
מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 

03/10/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 דיגאתה יבושיב קוחרמ האירקל םימ ידמ תנקתהו הקפסא

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת נ ק ת ה ו  ק ו ר פ  ,ה פ ל ח ה  ,ה ק פ ס א  10 ק ר פ       
.)ש ד ח  ו א  ם י י ק  ן כ ר צ ל ( ם י ש ד ח  ם י מ  י ד מ       
      
ת נ ק ת ה ו  ה פ ל ח ה  ,ה ק פ ס א  20.10 ק ר פ  ת ת       
.ק ו ח ר מ  ה א י ר ק ל  ם י מ  י ד מ       
      
תודובע לכ עוציב תללוכ הנקתההו הקפסאה      
ד ע  ,ם י ל ק  ם י א נ ת ב  ,ח ט ש ב  ה מ א ת ה ה ו  ק ו ר פ ה       
ת פ ל ח ה  ל ל ו כ  א ל  ,ם י ר ז י ב א  ה ש ו ל ש  ת ק פ ס א       
ד מ  ד ע  ף נ ע  י צ ח ל  ק ל ו ח מ  ם י ש ק  ם י א נ ת ב  ,ף ו ג מ       
,ה ד י ד מ ה  ת כ ר ע מ  ל כ  ת פ ל ח ה  ד ע  ף נ ע  ו א  ם י מ ה       
הדובעה.דחוימה ינכטה טרפמב טרופמכ      
םייקו הדימב םייקה םימה דמ םוליצ תללוכ      
שדחה םימה דמ םוליצו קוריפ תאירק ללוכ      
ץבוקב ורבעוי םימוליצה לכ .הנקתהה דמעמב      
ריבעי טקיורפה תליחת םע.תכרעמב הטילקל      
לככל אלמ יוסיכ תללוכה תרושקת תפמ ןלבקה      
.תוישרה יחטש      
      
םימייקו הדימב ,תשרב םימייקה םימה ידמ      
,ןלבקל ורבעוי ,קורפ רחאל ,םימייק םינכרצל      
םימ דמ   ,ח"ש4/3-01" דמ לכ רובע התחפהב      
2" םימ דמ ,ח"ש 02 - 2/11" דמ ,ח"ש 51- 1"      
55- 4" םימ דמ ,ח"ש 05- 3" םימ דמ,ח"ש 52-      
תרימש רחאל תאזו ח"ש 07- 6" םימ דמ ,ח"ש      
,תוחפל ,םישדוח 6 ,ןלבקה ינסחמב םידמה      
.קורפה םוימ      
      
םירשואמה םגד רושיא ילעב ויהי םימה ידמ לכ      
'סמ ןקת תושירדב ודמעי ,ץראב הנקתהל      
םינקתהו הדימב . היתש ימב עגמל ,2545      
אלל ,ןלבקה שרדיי ,טקייורפה ךלהמב ונתשי      
םאתהב ,םימה ידמ תא קפסל ,הרומת לכ      
.ריחמ תפסות לכ אלל ,םינכדועמה םינקתל      
      
יריחמב ,ותעצה תרגסמב ,לולכל ןלבקה לע      
תלעפה ,הקזחא ,המקהה תא ,םינושה הדיחיה      
תורשה ,תרושקתה תונוישר תרדסה ,תכרעמה      
,הרקבה זכרמ תוברל ,תכרעמה לכל ,חוטיבהו      
ןתמ ,םינותנה ןוכדעו תרושקתה תוכרעמ      
6 ךשמל ,תכרעמל דדובה ןכרצה תסינכל הנעמ      
בלש לכמ וא/ו( תכרעמה תריסמ םוימ ,םינש      
.)רסמייו םייתסיש תכרעמב      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 37941   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
03/10/2021
דף מס':     002 דיגאתה יבושיב קוחרמ האירקל םימ ידמ תנקתהו הקפסא

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ינפל ,ןרצי/קפסה ריבעי ,םכסהה תמיתח םע       
,םימ ידמ לש הלאשהב יאלמ ,הדובעה תליחת      
רטוקב ,'חי 1-3" רטוקב ,'חי 05 -4/3 " רטוקב      
3-1" רטוקב ,'חי 2-2" רטוקב ,'חי 2/11-2 "      
.דרפנב בושי לכ רובע ,'חי 4-1" רטוקב ,'חי      
ורבעוהש ,םימה ידמ ורזחוי ,תורשקתהה ףוסב      
.ןלבקל ,הרבחה ינסחמל ,הלאשהב      
      
יריחמב ,ותעצה תרגסמב ,לולכל ןלבקה לע      
הצקה 'חי לש הנקתהה תא ,םינושה הדיחיה      
תוברל , םימייקה תורוקמ לש ןכרצה ירוביחב      
תרושקתה תרדסה ,תורוקמ 'בח םע םואת      
תוריש ללוכ ,הרקבה זכרמב רודישו הטילקל      
תרדסה ,תכרעמה תלעפה ,הקזחא ,חוטיבו      
ןתמו חוטיבהו תורשה ,תרושקתה תונוישר      
.םינש 6  ךשמל הנעמ      
      
,רשוכ טאלג םימ דמ רובע ,ריחמ תפסות      
ח"ש 001 לש ךסב 4/3",ידרחה רזגמל דעוימה      
ינפל 52 % לש ריחמ תפסות םירטקה רתיבו      
.הכוז ןלבק תחנה      
ירמילופ ףוג ילעב םימ ידמ תקפסא רובע      
תחנה ינפל הדיחיה יריחממ זוחא 7 % ותחפוי      
.ןלבק      
      
,תורשקתהה םוימ ,םישדוח 3 ךותו הדימב      
,םישרדנה םיאנתבו תושירדב דומעי אל ןלבקה      
םאתהב ,קוחרמ האירקל תכרעמה תלעפהל      
םכסהה יכמסמבו ינכטה טרפמב םיאנתל      
תואירקה תקפהל הנעמ תונתונ ןניא תוכרעמהו      
קספות ,שרדנכ םימ תונובשח תאצוהו      
תלבקל יאכז היהי אל ןלבקהו תורשקתהה      
.תיפסכה הרומתה      
      
,םיפסונ םימ ידמל םג םידעוימ הדיחיה יריחמ      
םינכתשמ לש ,תכרעמב םימייק םניא ןיידעש      
ןלבקה לע .םיבושיה תבחרה םע ,םיידיתע      
גיצנ תדמעה םינושה הדיחיה יריחמב לולכל      
ךרוצה יפ לעו עובשב םיימוי תוחפל הרבחה      
לומ ואו חטשב ,ויהיש לככ תויעב ןורתפל      
.םינכרצה      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 37941   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
03/10/2021
דף מס':     003 דיגאתה יבושיב קוחרמ האירקל םימ ידמ תנקתהו הקפסא

