
4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
ץוח תרואתל תונכה      
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םילבומ      
      
,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
תובית ,תותשק ,)םיקבח( תולשה ,תוכמותה      
לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית ,םירוביח      
,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס ,הכישמ      
תודובעה לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה      
.הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה      
      
יפלו 70.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     08.1.0048
םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס יספ      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

1,183,000.00   13.00 91,000.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
,5.31 ע.ק.י 5.21 גרד  ןליתאילופמ רוניצ     08.1.0054
םע ,תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 57 רטוקב      
תכרעמה גוס יפל שרדנכ עבצב ןומיס יספ      
ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ יטוח ללוכ ,ןונכתבש      

167,500.00   25.00 6,700.00 .120.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.1.0096
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

 18,400.00    8.00 2,300.00 08.1.021. רטמ   
      
      

1,368,900.00 1.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     002 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,368,900.00 מהעברה      

      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.1.0102
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

296,400.00   12.00 24,700.00 08.1.021. רטמ   
      
מ"מ 011 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.1.0105
יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ      

 19,500.00   26.00  750.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
םילוורש      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.1.0126
מ"מ 2.4 ןפוד יבועב 01 גרד מ"מ 011 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

352,600.00   41.00 8,600.00 .120.1.80 ףיעס רטמ   
      
םיימורט וא םייונב וא םיקוצי םיאת      
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת ,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
,תודיפר ,זוקינ ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצחתבכש      
,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברל אתל תואיציו      
תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו הנקתה      
.הזוחה יכמסמב      
      
20.90.30.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.1.0180
06 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 051 קמועו מ"ס      

 93,600.00 1,300.00   72.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.1.0183
08 ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
גוסמ הסכמו תרגסמ מ"ס 051 קמועו מ"ס      

509,400.00 1,800.00  283.00 'פמוק 521B 984 י"ת יפל.  
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.1.0186
ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
הסכמו תרגסמ מ"ס 051 קמועו מ"ס 001      

 22,000.00 2,000.00   11.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B גוסמ  
      
      

2,662,400.00 1.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     003 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,662,400.00 מהעברה      

      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.1.0189
ימינפ רטוקב 261.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
הסכמו תרגסמ מ"ס 051 קמועו מ"ס 521      

  7,500.00 2,500.00    3.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B גוסמ  
      
מ"ס 06 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.1.0192
הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ תרגסמ רובע      

 32,400.00  450.00   72.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B תכתממ קוצי לוגע  
      
מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.1.0199
הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ תרגסמ רובע      

169,800.00  600.00  283.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B תכתממ קוצי לוגע  
      
מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.1.0201
הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ תרגסמ רובע      

  1,600.00  800.00    2.00 'פמוק .984 י"ת יפל 004D תכתממ קוצי לוגע  
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.1.0206
הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ תרגסמ רובע      

  8,030.00  730.00   11.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B תכתממ קוצי לוגע  
      
לע הנקתה רובע הרקב את ריחמל תפסות     08.1.0222
םיידיב הביצח וא/ו הריפח ללוכ תמייק תרנצ      
םיחתפ ךותיח ,תרנצה יוליגל םילכב וא      
יפ לע תושרדנה תודובעה לכו םוטיא תרנצב      

    960.00  480.00    2.00 'פמוק .הזוחה יכמסמ  
      
הקוצי תרנצו םילבכ תלעת ללוכ החמוג ריחמ      
סוסיבו הבצה ,החמוגל תחתמ ןוטבמ      
טרפ יפל י"חח םע םואת ,תוינכותל םאתהב      
תודובע לכ תא ללוכו ,י"חח רתאב ןכדועמ      
,יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח ,רפעה      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
.הזוחה יכמסמב תושרדנה תודובעה      
      
י"חח לופכ םינומ ןוראל הרוקמ ןוטב תחמוג     08.1.0234
052 ינוציח הבוגו מ"ס 04X08 םינפ תודימב      

 16,200.00 1,350.00   12.00 'פמוק 132.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
תרושקתו תשר ןוראל הרוקמ ןוטב תחמוג     08.1.0237
052 הבוגו מ"ס 55X032 םינפ תודימב י"חח      

 78,400.00 2,800.00   28.00 'פמוק 132.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
      
      
      
      
      

2,977,290.00 1.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     004 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,977,290.00 מהעברה      

      
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצה וא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
.תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.1.0258
04 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

450,000.00   36.00 12,500.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.1.0261
06 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

133,300.00   43.00 3,100.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.1.0264
08 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

590,000.00   50.00 11,800.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.1.0267
001 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס      
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש      

 15,680.00   56.00  280.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רטמ   
      
02 לכ רובע 852.1.80 ףיעסל ריחמ תפסות     08.1.0273
קמועל הביצח וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס      

 10,800.00    6.00 1,800.00 .מ"ס 04 בחורב תולעת רובע מ"ס 001 לעמ רטמ   
      
02 לכ רובע 162.1.80 ףיעסל ריחמ תפסות     08.1.0276
קמועל הביצח וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס      

  2,400.00    8.00  300.00 .מ"ס 06 בחורב תולעת רובע מ"ס 001 לעמ רטמ   
      
02 לכ רובע 462.1.80 ףיעסל ריחמ תפסות     08.1.0279
קמועל הביצח וא/ו הריפחה תקמעה לש מ"ס      

 15,000.00   10.00 1,500.00 .מ"ס 08 בחורב תולעת רובע מ"ס 001 לעמ רטמ   
      
      
      
      
      

4,194,470.00 1.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     005 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
4,194,470.00 מהעברה      

      
      
תוברל םיידיב וא/ו םילכב שושיג תריפח     08.1.0291
הדידמ ,םנומיס ,םימייק םילבכו תרנצ תפישח      
לוחב יוסיכ ,הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע      
תלבק ללוכ ,ותומדקל בצמ תרזחהו יקנ      

 11,000.00  110.00  100.00 .עוציבה ינפל בתכב חקפמה רושיא ק"מ   
      
לעמ ,עקרקה יגוס לכב תרנצל הלעת תריפח     08.1.0294
תרנצ ,קזב וק ,םימ ריבעמ( לושכמ תחתמ וא      
לש ובחורל מ''ס 04 בחורב ,)'וכו םימ      
תקיצי ללוכ ,תירושרש תרנצ תחנהל לושכמה      

 12,000.00   80.00  150.00 .תרנצה תנגהל 02 -ב ןוטב רטמ   
      
לושכמ לעמ תרנצ תנגהל 02-ב ןוטב תקיצי     08.1.0297
תשירד יפל( ,שרדייש םוקמ לכל וא/ו      

 38,000.00  760.00   50.00 .)חקפמה ק"מ   
      
תרנצ תחנה רובע ליבש/הכרדמ תחיתפ     08.1.0348
ןוטב/טלפסא תריבש, ךותיח ,רוסינ תוברל      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
תוברל הביצחו הריפח ,ליבש/הכרדמה חטשב      
דע בחורו מ"ס 051 דע קמועל םיידי תדובע      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס 06      
תרזחה ליבש/הכרדמ ןוקית ,עצמ תובכשב      
תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל בצמה      

 25,000.00  100.00  250.00 .תרנצה רטמ   
      
תוברל תרנצ תחנה ךרוצל םייק שיבכ תחיתפ     08.1.0351
םייק ןוטב/טלפסא תריבשו ךותיח ,רוסינ      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה קמועב      
תוברל הביצחו הריפח ,םישיבכ חטשב      
בחורבו מ"ס 051 דע קמועל םיידיתדובעב      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס 06 דע      
בצמה תרזחה ,שיבכה ןוקית ,עצמה תובכשב      

 19,800.00  110.00  180.00 .תרנצה תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל רטמ   
      
םייק רבעמ אתל תיעקרק תת תרנצ רוביח     08.1.0354
,אתה ןפודב חתפ תביצח ללוכ ,ןוטבמ      
תודובעה לכו םוטיא ,ןוטיב ,תרנצה תרטמה      

  1,200.00  300.00    4.00 'פמוק .הזוחה יכמסמ יפ לע תושרדנה  
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.1.0369
03 - ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 דע הבוגב 063.1.80      

146,560.00  640.00  229.00 'פמוק .מ"ס 08/06/06 תודימב  
      
      
      
      
      

4,448,030.00 1.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     006 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
4,448,030.00 מהעברה      

      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמ יולימ ,רבעמ ילוורש      
עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סדנהמ יתורש תרכשה ללוכ ןלבקה ח"ע      
ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו סוסיב      
.הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנה רזעה      
      
ןוטבה תקיצי לש סיסב לש תויפוס תודימ      
רוטקורטסנוק סדנהמ ידי לע ורשואיו ובשוחי      
גוסל םאתהב ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ      
.דומעה לע לעופה לקשמו ,םוקימ ,המדאה      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.1.0375
03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 8 הבוגב 063.1.80      

159,250.00  910.00  175.00 'פמוק .מ"ס 001/08/08 תודימב  
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.1.0381
-ב ןוטבמ קוצי 'מ 21-11 הבוגב 063.1.80      

146,900.00 1,300.00  113.00 'פמוק .מ"ס 071/09/09 תודימב 03  
      
תרטמה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     08.1.0495
תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
הרידח ,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח      
רטוק מ"מ 08 ירושרש לוורש תסנכה ,דוסיל      
תלת ת"מאמ תפסות ,שגמ תפלחה ,דוסיב      
ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזאפ      
ךילומ רוביח ,תויפוס ,תופומ ,טוויח ,רתוי      
בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית ,הקראה      

  1,760.00  440.00    4.00 'פמוק .ותומדקל  
      
ללוכ ,רבעמ יאת ינש ןיב תמייק תרנצ יוקינ     08.1.0528
רטוקב הכישמ טוח תלחשה ,תומיתס תחיתפ      
תווצקב םיאתה יוקינ ,רוזש ןוליינמ מ"מ 8      
ץצח יולימו ,תלוספ לש גוס לכמ תרנצה      

  1,890.00  630.00    3.00 'פמוק .מ"ס 5 יבועב  
      
מ"ס 001 הבוגו מ"ס 08 רטוק ןוטב תילוח     08.1.0606
יולימ ללוכ ריחמה ,הרואת ידומע תנגהל      
רפסמב םידומעה תפיטעו עצמב תוילוחה      

173,195.00  335.00  517.00 .םתומלש תרימשל ןוליינ לש תובכש 'חי   
4,931,025.00 1.8 קרפ 1.80 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     007 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2.8 ק ר פ  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תוימכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
ןיב חוורמה יולימ ללוכ הרואת דומע ריחמ      
םיקוזיחו תונכה ,דוסיה ינפל סיסבה חול      
רוזיפ ,טוליש ,העיבצ ,הרואתה ףוגלו עורזל      
.סוליפ ,דומעה תבצה ,חטשב םידומעה      
      
10.20.60.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
ףפוכמ ינוק ךתחב )218 י"ת( הרואת דומע      
תוברל םח ץבאב לובט הדלפמ יושע )"הננב"(      
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע סיסב תטלפ      
ךותב םירזבא שגמ, תלדל חתפ ,דומעה      
תקיצימ הנותחת תחלצ ,תלד ,דומעה      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םוינימולא      
הרואתה דומע ,ושארב עורזה רוביחלו דומעה      
.רונתב יולק תיטטסורטקלא הטישב עובצ      
      
עורז )"הננב"( יתשק ינוק ךתחב הרואת דומע     08.2.0243
יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ יושע הלופכ      

946,228.00 4,132.00  229.00 'פמוק .רטמ 4 הבוגב 732.2.80 ףיעס  
      
עורז )"הננב"( יתשק ינוק ךתחב הרואת דומע     08.2.0276
יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ יושע ,תדדוב      

611,514.00 3,846.00  159.00 'פמוק .רטמ 8 הבוגב 732.2.80 ףיעס  
      
עורז )"הננב"( יתשק ינוק ךתחב הרואת דומע     08.2.0279
יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ יושע הלופכ      

104,384.00 6,524.00   16.00 'פמוק .רטמ 8 הבוגב 732.2.80 ףיעס  
      

1,662,126.00 2.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     008 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,662,126.00 מהעברה      

      
      
עורז )"הננב"( יתשק ינוק ךתחב הרואת דומע     08.2.0312
יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ יושע ,תדדוב      

 12,320.00 6,160.00    2.00 'פמוק .רטמ 21 הבוגב 732.2.80 ףיעס  
      
עורז )"הננב"( יתשק ינוק ךתחב הרואת דומע     08.2.0315
יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ יושע הלופכ      

1,112,503.00 10,801.00  103.00 'פמוק .רטמ 21 הבוגב 732.2.80 ףיעס  
      
עורז )"הננב"( יתשק ינוק ךתחב הרואת דומע     08.2.0318
יפל שרדנה לכ ללוכ הדלפמ יושע תשלושמ      

127,800.00 15,975.00    8.00 'פמוק .רטמ 21 הבוגב 732.2.80 ףיעס  
      
הקוצי תרנצו םילבכ תלעת ללוכ החמוג ריחמ      
סוסיבו הבצה ,החמוגל תחתמ ןוטבמ      
תיתשתה תרבח םע םואת ,תוינכותל םאתהב      
רפעה תודובע לכ תא  ללוכ ,תיטנוולרה      
,יאוולהו רזעה תודובעו ירמוח ,תושרדנה      
לכו תוירחאו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
.הזוחה יכמסמב תושרדנה תודובעה      
      
012/04/08 םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.2.0459

  6,750.00 1,350.00    5.00 'פמוק סוסיבו הריפח ,םירבעמ ,גג תוברל ,מ"ס  
      
םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.2.0465
,םירבעמ ,גג תוברל ,מ"ס 012/04/021      

  8,500.00 1,700.00    5.00 'פמוק סוסיבו הריפח  
2,929,999.00 2.8 קרפ 2.80 כ"הס  

      
3.8 ק ר פ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80  למשח      
םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל תרואת      
דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב םיחותפ      
הז זרכמל      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      

3.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     009 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ ,וילאמ הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ      
תרצות 3CB -ו 2CB םגד םיקדהמ      
    IXEGOS דע ךתחב םילבכל ,רשואמ ע"ש וא  
טמוטוא יצח םיחיטבמל םיספ ללוכ ,ר"ממ 53      
וד יטמוטוא יצח חטבמ ללוכ,הקראה ירוביחלו      
דרפנ חטבמ( יוסיכ ,CA01X2, AK01 יבטוק      
ת.גל שגמה ןיב םילבכ ללוכו )ת.ג לכ רובע      
.תוקראה ירוביחו הקראה גרוב ,עקתה תיבלו      
      
70.20.90.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ יפלו      
      
לכ ללוכ דחא הרואת ףוגל םירזיבא שגמ     08.3.0042

 40,250.00  250.00  161.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג ינשל םירזיבא שגמ     08.3.0045

