטאטמו ליעפמ ללוכ      

          10,000.00 .ר"מ 003 דע םיחטשל ףוצרק ףיעסל ע"י           
      

          1,850.00 .גהנ ללוכ ,ק"מ 51 לדוג )רבייה( הניכר תיאשמ ע"י          60.01.0140
      

10.06 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../157 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     157 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

          1,950.00 .'מ /ןוט 21 ףונמ םע דחא ריצ ,הלבוהל תיאשמ ע"י          60.01.0150
      
ללוכ ,דחא שיטפ )רוסרפמוק( ריווא סחדמ     60.01.0160

            105.00 .רזועו ליעפמ ע"ש           
      

             68.00 .ליעפמ ללוכ ילמשח שיטפ ע"ש          60.01.0170
      
םישבכמ ,רשיניפ ללוכה טלפסא 'בעל תווצ     60.01.0180
םילעופו דויצ יליעפמ ,)יטמואינפו םילגלג(      
.רוזחו ךולה םילכה תלבוה ללוכ רוזיפל      
.בתכבו שארמ חקפמה רושיאב קר הדובעה      
דע םיחטשל טלפסא יפיעסל ףסונב םלושי      

          14,000.00 .ר"מ 0003 ע"י           
      

          8,000.00 .ןטק רשיניפ ללוכ תווצ ךא ,ל"נכ ע"י          60.01.0190
      

          1,900.00 .זוקינו בויב יווק תפיטשל "תיבויב" תדובע ע"י          60.01.0200
      
ללוכ םישיבכ יוקינל באוש "שיבכ אטאטמ"     60.01.0210

          2,000.00 .תלוספ קוליס ע"י           
      
תיאמצע הדיחי י"ע הענומה תררגנ הבאשמ     60.01.0220
טלפמוק ללוכ העש /ק"מ 002 -כ הקיפסל      
תועש לכב 'מ 001 דע םישימג תורוניצ      

          2,000.00 .הממיה ע"י           
      

            500.00 .52A דע ררגנ דיינ רוטרנג ע"י          60.01.0230
      
002 דע רטוכב יח וק םוטיאל קקפ תבכרה     60.01.0240

            500.00 .מ"מ ע"י           
      

          1,100.00 .מ"מ 513-002 רטוקב ךא,ל"נכ ע"י          60.01.0250
      

          2,000.00 .מ"מ 005-513 רטוקב ךא,ל"נכ ע"י          60.01.0260
      

          4,000.00 .מ"מ 0051-0001 רטוקב ךא ל"נכ ע"י          60.01.0270
      

             50.00 .תילמשח הבאשמ תדובע ע"ש          60.01.0280
      
8 - םירזוע ינשו דדומ ללוכה הדידמ תווצ     60.01.0290

          1,800.00 .םויב הדובע תועש ע"י           
      

            220.00 .ררג ע"ש          60.01.0300
      
      
      
      
      
      

10.06 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../158 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     158 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רזחוי םירטוש רובע  ןלבקל םולשתה רטוש      60.01.0301
תגצה םעו לארשי תרטשמ בויחל םאתהב      
הבוג לע הרטשמ רושיא וא סמ תינובשח      
תוברל ,םירטוש תובצייתה יכיראתו תולעה      

'פמוק                           .הדובעה םוקימ  
י'גר תודובע 10.06 כ"הס            
י'גר תודובע 06 כ"הס            

      
ה י י נ ב ל  ת ו י ס י ס ב  ת ו ד ו ב ע  16 ק ר פ       
ם י צ ו פ י ש ו       
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.16 ק ר פ  ת ת       
      

             85.00 מ"ס  7 יבועב םילולח ןוטב יקולב תציחמ ר"מ          61.01.0005
      

             95.00 מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולב תציחמ ר"מ          61.01.0010
      
51 יבועב םירוח 4 םילולח ןוטב יקולב ריק     61.01.0015

            110.00 מ"ס ר"מ           
      
02 יבועב םירוח 4 םילולח ןוטב יקולב ריק     61.01.0020

            117.00 מ"ס ר"מ           
      
יקולבב ןהשלכ תודימב ,תלד חתפ תמיתס     61.01.0030
תמלשה תוברל ,מ"ס 02 יבועב םילולח ןוטב      

