
מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 םיגירח

יאחוי רב בוחר 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ר י ח מ ב  ן נ י א ש  ת ו ד ו ב ע  89 ק ר פ       
ם י ג י ר ח  20.89 ק ר פ  ת ת       
הביצח תוברל םייק הרואת דומעל רוביח     98.02.0010
שגמל רוביחו דומעה לש ןוטבה דוסיב      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .דומעב םייק םירזיבא  
      
W021 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     98.02.0020
    ,mL00861, םגד הרקב תדיחי םע  

 35,000.00 2,500.00    14.00 ."UNAGUJ" תרצות "SIHCRO" 'חי   
 35,400.00 םיגירח 20.89 כ"הס  

      
ר ו ב ע  ת ו י ח ר ז א  ת ו ד ו ב ע  30.89 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח ה  ת ר ב ח       
,הלחשה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה .1      
למשח ילבכ ,י"חח תרנצ לע תוירחאו הנקתה      
םוי דעו י"חח ינסחממ הכישמ םוימ י"חח      
ילבכ תלחשה תודובע רמגב .2 .לומשיחה      
למשחה ןלבק תוירחאב ,םיננכותמ י"חח      
.ןד זוחמ י"חח יזכרמל םילבכ יפדוע ריזחהל      
      
CVP תורוניצ רובע תולעת תביצח/תריפח     98.03.0010
דע בחורבו מ"ס 021 קמועב אוהש גוס לכמ      
חתמו ךומנ חתמ למשח תרנצל מ"ס 04      
תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב .הובג      
תושר ,םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ )'וכו תוקיתעה      
דופיר תובכש יולימ ,י"חח תוינקית תוטלפ      
לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי לוח יוסיכו      
םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו יוסיכ תורוניצל      
אל( טקיורפה חקפמו י"חח יגיצנ תויחנהל      
וא תופצרמ וא טלפסא ,םוקיש ללוכ      
יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה.)שיבכ      

  2,520.00    36.00    70.00 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ המדא רטמ   
      
CVP תורוניצ רובע תולעת תביצח/תריפח     98.03.0020
דע בחורבו מ"ס 021 קמועב אוהש גוס לכמ      
חתמו ךומנ חתמ למשח תורוניצל מ"ס 001      
תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב ,הובג      
)'וכו םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
תוינקית תוטלפ ,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ      
ויהי לוח יוסיכו דופיר תובכש יולימ ,י"חח      
יוסיכ תורוניצל לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב      
יגיצנ תויחנהל םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו      
,םוקיש ללוכ אל( טקיורפה חקפמו י"חח      
ללוכ ריחמה .)שיבכ וא תופצרמ וא טלפסא      
י"פע םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ      

 11,880.00    54.00   220.00 .חקפמ תויחנה רטמ   
      

 14,400.00 30.89.10 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../002 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     002 םיגירח

יאחוי רב בוחר 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 14,400.00 מהעברה      

      
      
הרקת ללוכ ןוטב תחמוג לש הנקתהו הקפסא     98.03.0040
תוישעת ןמפלוו 'בח תרצות י"חח תשר רליפל      
הבוג ,מ"ס 051 םינפ בחור :תודימב ע"ש וא      
/הריפח ללוכ מ"ס 55 קמוע ,מ"ס 052      
חקפמ תויחנהל םאתהבו סוסיב ,ןויז ,הביצח      
יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה .טקיורפה      

  8,000.00 4,000.00     2.00 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ המדא 'חי   
      
גוס לכמ ףוצירו תוכרדמ( תופצרמ לש החיתפ     98.03.0050
דע בחורב ןוניג וא טלפסא ליבש / )אוהש      
תרבח תרנצל תולעת תריפח ךרוצל מ"ס 001      
טלפסאו ןוניג ,תופצרמ קוליס ללוכ למשח      
ותומדקל בצמה תרזחהו רשואמ ךפש םוקמל      
ללוכ ריחמה .אוהש גוס לכמ שדח רמוח םע      
י"פע םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ      

  5,400.00   108.00    50.00 .חקפמ תויחנה ר"מ   
      
טלפסא שיבכ וא/ו םייק טלפסא שיבכ תחיתפ     98.03.0060
טלפסאל תחתמ תומייק ןוטב תוטלפ םע      
קמועבו אוהש גוס לכמ מ"ס 001 דע בחורב      
םילכב םייק טלפסא רוסינ תועצמאב אוהשלכ      
י"חח תורוניצ תחנה ךרוצל םיידיב וא םיינכמ      
דומצב םיידיב וא םילכב הביצח/הריפח ללוכ      
,קזב ,י"חח למשח ילבכ( םימייק םידרטמל      
יולימו )'וכו תוקיתעה תושר ,םימ      
בצמה תרזחהו שיבכה ןוקית,הלעתה      
םירושיאה לכ תלבק ,שדח רמוח םע ותומדקל      
תרדסה תוברל שיבכה תחיתפ עוציב םשל      
חקפמהו הרטשמה יגיצנ תנמזהו העונתה      
ריחמה .)המדאב הריפח ללוכ אל ריחמה(      
םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ      

  2,520.00   126.00    20.00 .חקפמ תויחנה י"פע ר"מ   
      
הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצ תחנהו הקפסא     98.03.0070
6 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע הנכומ      
ינקית הכישמ לבח ללוכ י"חח ןקת ,'ץניא      

119,320.00   157.00   760.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצ תחנהו הקפסא     98.03.0080
8 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע הנכומ      
ינקית הכישמ לבח ללוכ י"חח ןקת ,'ץניא      

110,200.00   290.00   380.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
      
      
      
      

259,840.00 30.89.10 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../003 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     003 םיגירח

יאחוי רב בוחר 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
259,840.00 מהעברה      

      
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     98.03.0100
ךתחב EPLX גוסמ הובג חתמ וא ךומנ      
    051x4 003 וא תשוחנX4 םוינימולא ר"ממ  
למשח תרבח י"ע םיקפוסמ רשא , המודכ וא      
זוחמ למשחה תרבח ינסחממ הלבוה תוברל      
ןד זוחמ למשחה תרבח יגיצנ םע םואית ,ןד      

 14,060.00    74.00   190.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     98.03.0110
ךתחב EPLX גוסמ הובג חתמ וא ךומנ      
    05X4 59 וא תשוחנ ר"ממx4 ר"ממ  
למשח תרבח י"ע םיקפוסמ רשא ,םוינימולא      
זוחמ למשחה תרבח ינסחממ הלבוה תוברל      
ןד זוחמ למשחה תרבח יגיצנ םע םואית , ןד      

 31,920.00    56.00   570.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
אוהשלכ קמועב "קספ" ימוקמ רוב תחיתפ     98.03.0120
י"חח הפומ רוביח ךרוצל 'מ 5.1 דע בחורבו      
, שיבכב הביצח / הריפח תוברל .נ.מ וא .ג.מ      
תווצק יוליג תוברל  'דכו הניג , הכרדמ      
תארקל םלשומ ןפואב םנויקנו םילוורשה      
בצמה תרזחהו רובה יולימ ,תופומה עוציב      
י"חח חקפמ תויחנהל םאתהבו ותומדקל      

  1,080.00   108.00    10.00 .למשחה ןנכתמו ק"מ   
      
גוס לכמ םייק י"חח דומע ןוטב דוסי קוריפ     98.03.0130
י"חח דומע תאצוה ךרוצל לדוג לכבו אוהש      
ךפש םוקמל ןוטב תלוספה קוליס ללוכ ,םייק      

  9,450.00 1,350.00     7.00 .טלפמוק ,חקפמה רושיאבו א"תע רשואמ 'חי   
      
תודובע רובע לעופב תודובע יפ לע בצקה     98.03.0140
ירדח :ןוגכ םימייק םינבמ ךותב תויחרזא      
,םייטרפ םינבמו םיפתושמ םינבמ תוגרדמ      
,םימייק םינבמ תורצח ךותב תודובע ללוכ      
ךרואל םימייק םינבמ תוגרדמ ירדח ךותב      
תורקת/תוריק תביצח ,הדוהי גויח בוחר      
םינבמ תורצח תחיתפ ,תוגרדמ ירדחב      
תונזה למשח ילבכ תחנה ךרוצל םימייק      
.םיריידה םע ןלבקה לשםואית ללוכ םינבמל      
,קוריפ ,הביצח תוללוכ תודובעה ,ףסונב      
ףוציר ינוקית ,עבצ ,חיט ,תומלוס ,םוטיא      
לקד ןוריחמ י"פע םולשתה .'וכו שיש      
םינטק םיפקיהבו הינבו הקוזחת םיצופישל      
םאתהבו עוציב תליחת םויל ןכדועמה 51%      

 63,000.00 9,000.00     7.00 'פמוק .י"חח עוציב תוינכתל  
      
      

379,350.00 30.89.10 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../004 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     004 םיגירח

יאחוי רב בוחר 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
379,350.00 מהעברה      

      
      
דומע לע םינקתומה עורזו סנפ קוריפו קותינ     98.03.0150
קרופמה רמוחה תרבעה ,למשחה תרבח      
םימואיתה לכ תוברל ,היריעה ינסחמל      

  2,800.00   400.00     7.00 'פמוק .טלפמוק ,למשחה תרבח םע םישרדנה  
382,150.00 למשחה תרבח רובע תויחרזא תודובע 30.89 כ"הס  

      
ד ח ו י מ  ם י ג י ר ח  40.89 ק ר פ  ת ת       
קודיהב תולעת יולימל 8% טנמצ בצוימ לוח     98.04.0010

 68,750.00   250.00   275.00 .תורוניצה תפיטעל ק"מ   
 68,750.00 דחוימ םיגירח 40.89 כ"הס  
486,300.00 ןוריחמב ןניאש תודובע 89 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

486,300.00 יאחוי רב בוחר כ"הס
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
 

קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../005 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     005 םיגירח

ירויפיטנומ בוחר 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ר י ח מ ב  ן נ י א ש  ת ו ד ו ב ע  89 ק ר פ       
ם י ג י ר ח  20.89 ק ר פ  ת ת       
הביצח תוברל םייק הרואת דומעל רוביח     98.02.0010
שגמל רוביחו דומעה לש ןוטבה דוסיב      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .דומעב םייק םירזיבא  
      
W021 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     98.02.0020
    ,mL00861, םגד הרקב תדיחי םע  

 32,500.00 2,500.00    13.00 ."UNAGUJ" תרצות "SIHCRO" 'חי   
 32,900.00 םיגירח 20.89 כ"הס  

      
ר ו ב ע  ת ו י ח ר ז א  ת ו ד ו ב ע  30.89 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח ה  ת ר ב ח       
,הלחשה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה .1      
למשח ילבכ ,י"חח תרנצ לע תוירחאו הנקתה      
םוי דעו י"חח ינסחממ הכישמ םוימ י"חח      
ילבכ תלחשה תודובע רמגב .2 .לומשיחה      
למשחה ןלבק תוירחאב ,םיננכותמ י"חח      
.ןד זוחמ י"חח יזכרמל םילבכ יפדוע ריזחהל      
      
CVP תורוניצ רובע תולעת תביצח/תריפח     98.03.0010
דע בחורבו מ"ס 021 קמועב אוהש גוס לכמ      
חתמו ךומנ חתמ למשח תרנצל מ"ס 04      
תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב .הובג      
תושר ,םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ )'וכו תוקיתעה      
דופיר תובכש יולימ ,י"חח תוינקית תוטלפ      
לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי לוח יוסיכו      
םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו יוסיכ תורוניצל      
אל( טקיורפה חקפמו י"חח יגיצנ תויחנהל      
וא תופצרמ וא טלפסא ,םוקיש ללוכ      
יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה.)שיבכ      

  2,160.00    36.00    60.00 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ המדא רטמ   
      
CVP תורוניצ רובע תולעת תביצח/תריפח     98.03.0020
דע בחורבו מ"ס 021 קמועב אוהש גוס לכמ      
חתמו ךומנ חתמ למשח תורוניצל מ"ס 001      
תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב ,הובג      
)'וכו םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
תוינקית תוטלפ ,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ      
ויהי לוח יוסיכו דופיר תובכש יולימ ,י"חח      
יוסיכ תורוניצל לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב      
יגיצנ תויחנהל םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו      
,םוקיש ללוכ אל( טקיורפה חקפמו י"חח      
ללוכ ריחמה .)שיבכ וא תופצרמ וא טלפסא      
י"פע םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ      

  9,720.00    54.00   180.00 .חקפמ תויחנה רטמ   
      
      

 11,880.00 30.89.20 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../006 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     006 םיגירח

ירויפיטנומ בוחר 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 11,880.00 מהעברה      

      
      
הרקת ללוכ ןוטב תחמוג לש הנקתהו הקפסא     98.03.0040
תוישעת ןמפלוו 'בח תרצות י"חח תשר רליפל      
הבוג ,מ"ס 051 םינפ בחור :תודימב ע"ש וא      
/הריפח ללוכ מ"ס 55 קמוע ,מ"ס 052      
חקפמ תויחנהל םאתהבו סוסיב ,ןויז ,הביצח      
יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה .טקיורפה      

  8,000.00 4,000.00     2.00 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ המדא 'חי   
      
גוס לכמ ףוצירו תוכרדמ( תופצרמ לש החיתפ     98.03.0050
דע בחורב ןוניג וא טלפסא ליבש / )אוהש      
תרבח תרנצל תולעת תריפח ךרוצל מ"ס 001      
טלפסאו ןוניג ,תופצרמ קוליס ללוכ למשח      
ותומדקל בצמה תרזחהו רשואמ ךפש םוקמל      
ללוכ ריחמה .אוהש גוס לכמ שדח רמוח םע      
י"פע םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ      

  4,320.00   108.00    40.00 .חקפמ תויחנה ר"מ   
      
טלפסא שיבכ וא/ו םייק טלפסא שיבכ תחיתפ     98.03.0060
טלפסאל תחתמ תומייק ןוטב תוטלפ םע      
קמועבו אוהש גוס לכמ מ"ס 001 דע בחורב      
םילכב םייק טלפסא רוסינ תועצמאב אוהשלכ      
י"חח תורוניצ תחנה ךרוצל םיידיב וא םיינכמ      
דומצב םיידיב וא םילכב הביצח/הריפח ללוכ      
,קזב ,י"חח למשח ילבכ( םימייק םידרטמל      
יולימו )'וכו תוקיתעה תושר ,םימ      
בצמה תרזחהו שיבכה ןוקית,הלעתה      
םירושיאה לכ תלבק ,שדח רמוח םע ותומדקל      
תרדסה תוברל שיבכה תחיתפ עוציב םשל      
חקפמהו הרטשמה יגיצנ תנמזהו העונתה      
ריחמה .)המדאב הריפח ללוכ אל ריחמה(      
םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ      

  5,040.00   126.00    40.00 .חקפמ תויחנה י"פע ר"מ   
      
הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצ תחנהו הקפסא     98.03.0070
6 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע הנכומ      
ינקית הכישמ לבח ללוכ י"חח ןקת ,'ץניא      

122,460.00   157.00   780.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצ תחנהו הקפסא     98.03.0080
8 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע הנכומ      
ינקית הכישמ לבח ללוכ י"חח ןקת ,'ץניא      

