
ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 

17/12/2016 זרכמ
דף מס':     001 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ת ו א ס נ ו ל כ  י ש א ר ו  ת ו ד ו ס י  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
חטשה ףושח תוברל הינבל חטשה תנכה     01.01.0010

                  120.00 .ךופש יולימו היחמצ קוליסו ר"מ   
      

                   85.00 .תינכות יפל , חטש הביצח וא/ו הריפח ר"מ  01.01.0020
      
יפל , דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     01.01.0030

                   15.00 .תינכות ק"מ   
      
גוס בצמב הפצרל תחתמ דוסי תורוק ןיב יולימ     01.01.0040

                   45.00 .תובכש יתשב קדוהמ 'א ק"מ   
תואסנולכ ישארו תודוסי 10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: מעון לקשיש   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     002 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
0.2 ק ר פ  ת ת  00.20 ק ר פ  ת ת       
      
תודוסי      
      
םיריחמה לכ ףיעסה רואיתב תרחא ןיוצ אל םא      
/ וסחיתי )ןלהלש 20 קרפ לכב( ןלהלש      
לכ)ס"פגמ( 03-ב גוסמ ןוטבל םיסחיתמ      
םיללוכ םיזגראה וא םיעצמה לש םיריחמה      
קודיה ,יולימ / הריפחה תיתחת לש יפוס רושיי      
םיריחמה לכ. םלשומ עוצבל הנכהו רקובמ אל      
עוצב םיללוכ סלייפורקימ /תואסנולכה לש      
לכ תוברל תואסנולכה לכל תינוס הקידב      
תנכהו הקידבה תולע םולשתו הקידבל תונכהה      
ןיוצי. חקפמלו ןנכתמל טרופמ חוד תרבעהו      
תואסנולכה עוצב רמגב יכ שרופמב      
ךמסומ דדומ י"ע ןיכהל ןלבקה לע סלייפורקימ/      
רחאל תואסנולכה םוקימל תודע תוינכות      
ןנכתמה תוסחיתהו תקידבל הריבעהלו עוצבה      
סנולכה רטוקמ 5% לע הלועה היטס לכ      
ןוקית בייחת סנולכל עבקנ רשא םוקימהמ      
תולע תידעלבה ןנכתמה תעיבקל םאתהב      
הדימב םינוקיתה תולעו תוינכותה תנכה      
. ידעלבה ןלבקה ןובשח לע ויהי ושרדיו      
      
תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ      02.00.0010

                    1.00 םירבוע/םידדוב ק"מ   
      
הדובעה.'מ 5 קמועב 53 רטוק תואסנולכ     02.00.0020

                   75.00 ..עלצב םיחודיק-03.2-ב ןוטב-1:תללוכ רטמ   
      
הדובעה.03-ב ןוטב תוטלפ תודוסי תקצי     02.00.0030

                    2.00 .תוריפח-.032-ב ןוטב-1:תללוכ ק"מ   
0.2 קרפ תת 00.20 כ"הס          

      
ה פ צ י ר  ת ו ר ו ק ו  ם י פ צ ר מ  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןלהל םיזגראה וא הזר ןוטבה לש םיריחמה לכ      
ןיב רופחה רפעה בטיממ רזוח יולימ םיללוכ      
עוצבל הנכהו יפוס רושיי הפצרה רשקה תורוק      
תורוק תא תקצל שי יכ שרופמב ןיוציםלשומ      
2 תפסותב הפצרה תיתחת הבוג דע הפצרה      
תמרה תחטבהל קיודמ עוצב חיטבהל שי( מ"ס      
הפצרה תורוק לש הדידמה )תווצקב לזרבה      
ןיוצמל םאתהב הפצרה תיתחת דע היהת      
. ידרשמ ןיבה יללכה טרפמב      
      
      
      
      

10.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מעון לקשיש   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     003 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םירמוחה לכ ללוכ תויומכה תמישרב ריחמה      
תמלשהל םישורדה הבכרההו תודובעהו      
רקלק,םילכ ץעב שומיש:ןוגכ,הדובעה      
ןוטב תנגהל קיטסלפ םינבלוגמ םיטוח,םירפתל      
תוניפב םיסונוק קיטסלפ ישלושמ ןכבו,יולג      
יללכה טרפמל םאתהב םימ יפאו םיעקשהו      
עוציבל שרדיי רשא רמוח לכו תינכותה,דחוימה      
יללכה טרפמה יפל תמלשומו תרמגומ הדובע      
דרפנ יתלב קלח הווהמ סוסיבה ח"וד,      
.זרכמהמ      
      
הפצר ,מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב תפצר תקיצי     02.01.0010

                  100.00 .היולת ר"מ   
      
הפצר ,מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב הרקת תקיצי     02.01.0020

                  100.00 .היולת ר"מ   
      
02 בחור )דוסי תורוק( הפצר תורוק תקיצי     02.01.0030

                    5.00 מ"ס ק"מ   
      

                    2.00 .מ"ס 05 תורוק בחור,ל"נכ ק"מ  02.01.0040
      
02 בחורב תורוקל תחתמ דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0050

                   60.00 .מ"ס רטמ   
      
05 בחורב תורוקל תחתמ דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0060

                   10.00 .מ"ס רטמ   
      
02 הבוגב הפצרך תחתמ דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0070

                   90.00 .מ"ס רטמ   
      
תחתמ מ"מ 3.0 יבועב ןיטאילופ תועירי עצמ     02.01.0080

                  100.00 .הפצרל ר"מ   
      
דוסי תורוק תחירמ,תוריקו דוסי תורוק םוטיא     02.01.0090

                   10.00 .ע"ש וא "567 םוגוטסלא" רמוח םע ר"מ   
      
םע ןפודנר תוחול י"ע םידומע ימרט דודיב     02.01.0100

                   18.00 .מ"ס 2 יבועב יטנמצ החירמ ר"מ   
      
ןיוזמ ןוטבמ תוגרדמל ןוטב יחטשמ ךמת ריק     02.01.0110
בוציע,ןויז,)ףרוצמ טרפ יפל( תודוסי ללוכ      

                   75.00 .הריפחו םיזקנ,הדרפה ירפת םוטיאו ק"מ   
הפציר תורוקו םיפצרמ 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      

קובץ: מעון לקשיש   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     004 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
,תוינוציחה תויקפואה תורוגחה םידומעה ריחמ      
תוריקב ןוטבה יטנמלא לכו הרקתה תורוק      
ןיריטסילופ תוחול תפסות ללוכ םיינוציחה      
יופיצ םע מ"ס 2 יבועב )רק-לק( P-03 ףצקומ      
רוק ירשג דודיבל םידדצה ינשמ חיט טנמצ      
ע"וש וא גנוטיא תרצות וא "סקדא" תמגודכ(      
חיטה תודובע עוצב ןמזב תשרה עוצב תוברל      
02 תטלוברשאו ל"נה תוחולל לעמ ןבא  / ץוח      
רוקה ירשגל רבעמ )דצ לכמ( תוחפל מ"ס      
םיטנמלאהו רוקה ירשג דודיב תפסונ הרהבהל      
םלושי אלו דוחל דדמיי אל תשרה ללוכ ל"נה      
הלולככ ותולע תא םיאורו דרפנב ורובע      
. םינושה ןלבקה יריחמב      
      

                    7.00 תינכתה יפל םינוש םיכתחב ידומע תקיצי ק"מ  02.02.0050
      

                    2.00 םירוביח ללוכ הלוגרפ לש הדלפ היצקורטסנוק ןוט  02.02.0060
      

                    1.00 03-ב הלוגרפ ידומע תקיצי ק"מ  02.02.0061
      

                    2.00 .03-ב הלוגרפ ןוטב תורוק ק"מ  02.02.0062
םידומעו תוריק 20.20 כ"הס          

      
ת ו ק ע מ ו   ת ו ר ו ק  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
,תוינוציחה תויקפואה תורוגחה םידומעה ריחמ      
תוריקב ןוטבה יטנמלא לכו הרקתה תורוק      
ןיריטסילופ תוחול תפסות ללוכ םיינוציחה      
יופיצ םע מ"ס 2 יבועב )רק-לק( P-03 ףצקומ      
רוק ירשג דודיבל םידדצה ינשמ חיט טנמצ      
ע"וש וא גנוטיא תרצות וא "סקדא" תמגודכ(      
חיטה תודובע עוצב ןמזב תשרה עוצב תוברל      
02 תטלוברשאו ל"נה תוחולל לעמ ןבא  / ץוח      
רוקה ירשגל רבעמ )דצ לכמ( תוחפל מ"ס      
םיטנמלאהו רוקה ירשג דודיב תפסונ הרהבהל      
םלושי אלו דוחל דדמיי אל תשרה ללוכ ל"נה      
הלולככ ותולע תא םיאורו דרפנב ורובע      
. םינושה ןלבקה יריחמב      
      