            220.00 םידדצה ינשמ םירימגת ר"מ           
הינב תודובע 10.16 כ"הס            

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  20.16 ק ר פ  ת ת       
      
קפוסת םוטיא תודובע לכ עוציב קרחאל      
םוטיאל םינש 7 ל תוירחא תדועת      
      
SG-474 רמיירפ תחירמ י"ע  ינושאר םוטיא     61.02.0010

             30.00 .שבי מ"מ 2 יבועב 04/58 םח ןמוטבו ר"מ           
      
תועירי  לש  תובכש  יתשב תוגג םוטיא     61.02.0020
רמילופב תורפושמ  ,גגל  תומחלומ  תוינמוטיב      
    S.B.S, רמיירפ תוברל ,מ"מ 5 תועיריה יבוע  
תועיריה .ר"מ/'רג 003  לש תומכב ינמוטיב      

             85.00 M  גוס 3 קלח 0341 י"תל ומיאתי ר"מ           
      
תוקעמה לע תוינמוטיב יופיח תועוצר עוביק     61.02.0030
יולימ תוברל םוינימולא ליפורפ תועצמאב      
רמוח  י"ע  הקעמהו ליפורפה ןיבש חוורמה      

             21.00 ירמוטסלא המיטא רטמ           
      
      

20.16 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../159 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     159 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םייק םוטיאב )מ"מ 5.0 דע( םירצ םיקדס ןוקית     61.02.0040
םוטיא תעוצר עוציבו  קדסה יוקינ י"ע תוגגב      
םח ןמוטיב תובכש שולשב מ"ס 03 בחורב      

             24.00 תיכוכז גרא  תובכש  יתשו 52/52 רטמ           
      
תועיריב ,םייק םוטיא יבג לע תוגג םוטיא     61.02.0050
תועוב תרסהו  ךותיח-  :ללוכה תוינמוטיב      
לש ידוסי יוקינ- .תוקלור ללוכ םיפפור םיקלחו      
דוסי תבכשתחירמ .דיס ירייש תרסה ללוכ גגה      
תועירי לש תחא הבכשב םוטיא- .תינמוטיב      
רמילופב תורפושמ גגל תומחלומ תוינמוטיב      
    S.B.S, י"תל םיאתת מ"מ 5 יבועב העיריה  

             73.00 .M גוס 3 קלח 0341 ר"מ           
      
5.1 לש תומכב 52/57 םח ןמוטיב תבכש     61.02.0060

              7.00 תוינמוטיבה תועיריל  תחתמ החורמ רמ/גק ר"מ           
      
ןוקית ,חתפה יוקינ ,םיבזרמ יחתפב לופיט     61.02.0070

             80.00 תומח תוחירמב םוטיאו העיריה 'חי           
      
רמיירפ ללוכה תומח תוחירמב תוריק םוטיא     61.02.0080
תובכש 3 ,ר"מ/'רג 003 לש תומכב ינמוטיב      
תומכב תומח תוחירמב בשונמ 04/58 ןמוטיב      
תיכוכז תותשר 2  ,ר"מ/ג"ק  5.4 לש תללוכ      
ןריטסילופמ הנגה תוטלפ תקבדהו סלגרטניא      
ןמוטיב תועצמאב מ"ס 3  יבועב P-03 ףצקומ      

             60.00 85/40/75 ר"מ           
      

              7.00 ילירקא ןוקוליסב תונולחו םיחתפ ביבס םוטיא רטמ          61.02.0090
      
6" דע רטוקב CVP יושע בזרמ רזיבא תפלחה     61.02.0100
םוטיאה תועריל ורוביחו ועוביק תוברל      

            428.00 תומייקה 'חי           
      
היסלומא סייד ידי לע תוגגב םיעופיש ןוקית     61.02.0110
מ"מ 5 מ הנתשמ יבועב תחא הבכש תינמוטיב      

             36.00 .מ"מ 04 דעו ר"מ           
םוטיא תודובע 20.16 כ"הס            

      
ץ ו פ י ש  ,ן ו ק י ת  ת ו ד ו ב ע  30.16 ק ר פ  ת ת       
ת ו פ ס ו ת ו       
      
הפוצמ ,הליגר החיתפ תיפנכ-דח ץע תלד     61.03.0010
הדלפ  ןבלמ םע ,המח הקבדהב הקיאמרופ      
רושא ץע תפסותב מ"ס 012/001 דע תודימב      

          2,165.00 יולג 'חי           
      
      

30.16 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../160 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     160 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תמגודכ ,םיריצה דצב הנקתהל תועבצא ןגמ     61.03.0020
ךרואב  ע"ש וא ינברהש  לש  "ינועבצא" םגד      