104,400.00   290.00   360.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
      
      
      
      

256,100.00 30.89.20 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../007 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     007 םיגירח

ירויפיטנומ בוחר 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
256,100.00 מהעברה      

      
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     98.03.0100
ךתחב EPLX גוסמ הובג חתמ וא ךומנ      
    051x4 003 וא תשוחנX4 םוינימולא ר"ממ  
למשח תרבח י"ע םיקפוסמ רשא , המודכ וא      
זוחמ למשחה תרבח ינסחממ הלבוה תוברל      
ןד זוחמ למשחה תרבח יגיצנ םע םואית ,ןד      

 26,640.00    74.00   360.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     98.03.0110
ךתחב EPLX גוסמ הובג חתמ וא ךומנ      
    05X4 59 וא תשוחנ ר"ממx4 ר"ממ  
למשח תרבח י"ע םיקפוסמ רשא ,םוינימולא      
זוחמ למשחה תרבח ינסחממ הלבוה תוברל      
ןד זוחמ למשחה תרבח יגיצנ םע םואית , ןד      

 30,240.00    56.00   540.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
אוהשלכ קמועב "קספ" ימוקמ רוב תחיתפ     98.03.0120
י"חח הפומ רוביח ךרוצל 'מ 5.1 דע בחורבו      
, שיבכב הביצח / הריפח תוברל .נ.מ וא .ג.מ      
תווצק יוליג תוברל  'דכו הניג , הכרדמ      
תארקל םלשומ ןפואב םנויקנו םילוורשה      
בצמה תרזחהו רובה יולימ ,תופומה עוציב      
י"חח חקפמ תויחנהל םאתהבו ותומדקל      

  1,080.00   108.00    10.00 .למשחה ןנכתמו ק"מ   
      
גוס לכמ םייק י"חח דומע ןוטב דוסי קוריפ     98.03.0130
י"חח דומע תאצוה ךרוצל לדוג לכבו אוהש      
ךפש םוקמל ןוטב תלוספה קוליס ללוכ ,םייק      

  6,750.00 1,350.00     5.00 .טלפמוק ,חקפמה רושיאבו א"תע רשואמ 'חי   
      
תודובע רובע לעופב תודובע יפ לע בצקה     98.03.0140
ירדח :ןוגכ םימייק םינבמ ךותב תויחרזא      
,םייטרפ םינבמו םיפתושמ םינבמ תוגרדמ      
,םימייק םינבמ תורצח ךותב תודובע ללוכ      
ךרואל םימייק םינבמ תוגרדמ ירדח ךותב      
תורקת/תוריק תביצח ,הדוהי גויח בוחר      
םינבמ תורצח תחיתפ ,תוגרדמ ירדחב      
תונזה למשח ילבכ תחנה ךרוצל םימייק      
.םיריידה םע ןלבקה לשםואית ללוכ םינבמל      
,קוריפ ,הביצח תוללוכ תודובעה ,ףסונב      
ףוציר ינוקית ,עבצ ,חיט ,תומלוס ,םוטיא      
לקד ןוריחמ י"פע םולשתה .'וכו שיש      
םינטק םיפקיהבו הינבו הקוזחת םיצופישל      
םאתהבו עוציב תליחת םויל ןכדועמה 51%      

 99,000.00 9,000.00    11.00 'פמוק .י"חח עוציב תוינכתל  
      
      

419,810.00 30.89.20 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../008 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     008 םיגירח

ירויפיטנומ בוחר 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
419,810.00 מהעברה      

      
      
דומע לע םינקתומה עורזו סנפ קוריפו קותינ     98.03.0150
קרופמה רמוחה תרבעה ,למשחה תרבח      
םימואיתה לכ תוברל ,היריעה ינסחמל      

  2,000.00   400.00     5.00 'פמוק .טלפמוק ,למשחה תרבח םע םישרדנה  
421,810.00 למשחה תרבח רובע תויחרזא תודובע 30.89 כ"הס  
454,710.00 ןוריחמב ןניאש תודובע 89 כ"הס  

      
ד ח ו י מ  ם י ג י ר ח  99 ק ר פ       
ד ח ו י מ  ם י ג י ר ח  10.99 ק ר פ  ת ת       
ללוכ 2" רטוקב רוניצ-דדוב יתיב םימ רוביח     99.01.0010
2,םימ דמ תנקתה שאר      
4,םירבעמ,"זירט"םיפוגמ      
ללוכ ריחמה.םידרוקר,םילפינ,תויוז,תותשק      
רזיבאב ישארה םימה תקפסא וקל רוביח םג      
דע ךרואב OIRT-ב ףוטע םימ רוניצ,יתשורח      
םימ תשרל קותינו רוביח,הקראה רשג,'מ 0.3      
תוחפסנה תודובעה לכ ללוכ,תיטרפ תמייק      
תודובע לכו תיבה לש רוביחה תשמשהל      
תחתמ רבעמו םיפדוע קוליס,יוסיכ,הריפחה      

 18,250.00 3,650.00     5.00 'פמוק .ותריגסו חתפ תביצח וא רדגל  
 18,250.00 דחוימ םיגירח 10.99 כ"הס  

      
ד ח ו י מ  ם י ג י ר ח  20.99 ק ר פ  ת ת       
קודיהב תולעת יולימל 8% טנמצ בצוימ לוח     99.02.0010

 50,000.00   250.00   200.00 .תורוניצה תפיטעל ק"מ   
 50,000.00 דחוימ םיגירח 20.99 כ"הס  
 68,250.00 דחוימ םיגירח 99 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

522,960.00 ירויפיטנומ בוחר כ"הס
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../009 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     009 םיגירח

זוה בד בוחר 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ר י ח מ ב  ן נ י א ש  ת ו ד ו ב ע  89 ק ר פ       
ם י ג י ר ח  20.89 ק ר פ  ת ת       
הביצח תוברל םייק הרואת דומעל רוביח     98.02.0010
שגמל רוביחו דומעה לש ןוטבה דוסיב      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .דומעב םייק םירזיבא  
      
ןוטבמ למשחל תרוקיב את תריקעו קוריפ     98.02.0020
קודיהו יולימ ,מ"ס 051 דע קמועו רטוקב      

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק .טלפמוק MSLC רמוחב רובה  
      
W021 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     98.02.0030
    ,mL00861, םגד הרקב תדיחי םע  

 37,500.00 2,500.00    15.00 ."UNAGUJ" תרצות "SIHCRO" 'חי   
 40,300.00 םיגירח 20.89 כ"הס  

      
ר ו ב ע  ת ו י ח ר ז א  ת ו ד ו ב ע  30.89 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח ה  ת ר ב ח       
,הלחשה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה .1      
למשח ילבכ ,י"חח תרנצ לע תוירחאו הנקתה      
םוי דעו י"חח ינסחממ הכישמ םוימ י"חח      
ילבכ תלחשה תודובע רמגב .2 .לומשיחה      
למשחה ןלבק תוירחאב ,םיננכותמ י"חח      
.ןד זוחמ י"חח יזכרמל םילבכ יפדוע ריזחהל      
      
CVP תורוניצ רובע תולעת תביצח/תריפח     98.03.0010
דע בחורבו מ"ס 021 קמועב אוהש גוס לכמ      
חתמו ךומנ חתמ למשח תרנצל מ"ס 04      
תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב .הובג      
תושר ,םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ )'וכו תוקיתעה      
דופיר תובכש יולימ ,י"חח תוינקית תוטלפ      
לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי לוח יוסיכו      
םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו יוסיכ תורוניצל      
אל( טקיורפה חקפמו י"חח יגיצנ תויחנהל      
וא תופצרמ וא טלפסא ,םוקיש ללוכ      
יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה.)שיבכ      

  3,960.00    36.00   110.00 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ המדא רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  3,960.00 30.89.30 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../010 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     010 םיגירח

זוה בד בוחר 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,960.00 מהעברה      

      
      
CVP תורוניצ רובע תולעת תביצח/תריפח     98.03.0030
דע בחורבו מ"ס 021 קמועב אוהש גוס לכמ      
חתמו ךומנ חתמ למשח תרנצל מ"ס 051      
תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב .הובג      
תושר ,םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ )'וכו תוקיתעה      
דופיר תובכש יולימ ,י"חח תוינקית תוטלפ      
לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי לוח יוסיכו      
םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו יוסיכ תורוניצל      
אל( טקיורפה חקפמו י"חח יגיצנ תויחנהל      
.)שיבכ וא תופצרמ וא טלפסא ,םוקיש ללוכ      
המדא יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה      

 22,680.00   108.00   210.00 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ רטמ   
      
הרקת ללוכ ןוטב תחמוג לש הנקתהו הקפסא     98.03.0040
תוישעת ןמפלוו 'בח תרצות י"חח תשר רליפל      
הבוג ,מ"ס 051 םינפ בחור :תודימב ע"ש וא      
/הריפח ללוכ מ"ס 55 קמוע ,מ"ס 052      
חקפמ תויחנהל םאתהבו סוסיב ,ןויז ,הביצח      
יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה .טקיורפה      

  8,000.00 4,000.00     2.00 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ המדא 'חי   
      
גוס לכמ ףוצירו תוכרדמ( תופצרמ לש החיתפ     98.03.0050
דע בחורב ןוניג וא טלפסא ליבש / )אוהש      
תרבח תרנצל תולעת תריפח ךרוצל מ"ס 001      
טלפסאו ןוניג ,תופצרמ קוליס ללוכ למשח      
ותומדקל בצמה תרזחהו רשואמ ךפש םוקמל      
ללוכ ריחמה .אוהש גוס לכמ שדח רמוח םע      
י"פע םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ      

  5,400.00   108.00    50.00 .חקפמ תויחנה ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 40,040.00 30.89.30 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../011 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     011 םיגירח

זוה בד בוחר 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 40,040.00 מהעברה      

      
      
טלפסא שיבכ וא/ו םייק טלפסא שיבכ תחיתפ     98.03.0060
טלפסאל תחתמ תומייק ןוטב תוטלפ םע      
קמועבו אוהש גוס לכמ מ"ס 001 דע בחורב      
םילכב םייק טלפסא רוסינ תועצמאב אוהשלכ      
י"חח תורוניצ תחנה ךרוצל םיידיב וא םיינכמ      
דומצב םיידיב וא םילכב הביצח/הריפח ללוכ      
,קזב ,י"חח למשח ילבכ( םימייק םידרטמל      
יולימו )'וכו תוקיתעה תושר ,םימ      
בצמה תרזחהו שיבכה ןוקית,הלעתה      
םירושיאה לכ תלבק ,שדח רמוח םע ותומדקל      
תרדסה תוברל שיבכה תחיתפ עוציב םשל      
חקפמהו הרטשמה יגיצנ תנמזהו העונתה      
ריחמה .)המדאב הריפח ללוכ אל ריחמה(      
םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ      

  6,300.00   126.00    50.00 .חקפמ תויחנה י"פע ר"מ   
      
הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצ תחנהו הקפסא     98.03.0070
6 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע הנכומ      
ינקית הכישמ לבח ללוכ י"חח ןקת ,'ץניא      

232,360.00   157.00 1,480.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצ תחנהו הקפסא     98.03.0080
8 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע הנכומ      
ינקית הכישמ לבח ללוכ י"חח ןקת ,'ץניא      

243,600.00   290.00   840.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
מ"ס 051 דע בחורב תינדי שושיג תריפח     98.03.0090
םנומיס ,םימייק םילבכ יוליג ,אוהשלכ קמועבו      
תרזחהו יקנ רפעב יוסיכ ,תינכת ג"ע םתלעהו      
חקפמ רושיאל םאתהב ותומדקל בצמה      

  7,020.00   117.00    60.00 .טקיורפה ק"מ   
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     98.03.0100
ךתחב EPLX גוסמ הובג חתמ וא ךומנ      
    051x4 003 וא תשוחנX4 םוינימולא ר"ממ  
למשח תרבח י"ע םיקפוסמ רשא , המודכ וא      
זוחמ למשחה תרבח ינסחממ הלבוה תוברל      
ןד זוחמ למשחה תרבח יגיצנ םע םואית ,ןד      

 51,800.00    74.00   700.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

581,120.00 30.89.30 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../012 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     012 םיגירח

זוה בד בוחר 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
581,120.00 מהעברה      

      
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     98.03.0110
ךתחב EPLX גוסמ הובג חתמ וא ךומנ      
    05X4 59 וא תשוחנ ר"ממx4 ר"ממ  
למשח תרבח י"ע םיקפוסמ רשא ,םוינימולא      
זוחמ למשחה תרבח ינסחממ הלבוה תוברל      
ןד זוחמ למשחה תרבח יגיצנ םע םואית , ןד      

 49,280.00    56.00   880.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
אוהשלכ קמועב "קספ" ימוקמ רוב תחיתפ     98.03.0120
י"חח הפומ רוביח ךרוצל 'מ 5.1 דע בחורבו      
, שיבכב הביצח / הריפח תוברל .נ.מ וא .ג.מ      
תווצק יוליג תוברל  'דכו הניג , הכרדמ      
תארקל םלשומ ןפואב םנויקנו םילוורשה      
בצמה תרזחהו רובה יולימ ,תופומה עוציב      
י"חח חקפמ תויחנהל םאתהבו ותומדקל      

  2,160.00   108.00    20.00 .למשחה ןנכתמו ק"מ   
      
גוס לכמ םייק י"חח דומע ןוטב דוסי קוריפ     98.03.0130
י"חח דומע תאצוה ךרוצל לדוג לכבו אוהש      
ךפש םוקמל ןוטב תלוספה קוליס ללוכ ,םייק      

 12,150.00 1,350.00     9.00 .טלפמוק ,חקפמה רושיאבו א"תע רשואמ 'חי   
      
תודובע רובע לעופב תודובע יפ לע בצקה     98.03.0140
ירדח :ןוגכ םימייק םינבמ ךותב תויחרזא      
,םייטרפ םינבמו םיפתושמ םינבמ תוגרדמ      
,םימייק םינבמ תורצח ךותב תודובע ללוכ      
ךרואל םימייק םינבמ תוגרדמ ירדח ךותב      
תורקת/תוריק תביצח ,הדוהי גויח בוחר      
םינבמ תורצח תחיתפ ,תוגרדמ ירדחב      
תונזה למשח ילבכ תחנה ךרוצל םימייק      
.םיריידה םע ןלבקה לשםואית ללוכ םינבמל      
,קוריפ ,הביצח תוללוכ תודובעה ,ףסונב      
ףוציר ינוקית ,עבצ ,חיט ,תומלוס ,םוטיא      
לקד ןוריחמ י"פע םולשתה .'וכו שיש      
םינטק םיפקיהבו הינבו הקוזחת םיצופישל      
םאתהבו עוציב תליחת םויל ןכדועמה 51%      

 99,000.00 9,000.00    11.00 'פמוק .י"חח עוציב תוינכתל  
      
דומע לע םינקתומה עורזו סנפ קוריפו קותינ     98.03.0150
קרופמה רמוחה תרבעה ,למשחה תרבח      
םימואיתה לכ תוברל ,היריעה ינסחמל      