בחורב םינוש םינכתחב תודרוי תורוק תקיצי     02.04.0010

                    2.00 מ"ס 02 ק"מ   
      
םינוש םינכתחב ,םיקעמו תונוילע תורוק תקיצי     02.04.0020

                   17.00 .מ"ס 02 ,04,  בחורב ק"מ   
      

                    7.00 .ןוילעב קלחב לק עופישב קלחומ חטשמ ק"מ  02.04.0021
תוקעמו  תורוק 40.20 כ"הס          

      
      
      

קובץ: מעון לקשיש   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     005 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ ל ש ה ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י  50.20 ק ר פ  ת ת       
ה ק י צ י       
      

                    1.50 02/02 ךתחב הינבל לעמ תורוגח תקיצי ק"מ  02.05.0030
      

                    1.50 02/01 ךתחב ךא ל"נכ ק"מ  02.05.0040
      
מ"ס 02 בחורב תויכנא תורוגח תקיצי     02.05.0050

                   15.00 )תובארטש( רטמ   
      

                   15.00 מ"ס 01 בחורב ךא ל"נכ רטמ  02.05.0060
הקיצי תומלשהו םייניב תוקיצי 50.20 כ"הס          

      
ן ו י ז  ת ד ל פ  60.20 ק ר פ  ת ת       
      
םיינוציחה ןוטבה יטנמלא לכו תורקתה יריחמ      
P-03 ףצקומ ןיריטסילופ תוחול תפסות ללוכ      
ינשמ חיט טנמצ יופיצ םע מ"ס 2 יבועב רק-לק      
וא סקדא תמגודכ ( רוק ירשג דודיבל םידדצה      
תשר עוצב תוברל ) ע"וש וא גנוטיא תרצות      
מ"ס 02 תטלוב רשאו ל"נה תוחולל לעמ חיטל      
הרהבהל רוקה ירשגל רבעמ דצ לכמ תוחפל      
ל"נה םיטנמלאהו רוקה ירשג דודיב תפסונ      
ורובע םלושי אלו דוחל דדמיי אל תשרה ללוכ      
יריחמב הלולככ ותולע תא םיאורו דרפנב      
ןימזהל שי יכ שרופמב ןיוצי. םינושה ןלבקה      
םה רשאכ סלייפורקימ תואסנולכה לזרב תא      
תרישק רתות אל ךרואה לכל לעפמב םיכתורמ      
םאתהב הדידמה חטשב תואסנולכה לזרב      
. ריחמב תפסות לכ אלל ןלהלש לזרבה ףיעסל      
      
ןויזל לזרב רודיסו הלבוה הקפסא     02.06.0010

                   10.00 םינוטב תותשרו ןוט   
ןויז תדלפ 60.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: מעון לקשיש   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     006 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ת ו צ י ח מ ו  ץ ו ח  ת ו ר י ק  10.40 ק ר פ  ת ת       
      

                   90.00 מ"ס 22 יבועב גנוטיא יקולבמ ץוח תוריק תינב ר"מ  04.01.0010
      
יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ תיינב     04.01.0020

                   40.00 .)םירוח  5(מ"ס 02 ר"מ   
      

                   20.00 מ"ס 01 בחורב תא ל"נכ ר"מ  04.01.0030
תוציחמו ץוח תוריק 10.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הינב תודובע 40 כ"הס          
קובץ: מעון לקשיש   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     007 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו ג ג  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
םע ןוילע רמג ללוכ םיגוסה לכמ תועיריה ריחמ      
ןיב םירוביחה תעיבצו עבטומ ןבל טגירגא      
םוינימולא עבצ תובכש יתש םע תועיריה      
תוללוכ תודובעה לכ. ןרציה תוארוהל םאתהב      
תדועת דגנכ םינש 01 ךשמל ןלבקה תוירחא      
זרכמה יאנתל םאתהב לכה ביטו תוירחא      
טרפמלו ידרשמ ןיבה יללכה טרפמל      
רתיה ןיב םיללוכ םוטיאה תודובע ריחמדחוימה      
ךרוצל ריהז קוריפו גגה לע םייקש המ לכ וניפ      
. שדחה גג לע שדחמ הנקתה      
      
וד תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא     05.01.0020
יבועב ןמוטיבמ הנושארה העיריה ,תויתבכש      
הינשה העיריהו ,תיכוכז יביס ןויז םע מ"מ 4      
S.B.S ירמוטסלא רמילופ תפסותב ןמוטיבמ      
לקשמב רטסאילופ דבל ןויז םע ,מ"מ 4 יבועב      

                  120.00 .דחוימה ינכטה טרפמה יפל לכה .רמ/רג 081 ר"מ   
      
"םוטיא תועוצר" תמחלה י"ע תוקלור םוטיא     05.01.0030
לש תובכש 2-מ תויושע ,מ"ס 05 בחורב      
תפסות םע תוללכושמ תוינמוטיב תועירי      
מ"מ 4 העיריה יבוע .S.B.S ירמוטסלא רמילופ      
.רמ/רג 081 לקשמב רטסאילופ דבל ןויז םע      

                   60.00 .דחוימה ינכטה טרפמה יפל לכה רטמ   
      
תוקעמה לע תוינמוטיב יופיח תועוצר עוביק     05.01.0040
םוינימולא ליפורפ תועצמאב תוקלורה רוזאב      
יולימ ללוכ ע"וש וא דרא תוכתמ תרצותמ      
רמוח י"ע הקעמהו ליפורפה ןיבש חוורמה      

                   60.00 .ינתירואילופ ירמוטסלא המיטא רטמ   
      
ףצקומ ןירטסאילופ תוחול י"ע גגל ימרת דודיב     05.01.0050
52 יבחרמ לקשמבו  מ"ס 3 יבועב םיצרוחמ      

                  120.00 .ק"מ/ג"ק ר"מ   
תוגג םוטיא 10.50 כ"הס          

      
ם י ע ו פ י ש  ן ו ט ב ו  ת ו ג ג  ת נ ב ל ה  50.50 ק ר פ  ת ת       
      
טיטמ מ"ס 6X6 תודימב תושלושמ תוקלור     05.05.0020

                   60.00 .)דרפנב דדמנ הקלורה םוטיא( 3:1 יטנמצ רטמ   
      
ןוטב( ףצקומ ןוטב םע תוגגל םיעופיש תריצי     05.05.0030
ק"מ/ג"ק 0001 לש יבחרמ לקשמ לעב )לק      

                    8.00 .52 קזוח ק"מ   
םיעופיש ןוטבו תוגג תנבלה 50.50 כ"הס          

      
      
      

קובץ: מעון לקשיש   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     008 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר פ ת  ם ו ט י א  60.50 ק ר פ  ת ת       
      
ןיב ( םייקפוא םיינוציח תוטשפתה ירפת םוטיא     05.06.0010
5 בחורב תוריקה ןיב םייכנא וא )גגה תוקעמ      
דח יסקפוא ןתירוא ילופ סיסב לע קיטמב מ"ס      
5 לש קמועב לקלקה תאצוה ללוכ יבכר וד וא      
רושיי ןוטבל םיקובדה םירוריפה תסמה מ"ס      
תרדחהו , קסידב הזחשה י"ע רפתה תונפד      
-כ לש קמועל מ"מ 55 לש רטוקב יוביג ליפורפ      
תחירמ ,בלוצמ ףצקומ ןליטאילופמ מ"ס 3      
קיטסמב רפתה יולימו המיאתמ דוסי תבכש      
הטסורינ לנפמ מ"ס 5 יבוע יוסיכו ליעל רומאכ      

                   18.00 . רטמ   
      
יוסיכ םע םיימינפ תוטשפתה ירפת לבא ל"נכ     05.06.0020

                   18.00 . בחורה לכל הטסורינ לנפ רטמ   
םירפת םוטיא 60.50 כ"הס          

      
ת כ ר ע מ ב  ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  22.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ ח  ת ו ח י ר מ ב  ת י נ מ ו ט י ב       
      
יטנמצ חיטב םיתורישב תוריקו תופצר םוטיא     05.22.0030
.ע"וש וא "ליסומרת" גוסמ ילוארדיה םטוא      
יפל לכה תובכש יתשב ר"מ/ג"ק 4 לש תומכב      

                   20.00 .דחוימה ינכטה טרפמה ר"מ   
תומח תוחירמב תינמוטיב תכרעמב תופצר םוטיא 22.50 כ"הס          

      
ת ו ב י ט ר  ץ צ ו ח  ך ב ד נ  13.50 ק ר פ  ת ת       
      
םינפו ץוח תוריקל תחתמ תוביטר ץצוח ךבדנ     05.31.0010
3 י"ע ,מ"ס 03 בחורב םיבוטר םירדחב      
וא ר"מ/ג"ק 5.4 לש תומכב "טוקנילפ" תוחירמ      
וא "I-2 זפילופב" גוסמ תינמוטיב העירי תחנה      