            193.00 תלדה 'חי           
      
וא ינברהש תרצות )רפוטס( תלדל רצוע לגלג     61.03.0030

             57.00 ע"ש 'חי           
      
תובכש יתשב םיירושמ םיחטש לע םינפ חיט     61.03.0040

             65.00 .םינוויכ ינשב לגרס ר"מ           
      
הצברה ,םיירושימ םיחטש לע ץחלומ ץוח חיט     61.03.0050
הבכשו רוחש טכילש ,תרשיימ הבכש ,הנותחת      

             85.00 .הצוחל הנוילע ר"מ           
      
רובע  םינושה  חיטה  יפיעסל ריחמ תפסות     61.03.0060
"רובמט" תרצות  ,השימג  תינועבצ  הטכילש      
תמשוימ ,ע"ש וא "סוקיוא" וא "טל רינ" וא      

             47.00 הליגר הטכילש  םוקמב - 'גלמב ר"מ           
      

             25.00 .חיט רמגב םוינימולא ליפורפמ םימ ףא רטמ          61.03.0070
      
סבג תוציחמ לע "לירקורינ"/"לירקרפוס" עבצ     61.03.0080

             20.00 אלמ יוסיכל דע תושורדה תונכהה לכ תוברל ר"מ           
      
םינפ תוריק לע "לירקורינ"/"לירקרפוס" עבצ     61.03.0090
דע תובכשו יולימ ,עבצ תבכש תוברל םיחיוטמ      

             20.00 אלמ יוסיכל ר"מ           
      
ץוח  חיט לע CA-001/"ד.מ לירקרפוס" עבצ     61.03.0100
X רמיירפ/לורדנוב תבכש  תוברל  )קלח  חיט(      

             27.00 אלמ יוסיכ דע ר"מ           
      

             46.00 .םימייק לזרב תוקעמל עבצ שודיח רטמ          61.03.0110
      
,םישדח םינוולוגמ תכתמ יחטשמ ג"ע עבצ     61.03.0120
העיבצו ,ןמשו  קבא  ,ךולכלמ  יוקינ  תוברל      
תובכש  יתשו  לוניגמל דוסי תחא הבכשב      

             45.00 "קלרינוא" / "קלרפוס" ר"מ           
      
מ"ס 52.1 יבועב סבג תוחולמ תוציחמ     61.03.0130
לש ללוכ בחורב )םידדצה  ינשב(  תוימורק-דח      
חפמ םיבצינו ןותחתו ןוילע לולסמ םע ,מ"מ 57      

             95.00 עבצל ןכומ ,םלשומ רמג  ,ןבלוגמ הדלפ ר"מ           
      
דח מ"ס 52.1 יבועב סבג תוחולמ תוציחמ     61.03.0140
59 לש ללוכ  בחורב )םידדצה ינשב( תוימורק      
חפמ םיבצינו ןותחתו ןוילע לולסמ םע ,מ"מ      

             99.00 עבצל ןכומ ,םלשומ רמג ,ןבלוגמ הדלפ ר"מ           
      

30.16 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../161 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     161 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"ס 52.1  יבועב  סבג  תוחולמ  תוציחמ     61.03.0150
לש ללוכ בחורב )םידדצה ינשב( תוימורק-דח      
םיבצינו  ןותחתו ןוילע לולסמ םע מ"מ 521      

            106.00 .עבצל ןכומ ,םלשומ רמג ,ןבלוגמ הדלפ חפמ ר"מ           
      
ינשב( תוימורק וד תונפד רובע ריחמ תפסות     61.03.0160

             41.00 םורק לכ מ"ס 52.1 יבועב תוחולמ )םידדצה ר"מ           
      

             11.00 )קורי( םימ דימע סבג חול רובע  ריחמ תפסות ר"מ          61.03.0170
      

             11.00 )דורו( שא ןיסח סבג חול רובע ריחמ תפסות ר"מ          61.03.0180
      
ינשמ ,ימורק דח יופיח םע דרוב טנמצ תוציחמ     61.03.0190
21 חול יבוע ,מ"מ  411  לש  יבועב ,םידדצה      

            141.00 מ"מ ר"מ           
      
י"ע דודיב רובע סבג יופיצו תוציחמל תפסות     61.03.0200

             22.00 1" יבועב ףצקומ ןרטסילופ תוחול ר"מ           
      
י"ע דודיב רובע סבג יופיצו תוציחמל תפסות     61.03.0210

             28.00 2" יבועב ףצקומ ןרטסילופ תוחול ר"מ           
      
י"ע דודיב רובע סבג יופיצו תוציחמל תפסות     61.03.0220

             37.00 3" יבועב ףצקומ ןרטסילופ תוחול ר"מ           
      
יצח ,םיילרנימ םייביס תוחולמ תיטסוקא הרקת     61.03.0230
61 יבועב ,מ"ס 06/06 תודימב תוחול ,םיעוקש      
האישנל היצקורטסנוקה לכ תוברל ,מ"מ      
דע ,תוריקה דיל רמגה יליפורפ ללוכ ,הילתו      