  3,600.00   400.00     9.00 'פמוק .טלפמוק ,למשחה תרבח םע םישרדנה  
747,310.00 למשחה תרבח רובע תויחרזא תודובע 30.89 כ"הס  

      
      
      
      

5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג
 

קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../013 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     013 םיגירח

זוה בד בוחר 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ד ח ו י מ  ם י ג י ר ח  40.89 ק ר פ  ת ת       
קודיהב תולעת יולימל 8% טנמצ בצוימ לוח     98.04.0010

 22,500.00   250.00    90.00 .תורוניצה תפיטעל ק"מ   
 22,500.00 דחוימ םיגירח 40.89 כ"הס  
810,110.00 ןוריחמב ןניאש תודובע 89 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

810,110.00 זוה בד בוחר כ"הס
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../014 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     014 םיגירח

השמ קייח בוחר 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ר י ח מ ב  ן נ י א ש  ת ו ד ו ב ע  89 ק ר פ       
ם י ג י ר ח  20.89 ק ר פ  ת ת       
הביצח תוברל םייק הרואת דומעל רוביח     98.02.0010
שגמל רוביחו דומעה לש ןוטבה דוסיב      

    800.00   400.00     2.00 'פמוק .דומעב םייק םירזיבא  
      
ןוטבמ למשחל תרוקיב את תריקעו קוריפ     98.02.0020
קודיהו יולימ ,מ"ס 051 דע קמועו רטוקב      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .טלפמוק MSLC רמוחב רובה  
      
םייק הרואת דומע לש ילמשחו ינכמ קוריפ     98.02.0030
,וילעש תועורזהו םיסנפה םע 'מ 7 דע הבוגב      

    800.00   400.00     2.00 .היריעה ינסחמל קרופמה דומעה תרבעהו 'חי   
      
W021 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     98.02.0040
    ,mL00861, םגד הרקב תדיחי םע  

  5,000.00 2,500.00     2.00 ."UNAGUJ" תרצות "SIHCRO" 'חי   
      
W09 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     98.02.0050
    ,mL00721, םגד הרקב תדיחי םע  

 50,000.00 2,500.00    20.00 ."UNAGUJ" תרצות "SIHCRO" 'חי   
 57,800.00 םיגירח 20.89 כ"הס  

      
ר ו ב ע  ת ו י ח ר ז א  ת ו ד ו ב ע  30.89 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח ה  ת ר ב ח       
,הלחשה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה .1      
למשח ילבכ ,י"חח תרנצ לע תוירחאו הנקתה      
םוי דעו י"חח ינסחממ הכישמ םוימ י"חח      
ילבכ תלחשה תודובע רמגב .2 .לומשיחה      
למשחה ןלבק תוירחאב ,םיננכותמ י"חח      
.ןד זוחמ י"חח יזכרמל םילבכ יפדוע ריזחהל      
      
CVP תורוניצ רובע תולעת תביצח/תריפח     98.03.0010
דע בחורבו מ"ס 021 קמועב אוהש גוס לכמ      
חתמו ךומנ חתמ למשח תרנצל מ"ס 04      
תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב .הובג      
תושר ,םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ )'וכו תוקיתעה      
דופיר תובכש יולימ ,י"חח תוינקית תוטלפ      
לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי לוח יוסיכו      
םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו יוסיכ תורוניצל      
אל( טקיורפה חקפמו י"חח יגיצנ תויחנהל      
וא תופצרמ וא טלפסא ,םוקיש ללוכ      
יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה.)שיבכ      

  4,320.00    36.00   120.00 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ המדא רטמ   
      
      
      
      

  4,320.00 30.89.40 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../015 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     015 םיגירח

השמ קייח בוחר 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,320.00 מהעברה      

      
      
CVP תורוניצ רובע תולעת תביצח/תריפח     98.03.0020
דע בחורבו מ"ס 021 קמועב אוהש גוס לכמ      
חתמו ךומנ חתמ למשח תורוניצל מ"ס 001      
תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב ,הובג      
)'וכו םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
תוינקית תוטלפ ,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ      
ויהי לוח יוסיכו דופיר תובכש יולימ ,י"חח      
יוסיכ תורוניצל לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב      
יגיצנ תויחנהל םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו      
,םוקיש ללוכ אל( טקיורפה חקפמו י"חח      
ללוכ ריחמה .)שיבכ וא תופצרמ וא טלפסא      
י"פע םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ      

 20,520.00    54.00   380.00 .חקפמ תויחנה רטמ   
      
הרקת ללוכ ןוטב תחמוג לש הנקתהו הקפסא     98.03.0040
תוישעת ןמפלוו 'בח תרצות י"חח תשר רליפל      
הבוג ,מ"ס 051 םינפ בחור :תודימב ע"ש וא      
/הריפח ללוכ מ"ס 55 קמוע ,מ"ס 052      
חקפמ תויחנהל םאתהבו סוסיב ,ןויז ,הביצח      
יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה .טקיורפה      

  8,000.00 4,000.00     2.00 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ המדא 'חי   
      
הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצ תחנהו הקפסא     98.03.0070
6 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע הנכומ      
ינקית הכישמ לבח ללוכ י"חח ןקת ,'ץניא      

357,960.00   157.00 2,280.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצ תחנהו הקפסא     98.03.0080
8 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע הנכומ      
ינקית הכישמ לבח ללוכ י"חח ןקת ,'ץניא      

330,600.00   290.00 1,140.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
מ"ס 051 דע בחורב תינדי שושיג תריפח     98.03.0090
םנומיס ,םימייק םילבכ יוליג ,אוהשלכ קמועבו      
תרזחהו יקנ רפעב יוסיכ ,תינכת ג"ע םתלעהו      
חקפמ רושיאל םאתהב ותומדקל בצמה      

  7,020.00   117.00    60.00 .טקיורפה ק"מ   
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     98.03.0100
ךתחב EPLX גוסמ הובג חתמ וא ךומנ      
    051x4 003 וא תשוחנX4 םוינימולא ר"ממ  
למשח תרבח י"ע םיקפוסמ רשא , המודכ וא      
זוחמ למשחה תרבח ינסחממ הלבוה תוברל      
ןד זוחמ למשחה תרבח יגיצנ םע םואית ,ןד      

 56,240.00    74.00   760.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
      

784,660.00 30.89.40 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../016 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     016 םיגירח

השמ קייח בוחר 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
784,660.00 מהעברה      

      
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     98.03.0110
ךתחב EPLX גוסמ הובג חתמ וא ךומנ      
    05X4 59 וא תשוחנ ר"ממx4 ר"ממ  
למשח תרבח י"ע םיקפוסמ רשא ,םוינימולא      
זוחמ למשחה תרבח ינסחממ הלבוה תוברל      
ןד זוחמ למשחה תרבח יגיצנ םע םואית , ןד      

 63,840.00    56.00 1,140.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
אוהשלכ קמועב "קספ" ימוקמ רוב תחיתפ     98.03.0120
י"חח הפומ רוביח ךרוצל 'מ 5.1 דע בחורבו      
, שיבכב הביצח / הריפח תוברל .נ.מ וא .ג.מ      
תווצק יוליג תוברל  'דכו הניג , הכרדמ      
תארקל םלשומ ןפואב םנויקנו םילוורשה      
בצמה תרזחהו רובה יולימ ,תופומה עוציב      
י"חח חקפמ תויחנהל םאתהבו ותומדקל      

  2,160.00   108.00    20.00 .למשחה ןנכתמו ק"מ   
      
גוס לכמ םייק י"חח דומע ןוטב דוסי קוריפ     98.03.0130
י"חח דומע תאצוה ךרוצל לדוג לכבו אוהש      
ךפש םוקמל ןוטב תלוספה קוליס ללוכ ,םייק      

 14,850.00 1,350.00    11.00 .טלפמוק ,חקפמה רושיאבו א"תע רשואמ 'חי   
      
תודובע רובע לעופב תודובע יפ לע בצקה     98.03.0140
ירדח :ןוגכ םימייק םינבמ ךותב תויחרזא      
,םייטרפ םינבמו םיפתושמ םינבמ תוגרדמ      
,םימייק םינבמ תורצח ךותב תודובע ללוכ      
ךרואל םימייק םינבמ תוגרדמ ירדח ךותב      
תורקת/תוריק תביצח ,הדוהי גויח בוחר      
םינבמ תורצח תחיתפ ,תוגרדמ ירדחב      
תונזה למשח ילבכ תחנה ךרוצל םימייק      
.םיריידה םע ןלבקה לשםואית ללוכ םינבמל      
,קוריפ ,הביצח תוללוכ תודובעה ,ףסונב      
ףוציר ינוקית ,עבצ ,חיט ,תומלוס ,םוטיא      
לקד ןוריחמ י"פע םולשתה .'וכו שיש      
םינטק םיפקיהבו הינבו הקוזחת םיצופישל      
םאתהבו עוציב תליחת םויל ןכדועמה 51%      

225,000.00 9,000.00    25.00 'פמוק .י"חח עוציב תוינכתל  
      
דומע לע םינקתומה עורזו סנפ קוריפו קותינ     98.03.0150
קרופמה רמוחה תרבעה ,למשחה תרבח      
םימואיתה לכ תוברל ,היריעה ינסחמל      

  4,400.00   400.00    11.00 'פמוק .טלפמוק ,למשחה תרבח םע םישרדנה  
1,094,910.00 למשחה תרבח רובע תויחרזא תודובע 30.89 כ"הס  

      
      
      
      

5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג
 

קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../017 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     017 םיגירח

השמ קייח בוחר 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ד ח ו י מ  ם י ג י ר ח  40.89 ק ר פ  ת ת       
קודיהב תולעת יולימל 8% טנמצ בצוימ לוח     98.04.0010

 76,250.00   250.00   305.00 .תורוניצה תפיטעל ק"מ   
 76,250.00 דחוימ םיגירח 40.89 כ"הס  

1,228,960.00 ןוריחמב ןניאש תודובע 89 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,228,960.00 השמ קייח בוחר כ"הס
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../018 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     018 םיגירח

המלש ךרד בוחר 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ר י ח מ ב  ן נ י א ש  ת ו ד ו ב ע  89 ק ר פ       
ם י ג י ר ח  20.89 ק ר פ  ת ת       
הביצח תוברל םייק הרואת דומעל רוביח     98.02.0010
שגמל רוביחו דומעה לש ןוטבה דוסיב      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .דומעב םייק םירזיבא  
      
W09 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     98.02.0020
    ,mL00721, םגד הרקב תדיחי םע  

 30,000.00 2,500.00    12.00 ."UNAGUJ" תרצות "SIHCRO" 'חי   
 30,400.00 םיגירח 20.89 כ"הס  

      
ר ו ב ע  ת ו י ח ר ז א  ת ו ד ו ב ע  30.89 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח ה  ת ר ב ח       
,הלחשה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה .1      
למשח ילבכ ,י"חח תרנצ לע תוירחאו הנקתה      
םוי דעו י"חח ינסחממ הכישמ םוימ י"חח      
ילבכ תלחשה תודובע רמגב .2 .לומשיחה      
למשחה ןלבק תוירחאב ,םיננכותמ י"חח      
.ןד זוחמ י"חח יזכרמל םילבכ יפדוע ריזחהל      
      
CVP תורוניצ רובע תולעת תביצח/תריפח     98.03.0010
דע בחורבו מ"ס 021 קמועב אוהש גוס לכמ      
חתמו ךומנ חתמ למשח תרנצל מ"ס 04      
תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב .הובג      
תושר ,םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ )'וכו תוקיתעה      
דופיר תובכש יולימ ,י"חח תוינקית תוטלפ      
לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי לוח יוסיכו      
םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו יוסיכ תורוניצל      
אל( טקיורפה חקפמו י"חח יגיצנ תויחנהל      
וא תופצרמ וא טלפסא ,םוקיש ללוכ      
יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה.)שיבכ      

  2,160.00    36.00    60.00 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ המדא רטמ   
      
CVP תורוניצ רובע תולעת תביצח/תריפח     98.03.0020
דע בחורבו מ"ס 021 קמועב אוהש גוס לכמ      
חתמו ךומנ חתמ למשח תורוניצל מ"ס 001      
תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב ,הובג      
)'וכו םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
תוינקית תוטלפ ,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ      
ויהי לוח יוסיכו דופיר תובכש יולימ ,י"חח      
יוסיכ תורוניצל לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב      
יגיצנ תויחנהל םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו      
,םוקיש ללוכ אל( טקיורפה חקפמו י"חח      
ללוכ ריחמה .)שיבכ וא תופצרמ וא טלפסא      
י"פע םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ      

  8,640.00    54.00   160.00 .חקפמ תויחנה רטמ   
      
      

 10,800.00 30.89.50 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../019 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     019 םיגירח

המלש ךרד בוחר 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 10,800.00 מהעברה      

      
      
הרקת ללוכ ןוטב תחמוג לש הנקתהו הקפסא     98.03.0040
תוישעת ןמפלוו 'בח תרצות י"חח תשר רליפל      
הבוג ,מ"ס 051 םינפ בחור :תודימב ע"ש וא      
/הריפח ללוכ מ"ס 55 קמוע ,מ"ס 052      
חקפמ תויחנהל םאתהבו סוסיב ,ןויז ,הביצח      
יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה .טקיורפה      

  8,000.00 4,000.00     2.00 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ המדא 'חי   
      
גוס לכמ ףוצירו תוכרדמ( תופצרמ לש החיתפ     98.03.0050
דע בחורב ןוניג וא טלפסא ליבש / )אוהש      
תרבח תרנצל תולעת תריפח ךרוצל מ"ס 001      
טלפסאו ןוניג ,תופצרמ קוליס ללוכ למשח      
ותומדקל בצמה תרזחהו רשואמ ךפש םוקמל      
ללוכ ריחמה .אוהש גוס לכמ שדח רמוח םע      
י"פע םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ      

  4,320.00   108.00    40.00 .חקפמ תויחנה ר"מ   
      
טלפסא שיבכ וא/ו םייק טלפסא שיבכ תחיתפ     98.03.0060
טלפסאל תחתמ תומייק ןוטב תוטלפ םע      
קמועבו אוהש גוס לכמ מ"ס 001 דע בחורב      
םילכב םייק טלפסא רוסינ תועצמאב אוהשלכ      
י"חח תורוניצ תחנה ךרוצל םיידיב וא םיינכמ      
דומצב םיידיב וא םילכב הביצח/הריפח ללוכ      
,קזב ,י"חח למשח ילבכ( םימייק םידרטמל      
יולימו )'וכו תוקיתעה תושר ,םימ      
בצמה תרזחהו שיבכה ןוקית,הלעתה      
םירושיאה לכ תלבק ,שדח רמוח םע ותומדקל      
תרדסה תוברל שיבכה תחיתפ עוציב םשל      
חקפמהו הרטשמה יגיצנ תנמזהו העונתה      
ריחמה .)המדאב הריפח ללוכ אל ריחמה(      
םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ      

  5,040.00   126.00    40.00 .חקפמ תויחנה י"פע ר"מ   
      
הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצ תחנהו הקפסא     98.03.0070
6 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע הנכומ      
ינקית הכישמ לבח ללוכ י"חח ןקת ,'ץניא      