110,720.00  320.00  346.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
לכ ללוכ הרואת יפוג השולשל םירזיבא שגמ     08.3.0048

  3,360.00  420.00    8.00 'פמוק 630.3.80 ףיעס יפל שרדנה  
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח ,םיקוזיח ,לבכ      
.לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
יפלו .60.40.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.3.0081

  4,050.00    9.00  450.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 4X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.3.0096

  4,800.00   12.00  400.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.3.0126
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

634,500.00   47.00 13,500.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
ללוכ ר"ממ 05X4 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.3.0138
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ      

 32,400.00  108.00  300.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ   
      
      
      
      
      

830,080.00 3.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     010 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
830,080.00 מהעברה      

      
      
VU ןגומ ןיירושמ רטסאילופמ רואמ תייזכרמ      
הנומלו היזכרמל ןוטב תודוסי/תוחמוג ללוכ      
יספ למשחה תרבחל דרפנ את ללוכ      
,טוליש ,טוויח ,םיקדהמ ,םידדבמ,הריבצ      
הסינכ ירודיס ,דסמ תרגסמ ,םיקוזיח      
ראש לכו העיבצ ,רורווא יסירת ,םילבכל      
תמלשהל םישורדה םירמוחהו תודובעה      
,הבצה ,הלבוה ללוכו ותלעפהו ורוביח ,חולה      
.הנקתהו      
      
יפלו .60.70.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
.טרפ      
      
שרדנה לכ ללוכ רואמל רפמא 08X3 היזכרמ     08.3.0300
הקולח ללוכו טרפ יפל 972.3.80 ףיעס יפל      

140,000.00 28,000.00    5.00 'פמוק .הליל/ברע תודשל  
      
תייזכרמל תיפקיה דוסי תקראה תעבט     08.3.0321
4X04 ךתחב ןוולוגמ הדלפ ספ ללוכ הרואת      
ןויזל רבוחמו דוסיה לזרבל ךתורמה מ"מ      
ןוולגמ הדלפ ספלו הייזכרמה סיסב לש דוסיה      

  1,335.00  267.00    5.00 'פמוק .הייזכרמב  
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
תורוניצב לחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב וטרופש      
תודובעה לכו םירמוחה לכו םידומעל      
יפל ,םלשומ הקראה רוביח עוציבל תושורדה      
.וגוס      
      
יפלו .20.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.3.0336
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53      

611,000.00   26.00 23,500.00 08.3.327 רטמ   
      
,בוהצ קורי CVP דדובמ הקראה ךילומ      
וא/ו עקרקב הריפחב חנומ הרוזש תשוחנמ      
ללוכ ,דרפנב וטרופש תורוניצב לחשומ      
לכו םירמוחה לכו טוויח ללוכ ,ורוביח      
הקראה רוביח עוציבל תושורדה תודובעה      
.וגוס יפל ,םלשומ      
      
,בוהצ קורי CVP דדובמ הקראה ךילומ     08.3.0357
לכ ללוכ ר"ממ 53 ךתחב הרוזש תשוחנמ      

  8,100.00   27.00  300.00 243.3.80 ףיעס יפל שרדנה רטמ   
      

1,590,515.00 3.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     011 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,590,515.00 מהעברה      

      
      
תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
תיכנא העוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ טוממ      
הסכמ םע תימורט ןוטב תחוש תוברל עקרקב      
הקראה ךילומ ,984 י.ת יפל 521B ןוטב      
הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ 05 תשוחנמ      
הקראה לית וא ספא לית וא הקראה לית ןיבל      
טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע תשרב      
.העיבצו      
      
יפלו .10.50.80 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
טרפ      
      
ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     08.3.0387
תחוש תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3 לש      
06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט ןוטב      

 36,754.00  799.00   46.00 'פמוק 183.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ מ"ס  
      
יפל ,1 לגדל הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.3.0438
ותואמ יונב 50.50.60.80 ףיעס 80 טרפמ      
עובצו ןוולוגמ הרואתה דומע ומכ תכתמ גוס      

 16,192.00   92.00  176.00 'פמוק .טרפ יפל דומעה עבצנ וב עבצל ההז עבצב  
      
יפל ,םילגד 2-ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.3.0441
ותואמ יונב 50.50.60.80 ףיעס 80 טרפמ      
עובצו ןוולוגמ הרואתה דומע ומכ תכתמ גוס      

 13,570.00  115.00  118.00 'פמוק .טרפ יפל דומעה עבצנ וב עבצל ההז עבצב  
      
דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.3.0444
העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ ידומעב      
המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב רשאו      
יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה . תיננגה      
עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא תויחנה      
יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה דומעה      

112,890.00  213.00  530.00 'פמוק .סיה ינפ לעמ םהבוג ללוכ דוסיה  
      
ןיירושמ עקת תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     08.3.0447
    45PI יצח  םרז  קספמ תפסות תוברל  
לעב א"ק 01 רפמא 61 יבטוק וד יטמטוא      
רוביח לבכו םירזיבא שגמ לע דחא לודומ      
    2X3.YX2N 5 עקת תיבל דעו שגמהמ ר"ממ  
ןוקיליס י"ע רוביחה  רוזא םוטיא תוברל      

 39,900.00  133.00  300.00 'פמוק .םשג ימ תרידח תעינמל  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     08.3.0459
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      

 13,315.00 2,663.00    5.00 'פמוק .רואמל י.תב הרואתה ןקתמ תדימע  
1,823,136.00 3.8 קרפ 3.80 כ"הס  

      
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     012 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
4.8 ק ר פ  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל ידרשמ ןיבה טרפמהמ ערוג וניאו      
תרואת םושייל ינכט טרפמ ,02 י"ת ,80 למשח      
םיחותפ םיירוביצ םיחטשבו םישיבכב דל      
הז זרכמל דחוימה טרפמהו ש"בהשמ תאצוהב      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
לע םידיעמה הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג תשיכר      
םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת ללוכ הז      
-ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה םיפוגל      
    .C.O.T  
      
ץוח תרואתל הרואת יפוג      
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
רוביחל ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
םישורדה םירזיבאה לכו ,סנפל דעו שגמהמ      
.סנפה ךותב םינקתומה הניקת הלעפהל      
      
,ילרגטניא רביירד םע ,דל תובוחר תרואת ףוג     08.4.0990
,W051, mL00202 קפסהב דל תורונ םע      
    K0003, תיטוחלא הרקבו הטילש תכרעמ םע  
תרצות "SIHCRO" םגד תילרגטניא      
    "ONAGUJ", רטמ 51-21 הבוגב הנקתהל  

638,400.00 2,800.00  228.00 .810.40.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכו 'חי   
      
,ילרגטניא רביירד םע דל תובוחר תרואת ףוג     08.4.0992
,W04, mL0865 קפסהב דל תרונ םע      
    K0003, תיטוחלא הרקבו הטילש תכרעמ םע  
"ONAGUJ" תרצות "SIHCRO" םגד      

1,154,160.00 2,520.00  458.00 .רטמ 5 דע הבוגב הנקתהל 'חי   
      
,ילרגטניא רביירד םע דל תובוחר תרואת ףוג     08.4.0994
,W021, mL00861 קפסהב דל תרונ םע      
    K0003, תיטוחלא הרקבו הטילש תכרעמ םע  
"ONAGUJ" תרצות "SIHCRO" םגד      

534,800.00 2,800.00  191.00 .רטמ 01 דע הבוגב הנקתהל 'חי   
2,327,360.00 4.8 קרפ 4.80 כ"הס  

      
      
      

קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     013 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
7.8 ק ר פ  7.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה      
םישרדנה םינותנב ןכדעתהל ןלבקה לע ,י"חח      
.י"חח לש תשרהו ב"לחה 'חמ םע      
      
.תשרהו ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ      
      
יריחמב םילולכ םניה י"חח םע םימואתה לכ      
.הדיחי      
      
י"חח תודובע      
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.7.0015
4 רטוקב רוניצה  י"חח לש  םילבכ  רובע      
למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו ץניא      
מ"מ 8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 3.5      
הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת ןומיס טרסו      
םוכיסל אל   36.00  500.00 .)תרנצ תקפסמ אל י"חחו רטמ   
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.7.0018
6 רטוקב רוניצה  י"חח לש  םילבכ  רובע      
למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו ץניא      
מ"מ 8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 7.7      
הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת ןומיס טרסו      
םוכיסל אל   62.00 3,000.00 .)תרנצ תקפסמ אל י"חחו רטמ   
      
הנכומ הריפחב חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.7.0021
8 רטוקב רוניצה  י"חח לש  םילבכ  רובע      
למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו ץניא      
מ"מ 8 ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 8.01      
הדימב לעפוי הז ףיעס( ינקת ןומיס טרסו      
םוכיסל אל  126.00 1,800.00 .)תרנצ תקפסמ אל י"חחו רטמ   
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת לש הריפח     08.7.0033
,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ,םילכב וא/ו םיידיב      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הלעתה יולימ      
001 דע קמועב הריפחה המדא יפדוע קוליסו      
הבכשב םיחנומ  6" תורוניצ 3-ל בחורו מ"ס      
םוכיסל אל   36.00  500.00 .רוניצ אלל ריחמה תחא תיקפוא רטמ   
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת לש הריפח     08.7.0042
,לוח יוסכו דופיר ללוכ םילכב וא/ו םיידיב      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הלעתה יולימ      
דע לש קמועב הריפחה המדא יפדוע קוליסו      
6" רטוקב תורוניצ 5-ל בחורו מ"ס 041      
םוכיסל אל   50.00  500.00 .רוניצ אלל ריחמה תחא הבכשב םיחנומ רטמ   
      
      
      
      

7.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     014 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רליפ( למשח תרבח רובע הרוקמ ןוטב תחמוג     08.7.0057
,מ"ס 08 םינפ  בחור :תודימב )לופכ םינומ      
,מ"ס  522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג      
,ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס  04 קמוע      
םוכיסל אל 1,350.00    3.00 'פמוק . סוליפו סוסיב  
      
תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.7.0060
הבוג מ"ס 061 םינפ בחור : תודימב למשח      
קמוע מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      
סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 05      
םוכיסל אל 2,540.00   65.00 'פמוק .סוליפו  
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.7.0087
תרבח לש  םילבכ  רובע הנכומ הריפחב      
ללוכ ,ץניא 4 לש רטוקב רוניצה .למשח      
הכישמ טוח ,למשח 'בח ינסחממ הלבוה      
טרפמ יפל ,ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8ןוליינמ      
םוכיסל אל    8.00 1,500.00 .טרפ יפל 70.30.80 ףיעס 80 רטמ   
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.7.0090
תרבח לש  םילבכ  רובע הנכומ הריפחב      
ללוכ ,ץניא 6 לש רטוקב רוניצה .למשח      
הכישמ טוח ,למשח 'בח ינסחממ הלבוה      
טרפמ יפל ,ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8ןוליינמ      
םוכיסל אל   12.00 6,000.00 .טרפ יפל 70.30.80 ףיעס  80 רטמ   
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.7.0093
תרבח לש םילבכ רובע הנכומ הריפחב      
ללוכ ,ץניא 8 לש רטוקב רוניצה .למשחה      
הכישמ  טוח ,למשח 'בח ינסחממ הלבוה      
טרפמ יפל ,ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8ןוליינמ      
םוכיסל אל   14.00 4,000.00 .טרפ יפל 70.30.80 ףיעס 80 רטמ   

7.8 קרפ 7.80 כ"הס            
      
8.8 ק ר פ  8.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיישאר םיריצ -קזבל תרושקת תודובע      
לש םיטרדנטס יפל תיפצת ללוכ םיינשמו      
תויתשת יוניבל קזב טרפמ האר קזב תרבח      
טרפמ ןכו 1801 דע 0701 םיקרפ תרושקתו      
.תידרשמ ןיבה הדעוה לש 80      
      
,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה לכ      
.תוירחאו הלעפה ,הנקתה      
      
לש תויחנהו םיטרדנטס יפל עצובת הדובעה      
.קזב תרבח      

8.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../015 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     015 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םואתה ,יחרכה עוציב לע קזב לש רישי חוקפ      
ימי ןיגב םולשת תוברל ןלבקה תוירחאב      
.הדיחי יריחמב לולכ שרדי םא חוקפה      
      
וניאו  יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
.קזב לש ינכטה טרפמב ןייוצמהמ ערוג      
      
הריפח םושרש הז זרכמב םוקמ לכב      
וא םילכב הביצח וא/הריפח התועמשמ      
ןיגב תיפסכ תפסות םולשת אללו םיידיב      
.םיידי תריפח וא הביצח      
      
011 רטוקב םינק 4 דע תחנהל הלעת תריפח     08.8.0033
טוח תוברל  חישק C.V.P - מ )4"( מ"מ      
תוברל  מ"ס 09 דע קמועב שרדנכ הכישמ      
לוח יולימו לוח דופיר  ,)םירסייפס( תוכומתה      
ינקת ןומיס טרסו תרנצל לעמ מ"ס 03 לש      
קרפ קזב לש דחוימה ינכטה טרפמה יפל לכה      
40-30.20.80 - םיפיעס 80 טרפמו ,0701      
םוכיסל אל   46.00 1,200.00 .עוצב טרפ יפלו רטמ   
      
ןליתאילופ תרנצ תחנהל הלעת תריפח     08.8.0048
.ע.ק.י  גוסמ  מ"מ 05,04 57,36 םירטקב      
תרנצ  לש בוליש וא ,הכישמ טוח ללוכ 5.31      
דע חנות תרנצה ,םינומט םילבכו  ןליתאלופ      
'סמ לש הלבגה אלל תחא הבכשב םינק 4      
לוח דופיר ללוכ מ"ס 001 דע קמועב תובכשה      
םוכיסל אל   39.00 1,200.00 .ןומיס  טרס  תוברל  לוח יוסיכו רטמ   
      
רטוקב  5.31  .ע.ק.י  גוסמ ןליתאילופ רוניצ     08.8.0093
רטוקב ןליפורפילופמ הכישמ טוח םע מ"מ 05      
תרצות םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ 8      
חנומקזב טרדנטסתבג ורטסלפ וא טסלפ רצמ      
טרפמו  עוציב טרפ יפל לכה הנכומ הלעתב      
לכ ללוכ 2701 קרפ קזב לש דחוימ ינכט      
םוכיסל אל   13.00 1,200.00 םוטיאה ירמוח רטמ   
      
רטוקב  5.31  .ע.ק.י  גוסמ ןליתאילופ  רוניצ     08.8.0099
רטוקב ןליפורפילופמ הכישמ טוח םע מ"מ 05      
תרצות םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ 8      
קזב טרדנטס תבג ורטסלפ וא טסלפ רצמ      
עוציב טרפ יפל לכה הנכומ הלעתב חנומ      
ירמוח לכ ללוכ טוה לש דחוימ ינכט טרפמו      
םוכיסל אל   13.00 1,200.00 םוטיאה רטמ   
      