            133.00 .הדובעה לש םלשומ עוציבל ר"מ           
      
,םילרנימ םיביס תוחולמ תיטסוקא הרקת     61.03.0240
יבועב 06/06 תודימב תוחול ,ןופוקא תרצות      
C.R.N, םייטסוקא םיכרע( ,מ"מ 02      
    A.N=C.A.C=09.0( סוקופ ןופוקא םגד A וא  
הילתו האישנל היצקורטסנוקה לכ תוברל ע"ש      
עוציבל דע ,תוריקה דיל רמגה יליפורפ ללוכ      

            167.00 הדובעה לש םלשומ ר"מ           
      
2/1" ןבלוגמ רוניצ תללוכ םירק םימ תדוקנ     61.03.0250
ריקב הביצח תוברל ,'מ 0.2  דע 04 לוידקס      

            294.00 'פמוק         הנקתהה רחאל ונוקיתו  
      
      
      
      
      
      
      

30.16 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../162 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     162 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םימחו םירק םימ רוניצ תללוכה ,רויכ תדוקנ     61.03.0260
0.4 דע ךרואב 1" דע רטוקב 04 'קס ןבלוגמ      
וא ןליפורפילופמ ןיחולדל זוקינ רוניצו ןופיס,'מ      
    EPDH וא/ו יולג ןקתומ 'מ  0.2 דע ךרואב  
תוברל ,תרוקיב תספוקל רבוחמו ריק רבעמב      
ללוכ אל( הנקתהה רחאל ונוקיתו ריקב הביצח      

            873.00 'פמוק         )זרב/הללוסו רויכ לש הקפסא  
      
ןבלוגמ םירק םימ רוניצ תללוכה ,הלסא תדוקנ     61.03.0270
זוקינ רוניצ ,'מ 0.2 דע 1" דע רטוקב 04 'קס      
0.2 דע ךרואב 011 רטוק C.V.P-מ םיכפשל      
רוניצל רבוחמוריק רבעמב וא/ו יולג ןקתומ  'מ      
רחאל ונוקיתו ריקב הביצח תוברל ,םייק רורויא      
לכימו הלסא לש הקפסא ללוכ אל( הנקתהה      

            817.00 'פמוק         )החדה  
      
2/11" דע רטוקב ןגזממ זוקינ תדוקנ     61.03.0280
תורבחתה ללוכ 'מ 6 דע ךרואב ןליפורפילופמ      
תספוקל וא הפצר םוסחמל וא זוקינ ןטלוקל      

            233.00 ןופיס וא תרוקיב 'חי           
      
04 רטוקב "טירביג" רוניצמ ןגזמל זוקינ תדוקנ     61.03.0290
לכו קלח דחא דצ תולעמ 54 תיוז מ"מ      
הנקתהל דע םישורדה תודובעהו םירזיבאה      

            130.00 .('מ 5.2 דע ךרואב יכנא רוניצ עטק( תמלשומ 'חי           
      
61 רטוקב רוניצ לולכת רשא הליגר רואמ 'קנ     61.03.0300
,ךרוצה יפל ר"ממ  5.1 ךתחב  םיכילומ ,מ"מ      
האיציו ,ןושאר ףילחמ וא לופכ וא דיחי ,ז"פמ      

            115.00 םיקדהמו םירוביח תספוקב ,הרואת יפוגל 'קנ           
      
YX2N לש םילבכב םלוא-הליגר רואמ תדוקנ     61.03.0310
    5.1X3 מ"מ 32 "נפ" רוניצב םילחשומ ר"ממ  
תא וניא ריחמה( .C.V.P תולעת ךותב וא      
חולהמ ,שרדתש הדימ לכב )C.V.P -ה תולעת      
ףילחמ וא לופכ וא דיחי ,ז"פמ  ,הדוקנל דעו      
םירוביח תספוקב הרואת יפוגל האיציו ןושאר      

            126.00 םיקדהמו 'חי           
      
רואמ תדוקנ רובע רואמ תדוקנל ריחמ תפסות     61.03.0320
תרנצב YX2N  5.1X5 םילבכ םע תיזאפ תלת      