122,460.00   157.00   780.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצ תחנהו הקפסא     98.03.0080
8 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע הנכומ      
ינקית הכישמ לבח ללוכ י"חח ןקת ,'ץניא      

139,200.00   290.00   480.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
      
      
      
      

289,820.00 30.89.50 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../020 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     020 םיגירח

המלש ךרד בוחר 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
289,820.00 מהעברה      

      
      
מ"ס 051 דע בחורב תינדי שושיג תריפח     98.03.0090
םנומיס ,םימייק םילבכ יוליג ,אוהשלכ קמועבו      
תרזחהו יקנ רפעב יוסיכ ,תינכת ג"ע םתלעהו      
חקפמ רושיאל םאתהב ותומדקל בצמה      

  4,680.00   117.00    40.00 .טקיורפה ק"מ   
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     98.03.0100
ךתחב EPLX גוסמ הובג חתמ וא ךומנ      
    051x4 003 וא תשוחנX4 םוינימולא ר"ממ  
למשח תרבח י"ע םיקפוסמ רשא , המודכ וא      
זוחמ למשחה תרבח ינסחממ הלבוה תוברל      
ןד זוחמ למשחה תרבח יגיצנ םע םואית ,ןד      

 11,840.00    74.00   160.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     98.03.0110
ךתחב EPLX גוסמ הובג חתמ וא ךומנ      
    05X4 59 וא תשוחנ ר"ממx4 ר"ממ  
למשח תרבח י"ע םיקפוסמ רשא ,םוינימולא      
זוחמ למשחה תרבח ינסחממ הלבוה תוברל      
ןד זוחמ למשחה תרבח יגיצנ םע םואית , ןד      

 35,840.00    56.00   640.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
אוהשלכ קמועב "קספ" ימוקמ רוב תחיתפ     98.03.0120
י"חח הפומ רוביח ךרוצל 'מ 5.1 דע בחורבו      
, שיבכב הביצח / הריפח תוברל .נ.מ וא .ג.מ      
תווצק יוליג תוברל  'דכו הניג , הכרדמ      
תארקל םלשומ ןפואב םנויקנו םילוורשה      
בצמה תרזחהו רובה יולימ ,תופומה עוציב      
י"חח חקפמ תויחנהל םאתהבו ותומדקל      

  1,080.00   108.00    10.00 .למשחה ןנכתמו ק"מ   
      
גוס לכמ םייק י"חח דומע ןוטב דוסי קוריפ     98.03.0130
י"חח דומע תאצוה ךרוצל לדוג לכבו אוהש      
ךפש םוקמל ןוטב תלוספה קוליס ללוכ ,םייק      

  8,100.00 1,350.00     6.00 .טלפמוק ,חקפמה רושיאבו א"תע רשואמ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

351,360.00 30.89.50 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../021 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     021 םיגירח

המלש ךרד בוחר 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
351,360.00 מהעברה      

      
      
תודובע רובע לעופב תודובע יפ לע בצקה     98.03.0140
ירדח :ןוגכ םימייק םינבמ ךותב תויחרזא      
,םייטרפ םינבמו םיפתושמ םינבמ תוגרדמ      
,םימייק םינבמ תורצח ךותב תודובע ללוכ      
ךרואל םימייק םינבמ תוגרדמ ירדח ךותב      
תורקת/תוריק תביצח ,הדוהי גויח בוחר      
םינבמ תורצח תחיתפ ,תוגרדמ ירדחב      
תונזה למשח ילבכ תחנה ךרוצל םימייק      
.םיריידה םע ןלבקה לשםואית ללוכ םינבמל      
,קוריפ ,הביצח תוללוכ תודובעה ,ףסונב      
ףוציר ינוקית ,עבצ ,חיט ,תומלוס ,םוטיא      
לקד ןוריחמ י"פע םולשתה .'וכו שיש      
םינטק םיפקיהבו הינבו הקוזחת םיצופישל      
םאתהבו עוציב תליחת םויל ןכדועמה 51%      

 81,000.00 9,000.00     9.00 'פמוק .י"חח עוציב תוינכתל  
      
דומע לע םינקתומה עורזו סנפ קוריפו קותינ     98.03.0150
קרופמה רמוחה תרבעה ,למשחה תרבח      
םימואיתה לכ תוברל ,היריעה ינסחמל      

  2,400.00   400.00     6.00 'פמוק .טלפמוק ,למשחה תרבח םע םישרדנה  
434,760.00 למשחה תרבח רובע תויחרזא תודובע 30.89 כ"הס  

      
ד ח ו י מ  ם י ג י ר ח  40.89 ק ר פ  ת ת       
קודיהב תולעת יולימל 8% טנמצ בצוימ לוח     98.04.0010

 52,500.00   250.00   210.00 .תורוניצה תפיטעל ק"מ   
 52,500.00 דחוימ םיגירח 40.89 כ"הס  
517,660.00 ןוריחמב ןניאש תודובע 89 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

517,660.00 המלש ךרד בוחר כ"הס
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
 

קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../022 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     022 םיגירח

ביגע סומכ בוחר 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ר י ח מ ב  ן נ י א ש  ת ו ד ו ב ע  89 ק ר פ       
ם י ג י ר ח  20.89 ק ר פ  ת ת       
הביצח תוברל םייק הרואת דומעל רוביח     98.02.0010
שגמל רוביחו דומעה לש ןוטבה דוסיב      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .דומעב םייק םירזיבא  
      
ןוטבמ למשחל תרוקיב את תריקעו קוריפ     98.02.0020
קודיהו יולימ ,מ"ס 051 דע קמועו רטוקב      

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק .טלפמוק MSLC רמוחב רובה  
      
םייק הרואת דומע לש ילמשחו ינכמ קוריפ     98.02.0030
,וילעש תועורזהו םיסנפה םע 'מ 7 דע הבוגב      

  1,200.00   400.00     3.00 .היריעה ינסחמל קרופמה דומעה תרבעהו 'חי   
      
W021 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     98.02.0040
    ,mL00861, םגד הרקב תדיחי םע  

 25,000.00 2,500.00    10.00 ."UNAGUJ" תרצות "SIHCRO" 'חי   
      
W04 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     98.02.0050
    ,mL0865, םגד הרקב תדיחי םע  

 10,000.00 2,500.00     4.00 ."UNAGUJ" תרצות "SUSAGEP" 'חי   
 39,000.00 םיגירח 20.89 כ"הס  

      
ר ו ב ע  ת ו י ח ר ז א  ת ו ד ו ב ע  30.89 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח ה  ת ר ב ח       
,הלחשה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה .1      
למשח ילבכ ,י"חח תרנצ לע תוירחאו הנקתה      
םוי דעו י"חח ינסחממ הכישמ םוימ י"חח      
ילבכ תלחשה תודובע רמגב .2 .לומשיחה      
למשחה ןלבק תוירחאב ,םיננכותמ י"חח      
.ןד זוחמ י"חח יזכרמל םילבכ יפדוע ריזחהל      
      
CVP תורוניצ רובע תולעת תביצח/תריפח     98.03.0010
דע בחורבו מ"ס 021 קמועב אוהש גוס לכמ      
חתמו ךומנ חתמ למשח תרנצל מ"ס 04      
תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב .הובג      
תושר ,םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ )'וכו תוקיתעה      
דופיר תובכש יולימ ,י"חח תוינקית תוטלפ      
לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי לוח יוסיכו      
םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו יוסיכ תורוניצל      
אל( טקיורפה חקפמו י"חח יגיצנ תויחנהל      
וא תופצרמ וא טלפסא ,םוקיש ללוכ      
יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה.)שיבכ      

  2,160.00    36.00    60.00 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ המדא רטמ   
      
      
      
      

  2,160.00 30.89.60 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../023 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     023 םיגירח

ביגע סומכ בוחר 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,160.00 מהעברה      

      
      
CVP תורוניצ רובע תולעת תביצח/תריפח     98.03.0020
דע בחורבו מ"ס 021 קמועב אוהש גוס לכמ      
חתמו ךומנ חתמ למשח תורוניצל מ"ס 001      
תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב ,הובג      
)'וכו םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
תוינקית תוטלפ ,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ      
ויהי לוח יוסיכו דופיר תובכש יולימ ,י"חח      
יוסיכ תורוניצל לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב      
יגיצנ תויחנהל םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו      
,םוקיש ללוכ אל( טקיורפה חקפמו י"חח      
ללוכ ריחמה .)שיבכ וא תופצרמ וא טלפסא      
י"פע םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ      

  3,240.00    54.00    60.00 .חקפמ תויחנה רטמ   
      
CVP תורוניצ רובע תולעת תביצח/תריפח     98.03.0030
דע בחורבו מ"ס 021 קמועב אוהש גוס לכמ      
חתמו ךומנ חתמ למשח תרנצל מ"ס 051      
תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב .הובג      
תושר ,םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ )'וכו תוקיתעה      
דופיר תובכש יולימ ,י"חח תוינקית תוטלפ      
לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי לוח יוסיכו      
םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו יוסיכ תורוניצל      
אל( טקיורפה חקפמו י"חח יגיצנ תויחנהל      
.)שיבכ וא תופצרמ וא טלפסא ,םוקיש ללוכ      
המדא יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה      

 20,520.00   108.00   190.00 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ רטמ   
      
הרקת ללוכ ןוטב תחמוג לש הנקתהו הקפסא     98.03.0040
תוישעת ןמפלוו 'בח תרצות י"חח תשר רליפל      
הבוג ,מ"ס 051 םינפ בחור :תודימב ע"ש וא      
/הריפח ללוכ מ"ס 55 קמוע ,מ"ס 052      
חקפמ תויחנהל םאתהבו סוסיב ,ןויז ,הביצח      
יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה .טקיורפה      

  8,000.00 4,000.00     2.00 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ המדא 'חי   
      
גוס לכמ ףוצירו תוכרדמ( תופצרמ לש החיתפ     98.03.0050
דע בחורב ןוניג וא טלפסא ליבש / )אוהש      
תרבח תרנצל תולעת תריפח ךרוצל מ"ס 001      
טלפסאו ןוניג ,תופצרמ קוליס ללוכ למשח      
ותומדקל בצמה תרזחהו רשואמ ךפש םוקמל      
ללוכ ריחמה .אוהש גוס לכמ שדח רמוח םע      
י"פע םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ      

  6,480.00   108.00    60.00 .חקפמ תויחנה ר"מ   
      
      
      

 40,400.00 30.89.60 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../024 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     024 םיגירח

ביגע סומכ בוחר 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 40,400.00 מהעברה      

      
      
טלפסא שיבכ וא/ו םייק טלפסא שיבכ תחיתפ     98.03.0060
טלפסאל תחתמ תומייק ןוטב תוטלפ םע      
קמועבו אוהש גוס לכמ מ"ס 001 דע בחורב      
םילכב םייק טלפסא רוסינ תועצמאב אוהשלכ      
י"חח תורוניצ תחנה ךרוצל םיידיב וא םיינכמ      
דומצב םיידיב וא םילכב הביצח/הריפח ללוכ      
,קזב ,י"חח למשח ילבכ( םימייק םידרטמל      
יולימו )'וכו תוקיתעה תושר ,םימ      
בצמה תרזחהו שיבכה ןוקית,הלעתה      
םירושיאה לכ תלבק ,שדח רמוח םע ותומדקל      
תרדסה תוברל שיבכה תחיתפ עוציב םשל      
חקפמהו הרטשמה יגיצנ תנמזהו העונתה      
ריחמה .)המדאב הריפח ללוכ אל ריחמה(      
םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ      

  7,560.00   126.00    60.00 .חקפמ תויחנה י"פע ר"מ   
      
הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצ תחנהו הקפסא     98.03.0070
6 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע הנכומ      
ינקית הכישמ לבח ללוכ י"חח ןקת ,'ץניא      

178,980.00   157.00 1,140.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצ תחנהו הקפסא     98.03.0080
8 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע הנכומ      
ינקית הכישמ לבח ללוכ י"חח ןקת ,'ץניא      

220,400.00   290.00   760.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
מ"ס 051 דע בחורב תינדי שושיג תריפח     98.03.0090
םנומיס ,םימייק םילבכ יוליג ,אוהשלכ קמועבו      
תרזחהו יקנ רפעב יוסיכ ,תינכת ג"ע םתלעהו      
חקפמ רושיאל םאתהב ותומדקל בצמה      

  4,680.00   117.00    40.00 .טקיורפה ק"מ   
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     98.03.0100
ךתחב EPLX גוסמ הובג חתמ וא ךומנ      
    051x4 003 וא תשוחנX4 םוינימולא ר"ממ  
למשח תרבח י"ע םיקפוסמ רשא , המודכ וא      
זוחמ למשחה תרבח ינסחממ הלבוה תוברל      
ןד זוחמ למשחה תרבח יגיצנ םע םואית ,ןד      

 42,180.00    74.00   570.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

494,200.00 30.89.60 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../025 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     025 םיגירח

ביגע סומכ בוחר 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
494,200.00 מהעברה      

      
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     98.03.0110
ךתחב EPLX גוסמ הובג חתמ וא ךומנ      
    05X4 59 וא תשוחנ ר"ממx4 ר"ממ  
למשח תרבח י"ע םיקפוסמ רשא ,םוינימולא      
זוחמ למשחה תרבח ינסחממ הלבוה תוברל      
ןד זוחמ למשחה תרבח יגיצנ םע םואית , ןד      

 42,560.00    56.00   760.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
אוהשלכ קמועב "קספ" ימוקמ רוב תחיתפ     98.03.0120
י"חח הפומ רוביח ךרוצל 'מ 5.1 דע בחורבו      
, שיבכב הביצח / הריפח תוברל .נ.מ וא .ג.מ      
תווצק יוליג תוברל  'דכו הניג , הכרדמ      
תארקל םלשומ ןפואב םנויקנו םילוורשה      
בצמה תרזחהו רובה יולימ ,תופומה עוציב      
י"חח חקפמ תויחנהל םאתהבו ותומדקל      

  2,160.00   108.00    20.00 .למשחה ןנכתמו ק"מ   
      
גוס לכמ םייק י"חח דומע ןוטב דוסי קוריפ     98.03.0130
י"חח דומע תאצוה ךרוצל לדוג לכבו אוהש      
ךפש םוקמל ןוטב תלוספה קוליס ללוכ ,םייק      

  8,100.00 1,350.00     6.00 .טלפמוק ,חקפמה רושיאבו א"תע רשואמ 'חי   
      
תודובע רובע לעופב תודובע יפ לע בצקה     98.03.0140
ירדח :ןוגכ םימייק םינבמ ךותב תויחרזא      
,םייטרפ םינבמו םיפתושמ םינבמ תוגרדמ      
,םימייק םינבמ תורצח ךותב תודובע ללוכ      
ךרואל םימייק םינבמ תוגרדמ ירדח ךותב      
תורקת/תוריק תביצח ,הדוהי גויח בוחר      
םינבמ תורצח תחיתפ ,תוגרדמ ירדחב      
תונזה למשח ילבכ תחנה ךרוצל םימייק      
.םיריידה םע ןלבקה לשםואית ללוכ םינבמל      
,קוריפ ,הביצח תוללוכ תודובעה ,ףסונב      
ףוציר ינוקית ,עבצ ,חיט ,תומלוס ,םוטיא      
לקד ןוריחמ י"פע םולשתה .'וכו שיש      
םינטק םיפקיהבו הינבו הקוזחת םיצופישל      
םאתהבו עוציב תליחת םויל ןכדועמה 51%      