      
      
      

8.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../016 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     016 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יפל םיגוסה לכמ ףעס ןוראל ןוטב דוסי תינב     08.8.0174
דוסי תקראה תוברל קזב לש יללכ טרפמ      
קדוב תויחנה יפל תודורטקלא י"ע הרובגתו      
5 לש סוידר דע ,0701,6701,7701 םיקרפ      
לכ ללוכ ,רתאב חוקפה תויחנהו ןוראהמ'מ      
םוכיסל אל 2,130.00   12.00 'פמוק /תוולנה תודובעה  

8.8 קרפ 8.80 כ"הס            
12,011,520.00 למשח תודובע 80 כ"הס  

      
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5 דע      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
תחתמו תוכרדמ ,םיליבשל 03-ב ןוטב חטשמ     40.1.0050
יבועב רתאב קוצי ,רשוכ/קחשמ ינקתמל      
לכ 8 רטוק תכתורמ לזרב  תשר ללוכ ,מ"ס01      
תוברל קורס ןוטבה ינפ תקלחהו מ"ס 02/02      

304,739.70  132.90 2,293.00 .םיקשימ ר"מ   
      
,מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.0230
"תתתוסמ וטנרט" גוסמ ןבל תוברל םינווגב      

348,156.90  141.70 2,457.00 .תינכת יפל ,ע"ש וא ר"מ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.0300
ע"ש וא "שטולמ ןוטסרקא" גוסמ םינווגב      

3,881,744.00  158.00 24,568.00 .מ"ס 03/03 :תודימב ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.0400
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
,היצח ירבעמב ףוציר תכמנהב )תוטילב      
תוברל מ"ס 6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב      

 17,881.60  140.80  127.00 .דוסי ר"מ   
      
םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.1.0410
תמגודכ  ןבל ןווג תוברל מ"ס 6/02/02      

 34,417.00  271.00  127.00 .ע"ש וא ןייטשרקא ר"מ   
      
םוחיתו ןג ,הפש ינבא      
      
תנעשמו דוסי םיללוכ ןגו הפש ינבא יפיעס      
םינבאל םג ףקת ,)היומס הרוגח( ןוטב      
.תויתשק      
      

4,586,939.20 1.04.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../017 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     017 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
4,586,939.20 מהעברה      

      
      
וא 01 הבוגב הכרדמל תומיאתמה הפש ינבא      
תויחנה"ה יפ לע העסמה לעמ מ"ס 51      
."םירעב תובוחר ןונכתל      
      
52/02 תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.1.0470
תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס      

1,692,300.00   75.00 22,564.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תמגודכ רטמ   
      
תלגועמ תינוציח תיתניפ  המורט הפש ןבא     40.1.0500
םע מ"ס 52/02 ךתח תודימב  תולעמ 531      
לש שירח םגד  תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס      

 14,300.00  130.00  110.00 ע"ש וא ןייטשרקא 'חי   
      
העונת לגעמב הרטעל המורט הפש ןבא     40.1.0540
םירסייפס םע  מ"ס  05/52/52 תודימב      
ןייטשרקא לש שירח םגד תואפב ןטק םוטיקו      

 36,250.00  125.00  290.00 ע"ש וא רטמ   
      
ללוכ 03-ב ןוטבמ העונת יא  הצק שאר     40.1.0570
ןליתאילופ תועירי ןויזה רודיסו הקפסא      
יא סוידר .ןוטבה ינפ תקלחהו ,תחתמ      

 67,531.10  373.10  181.00 .'מ 5.1 ילמיסקמ 'חי   
      
ןווגב מ"ס 01/02/05 תודימב הבחר ןג ןבא     40.1.0600
ליבשל-ע"וש וא "ןייטשרקא" 'צות רופא      

1,691,442.00  162.00 10,441.00 םיינפוא רטמ   
      
ןווגב מ"ס 01/02/05 תודימב הבחר ןג ןבא     40.1.0610

613,980.00  162.00 3,790.00 ןוניג תוגורעל-ע"וש וא "ןייטשרקא" 'צות רופא רטמ   
      
תודימב תעפושמ המורט הפש ןבא     40.1.0650
תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה .מ"ס 32/001/32      

716,175.00   75.00 9,549.00 .ןוטב רטמ   
      
רבעמב םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     40.1.0680
.רופא ןווגב מ"ס 51/05/32 תודימב היצח      

120,085.50   66.90 1,795.00 .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה רטמ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.1.0700
יפל( )ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה(  .רופא      

1,345,392.00   48.00 28,029.00 .הכרדמ טרפ לובגב עוציבל)1.3 טרפ רטמ   
10,884,394.80 1.04 קרפ 1.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../018 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     018 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
9 ק ר פ  ת ת  9.04 ק ר פ  ת ת       
      
ט"קמ הרואת ללוכ רמוע םגד סובוטוא תוככס     40.9.0990

680,000.00 13,600.00   50.00 .תודיחי 05 רובע ריחמ 2205 'חי   
680,000.00 9 קרפ תת 9.04 כ"הס  

11,564,394.80 חותיפ תודובע 04 כ"הס  
      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
1.14 ק ר פ  1.14 ק ר פ  ת ת       
      
רחאלו תימוקמה המדאל תמאתומ ןג תמדא     41.1.0013
רובע( חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב      

437,091.00   53.00 8,247.00 )ק"מ 51 לעמ תומכ ק"מ   
      
01 לש הבכשב רושייו רוזיפ ללוכ םיצע יבבש     41.1.0090

 51,550.00   25.00 2,062.00 .מ"ס ר"מ   
488,641.00 1.14 קרפ 1.14 כ"הס  

      
2.14 ק ר פ  2.14 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו הריפח      
עוציבל םישרדנה םירזיבאהו םירוביחה      
ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ ,הדובעה      
ויהי תיעקרק לעו תיעקרק תתהתרנצה      
.ןש ירזיבאב אלו דמצמב      
      

 91,000.00   13.00 7,000.00 . 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.0065
      

280,000.00   14.00 20,000.00 . 6 גרד  מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.0070
      

 14,000.00   20.00  700.00 . 6 גרד  מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.0075
      

 32,500.00   25.00 1,300.00 . 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.0080
      

  9,750.00   39.00  250.00 . 01 גרד  מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.2.0130
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     41.2.0144
ללוכ , 'מ 5.0 לכ ש"ל 6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ      

378,000.00    6.00 63,000.00 .עקרקל 'מ 2 לכ םיבציימ רטמ   
      

104,000.00   40.00 2,600.00 .תופטפט 01 םע מ"מ 61 רוניצמ תעבט 'חי  41.2.0160
      
םילוורש      
      
      
      

909,250.00 2.14.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../019 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     019 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
909,250.00 מהעברה      

      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

  9,000.00   90.00  100.00 .6 גרדב מ"מ 011 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  41.2.0215
      
גרדב מ"מ 011 וא 4" רטוקב .C.V.P לוורש     41.2.0235

 58,500.00   45.00 1,300.00 12.5. רטמ   
      
תכרעמ ישאר      
      
שי תולעפה אלל וניה תכרעמה ישארל ריחמה      
.תינכותב רטוקה יפל תולועפהה תא ףיסוהל      
      
ףוטפטל 1 2/1" רטוקב תכרעמ שאר     41.2.0300
רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל הרטמהו      
ףוגמ,ץחל דמ ללוכ,תומכ יפל הייקשה      
טלפ םע םימ דמ,הזנורבמ ישאר ילוארדיה      
ןיטקמ,ןנסמ,רטמורדיה וא ילמשח      
וא י.ר.א תמגודכ בלושמ ריוא ררחשמ,ץחל      
ימל האיצי 4/3" ןג זרב,ןוסכלא ףוגמ,ע"וש      
רוביח ירזיבאו,הייזרב 4/3"זרב,דוקיפ      

 48,408.00 4,034.00   12.00 'פמוק ע"וש וא ןואסלפ גוסמ םירלודומ  
      
רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     41.2.0365
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה /11 2"      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

 24,696.00  686.00   36.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     41.2.0390

  5,040.00  140.00   36.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  
      
םולב "טיילרוא" 0011/2 תכרעמ שארל ןורא     41.2.0405
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

 42,000.00 3,500.00   12.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
2/1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     41.2.0425
,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ 1      
,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה יוליג      

 72,000.00 6,000.00   12.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד יפל לכה  
      
בושחימ תכרעמ      
      
      
      
      

1,168,894.00 2.14.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../020 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     020 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,168,894.00 מהעברה      

      
      
CD RX-4  ויפרוקס םגד הייקשה בשחמ     41.2.0450
ללוכ ,ע"וש םגא לסיריא וא, הלורוטומ תרצות      
וא םידומע למשחל רוביח , רבצמ , ןעטמ      
תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ את ןיפוליחל      
הלופכ הליענ לעב C - 45  גוסמ הנגה ןוראב,      
ללוכ , הייקשהה ןורא לע וא ןוטב תקיצי לע      

 22,500.00 7,500.00    3.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח רושיא  
      
תרצות  CD-8 םגדM טניריא בשחמ ךא ל"נכ     41.2.0455
,ןעטמ ללוכ ."םגא לסיריא" וא הלורוטומ      
את ןיפולחל וא םידומע למשחל רוביח ,רבצמ      
ןוראב ,תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ      
לע הלופכ הליענ לעב , C- 45 גוסמהנגה      
רושיא ללוכ היקשה ןורא לע וא ןוטב חטשמ      

 90,000.00 10,000.00    9.00 'פמוק .למשחה ירוביחל ךמסומ יאלמשח  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     41.2.0470

 16,800.00  350.00   48.00 .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע 'חי   
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     41.2.0530

 99,000.00 1,650.00   60.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
1,397,194.00 2.14 קרפ 2.14 כ"הס  

      
3.14 ק ר פ  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה תסדנהל      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
ויולימו רובה תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
1-ל תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב      
.הנש      
      
שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     41.3.0040
ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

 92,776.50    4.50 20,617.00 .'וכו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
      
      
      
      

 92,776.50 3.14.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../021 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     021 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 92,776.50 מהעברה      

      
      
תבורעת וא תופוע וא תורפ לבז ,ינגרוא ןשד     41.3.0050
ןוניגה יחטשל אטוחמ טסופמוק גוסמ םהלש      
איצמהל שי .םנודל ב"וק 02 לש תומכב      
טסופמוקה קפס לש  יוטיחה לע רושיא      
טסופמוקה תעגה ינפל חקפמל וריבעהלו      
עוציבל שרדנה לכ ללוכ ריחמה .רתאל      
ירמוחו םיינכמ םילכב שומיש ןוגכ הדובעה      

 61,851.00    3.00 20,617.00 .ןושיד ר"מ   
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.3.0110

1,319,488.00   16.00 82,468.00 .תיקש וא  ,רטיל 3 חפנב 'חי   
      
םיטרדנטס תרדגה" יפ לע - םיצע תעיטנ      
תואלקחה דרשמ ,יונלו תוננגל םיצע יליתשל      
"6102 ,רפכה חותיפו      
      
36 עזג רטוק - 9 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.3.0170
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ :מ"מ      
םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 5.3 ילמינימ הבוג      
וא,תוחפל רטיל 27 חפנב לכיממ .םיפנע 3      

616,800.00  480.00 1,285.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ 'חי   
      
,4" 'נימ עזג יבוע ,01 'סמ לדוג ,םירגוב םיצע     41.3.0190

420,000.00 1,000.00  420.00 3 - םידב רפסמ . 'מ 05.4 ילמינימ הבוג 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     41.3.0280

 41,234.00    2.00 20,617.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
2,552,149.50 3.14 קרפ 3.14 כ"הס  

      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  4.14 ק ר פ  ת ת       
      
02.2 הבוגב סוטפילקא ץעמ הכימת תכומס     41.4.0020
רבעמ( םימייק םיצעל תואטוחמו תופולק 'מ      

 20,460.00   12.00 1,705.00 )םיצעה ריחמב הלולכה הכומסל 'חי   
 20,460.00 תועיטנו ןוניג 4.14 כ"הס  

4,458,444.50 היקשהו ןוניג 14 כ"הס  
      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
1.24 ק ר פ  1.24 ק ר פ  ת ת       
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ םג      
.רונתב      

1.24 קרפ 1.24 כ"הס            
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../022 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     022 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2.24 ק ר פ  2.24 ק ר פ  ת ת       
      
,דח ( ט"קמ "הנולצרב" םגד ץעו תכתמ לספס     42.2.0060
יושע "סדה" 'בח לש S-052 )יבשומ תלתו וד      

 86,355.00 1,919.00   45.00 ע"וש וא  "האפיא" ץעמ 'חי   
 86,355.00 2.24 קרפ 2.24 כ"הס  

      
4.24 ק ר פ  4.24 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא :םיללוכ םינושה םירצומה ריחמ      
ןרציה טרפמב ראותמה לכ תא  ,הלבוה      
, )ןנכתמ טרפמ רדעהב( הנקתה תוברל      
ירצומ לכ .ותומדקל חטשה תרזחהו סוסיב      
לכה .רונתב םיעובצו םינוולוגמ ויהי תכתמה      
.םלשומ רמג דע      
      
/ ןוטב סיסב םע "גרוס" םגד תכתמ ןותפשא     42.4.0030
לכימו הטסורינ הסכמ ללוכה תכתמ רוניצ      
םחש" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ חפמ      

 34,980.00 1,060.00   33.00 ע"וש וא "אכירא 'חי   
      
תויזרב      
      
הנקתה תונכה הלבוה םיללוכ תויזרב יריחמ      
.'וכו םישורדה םירוביחהו םירזיבאה לכו      
      
תושיגנ םאתומ( "היתשל ביבא" םגד היזרב     42.4.0065
רמגב םורט ןוטבמ ,םיזרב 2 תללוכה )םיכנל      
ללוכ ,ע"וש וא "אכירא םחש" לש  ףושח      

 87,600.00 3,650.00   24.00 םימ רוקמל רוביח 'חי   
      
זוקינ תכירב רובע תויזרבל ריחמ תפסות     42.4.0100
הסכמ םע ןוטבמ ,םיבלכל תקוש תללוכה      
רוביחל האיצי ללוכה ילג םוסחמ לזרב תקצימ      

  6,120.00  510.00   12.00 ע"וש וא "אכירא םחש" לש ,2" יטסלפ רוניצ 'חי   
128,700.00 4.24 קרפ 4.24 כ"הס  

      
5.24 ק ר פ  5.24 ק ר פ  ת ת       
      
,רשוכ/םיקחשמ ינקתמל ימוג חטשמ תקיצי     42.5.0060
םאתהב .מ"מ 52 תוחפל לש יבועב ינועבצ      
ןוטב ףצרמ( .םינקתמה ןרצי תוארוהל      