             24.00 מ"מ 92 רטוקב 'קנ           
      
ןגומ קספמ רובע רואמ תדוקנל ריחמ תפסות     61.03.0330

             10.00 ןירושמ ,םימ 'קנ           
      
      
      
      

30.16 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../163 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     163 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רוניצ תוברל --  תמלשומ רפמא 01 ק"ח 'קנ     61.03.0340
)5.1X3( ךתחב םיכילומ ,מ"מ 61 רטוקב      

            133.00 הצק רזיבאו  ,איהש הרוצ לכב תנקתומ ,ר"ממ 'קנ           
      
רוניצ תוברל  תמלשומ 'רפמא 61 ק"ח 'קנ     61.03.0350
)5.2X3(  ךתחב  םיכילומ ,מ"מ 61 רטוקב      

            142.00 הצק רזיבאו  ,איהש הרוצ לכב תנקתומ ,ר"ממ 'קנ           
      
רוניצ תוברל-- 'א )61X5( 'זפ תלת ק"ח 'קנ     61.03.0360
5.2X5 ךתחב YX2N םיכילומ ,מ"מ 92 רטוקב      

            197.00 EEC סופיט-מ 'א )61X5( ק"ח רזיבאו ר"ממ 'קנ           
      

             15.00 םימ ןגומ - רובע ק"ח 'קנל ריחמ תפסות 'חי          61.03.0370
      
ךתחב YX2N גוסמ םילבכב ןגזמ תדוקנ     61.03.0380
    5.2X3 תולעת ךותב וא מ"מ 32 תרנצב ר"ממ  
    C.V.P.  )ה תולעת תא ללוכ וניא ריחמה-  
    C.V.P( דעו חולהמ ,איהש הרוצ לכב תנקתומ  

            193.00 שרדנכ הצק רזיבאב םויס תדוקנל 'חי           
      
קדוב וא למשח תרבח י"ע למשח ןקתמ תקידב     61.03.0390
םולשת ללוכ ןימזמה י"ע עבקיש ךמסומ      
דע למשח רוביח לדוגל ,קדובל עויסו הנמזהה      
    A052X3, הקידבו םייוקילה ןוקית תוברל  
יפוס רושיא תלבקל דע שרדתש הדימב תרזוח      

          2,040.00 'פמוק         תויוגייתסה אלל ןקתמה לש  
      
,יציפק הסכמ םע םימ ןגומ A01 רואמל ז"מ     61.03.0400

             51.00 שרדנכ ףילחמ וא לופכ ,דיחי 'חי           
      
ןירושמ A61 ,יניפ-תלת ,יזאפ-דח עקת-תיב     61.03.0410

             47.00 יציפק הסכמ םע םימ ןגומ 'חי           
      
תורונ םע רוגס ספ טנצסורואולפ הרואת ףוג     61.03.0420
    W85X2תוירחא םינש 5   ינימ םיקנשמ םעו,  

            214.00 'פמוק         "יאקירמא ספ" םגד" שעג" תמגוד  
      
םימל םוטא  5T( w41x3( יטנסורולפ ת"ג     61.03.0430
    )56PI( 06 הרואת תייטבמא ךותבx06 מ"ס  
הרקתב עוקש ןקתומ ינורטקלא קנשמו      
טיילאטנפ" םגד " שעג" תמגוד  תיטסוקא      

            440.00 ע"ש וא "עוקש יטמזירפ םוטא 'חי           
      
עוקש ,W05 -  06*06  הרקתל םידל לנפ     61.03.0440
קטזור" י"ע קוושמ ,LP-06 ט"קמ ,הרקתב      

            495.00 ךרע הווש וא מ"עב תומדקתמ תויגולונכט 'קנ           
      
      
      

30.16 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../164 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     164 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
בצוימ עצמ לע ,ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     61.03.0450
09 דוסי ריחמב ןהשלכ תודימב , הקבדהב/      

            186.00 ר"מ/ח"ש ר"מ           
      

             36.00 גוס ותואמ םיחיראל םילופיש רטמ          61.03.0570
תופסותו ץופיש ,ןוקית תודובע 30.16 כ"הס            
םיצופישו היינבל תויסיסב תודובע 16 כ"הס            

      
ם י כ נ ל  ת ו ש י ג נ  ת ו מ א ת ה  26 ק ר פ       
      
ם י כ נ ל  ת ו ש י ג נ  ת ו מ א ת ה  10.26 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 2 דע הגרדמ רושיגל םוטק םוינימולא ףס     62.01.0001