 27,000.00 9,000.00     3.00 'פמוק .י"חח עוציב תוינכתל  
      
דומע לע םינקתומה עורזו סנפ קוריפו קותינ     98.03.0150
קרופמה רמוחה תרבעה ,למשחה תרבח      
םימואיתה לכ תוברל ,היריעה ינסחמל      

  2,400.00   400.00     6.00 'פמוק .טלפמוק ,למשחה תרבח םע םישרדנה  
576,420.00 למשחה תרבח רובע תויחרזא תודובע 30.89 כ"הס  

      
      
      
      

5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג
 

קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../026 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     026 םיגירח

ביגע סומכ בוחר 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ד ח ו י מ  ם י ג י ר ח  40.89 ק ר פ  ת ת       
קודיהב תולעת יולימל 8% טנמצ בצוימ לוח     98.04.0010

 86,250.00   250.00   345.00 .תורוניצה תפיטעל ק"מ   
 86,250.00 דחוימ םיגירח 40.89 כ"הס  
701,670.00 ןוריחמב ןניאש תודובע 89 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

701,670.00 ביגע סומכ בוחר כ"הס
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../027 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     027 םיגירח

גוצרה בוחר 70 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ר י ח מ ב  ן נ י א ש  ת ו ד ו ב ע  89 ק ר פ       
ם י ג י ר ח  20.89 ק ר פ  ת ת       
הביצח תוברל םייק הרואת דומעל רוביח     98.02.0010
שגמל רוביחו דומעה לש ןוטבה דוסיב      

    800.00   400.00     2.00 'פמוק .דומעב םייק םירזיבא  
      
ןוטבמ למשחל תרוקיב את תריקעו קוריפ     98.02.0020
קודיהו יולימ ,מ"ס 051 דע קמועו רטוקב      

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק .טלפמוק MSLC רמוחב רובה  
      
םייק הרואת דומע לש ילמשחו ינכמ קוריפ     98.02.0030
,וילעש תועורזהו םיסנפה םע 'מ 7 דע הבוגב      

  1,200.00   400.00     3.00 .היריעה ינסחמל קרופמה דומעה תרבעהו 'חי   
      
םייק הרואת דומע לש ילמשחו ינכמ קוריפ     98.02.0040
תועורזהו םיסנפה םע ,'מ 21 דע הבוגב      

  5,250.00   750.00     7.00 .היריעה ינסחמל ותרבעהו וילעש 'חי   
      
לע תינמז הרואתל ילמשחה ןקתמה תקידב     98.02.0050
תוברל ךמסומ קדוב למשח סדנהמ ידי      
םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת תריסמ      
ןקתמה רוביחל רושיאו הקידבה תואצות      

  3,500.00 1,750.00     2.00 חתמל 'חי   
      
W021 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     98.02.0060
    ,mL00861, םגד הרקב תדיחי םע  

 90,000.00 2,500.00    36.00 ."UNAGUJ" תרצות "SIHCRO" 'חי   
103,150.00 םיגירח 20.89 כ"הס  

      
ר ו ב ע  ת ו י ח ר ז א  ת ו ד ו ב ע  30.89 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח ה  ת ר ב ח       
,הלחשה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה .1      
למשח ילבכ ,י"חח תרנצ לע תוירחאו הנקתה      
םוי דעו י"חח ינסחממ הכישמ םוימ י"חח      
ילבכ תלחשה תודובע רמגב .2 .לומשיחה      
למשחה ןלבק תוירחאב ,םיננכותמ י"חח      
.ןד זוחמ י"חח יזכרמל םילבכ יפדוע ריזחהל      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

30.89.70 קרפ תתב הרבעהל          
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../028 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     028 םיגירח

גוצרה בוחר 70 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
CVP תורוניצ רובע תולעת תביצח/תריפח     98.03.0010
דע בחורבו מ"ס 021 קמועב אוהש גוס לכמ      
חתמו ךומנ חתמ למשח תרנצל מ"ס 04      
תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב .הובג      
תושר ,םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ )'וכו תוקיתעה      
דופיר תובכש יולימ ,י"חח תוינקית תוטלפ      
לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי לוח יוסיכו      
םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו יוסיכ תורוניצל      
אל( טקיורפה חקפמו י"חח יגיצנ תויחנהל      
וא תופצרמ וא טלפסא ,םוקיש ללוכ      
יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה.)שיבכ      

  3,240.00    36.00    90.00 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ המדא רטמ   
      
CVP תורוניצ רובע תולעת תביצח/תריפח     98.03.0020
דע בחורבו מ"ס 021 קמועב אוהש גוס לכמ      
חתמו ךומנ חתמ למשח תורוניצל מ"ס 001      
תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב ,הובג      
)'וכו םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
תוינקית תוטלפ ,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ      
ויהי לוח יוסיכו דופיר תובכש יולימ ,י"חח      
יוסיכ תורוניצל לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב      
יגיצנ תויחנהל םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו      
,םוקיש ללוכ אל( טקיורפה חקפמו י"חח      
ללוכ ריחמה .)שיבכ וא תופצרמ וא טלפסא      
י"פע םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ      

 10,260.00    54.00   190.00 .חקפמ תויחנה רטמ   
      
CVP תורוניצ רובע תולעת תביצח/תריפח     98.03.0030
דע בחורבו מ"ס 021 קמועב אוהש גוס לכמ      
חתמו ךומנ חתמ למשח תרנצל מ"ס 051      
תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב .הובג      
תושר ,םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ )'וכו תוקיתעה      
דופיר תובכש יולימ ,י"חח תוינקית תוטלפ      
לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי לוח יוסיכו      
םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו יוסיכ תורוניצל      
אל( טקיורפה חקפמו י"חח יגיצנ תויחנהל      
.)שיבכ וא תופצרמ וא טלפסא ,םוקיש ללוכ      
המדא יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה      

 23,760.00   108.00   220.00 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ רטמ   
      
      
      
      
      
      

 37,260.00 30.89.70 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../029 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     029 םיגירח

גוצרה בוחר 70 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 37,260.00 מהעברה      

      
      
הרקת ללוכ ןוטב תחמוג לש הנקתהו הקפסא     98.03.0040
תוישעת ןמפלוו 'בח תרצות י"חח תשר רליפל      
הבוג ,מ"ס 051 םינפ בחור :תודימב ע"ש וא      
/הריפח ללוכ מ"ס 55 קמוע ,מ"ס 052      
חקפמ תויחנהל םאתהבו סוסיב ,ןויז ,הביצח      
יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה .טקיורפה      

  8,000.00 4,000.00     2.00 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ המדא 'חי   
      
גוס לכמ ףוצירו תוכרדמ( תופצרמ לש החיתפ     98.03.0050
דע בחורב ןוניג וא טלפסא ליבש / )אוהש      
תרבח תרנצל תולעת תריפח ךרוצל מ"ס 001      
טלפסאו ןוניג ,תופצרמ קוליס ללוכ למשח      
ותומדקל בצמה תרזחהו רשואמ ךפש םוקמל      
ללוכ ריחמה .אוהש גוס לכמ שדח רמוח םע      
י"פע םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ      

  5,400.00   108.00    50.00 .חקפמ תויחנה ר"מ   
      
טלפסא שיבכ וא/ו םייק טלפסא שיבכ תחיתפ     98.03.0060
טלפסאל תחתמ תומייק ןוטב תוטלפ םע      
קמועבו אוהש גוס לכמ מ"ס 001 דע בחורב      
םילכב םייק טלפסא רוסינ תועצמאב אוהשלכ      
י"חח תורוניצ תחנה ךרוצל םיידיב וא םיינכמ      
דומצב םיידיב וא םילכב הביצח/הריפח ללוכ      
,קזב ,י"חח למשח ילבכ( םימייק םידרטמל      
יולימו )'וכו תוקיתעה תושר ,םימ      
בצמה תרזחהו שיבכה ןוקית,הלעתה      
םירושיאה לכ תלבק ,שדח רמוח םע ותומדקל      
תרדסה תוברל שיבכה תחיתפ עוציב םשל      
חקפמהו הרטשמה יגיצנ תנמזהו העונתה      
ריחמה .)המדאב הריפח ללוכ אל ריחמה(      
םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ      

  6,300.00   126.00    50.00 .חקפמ תויחנה י"פע ר"מ   
      
הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצ תחנהו הקפסא     98.03.0070
6 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע הנכומ      
ינקית הכישמ לבח ללוכ י"חח ןקת ,'ץניא      

486,700.00   157.00 3,100.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצ תחנהו הקפסא     98.03.0080
8 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע הנכומ      
ינקית הכישמ לבח ללוכ י"חח ןקת ,'ץניא      

522,000.00   290.00 1,800.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
      
      
      
      

1,065,660.00 30.89.70 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../030 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     030 םיגירח

גוצרה בוחר 70 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,065,660.00 מהעברה      

      
      
מ"ס 051 דע בחורב תינדי שושיג תריפח     98.03.0090
םנומיס ,םימייק םילבכ יוליג ,אוהשלכ קמועבו      
תרזחהו יקנ רפעב יוסיכ ,תינכת ג"ע םתלעהו      
חקפמ רושיאל םאתהב ותומדקל בצמה      

  9,360.00   117.00    80.00 .טקיורפה ק"מ   
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     98.03.0100
ךתחב EPLX גוסמ הובג חתמ וא ךומנ      
    051x4 003 וא תשוחנX4 םוינימולא ר"ממ  
למשח תרבח י"ע םיקפוסמ רשא , המודכ וא      
זוחמ למשחה תרבח ינסחממ הלבוה תוברל      
ןד זוחמ למשחה תרבח יגיצנ םע םואית ,ןד      

 99,900.00    74.00 1,350.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     98.03.0110
ךתחב EPLX גוסמ הובג חתמ וא ךומנ      
    05X4 59 וא תשוחנ ר"ממx4 ר"ממ  
למשח תרבח י"ע םיקפוסמ רשא ,םוינימולא      
זוחמ למשחה תרבח ינסחממ הלבוה תוברל      
ןד זוחמ למשחה תרבח יגיצנ םע םואית , ןד      

123,200.00    56.00 2,200.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
אוהשלכ קמועב "קספ" ימוקמ רוב תחיתפ     98.03.0120
י"חח הפומ רוביח ךרוצל 'מ 5.1 דע בחורבו      
, שיבכב הביצח / הריפח תוברל .נ.מ וא .ג.מ      
תווצק יוליג תוברל  'דכו הניג , הכרדמ      
תארקל םלשומ ןפואב םנויקנו םילוורשה      
בצמה תרזחהו רובה יולימ ,תופומה עוציב      
י"חח חקפמ תויחנהל םאתהבו ותומדקל      

  4,320.00   108.00    40.00 .למשחה ןנכתמו ק"מ   
      
גוס לכמ םייק י"חח דומע ןוטב דוסי קוריפ     98.03.0130
י"חח דומע תאצוה ךרוצל לדוג לכבו אוהש      
ךפש םוקמל ןוטב תלוספה קוליס ללוכ ,םייק      

 12,150.00 1,350.00     9.00 .טלפמוק ,חקפמה רושיאבו א"תע רשואמ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,314,590.00 30.89.70 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../031 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     031 םיגירח

גוצרה בוחר 70 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,314,590.00 מהעברה      

      
      
תודובע רובע לעופב תודובע יפ לע בצקה     98.03.0140
ירדח :ןוגכ םימייק םינבמ ךותב תויחרזא      
,םייטרפ םינבמו םיפתושמ םינבמ תוגרדמ      
,םימייק םינבמ תורצח ךותב תודובע ללוכ      
ךרואל םימייק םינבמ תוגרדמ ירדח ךותב      
תורקת/תוריק תביצח ,הדוהי גויח בוחר      
םינבמ תורצח תחיתפ ,תוגרדמ ירדחב      
תונזה למשח ילבכ תחנה ךרוצל םימייק      
.םיריידה םע ןלבקה לשםואית ללוכ םינבמל      
,קוריפ ,הביצח תוללוכ תודובעה ,ףסונב      
ףוציר ינוקית ,עבצ ,חיט ,תומלוס ,םוטיא      
לקד ןוריחמ י"פע םולשתה .'וכו שיש      
םינטק םיפקיהבו הינבו הקוזחת םיצופישל      
םאתהבו עוציב תליחת םויל ןכדועמה 51%      

 99,000.00 9,000.00    11.00 'פמוק .י"חח עוציב תוינכתל  
      
דומע לע םינקתומה עורזו סנפ קוריפו קותינ     98.03.0150
קרופמה רמוחה תרבעה ,למשחה תרבח      
םימואיתה לכ תוברל ,היריעה ינסחמל      

  3,600.00   400.00     9.00 'פמוק .טלפמוק ,למשחה תרבח םע םישרדנה  
1,417,190.00 למשחה תרבח רובע תויחרזא תודובע 30.89 כ"הס  

      
ד ח ו י מ  ם י ג י ר ח  40.89 ק ר פ  ת ת       
קודיהב תולעת יולימל 8% טנמצ בצוימ לוח     98.04.0010

 16,250.00   250.00    65.00 .תורוניצה תפיטעל ק"מ   
 16,250.00 דחוימ םיגירח 40.89 כ"הס  

1,536,590.00 ןוריחמב ןניאש תודובע 89 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,536,590.00 גוצרה בוחר כ"הס
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
 

קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../032 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     032 םיגירח

זמר דוד בוחר 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ר י ח מ ב  ן נ י א ש  ת ו ד ו ב ע  89 ק ר פ       
ם י ג י ר ח  20.89 ק ר פ  ת ת       
הביצח תוברל םייק הרואת דומעל רוביח     98.02.0010
שגמל רוביחו דומעה לש ןוטבה דוסיב      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .דומעב םייק םירזיבא  
      
ןוטבמ למשחל תרוקיב את תריקעו קוריפ     98.02.0020
קודיהו יולימ ,מ"ס 051 דע קמועו רטוקב      

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק .טלפמוק MSLC רמוחב רובה  
      
םייק הרואת דומע לש ילמשחו ינכמ קוריפ     98.02.0030
,וילעש תועורזהו םיסנפה םע 'מ 7 דע הבוגב      

    800.00   400.00     2.00 .היריעה ינסחמל קרופמה דומעה תרבעהו 'חי   
      
W021 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     98.02.0040
    ,mL00861, םגד הרקב תדיחי םע  

 22,500.00 2,500.00     9.00 ."UNAGUJ" תרצות "SIHCRO" 'חי   
      
רואמ תייזכרמ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     98.02.0050
ןגומ ןיירושמ רטסאילופמ היונב A08x3 םרזל      
    VU, למשחה תרבח הנומל את ללוכ ,םוטא,  
,םירזיבאה ,דויצה לכ םע תותלדו םילנפ םע      
טלפמוק םלשומ ,רזעה ירמוחו טוויחה      