504,460.00  220.00 2,293.00 .)דרפינב תמלושמ ימוגה חטשמל תיתשתכ ר"מ   
504,460.00 5.24 קרפ 5.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../023 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     023 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
6.24 ק ר פ  6.24 ק ר פ  ת ת       
      
ץע יוריקו תכתמ תורוניצ, םיליפורפמ הלוגרפ     42.6.0010
,ץע תשר וא 'מ 5.2/5.1 לדוגב םיטנמלאמ      

228,528.00 1,242.00  184.00 .טרפ יפל 'מ 5.2 הבוגב ר"מ   
      
ןליטאילופ גיראמ םישרפמ גוסמ הללצה     42.6.0060
ילמינימ יבוע ,V.U תנגהו ההובג תוסיחדב      
תועצמאב ןקתומ .הללצה 59-09% ,מ"מ 5.1      
םיהבגב 8"-6" רטוקב הדלפ ידומעמ םילבכ      
סוסיב .רונתב םיעובצו םינוולוגמ 'מ8 דע      
הדובעה .עקרקה יאנתל םאתהב םידומעה      
גיצהל שי עוציב ינפל ,עוציב ןונכת הניה      
יסמוע תוברל סוסיבו היצקורטסנוק בושיח      

447,135.00  195.00 2,293.00 .חור ר"מ   
675,663.00 6.24 קרפ 6.24 כ"הס  

1,395,178.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס  
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
ת ו ר ד ג  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 6.0 יבועב יזפרט חפ תוחולמ רדג     44.1.0120
ילעב ,ע"ש וא "תירוכסיא" םגד ,עובצו ןוולוגמ      
,'מ 0.2 דע הבוגב ,מ"מ 83 לש לג הבוג      
,רדגה ןוויכב םיחנומ תירוכסיא חפ תוחול      
םינוולוגמ םידומע ,רוביח ירזיבא תוברל      

298,200.00   99.40 3,000.00 .ןוטב תודוסיו 'מ 0.3 לכ 3" רטוק רוניצמ רטמ   
      
רושיאב קר עוציבל "תרבדמ" - תגותממ רדג     44.1.0900

300,000.00 300,000    1.00 'פמוק ותייחנהבו ןימזמה  
598,200.00 תורדג 1.44 כ"הס  
598,200.00 תוקעמו תורדג 44 כ"הס  

      
ה ל י ל ס ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
)םיקוריפו ףושיח תוברל( רפע תודובע יריחמ      
וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה םיללוכ      
שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש רתאל      
תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב תולובגמ      
םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה רושיאבו      
ןנשי      
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.0025
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

1,720,500.00    3.70 465,000 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      

1,720,500.00 1.15.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../024 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     024 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,720,500.00 מהעברה      

      
      
הרבדה ,םיבשע לטוק רמוחב םיחטש סוסיר     51.1.0100
לוחכ רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל השעית      
,40.40.20.14 דע 00.40.20.14 םיפיעס      
רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל עקרק יוטיחו      

286,740.00    1.80 159,300 50.20.14 ףיעסלוחכ ר"מ   
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.1.0110

 10,500.00    7.00 1,500.00 . קוליסו יוניפ רוסינ תוברל שרדייש ר"מ   
      
תיתשת ,עצמ( תוכרדמו םישיבכ הנבמ קוריפ     51.1.0120
.הריהז הריפחב מ"ס 08 דע יבועב )יולימו      

 16,500.00   15.00 1,100.00 .2 קרפ תת האר ק"מב הדידמל הריפח רובע ר"מ   
      

  8,400.00   12.00  700.00 . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ רטמ  51.1.0130
      
לעב מ"נחב( MSLC ןוטבמ  והשלכ יולימ     51.1.0405
רובע ב"ויכו םיללחב ,תולעתב )הובג קזוח      
תייחנה יפל עוציבל .ק"מ 001 לעמ תומכ      

480,000.00  240.00 2,000.00 ןימזמה ק"מ   
2,522,640.00 1.15 קרפ 1.15 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
)םיקוריפו ףושיח תוברל( רפע תודובע יריחמ      
וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה םיללוכ      
שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש רתאל      
תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב תולובגמ      
םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה רושיאבו      
ןנשי      
      
םינוש םיגוסמ תלוספ יוניפו הסמעה ,הריפח     51.2.0005
יוניפ ללוכ רתאב תמייקה םירחא לש      

150,000.00   75.00 2,000.00 הנמטה תורגא ללוכו תרשואמ הנמטמל ק"מ   
      

19,135,060.00   31.00 617,260 .ק"מ 000,01 לעמ עקרק יגוס לכב הריפח ק"מ  51.2.0040
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.2.0160

808,596.00    2.70 299,480 .ףושיח/הריפח ר"מ   
20,093,656.00 2.15 קרפ 2.15 כ"הס  

      
3.15 ק ר פ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.0010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

11,887,680.00  122.00 97,440.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% ק"מ   
      
      

11,887,680.00 3.15.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../025 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     025 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
11,887,680.00 מהעברה      

      
      
וא יעבט )'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.3.0110
02 לש 'סקמ יבועב תובכשב רזופמ ,רזחוממ      
יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה רחאל מ"ס      
ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה טרפמב שרדנה      
טוריפל  םאתהב ק"מ 000,01 לעמ )קודיהה      

13,000,000.00   50.00 260,000 .עקרקה חודב ק"מ   
      
םיטא יטרניא רמוחמ אבומ יולימ תקפסא     51.3.0132
הפנ רבוע 04-02% םיקד תומכ .קודיה תוברל      
תוהז ויהי יולימה רמוח תונוכת .002#      

13,350,000.00   30.00 445,000 .עקרקה חודב רשואמה יולימה רמוח תונוכתל ק"מ   
38,237,680.00 3.15 קרפ 3.15 כ"הס  

      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  6.15 ק ר פ  ת ת       
      
בותיכ םיללוכ תוחוש / הרקבה יאת לכ ריחמ      
םע םואיתבו יפ לע םיסכמ יבג לע העבטהו      
לולכיש דיגאת / תושרה / היריעה / הצעומה      
תכרעמה םשו דיגאת / תושרה םש ,למס      
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תודובע ללוכ הנמטהה תכאלמ לכ תא םיללוכ      
,רזוח יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה      
טרפל םאתהב יטנמצ לוח תפיטעו יולימ      
'וכו ןומיס ,'דכו      
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.0036

1,155,154.00  403.90 2,860.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.0136

2,252,040.00  804.30 2,800.00 .'מ 0.3 דע 'מ 0.2 -מ קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.0156

4,990,920.00  875.60 5,700.00 .'מ 0.4 דע 'מ 0.3-מ קגמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.0196

 48,648.00 1,216.20   40.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב  5 גרד רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.0216

1,054,215.00 1,301.50  810.00 .'מ 0.4 דע 'מ0.3-מ  קמועב 5 גרד רטמ   
      
001 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.0256

 65,612.00 1,640.30   40.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב 5 גרד מ"ס רטמ   
      
001 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.0276

2,782,240.00 1,738.90 1,600.00 .'מ 0.4 דע 'מ0.3-מ  קמועב ל"נכ 5 גרד מ"ס רטמ   
      

12,348,829.00 6.15.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../026 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     026 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
12,348,829.00 מהעברה      

      
      
521 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.0344

193,160.00 1,931.60  100.00 .'מ 0.5 דע 'מ 0.4-מ קמועב 2 גרד מ"ס רטמ   
      
ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.6.0420
תורונצ רובע ע"ש וא ןייטשרקא לש רוצייה      

 28,160.00   35.20  800.00 .מ"ס 06 דע 04 םירטקב רטמ   
      
ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.6.0424
תורונצ רובע ע"ש וא ןייטשרקא לש רוצייה      

 15,113.00   88.90  170.00 .מ"ס  08 רטוקב רטמ   
      
ךילהתב ןומעפב הנבומ םטא רובע תפסות     51.6.0428
תורונצ רובע ע"ש וא ןייטשרקא לש רוצייה      

 99,280.00  124.10  800.00 .מ"ס 001 רטוקב רטמ   
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.0536
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 76,116.00 6,343.00   12.00 'פמוק .'מ 57.2  
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.0540
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

690,283.00 6,275.30  110.00 'פמוק .'מ 52.3  
      
,מ"ס 001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.0544
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

1,501,689.00 6,984.60  215.00 'פמוק .'מ 57.3  
      
,מ"ס 001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.0548
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

252,147.00 8,404.90   30.00 'פמוק .'מ 52.4  
      
,מ"ס 041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.0568
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 40,096.20 6,682.70    6.00 'פמוק .'מ 52.3  
      
,מ"ס 041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.0572
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

151,764.00 7,588.20   20.00 'פמוק .'מ 57.3  
      
      
      
      

15,396,637.20 6.15.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../027 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     027 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
15,396,637.20 מהעברה      

      
      
,מ"ס 041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.0576
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 17,022.80 8,511.40    2.00 'פמוק .'מ 52.4  
      
מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.0588
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב D-004 ןיממ ןוט      

 29,642.00 7,410.50    4.00 'פמוק 'מ 52.2  
      
מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.0592
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב D-004 ןיממ ןוט      

 16,383.80 8,191.90    2.00 'פמוק 'מ 57.2  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.0596
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 36,034.40 9,008.60    4.00 'פמוק .'מ 52.3  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.0600
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

166,284.80 10,392.80   16.00 'פמוק .'מ 57.3  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.0604
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

227,141.20 11,954.80   19.00 'פמוק .'מ 52.4  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.0608
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.4 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

123,813.00 13,757.00    9.00 'פמוק .'מ 57.4  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.0612
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.4 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 95,055.60 15,842.60    6.00 'פמוק .'מ 52.5  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.0616
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.5 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 36,477.80 18,238.90    2.00 'פמוק .'מ 57.5  
      
      
      
      

16,144,492.60 6.15.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../028 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     028 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
16,144,492.60 מהעברה      

      
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.0620
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.5 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

 41,979.60 20,989.80    2.00 'פמוק .'מ 52.6  
      
וא לזרבמ D-004 ןיממ הסכמל ריחמ תפסות     51.6.0628
ףופכב תרגסמ ללוכ םיבכורמ םירמוח      

117,018.00  354.60  330.00 .מ"ס 06 רטוקב 984 י"ת תושירדל 'חי   
      
תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     51.6.0664
רוח םע מ"ס 041 הבוגב מ"ס 87/84 םינפ      
ןמפלוו לש DM-1 תמגודכ ןוטבמ 04 רוניצל      
לזרבמ תינקת תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא      
תושירדל ףופכב םיבכרומ םירמוח וא הדכ      

468,648.00 1,952.70  240.00 .984 י"ת 'חי   
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     51.6.0668
לש DM-2 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 87/84      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ  לזרבמ  

505,830.00 1,686.10  300.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
הפש ןבאל דומצ אל ינוניב ישאר ןטלוק     51.6.0680
םע מ"ס 011 הבוגב 67/73 םינפ תודימב      
לש DM-12 תמגוד ןוטבמ 04 רוניצל רוח      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוו      
    052C םיבכורמ םירמוח וא הדבכ לזרבמ  

266,250.00 1,775.00  150.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ אל ידדצ ןטלוק     51.6.0684
לש DM-22 תמגודכ מ"ס 56 הבוגב 67/73      
תינקית תשרו תרגסמ ללוכ  ע"ש וא ןמפלוו      
    052Cםיבכורמ םירמוח וא הדבכ לזרבמ  

287,496.00 1,597.20  180.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב 'חי   
      
הדבכ לזרבמ D-004 תינקת תשרו תרגסמ     51.6.0693
י"ת תושירדל ףופכב םיבכרומ םירמוחמ וא      

336,000.00 1,050.00  320.00 489. 'חי   
      
)זוקינ( לועיתל הרקב יאת לש הפיטשו יוקינ     51.6.0740
קמועבו 'מ 06.1X00.1 לש םינפ תודימב      

195,360.00  488.40  400.00 .'מ 57.5 דע 'מ 57.2 'חי   
      
דע )םינטלוק( הסיפת יאת לש הפיטשו יוקינ     51.6.0744

124,240.00  310.60  400.00 'מ 52.1 דע קמועבו תותשר יתש 'חי   
      
      
      

18,487,314.20 6.15.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../029 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     029 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
18,487,314.20 מהעברה      

      
      
04 לש םירטקב זוקינ יווק לש הפיטשו יוקינ     51.6.0748
דע אוה םולשתה .ללוכ מ"ס 001 דע מ"ס      

 26,625.00 1,775.00   15.00 .הדובע םויל רוניצ יוקינ ךרוא 'מ 006 ע"י   
18,513,939.20 זוקינו לועית תודובע 6.15 כ"הס  

      
ם י מ  י ר י ב ע מ  7.15 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע תונורדמ בוצייו םירבעמ/תולעת ןופיד     51.7.0040
גוסמ מ"ס 6 הבוגב תיבחרמ הדלפ תותשר      
    KJ וא מ"עב הדלפ תותשר םתר 'בח תרצות  
מ"ס 01 יבועב 02-ב ןוטב יולימ םע ע"ש      
,קחרמ ירמוש תוברל ,תימוקמ עקרק ןווגב      
ןוגיעו מ"מ 1.0 יבועב ןוליינמ הדרפה תועירי      

378,000.00  105.00 3,600.00 )ר"מ(    .עקרקל תותשרה ר"מ   
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.7.0060

1,300,000.00 1,000.00 1,300.00 'מ 0.5 דע 'מ 0.4-מ קמועב 5 גרד רטמ   
      
001 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.7.0070

988,000.00 2,600.00  380.00 'מ 0.5 דע 'מ 0.4-מ קמועב 5 גרד מ"ס רטמ   
      
,מ"ס 041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.7.0080
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע;      

 57,000.00 9,500.00    6.00 'פמוק .'מ 8.4 דעו 'מ 3.4 מ קמועב ,004D ןיממ ןוט  
      
,מ"ס 041/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.7.0090
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      

 44,000.00 11,000.00    4.00 'פמוק .'מ 3.5 דעו 'מ 8.4 מ קמועב ,004D ןיממ ןוט  
      
,מ"ס 021/001 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.7.0100
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      

 40,000.00 10,000.00    4.00 'פמוק .'מ 8.4 דעו 'מ 3.4 מ קמועב ,004D ןיממ ןוט  
      
)זוקינ( לועיתל הרקב יאת לש הפיטשו יוקינ     51.7.0110
5.2מ קמועבו 'מ 5.1X5.1 לש םינפ תודימב      

 27,000.00  600.00   45.00 .'מ 6 דעו 'מ 'חי   
      
לכב םישדח לועית יווק םוליצו הפיטש ,יוקינ     51.7.0120
ח"וד ללוכ ךרוא רטמ רובע וניה ריחמה .רטוק      