             60.00 05% 2:1 םוטיקב רטמ           
      
מ"ס 2 דע הגרדמ רושיגל םוטק CVP ףס     62.01.0002

             26.00 05% 2:1 םוטיקב רטמ           
      
דע ףפוכמ מ"מ 2 הדלפ חפ גרודמ עפושמ ףס     62.01.0003

            142.00 הבוג מ"ס 5 רטמ           
      

            190.00 מ"ס 03/03 תודימב תועבט ימוג יחיראב ףוציר ר"מ          62.01.0004
      

            200.00 תועבט ימוג תועיריב ףוציר ר"מ          62.01.0005
      
תוישושבג" םע םוינימולא יחיראב ףוציר     62.01.0006
י"ת יפל מ"ס 021/06 תודימב "הרהזא      

            840.00 1918/6 'חי           
      
הייאר ייוקלל ןבל/ ינועבצ ןוטבמ הנווכה ןבא     62.01.0007
י"ת יפל הכרדמל בצינב 02/02 תודימב      

             68.00 1918/6 רטמ           
      
תודימב תוישושבג םע הרהזא יחטשמ     62.01.0008

          1,280.00 6/8191 י"ת יפל ןטיראילופמ מ"ס 06/021 'חי           
      
וא תועבט ימוג תועירימ קבדומ " ליבומ ספ"     62.01.0009
    CVP רובע מ"ס 03 בחורב והשלכ ןווגב  

             83.00 היאר ייוקל וא םירוויעל הכילה לולסמ רטמ           
      
תוברל מ"ס 03 בחורב ןטיראילופמ "ליבומ ספ"     62.01.0010

            460.00 6/8191 י"ת יפל הקבדהו חודיק רטמ           
      
      
      
      
      
      

10.26 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../165 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     165 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יתבכש וד הפסרט / PE מ תולק תוציחמ     62.01.0011
ףנכ תוברל םיכנ יתוריש אתל מ"מ 63 יבועב      
הליגר תידי , יונפ סופת לוענמ , 012/09 תלד      
םיזחאמ , תועבצא ןגמ , תוידדצ תוציחמ יתש ,      
לכו םיכנ יתוריש סופיטו ןקתה י"פע לכה      

          4,600.00 . תושורדה תונכהה 'חי           
      
יתבכש וד הפסרט / PE מ תולק תוציחמ     62.01.0012
המלשהל םיליגר םיתורישל מ"מ 63 יבועב      
לוענמ , 012/08 תלד ףנכ םיכנ את ידיצב      
תוידדצ תוציחמ יתש , הליגר תידי , יונפ סופת      
תונכהה לכו ו ןקתה י"פע לכה , תועבצא ןגמ ,      

          3,200.00 . תושורדה 'חי           
      
החדה לכימ תוברל קולבונומ םיכנ תלסא     62.01.0013
תרצות דבכ קיטסלפ הסכמו בשומ , ןבל סרחמ      
    ARATIV הנקתה תוברל  ע"ש וא 8296 םגד  

          2,150.00 ןקתה י"פע 'חי           
      
01 דע הבוגב הלסאל היבגמ ימונוגרא הסכמ     62.01.0014
ירוחא ריצ םע ריבש יתלב רמילופמ מ"ס      

            450.00 ינמרג ןקת ות םיספת 2 לעב מ"בלפמ 'חי           
      
"L" תרוצב םירושימ ינש םיכנ זחאמ     62.01.0015
תודימב ,מ"מ 23 קוניצ רטוק .הטסורינמ      
    06X06 ט"קמ לנמ תרבח תמגודכ  .מ"ס  

            484.00 .ךרע הווש וא ,6308 'חי           
      
הסקוב םע תממורתמ עורז םיכנ זחאמ     62.01.0016
08 תודימב ,מ"מ 23 רוניצ רטוק .הטסורינמ      
הווש וא ,6408 ט"קמ לנמ תרבח תמגודכ .מ"ס      

            823.00 .ךרע 'חי           
      
רטוק .הטסורינמ תלדל רשי עורז םיכנ זחאמ     62.01.0017
תמגודכ .מ"ס 06 תודימב ,מ"מ 23 רוניצ      

            281.00 .ךרע הווש וא ,1408 ט"קמ לנמ תרבח 'חי           
      
רטוק .הטסורינמ תלדל רשי עורז םיכנ זחאמ     62.01.0018
תמגודכ .מ"ס 04 תודימב ,מ"מ 23 רוניצ      