 38,000.00 38,000.00     1.00 'פמוק .תפרוצמ תינכותל םאתהב  
 64,100.00 םיגירח 20.89 כ"הס  

      
ר ו ב ע  ת ו י ח ר ז א  ת ו ד ו ב ע  30.89 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח ה  ת ר ב ח       
,הלחשה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה .1      
למשח ילבכ ,י"חח תרנצ לע תוירחאו הנקתה      
םוי דעו י"חח ינסחממ הכישמ םוימ י"חח      
ילבכ תלחשה תודובע רמגב .2 .לומשיחה      
למשחה ןלבק תוירחאב ,םיננכותמ י"חח      
.ןד זוחמ י"חח יזכרמל םילבכ יפדוע ריזחהל      
      
CVP תורוניצ רובע תולעת תביצח/תריפח     98.03.0010
דע בחורבו מ"ס 021 קמועב אוהש גוס לכמ      
חתמו ךומנ חתמ למשח תרנצל מ"ס 04      
תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב .הובג      
תושר ,םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ )'וכו תוקיתעה      
דופיר תובכש יולימ ,י"חח תוינקית תוטלפ      
לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי לוח יוסיכו      
םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו יוסיכ תורוניצל      
אל( טקיורפה חקפמו י"חח יגיצנ תויחנהל      
וא תופצרמ וא טלפסא ,םוקיש ללוכ      
יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה.)שיבכ      

  2,160.00    36.00    60.00 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ המדא רטמ   
      

  2,160.00 30.89.80 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../033 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     033 םיגירח

זמר דוד בוחר 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,160.00 מהעברה      

      
      
CVP תורוניצ רובע תולעת תביצח/תריפח     98.03.0030
דע בחורבו מ"ס 021 קמועב אוהש גוס לכמ      
חתמו ךומנ חתמ למשח תרנצל מ"ס 051      
תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב .הובג      
תושר ,םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ )'וכו תוקיתעה      
דופיר תובכש יולימ ,י"חח תוינקית תוטלפ      
לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי לוח יוסיכו      
םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו יוסיכ תורוניצל      
אל( טקיורפה חקפמו י"חח יגיצנ תויחנהל      
.)שיבכ וא תופצרמ וא טלפסא ,םוקיש ללוכ      
המדא יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה      

 19,440.00   108.00   180.00 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ רטמ   
      
הרקת ללוכ ןוטב תחמוג לש הנקתהו הקפסא     98.03.0040
תוישעת ןמפלוו 'בח תרצות י"חח תשר רליפל      
הבוג ,מ"ס 051 םינפ בחור :תודימב ע"ש וא      
/הריפח ללוכ מ"ס 55 קמוע ,מ"ס 052      
חקפמ תויחנהל םאתהבו סוסיב ,ןויז ,הביצח      
יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה .טקיורפה      

  8,000.00 4,000.00     2.00 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ המדא 'חי   
      
גוס לכמ ףוצירו תוכרדמ( תופצרמ לש החיתפ     98.03.0050
דע בחורב ןוניג וא טלפסא ליבש / )אוהש      
תרבח תרנצל תולעת תריפח ךרוצל מ"ס 001      
טלפסאו ןוניג ,תופצרמ קוליס ללוכ למשח      
ותומדקל בצמה תרזחהו רשואמ ךפש םוקמל      
ללוכ ריחמה .אוהש גוס לכמ שדח רמוח םע      
י"פע םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ      

  6,480.00   108.00    60.00 .חקפמ תויחנה ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 36,080.00 30.89.80 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../034 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     034 םיגירח

זמר דוד בוחר 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 36,080.00 מהעברה      

      
      
טלפסא שיבכ וא/ו םייק טלפסא שיבכ תחיתפ     98.03.0060
טלפסאל תחתמ תומייק ןוטב תוטלפ םע      
קמועבו אוהש גוס לכמ מ"ס 001 דע בחורב      
םילכב םייק טלפסא רוסינ תועצמאב אוהשלכ      
י"חח תורוניצ תחנה ךרוצל םיידיב וא םיינכמ      
דומצב םיידיב וא םילכב הביצח/הריפח ללוכ      
,קזב ,י"חח למשח ילבכ( םימייק םידרטמל      
יולימו )'וכו תוקיתעה תושר ,םימ      
בצמה תרזחהו שיבכה ןוקית,הלעתה      
םירושיאה לכ תלבק ,שדח רמוח םע ותומדקל      
תרדסה תוברל שיבכה תחיתפ עוציב םשל      
חקפמהו הרטשמה יגיצנ תנמזהו העונתה      
ריחמה .)המדאב הריפח ללוכ אל ריחמה(      
םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ      

  7,560.00   126.00    60.00 .חקפמ תויחנה י"פע ר"מ   
      
הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצ תחנהו הקפסא     98.03.0070
6 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע הנכומ      
ינקית הכישמ לבח ללוכ י"חח ןקת ,'ץניא      

207,240.00   157.00 1,320.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצ תחנהו הקפסא     98.03.0080
8 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע הנכומ      
ינקית הכישמ לבח ללוכ י"חח ןקת ,'ץניא      

208,800.00   290.00   720.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
מ"ס 051 דע בחורב תינדי שושיג תריפח     98.03.0090
םנומיס ,םימייק םילבכ יוליג ,אוהשלכ קמועבו      
תרזחהו יקנ רפעב יוסיכ ,תינכת ג"ע םתלעהו      
חקפמ רושיאל םאתהב ותומדקל בצמה      

  7,020.00   117.00    60.00 .טקיורפה ק"מ   
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     98.03.0100
ךתחב EPLX גוסמ הובג חתמ וא ךומנ      
    051x4 003 וא תשוחנX4 םוינימולא ר"ממ  
למשח תרבח י"ע םיקפוסמ רשא , המודכ וא      
זוחמ למשחה תרבח ינסחממ הלבוה תוברל      
ןד זוחמ למשחה תרבח יגיצנ םע םואית ,ןד      

 26,640.00    74.00   360.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

493,340.00 30.89.80 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../035 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     035 םיגירח

זמר דוד בוחר 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
493,340.00 מהעברה      

      
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     98.03.0110
ךתחב EPLX גוסמ הובג חתמ וא ךומנ      
    05X4 59 וא תשוחנ ר"ממx4 ר"ממ  
למשח תרבח י"ע םיקפוסמ רשא ,םוינימולא      
זוחמ למשחה תרבח ינסחממ הלבוה תוברל      
ןד זוחמ למשחה תרבח יגיצנ םע םואית , ןד      

 47,600.00    56.00   850.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
אוהשלכ קמועב "קספ" ימוקמ רוב תחיתפ     98.03.0120
י"חח הפומ רוביח ךרוצל 'מ 5.1 דע בחורבו      
, שיבכב הביצח / הריפח תוברל .נ.מ וא .ג.מ      
תווצק יוליג תוברל  'דכו הניג , הכרדמ      
תארקל םלשומ ןפואב םנויקנו םילוורשה      
בצמה תרזחהו רובה יולימ ,תופומה עוציב      
י"חח חקפמ תויחנהל םאתהבו ותומדקל      

  2,160.00   108.00    20.00 .למשחה ןנכתמו ק"מ   
      
גוס לכמ םייק י"חח דומע ןוטב דוסי קוריפ     98.03.0130
י"חח דומע תאצוה ךרוצל לדוג לכבו אוהש      
ךפש םוקמל ןוטב תלוספה קוליס ללוכ ,םייק      

  8,100.00 1,350.00     6.00 .טלפמוק ,חקפמה רושיאבו א"תע רשואמ 'חי   
      
תודובע רובע לעופב תודובע יפ לע בצקה     98.03.0140
ירדח :ןוגכ םימייק םינבמ ךותב תויחרזא      
,םייטרפ םינבמו םיפתושמ םינבמ תוגרדמ      
,םימייק םינבמ תורצח ךותב תודובע ללוכ      
ךרואל םימייק םינבמ תוגרדמ ירדח ךותב      
תורקת/תוריק תביצח ,הדוהי גויח בוחר      
םינבמ תורצח תחיתפ ,תוגרדמ ירדחב      
תונזה למשח ילבכ תחנה ךרוצל םימייק      
.םיריידה םע ןלבקה לשםואית ללוכ םינבמל      
,קוריפ ,הביצח תוללוכ תודובעה ,ףסונב      
ףוציר ינוקית ,עבצ ,חיט ,תומלוס ,םוטיא      
לקד ןוריחמ י"פע םולשתה .'וכו שיש      
םינטק םיפקיהבו הינבו הקוזחת םיצופישל      
םאתהבו עוציב תליחת םויל ןכדועמה 51%      

108,000.00 9,000.00    12.00 'פמוק .י"חח עוציב תוינכתל  
      
דומע לע םינקתומה עורזו סנפ קוריפו קותינ     98.03.0150
קרופמה רמוחה תרבעה ,למשחה תרבח      
םימואיתה לכ תוברל ,היריעה ינסחמל      

  2,400.00   400.00     6.00 'פמוק .טלפמוק ,למשחה תרבח םע םישרדנה  
661,600.00 למשחה תרבח רובע תויחרזא תודובע 30.89 כ"הס  

      
      
      
      

5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג
 

קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../036 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     036 םיגירח

זמר דוד בוחר 80 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ד ח ו י מ  ם י ג י ר ח  40.89 ק ר פ  ת ת       
קודיהב תולעת יולימל 8% טנמצ בצוימ לוח     98.04.0010

 80,000.00   250.00   320.00 .תורוניצה תפיטעל ק"מ   
 80,000.00 דחוימ םיגירח 40.89 כ"הס  
805,700.00 ןוריחמב ןניאש תודובע 89 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

805,700.00 זמר דוד בוחר כ"הס
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../037 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     037 םיגירח

סומכ חלפ בוחר 90 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ר י ח מ ב  ן נ י א ש  ת ו ד ו ב ע  89 ק ר פ       
ם י ג י ר ח  20.89 ק ר פ  ת ת       
הביצח תוברל םייק הרואת דומעל רוביח     98.02.0010
שגמל רוביחו דומעה לש ןוטבה דוסיב      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .דומעב םייק םירזיבא  
      
ןוטבמ למשחל תרוקיב את תריקעו קוריפ     98.02.0020
קודיהו יולימ ,מ"ס 051 דע קמועו רטוקב      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .טלפמוק MSLC רמוחב רובה  
      
םייק הרואת דומע לש ילמשחו ינכמ קוריפ     98.02.0030
,וילעש תועורזהו םיסנפה םע 'מ 7 דע הבוגב      

    800.00   400.00     2.00 .היריעה ינסחמל קרופמה דומעה תרבעהו 'חי   
      
,W09 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     98.02.0040
    mL00721, םגד הרקב תדיחי םע  

 20,000.00 2,500.00     8.00 ."UNAGUJ" תרצות "SIHCRO" 'חי   
 22,400.00 םיגירח 20.89 כ"הס  

      
ר ו ב ע  ת ו י ח ר ז א  ת ו ד ו ב ע  30.89 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח ה  ת ר ב ח       
,הלחשה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה .1      
למשח ילבכ ,י"חח תרנצ לע תוירחאו הנקתה      
םוי דעו י"חח ינסחממ הכישמ םוימ י"חח      
ילבכ תלחשה תודובע רמגב .2 .לומשיחה      
למשחה ןלבק תוירחאב ,םיננכותמ י"חח      
.ןד זוחמ י"חח יזכרמל םילבכ יפדוע ריזחהל      
      
CVP תורוניצ רובע תולעת תביצח/תריפח     98.03.0010
דע בחורבו מ"ס 021 קמועב אוהש גוס לכמ      
חתמו ךומנ חתמ למשח תרנצל מ"ס 04      
תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב .הובג      
תושר ,םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ )'וכו תוקיתעה      
דופיר תובכש יולימ ,י"חח תוינקית תוטלפ      
לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי לוח יוסיכו      
םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו יוסיכ תורוניצל      
אל( טקיורפה חקפמו י"חח יגיצנ תויחנהל      
וא תופצרמ וא טלפסא ,םוקיש ללוכ      
יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה.)שיבכ      

  1,440.00    36.00    40.00 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ המדא רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

  1,440.00 30.89.90 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../038 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     038 םיגירח

סומכ חלפ בוחר 90 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,440.00 מהעברה      

      
      
CVP תורוניצ רובע תולעת תביצח/תריפח     98.03.0020
דע בחורבו מ"ס 021 קמועב אוהש גוס לכמ      
חתמו ךומנ חתמ למשח תורוניצל מ"ס 001      
תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב ,הובג      
)'וכו םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
תוינקית תוטלפ ,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ      
ויהי לוח יוסיכו דופיר תובכש יולימ ,י"חח      
יוסיכ תורוניצל לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב      
יגיצנ תויחנהל םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו      
,םוקיש ללוכ אל( טקיורפה חקפמו י"חח      
ללוכ ריחמה .)שיבכ וא תופצרמ וא טלפסא      
י"פע םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ      

  7,560.00    54.00   140.00 .חקפמ תויחנה רטמ   
      
הרקת ללוכ ןוטב תחמוג לש הנקתהו הקפסא     98.03.0040
תוישעת ןמפלוו 'בח תרצות י"חח תשר רליפל      
הבוג ,מ"ס 051 םינפ בחור :תודימב ע"ש וא      
/הריפח ללוכ מ"ס 55 קמוע ,מ"ס 052      
חקפמ תויחנהל םאתהבו סוסיב ,ןויז ,הביצח      
יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה .טקיורפה      

  4,000.00 4,000.00     1.00 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ המדא 'חי   
      
גוס לכמ ףוצירו תוכרדמ( תופצרמ לש החיתפ     98.03.0050
דע בחורב ןוניג וא טלפסא ליבש / )אוהש      
תרבח תרנצל תולעת תריפח ךרוצל מ"ס 001      
טלפסאו ןוניג ,תופצרמ קוליס ללוכ למשח      
ותומדקל בצמה תרזחהו רשואמ ךפש םוקמל      
ללוכ ריחמה .אוהש גוס לכמ שדח רמוח םע      
י"פע םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ      

  4,320.00   108.00    40.00 .חקפמ תויחנה ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 17,320.00 30.89.90 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../039 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     039 םיגירח

סומכ חלפ בוחר 90 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 17,320.00 מהעברה      

      
      
טלפסא שיבכ וא/ו םייק טלפסא שיבכ תחיתפ     98.03.0060
טלפסאל תחתמ תומייק ןוטב תוטלפ םע      
קמועבו אוהש גוס לכמ מ"ס 001 דע בחורב      
םילכב םייק טלפסא רוסינ תועצמאב אוהשלכ      
י"חח תורוניצ תחנה ךרוצל םיידיב וא םיינכמ      
דומצב םיידיב וא םילכב הביצח/הריפח ללוכ      
,קזב ,י"חח למשח ילבכ( םימייק םידרטמל      
יולימו )'וכו תוקיתעה תושר ,םימ      
בצמה תרזחהו שיבכה ןוקית,הלעתה      
םירושיאה לכ תלבק ,שדח רמוח םע ותומדקל      
תרדסה תוברל שיבכה תחיתפ עוציב םשל      
חקפמהו הרטשמה יגיצנ תנמזהו העונתה      
ריחמה .)המדאב הריפח ללוכ אל ריחמה(      
םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ      