                   60.00 .ע"וש רטמ   
תוביטר ץצוח ךבדנ 13.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
קובץ: מעון לקשיש   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     009 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ץ ע  ת ו ת ל ד  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
ריחמב לולכ םיפוקשמ ןוטיב הרעה      
בתכבו תוינכותב תונייוצמה תודימה.תלדה      
םיריחמהרוא חתפ תודימ םניה תויומכה      
, תועבצא יניגמ ,רתויב חבושמ לוזרפ םיללוכ      
יפל לכה 'דכו םינספט - ןמש יריזחמ , טוליש      
בחורש שרופמב ןייוצי. ןנכתמה רושיאו תריחב      
תנקותמ וב ריקה בחור לכל היהי םיפוקשמה      
יופיחו חיט תלדה לש רמגה תובכש ללוכ תלדה      
. הקימרק      
      
טרפמה יפל העיבצו ףוקשמ ללוכ ץע תלד     06.01.0010
לכה  מ"ס 012/511 תודימב דחוימה ינכטה      

                    1.00 3-ד סופיט ,תורגנה תמישר יפל 'חי   
      

                    2.00 6-ד סופיט מ"ס 012/59 תודימב ל"נכ 'חי  06.01.0020
      
5-ד סופיט , מ"ס 012/58 תודימב ךא ל"נכ     06.01.0030

                    3.00 . םיכנל הזיחא תידי ללוכ 'חי   
ץע תותלד 10.60 כ"הס          

      
ד י  ז ח א מ ו  ח ב ט מ  ת ו נ ו ר א  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
תוריגמו םיאת בלושמ ןותחת חבטמ ןורא     06.02.0040
תמישר יפל לכה ,מ"ס09/06/0091 תודימב      

                    1.00 01-א ןוילג 8-א סופיט , תורגנה 'חי   
      
32/08 ךתחב קוב ץע לגרסמ םיליעמ תילת     06.02.0090
יפל לכה היילת יוו םע מ"ס 021 ךרואבו מ"מ      
יופיצ םע FDM וא 01-א ןוילג תורגנה תמישר      

                    2.00 .לכירדאה תריחב יפל ןווגב הקימרופ 'חי   
      
דבל חיטש םע םיטקלפ תילתל ץע ילגרס ינש     06.02.0100
לכה מ"ס 26 הבוגב םהיניב 3 הגרד שא ןיסח      
םע FDM וא 01-א ןוילג תורגנה תמישר יפל      

                    3.00 .לכירדאה תריחב יפל ןווגב הקימרופ יופיצ רטמ   
      
תרצות מ"ס 021/08 תודימב  תועדומ חול     06.02.0110
תמישר יפל לכה ,ע"וש וא "2002 ןווגמ" תרבח      

                    2.00 01-א ןוילג תורגנה 'חי   
      
הטסורינ תיזח 6801 ט"קמ ריינ תובגמל ןקתמ     06.02.0150
תיתחת ,ע"וש וא "לנמ" קוויש הטסורינ סיסבו      

                    4.00 .מ"ס 501 הבוגב ןקתמה 'חי   
      
ט"קמ לעננ ובמג הטסורינמ טלאוט ריינל ןקתמ     06.02.0190

                    4.00 ע"וש וא .ל.נ.מ תרבח קוויש 7303 'חי   
      

20.60 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מעון לקשיש   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     010 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרבח קוויש 8204 םגד ילזונ ןובסל ןקתמ     06.02.0200

                    4.00 ע"וש וא , מ"מ 8.0 יבועב 403 הטסורינ ל.נ.מ 'חי   
די זחאמו חבטמ תונורא 20.60 כ"הס          

      
ם י ג ר ו ס  ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  30.60 ק ר פ  ת ת       
ת ו ק ע מ ו       
      
זחאמ ללוכה םיקלח ינש םיכנ אסכל די זחאמ     06.03.0050
טרפ יפל  עובק זחאמו םמורתמ יטפלא      
תבכש יופיצבו הטסורינמ תורגסמה תמישרב      

                    2.00 קיטסאלפ 'חי   
      
SHR 03/03/03 ליפורפמ ץוח תונולחל גרוס     06.03.0070
תמישרב יסופיט טרפל םאתהב לכה מ"מ      
עוציב ללוכ ריחמה (תינכת יפל, תורגסמה      
ללוכו ) לוענמו םוריח תאיצי חתפ םע גרוס      
ןנכתמה תריחב יפל ןווגב רונתב עבצו םח ןוולג      

                   25.00 . ר"מ   
תוקעמו םיגרוס הדלפ תותלד 30.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס          
קובץ: מעון לקשיש   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     011 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ פ  - ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  ת ר נ צ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
םיחנומה םירזיבאהו תורונצה יריחמ .1      
וא/ו הריפחה תדובע תא םיללוכ ,עקרקב      
לש םיריחמה לכ .2 .עקרקה יגוס לכב הביצחה      
העיבצה תא םיללוכ םייולגה תכתמה יקלח      
      
רטוקב רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0010
וא םייומס םייולג םינקתומ םירק  םימל 2"      
םיחפס תוברל תוגרבהב םירבוחמ  ,יולימב      

                   15.00 . ןוטב תפיטעו רטמ   
      
םימחו םירק םימל  בלוצמ ןליתאילופ תורונצ     07.01.0020
מ"מ 61  רטוקב )לוגיטלמ( םוינימולא ןיערג םע      
תוברל םירבעמו תוריקב םייומס םינקתומ      

                   30.00 . ןוטב תפיטעו רוביח יחפס רטמ   
      

                   15.00 ל"נכ הנקתה , לוגיטלומ מ"מ 02 רטוק ךא ל"נכ רטמ  07.01.0030
      

                   20.00 ל"נכ הנקתה , לוגיטלומ מ"מ 52 רטוק ךא ל"נכ רטמ  07.01.0040
םימחו םירק םימ תרנצ 10.70 כ"הס          

      
ם י מ ו ת ס ש  ,ם י ז ר ב  ,ם י פ ו ג מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 ביגש , הזנורבמ ,4/3"  רטוק םיירודכ םיזרב 'חי  07.02.0010
      
2" הפירש זרב ללוכ , תינקת שא יוביכ תדמע     07.02.0020
2" רטוקב םיקונרז 2 , ץרוטש דמצמ םע      
קנזמ , ץרוטש ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו      
םע רטמ 03 ינקת שא ןולגלג 2" סוסיר/ןוליס      

                    1.00 'פמוק . ירודכ זרב  
      
,תלעונ תלד םע סלגרביפמ יוביכ דויצל םיזגרא     07.02.0030

                    1.00 'פמוק ריקל םירבוחמ ,מ"ס 03/08/021 תודימב  
      

                    1.00 ג"ק 6 השבי הקבא יפטמ 'חי  07.02.0040
םימותסש ,םיזרב ,םיפוגמ 20.70 כ"הס          

      
ד ו ד י ב  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ CVP ילוורשב ןתירואילופ דודיב ריחמ .1      
. תיתשורח הקיציב דודיבהו לוורשה ריחמ      
רטוקו גוס לכמ רזיבא לש דודיבה תולע      
תרנצ רטמ לש דודיבכ בשוחת      
      
ילוורשמ םימח םימ תורונצל דודיב     07.03.0010
תורונצל ,2/1"-4/3"  יבועב "סקלפמרא"      

                    5.00 יס.יו.יפ-מ קיבד טרס ללוכ 1" דע רטוקב רטמ   
דודיב 30.70 כ"הס          

קובץ: מעון לקשיש   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     012 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
בויבו ןיחולד  תרנצל םיחפסה לכ  :תורעה      
ילעב ויהי - היולג החנהב )קיטסלפמו תכתממ(      
ןיע ילב וא םע םיחפסה יריחמ .תרוקיב ןיע      
.הז הזוח תרגסמב םיהז ויהי תרוקיב      
      
םינקתומ ,מ"מ 04 רטוקב ,ןליפורפילופ תורונצ     07.04.0010
, םיחפס תוברל ,יולימב וא ,םייומס  ,םייולג      

                   30.00 . ןוטב תפיטעו רטמ   
      
םינקתומ ,מ"מ 05 רטוקב ,ןליפורפילופ תורונצ     07.04.0020
, םיחפס תוברל ,יולימב וא ,םייומס  ,םייולג      

                   20.00 . ןוטב תפיטעו רטמ   
      
ההובג תופיפצב  ןליתאילופ תורונצ     07.04.0030
    )E.P.D.H( םייולג םינקתומ מ"מ 011  רטוקב,  
תפיטעו , םיחפס תוברל ,יולימב וא ,םייומס      

                   40.00 )םשג ימ זוקינ + םיכפש (. ןוטב רטמ   
      

                    2.00 4" רטוק C.V.P רורווא  עבוכ 'חי  07.04.0040
      
תרוקיב תספוק ,יפות םוסחמ ,הפצר םוסחמ     07.04.0050
םייושע מ"מ 05/001 רטוקב הליגר וא תלפונ      
תשרו תעבורמ תרגסמ תוברל ןליפורפילופמ      