            233.00 .ךרע הווש וא ,3408 ט"קמ לנמ תרבח 'חי           
      
ריק רובע( הפצרל דומע םע תממורתמ עורז     62.01.0019
ךרוא ,מ"מ 23 רוניצ רטוק .הטסורינמ )סבג      
ט"קמ לנמ תרבח תמגודכ .מ"ס 08 עורז      

            909.00 .ךרע הווש וא ,8308 'חי           
      
      
      
      

10.26 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../166 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     166 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םע תיתבכש וד תיגלב תיכוכזמ םיכנל הארמ     62.01.0020
ץע תרגסמ תוברל םוינימולא בגו קבדומ םיליפ      

            271.00 .םיגרב תועצמאב עוביקל הכלב העובצ ר"מ           
      
,תכתמ ינודומע יבג לע םיכנ תפמרל די זחאמ     62.01.0021

            456.00 .עובצו ןבלוגמ רטמ           
      
יבג לע םיכנ תפמרל הטסורינמ די זחאמ     62.01.0022

            499.00 הטסורינ ינדומע רטמ           
      
ןבלוגמ,ריק יבג לע םיכנ תפמרל די זחאמ     62.01.0023

            319.00 ,עובצו רטמ           
      

            399.00 .ריק יבג לע םיכנ תפמרל הטסורינמ די זיאמ רטמ          62.01.0024
      
תמגודכ ןבל סרחמ 'מס 01/04/06 םיכנ רויכ     62.01.0025
םלשומ ןקתומ    115 ט"קמ "הסרח" תרצות      

            798.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו םירזיבאה לכ םע 'חי           
      
,םיכנל ינחלוש יתנמ זרב תנקתהו הקפסא     62.01.0026
,םיכנ יתורישב םיידי תצחר רויכ לע הנקתהל      
ללוכ ,507 םגד "וטסרפ" תרצות ,ינקת זרב      

            750.00 'פמוק         .ריקב הנכה םירק םימ 'קנל רוביח  
      
ךמנומ( "די ידעסמ םע ןמענ" םגד תכתמ לספס     62.01.0027
)םיכנל תושיגנ םאתומו "תכתמ ןמענ"ל תיסחי      

          1,700.00 'מ 5.1 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש 'חי           
      
ךמנומ( "די ידעסמ םע ןמענ" םגד תכתמ לספס     62.01.0028
)םיכנל תושיגנ םאתומו "תכתמ ןמענ"ל תיסחי      

          1,700.00 'מ 8.1 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש 'חי           
      
םגד טילונרג / ףושח רמגב ןוטבו תכתמ לספס     62.01.0029
םחש" לש  )םיכנל תושיגנ םאתומ( "ןותלד"      

          3,300.00 'מ 8.1 ךרואב ע"ש וא "אכירא 'חי           
      
תושיגנ םאתומ( "היתשל ביבא" םגד היזרב     62.01.0030
רמגב םורט ןוטבמ ,םיזרב 2 תללוכה )םיכנל      
רוביח ללוכ ע"וש וא  ,"אכירא םחש" לש  ףושח      

          3,650.00 םימ רוקמל 'חי           
      
תושיגנ םאתומ( "היתשל הלע" םגד היזרב     62.01.0031
רמגב םורט ןוטבמ ,דחא זרב תללוכה )םיכנל      
רוביח ללוכ ע"וש וא  ,"אכירא םחש" לש ףושח      

          3,400.00 םימ רוקמל 'חי           
      

            140.00 םיכנ יתורישל ינקת ישושימ טלש 'חי          62.01.0032
      
      

10.26 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז מסגרת   .../167 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     167 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
טלשה עקר מ"ס 04/04 לדוגב הנווכה טלש     62.01.0033

            320.00 תוחפל 21 תוא לדוג בוהצ/ןבלב תויתואו לוחכ 'חי           
      

            150.00 םיכנ למס ינקת תכתמ טלש 'חי          62.01.0034
      
י"פע הקיפרג תוברל דנובוקולמ הנווכה טוליש     62.01.0035

            260.00 השירד ר"מ           
םיכנל תושיגנ תומאתה 10.26 כ"הס            
םיכנל תושיגנ תומאתה 26 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מכרז מסגרת   .../168 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     168 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