 78,000.00   12.00 6,500.00 חונעיפו תכמסומ הדבעמ רטמ   
      
גרד מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןוטב רוניצ     51.7.0130

190,000.00 1,900.00  100.00 'מ 5 דע 'מ 4-מ קמועב 5 רטמ   
      
,םירבעמבו תולעתב )פאר פיר( ןבא ףוציר     51.7.0140
,עצמ תיתשת( .טיטו ןוטב תוגופ תוברל      

220,000.00  220.00 1,000.00 )דרפנב ודדמי ןוטב תורוגחו ןוטב יחטשמ ר"מ   
3,322,000.00 7.15.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../030 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     030 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
3,322,000.00 מהעברה      

      
      
תודימב ידדצ/ישאר הטילק אתל תפסות     51.7.0150
חטש ןטלוקל זוקינ תשר רובע מ"ס 05/08      
תותשר םוקמב "08X05-NRM" םגד      

 36,000.00 1,800.00   20.00 .)ןוט C )52-052 ןיממ תרגסמו 'חי   
      

 75,000.00 1,500.00   50.00 ןיוזמ ןוטבמ האיציו הסינכ ינקתמ ק"מ  51.7.0160
      
051 רטוקב 02-ב ןוטבמ הקוצי הלוגע החוש     51.7.0170
רטוק .ב.ב שיבכ הסכמו עוקיש את םע מ"ס      
לעמ קמועב D-004 ןיממ ןוט 04 ,מ"ס 06      

 20,000.00 5,000.00    4.00 'פמוק 'מ 52.2 דעו 'מ 67.1  
3,453,000.00 םימ יריבעמ 7.15 כ"הס  

      
9.15 ק ר פ  9.15 ק ר פ  ת ת       
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.9.0030

117,410.80  174.20  674.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.9.0040

106,774.00  135.50  788.00 .דומע אלל 'חי   
      
וא םיפוצר הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.0050
הדידמ( .אלמ ןבל ,מ"ס 21 בחורב םיווקווקמ      

159,666.00    3.00 53,222.00 .)וטנ העיבצ יפל רטמ   
      
מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.9.0060
יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52 דע      

 26,966.00   19.40 1,390.00 .)וטנ העיבצ ר"מ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.9.0070
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב הלעמו מ"ס 03 בחורב      

 86,570.00   22.00 3,935.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ ר"מ   
      

  8,207.00   29.00  283.00 .דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.9.0080
      

  5,306.70   36.10  147.00 .לופכ ץח תעיבצ 'חי  51.9.0090
      

131,428.00    4.40 29,870.00 .הפש ינבא תעיבצ רדח  51.9.0110
      
רמוחמ םיינפוא ליבש ןומיס תעבטה     51.9.0900
    kramcet תרצות ,םומיח י"ע םשוימה  
ןומיס :תודימב ,ע"וש וא "לארשיל םינומיס"      
ץחה ןומיס ,מ"ס 057/0021 םיינפואה      
חוור ללוכ ריחמה ,מ"ס 9004/00, תודימב      

 51,156.00  294.00  174.00 ישאר ןלבק 'חי   
      
      

693,484.50 9.15.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../031 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     031 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
693,484.50 מהעברה      

      
      
רואמ דומעל טוש עורז תנקתהו הקפסא     51.9.0910

 16,000.00  800.00   20.00 .'מ 3 דע ךרואב 'חי   
      
םע ראומ 603 רורמת תנקתהו הקפסא     51.9.0920

 50,000.00 2,500.00   20.00 .םילבכו רוביח ירזיבא ללוכ "םידל" 'חי   
      

 20,000.00 1,000.00   20.00 .'מ 83.4 ךרואב ליגר דומע תנקתהו הקפסא 'חי  51.9.0930
779,484.50 9.15 קרפ 9.15 כ"הס  

83,600,399.70 הלילסו םישיבכ 15 כ"הס  
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
      
1.25 ק ר פ  1.25 ק ר פ  ת ת       
      
רוזיפ ,הלבוה םיללוכ םיטלפסאה יריחמ      
קודיהו      
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     52.1.0100

1,694,460.00   31.00 54,660.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את     52.1.0110

1,989,624.00   36.40 54,660.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את     52.1.0120

1,989,624.00   36.40 54,660.00 01-07GP ןמוטבו 'א גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 7 יבועב 52 צ"את     52.1.0130

3,533,241.00   41.70 84,730.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 7 יבועב 52 צ"את     52.1.0140

3,533,241.00   41.70 84,730.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
םע מ"ס 4 יבועב )A.M.S( טקש 5.21 א"מאת     52.1.0175

427,900.00   44.00 9,725.00 01-67GP ןמוטיבו 'א גוס יתלזב סג טגארגא ר"מ   
      
סג טאגרגא םע מ"ס 4 יבועב 91 צ"את     52.1.0180

1,303,115.00   29.00 44,935.00 01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     52.1.0200

1,929,498.00   35.30 54,660.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
םייאו תוכרדמל מ"ס 3 יבועב 5.21 צ"את     52.1.0245
סג טגרגא םע טלפסאמ םיהבגומ      

1,890,000.00   21.00 90,000.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטמולוד/יריג ר"מ   
      
      
      

18,290,703.00 1.25.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../032 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     032 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
18,290,703.00 מהעברה      

      
      
צ"את תרשקמ הבכש טלפסא ןוטב מ"ס 5     52.1.0250
מ"מ 5.21 2/1"'סכמ לדוג 'א גוס טגרגא(      

384,000.00   30.00 12,800.00 .)01-86GP ןמוטיב ר"מ   
18,674,703.00 1.25 קרפ 1.25 כ"הס  

      
2.25 ק ר פ  2.25 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועישב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     52.2.0015

499,456.00    1.60 312,160 ר''מ/רטיל 2.1-8.0 ר"מ   
      
רועישב תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ     52.2.0025

291,075.00    1.50 194,050 ר''מ/רטיל 5.0 לש ר"מ   
      
הפש ןבאו םייק טלפסא תורבחתה קשימ     52.2.0050
עצמ תמלשה ,יוקינ ,רוסינ ללוכ השדח      

  8,800.00   22.00  400.00 . רטמ 5.0 בחור דע .ןמוטיב סוסירו רדח   
799,331.00 2.25 קרפ 2.25 כ"הס  

19,474,034.00 רפע תודובע 25 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

133,102,171.00 היריע עוציבב תודובע כ"הס
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../033 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     033 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

םימ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
75 ק ר פ  75 ק ר פ       
      
75 ק ר פ ( 1.75 ק ר פ  1.75 ק ר פ  ת ת       
)ט "ה פ מ ב       
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תודובע ללוכ הנמטהה תכאלמ לכ תא םיללוכ      
.'וכו ןומיס רזוח יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה      
לש לוחהתפיטעל יוסיכל טנמצ תפסות תוברל      
.ןנכתמה תשירד יפל תרנצה      
      
קמוע לכבו ףוצר קצומ עלסב הביצח רובע      
ריחמל 51% הבוגב תפסות ןתנית .אוהש      
הרקב יאתו תורוניצ לש יסיסבה הדיחיה      
לש סוסיבה ץעוי לש בתכב רושיאב ל"נה      
.ש"בהשמ      
      
םיללוכ גוס לכמ םימ יווק תחנהו הקפסא      
הביצח וא\ו םיינכמ םילכב הביצח וא\ו הריפח      
םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע םילבגומ      
תויתשת תיצח ,תויתשתל תוכימסב הדובע      
תוישרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו לעמ      
תויושר וא םיפוג םתוא לש חוקיפו      
      
םימ יווקל רזוח יולימ ךרוצל MSLC ב שומיש      
ןנכתמה רושיאב קרו ךא היהי בויב וא/ו      
דבלב בתכבו חוקיפהו      
      
לכ ,הדש יתורש :םדוקה ףיעסל ךשמה      
תוקידבה עוציבל םירודיסהו תונכהו תוקידבה      
תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל םאתהב      
רזוח יולימ ,םימ בותיכ םע ןומיס טרס ,לוח      
לכ ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה טרפה פ"ע      
םיריבעמ,תויופעתסה ,תותשק ןוגכ םיחפסה      
75 קרפ יפל הדובעו םירמוח יביכרמ לכו 'וכו      
.יללכה טרפמב      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמו קחרמ לכל      
רסה ןעמל .קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
יוניש וא תפסות היהי אלש שגדומ קפס      
לכב" וב ןייוצש ףיעס לכב הדיחי ריחמב      
יוניש ןוגכ היהתש הביס לכמ "קמוע      
תאז תחקל שי .'וכו יאוותב יוניש ,םיקמועב      
.זרכמל העצה תרגסמב      
      
      
      
      

1.75.2 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../034 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     034 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

םימ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תא  םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה לכ      
תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה םירתיהו      
לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת  תוברל םתומלשב      
מ"ע ךרוצ פ"עו שרדיש יפכ ךכמ עמתשמה      
שיבכל דומצה םינקתמו םיווק תחנה רשפאל      
תיתשת לכ וא/ו םימייק םינבמ וא/ו םייק      
תוחיטב יללכ לע הרימש ךות תרחא      
.םתוביציו      
      
םייתשורח ויהי הדלפה תורוניצל םיחפסה לכ      
תינוציח הפיטעו טלמ םינפ יופיצ םע      
.תיתבכש תלת תיתשורח      
      
ריחמ הזוח\זרכמ יכמסמב רמאנל ףסונב      
בלוצמ ןילתאילופו ןילתאילופ ,הדלפ תורוניצ      
לכ םע תכרעמה לכ לע תוירחא םיללוכ      
םינש 01 ךשמל )םיחפסו תורוניצ( היביכרמ      
תושר תבוטל תרנצה ןרציי"ע      
תרנצה ןיב רוביח ,דיגאת\תימוקמה      
ן'זויפורטקלא וא/ו םינפ ךותיר תועצמאב      
תדועת לעב ןלבק תועצמאב עוציב ,דבלב      
הז גוסמ תרנצ תנקתהל הכמסה      
      
טוח םע ןומיס טרס :םדוק ףיעסל ךשמה      
טרסה לש הילע ,םימ בותיכו הטסורינ\יתכתמ      
תקידב ,הרוגס למשח תספוק ,ףוגמ את ךותב      
.רותיאל רישכמ תועצמאב תופיצר      
      
רושיא לבקל ןלבקה לע :םדוק ףיעסל ךשמה      
הפולחל םאתהב תרנצה ןרצי לע שארמ      
בתכו הדשה תורש ןתמ יבגל ןה ,תרשואמה      
תאז תכרעמה לכ לע ןרצי לש תוירחאה      
.םתחנהו תרנצ תנמזה םרטב      
      
םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
ינפל,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב      
םולשת,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה      
ןלבקהו םמושירב הנתומ הלאה תודובע ןיגב      
םושיר ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי אל      
הדובעה ןכא םא וליפא עוציבה ינפל ןמויב      
העצוב      
      
      
      
      
      
      

1.75.2 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../035 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     035 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

םימ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
.יטרדנטסה טרפה יפל ויהי םירזיבא יאת      
וא\ו הריפח ללוכ םירזיבא את ריחמש שגדומ      
תחיתפ ,םיידיב וא םיינכמ םילכב הביצח      
תומוקמב הכרדמ וא רוסינב טלפסא שיבכ      
הנבמל דע תובכשב קדוהמ רזוח יולימ,שיש      
הנבמ  רוזחישו טרפה יפל הכרדמ\שיבכה      
.שיבכ תחיתפ לש הרקמב הכרדמ\שיבכה      
      
ןוחטיבה יביכרמ לכ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
החטבא ,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמו      
.'וכו תרבגומ      
      
תכרעמ םשו דיגאת למס וללכי הרקב יאת      
      
)1.7.75 ףיעס ט"רפמ(. -םימ תרנצ      
      
רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.1.0286

113,305.00  266.60  425.00 מ"מ 061 רטמ   
      
רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.1.0288

1,479,038.00  347.60 4,255.00 מ"מ 002 רטמ   
      
רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.1.0292

1,857,385.20  488.40 3,803.00 מ"מ 052 רטמ   
      
רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.1.0294

 97,563.70  577.30  169.00 מ"מ 513 רטמ   
      
רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.1.0296

1,813,850.80  710.20 2,554.00 מ"מ 553 רטמ   
      
רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.1.0298

439,011.60  892.30  492.00 מ"מ 004 רטמ   
      
3"-41" רטוקב םיפוגמ תבכרהו הקפסא      
,ביטב ע"ש וא "לאפר" תרצות זירט םגדמ      
םירזיבאה רתי לכו םיגרב םימטא םינגוא ללוכ      
תחיתפל טלפמוק ךיראמ ןקתמ ןכו םישורדה      
.םיפוגמה      
      
)4.7.75  -ףיעס ט"רפמ( - םיפוגמ      
      

  3,727.60 1,863.80    2.00 'פמוק 3" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.1.0316
      

 41,315.50 2,174.50   19.00 'פמוק 4" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.1.0318
      

206,385.00 2,751.80   75.00 'פמוק 6" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.1.0320
      

6,051,582.40 1.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../036 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     036 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

םימ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
6,051,582.40 מהעברה      

      
      

158,152.50 4,792.50   33.00 'פמוק 8" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.1.0322
      

 15,088.40 7,544.20    2.00 'פמוק 01" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.1.0324
      

153,360.00 9,585.00   16.00 'פמוק 21" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.1.0326
      

 23,964.20 11,982.10    2.00 'פמוק 41" רטוקב רצ/בחר זירט ףוגמ 57.1.0328
      

 31,957.50 2,130.50   15.00 'פמוק 2" רטוק םימל בלושמ ריווא םותסש 57.1.0382
      
)4.7.75 ףיעס ט"רפמ (- כ.ב      
      
דדוב 3" רטוקב שא יוביכ טנרדיהל 'ב בלש     57.1.0398
ןקתמ  תוברל 4" רטוקב יתשורח ףיקז םע      
רוביחו ךרוצה פ"ע הבוג תמאתה ,הריבשה      

183,223.00 2,130.50   86.00 'פמוק .טרפל םאתהב םייק ףיקזל  
      
3" שאר םע לופכ שא יוביכ טנרדיהל 'ב בלש     57.1.0401
ןקתמ תוברל 6" רטוקב יתשורח ףיקז םע *2      
רוביחו ךרוצה פ"ע הבוג תמאתה ,הריבש      

 90,090.00 2,574.00   35.00 'פמוק טרפל םאתהב םייק ףיקזל  
      
)3.01.75 ףיעס ט"רפמ (םימ רוביחל הנכה      
      
,3" רטוק ,שרגמל דדוב םימ רוביחל הנכה     57.1.0405
3 לש ללוכ ךרואב הדלפ רוניצ יעטק תוברל      
תינוציח הפיטע םע )יעקרק תת םקלח( 'מ      
,תותשק ,ףקז ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
דדמיש ףוגמ אלל ,רוויע ןגואו ןגוא ,םירבחמ      
)שדח וק( ישארה רוניצל רוביחו דרפנב      