                    5.00 .הטסורינמ גרבומ הסכמ וא 'חי   
      
טיבלד זקנ רמלד תרצות 4" םשג ימ טלוק     07.04.0060

                    3.00 6S15". 'חי   
רורוויאו םיזקנ תכרעמ 40.70 כ"הס          

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  50.70 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז י ב א ו       
      
ויהי סרחמ םיירטינסה םילכה לכ ).1(  :תורעה      
.'א גוסמ      
      
תרצות תמגודכ היולת ןבל סרחמ הלסא     07.05.0010
סופיט הסכמו בשומ ללוכ , "םטול םגד -הסרח"      
לכימ ללוכ , םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ      
לכימה לש תמדקומ הנקתהו  יומס החדה      

                    2.00 . יומסה 'חי   
      
די זחאמ ללוכ םיכנל תדעוימ ךא ל"נכ הלסא     07.05.0020
תושיגנה ץעוי תושירד יפל ינקת הטסורינמ      

                    1.00 . יומס החדה לכימ תוברל 'חי   
      
הנקתהל ילבוא ינחלוש ,ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.05.0030
תפקר" םגד "הסרח" תרצות תמגודכ הנותחת      
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ ," ןותחת      

                    3.00 ךרע הווש וא , ןופיסו 'חי   
50.70 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: מעון לקשיש   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     013 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תמגודכ ןבל סרחמ 'מס 04/04 םיכנ רויכ     07.05.0040
םע םלשומ ןקתומ הרטפ םגד "הסרח" תרצות      

                    1.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו םירזיבאה לכ 'חי   
      
םימו זוקינל רוביח תוברל רטיל 06 למשח  דוד     07.05.0050

                    1.00 'פמוק . המלש הנקתהו  
      
זרב תוברל "רוקמא" תרצות היתש ימ ררקמ     07.05.0060
םימ 'קנל תורבחתהו םורכ הפוצמ היתש      

                    1.00 'פמוק . תינכות יפל הפצר םוסחמו  
ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 50.70 כ"הס          

      
י ח ט ש מ  ,ם י מ ר ז מ  ,ם י ז ר ב  60.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש  ,ש י ש       
      
םרזמ וא/ו זרב וא/ו הללוס ריחמ :הרעה      
תוברל - הדימעב שיש וא רויכה לעמ הנקתהל      
לכו ,ןיירושמ שימג רוניצ םע "לינ" יזרב /זרב      
תמלשומ הנקתה םשל שרדנה      
      
ךרוא תבבותסמ הרצק היפ ,הדימעב הללוס     07.06.0010
"תמח" תמגודכ .םורכ רומיג מ"מ 241 היפ      
הווש וא ,  241003 ט"קמ ,"ורגלא" תרדיסמ      

                    3.00 .ךרע 'חי   
      
י"ע הלעפה , הדימעב ,םיכנל םירק םימ זרב     07.06.0020

                    1.00 P-507 "וטסרפ" תמגודכ טומ 'חי   
      
תרצות תמגודכ ריקהמ מ"מ 001 ךפוש זרב     07.06.0030
תידי  םע 802003 ט"קמ 2/1" רטוק "תמח"      

                    1.00 טילקב 'חי   
      
+ ימינפ ףוג :ללוכה ןוחלקמל ךרד 3 ץופרטניא     07.06.0040
תמגודכ . ךרד 3 ריק תכרעמל ינוציח יוסיכ      
+ ךרע הווש וא ."טסרווא" תרדסמ "תמח"      

                    1.00 . שימג רוניצו תחלקמ שאר 'חי   
תונוש ,שיש יחטשמ ,םימרזמ ,םיזרב 60.70 כ"הס          

      
. ת ו נ ו ש  70.70 ק ר פ  ת ת       
      
ויקלח לכ 5021 י"תל תכמסומ הדבעמ רושיא     07.07.0010
הנמזה תורגא םולשת תוברל םייטנוולרה      
םיאתמ יפוס רושיא תאצמהו הנקתהה רושאל      
י"תו שא יוביכ יזרבו היצלטסניא 5021 י"תל      

                    1.00 'פמוק . שא ינולגלג 2 קלח 6022  
. תונוש 70.70 כ"הס          

      
םינפ - האורבת ינקתמ 70 כ"הס          

קובץ: מעון לקשיש   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     014 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת י מ  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      

                   90.00 ףכירמ מ"מ 52 רוניצ רטמ  08.01.0050
םיליבומ 10.80 כ"הס          

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      

                   40.00 YX2N5.2X3  לבכ רטמ  08.02.0050
      

                   50.00 YX2N5.1X3  לבכ רטמ  08.02.0060
      
ר"ממ CVP  61 ידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.0070
תולעת ג"ע םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

                   90.00 . תשר רטמ   
םיכילומו םילבכ 20.80 כ"הס          

      
ת ו י נ ב ו  ת ו ק י צ י  ת ו ר י פ ח  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
רדגומ אלש תומוקמב םייק םיקולב ריקב רבעמ     08.03.0010
לש שארמ רושיאו השירד י"פע הדוקנכ      
לכבו אוהש גוס לכמ ריקב רבעמה. חקפמה      
היצלטסניאו םילבכ רבעמל שרדנה רטוק      
רבעמה , מ"ס 51X53 רבעמה לדוג -תילמשח      
ודדמיי אל , דבלב תולעת תרבעהל שמשי      

                    2.00 'פמוק . םילבכ וא-ו תרנצ ירבעמ  
תוינבו תוקיצי תוריפח 30.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
לעב רפמא 04  דע לש םרזל יבטק דח ז"אמ     08.05.0150
םייק חולב ונתקתה תוברלAK01 קותינ רשוכ      

                    6.00 . 'חי   
      
ונקתתה תוברל A30.0/A04X4 תחפ רסממ     08.05.0185

                    1.00 םייק חולב 'חי   
למשח תוחול 50.80 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ד ו ק נ  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
תודוקנה לכ תרחא רמאנ םא טרפ : הרעה      
םיכילומ 5 דע ר"ממ 5.2 ךתחב םילבכ תוללוכ      
, הדוקנה דעו חולהמ CVP תלעת וא-ו תרנצ ,      
."לרס" תמגוד תומוטא םירוביח תואספוק      
הנקתהה . ט"הת , "סיווג" תרצות  םירזיבא      
תוציחמו סבג תוציחמ , םיקולב , ןוטב תוריקב      
.דרפינב ודדמי תולעתו תומלוס  תוקירפ      
      
      

60.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מעון לקשיש   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     015 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
גוס לכמ , טלוו 032 הרואת ףוגל רואמ תדוקנ     08.06.0010
וא-ו םיכילומ , CVP תלעת וא תרנצ :ללוכ      
הרואתה ףוגמ ר"ממ 5.1X6 דע ךתחב םילבכ      
תומוטא ירוביח תואספוקו למשח חולל דע      
וא-ו "סיווג" גוסמ ז"מ תוברל "לרס" תמגוד      
ףילחמ קיספמ וא-ו "סיווג" תרצות ראומ ןצחל      
גוס לכמ ףוג תנקתה ללוכ "סיווג" תרצות      

                   38.00 . אוהש 'קנ   
      
חנומ YX2N4X3 דע  לבכ תוברל ןגזמל הדוקנ     08.06.0070
תוברלו דרפנב ורחמותש תשר חולעת ג"ע      

                    4.00 הבעמה דיל טקפ גוסמ רזיבא 'חי   
      

                    4.00 טטסומרטל יקנ 'קנ  08.06.0075
      
YX2N5.2X3 לבכ תוברל עקש בר  תדוקנ     08.06.0130
תורוניצ 2 , ףכירמ מ"מ 61  תורוניצב לחשומ      
טסלפ .א.ד.ע גוסמ רזיבאו   מ"מ 32 ףכירמ      
ללוכה D-71 םגד ט"הת וא ת"הע הנקתהל      
JR-54 יעקש העברא ,  םינבל םיעקש  העברא      
לבכו רזיבאו JR-54 רזיבאל םימאתמ ללוכ       

                    5.00 . טלפמוק לכה , בשחמ יעקשל 7TAC 'קנ   
      
YX2N5.2X3 לבכ  תוברל עקש בר  תדוקנ     08.06.0135
רוניצ  , ףכירמ מ"מ 61  תורוניצב לחשומ      
טסלפ .א.ד.ע גוסמ רזיבאו   מ"מ 32 ףכירמ      
ינש ללוכה D-41 םגד ט"הת וא ת"הע הנקתהל      
ללוכ  JR-54 יעקש ינש ,  םינבל םיעקש      
TAC 7 לבכו  רזיבאו JR-54 רזיבאל םימאתמ      

                    2.00 . טלפמוק לכה , בשחמ יעקשל 'קנ   
      
YX2N5.2X3 לבכ תוברל עקת תיב תדוקנ     08.06.0230
ינש דע PI-55 םימ ןגומ ט"הת סיווג רזיבאו      