למשח ינקתמ 80 קרפ    
   

םיליבומ 10.80 קרפ תת                             
   

תועורזו םידומע 20.80 קרפ תת                             
   

םילבכ םיסנפ 30.80 קרפ תת                             
   

י"חחל תונכה 50.80 קרפ תת                             
   

תרושקת 60.80 קרפ תת                             
   

DEL תרואת 03.80 קרפ תת                             
   

תיראלוס הרואת 13.80 קרפ תת                             
   

למשח ינקתמ 80 כ"הס                            
   
רתאה חותיפ 04 קרפ    
   

הפש ינבאו תוגרדמ ,ףוציר 10.04 קרפ תת                             
   

םיצעל תומוג ,הלעת ינבא ,ןג ינבא ,הפש ינבא 20.04 קרפ תת                             
תורוגחו        
   

תוגרדמו ןוטב יחטשמ 30.04 קרפ תת                             
   

תורדגו םיכמות תוריק 40.04 קרפ תת                             
   

רתאה חותיפ 04 כ"הס                            
   
הייקשהו ןוניג 14 קרפ    
   

הייקשה ילוורש 10.14 קרפ תת                             
   

הייקשה תורוניצ 20.14 קרפ תת                             
   

םיזתמו םיריטממ 30.14 קרפ תת                             
   

ףוטפט תורוניצ 40.14 קרפ תת                             
   

תכרעמ ישארל הנגה תונורא 50.14 קרפ תת                             
   

היקשה יבשחמ 60.14 קרפ תת                             
   

תכרעמ ישאר 70.14 קרפ תת                             
   

זוקינ תורובו םיחודיק 80.14 קרפ תת                             
   

םייופיח ,םיעצמ ,ןושיד ירמוח רוזיפו תקפסא 90.14 קרפ תת                             
םיעלסו        

 
קובץ: מכרז מסגרת   .../169 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     169 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  
םיצע תתירכו הקתעה 01.14 קרפ תת                             

   
םיחמצו םיצע תעיטנו הקפסא 11.14 קרפ תת                             

   
םינוש םיגוסמ תואשדמ תליתשו הקפסא 21.14 קרפ תת                             

   
םיצעל רזע רמוח 31.14 קרפ תת                             

   
הייקשהו ןוניג 14 כ"הס                            

   
ץוח טוהיר 24 קרפ    
   

ץוח טוהיר 10.24 קרפ תת                             
   

םיינוציח רשוכ ינקתמ 20.24 קרפ תת                             
   

ץוח טוהיר 24 כ"הס                            
   
רודיג 44 קרפ    
   

תורדג 10.44 קרפ תת                             
   

הדלפמ םירעש 20.44 קרפ תת                             
   

רודיג 44 כ"הס                            
   
תוכרדמו םישיבכ תלילס 15 קרפ    
   

קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת                             
   

רפע תודובע 20.15 קרפ תת                             
   

תויתשתו םיעצמ תודובע 30.15 קרפ תת                             
   

טלפסא תודובע 40.15 קרפ תת                             
   

ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 50.15 קרפ תת                             
   

תוחיטב יעצמאו םיינמז העונת ירדסה 60.15 קרפ תת                             
   

תוכרדמו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                            
   
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ    
   

םימ יווק 10.75 קרפ תת                             
   

בויב תודובע 20.75 קרפ תת                             
   

בויב יווקב תונוש רזע תודובע 30.75 קרפ תת                             
   

לועית תודובע 40.75 קרפ תת                             
 

קובץ: מכרז מסגרת   .../170 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םהש תילכלכה הרבחה
3630806 םהש , 36 םדואה 'חר
 

15/12/2016
דף מס':     170 תויתשתו חותיפ תודובעל תרגסמ זרכמ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  
לועית יווקב תונוש רזע תודובע 50.75 קרפ תת                             

   
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס                            

   
י'גר תודובע 06 קרפ    
   

י'גר תודובע 10.06 קרפ תת                             
   

י'גר תודובע 06 כ"הס                            
   
םיצופישו היינבל תויסיסב תודובע 16 קרפ    
   

הינב תודובע 10.16 קרפ תת                             
   

םוטיא תודובע 20.16 קרפ תת                             
   

תופסותו ץופיש ,ןוקית תודובע 30.16 קרפ תת                             
   

םיצופישו היינבל תויסיסב תודובע 16 כ"הס                            
   
םיכנל תושיגנ תומאתה 26 קרפ    
   

םיכנל תושיגנ תומאתה 10.26 קרפ תת                             
   

םיכנל תושיגנ תומאתה 26 כ"הס                            
 

  
לכה ךס  

 יללכ כ"הס               
מ"עמ %71                
מ"עמ ללוכ כ"הס                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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