 45,000.00 1,500.00   30.00 )לקד ןוריחמ(םלשומ ןקתומ 'חי   
      
,6" רטוק ,שרגמל דדוב םימ רוביחל הנכה     57.1.0410
3 לש ללוכ ךרואב הדלפ רוניצ יעטק תוברל      
תינוציח הפיטע םע )יעקרק תת םקלח( 'מ      
,תותשק ,ףקז ,יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
דדמיש ףוגמ אלל ,רוויע ןגואו ןגוא ,םירבחמ      
)שדח וק( ישארה רוניצל רוביחו דרפנב      

184,000.00 2,300.00   80.00 )לקד ןוריחמ( םלשומ ןקתומ 'חי   
      
6" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.1.0460

 19,044.00 2,116.00    9.00 'פמוק 6" -8" רטוקב והשלכ גוסמ םייק וקל  
      
01" רטוקב רוחש הדלפ רוניצמ לוורש יעטק     57.1.0535
,רוניצה תלחשה תוברל 23/5" ןפוד יבוע      
יתשורח םטא םע תווצקה תריגסו ךמס ילדנס      

 35,160.00  293.00  120.00 )5.7.75 ףיעס ט"רפמ( רטמ   
      

6,990,622.00 1.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../037 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     037 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

םימ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
6,990,622.00 מהעברה      

      
      
ריצ םע דיגאתה וגול ללוכ םימ תחוש     57.1.0600
הסכמ תודימ  םימ יפוגמל םמורתמ      
    0.92X5.93 הסכמ תודימ )ילבוא( מ"ס  
םגדמ מ"ס 7.32X2.43 חתפ  לזרב תקצימ      
    P5504 EPYT סמוע D004 הנקתה ללוכ  
( ךרע הווש וא ךורב השנמ תרצות .תמלשומ      

128,625.00  875.00  147.00 'פמוק ),4 8,7 רפסמ טרפ  
      
-)תכתמל תכתמ לאמ רבעמ ןגוא( ןגוא םאתמ      
)A201,2H101,H101 םיטרפ( לקד ןוריחמ      
      
)RDS( 61-11 גרד ,ךורא EP ןגוא םאתמ     57.1.0602
י"ע ןליתאילופ רוניצל רבוחמ מ"מ 05 רטוק      
ןקת יפל EP ןגוא תוברל ,ךותירב EP דמצמ      

  7,200.00  180.00   40.00 DIN2501 'חי   
      
)RDS( 61-11 גרד ,ךורא EP ןגוא םאתמ     57.1.0603
י"ע ןליתאילופ רוניצל רבוחמ מ"מ 002 רטוק      
ןקת יפל EP ןגוא תוברל ,ךותירב EP דמצמ      

171,264.00  892.00  192.00 DIN2501 'חי   
      
)RDS( 61-11 גרד ,ךורא EP ןגוא םאתמ     57.1.0604
י"ע ןליתאילופ רוניצל רבוחמ מ"מ 052 רטוק      
ןקת יפל EP ןגוא תוברל ,ךותירב EP דמצמ      

 86,428.00 1,394.00   62.00 DIN2501 רטמ   
      
)RDS( 61-11 גרד ,ךורא EP ןגוא םאתמ     57.1.0605
י"ע ןליתאילופ רוניצל רבוחמ מ"מ 513 רטוק      
ןקת יפל EP ןגוא תוברל ,ךותירב EP דמצמ      

  7,784.00 1,946.00    4.00 DIN2501 'חי   
      
)RDS( 61-11 גרד ,ךורא EP ןגוא םאתמ     57.1.0606
י"ע ןליתאילופ רוניצל רבוחמ מ"מ 553 רטוק      
ןקת יפל EP ןגוא תוברל ,ךותירב EP דמצמ      

 94,656.00 2,958.00   32.00 DIN2501 'חי   
      
)RDS( 61-11 גרד ,ךורא EP ןגוא םאתמ     57.1.0607
י"ע ןליתאילופ רוניצל רבוחמ מ"מ 004 רטוק      
ןקת יפל EP ןגוא תוברל ,ךותירב EP דמצמ      

 16,996.00 4,249.00    4.00 DIN2501 'חי   
      
תובכשב טנמצ 8%  ללוכ לוחב תולעת יולימ     57.1.0700
רוניצה יוסיכו דופיר לעמ הבטרהבו קודיהב      

130,944.00  124.00 1,056.00 )2.7.75 ט"רפמ( .שיבכה הנבמ תיתחתל דעו ק"מ   
7,634,519.00 )ט"הפמב 75 קרפ( 1.75 קרפ 1.75 כ"הס  

      
      
      

קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../038 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     038 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

םימ תודובע 2 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
85,75 ק ר פ (  9.75 ק ר פ  9.75 ק ר פ  ת ת       
)ט "ה פ מ ב       
      
םימ יוק יעטק לש הפיטשו יוטיח ,ץחל תקידב     57.9.0180
תוברל םהביכרמ לכ לע רטוק לכב םימייק      
םימ תריגס ,םישורדה תונכההו םירודיסה      
םואתב םיימוקמ םינכרצ לש ינמז קותינו      
הקידבה עוציבל שורדה לכ ,דיגאת\תושרהםע      

138,000.00   12.00 11,500.00 )9.75 ףיעס ט"רפמ ( םלשומ ןפואב יוטיחו רטמ   
      
אוהש רטוק לכב םימ וא/ו בויב יווק םוליצ     57.9.0370

115,000.00   10.00 11,500.00 )71.75 ףיעס ט"רפמ( רטמ   
253,000.00 )ט"הפמב 85,75 קרפ(  9.75 קרפ 9.75 כ"הס  

7,887,519.00 75 קרפ 75 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

7,887,519.00 םימ תודובע כ"הס
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../039 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     039 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

בויב תודובע 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
75 ק ר פ  75 ק ר פ       
      
85 ק ר פ (  2.75 ק ר פ  2.75 ק ר פ  ת ת       
)ט "ה פ מ ב       
      
םיללוכ גוס לכמ בויב יווק תחנהו הקפסא      
הביצח וא/ו םיינכמ םילכב הביצח וא/ו הריפח      
םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע םילבגומ      
תויתשת תייצח ,תויתשתל תוכימסב הדובע      
תויושרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו לעמ      
תויושר וא םיפוג םתוא לש חוקיפו      
      
קמוע לכבו ףוצר קצומ עלסב הביצח רובע      
ריחמל 51% הבוגב תפסות ןתנית .אוהש      
הרקב יאתו תורוניצ לש יסיסבה הדיחיה      
לש סוסיבה ץעוי לש בתכב רושיאב ל"נה      
.ש"בהשמ      
      
לכ ,הדש יתורש :םדוקה ףיעסל ךשמה      
תוקידבה עוציבל םירודיסהו תונכהו תוקידבה      
תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל םאתהב      
יולימ ,בויב בותיכ םע ןומיס טרס ,לוח      
,תובכש קודיה ,יטרדנטסה טרפה פ"ערזוח      
יפל הדובעו םירמוח יביכרמ לכו םיחפסה לכ      
יללכה טרפמב 75 קרפ      
      
שגדומ .יטרדנטסה טרפה יפל ויהי הרקב יאת      
הביצח וא/ו הריפח ללוכ הרקב יאת ריחמש      
דע רזוח יולימ , םיידיב או/ו םיינכמ םילכב      
הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
,הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב שיבכ      
יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא/ו הדירי יבלש      
החוש ירבחמ תוברל החונמ יחטשמו םייניב      
      
לש הרקמב )הדידמה ינפוא( ףיעסל תפסותב      
ינפמ" הרדגהה םייק שיבכב בויב וק תחנה      
טלפסאה ינפמ איה "עקרקה      
      
לכב ןלבקל םימולשתב לפכ ויהי אלש שגדומ      
ביויב ירוביח לוטיב וא תוירבחתהל עגונה      
דחא םעפ היהי םולשתה ,םייק הרקב אתב      
וא תוסינכה רפסמל רשק אלל אתל דבלב      
הרקמב ןכל תולטבתמ וא תופסוותמש תואיצי      
ותואב םירוביח לוטיבו םירוביח תפסוה לש      
רטוקה פ"ע דבלב דחא תורבחתה םלושי את      
.רתויב לודגה      
      
      
      

2.75.3 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../040 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     040 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

בויב תודובע 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
-"םימולשתב לפכ" םדוקה ףיעסל ךשמהב      
רבעמ םייק בויב וק לע הרקב את לש הרקמב      
םוש םלושי אל בויב וק לע את ןיגב תפסותל      
.אתל תורבחתה      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמלו קחרמ לכל      
קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
      
תא  םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה לכ      
תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה םירתיהו      
לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת  תוברל םתומלשב      
מ"ע ךרוצ פ"עו שרדיש יפכ ךכמ עמתשמה      
שיבכל דומצה םינקתמו םיווק תחנה רשפאל      
תיתשת לכ וא/ו םימייק םינבמ וא/ו םייק      
תוחיטב יללכ לע הרימש ךות תרחא      
.םתוביציו      
      
םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
ינפל,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב      
םולשת,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה      
ןלבקהו םמושירב הנתומ הלאה תודובע ןיגב      
םושיר ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי אל      
הדובעה ןכא םא וליפא עוציבה ינפל ןמויב      
העצוב      
      
ןוחטיבה יביכרמ לכ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמה      
.'וכו תרבגומ החטבא      
      
תכרעמ םשו דיגאת למס וללכי הרקב יאת      
      
)9.51.85 ט"רפמ( C.V.P תורוניצ      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0074
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

190,963.50  139.90 1,365.00 'מ 52.1 דע קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0076
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

181,804.00  150.50 1,208.00 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0078
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

198,647.10  159.30 1,247.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
      

571,414.60 2.75.3 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../041 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     041 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

בויב תודובע 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
571,414.60 מהעברה      

      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0080
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

 80,899.00  177.80  455.00 'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0082
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

 46,851.20  193.60  242.00 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0084
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

 54,047.10  210.30  257.00 'מ 57.3 דעו 62.3-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0086
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

 68,231.30  241.10  283.00 'מ 52.4 דעו 67.3-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0088
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

 76,018.80  265.80  286.00 'מ 57.4 דעו 62.4-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0090
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

 36,363.60  288.60  126.00 'מ 52.5 דעו 67.4-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0094
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

 42,999.20  182.20  236.00 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0096
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

 27,104.00  193.60  140.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0098
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

 37,312.20  218.20  171.00 'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0100
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

 28,925.00  231.40  125.00 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0102
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

 30,627.00  249.00  123.00 'מ 57.3 דעו 62.3-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0104
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

 28,631.40  280.70  102.00 'מ 52.4 דעו 67.3-מ קמועב רטמ   
      

1,129,424.40 2.75.3 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../042 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     042 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

בויב תודובע 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,129,424.40 מהעברה      

      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0106
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

  6,486.90  308.90   21.00 'מ 57.4 דעו 62.4-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0108
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

 12,956.40  359.90   36.00 'מ 52.5 דעו 67.4-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0109
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

 26,004.00  394.00   66.00 'מ 57.5 דעו 62.4-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0110
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

 34,911.00  431.00   81.00 'מ .52 דעו 67.5-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0114
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  513      

 19,389.50  298.30   65.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0116
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  513      

 72,531.20  323.80  224.00 'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0124
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  513      

  4,074.00  407.40   10.00 'מ 57.4 דעו 62.4-מ קמועב רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0126
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  513      

102,810.60  433.80  237.00 'מ 52.5 דעו 67.4-מ קמועב 'חי   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0136
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 553 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.2      

  5,115.00  465.00   11.00 רזוח יולימו רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוני     57.2.0146
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 553 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.3      

 21,825.00  485.00   45.00 רזוח יולימו רטמ   
      
      
      

1,435,528.00 2.75.3 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../043 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     043 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

בויב תודובע 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,435,528.00 מהעברה      

      
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0156
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 553 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.3      

 23,175.00  515.00   45.00 רזוח יולימו רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0166
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 553 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.4      

  2,365.00   55.00   43.00 רזוח יולימו רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0176
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 553 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
דעו 'מ 52.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.4      

 27,140.00  590.00   46.00 רזוח יולימו רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0186
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 553 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
דעו 'מ 57.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.5      

 26,240.00  640.00   41.00 רזוח יולימו רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0196
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 004 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.4      

  5,400.00  675.00    8.00 רזוח יולימו רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0206
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 004 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
דעו 'מ 52.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.4      

  5,720.00  715.00    8.00 רזוח יולימו רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

1,525,568.00 2.75.3 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../044 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     044 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

בויב תודובע 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,525,568.00 מהעברה      

      
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0216
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 004 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
דעו 'מ 57.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.5      

 16,065.00  765.00   21.00 רזוח יולימו רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0226
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 004 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
דעו 'מ 62.5 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.5      

 11,480.00  820.00   14.00 רזוח יולימו רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.0236
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 004 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
דעו 'מ 67.5 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.6      

 11,440.00  880.00   13.00 רזוח יולימו רטמ   
      
ףיעס ט"רפמ( בויבל ןליתאילופ תרנצ      
    (58.15.9  
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.2.0246
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 008 רטוק ,ע"ש וא 01      
טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935      
52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.2 דעו 'מ      

 14,750.00 2,950.00    5.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ      57.2.0256
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 008 רטוק ,ע"ש וא 01      
טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935      
57.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.3 דעו 'מ      

 14,950.00 2,990.00    5.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.2.0266
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 008 רטוק ,ע"ש וא 01      
טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935      
52.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.3 דעו 'מ      

376,960.00 3,040.00  124.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      

1,971,213.00 2.75.3 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../045 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     045 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

בויב תודובע 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,971,213.00 מהעברה      

      
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     57.2.0276
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 008 רטוק ,ע"ש וא 01      
טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935      
57.3 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.4 דעו 'מ      

102,300.00 3,100.00   33.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ      57.2.0286
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 008 רטוק ,ע"ש וא 01      
טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935      
52.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.4 דעו 'מ      

 57,060.00 3,170.00   18.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ      57.2.0290
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 008 רטוק ,ע"ש וא 01      
טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935      
57.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.5 דעו 'מ      

 74,750.00 3,250.00   23.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ      57.2.0296
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 008 רטוק ,ע"ש וא 01      
טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935      
62.5 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.5 דעו 'מ      

501,320.00 3,320.00  151.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ      57.2.0306
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 008 רטוק ,ע"ש וא 01      
טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935      
67.5 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.6 דעו 'מ      

250,860.00 3,390.00   74.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש      
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס 081      
יבלש ,)ןוט D004 )04 ןיממ מ"ס 06      
ףיעסב ךשמה ,םירזיבאה לכוםלוס/הכירד      
ט"רפמ( הרקב תוחוש4530.200.75      
    (58.15.20  
      