  5,040.00   126.00    40.00 .חקפמ תויחנה י"פע ר"מ   
      
הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצ תחנהו הקפסא     98.03.0070
6 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע הנכומ      
ינקית הכישמ לבח ללוכ י"חח ןקת ,'ץניא      

 87,920.00   157.00   560.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצ תחנהו הקפסא     98.03.0080
8 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע הנכומ      
ינקית הכישמ לבח ללוכ י"חח ןקת ,'ץניא      

 81,200.00   290.00   280.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
מ"ס 051 דע בחורב תינדי שושיג תריפח     98.03.0090
םנומיס ,םימייק םילבכ יוליג ,אוהשלכ קמועבו      
תרזחהו יקנ רפעב יוסיכ ,תינכת ג"ע םתלעהו      
חקפמ רושיאל םאתהב ותומדקל בצמה      

  2,340.00   117.00    20.00 .טקיורפה ק"מ   
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     98.03.0100
ךתחב EPLX גוסמ הובג חתמ וא ךומנ      
    051x4 003 וא תשוחנX4 םוינימולא ר"ממ  
למשח תרבח י"ע םיקפוסמ רשא , המודכ וא      
זוחמ למשחה תרבח ינסחממ הלבוה תוברל      
ןד זוחמ למשחה תרבח יגיצנ םע םואית ,ןד      

 10,360.00    74.00   140.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

204,180.00 30.89.90 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../040 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     040 םיגירח

סומכ חלפ בוחר 90 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
204,180.00 מהעברה      

      
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     98.03.0110
ךתחב EPLX גוסמ הובג חתמ וא ךומנ      
    05X4 59 וא תשוחנ ר"ממx4 ר"ממ  
למשח תרבח י"ע םיקפוסמ רשא ,םוינימולא      
זוחמ למשחה תרבח ינסחממ הלבוה תוברל      
ןד זוחמ למשחה תרבח יגיצנ םע םואית , ןד      

 15,680.00    56.00   280.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
גוס לכמ םייק י"חח דומע ןוטב דוסי קוריפ     98.03.0130
י"חח דומע תאצוה ךרוצל לדוג לכבו אוהש      
ךפש םוקמל ןוטב תלוספה קוליס ללוכ ,םייק      

  5,400.00 1,350.00     4.00 .טלפמוק ,חקפמה רושיאבו א"תע רשואמ 'חי   
      
תודובע רובע לעופב תודובע יפ לע בצקה     98.03.0140
ירדח :ןוגכ םימייק םינבמ ךותב תויחרזא      
,םייטרפ םינבמו םיפתושמ םינבמ תוגרדמ      
,םימייק םינבמ תורצח ךותב תודובע ללוכ      
ךרואל םימייק םינבמ תוגרדמ ירדח ךותב      
תורקת/תוריק תביצח ,הדוהי גויח בוחר      
םינבמ תורצח תחיתפ ,תוגרדמ ירדחב      
תונזה למשח ילבכ תחנה ךרוצל םימייק      
.םיריידה םע ןלבקה לשםואית ללוכ םינבמל      
,קוריפ ,הביצח תוללוכ תודובעה ,ףסונב      
ףוציר ינוקית ,עבצ ,חיט ,תומלוס ,םוטיא      
לקד ןוריחמ י"פע םולשתה .'וכו שיש      
םינטק םיפקיהבו הינבו הקוזחת םיצופישל      
םאתהבו עוציב תליחת םויל ןכדועמה 51%      

 45,000.00 9,000.00     5.00 'פמוק .י"חח עוציב תוינכתל  
      
דומע לע םינקתומה עורזו סנפ קוריפו קותינ     98.03.0150
קרופמה רמוחה תרבעה ,למשחה תרבח      
םימואיתה לכ תוברל ,היריעה ינסחמל      

  1,600.00   400.00     4.00 'פמוק .טלפמוק ,למשחה תרבח םע םישרדנה  
271,860.00 למשחה תרבח רובע תויחרזא תודובע 30.89 כ"הס  

      
ד ח ו י מ  ם י ג י ר ח  40.89 ק ר פ  ת ת       
קודיהב תולעת יולימל 8% טנמצ בצוימ לוח     98.04.0010

 42,500.00   250.00   170.00 .תורוניצה תפיטעל ק"מ   
 42,500.00 דחוימ םיגירח 40.89 כ"הס  
336,760.00 ןוריחמב ןניאש תודובע 89 כ"הס  

      
      
      
      
      

336,760.00 סומכ חלפ בוחר כ"הס
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
 

קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../041 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     041 םיגירח

ןגה תטמס בוחר 01 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ר י ח מ ב  ן נ י א ש  ת ו ד ו ב ע  89 ק ר פ       
ם י ג י ר ח  20.89 ק ר פ  ת ת       
הביצח תוברל םייק הרואת דומעל רוביח     98.02.0010
שגמל רוביחו דומעה לש ןוטבה דוסיב      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .דומעב םייק םירזיבא  
      
W021 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     98.02.0020
    ,mL00861, םגד הרקב תדיחי םע  

 80,000.00 2,500.00    32.00 ."UNAGUJ" תרצות "SIHCRO" 'חי   
      
,W04 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     98.02.0030
    mL0865, םגד הרקב תדיחי םע  

 17,500.00 2,500.00     7.00 ."UNAGUJ" תרצות "SUSAGEP" 'חי   
 97,900.00 םיגירח 20.89 כ"הס  

      
ר ו ב ע  ת ו י ח ר ז א  ת ו ד ו ב ע  30.89 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח ה  ת ר ב ח       
,הלחשה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה .1      
למשח ילבכ ,י"חח תרנצ לע תוירחאו הנקתה      
םוי דעו י"חח ינסחממ הכישמ םוימ י"חח      
ילבכ תלחשה תודובע רמגב .2 .לומשיחה      
למשחה ןלבק תוירחאב ,םיננכותמ י"חח      
.ןד זוחמ י"חח יזכרמל םילבכ יפדוע ריזחהל      
      
CVP תורוניצ רובע תולעת תביצח/תריפח     98.03.0010
דע בחורבו מ"ס 021 קמועב אוהש גוס לכמ      
חתמו ךומנ חתמ למשח תרנצל מ"ס 04      
תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב .הובג      
תושר ,םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ )'וכו תוקיתעה      
דופיר תובכש יולימ ,י"חח תוינקית תוטלפ      
לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי לוח יוסיכו      
םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו יוסיכ תורוניצל      
אל( טקיורפה חקפמו י"חח יגיצנ תויחנהל      
וא תופצרמ וא טלפסא ,םוקיש ללוכ      
יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה.)שיבכ      

  1,440.00    36.00    40.00 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ המדא רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  1,440.00 30.89.01 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../042 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     042 םיגירח

ןגה תטמס בוחר 01 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,440.00 מהעברה      

      
      
CVP תורוניצ רובע תולעת תביצח/תריפח     98.03.0020
דע בחורבו מ"ס 021 קמועב אוהש גוס לכמ      
חתמו ךומנ חתמ למשח תורוניצל מ"ס 001      
תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב ,הובג      
)'וכו םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
תוינקית תוטלפ ,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ      
ויהי לוח יוסיכו דופיר תובכש יולימ ,י"חח      
יוסיכ תורוניצל לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב      
יגיצנ תויחנהל םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו      
,םוקיש ללוכ אל( טקיורפה חקפמו י"חח      
ללוכ ריחמה .)שיבכ וא תופצרמ וא טלפסא      
י"פע םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ      

  5,940.00    54.00   110.00 .חקפמ תויחנה רטמ   
      
הרקת ללוכ ןוטב תחמוג לש הנקתהו הקפסא     98.03.0040
תוישעת ןמפלוו 'בח תרצות י"חח תשר רליפל      
הבוג ,מ"ס 051 םינפ בחור :תודימב ע"ש וא      
/הריפח ללוכ מ"ס 55 קמוע ,מ"ס 052      
חקפמ תויחנהל םאתהבו סוסיב ,ןויז ,הביצח      
יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה .טקיורפה      

  4,000.00 4,000.00     1.00 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ המדא 'חי   
      
גוס לכמ ףוצירו תוכרדמ( תופצרמ לש החיתפ     98.03.0050
דע בחורב ןוניג וא טלפסא ליבש / )אוהש      
תרבח תרנצל תולעת תריפח ךרוצל מ"ס 001      
טלפסאו ןוניג ,תופצרמ קוליס ללוכ למשח      
ותומדקל בצמה תרזחהו רשואמ ךפש םוקמל      
ללוכ ריחמה .אוהש גוס לכמ שדח רמוח םע      
י"פע םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ      

  2,160.00   108.00    20.00 .חקפמ תויחנה ר"מ   
      
הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצ תחנהו הקפסא     98.03.0070
6 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע הנכומ      
ינקית הכישמ לבח ללוכ י"חח ןקת ,'ץניא      

 69,080.00   157.00   440.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     98.03.0110
ךתחב EPLX גוסמ הובג חתמ וא ךומנ      
    05X4 59 וא תשוחנ ר"ממx4 ר"ממ  
למשח תרבח י"ע םיקפוסמ רשא ,םוינימולא      
זוחמ למשחה תרבח ינסחממ הלבוה תוברל      
ןד זוחמ למשחה תרבח יגיצנ םע םואית , ןד      

 12,320.00    56.00   220.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
      
      
      

 94,940.00 30.89.01 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../043 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     043 םיגירח

ןגה תטמס בוחר 01 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 94,940.00 מהעברה      

      
      
גוס לכמ םייק י"חח דומע ןוטב דוסי קוריפ     98.03.0130
י"חח דומע תאצוה ךרוצל לדוג לכבו אוהש      
ךפש םוקמל ןוטב תלוספה קוליס ללוכ ,םייק      

  6,750.00 1,350.00     5.00 .טלפמוק ,חקפמה רושיאבו א"תע רשואמ 'חי   
      
תודובע רובע לעופב תודובע יפ לע בצקה     98.03.0140
ירדח :ןוגכ םימייק םינבמ ךותב תויחרזא      
,םייטרפ םינבמו םיפתושמ םינבמ תוגרדמ      
,םימייק םינבמ תורצח ךותב תודובע ללוכ      
ךרואל םימייק םינבמ תוגרדמ ירדח ךותב      
תורקת/תוריק תביצח ,הדוהי גויח בוחר      
םינבמ תורצח תחיתפ ,תוגרדמ ירדחב      
תונזה למשח ילבכ תחנה ךרוצל םימייק      
.םיריידה םע ןלבקה לשםואית ללוכ םינבמל      
,קוריפ ,הביצח תוללוכ תודובעה ,ףסונב      
ףוציר ינוקית ,עבצ ,חיט ,תומלוס ,םוטיא      
לקד ןוריחמ י"פע םולשתה .'וכו שיש      
םינטק םיפקיהבו הינבו הקוזחת םיצופישל      
םאתהבו עוציב תליחת םויל ןכדועמה 51%      

108,000.00 9,000.00    12.00 'פמוק .י"חח עוציב תוינכתל  
      
דומע לע םינקתומה עורזו סנפ קוריפו קותינ     98.03.0150
קרופמה רמוחה תרבעה ,למשחה תרבח      
םימואיתה לכ תוברל ,היריעה ינסחמל      

  2,000.00   400.00     5.00 'פמוק .טלפמוק ,למשחה תרבח םע םישרדנה  
211,690.00 למשחה תרבח רובע תויחרזא תודובע 30.89 כ"הס  
309,590.00 ןוריחמב ןניאש תודובע 89 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

309,590.00 ןגה תטמס בוחר כ"הס
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../044 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     044 םיגירח

סקנפ יבצ בוחר 11 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ר י ח מ ב  ן נ י א ש  ת ו ד ו ב ע  89 ק ר פ       
ם י ג י ר ח  20.89 ק ר פ  ת ת       
הביצח תוברל םייק הרואת דומעל רוביח     98.02.0010
שגמל רוביחו דומעה לש ןוטבה דוסיב      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .דומעב םייק םירזיבא  
      
ןוטבמ למשחל תרוקיב את תריקעו קוריפ     98.02.0020
קודיהו יולימ ,מ"ס 051 דע קמועו רטוקב      

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק .טלפמוק MSLC רמוחב רובה  
      
םייק הרואת דומע לש ילמשחו ינכמ קוריפ     98.02.0030
,וילעש תועורזהו םיסנפה םע 'מ 7 דע הבוגב      

  2,000.00   400.00     5.00 .היריעה ינסחמל קרופמה דומעה תרבעהו 'חי   
      
W021 דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     98.02.0040
    ,mL00861, םגד הרקב תדיחי םע  

 30,000.00 2,500.00    12.00 ."UNAGUJ" תרצות "SIHCRO" 'חי   
 34,800.00 םיגירח 20.89 כ"הס  

      
ר ו ב ע  ת ו י ח ר ז א  ת ו ד ו ב ע  30.89 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח ה  ת ר ב ח       
,הלחשה ,הקפסא םיללוכ םיפיעסה .1      
למשח ילבכ ,י"חח תרנצ לע תוירחאו הנקתה      
םוי דעו י"חח ינסחממ הכישמ םוימ י"חח      
ילבכ תלחשה תודובע רמגב .2 .לומשיחה      
למשחה ןלבק תוירחאב ,םיננכותמ י"חח      
.ןד זוחמ י"חח יזכרמל םילבכ יפדוע ריזחהל      
      
CVP תורוניצ רובע תולעת תביצח/תריפח     98.03.0010
דע בחורבו מ"ס 021 קמועב אוהש גוס לכמ      
חתמו ךומנ חתמ למשח תרנצל מ"ס 04      
תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב .הובג      
תושר ,םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ )'וכו תוקיתעה      
דופיר תובכש יולימ ,י"חח תוינקית תוטלפ      
לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב ויהי לוח יוסיכו      
םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו יוסיכ תורוניצל      
אל( טקיורפה חקפמו י"חח יגיצנ תויחנהל      
וא תופצרמ וא טלפסא ,םוקיש ללוכ      
יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה.)שיבכ      

  2,880.00    36.00    80.00 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ המדא רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

  2,880.00 30.89.11 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../045 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     045 םיגירח

סקנפ יבצ בוחר 11 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,880.00 מהעברה      

      
      
CVP תורוניצ רובע תולעת תביצח/תריפח     98.03.0020
דע בחורבו מ"ס 021 קמועב אוהש גוס לכמ      
חתמו ךומנ חתמ למשח תורוניצל מ"ס 001      
תוכרעמל דומצב םיידיב וא/ו םילכב ,הובג      
)'וכו םימ ,קזב ,י"חח למשח ילבכ( תומייק      
תוינקית תוטלפ ,י"חח ינקית ןומיס טרס ללוכ      
ויהי לוח יוסיכו דופיר תובכש יולימ ,י"חח      
יוסיכ תורוניצל לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב      
יגיצנ תויחנהל םאתהבו רזוחה יולימה קודיהו      
,םוקיש ללוכ אל( טקיורפה חקפמו י"חח      
ללוכ ריחמה .)שיבכ וא תופצרמ וא טלפסא      
י"פע םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ      