                    1.00 תפתושמ תרגסמב םירזיבא 'קנ   
      
לבכ םע מ"מ 91 רוניצ תוברל הזירכ תדוקנ     08.06.0250

                    6.00 ויתוצק ינשב רוביחו ינקת הזירכ 'קנ   
      
מ"מ 91 רוניצ תוברל דואמ ךומנ חתמ תדוקנ     08.06.0260

                   10.00 הלחשה טוח םע 'קנ   
      
לבכ םע מ"מ 91 רוניצ תוברל שא יוליג תדוקנ     08.06.0270

                    8.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל נקת שא יוליג 'קנ   
      
םע הלחה טוחו 52 רוניצ תוברל VT תדוקנ     08.06.0280

                    2.00 ט"הת הנטנא רזיבאו 55 אספוקב תמויס 'חי   
      
      
      

60.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מעון לקשיש   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     016 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לבכ תוברל רורוויא חופמ תדוקנ     08.06.0290
    YX2N5.1X3 טקפ יבטק וד קספמו A61X2  
רואמ תדוקנמ ןזויש חופמה עונמ דיל ןקתויש      

                    3.00 טלפמוק לכה , םיתוריש רדחב 'חי   
      
הנגה תשר םע ריקב הנקתהל 8" רורוויא חופמ     08.06.0300
םיחא תרצות תמגוד ינוויכ דח יזאפ דח עונמו      
לכה , תומלשומ הנקתהו הקפסה תוברל קלופ      

                    3.00 טלפמוק 'חי   
םירזיבאו תודוקנ 60.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
יבגל ינכט טורפ העצה םע שיגהל שי -הרעה      
הרואת יפוג ,תינכותב םיעיפומה הרואת יפוג      
. החגשה ןמיס / ןקת ות ילעב תויהל םיבייח      
      
.תורונ םיללוכ הרואתה יפוג לכ :הרעה      
      
ןעטמ םיללוכ םורחה תרואת יפוג לכ :הרעה      
.תוחפל תוקד 09 לש םורחב הקפסאל רבצמו      
      
דל שאטנפ םגד שעג תרצות W16 הרואת ףוג     08.07.0020

                   14.00 רביירד םע תיטסוקא הרקתב עוקש 'חי   
      
W02 דל סקיפ םגד  שעג תרצות הרואת ףוג     08.07.0030

                    6.00 . תהבגומ תיכוכז יוסיכ םע 'חי   
      
LLEWCAM תרצותמ יתילכת דח הרואת ףוג     08.07.0040
דל תרונו םוריח לולכמ םעו האיצי טלש םע      

                    1.00 2  קלח 02 ןקת יפל 'חי   
      
LLEWCAM תרצותמ יתילכת דח הרואת ףוג     08.07.0050
W3 דל תרונו םוריח לולכמ םע XULYX םגד      

                    9.00 2  קלח 02 ןקת יפל 'חי   
      
תינומרח םגד W 71 דל תרונ םע הרואת ףוג     08.07.0070

                    6.00 שעג תרצחת דל 'חי   
הרואת יפוג 70.80 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
ךמסומ יאלמשח לש 'יגרב הדובע תעש     08.08.0010

                   20.00 . חקפמה רושיאב ע"ש   
      
      
      
      

80.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מעון לקשיש   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     017 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוחכונב עצובמה ןקתמל קדוב סדנהמ תרוקב     08.08.0030
יאלמשח"-ו "רזוע יאלמשח" תוחפל לש      

                    1.00 'פמוק .תואצוהה לכ ללוכ ,"ךמסומ  
תונוש 80.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח ינקתימ 80 כ"הס          
קובץ: מעון לקשיש   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     018 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  01.90 ק ר פ  ת ת       
      
םיחתפ דוביע ללוכ חיטה תודובע ריחמ :הרעה      
לכב םילוגע וא/ו םייתשק םיינבלמ )םיפילג(      
תמקה תא םיללוכ םיריחמה לכ.אוהש בחור      
הדובעה עוציבל םישורדה םימוגיפה קוריפו      
עוצבל שורדה םוגיפ גוס לכמו אוהש הבוג לכב      
תונקתל םאתהב לכה הדובעה לש םלשומ      
עוצב ללוכ ץוח חיטה ריחמ הדובעב תוחיטבה      
םע ףצקומה ןיריטסילופה תוחול לעמ תשר      
רוק ירשג דודיבל םידצצה ינשמ טנמצ יופיצ      
ל"נה תוחולל לעמ ע"וש וא סקדא תמגודכ      
רבעמ דמ לכמ תוחפל מ"ס 02 תטלוב רשאו      
רובע תפסות םוש םלושת אל. רוקה ירשגל      
איה הדידמה םירצ וא/ו םינטק םיחטשב עוצב      
יטנק חיט ריחמ םיחתפה לכ יוכינב וטנ      
תוריקב תוברל ףקיהה לכב תותלדהו תונולחה      
בשחיי ועוצב ריחמו דדמיי אל ןבאה יופיח םע      
םיללוכ םיריחמה. םינושה חיטה יריחמב לולככ      
םיריחמה לכ תורקתו תוריק יבג לע עוצב      
חיטה עוצבל הנכהה תודובע לכ עוצב םיללוכ      
ץע תויראשמ תורקתו תוריק יוקינ רתיה ןיבו      
'וכו םירמסמו הרישק יטוח ךותיח תונספטו      
דיס אלל טנמצ טיט םע ןוטיבו מ"ס 2 קמועל      
תרסה תוברל תוריקה תציחרו ידוסי יוקינ      
. םלושמ לכה 'וכו תוביטרמ ךולכל שבוע ינמיס      
      
הצברה תבכש עוצב םיללוכ חיטה יריחמ      
תוריק לע ןכו ןוטבה יחטש לכ לע תפסונ      
תפסות לכ אלל עצובי ל"נה גנוטיאה      
תחתמ תרשוימ הצברה תבכש עצובריחמב      
הלולכ םיינוציחהו םיימינפה תוריקה יופיחל      
. דרפנב הרובע םלושי אלו םיריחמב      
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.10.0010
תוניפה לכב םינתיוז ללוכ ,םיירושימ םיחטש      

                  190.00 רושייל םיקאימ ילגרסו ר"מ   
      
חיטה תותיס :ללוכ םינפ תוריקב םיקדס ינוקית     09.10.0040
,קולבה ינפ דע ,מ"ס 03 בחורב קדסה ךרואל      
"הטוי" תשר ,מ"מ 3 יבוע יטנמצ חיט תחירמ      
הבכש עוציבו יטנמצה חיטה ךותב לג - רביפמ      
הטויה ג"ע תיטנמצ החירמ לש תפסונ      

                   30.00 .םייקל שדחה חיטה תמאתהו רטמ   
םינפ חיט 01.90 כ"הס          

      
      
      
      
      

קובץ: מעון לקשיש   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     019 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ח י ט  12.90 ק ר פ  ת ת       
      
םיחתפ דוביע ללוכ חיטה תודובע ריחמ :הרעה      
לכב םילוגע וא/ו םייתשק םיינבלמ )םיפילג(      
.אוהש בחור      
      
תריחבל םינוש םינווגב עצובי תותיזחה רמג      
ישגפמ רובע תפסות םוש םלושת אל ןנכתמה      
וא/ו םינטק םיחטשב עוצב רובע וא/ו םינווגה      
תונולחה ידיצב וא/ו תוטילב לעמ וא/ו םירצ      
םיחתפה לכ יוכינב וטנ הדידמה םפקיהבו      
. םיעובצ םניאש םיקלחהו      
      
קוריפו תמקה תא םיללוכ םיריחמה לכ      
הבוג לכב הדובעה עוציבל םישורדה םימוגיפה      
םלשומ עוצבל שורדה םוגיפ גוס לכמו אוהש      
תוחיטבה תונקתל םאתהב לכה הדובעה לש      
. הדובעב      
      
'פסקא חיט תשר עוצב ללוכ ץוח חיטה ריחמ      
טנמצ םע ףצקומה ןיריטסילופה תוחול לעמ      
סקדא תמגודכ רוק ירשג דודיבל םידדצה ינשמ      
02 תטלוב רשאו ל"נה תוחולל לעמ ע"וש וא      
. רוקה ירשגל רבעמ דצ לכמ תוחפל מ"ס      
      
לש םיטנקל חיטה עוצב םיללוכ םיריחמה לכ      
אל םיטנקה חיט מ"ס 02 דע יבועב תונולחה      
דרפנב ורובע םלושי אלו דדמיי      
      
םילוגע וא םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     09.21.0010
תבכש ,הנותחת הצברה :ללוכה ןוטב יטנמלאו      
יפל לכה .הרוחש הטכילש תבכשו תרשיימ חיט      
מ"ס 2  ללוכ ריחמה.דחוימה ינכטה טרפמה      
ללוכ , תוניפה לכב םינתיוזו ,רוק ירשגב רקלק      
קוזיח ללוכ ריחמה רושייל םיקאימ ילגרס      
08.1 הבוגב תנבלוגמ תשר ינתיוזב תועוצקמ      

                   80.00 . חקפמה תייחנהל םאתהב םוקימה 'מ ר"מ   
ץוח חיט 12.90 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חיט תודובע 90 כ"הס          
קובץ: מעון לקשיש   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     020 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ו צ ר ט  ת ו פ צ ר מ ב  ף ו צ י ר  01.01 ק ר פ  ת ת       
מ "ס  03/03      
      
תוגופה יולימ ללוכ ףוצירה ריחמ :הרעה      
הרהזא יחטשמו,.תופצרמה גונידו הבורב      
הדיריו הילע, הנבמהמ תואיציבו תוסינכב      
תודובע ריחמ. תילעמל הסינכבו, תוגרדמהמ      
ףוצירו םינווג המכ בולישל סחיתמ תוסירהה      
לכירדאה תריחב פ"ע לכה תונוש תוירטמואגב      
    .  
      