2,957,503.00 2.75.3 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../046 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     046 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

בויב תודובע 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,957,503.00 מהעברה      

      
      
ינש תוברל - 2530.200.75 ףיעסמ ךשמה     57.2.0354
האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ יחודיק      
"-F019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר וק לש      
גוסמ תוילוח ןיב המיטאו "SC019" וא      
ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
'מ 52.5 דעו 'מ 57.4 לעמ קמועב ,למס ללוכ      

500,025.00 20,001.00   25.00 רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש      
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס 081      
יבלש ,)ןוט D004 )04 ןיממ מ"ס 06      
ףיעסב ךשמה ,םירזיבאה לכוםלוס/הכירד      
    57.002.0358  
      
ינש תוברל - 6530.200.75 ףיעסמ ךשמה     57.2.0358
האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ יחודיק      
"-F019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר וק לש      
גוסמ תוילוח ןיב המיטאו "SC019" וא      
ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
'מ 57.5 דעו 'מ 52.5 לעמ קמועב ,למס ללוכ      

129,006.00 21,501.00    6.00 רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש      
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת םע מ"ס 081      
יבלש ,)ןוט D004 )04 ןיממ מ"ס 06      
ףיעסב ךשמה ,םירזיבאה לכוםלוס/הכירד      
    57.002.0362  
      
ינש תוברל - 0630.200.75 ףיעסמ ךשמה     57.2.0362
האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ יחודיק      
"-F019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר וק לש      
גוסמ תוילוח ןיב המיטאו "SC019" וא      
ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
'מ 52.6 דעו 'מ 57.5 לעמ קמועב ,למס ללוכ      

117,505.00 23,501.00    5.00 רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.0450
הרקת תוברל רטמ  57.1 דע 62.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "5552      
תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב זילפ תטלפ      

147,669.60 2,839.80   52.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש, 'חי   
      
      

3,851,708.60 2.75.3 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../047 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     047 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

בויב תודובע 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
3,851,708.60 מהעברה      

      
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.0452
הרקת תוברל רטמ  52.2 דע 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "5552      
תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב זילפ תטלפ      

121,515.40 3,284.20   37.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש, 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.0454
הרקת תוברל רטמ  57.2 דע 62.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "5552      
תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב זילפ תטלפ      

116,441.60 3,638.80   32.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש, 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.0456
הרקת תוברל רטמ  57.2 דע 62.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "5552      
תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב זילפ תטלפ      

  7,409.60 3,704.80    2.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש, 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.0458
הרקת תוברל רטמ  52.3 דע 67.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "5552      
תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב זילפ תטלפ      

 61,102.50 4,073.50   15.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש, 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.0460
הרקת תוברל רטמ  57.3 דע 62.3-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "5552      
תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב זילפ תטלפ      

 80,672.40 4,481.80   18.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש, 'חי   
      
      
      
      

4,238,850.10 2.75.3 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../048 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     048 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

בויב תודובע 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
4,238,850.10 מהעברה      

      
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.0468
הרקת תוברל רטמ  52.4 דע 67.3-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "5552      
תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב זילפ תטלפ      

 84,247.20 7,020.60   12.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש, 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.0470
הרקת תוברל רטמ  57.4 דע 62.4-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "5552      
תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      
למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב זילפ תטלפ      

 84,544.90 7,685.90   11.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה םש, 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.2.0478
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא  33 למרכ םגד      

 88,063.80  727.80  121.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.2.0480
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ םגד      

 25,473.00  727.80   35.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.2.0482
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא 33 למרכ םגד      

 34,488.50 1,499.50   23.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
םיחפס ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ לפמ עוציב      
םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה לכו      
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.2.0518
קמוע לכבו מ"מ 002 רטוקב בויבל ינוציח      

    887.90  887.90    1.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
אתל מ"מ 052 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.2.0534
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס ,      

  4,615.50  923.10    5.00 .הרקב אתל יטרדנטסה טרפ 'חי   
      

4,561,170.90 2.75.3 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../049 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     049 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

בויב תודובע 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
4,561,170.90 מהעברה      

      
      
אתל מ"מ 004 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.2.0540
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס ,      

  1,171.30 1,171.30    1.00 .הרקב אתל יטרדנטסה טרפ 'חי   
      
לכב הרקב את תמקה רובע ריחמ תפסות     57.2.0544
רטוק לכבו םייק בויב וק לע קמוע לכבו רטוק      
תנקתהל שרדנה לכ תוברל קמוע לכבו      
לכ ,תואיציו תוסינכה לכב החוש ירבחמ      
,בויבה תמירז תינמז הקספהל שררדנה      
רודיס ,תויתרגש אל תועשב הדובע      
טרפל םאתהב לכה )דוביע( םילעתמה      

  3,276.30 1,092.10    3.00 .הרקב אתל יטרדנטס 'חי   
      
)ןומיס דומע ללוכ( בויב יווק רוביחל תונכה      
)22.51.85 טרפמ(      
      
יס יו יפ רוניצמ בויבל שרגמ רוביחל הנכה     57.2.0552
    8NS   לכבו מ"מ 002 רטוקב 488 י"ת יפל  
יו יפ קקפב רוניצה הצק תריגס תוברל קמוע      
לכו רדג\ןוטב ריקל תחתמ וא ךרד רבעמ ,יס      

 14,257.50  190.10   75.00 ואדיו םוליצל םירודיסהו תונכהה רטמ   
      
תובכשב טנמצ 8% ללוכ לוחב תולעת יולימ     57.2.0720
רוניצה יוסיכו דופיר לעמ הבטרהבו קודיהב      
ט"רפמ( שיבכה הנבמ תיתחתל דעו      

1,011,840.00  124.00 8,160.00 58.15.5) ק"מ   
      
תוימורט תוילוחמ תויעוביר הרקב תוחוש     57.2.0730
.ב.ב הסכמו ,מ"ס 081/081 םינפ תודימב      
,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06 וא 05 רטוקב      
לעמ קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.3 דעו 'מ 57.2      

 19,300.00 19,300.00    1.00 רזוח יולימו 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ תויעוביר הרקב תוחוש     57.2.0740
.ב.ב הסכמו ,מ"ס 081/081 םינפ תודימב      
,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06 וא 05 רטוקב      
לעמ קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.3 דעו 'מ 52.3      

 21,700.00 21,700.00    1.00 רזוח יולימו 'חי   
      
      
      
      

5,632,716.00 2.75.3 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../050 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     050 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

בויב תודובע 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
5,632,716.00 מהעברה      

      
      
תוימורט תוילוחמ תויעוביר הרקב תוחוש     57.2.0750
.ב.ב הסכמו ,מ"ס 081/081 םינפ תודימב      
,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06 וא 05 רטוקב      
לעמ קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.4 דעו 'מ 57.3      

121,500.00 24,300.00    5.00 רזוח יולימו 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ תויעוביר הרקב תוחוש     57.2.0760
.ב.ב הסכמו ,מ"ס 081/081 םינפ תודימב      
,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06 וא 05 רטוקב      
לעמ קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.4 דעו 'מ 52.4      

129,800.00 25,960.00    5.00 רזוח יולימו 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ תויעוביר הרקב תוחוש     57.2.0770
.ב.ב הסכמו ,מ"ס 081/081 םינפ תודימב      
,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06 וא 05 רטוקב      
לעמ קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.5 דעו 'מ 57.4      

142,250.00 28,450.00    5.00 רזוח יולימו 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ תויעוביר הרקב תוחוש     57.2.0780
.ב.ב הסכמו ,מ"ס 081/081 םינפ תודימב      
,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06 וא 05 רטוקב      
לעמ קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.5 דעו 'מ 52.5      

149,900.00 29,980.00    5.00 רזוח יולימו 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ תויעוביר הרקב תוחוש     57.2.0790
.ב.ב הסכמו ,מ"ס 081/081 םינפ תודימב      
,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06 וא 05 רטוקב      
לעמ קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.6 דעו 'מ 52.6      

126,800.00 31,700.00    4.00 רזוח יולימו 'חי   
      
תודימב תויעוביר הרקב תוחושל תפסות     57.2.0800
חטשמ/םייניב חטשמ רובע מ"ס 081/081      
דרפנב דדמי מ"בלפמ הקעמ ,)טסדופ( החונמ      

117,000.00 4,500.00   26.00 )0650-0550.240.75 םיפיעס יפל( 'חי   
      
61" רטוקב רוחש הדלפ רוניצמ לוורש יעטק     57.2.0810
,רוניצה תלחשה תוברל 23/5" ןפוד יבוע      
יתשורח םטא םע תווצקה תריגסו ךמס ילדנס      

 17,740.00  443.50   40.00 )71.51.85 ףיעס ט"רפמ( רטמ   
6,437,706.00 )ט"הפמב 85 קרפ(  2.75 קרפ 2.75 כ"הס  

      
      
      

קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../051 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     051 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

בויב תודובע 3 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
85,75 ק ר פ (  9.75 ק ר פ  9.75 ק ר פ  ת ת       
)ט "ה פ מ ב       
      
רטוק לכב ,גוס לכמ רוניצ לש םיעטקב קוריפ     57.9.0170
קחרמ לכל רמוחה קוליס תוברל קמוע לכבו      
תרחא הארוה יפל וא\ו קולחכ רשואמ םוקמלו      
הנתומ םולשתהו עוציבה(  דיגאת\ תושר לש      
ןמויב םושיר ךות חקפמה רושיאבו השירדב      

 46,875.00   62.50  750.00 .)הדובע רטמ   
      
)42.51.85 ט"רפמ( םוליצו הפיטש יוקינ      
      

 72,270.00   11.00 6,570.00 6" - 8"  םירטקב בויב יווק לש הפיטשו יוקינ רטמ  57.9.0300
      
םירטקב בויב יווק  לש הפיטשו יוקינ     57.9.0310

 13,651.00   17.00  803.00 "12-"10 רטמ   
      
םילודג םירטקב בויב יווק  לש הפיטשו יוקינ     57.9.0320

 17,395.00   35.00  497.00 21" מ רטמ   
      
001 רטוקב הרקב יאת לש הפיטשו יוקינ     57.9.0340

 28,967.40  239.40  121.00 והשלכ קמועבו מ"ס 'חי   
      
521 רטוקב הרקב יאת לש הפיטשו יוקינ     57.9.0350

 10,871.00  310.60   35.00 והשלכ קמועבו מ"ס 'חי   
      
051 רטוקב הרקב יאת לש הפיטשו יוקינ     57.9.0360

 32,912.00  387.20   85.00 והשלכ קמועבו לעמו מ"ס 'חי   
      

 78,700.00   10.00 7,870.00 אוהש רטוק לכב םימ וא/ו בויב יווק םוליצ רטמ  57.9.0370
301,641.40 )ט"הפמב 85,75 קרפ(  9.75 קרפ 9.75 כ"הס  

6,739,347.40 75 קרפ 75 כ"הס  
      
ג ו ס מ  ת י ל א ר י פ ס  ת ר נ צ ל  ה ת ח פ ה  99 ק ר פ       
ך ר ע  ה ו ו ש  ו א  "א ר ק י ר מ "      
      
ה ת ח פ ה  1.99 ק ר פ  ת ת       
      
1.9.51.85 ףיעס ט"רפמ      
      
מ"מ008 ףסאמ תרנצ תולע רובע התחפה     99.1.0010
גוסמ 001EP  תרנצמ רוניצה גוס יונישל      
וא ארקירמ תרנצל ךרע הווש וא "סקלפירמ"      

-251,140.00 -580.00  433.00 ךרע הווש 'חי   
-251,140.00 התחפה 1.99 כ"הס  
-251,140.00 ךרע הווש וא "ארקירמ" גוסמ תילאריפס תרנצל התחפה 99 כ"הס  

      
      
      

6,488,207.40 בויב תודובע כ"הס
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../052 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     052 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

ףסאמ 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
)ט "ה פ מ ב  85 ק ר פ ( ף ס א מ  75 ק ר פ       
      
2.75 ק ר פ  2.75 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ גוס לכמ בויב יווק תחנהו הקפסא      
הביצח וא/ו םיינכמ םילכב הביצח וא/ו הריפח      
םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע םילבגומ      
תויתשת תייצח ,תויתשתל תוכימסב הדובע      
תויושרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו לעמ      
תויושר וא םיפוג םתוא לש חוקיפו      
      
קמוע לכבו ףוצר קצומ עלסב הביצח רובע      
ריחמל 51% הבוגב תפסות ןתנית .אוהש      
הרקב יאתו תורוניצ לש יסיסבה הדיחיה      
לש סוסיבה ץעוי לש בתכב רושיאב ל"נה      
.ש"בהשמ      
      
לכ ,הדש יתורש :םדוקה ףיעסל ךשמה      
תוקידבה עוציבל םירודיסהו תונכהו תוקידבה      
תפיטעו דופיר ,תוקידבל המרגורפל םאתהב      
יולימ ,בויב בותיכ םע ןומיס טרס ,לוח      
,תובכש קודיה ,יטרדנטסה טרפה פ"ערזוח      
יפל הדובעו םירמוח יביכרמ לכו םיחפסה לכ      
יללכה טרפמב 75 קרפ      
      
שגדומ .יטרדנטסה טרפה יפל ויהי הרקב יאת      
הביצח וא/ו הריפח ללוכ הרקב יאת ריחמש      
דע רזוח יולימ , םיידיב או/ו םיינכמ םילכב      
הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
,הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב שיבכ      
יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא/ו הדירי יבלש      
החוש ירבחמ תוברל החונמ יחטשמו םייניב      
      
לש הרקמב )הדידמה ינפוא( ףיעסל תפסותב      
ינפמ" הרדגהה םייק שיבכב בויב וק תחנה      
טלפסאה ינפמ איה "עקרקה      
      
לכב ןלבקל םימולשתב לפכ ויהי אלש שגדומ      
ביויב ירוביח לוטיב וא תוירבחתהל עגונה      
דחא םעפ היהי םולשתה ,םייק הרקב אתב      
וא תוסינכה רפסמל רשק אלל אתל דבלב      
הרקמב ןכל תולטבתמ וא תופסוותמש תואיצי      
ותואב םירוביח לוטיבו םירוביח תפסוה לש      
רטוקה פ"ע דבלב דחא תורבחתה םלושי את      
.רתויב לודגה      
      
      
      
      

2.75.4 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../053 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     053 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

ףסאמ 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
-"םימולשתב לפכ" םדוקה ףיעסל ךשמהב      
רבעמ םייק בויב וק לע הרקב את לש הרקמב      
םוש םלושי אל בויב וק לע את ןיגב תפסותל      
.אתל תורבחתה      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמלו קחרמ לכל      
קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
      