  9,720.00    54.00   180.00 .חקפמ תויחנה רטמ   
      
הרקת ללוכ ןוטב תחמוג לש הנקתהו הקפסא     98.03.0040
תוישעת ןמפלוו 'בח תרצות י"חח תשר רליפל      
הבוג ,מ"ס 051 םינפ בחור :תודימב ע"ש וא      
/הריפח ללוכ מ"ס 55 קמוע ,מ"ס 052      
חקפמ תויחנהל םאתהבו סוסיב ,ןויז ,הביצח      
יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ ריחמה .טקיורפה      

  8,000.00 4,000.00     2.00 .חקפמ תויחנה י"פע םירתוימ המדא 'חי   
      
גוס לכמ ףוצירו תוכרדמ( תופצרמ לש החיתפ     98.03.0050
דע בחורב ןוניג וא טלפסא ליבש / )אוהש      
תרבח תרנצל תולעת תריפח ךרוצל מ"ס 001      
טלפסאו ןוניג ,תופצרמ קוליס ללוכ למשח      
ותומדקל בצמה תרזחהו רשואמ ךפש םוקמל      
ללוכ ריחמה .אוהש גוס לכמ שדח רמוח םע      
י"פע םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ      

  2,160.00   108.00    20.00 .חקפמ תויחנה ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 22,760.00 30.89.11 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../046 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     046 םיגירח

סקנפ יבצ בוחר 11 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 22,760.00 מהעברה      

      
      
טלפסא שיבכ וא/ו םייק טלפסא שיבכ תחיתפ     98.03.0060
טלפסאל תחתמ תומייק ןוטב תוטלפ םע      
קמועבו אוהש גוס לכמ מ"ס 001 דע בחורב      
םילכב םייק טלפסא רוסינ תועצמאב אוהשלכ      
י"חח תורוניצ תחנה ךרוצל םיידיב וא םיינכמ      
דומצב םיידיב וא םילכב הביצח/הריפח ללוכ      
,קזב ,י"חח למשח ילבכ( םימייק םידרטמל      
יולימו )'וכו תוקיתעה תושר ,םימ      
בצמה תרזחהו שיבכה ןוקית,הלעתה      
םירושיאה לכ תלבק ,שדח רמוח םע ותומדקל      
תרדסה תוברל שיבכה תחיתפ עוציב םשל      
חקפמהו הרטשמה יגיצנ תנמזהו העונתה      
ריחמה .)המדאב הריפח ללוכ אל ריחמה(      
םירתוימ המדא יפדוע /תלוספ יוניפ ללוכ      

  2,520.00   126.00    20.00 .חקפמ תויחנה י"פע ר"מ   
      
הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצ תחנהו הקפסא     98.03.0070
6 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע הנכומ      
ינקית הכישמ לבח ללוכ י"חח ןקת ,'ץניא      

135,020.00   157.00   860.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצ תחנהו הקפסא     98.03.0080
8 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע הנכומ      
ינקית הכישמ לבח ללוכ י"חח ןקת ,'ץניא      

104,400.00   290.00   360.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
מ"ס 051 דע בחורב תינדי שושיג תריפח     98.03.0090
םנומיס ,םימייק םילבכ יוליג ,אוהשלכ קמועבו      
תרזחהו יקנ רפעב יוסיכ ,תינכת ג"ע םתלעהו      
חקפמ רושיאל םאתהב ותומדקל בצמה      

  3,510.00   117.00    30.00 .טקיורפה ק"מ   
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     98.03.0100
ךתחב EPLX גוסמ הובג חתמ וא ךומנ      
    051x4 003 וא תשוחנX4 םוינימולא ר"ממ  
למשח תרבח י"ע םיקפוסמ רשא , המודכ וא      
זוחמ למשחה תרבח ינסחממ הלבוה תוברל      
ןד זוחמ למשחה תרבח יגיצנ םע םואית ,ןד      

 16,280.00    74.00   220.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

284,490.00 30.89.11 קרפ תתב הרבעהל
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../047 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     047 םיגירח

סקנפ יבצ בוחר 11 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
284,490.00 מהעברה      

      
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     98.03.0110
ךתחב EPLX גוסמ הובג חתמ וא ךומנ      
    05X4 59 וא תשוחנ ר"ממx4 ר"ממ  
למשח תרבח י"ע םיקפוסמ רשא ,םוינימולא      
זוחמ למשחה תרבח ינסחממ הלבוה תוברל      
ןד זוחמ למשחה תרבח יגיצנ םע םואית , ןד      

 25,200.00    56.00   450.00 .ןד זוחמ י"חח חקפמ רושיאל םאתהבו רטמ   
      
אוהשלכ קמועב "קספ" ימוקמ רוב תחיתפ     98.03.0120
י"חח הפומ רוביח ךרוצל 'מ 5.1 דע בחורבו      
, שיבכב הביצח / הריפח תוברל .נ.מ וא .ג.מ      
תווצק יוליג תוברל  'דכו הניג , הכרדמ      
תארקל םלשומ ןפואב םנויקנו םילוורשה      
בצמה תרזחהו רובה יולימ ,תופומה עוציב      
י"חח חקפמ תויחנהל םאתהבו ותומדקל      

  3,240.00   108.00    30.00 .למשחה ןנכתמו ק"מ   
      
גוס לכמ םייק י"חח דומע ןוטב דוסי קוריפ     98.03.0130
י"חח דומע תאצוה ךרוצל לדוג לכבו אוהש      
ךפש םוקמל ןוטב תלוספה קוליס ללוכ ,םייק      

  8,100.00 1,350.00     6.00 .טלפמוק ,חקפמה רושיאבו א"תע רשואמ 'חי   
      
תודובע רובע לעופב תודובע יפ לע בצקה     98.03.0140
ירדח :ןוגכ םימייק םינבמ ךותב תויחרזא      
,םייטרפ םינבמו םיפתושמ םינבמ תוגרדמ      
,םימייק םינבמ תורצח ךותב תודובע ללוכ      
ךרואל םימייק םינבמ תוגרדמ ירדח ךותב      
תורקת/תוריק תביצח ,הדוהי גויח בוחר      
םינבמ תורצח תחיתפ ,תוגרדמ ירדחב      
תונזה למשח ילבכ תחנה ךרוצל םימייק      
.םיריידה םע ןלבקה לשםואית ללוכ םינבמל      
,קוריפ ,הביצח תוללוכ תודובעה ,ףסונב      
ףוציר ינוקית ,עבצ ,חיט ,תומלוס ,םוטיא      
לקד ןוריחמ י"פע םולשתה .'וכו שיש      
םינטק םיפקיהבו הינבו הקוזחת םיצופישל      
םאתהבו עוציב תליחת םויל ןכדועמה 51%      

 72,000.00 9,000.00     8.00 'פמוק .י"חח עוציב תוינכתל  
      
דומע לע םינקתומה עורזו סנפ קוריפו קותינ     98.03.0150
קרופמה רמוחה תרבעה ,למשחה תרבח      
םימואיתה לכ תוברל ,היריעה ינסחמל      

  2,400.00   400.00     6.00 'פמוק .טלפמוק ,למשחה תרבח םע םישרדנה  
395,430.00 למשחה תרבח רובע תויחרזא תודובע 30.89 כ"הס  

      
      
      
      

5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג
 

קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../048 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     048 םיגירח

סקנפ יבצ בוחר 11 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ד ח ו י מ  ם י ג י ר ח  40.89 ק ר פ  ת ת       
קודיהב תולעת יולימל 8% טנמצ בצוימ לוח     98.04.0010

 26,250.00   250.00   105.00 .תורוניצה תפיטעל ק"מ   
 26,250.00 דחוימ םיגירח 40.89 כ"הס  
456,480.00 ןוריחמב ןניאש תודובע 89 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

456,480.00 סקנפ יבצ בוחר כ"הס
5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג

 
קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../049 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     049 םיגירח

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יאחוי רב בוחר 10 הנבמ     
ןוריחמב ןניאש תודובע 89 קרפ      

                              35,400.00 םיגירח 20.89 קרפ תת    
                             382,150.00 תרבח רובע תויחרזא תודובע 30.89 קרפ תת    

למשחה            
                              68,750.00 דחוימ םיגירח 40.89 קרפ תת    
                486,300.00 ןוריחמב ןניאש תודובע 89 כ"הס                

   486,300.00 יאחוי רב בוחר 10 כ"הס                            
ירויפיטנומ בוחר 20 הנבמ     
ןוריחמב ןניאש תודובע 89 קרפ      

                              32,900.00 םיגירח 20.89 קרפ תת    
                             421,810.00 תרבח רובע תויחרזא תודובע 30.89 קרפ תת    

למשחה            
                454,710.00 ןוריחמב ןניאש תודובע 89 כ"הס                

דחוימ םיגירח 99 קרפ      
                              18,250.00 דחוימ םיגירח 10.99 קרפ תת    
                              50,000.00 דחוימ םיגירח 20.99 קרפ תת    
                 68,250.00 דחוימ םיגירח 99 כ"הס                

   522,960.00 ירויפיטנומ בוחר 20 כ"הס                            
זוה בד בוחר 30 הנבמ     
ןוריחמב ןניאש תודובע 89 קרפ      

                              40,300.00 םיגירח 20.89 קרפ תת    
                             747,310.00 תרבח רובע תויחרזא תודובע 30.89 קרפ תת    

למשחה            
                              22,500.00 דחוימ םיגירח 40.89 קרפ תת    
                810,110.00 ןוריחמב ןניאש תודובע 89 כ"הס                

   810,110.00 זוה בד בוחר 30 כ"הס                            
השמ קייח בוחר 40 הנבמ     
ןוריחמב ןניאש תודובע 89 קרפ      

                              57,800.00 םיגירח 20.89 קרפ תת    
                           1,094,910.00 תרבח רובע תויחרזא תודובע 30.89 קרפ תת    

למשחה            
                              76,250.00 דחוימ םיגירח 40.89 קרפ תת    
              1,228,960.00 ןוריחמב ןניאש תודובע 89 כ"הס                

 1,228,960.00 השמ קייח בוחר 40 כ"הס                            
המלש ךרד בוחר 50 הנבמ     
ןוריחמב ןניאש תודובע 89 קרפ      

                              30,400.00 םיגירח 20.89 קרפ תת    
                             434,760.00 תרבח רובע תויחרזא תודובע 30.89 קרפ תת    

למשחה            
                              52,500.00 דחוימ םיגירח 40.89 קרפ תת    
                517,660.00 ןוריחמב ןניאש תודובע 89 כ"הס                

   517,660.00 המלש ךרד בוחר 50 כ"הס                            
ביגע סומכ בוחר 60 הנבמ     
ןוריחמב ןניאש תודובע 89 קרפ      

                              39,000.00 םיגירח 20.89 קרפ תת    
                             576,420.00 תרבח רובע תויחרזא תודובע 30.89 קרפ תת    

למשחה            
 

5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג
 

קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../050 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     050 םיגירח

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              86,250.00 דחוימ םיגירח 40.89 קרפ תת    
                701,670.00 ןוריחמב ןניאש תודובע 89 כ"הס                

   701,670.00 ביגע סומכ בוחר 60 כ"הס                            
גוצרה בוחר 70 הנבמ     
ןוריחמב ןניאש תודובע 89 קרפ      

                             103,150.00 םיגירח 20.89 קרפ תת    
                           1,417,190.00 תרבח רובע תויחרזא תודובע 30.89 קרפ תת    

למשחה            
                              16,250.00 דחוימ םיגירח 40.89 קרפ תת    
              1,536,590.00 ןוריחמב ןניאש תודובע 89 כ"הס                

 1,536,590.00 גוצרה בוחר 70 כ"הס                            
זמר דוד בוחר 80 הנבמ     
ןוריחמב ןניאש תודובע 89 קרפ      

                              64,100.00 םיגירח 20.89 קרפ תת    
                             661,600.00 תרבח רובע תויחרזא תודובע 30.89 קרפ תת    

למשחה            
                              80,000.00 דחוימ םיגירח 40.89 קרפ תת    
                805,700.00 ןוריחמב ןניאש תודובע 89 כ"הס                

   805,700.00 זמר דוד בוחר 80 כ"הס                            
סומכ חלפ בוחר 90 הנבמ     
ןוריחמב ןניאש תודובע 89 קרפ      

                              22,400.00 םיגירח 20.89 קרפ תת    
                             271,860.00 תרבח רובע תויחרזא תודובע 30.89 קרפ תת    

למשחה            
                              42,500.00 דחוימ םיגירח 40.89 קרפ תת    
                336,760.00 ןוריחמב ןניאש תודובע 89 כ"הס                

   336,760.00 סומכ חלפ בוחר 90 כ"הס                            
ןגה תטמס בוחר 01 הנבמ     
ןוריחמב ןניאש תודובע 89 קרפ      

                              97,900.00 םיגירח 20.89 קרפ תת    
                             211,690.00 תרבח רובע תויחרזא תודובע 30.89 קרפ תת    

למשחה            
                309,590.00 ןוריחמב ןניאש תודובע 89 כ"הס                

   309,590.00 ןגה תטמס בוחר 01 כ"הס                            
סקנפ יבצ בוחר 11 הנבמ     
ןוריחמב ןניאש תודובע 89 קרפ      

                              34,800.00 םיגירח 20.89 קרפ תת    
                             395,430.00 תרבח רובע תויחרזא תודובע 30.89 קרפ תת    

למשחה            
                              26,250.00 דחוימ םיגירח 40.89 קרפ תת    
                456,480.00 ןוריחמב ןניאש תודובע 89 כ"הס                

   456,480.00 סקנפ יבצ בוחר 11 כ"הס                            
 
 
 
 
 
 
 
 

5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג
 

קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו   .../051 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה ינוג
5960745-30   :סקפ 6960745-30 :'לט ןורשה תמר 22 למעה

05/04/2022
דף מס':     051 םיגירח

  
הנבמ ךס  
   486,300.00 יאחוי רב בוחר 10 הנבמ  
   522,960.00 ירויפיטנומ בוחר 20 הנבמ  
   810,110.00 זוה בד בוחר 30 הנבמ  
 1,228,960.00 השמ קייח בוחר 40 הנבמ  
   517,660.00 המלש ךרד בוחר 50 הנבמ  
   701,670.00 ביגע סומכ בוחר 60 הנבמ  
 1,536,590.00 גוצרה בוחר 70 הנבמ  
   805,700.00 זמר דוד בוחר 80 הנבמ  
   336,760.00 סומכ חלפ בוחר 90 הנבמ  
   309,590.00 ןגה תטמס בוחר 01 הנבמ  
   456,480.00 סקנפ יבצ בוחר 11 הנבמ  

 
  

לכה ךס  
 7,712,780.00  יללכ כ"הס  

  1,311,172.60 מ"עמ %71  
  9,023,952.60 מ"עמ ללוכ כ"הס  

5960745-30:סקפ  6960745-30:לט  ןורשה תמר  22 למעה   מ"עב הסדנה ינוג
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________                             _______________________________
ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש

קובץ: חריגים בלבד סקיה צפו 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