קוויש תונוש תודימב ןלצרופ יחיראב ףוציר     10.10.0010
תרדס ע"וש וא הקימרק בגנ תרבח      
    ENOTSCED פילס יטנא הרוטקטכרא וא  
    01-R לכירדאה תריחב יפל םינווג בולישב  

                  105.00 )ר"מ/ח"ש 80 דוסי ריחמ( ר"מ   
      
תמגוד מ"ס 7/03  תודימב ל"נל ןלצרופ ילופיש     10.10.0020

                   60.00 . רשואמה רטמ   
מ"ס 03/03 וצרט תופצרמב ףוציר 01.01 כ"הס          

      
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  05.01 ק ר פ  ת ת       
      
תוציחמה הבוג דע םיתורישב תוריק יופיח     10.50.0020
מ"ס 002 הבוג דע םירודזורפבו תוימינפה      
05/02 וא ,מ"ס 02/02 תודימב ןלצרופ יחיראב      
תריחבו רושיאל םיחיראה ינווגו גוס מ"ס      
דחוימה ינכטה טרפמה יפל לכה .לכירדאה      
) ר"מ /ח"ש 07 דוסי ריחמ( , עקר חיט ללוכ      
ריחמה.הקימרק בגנ קוויש ECI ETRA ט"קמ.      

                   40.00 .הנורחא הרושב ינועבצ טושיק ספ ללוכ ר"מ   
תוריק יופיח 05.01 כ"הס          

      
ו צ ר ט מ  ם י י מ ו ר ט  ם י ט נ מ ל א  08.01 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו       
      
ןבא תוחולמ תוקעמ גניפוק ,תונולח ינדא     10.80.0031
בחורבו מ"ס 5 יבועב שטולמ 'א גוס "הטאי"      

                   15.00 .מ"ס 04 דע רטמ   
תונושו וצרטמ םיימורט םיטנמלא 08.01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          
קובץ: מעון לקשיש   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     021 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ,ח י ט  ל ע  ה ע י ב צ ו  ד ו י ס  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
קוריפו תמקה תא םיללוכ םיריחמה לכ      
הבוג לכה הדובעה עוציבל םישורדה םימוגיפה      
םלשומ עוצבל שורדה םוגיפ גוס לכמו אוהש      
תוחיטבה תונקתל םאתהב לכה הדובעה לש      
ג"ע עוצבל םיסחיתמ םיריחמה לכהדובעב      
וטנ היהת תודובעה לכ תדידמתורקת וא תוריק      
םיעובצ םניאש םיחטשהו םיחתפה לכ יוכינב      
וא תוריק ג"ע עוצבל םיסחיתמ םיריחמה לכ.      
עוצבל םישורדה םימוגיפה תא םיללוכו תורקת      
וטנ איה הדידמהאוהש הבוג לכב הדובעה      
םניאש םיחטשה וא/ו םיחתפה לכ יוכינב      
םינווגב עוצב רובע תפסות םלושת אל םיעובצ      
עבצ לש םינוש םיגוס ישגפמ רובע וא/ו םינוש      
. םינווג וא      
      

                   20.00 .םינפ חיט יבג לע )יטטניס דיס( דיסילופב דויס ר"מ  11.01.0010
      
לש ,םינפ חיט לע "לירקרפוס" עבצב העיבצ     11.01.0020
דדמנ םינפ חיט( םילוגע וא/ו םירשי תוריק      
,לטכפש תובכש יתש ,דוסי תבכש ללוכ )דרפנב      
עבצ תובכש יתשו ןושאר דוסי עבצ      

                  190.00 .לכירדאה תריחבל ןווג ,"לירקרפוס" ר"מ   
      
תוברל ,םינפ חיט לע ע"וש וא"רואילופ" עבצ     11.01.0030
יתש ,ע"וש וא רפוס "לורדנוב" דוסי תבכש      
יטטניס ןושאר דוסי עבצ 0002 לטכפש תובכש      

                   30.00 ע"וש וא "רואילופ" תובכש יתשו ר"מ   
      
008 לש תומכב ע"ש וא םקרמ שימג בר"     11.01.0040
,)דרפנב דדמנה( ץוח חיט לע הזתהב ר"מ/'רג      
םיקדס ינוקיתו שימג ברל דוסי עבצ ללוכ      

                   80.00 .ךרוצה יפל שימג קרמב ר"מ   
ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

העיבצ תודובע 11 כ"הס          
קובץ: מעון לקשיש   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     022 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו נ ו ל ח ו  ת ל ד  20.21 ק ר פ  ת ת       
      
יפל ועצובי םוינימולאה תודובע לכ הרעה      
הרעה.דחוימה ינכטה טרפמהו יללכה טרפמה      
לולכ אוהו לכירדאה תריחב יפל ליפורפה ןווג -      
תונירטיוהו תותלדה יריחמ.ןלבקה יריחמב      
םע מ"מ 3+3 ןוחטב תיכוכזב גוגיז םיללוכ      
    83.0 BVP יבוע תא םיאתהל שי תוחפל  
םאתהב תוחולה תודימל םאתהב תיכוכזה      
עוצבה יטרפ םע תינכת שיגהל שיןקתל      
לכ. עוצבה תלחתה ינפל ןנכתמה רושיאל      
תמגודכ םיינקת םיליפורפמ ויהי תונולחה      
תונולחה לכ רשואמ ע"וש וא "לילק" תרצות      
ריחמה.ילארשיה םינקתה ןוכמ ןקת יפל ועצובי      
וא חפמ רזעה יפוקשמ תא ללוכ      
תיכוכזב גוגיז םיללוכ תונולחה יריחמםוינימלא      
תונולחל תיבלח היהת ל"נה תיכוכזה ןוחטב      
ןווגב תונולחה ראשל ןאסיטנאו םיתורישה      
םוינימולאה עוצב ללוכ ריחמהןנכתמה תריחבל      
לכירדאה תריחבל ןווגב      
      
לילק מ"ס 062/022 תודימב תיפנכ וד תלד     12.02.0001
תמישר יפל לכה עובק ןוילע קלח 0094      

                    1.00 .תינכות יפל, םוינימולאה 'חי   
      
"0007 לילק" ליפורפמ םוינימולאמ הזזה ןולח     12.02.0030
יפל לכה מ"ס 08/561 תודימב ע"וש וא      

                    6.00 .תינכת יפל,םוינימולאה תמישר 'חי   
      
,תינכת יפל מ"ס 002/593 תודימב ל"נכ     12.02.0035

                    1.00 םוינימולא תמישרב 'חי   
      

                    1.00 .תינכת יפל, מ"ס 06/08 תודימב ךא ל"נכ 'חי  12.02.0040
      
יפל לכה מ"ס 06/06 תודימב םלוא ל"נכ     12.02.0067

                    3.00 .תינכת יפל ,םוינימולאה תמישר 'חי   
םוינימולא תונולחו תלד 20.21 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוינימולא תודובע 21 כ"הס          
קובץ: מעון לקשיש   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     023 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
שיש וא ןבא תוחולב ץוח תוריק יופיח     14.01.0010
יבועב ןנכתמה תריחב יפל דוביעב,יזבוט גוסמ      
םייקה ריקה לא ןוטב תקיצי תוברל מ"ס 4      
,שיש וא ןבא לכב םיחודיק 4 תללוכ הדובעה      
תנוולוגמ תשר לא " הטסורינ" טוחב רוביח      
תשר ללוכ ריחמה (. שיש וא /ןבאה ירוחאמ      
-הנוגיע תוברל מ"ס 51/51 לכ מ"מ 8-4 רטוקב      
רושיא יפלו ר"מ/ח"ש 002 דע ןבאל דוסי ריחמ      
רוגאס ןבא וא ) קרזא(ןיעמ'ג תמגוד לכירדאה      
+ יירג אירימלא שיש וא תלזב וא תימלשורי וא      
תורגסמ דוביע ללוכ ריחמה םירק יארימלא      
דוביעב תרסונמ ןבא תוחולב יופיח י"ע םיחתפ      
דעו מ"ס 51 לעמ בחורבו מ"ס 5 יבועב "קלח"      
תיתשק הרוצב יופיח ללוכ ריחמה , מ"ס 52      
ביבסמ ןבאמ תרגסמ עוציבו .ךירצש תומוקמב      
יופיח רמגב הניפ ןבא עוציב ןכ ומכ. תונולחל      
תיטנמצ הצברה תללוכ הדובעה. יקפואו יכנא      

                  160.00 . ןבא יופיחל הנכהב ץוח תוריקל ר"מ   
ןבא תודובע 10.41 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןבא תודובע 41 כ"הס          
קובץ: מעון לקשיש   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     024 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
למשח רוביח תודובע עצבל גוזימה ןלבק לע      
לש ינכטה טרפמל םאתהב גוזימה דויצל זוקינו      
. 1001 ןקת יפלו תוינכותו ןנכתמה      
      
םגד לצופמ ןגזמ לש הנקתהו הקפסא     15.01.0010
12, ךותב רטמ 4 לש ךרואב תרנצןארידת      
    AHPLAןיב תרנצו למשח ירוביח ,חפ וא CVP  
לכו ריק לכב חודיק ללוכ ,דייאמל הבעמתלעת      

                    4.00 'פמוק .ןגזמה תלעפהו הנקתהלשרדנה  
      
יטסוקא אתב חופמ לש הנקתהו הקפסא     15.01.0050
051 ב ש"לקמ 0711 ריווא תקיפסל ןנסמםע      
4 םומיח יפוגו ןחלוש ,םימ ןגומ הנבמב לקספ      

                    1.00 'פמוק תוגרד WK, 2 ב  
      
8 " רטוקב יווק םיתוריש רורוואל חופמ     15.01.0060

                    1.00 'פמוק לקספ 001 ב ש"לקמ 035 ריוואתקיפסל  
םירזיבאו דויצ 10.51 כ"הס          

      
ר י ו ו א  ר ו ז י פ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      

                   15.00 ךומנ ץחלל חפ תולעת לש הנקתהו הקפסא ר"מ  15.02.0010
      

                   10.00 " 1 יבועב הלעתל יטסוקא דודיב ר"מ  15.02.0020
      
מ"ס 51*02 הדימ דע רטסיגר ללוכ הקיני לירג     15.02.0060

                    4.00 הלעתל רוביח ללוכ 'חי   
      

                    2.00 מ"ס51*53 הדימ דע יריק הקפסא לירג 'חי  15.02.0070
ריווא רוזיפ 20.51 כ"הס          

      
ל מ ש ח  30.51 ק ר פ  ת ת       
      

                    4.00 'פמוק םיבעמל למשח רוביחב קתנמ תנקתה 15.03.0010
      
לנפ למשח תיתשת ללוכ הנקתהו הקפסא     15.03.0020
ללוכ ץוח ריווא תדיחיב םומיח יפוגלדוקיפ      
הרוטרפמט תונגה ,הלעתב הרוטרפמטשגר      
2 ב םומיח יפוג תלעפהו ,המירזו טסירםע      

                    1.00 'פמוק .תוגרד  
למשח 30.51 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
תרנצ תאיציב "אבס לקמ" טרפ עוציב     15.04.0010

                    4.00 'פמוק תוינכתבו טרפמב ראותמכ,גגל  
40.51 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: מעון לקשיש   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     025 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    6.00 חפ תלעת ללוכ רטמ 4 לעמ תרנצל תפסות רטמ  15.04.0020
      
ףיעסב לולכה חודיקל רבעמ ףסונ חודיק     15.04.0030

                    1.00 הדיחיה 'חי   
      

                    4.00 'פמוק לוענמו גרוס ללוכ הבעמל הלתמ וא ןחלוש 15.04.0040
תונוש 40.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ריוא גוזימ 51 כ"הס          
קובץ: מעון לקשיש   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     026 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
ם י י ל ר י נ י מ  ת ו ח ו ל מ  ת ו ר ק ת  12.22 ק ר פ  ת ת       
ח פ ו       
      
היצקורטסנוקה תא םיללוכ םיריחמה לכ      
יטנמלא םינוולוגמ םיליפורפמ תאשונה      
ןבל ןווגב רונתב םיעובצ הקולחה יליפורפו      
םע תוריקה י"ע רמג םיספילקב תוחולה רובח      
י"ע תוחולה לדוג תמאתהו ךותיח L+Z יליפורפ      
יפוג תולעתלו םיחתפל ביבסמו תוריקה      
תמלשומ הדובע תלבקל דע לכה הרואתה      
וטנ אינ הדידמה ןרציה לש םיטרפל םאתהבו      
2.0 לע הלוע םחטש רשא םיחתפה לכ יוכינב      
ידרשמ ןיבה יללכה טרפמל םאתהב לכה ר"מ      
דחוימה טרפמלו      
      
העוקש יצח תיטסוקא הרקת תנקתהו הקפסא     22.21.0010
תודימב מ"מ 6.1 ורקימ תררוחמ חפ תוחולמ      
"Z+L" םיליפורפמ ריקה דיל רמג ,מ"ס 16/16      
לכה , לכירדאה תריחבל ןווגו םגד .םוינימולא      
ללוכ -דחוימה ינכטה טרפמה יפל      
םיליפורפה לכו תואשונה היצקורטסנוקה      
רמצ וא םיעלס רמצ דודיב תבכשו םייפקיהה      
הרבחה תויחנה יפל לכה .1" יבועב תיכוכז      
הדובע עוציבל דע לכירדאהו תרצימה      

                   70.00 .לכירדאה רושיאל לכה ,תמלשומ ר"מ   
חפו םיילרינימ תוחולמ תורקת 12.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס          
קובץ: מעון לקשיש   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     027 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו ר י פ  42 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
-1 רתיה ןיב ללןכ הסירהו קוריפ תודובע ריחמ      
לכ קוריפ -2 רשואמ הכיפש רתאל תלוספ יוניפ      
ןסחמב ותרימשו הפצרב וא ריקב רושק טנמלא      
קוריפ -4 רוסינו הביצח , הריפח -3 הצועמה      
גג וא ץוח תוריק לע תומייק גוזימ תודיחי      
תפסות לע קרו ךא םלושי שדחמ םתבכרהו      
. זוקינו למשח וא זג תרנצ רטמ      
      
רתאל תלוספ יוניפ ריקל ןיוזמ ןוטב ריק תסירה     24.01.0100

                    5.00 רשואמ הכיפש ר"מ   
םיקוריפ 10.42 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיקוריפ 42 כ"הס          
קובץ: מעון לקשיש   .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     028 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ל י ג  43 ק ר פ       
      
ם ה י ר ז י ב א ו  ם י א ל ג  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
יפל  יגולנא ןעוממ "ירטקלאוטופ" ןשע יאלג     34.01.0010

                    6.00 .  הנבמב םייק םגד 'חי   
םהירזיבאו םיאלג 10.43 כ"הס          

      
ם י ו ו ל נ  ם י ר ז י ב א  30.43 ק ר פ  ת ת       
      
ט"הע הנקתהל אספוק ללוכ BD88 ימינפ רפוצ     34.03.0030

                    1.00 . ץנצנ םע 'חי   
םיוולנ םירזיבא 30.43 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  40.43 ק ר פ  ת ת       
      
שאה יוליג ןקתמל םינקתה ןוכמ תקידב     34.04.0020
תלבקל דע  לאיראב אפורוקיב תאפרמבב      
תומלשהה לכ תוברל תורעה אלל רושיא      

                    1.00 'פמוק תושרדנה  
תונוש 40.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שא יוליג 43 כ"הס          
קובץ: מעון לקשיש   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     029 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
ם י ל ו ק מ ר  10.53 ק ר פ  ת ת       
      
הביתב וק יאנש תוברל , ץ'ניא 8 לוקמר ה"וא     35.01.0010

                    6.00 .לכירדאה תריחב פ"ע ימדק לירגו 'חי   
םילוקמר 10.53 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הזירכ תכרעמ 53 כ"הס          
קובץ: מעון לקשיש   .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     030 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
ינבאו תובלתשמ םינבא יוניפו קוריפ     40.03.0010

                   80.00 ..רשואמ םוקמל יוניפ תללוכ הדובעה.הפש ר"מ   
      
טנמצ סיסב לע תינועבצ תבלתשמ ןבא ףוציר     40.03.0030
םיעפושמו םייקפוא םיחטשב ינועבצ וא ןבל      
עבצ םע ןווגב ספסוחמ רמג , מ"ס 6 יבועב      
לדוג לכב ,ךרע הווש וא ןייטשרקא תמגודכ      
תואמגודב החנה ,לוח עצמ ,חטש תרוצו      
םג ללוכ ,לכירדאה תויחנה יפל םינווג בולישבו      
יפל הדידמה ,םירחא ףוצר יטנמלא םע בולישב      

                   80.00 . וטנ חטש ר"מ   
      
הבוג , מ"ס 01 בחור ,ןוטבמ תימורט ןג ןבא     40.03.0040
הריפח ללוכ ,ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ,מ"ס 02      

                   40.00 עצמו רטמ   
      

                   40.00 תנעשמו דוסי ללוכ ןוטבמ תימורט הפש ןבא רטמ  40.03.0050
ףוציר תודובע 30.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותיפ תודובע 04 כ"הס          
קובץ: מעון לקשיש   .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     031 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  - ב ו י ב  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ר ט ו ק  ד ע  ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( 2"      
      
יופיצ םע 56.3" .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0010
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
עקרקב חנומ ע"ש וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

                   20.00 .םיחפס תוברל , קמוע לכב רטמ   
      
יופיצ םע 56.3" .ד.ע 1" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0020
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
עקרקב חנומ ע"ש וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

                   12.00 .םיחפס תוברל , קמוע לכב רטמ   
      
חטשב םייק םימ וקל שדח םימ וק רוביח     57.01.0030
שומיש , ךותירו ךותיח הריפחו שושיג תוברל      

                    1.00 'פמוק . םואית + ןורפחמב  
)םיחפס ללוכ ריחמה( 2" רטוק דע םימ תקפסא יוק 10.75 כ"הס          

      
ם י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק - תינכותב טרפ יפל 2" ישאר םימ למג     57.02.0010

                    1.00 'פמוק DLOH ילאנויצפוא .  
      
הייקשהה תכרעמ שארל הייקשה תדוקנ תנכה     57.02.0020

                    1.00 2" קותינ זרב תוברל למגה דיל 'חי   
םימל םירזיבאו םינקתמ 20.75 כ"הס          

      
ב ו י ב  ת ו י ת ש ת  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
NS-8 חישק C.V.P-מ יטסלפ בויב רוניצ     57.03.0010
וא הריפח ללוכ םותכ , ךרע הווש וא דיברמ      
תפיטע , איהשלכ עקרק לש גוס לכב הביצח      
רוניצל תחתמו לעמ מ"ס 03 יבועב תונויד לוח      
יאתל םירוביח קודיה עקרק קודיה יולימ      
רטוקב , יללכה טרפמב טרופמה לכו תרוקיב      

                   40.00 .מ"ס 521 דע קמועבו 6" רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ בויבל הרקב תחוש     57.03.0020
וא "ןמפלוו" תמגוד רטמ 52.1 דע קמועבו      
גוסמ מ"ס 06 רטוק הסכמו הרקת םע , מע"ש      
לכב החושה יקלח לכ ןיב םוטיא , דבכ .ב.ב      
םטא תועצמאב םימ תורידח דגנכ רטוק      

                    4.00 . "טסלפוטיא" 'חי   
      

                    2.00 . הנבמל רוביחמ בויב תוחוש 2 קותינ 'חי  57.03.0030
      
      
      
      

30.75 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מעון לקשיש   .../032 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     032 שישקל ןודעומ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
שושיג הריפח תוברל םייק  ב.תל תורבחתה     57.03.0040

                    1.00 . ותמדקל בצמה תרזחהו 'חי   
בויב תויתשת 30.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותיפ - בויב םימ תודובע 75 כ"הס          
קובץ: מעון לקשיש   .../033 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 

17/12/2016 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     033 שישקל ןודעומ

  
כ"הס  

רפע תודובע 10 קרפ   
  
תואסנולכ ישארו תודוסי 10.10 קרפ תת    
  
רפע תודובע 10 כ"הס   
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
  
0.2 קרפ תת 00.20 קרפ תת    
  
הפציר תורוקו םיפצרמ 10.20 קרפ תת    
  
םידומעו תוריק 20.20 קרפ תת    
  
תוקעמו  תורוק 40.20 קרפ תת    
  
הקיצי תומלשהו םייניב תוקיצי 50.20 קרפ תת    
  
ןויז תדלפ 60.20 קרפ תת    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס   
  
הינב תודובע 40 קרפ   
  
תוציחמו ץוח תוריק 10.40 קרפ תת    
  
הינב תודובע 40 כ"הס   
  
םוטיא תודובע 50 קרפ   
  
תוגג םוטיא 10.50 קרפ תת    
  
םיעופיש ןוטבו תוגג תנבלה 50.50 קרפ תת    
  
םירפת םוטיא 60.50 קרפ תת    
  
תומח תוחירמב תינמוטיב תכרעמב תופצר םוטיא 22.50 קרפ תת    
  
תוביטר ץצוח ךבדנ 13.50 קרפ תת    
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס   
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ   
  
ץע תותלד 10.60 קרפ תת    
  
די זחאמו חבטמ תונורא 20.60 קרפ תת    
  
תוקעמו םיגרוס הדלפ תותלד 30.60 קרפ תת    
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס   

קובץ: מעון לקשיש   .../034 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     034 שישקל ןודעומ

  
כ"הס  

םינפ - האורבת ינקתמ 70 קרפ   
  
םימחו םירק םימ תרנצ 10.70 קרפ תת    
  
םימותסש ,םיזרב ,םיפוגמ 20.70 קרפ תת    
  
דודיב 30.70 קרפ תת    
  
רורוויאו םיזקנ תכרעמ 40.70 קרפ תת    
  
ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 50.70 קרפ תת    
  
תונוש ,שיש יחטשמ ,םימרזמ ,םיזרב 60.70 קרפ תת    
  
. תונוש 70.70 קרפ תת    
  
םינפ - האורבת ינקתמ 70 כ"הס   
  
למשח ינקתימ 80 קרפ   
  
םיליבומ 10.80 קרפ תת    
  
םיכילומו םילבכ 20.80 קרפ תת    
  
תוינבו תוקיצי תוריפח 30.80 קרפ תת    
  
למשח תוחול 50.80 קרפ תת    
  
םירזיבאו תודוקנ 60.80 קרפ תת    
  
הרואת יפוג 70.80 קרפ תת    
  
תונוש 80.80 קרפ תת    
  
למשח ינקתימ 80 כ"הס   
  
חיט תודובע 90 קרפ   
  
םינפ חיט 01.90 קרפ תת    
  
ץוח חיט 12.90 קרפ תת    
  
חיט תודובע 90 כ"הס   
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
  
מ"ס 03/03 וצרט תופצרמב ףוציר 01.01 קרפ תת    
  
תוריק יופיח 05.01 קרפ תת    

 
 
 

קובץ: מעון לקשיש   .../035 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     035 שישקל ןודעומ

  
כ"הס  

תונושו וצרטמ םיימורט םיטנמלא 08.01 קרפ תת    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס   
  
העיבצ תודובע 11 קרפ   
  
ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 קרפ תת    
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס   
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ   
  
םוינימולא תונולחו תלד 20.21 קרפ תת    
  
םוינימולא תודובע 21 כ"הס   
  
ןבא תודובע 41 קרפ   
  
ןבא תודובע 10.41 קרפ תת    
  
ןבא תודובע 41 כ"הס   
  
ריוא גוזימ 51 קרפ   
  
םירזיבאו דויצ 10.51 קרפ תת    
  
ריווא רוזיפ 20.51 קרפ תת    
  
למשח 30.51 קרפ תת    
  
תונוש 40.51 קרפ תת    
  
ריוא גוזימ 51 כ"הס   
  
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ   
  
חפו םיילרינימ תוחולמ תורקת 12.22 קרפ תת    
  
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס   
  
םיקוריפ 42 קרפ   
  
םיקוריפ 10.42 קרפ תת    
  
םיקוריפ 42 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מעון לקשיש   .../036 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןיינבו תולכירדא , הסדנהל דרשמ - ףרשא אסיע
2181146-40 :קפלט 03961 אנכ רפכ 8612 .ד.ת

 
17/12/2016
דף מס':     036 שישקל ןודעומ

  
כ"הס  

שא יוליג 43 קרפ   
  
םהירזיבאו םיאלג 10.43 קרפ תת    
  
םיוולנ םירזיבא 30.43 קרפ תת    
  
תונוש 40.43 קרפ תת    
  
שא יוליג 43 כ"הס   
  
הזירכ תכרעמ 53 קרפ   
  
םילוקמר 10.53 קרפ תת    
  
הזירכ תכרעמ 53 כ"הס   
  
חותיפ תודובע 04 קרפ   
  
ףוציר תודובע 30.04 קרפ תת    
  
חותיפ תודובע 04 כ"הס   
  
חותיפ - בויב םימ תודובע 75 קרפ   
  
)םיחפס ללוכ ריחמה( 2" רטוק דע םימ תקפסא יוק 10.75 קרפ תת    
  
םימל םירזיבאו םינקתמ 20.75 קרפ תת    
  
בויב תויתשת 30.75 קרפ תת    
  
חותיפ - בויב םימ תודובע 75 כ"הס   

 
  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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