תא  םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה לכ      
תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה םירתיהו      
לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת  תוברל םתומלשב      
מ"ע ךרוצ פ"עו שרדיש יפכ ךכמ עמתשמה      
שיבכל דומצה םינקתמו םיווק תחנה רשפאל      
תיתשת לכ וא/ו םימייק םינבמ וא/ו םייק      
תוחיטב יללכ לע הרימש ךות תרחא      
.םתוביציו      
      
םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
ינפל,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב      
םולשת,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה      
ןלבקהו םמושירב הנתומ הלאה תודובע ןיגב      
םושיר ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי אל      
הדובעה ןכא םא וליפא עוציבה ינפל ןמויב      
העצוב      
      
ןוחטיבה יביכרמ לכ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמה      
למס וללכי הרקב יאת.'וכו תרבגומ החטבא      
בויבל ןליתאילופ תרנצתכרעמ םשו דיגאת      
)9.51.85 ףיעס ט"רפמ(      
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ      57.2.0040
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
יפל םירצוימ ,מ"מ 0001 רטוק ,ע"ש וא 01      
טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935 י"ת      
52.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.4 דעו 'מ      

1,155,200.00 3,610.00  320.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

1,155,200.00 2.75.4 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../054 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     054 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

ףסאמ 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,155,200.00 מהעברה      

      
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ      57.2.0050
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
יפל םירצוימ ,מ"מ 0001 רטוק ,ע"ש וא 01      
טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935 י"ת      
57.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.5דעו 'מ      

344,980.00 3,670.00   94.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ      57.2.0060
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
יפל םירצוימ ,מ"מ 0001 רטוק ,ע"ש וא 01      
טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935 י"ת      
52.5 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.5 דעו 'מ      

131,600.00 3,760.00   35.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ      57.2.0070
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
יפל םירצוימ ,מ"מ 0001 רטוק ,ע"ש וא 01      
טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935 י"ת      
57.5 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.6 דעו 'מ      

133,700.00 3,820.00   35.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ      57.2.0080
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
יפל םירצוימ ,מ"מ 0021 רטוק ,ע"ש וא 01      
טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935 י"ת      
52.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.4 דעו 'מ      

 61,120.00 3,820.00   16.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ      57.2.0090
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
יפל םירצוימ ,מ"מ 0021 רטוק ,ע"ש וא 01      
טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935 י"ת      
57.4 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.5 דעו 'מ      

143,560.00 3,880.00   37.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ      57.2.0100
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
יפל םירצוימ ,מ"מ 0021 רטוק ,ע"ש וא 01      
טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935 י"ת      
52.5 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.5 דעו 'מ      

642,220.00 3,940.00  163.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      

2,612,380.00 2.75.4 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../055 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     055 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

ףסאמ 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
2,612,380.00 מהעברה      

      
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ      57.2.0110
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
יפל םירצוימ ,מ"מ 0021 רטוק ,ע"ש וא 01      
טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935 י"ת      
57.5 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.6 דעו 'מ      

544,000.00 4,000.00  136.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ      57.2.0120
גרד ,RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 גוסמ      
יפל םירצוימ ,מ"מ 0021 רטוק ,ע"ש וא 01      
טעמל םיחפס ללוכ אל ,7244/2935 י"ת      
52.6 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמ      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.7 דעו 'מ      

491,260.00 4,060.00  121.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      
)02.51.85 ט"רפמ( הרקב תוחוש      
      
תוימורט תוילוחמ תויעוביר הרקב תוחוש     57.2.0130
.ב.ב הסכמו ,מ"ס 012/012 םינפ תודימב      
,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06 וא 05 רטוקב      
קמועב ,םירזיבאה לכו םלוס/הכירד יבלש      
תודובע תוברל ,'מ 57.4 דעו 'מ 52.4 לעמ      

108,900.00 36,300.00    3.00 רזוח יולימו הריפח 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ תויעוביר הרקב תוחוש     57.2.0140
.ב.ב הסכמו ,מ"ס 012/012 םינפ תודימב      
,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06 וא 05 רטוקב      
קמועב ,םירזיבאה לכו םלוס/הכירד יבלש      
תודובע תוברל ,'מ 52.5 דעו 'מ 57.4 לעמ      

196,500.00 39,300.00    5.00 רזוח יולימו הריפח 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ תויעוביר הרקב תוחוש     57.2.0150
.ב.ב הסכמו ,מ"ס 012/012 םינפ תודימב      
,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06 וא 05 רטוקב      
קמועב ,םירזיבאה לכו םלוס/הכירד יבלש      
תודובע תוברל ,'מ 57.5 דעו 'מ 52.5 לעמ      

215,000.00 43,000.00    5.00 רזוח יולימו הריפח 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ תויעוביר הרקב תוחוש     57.2.0160
.ב.ב הסכמו ,מ"ס 012/012 םינפ תודימב      
,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06 וא 05 רטוקב      
קמועב ,םירזיבאה לכו םלוס/הכירד יבלש      
תודובע תוברל ,'מ 52.6דעו 'מ 57.5 לעמ      

231,500.00 46,300.00    5.00 רזוח יולימו הריפח 'חי   
      
      
      

4,399,540.00 2.75.4 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../056 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     056 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

ףסאמ 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
4,399,540.00 מהעברה      

      
      
תוימורט תוילוחמ תויעוביר הרקב תוחוש     57.2.0170
.ב.ב הסכמו ,מ"ס 012/012 םינפ תודימב      
,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06 וא 05 רטוקב      
קמועב ,םירזיבאה לכו םלוס/הכירד יבלש      
תודובע תוברל ,'מ 57.6 דעו 'מ 52.6 לעמ      

202,400.00 50,600.00    4.00 רזוח יולימו הריפח 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ תויעוביר הרקב תוחוש     57.2.0180
.ב.ב הסכמו ,מ"ס 012/012 םינפ תודימב      
,)ןוט 004D )04 ןיממ מ"ס 06 וא 05 רטוקב      
קמועב ,םירזיבאה לכו םלוס/הכירד יבלש      
תודובע תוברל ,'מ 52.7 דעו 'מ 57.6 לעמ      

108,000.00 54,000.00    2.00 רזוח יולימו הריפח 'חי   
      
תודימב תויעוביר הרקב תוחושל תפסות     57.2.0190
חטשמ/םייניב חטשמ רובע מ"ס 012/012      
דרפנב דדמי מ"בלפמ הקעמ ,)טסדופ( החונמ      

138,240.00 5,760.00   24.00 )0650-0550.240.75 םיפיעס יפל( 'חי   
      
לכב הרקב את תמקה רובע ריחמ תפסות     57.2.0524
רטוק לכבו םייק בויב וק לע קמוע לכבו רטוק      
תנקתהל שרדנה לכ תוברל קמוע לכבו      
לכ ,תואיציו תוסינכה לכב החוש ירבחמ      
,בויבה תמירז תינמז הקספהל שררדנה      
רודיס ,תויתרגש אל תועשב הדובע      
טרפל םאתהב לכה )דוביע( םילעתמה      

  3,276.30 1,092.10    3.00 .הרקב אתל יטרדנטס 'חי   
      
תובכשב טנמצ 8% ללוכ לוחב תולעת יולימ     57.2.0720
רוניצה יוסיכו דופיר לעמ הבטרהבו קודיהב      

465,868.00  124.00 3,757.00 שיבכה הנבמ תיתחתל דעו ק"מ   
5,317,324.30 2.75 קרפ 2.75 כ"הס  

      
9.75 ק ר פ  9.75 ק ר פ  ת ת       
      
)42.51.85 ט"רפמ( םוליצו הפיטש יוקינ      
      
םילודג םירטקב בויב יווק  לש הפיטשו יוקינ     57.9.0320

 32,270.00   35.00  922.00 21" מ רטמ   
      
051 רטוקב הרקב יאת לש הפיטשו יוקינ     57.9.0360

  9,292.80  387.20   24.00 והשלכ קמועבו לעמו מ"ס 'חי   
      

  9,220.00   10.00  922.00 אוהש רטוק לכב םימ וא/ו בויב יווק םוליצ רטמ  57.9.0370
 50,782.80 9.75 קרפ 9.75 כ"הס  

5,368,107.10 )ט"הפמב 85 קרפ( ףסאמ 75 כ"הס  
      
      

קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../057 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     057 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

ףסאמ 4 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ג ו ס מ  ת י ל א ר י פ ס  ת ר נ צ ל  ה ת ח פ ה  99 ק ר פ       
ך ר ע  ה ו ו ש  ו א  "א ר ק י ר מ "      
      
ה ת ח פ ה  1.99 ק ר פ  ת ת       
      
1.9.51.85 ףיעס ט"רפמ      
      
מ"מ 0001 ףסאמ תרנצ תולע רובע התחפה     99.1.0010
גוסמ 001EP  תרנצמ רוניצה גוס יונישל      
וא ארקירמ תרנצל ךרע הווש וא "סקלפירמ"      

-329,120.00 -680.00  484.00 ךרע הווש 'חי   
      
מ"מ 0021 ףסאמ תרנצ תולע רובע התחפה     99.1.0020
גוסמ 001EP  תרנצמ רוניצה גוס יונישל      
וא ארקירמ תרנצל ךרע הווש וא "סקלפירמ"      

-378,400.00 -800.00  473.00 ךרע הווש 'חי   
-707,520.00 התחפה 1.99 כ"הס  
-707,520.00 ךרע הווש וא "ארקירמ" גוסמ תילאריפס תרנצל התחפה 99 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4,660,587.10 ףסאמ כ"הס
קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../058 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     058 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

היריע עוציבב תודובע 1 הנבמ     
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                           4,931,025.00 1.8 קרפ 1.80 קרפ תת    
    

                           2,929,999.00 2.8 קרפ 2.80 קרפ תת    
    

                           1,823,136.00 3.8 קרפ 3.80 קרפ תת    
    

                           2,327,360.00 4.8 קרפ 4.80 קרפ תת    
    

7.8 קרפ 7.80 קרפ תת                                           
    

8.8 קרפ 8.80 קרפ תת                                           
    

             12,011,520.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
    
חותיפ תודובע 04 קרפ      
    

                          10,884,394.80 1.04 קרפ 1.04 קרפ תת    
    

                             680,000.00 9 קרפ תת 9.04 קרפ תת    
    

             11,564,394.80 חותיפ תודובע 04 כ"הס                
    
היקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                             488,641.00 1.14 קרפ 1.14 קרפ תת    
    

                           1,397,194.00 2.14 קרפ 2.14 קרפ תת    
    

                           2,552,149.50 3.14 קרפ 3.14 קרפ תת    
    

                              20,460.00 תועיטנו ןוניג 4.14 קרפ תת    
    

              4,458,444.50 היקשהו ןוניג 14 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 24 קרפ      
    

1.24 קרפ 1.24 קרפ תת                                           
    

                              86,355.00 2.24 קרפ 2.24 קרפ תת    
    

                             128,700.00 4.24 קרפ 4.24 קרפ תת    
    

                             504,460.00 5.24 קרפ 5.24 קרפ תת    
 
 
 
 
 

קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../059 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     059 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             675,663.00 6.24 קרפ 6.24 קרפ תת    
    

              1,395,178.00 ץוח טוהיר 24 כ"הס                
    
תוקעמו תורדג 44 קרפ      
    

                             598,200.00 תורדג 1.44 קרפ תת    
    

                598,200.00 תוקעמו תורדג 44 כ"הס                
    
הלילסו םישיבכ 15 קרפ      
    

                           2,522,640.00 1.15 קרפ 1.15 קרפ תת    
    

                          20,093,656.00 2.15 קרפ 2.15 קרפ תת    
    

                          38,237,680.00 3.15 קרפ 3.15 קרפ תת    
    

                          18,513,939.20 זוקינו לועית תודובע 6.15 קרפ תת    
    

                           3,453,000.00 םימ יריבעמ 7.15 קרפ תת    
    

                             779,484.50 9.15 קרפ 9.15 קרפ תת    
    

             83,600,399.70 הלילסו םישיבכ 15 כ"הס                
    
רפע תודובע 25 קרפ      
    

                          18,674,703.00 1.25 קרפ 1.25 קרפ תת    
    

                             799,331.00 2.25 קרפ 2.25 קרפ תת    
    

             19,474,034.00 רפע תודובע 25 כ"הס                
133,102,171.00 היריע עוציבב תודובע 1 כ"הס                            

    
םימ תודובע 2 הנבמ     
    
75 קרפ 75 קרפ      
    

                           7,634,519.00 )ט"הפמב 75 קרפ( 1.75 קרפ 1.75 קרפ תת    
    

                             253,000.00 )ט"הפמב 85,75 קרפ(  9.75 קרפ 9.75 קרפ תת    
    

              7,887,519.00 75 קרפ 75 כ"הס                
 7,887,519.00 םימ תודובע 2 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../060 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     060 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

בויב תודובע 3 הנבמ     
    
75 קרפ 75 קרפ      
    

                           6,437,706.00 )ט"הפמב 85 קרפ(  2.75 קרפ 2.75 קרפ תת    
    

                             301,641.40 )ט"הפמב 85,75 קרפ(  9.75 קרפ 9.75 קרפ תת    
    

              6,739,347.40 75 קרפ 75 כ"הס                
    
"ארקירמ" גוסמ תילאריפס תרנצל התחפה 99 קרפ      
ךרע הווש וא         
    

                            -251,140.00 התחפה 1.99 קרפ תת    
    

               -251,140.00 "ארקירמ" גוסמ תילאריפס תרנצל התחפה 99 כ"הס                
ךרע הווש וא         

 6,488,207.40 בויב תודובע 3 כ"הס                            
    
ףסאמ 4 הנבמ     
    
)ט"הפמב 85 קרפ( ףסאמ 75 קרפ      
    

                           5,317,324.30 2.75 קרפ 2.75 קרפ תת    
    

                              50,782.80 9.75 קרפ 9.75 קרפ תת    
    

              5,368,107.10 )ט"הפמב 85 קרפ( ףסאמ 75 כ"הס                
    
"ארקירמ" גוסמ תילאריפס תרנצל התחפה 99 קרפ      
ךרע הווש וא         
    

                            -707,520.00 התחפה 1.99 קרפ תת    
    

               -707,520.00 "ארקירמ" גוסמ תילאריפס תרנצל התחפה 99 כ"הס                
ךרע הווש וא         

 4,660,587.10 ףסאמ 4 כ"הס                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מכרז שלב א' - תמל   .../061 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



4284286-30 :לט   מ"עב  הסדנהל  הרבח רשא  קינלוא
0782186-30 :סקפ     41076 א"ת 03 וראק ףסוי
 

15/03/2021
דף מס':     061 'א בלש זרכמ - הדוהי רוא - 6401 ל"מת

  
לכה ךס  

152,138,484.50  יללכ כ"הס  
 25,863,542.37 מ"עמ %71  
 178,002,026.87 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: מכרז שלב א' - תמל 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה