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
האירקל תכרעמה עוציב רובע,ם ו ל ש ת ה  י א נ ת       
רחאל  בושי /םחתמ לכ רובע םלושי ,קוחרמ      
ינש תקפה רחאל תאזו הדובעה עוציב      
ובכרוהש םימה ידמ ללכמ םיישדוח תונובשח      
םינכרצה רוביח תוברל קוחרמ האירקב      
םוקימ תלבק,התוניקת תחכוהו היצקילפאל      
ל ל ו כ  ,דיגאתה טמרופב SIG -ל םימה ידמ      
ה י ב ג ה  ת כ ר ע מ ל  ה י צ ק י ל פ א ו  ת ר ו ש ק ת  ת פ מ       
ללכמ ח"ש 000,007 .התוניקת תקידב ללוכ      
םינש 6 ךרואל הווש ןפואב ושרפתי טקיורפה      
תאזו )הפלחש הנשה רובע הנש לכ ףוסב(      
תוריש תוברל תושירדה לכב הדימע רחאל      
ףוס לכב םינופוסמב תינדי האירקו חוטיבו      
תקידבל קוחרמ האירקה לומ האוושהו הנש      
ידמ תנקתה דמעמב ןלבקה .תכרעמה תוניקת      
םוקימ תטילקל גאדי תרושקתה דויצו םימה      
הלא םינותנ ,םיאתמ דויצ תועצמאב דמה      
דיגאתה לש SIG-ה תכרעמל הבכשכ ורבעוי      
. תונטנאה םוקימ ללוכ      
      
ת כ ר ע מ /ה י כ ו נ ח  ו א  ף נ ע  ו א  ף נ ע  י צ ח  ,שודיחב      
ר ט ו ק ב  ם י פ ו ג מ ה  ו פ ל ח ו י  ה ל ו כ  ה ד י ד מ ה       
    3/4"-2"  
םיפוגמה תמגודכ ןוסכלא וא ביגש גוסמ ףוגמב      
ףוגמ היהי ףוגמה הלעמו 3" רטוקב .םימייקה      
. ןגואמ זירט      
      
רטוקב ,רדשמ שדח םימ דמ תנקתהו הקפסא     01.02.0001
ךרעמו דויצ ללוכ ,ינכטה טרפמה יפ לע , 4/3"      
האירקל תכרעמה תלעפהל ,הרקבהו הטילשה      
םימ דמב יוכיזו טנרטניאה ךרד תיטוחלא      
הדובעה( םייקו הדימב אוהש גוס לכמ ,םייקה      

14,040,000.00    390.00 36,000.00 .)םימייק םינכרצל םימה דמ קורפ תללוכ 'חי   
      
גוסמ רדשמ שדח םימ דמ תנקתהו הקפסא     01.02.0002
4/3" רטוקב ,ךרע הווש וא ינוס הרטלוא הטנוס      
ךרעמו דויצ ללוכ ,ינכטה טרפמה יפ לע ,      
האירקל תכרעמה תלעפהל ,הרקבהו הטילשה      
םימ דמב יוכיזו טנרטניאה ךרד תיטוחלא      
הדובעה( םייקו הדימב אוהש גוס לכמ ,םייקה      

    600.00    600.00     1.00 .)םימייק םינכרצל םימה דמ קורפ תללוכ 'חי   
      
רטוקב ,םימ דמ תנקתה / תפלחהל תפסות     01.02.0003
טרפמב טרופמכ ףנע יצח תפלחה רובע ,4/3"      

100,000.00    200.00   500.00 .םיטרפבו ינכטה 'חי   
      
רטוקב ,םימ דמ תנקתה / תפלחהל תפסות     01.02.0004
טרופמכ היכונח/אלמ ףנע תפלחה רובע ,4/3"      

250,000.00    500.00   500.00 .םיטרפבו ינכטה טרפמב 'חי   
      
      
      

קובץ: 37941   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
03/10/2021
דף מס':     004 דיגאתה יבושיב קוחרמ האירקל םימ ידמ תנקתהו הקפסא

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוקב ,םימ דמ תנקתה / תפלחהל תפסות     01.02.0005
טרופמכ םימ ידמ 2 ל הייכונח רובע  ,4/3"      

325,000.00    650.00   500.00 .םיטרפבו ינכטה טרפמב 'חי   
      
רטוקב ,םימ דמ תנקתה / תפלחהל תפסות     01.02.0006
טרופמכ םימ ידמ 3 ל הייכונח רובע  ,4/3"      

425,000.00    850.00   500.00 .םיטרפבו ינכטה טרפמב 'חי   
      
ומלושי היכונח התואב ףסונ םימ דמ לכ רובע      
.םיפסונ ח"ש 002      
      
רטוקב , רדשמ שדח םימ דמ תנקתהו הקפסא     01.02.0020
ךרעמו דויצ ללוכ ינכטה טרפמה יפ לע ,1"      
האירקל תכרעמה תלעפהל הרקבהו הטילשה      
םייק םימ דמב יוכיזו טנרטניאה ךרד תיטוחלא      
תללוכ הדובעה( אוהש גוס לכמ ,םייקו הדימב      

418,000.00    440.00   950.00 .)םייקו הדימב םימייק םינכרצל םימה דמ קורפ 'חי   
      
הטנוס גוסמ םימ דמ תנקתהו הקפסא     01.02.0021
רטוקב , רדשמ שדח ךרע הווש וא ינוסרטלוא      
ךרעמו דויצ ללוכ ינכטה טרפמה יפ לע ,1"      
האירקל תכרעמה תלעפהל הרקבהו הטילשה      
םייק םימ דמב יוכיזו טנרטניאה ךרד תיטוחלא      
תללוכ הדובעה( אוהש גוס לכמ ,םייקו הדימב      

    700.00    700.00     1.00 .)םייקו הדימב םימייק םינכרצל םימה דמ קורפ 'חי   
      
,1" רטוקב ,םימ דמ תנקתה / תפלחהל תפסות     01.02.0022

  4,000.00    400.00    10.00 .ינכטה טרפמה יפל , ףנע יצח תפלחה רובע 'חי   
      
,1" רטוקב ,םימ דמ תנקתה / תפלחהל תפסות     01.02.0023
יפל , הדידמה תכרעמ לכ תפלחה רובע      

  7,000.00    700.00    10.00 .ינכטה טרפמה 'חי   
      
רטוקב ,רדשמ שדח םימ דמ תנקתהו הקפסא     01.02.0030
ךרעמו דויצ ללוכ ,ינכטה טרפמה יפ לע ,1½"      
האירקל תכרעמה תלעפהל הרקבהו הטילשה      
םימ דמב יוכיזו טנרטניאה ךרד תיטוחלא      
הדובעה( אוהש גוס לכמ םייקו הדימב,םייק      
הדימב )םימייק םינכרצל םימה דמ קורפ תללוכ      

207,000.00    690.00   300.00 .םייקו 'חי   
      
ינוס הרטלוא בטקוא גוסמ םימ דמ ל"נכ     01.02.0031

  2,300.00  2,300.00     1.00 גרבותמ ירמילופ  2/11"  רטוקב ךרע הווש וא 'חי   
      
ינוס הרטלוא בטקוא גוסמ םימ דמ ל"נכ     01.02.0032
גרבותמ   2/11"  רטוקב ךרע הווש וא      

  2,600.00  2,600.00     1.00 הטסורינ 'חי   
      
רטוקב ,םימ דמ תנקתה / תפלחהל תפסות     01.02.0034

  4,500.00    450.00    10.00 .ינכטה טרפמה יפל ,ףנע יצח רובע ,1½" 'חי   
      
      

קובץ: 37941   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
03/10/2021
דף מס':     005 דיגאתה יבושיב קוחרמ האירקל םימ ידמ תנקתהו הקפסא

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוקב ,םימ דמ תנקתה / תפלחהל תפסות     01.02.0035
יפל , הדידמה תכרעמ לכ תפלחה רובע ,1½"      

  9,500.00    950.00    10.00 .ינכטה טרפמה 'חי   
      
רטוקב ,רדשמ שדח םימ דמ תנקתהו הקפסא     01.02.0040
טרפמה י"פע ךרע הווש וא ןגואמ ןמטלוו ,2"      
הרקבהו הטילשה ךרעמו דויצ ללוכ ,ינכטה      
ךרד תיטוחלא האירקל תכרעמה תלעפהל      
םייקו הדימב,םייק םימ דמב יוכיזו טנרטניאה      
םימה דמ קורפ תללוכ הדובעה( אוהש גוס לכמ      

445,400.00  1,700.00   262.00 .םייקו הדימב.)םימייק םינכרצל 'חי   
      
ינוס הרטלוא בטקוא גוסמ םימ דמ ל"נכ     01.02.0041

  2,500.00  2,500.00     1.00 גרבותמ ירמילופ  2"  רטוקב ךרע הווש וא 'חי   
      
ואינוס הרטלוא בטקוא גוסמ םימ דמ ל"נכ     01.02.0042

  2,800.00  2,800.00     1.00 הטסורינ גרבותמ   2"  רטוקב ךרע הווש 'חי   
      
ינוס הרטלוא בטקוא גוסמ םימ דמ ל"נכ     01.02.0043

  3,000.00  3,000.00     1.00 ןגואמ   2"  רטוקב ךרע הווש וא 'חי   
      
,2" רטוקב ,םימ דמ תנקתה / תפלחהל תפסות     01.02.0044
יפל ךותיר תודובע ללוכ ,ףנע יצח רובע      

 30,000.00  1,500.00    20.00 .ינכטה טרפמה 'חי   
      
,2" רטוקב ,םימ דמ תנקתה / תפלחהל תפסות     01.02.0045
ללוכ ,הדידמה תכרעמ לכ תפלחה רובע      

 44,000.00  2,200.00    20.00 .ינכטה טרפמה יפל ךותיר תודובע 'חי   
      
ךרע הווש וא ןמטלוו ,םימ דמ תנקתהו הקפסא     01.02.0050
ךרע הווש וא רדוקנא טולוסבא טלפ ללוכ      
ללוכ ,ינכטה טרפמה י"פע ,3" רטוקב ,רשואמ      
תלעפהל ,הרקבהו הטילשה ךרעמו דויצ      
טנרטניאה ךרד תיטוחלא האירקל תכרעמה      
,אוהש גוס לכמ ,םייקה םימה דמב יוכיזו      
םימה דמ קורפ תללוכ הדובעה( םייקו הדימב      

572,000.00  2,200.00   260.00 .)םימייק םינכרצל 'חי   
      
ינוס הרטלוא בטקוא גוסמ םימ דמ ל"נכ     01.02.0051

  2,800.00  2,800.00     1.00 ןגואמ   3"  רטוקב ךרע הווש וא 'חי   
      
,3" רטוקב ,םימ דמ תנקתה / תפלחהל תפסות     01.02.0052
,ףנע יצח רובע ,בלושמ ללוכ ,אוהש גוס לכמ      

  9,000.00  1,800.00     5.00 .ךותיר תודובע ללוכ ,ינכטה טרפמה יפל 'חי   
      
,3" רטוקב ,םימ דמ תנקתה / תפלחהל תפסות     01.02.0053
יפל ,הדידמה תכרעמ לכ רובע ,אוהש גוס לכמ      

 11,000.00  2,200.00     5.00 .ךותיר תודובע ללוכ ,ינכטה טרפמה 'חי   
      
      
      
      

קובץ: 37941   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
03/10/2021
דף מס':     006 דיגאתה יבושיב קוחרמ האירקל םימ ידמ תנקתהו הקפסא

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
הווש וא ןמטלוו ,שדח םימ דמ תנקתהו הקפסא     01.02.0060
ךרע הווש וא רדוקנא טולוסבא טלפ ללוכ ךרע      
ללוכ ,ינכטה טרפמה י"פע ,4" רטוקב ,רשואמ      
תלעפהל ,הרקבהו הטילשה ךרעמו דויצ      
טנרטניאה ךרד תיטוחלא האירקל תכרעמה      
הדימב ,אוהש גוס לכמ ,םייק םימ דמב יוכיזו      
םינכרצל םימה דמ קורפ תללוכ הדובעה( םייקו      

208,000.00  2,600.00    80.00 .)םימייק 'חי   
      
וא ינוס הרטלוא בטקוא גוסמ םימ דמ ל"נכ     01.02.0061

  4,200.00  4,200.00     1.00 ןגואמ   4"  רטוקב ךרע הווש 'חי   
      
,4" רטוקב ,םימ דמ תנקתה / תפלחהל תפסות     01.02.0062
טרפמה יפל ,ףנע יצח רובע ,אוהש גוס לכמ      

 12,000.00  2,400.00     5.00 .ךותיר תודובע ללוכ ,ינכטה 'חי   
      
,4" רטוקב ,םימ דמ תנקתה / תפלחהל תפסות     01.02.0063
יפל ,הדידמה תכרעמ לכ רובע ,אוהש גוס לכמ      

 13,500.00  2,700.00     5.00 .ךותיר תודובע ללוכ ,ינכטה טרפמה 'חי   
      
הווש וא ןמטלוו ,שדח םימ דמ תנקתהו הקפסא     01.02.0070
ךרע הווש וא רדוקנא טולוסבא טלפ ללוכ ךרע      
ללוכ ,ינכטה טרפמה י"פע ,6" רטוקב ,רשואמ      
תלעפהל ,הרקבהו הטילשה ךרעמו דויצ      
טנרטניאה ךרד תיטוחלא האירקל תכרעמה      
הדימב ,אוהש גוס לכמ ,םייק םימ דמב יוכיזו      
םינכרצל םימה דמ קורפ תללוכ הדובעה( םייקו      

  6,000.00  3,000.00     2.00 .)םימייק 'חי   
      
וא ינוס הרטלוא בטקוא גוסמ םימ דמ ל"נכ     01.02.0071

  5,400.00  5,400.00     1.00 ןגואמ   6"  רטוקב ךרע הווש 'חי   
      
,6" רטוקב ,םימ דמ תנקתה / תפלחהל תפסות     01.02.0073
טרפמה יפל ,ףנע יצח רובע ,אוהש גוס לכמ      

  2,700.00  2,700.00     1.00 .ךותיר תודובע ללוכ ,ינכטה 'חי   
      
,6" רטוקב ,םימ דמ תנקתה / תפלחהל תפסות     01.02.0074
יפל ,הדידמה תכרעמ לכ רובע ,אוהש גוס לכמ      

  2,900.00  2,900.00     1.00 .ךותיר תודובע ללוכ ,ינכטה טרפמה 'חי   
      
הווש וא ןמטלוו ,שדח םימ דמ תנקתהו הקפסא     01.02.0090
ךרע הווש וא רדוקנא טולוסבא טלפ ללוכ ךרע      
ללוכ ,ינכטה טרפמה י"פע ,8" רטוקב ,רשואמ      
תלעפהל ,הרקבהו הטילשה ךרעמו דויצ      
טנרטניאה ךרד תיטוחלא האירקל תכרעמה      
הדימב ,אוהש גוס לכמ ,םייק םימ דמב יוכיזו      
םינכרצל םימה דמ קורפ תללוכ הדובעה( םייקו      

  9,000.00  4,500.00     2.00 .)םימייק 'חי   
      
      
      
      

קובץ: 37941   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
03/10/2021
דף מס':     007 דיגאתה יבושיב קוחרמ האירקל םימ ידמ תנקתהו הקפסא

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
וא ינוס הרטלוא בטקוא גוסמ םימ דמ ל"נכ     01.02.0091

  4,080.00  4,080.00     1.00 ןגואמ   8"  רטוקב ךרע הווש 'חי   
      
,8" רטוקב ,םימ דמ תנקתה / תפלחהל תפסות     01.02.0092
טרפמה יפל ,ףנע יצח רובע ,אוהש גוס לכמ      

  3,000.00  3,000.00     1.00 .ךותיר תודובע ללוכ ,ינכטה 'חי   
      
,8" רטוקב ,םימ דמ תנקתה / תפלחהל תפסות     01.02.0093
יפל ,הדידמה תכרעמ לכ רובע ,אוהש גוס לכמ      

  3,300.00  3,300.00     1.00 .ךותיר תודובע ללוכ ,ינכטה טרפמה 'חי   
      
,םירזוחלא וא RFU תנקתהו הקפסאל תפסות      
.דבלב ןימזמל הרומשה ,היצפוא םיווהמ      
תומאתההו םייונישה לכ תא לולכת הנקתהה      
.תושרדנה      
      
,4/3" רטוקב ,RFU תנקתהו הקפסאל תפסות     01.02.0120

105,000.00    150.00   700.00 .זילפמ 'חי   
      
,1" רטוקב ,RFU תנקתהו הקפסאל תפסות     01.02.0130

  5,700.00    190.00    30.00 .זילפמ 'חי   
      
,הטפלק ,רזוח לא תנקתהו הקפסאל תפסות     01.02.0140

     50.00     50.00     1.00 .זילפמ ,4/3" רטוקב 'חי   
      
,הטפלק ,רזוח לא תנקתהו הקפסאל תפסות     01.02.0150

     70.00     70.00     1.00 .זילפמ ,1" רטוקב 'חי   
      
,הטפלק ,רזוח לא תנקתהו הקפסאל תפסות     01.02.0160

    140.00    140.00     1.00 .זילפמ ,1½" רטוקב 'חי   
      
,הטפלק ,רזוח לא תנקתהו הקפסאל תפסות     01.02.0170

    190.00    190.00     1.00 .זילפמ ,2" רטוקב 'חי   
      
ת פ ל ח ה  ן מ ז ב  ד ב ל ב  ף ו ג מ  ת פ ל ח ה ל  ה י צ פ ו א       
ד מ       
הנקתה ,הקפסא .ם י מ ה  ד מ  ת נ ק ת ה /ם י מ ה       
וא "ביגש" תרצות ,ירודכ הגרבה ףוגמ תפלחהו      
קורפ ללוכ ,רשי / ינוסכלא ,רשואמ ךרע הווש      
תקספה רושיא ,םיפוגמ יוליגו רותיא ,םייק      
םיוולינה םירזיבאה לכ תקפסא ,זוקינ ,םימ      
םירזיבאה רתיו ןגוא רבחמ ,םינגוא ,םיגרב      
תא לולכי הדיחיה ריחמ .םימה תקפסא שודיחו      
.ףוגמה תפלחה ךרוצל תושורדה תודובעה לכ      
      
רטוקב ,ירודכ ףוגמ תפלחהו הנקתה ,הקפסא     01.02.0171

     40.00     40.00     1.00 .½" 'חי   
      
רטוקב ,ירודכ ףוגמ תפלחהו הנקתה ,הקפסא     01.02.0172

     50.00     50.00     1.00 "3/4. 'חי   
      
      

קובץ: 37941   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
03/10/2021
דף מס':     008 דיגאתה יבושיב קוחרמ האירקל םימ ידמ תנקתהו הקפסא

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוקב ,ירודכ ףוגמ תפלחהו הנקתה ,הקפסא     01.02.0173

     60.00     60.00     1.00 "1. 'חי   
      
רטוקב ,ירודכ ףוגמ תפלחהו הנקתה ,הקפסא     01.02.0174

    150.00    150.00     1.00 .1½" 'חי   
      
רטוקב ,ירודכ ףוגמ תפלחהו הנקתה ,הקפסא     01.02.0175

    220.00    220.00     1.00 "2. 'חי   
      
,ינוסכלא ףוגמ תפלחהו הנקתה ,הקפסא     01.02.0176

     70.00     70.00     1.00 .½" רטוקב 'חי   
      
,ינוסכלא ףוגמ תפלחהו הנקתה ,הקפסא     01.02.0177

     90.00     90.00     1.00 .4/3" רטוקב 'חי   
      
,ינוסכלא ףוגמ תפלחהו הנקתה ,הקפסא     01.02.0178

    120.00    120.00     1.00 .1" רטוקב 'חי   
      
,ינוסכלא ףוגמ תפלחהו הנקתה ,הקפסא     01.02.0179

    250.00    250.00     1.00 .1½" רטוקב 'חי   
      
,ינוסכלא ףוגמ תפלחהו הנקתה ,הקפסא     01.02.0180

    340.00    340.00     1.00 .2" רטוקב 'חי   
      
/ אספוקה - םימ ידמל ,ןוגימ תספוק / יוסיכ      
01 לכל  .ןימזמה י"ע ,שארמ רשואי ,םגדה      
.רטסמ תוחתפמ 2 וקפוסי ,תואספוק      
      
ידמל ,ןוגימ תספוק / יוסיכ תנקתהו הקפסא     01.02.0194

  1,850.00    370.00     5.00 .רטסמ לוענמ ללוכ ,4/3"-2" רטוקב ,םימ 'חי   
      
ידמל ,ןוגימ תספוק / יוסיכ תנקתהו הקפסא     01.02.0195

  2,150.00    430.00     5.00 .רטסמ לוענמ ללוכ ,3"-4" רטוקב ,םימ 'חי   
      
,דמל רושיג / הקראה ספ תנקתהו הקפסא     01.02.0200

    300.00     60.00     5.00 .שארמ רושיאב ,2" רטוק דע 4/3" רטוקב 'חי   
      
רדגותש תנוקתמ יפל SMS תעדוה תרבעה     01.02.0220

    612.00      0.06 10,200.00 )תישדוח הקזחא ללוכ ריחמה( ןימזמה י"ע 'חי   
      
      תייחנה י"פע( םימ ידמ לש דבלב קורפ  
  )ןימזמה      
לע ףסוותי בוח ןיגב םימ דמ קותינ רובע..      
ריחמל %001 לש תפסות קורפה ריחמ      
.קורפה      
      

     40.00     40.00     1.00 .4/3" רטוקב ,םימ דמ דבלב הנקתה/קורפ 'חי  01.02.0240
      

     55.00     55.00     1.00 .1" רטוקב ,םימ דמ דבלב הנקתה/קורפ 'חי  01.02.0250
      
      
      

קובץ: 37941   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
03/10/2021
דף מס':     009 דיגאתה יבושיב קוחרמ האירקל םימ ידמ תנקתהו הקפסא

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
     70.00     70.00     1.00 .1½"-2" רטוקב ,םימ דמ דבלב הנקתה/קורפ 'חי  01.02.0260

      
    300.00    300.00     1.00 .3"-4" רטוקב ,םימ דמ דבלב תנקתה/קורפ 'חי  01.02.0280

17,310,697.00 .)שדח וא םייק ןכרצל( םישדח םימ ידמ תנקתהו קורפ ,הפלחה ,הקפסא 10 כ"הס  
      
ם י נ ש  6 ר ח א ל  ,ם י מ  י ד מ  ת פ ל ח ה  20 ק ר פ       
.ח ו ט י ב ו  ת ו ר י ש  ש ו ד י ח ו  ה ל ב ח  ו א /ו       
      
ם י מ  י ד מ  ת פ ל ח ה ל  ן ו ר י ח מ  10.20 ק ר פ  ת ת       
.)ה ל ב ח מ  ה א צ ו ת כ ו  ו א /ו  ם י נ ש  5 ר ח א ל (      
      
םניאש ,םימה ידמ תפלחהו הנקתה ,הקפסא      
תרגסמב םיאצמנו איהש הביס לכמ ,םיניקת      
6 ךלהמב ,יוחיד לכ אלל ופלחוי ,תוירחאה      
תפסות לכ אלל ,םיטרפ ןוכדע ללוכ ,םינשה      
.)העדוהה תלבקמ תועש 84 ךות( םולשת      
      
,םימ ידמ תפלחהו הקפסאל קר אוה םולשתה      
הקפסא וא ,םינשה 6 ךלהמב הלבחמ וקוזינש      
רטוקב םימ ידמל ,םינש 6-ה םותב הפלחהו      
2" רטוקמ ,םימ ידמלו 2" רטוק דע 4/3"      
םימ ידמו םינש שולשל תחא ,הלעמו      
םאתהב וא/ םינש 5 -ל תחא םיינוס הרטלוא      
דמעמב תונכדועמה הדידמה תונקתל      
.םיטרפ ןוכדע ללוכ ,הפלחהה      
      
עיגהל ,םכסהה תכראה ינפל יאשר דיגאתעה      
יריחמ תתחפהו םכסהה יונישל ןלבקה םע      
םיכומנ ויהי קושה יריחמו הדימב תאזו הדיחיה      
תללוכ הדובעה .הזוחה ריחמל סחיב רתוי      
תאירק ללוכ םייקו הדימ םייקה םימה דמ םוליצ      
דמעמב שדחה םימה דמ םוליצו קוריפ      
הטילקל ץבוקב ורבעוי םימוליצה לכ .הנקתהה      
.תכרעמב      
      
,םיבושיה לכב,תכרעמה תלעפה ,הקזחא     02.01.0005
איפסוע ,למרכ לא תילד ,םיסכר ,ןיקצומ.ק      
,תרושקתה תונוישרב שומיש ,הקרז-א רס'גו      
זכרמ תוברל ,תכרעמה לכל ,חוטיבהו תורשה      
יביכר רתיו תרושקתה תוכרעמ ,הרקבה      
תסינכל הנעמ ןתמ ,םינותנה ןוכדעו תכרעמה      
תפסונ הנש לכ רובע תכרעמל דדובה ןכרצה      

150,000.00 150,000.00     1.00 .טקייורפה םויסמ תונושארה םינשה 6-ל רבעמ הנש   
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 37941   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
03/10/2021
דף מס':     010 דיגאתה יבושיב קוחרמ האירקל םימ ידמ תנקתהו הקפסא

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
םולשתב .ןלבקה י"ע הכימתו לועפתל היצפוא     02.01.0006
עובק דבוע תבצה רובע עובק ישדוח      
ידרשמב      
תולועפה תא ףיצר ןפואב עצבי רשא דיגאתה      
טרפמב טרופמכ דיגאתה יבושי לכב תואבה      
,תוארתהב לופיט 53.1.75 ףיעסב דחוימה      

180,000.00 180,000.00     1.00 תרושקתו דיגאתה יבושייב םימה תחפ לוהינ הנש   
      
האירקל ,ןשי דדומ תפלחהו הלבוה ,הקפסא     02.01.0010
, 4/3" רטוקב ,ןיא דיירט תרגסמב ,קוחרמ      
,שדח דדומ תקפסאו ךרע הווש וא דוחא גוסמ      
םימ דמה .ינכטה חפסנל םאתהב ,גוס ותואמ      
ןמזל תיחכונ רוצי תנשמ ,ןיטולחל שדח היהי      

    192.00    192.00     1.00 .הקפסאה 'חי   
      
ןשי דדומ תפלחהו הלבוה ,הקפסא ל"נכ     02.01.0011

    500.00    500.00     1.00 ךרע הווש וא בטקוא הטנוס גוסמ,4/3" רטוקב 'חי   
      
האירקל ,ןשי דדומ תפלחהו הלבוה ,הקפסא     02.01.0020
גוסמ ,1" רטוקב ,ןיא דיירט תרגסמב ,קוחרמ      
םאתהב ,גוס ותואמ ,שדח דדומ תקפסאו ךרע      
,ןיטולחל שדח היהי םימ דמה .ינכטה חפסנל      

    257.00    257.00     1.00 .הקפסאה ןמזל תיחכונ רוצי תנשמ 'חי   
      
ןשי דדומ תפלחהו הלבוה ,הקפסא ל"נכ     02.01.0021

    600.00    600.00     1.00 ךרע הווש וא בטקוא הטנוס גוסמ,1" רטוקב 'חי   
      
האירקל ,ןשי דדומ תפלחהו הלבוה ,הקפסא     02.01.0030
,1½" רטוקב ,ןיא דיירט תרגסמב ,קוחרמ      
,גוס ותואמ ,שדח דדומ תקפסאו ךרע הווש וא       
שדח היהי םימ דמה .ינכטה חפסנל םאתהב      

    392.00    392.00     1.00 .הקפסאה ןמזל תיחכונ רוצי תנשמ ,ןיטולחל 'חי   
      
ןשי דדומ תפלחהו הלבוה ,הקפסא ל"נכ     02.01.0031
וא ירמילופ גרבותמ בטקוא גוסמ,2/11" רטוקב      

  1,380.00  1,380.00     1.00 ךרע הווש 'חי   
      
ןשי דדומ תפלחהו הלבוה ,הקפסא ל"נכ     02.01.0032
הטסורינ גרבותמ בטקוא גוסמ,2/11" רטוקב      

  1,560.00  1,560.00     1.00 ךרע הווש וא 'חי   
      
האירקל ,ןשי דדומ תפלחהו הלבוה ,הקפסא     02.01.0040
גוסמ ,2" רטוקב ,ןיא דיירט תרגסמב ,קוחרמ      
,שדח דדומ תקפסאו ךרע הווש וא  ןמטלוו      
םימ דמה .ינכטה חפסנל םאתהב ,גוס ותואמ      
ןמזל תיחכונ רוצי תנשמ ,ןיטולחל שדח היהי      

    592.00    592.00     1.00 .הקפסאה 'חי   
      
      
      
      
      

קובץ: 37941   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
03/10/2021
דף מס':     011 דיגאתה יבושיב קוחרמ האירקל םימ ידמ תנקתהו הקפסא

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ןשי דדומ תפלחהו הלבוה ,הקפסא ל"נכ     02.01.0041
וא ירמילופ גרבותמ בטקוא גוסמ,2" רטוקב      

  1,500.00  1,500.00     1.00 ךרע הווש 'חי   
      
ןשי דדומ תפלחהו הלבוה ,הקפסא ל"נכ     02.01.0042
וא הטסורינ גרבותמ בטקוא גוסמ,2" רטוקב      

  1,680.00  1,680.00     1.00 ךרע הווש 'חי   
      
ןשי דדומ תפלחהו הלבוה ,הקפסא ל"נכ     02.01.0043

  1,800.00  1,800.00     1.00 ךרע הווש וא ןגואמ בטקוא גוסמ,2" רטוקב 'חי   
      
םימ דדומב ,דדומ תפלחהו הלבוה ,הקפסא     02.01.0050
גוס לכמ ,3" רטוקב ,קוחרמ האירקל ההז      
תפלחה ללוכ ,ינכטה חפסנל םאתהב ,אוהש      

  1,000.00  1,000.00     1.00 .ירוקמ שדח ןונגנמב ןונגנמ 'חי   
      
ןשי דדומ תפלחהו הלבוה ,הקפסא ל"נכ     02.01.0051

  2,160.00  2,160.00     1.00 ךרע הווש וא ןגואמ בטקוא גוסמ,3" רטוקב 'חי   
      
םימ דדומב ,דדומ תפלחהו הלבוה ,הקפסא     02.01.0060
גוס לכמ ,4" רטוקב ,קוחרמ האירקל ההז      
תפלחה ללוכ ,ינכטה חפסנל םאתהב ,אוהש      

  1,400.00  1,400.00     1.00 .ירוקמ שדח ןונגנמב ןונגנמ 'חי   
      
ןשי דדומ תפלחהו הלבוה ,הקפסא ל"נכ     02.01.0061

  2,520.00  2,520.00     1.00 ךרע הווש וא ןגואמ בטקוא גוסמ,4" רטוקב 'חי   
      
םימ דדומב ,דדומ תפלחהו הלבוה ,הקפסא     02.01.0070
גוס לכמ ,6" רטוקב ,קוחרמ האירקל ההז      
תפלחה ללוכ ,ינכטה חפסנל םאתהב ,אוהש      

  1,600.00  1,600.00     1.00 .ירוקמ שדח ןונגנמב ןונגנמ 'חי   
      
ןשי דדומ תפלחהו הלבוה ,הקפסא ל"נכ     02.01.0071

  3,240.00  3,240.00     1.00 ךרע הווש וא ןגואמ בטקוא גוסמ,6" רטוקב 'חי   
      
םימ דדומב ,דדומ תפלחהו הלבוה ,הקפסא     02.01.0080
גוס לכמ ,8" רטוקב ,קוחרמ האירקל ההז      
תפלחה ללוכ ,ינכטה חפסנל םאתהב ,אוהש      

  2,200.00  2,200.00     1.00 .ירוקמ שדח ןונגנמב ןונגנמ 'חי   
      
ןשי דדומ תפלחהו הלבוה ,הקפסא ל"נכ     02.01.0081

  4,080.00  4,080.00     1.00 ךרע הווש וא ןגואמ בטקוא גוסמ,8" רטוקב 'חי   
358,653.00 .חוטיבו תוריש שודיחו הלבח וא/ו םינש 6 רחאל ,םימ ידמ תפלחה 20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 37941   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
03/10/2021
דף מס':     012 דיגאתה יבושיב קוחרמ האירקל םימ ידמ תנקתהו הקפסא

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.)מ "ר ק ( ה פ ל ח ה ו  ת ו ר ר ו ב ל  ן ו ר י ח מ  30 ק ר פ       
      
ה י צ פ ו א ( ת ו ר ר ו ב  ת ק י ד ב  10.30 ק ר פ  ת ת       
.)ן י מ ז מ ל  ה ר ו מ ש ה       
      
תקידבו הפלחהה ,הקפסאה רובע םולשתה      
,ןיקת אצמנ םימה דמ םא קר היהת ,תוררובה      
תוירחאה תפוקתב םיאצמנש םימה ידמל      
ללוכ םולשתה( הדידמה תונקתל םאתהבו      
דמה ןוסחיאו קורפה ןמזב םימה דמ םוליצ      
אל אצמי דמהו הדימב  .)םישדוח 4 ךשמל      
לע ולוחי ,אוהש גוס לכמ ,תואצוהה לכ ,ןיקת      
.ןלבקה      
      
גוסמ ,4/3" רטוקב ,םימ דמל תוררוב תקידב     03.01.0010
דיירט תרגסמב ,הפלחהו הלבוה ,דוחא רדשמ      
רוצי תנשמ גוס ותואמ ,שדח םימ דמב ,ןיא      

    100.00    100.00     1.00 .ינכטה חפסנל םאתהבו תיחכונ 'חי   
      
גוסמ ,1" רטוקב ,םימ דמל תוררוב תקידב     03.01.0020
דיירט תרגסמב ,הפלחהו הלבוה ,דוחא רדשמ      
רוצי תנשמ ,גוס ותואמ שדח םימ דמב ,ןיא      

    120.00    120.00     1.00 .ינכטה חפסנל םאתהבו תיחכונ 'חי   
      
גוסמ ,1½" רטוקב ,םימ דמל תוררוב תקידב     03.01.0030
דיירט תרגסמב ,הפלחהו הלבוה ,דוחא רדשמ      
רוצי תנשמ ,גוס ותואמ שדח םימ דמב ,ןיא      

    200.00    200.00     1.00 .ינכטה חפסנל םאתהבו תיחכונ 'חי   
      
גוסמ ,2" רטוקב ,םימ דמל תוררוב תקידב     03.01.0040
דיירט תרגסמב ,הפלחהו הלבוה ,דוחא רדשמ      
רוצי תנשמ ,גוס ותואמ שדח םימ דמב ,ןיא      

    250.00    250.00     1.00 .ינכטה חפסנל םאתהבו תיחכונ 'חי   
      
םאתהב ,3" רטוקב ,םימ דמל תוררוב תקידב     03.01.0060
ןונגנמב ןונגנמ תפלחה ללוכ ,ינכטה חפסנל      

    400.00    400.00     1.00 .םייקה ןונגנמה תאמגודכ ,ירוקמ שדח 'חי   
      
םאתהב ,4" רטוקב ,םימ דמל תוררוב תקידב     03.01.0070
ןונגנמב ןונגנמ תפלחה ללוכ ,ינכטה חפסנל      

    450.00    450.00     1.00 .םייקה ןונגנמה תאמגודכ ,ירוקמ שדח 'חי   
      
םאתהב ,6" רטוקב ,םימ דמל תוררוב תקידב     03.01.0080
ןונגנמב ןונגנמ תפלחה ללוכ ,ינכטה חפסנל      

    600.00    600.00     1.00 .םייקה ןונגנמה תאמגודכ ,ירוקמ שדח 'חי   
      
םאתהב ,6" רטוקב ,םימ דמל תוררוב תקידב     03.01.0090
ןונגנמב ןונגנמ תפלחה ללוכ ,ינכטה חפסנל      

    700.00    700.00     1.00 .םייקה ןונגנמה תאמגודכ ,ירוקמ שדח 'חי   
  2,820.00 .)מ"רק( הפלחהו תוררובל ןוריחמ 30 כ"הס  

      
קובץ: 37941   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
03/10/2021
דף מס':     013 דיגאתה יבושיב קוחרמ האירקל םימ ידמ תנקתהו הקפסא

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ש ד ח  ם י מ  י ד מ  ת ו כ ר ע מ  ע ו צ י ב  40 ק ר פ       
.)ה י צ פ ו א ( ם י ו ו ק  ל ל ו כ  ,ת ו נ נ כ ו ת מ       
      
.ם י מ  י ו ו ק  ת ח נ ה  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
תללוכ הריפחה : םימ יווקל הביצחו הריפח      
דבכ ילכב שומיש ,קסידב םיטלפסא ךותיח      
לכ תריבש ,דבלב םיידיב םימיוסמ תומוקמבו      
עקרקל תחתמו לעמ םיאצמנה ,םילושכמה      
,םיעצמ ,הפש ינבא ללוכ ,הרזחב םנוקיתו      
,שאר יכותירל תורוב תריפח ,ףוציר ,טלפסא      
יפדוע תקחרה ,םיפוגמ יאתל הריפח תבחרה      
רשואמ הכיפש רתאל ,תומירעו הריפח      
תולעת תריפח  .לגר יכלוהל רבעמ תרדסהו      
עבקתש תועשב עצובת ,שיבכ תייצחב      
יארחא היהי ןלבקה  .םירחא םימרוגו הרטשמה      
האצותכ ,ישילש דצל םרגיש קזנ לכל ,ידיחי      
האצותכ ,תפסות םלושת אל  .וז הדובעמ      
.חקפמה רושיא אלל ,הקמעה / יאוות יונישמ      
      
עצוממ קמועב ,6" רטוקב ,םימ וקל הריפח     04.01.0009

     70.00     70.00     1.00 .'מ 01.1 רטמ   
      
עצוממ קמועב ,4" רטוקב ,םימ וקל הריפח     04.01.0010

     60.00     60.00     1.00 .'מ 00.1 רטמ   
      
עצוממ קמועב ,3" רטוקב ,םימ וקל הריפח     04.01.0011

     50.00     50.00     1.00 .'מ 09.0 רטמ   
      
עצוממ בחורב ,2" רטוקב ,תורוניצל הריפח     04.01.0012

     45.00     45.00     1.00 .07.0 קמועבו 'מ 2.0 רטמ   
      
עצוממ בחורב ,1" רטוקב ,תורוניצל הריפח     04.01.0013

     40.00     40.00     1.00 .03.0 קמועבו 'מ 2.0 רטמ   
      
םימ יווק תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא      
הפיטע ץוחו טלמ ימינפ יופיצ ,הדלפמ      
לכ ךרוא  .)4CPA((סוחד ןוטבו  תיתשורח      
,ילמשח ךותיר י"ע םרוביחו 'מ 02.21 רוניצ      
םייופיצה לכ ןוקית ,ודנפסקא תחשמב שומיש      
יופיצ ,םיכותירה לעמ ללוכ ,רוניצה לכ ךרואל      
,םירזיבאה רתיו תומאתהה ,תוינפתה רתי      
ירזיבא לכ תקפסא ללוכ ,ןרציה תוארוה י"פע      
ןוטב םינפ יופיצ םע ,04 לוידקס ,ךותירה      
,'וכו ךותיר T ירבעמ ,םיפקז ,תותשק ,יתשורח      
.וקה ךרואל םתנקתה תוברל      
      

    440.00    440.00     1.00 .23/5 .ד.ע ,6" רטוקב תורוניצ רטמ  04.01.0022
      

    390.00    390.00     1.00 .23/5 .ד.ע ,4" רטוקב תורוניצ רטמ  04.01.0023
      

קובץ: 37941   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
03/10/2021
דף מס':     014 דיגאתה יבושיב קוחרמ האירקל םימ ידמ תנקתהו הקפסא

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    350.00    350.00     1.00 .23/5 .ד.ע ,3" רטוקב תורוניצ רטמ  04.01.0024

      
6 לש ךרואב ,56/3 .ד.ע ,2" רטוקב תורוניצ     04.01.0025
ןיפולחל וא , 4CPA ץוחו ןוטב םינפ יופיצ ,א"מ      

    120.00    120.00     1.00 .ןילטילופ רוניצ רטמ   
      
,04 לוידקס ןוולוגמ ,2/11" רטוקב תורוניצ     04.01.0026

     90.00     90.00     1.00 .א"מ 6 לש ךרואב ,CPA ינוציח יופיצ ללוכ רטמ   
      
ללוכ  04,לוידקס ןוולוגמ ,1" רטוקב תורוניצ     04.01.0027
וא,א"מ 6 לש ךרואב ,CPA ינוציח יופיצ      

     50.00     50.00     1.00 .ןליטילופ רונצ ןיפולחל רטמ   
      
ללוכ 04,לוידקס ןוולוגמ ,4/3" רטוקב תורוניצ     04.01.0028

     45.00     45.00     1.00 .א"מ 6 לש ךרואב ,CPA ינוציח יופיצ רטמ   
      
ללוכ( 4/3" רטוקב תיבל הדידמ תכרעמ     04.01.0030
.ד.ע 3"/,2" א"מ 3 דע רוניצ עטק תקפסא      
דע ,טרפ י"פע ,)CPA ץוח ןוטב םינפ ,56/3      
,א"מ 3 דע תרנצה תקפסא ללוכ( ףוגמה      
,)CPA ףוטע ,'ב גרד ןוולוגמ ,1" רטוקב      
תכרעמ קותינ ,םיפוגמהו םירזיבאה תקפסא      
תכרעמ רוביחו תומוקמ ינשב ,תמייק הדידמ      
םימה דמ תרבעה תוברל ,השדחה הדידמה      
תקפסא תללוכ הדובעה .4/3" רטוקב ,םייקה      
ללוכה ,4/3" רטוקב , םיינוסכלא םיפוגמ ינש      
עצובת תכרעמה  .רוניצה רטוקל 4/3"-מ רבעמ      

    800.00    800.00     1.00 .טרפ י"פע 'חי   
      
,תיבל הדידמ תכרעמב ףסונ םימ דמ לכ רובע     04.01.0031

    260.00    260.00     1.00 .)םירזיבא תקפסא ללוכ( 4/3" רטוקב 'חי   
      
תקפסא ללוכ( 1" רטוקב ,תיבל הדידמ תכרעמ     04.01.0040
םינפ ,56/3 .ד.ע ,2"/3" רטוקב ,רוניצ עטק      
דע ,טרפ י"פע ,א"מ3 דע )CPA ץוח ןוטב      
רטוקב ,א"מ3 דע תרנצה תקפסא ללוכ( ףוגמה      
תקפסא ,)CPA ףוטע ,'ב גרד ןוולוגמ 1"      
הדידמ תכרעמ קותינ ,םיפוגמהו םירזיבאה      
הדידמה תכרעמ רוביחו תומוקמ ינשב ,תמייק      
,םייקה םימה דמ תרבעה תוברל ,השדחה      
םיפוגמ ינש תקפסא תללוכ הדובעה .1" רטוקב      
1"-מ רבעמ ללוכה ,1" רטוקב ,םיינוסכלא      

    900.00    900.00     1.00 .טרפ י"פע עצובת תכרעמה  .2"-ל 'חי   
      
,תיבל הדידמ תכרעמב ףסונ םימ דמ לכ רובע     04.01.0041

    360.00    360.00     1.00 .)םירזיבא תקפסא ללוכ( 1" רטוקב 'חי   
      
      
      
      
      
      

קובץ: 37941   .../015 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
03/10/2021
דף מס':     015 דיגאתה יבושיב קוחרמ האירקל םימ ידמ תנקתהו הקפסא

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ללוכ( 1½" רטוקב תיבל הדידמ תכרעמ     04.01.0050
רטוקב ,א"מ 3 דע רוניצ עטק תקפסא      
ץוחו ןוטב םינפ ,56/3 .ד.ע ,1½"-2"/3"      
    CPA(, ףוגמה דע ,טרפ י"פע )תקפסא ללוכ  
ףוטע ,'ב גרד ,תנוולוגמ א"מ 3 דע,תרנצה      
    CPA(, קותינ ,םיפוגמהו םירזיבאה תקפסא  
רוביחו תומוקמ ינשב ,תמייק הדידמ תכרעמ      
דמ תרבעה תוברל ,השדחה הדידמה תכרעמ      
תללוכ הדובעה  .1½"-2" רטוקב ,םייקה םימה      
,2" רטוקב ,םיינוסכלא םיפוגמ ינש תקפסא      
.םימה דמה רטוקל ,2" רטוקמ רבעמ ללוכ      

  1,500.00  1,500.00     1.00 .טרפ י"פע עצובת תכרעמה 'חי   
      
,תיבל הדידמ תכרעמב ףסונ םימ דמ לכ רובע     04.01.0051

    400.00    400.00     1.00 .)םירזיבא תקפסא ללוכ( 1½" רטוקב 'חי   
      
תקפסא ללוכ( 2" רטוקב ,תיבל הדידמ תכרעמ     04.01.0060
.ד.ע ,2"/3" רטוק א"מ 3 דע ב,רוניצ עטק      
י"פע ,)CPA ץוחו ןוטב רונצ םינפ ,56/3      
3 דע תרנצה תקפסא ללוכ( ףוגמה דע,טרפ      
ףוטעו 'ב גרד ,תנוולוגמ ,2" רטוקב א"מ      
    CPA(, קותינ ,םיפוגמהו םירזיבאה תקפסא  
רוביחו תומוקמ ינשב ,תמייק הדידמ תכרעמ      
דמ תרבעה תוברל ,השדחה הדידמה תכרעמ      
תללוכ הדובעה  .1½"-2" רטוקב ,םייקה םימה      
ףוגמו ןגואמ זירט ףוגמ םיפוגמ ינש תקפסא      
,2" רטוקמ רבעמ ללוכ ,2" רטוקב , ינוסכלא      

  2,300.00  2,300.00     1.00 .טרפ י"פע עצובת תכרעמה .םימה דמה רטוקל 'חי   
      
,תיבל הדידמ תכרעמב ףסונ םימ דמ לכ רובע     04.01.0061

    700.00    700.00     1.00 .)םירזיבא תקפסא ללוכ( 2" רטוקב 'חי   
      
רבחמ ,ןגוא ללוכ ,זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא      
,ךותיר ירזיבאו ןוגיע תוטומ ללוכ ,0002 ןגואמ      
םירזיבא ,תנקתהו הקפסא ללוכ ,טרפ יפל      
.תוינכותהו טרפה י"פע לכה ,םיחפסו      
      

  2,700.00  2,700.00     1.00 .4" רטוקב ,זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא 'חי  04.01.0078
      

  2,600.00  2,600.00     1.00 .3" רטוקב ,זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא 'חי  04.01.0079
      

  1,800.00  1,800.00     1.00 .2" רטוקב ,זירט ףוגמ תבכרהו הקפסא 'חי  04.01.0080
      
לכ עוציב ללוכ ,הדלפמ םייק וקל תורבחתה      
,םירזיבא תקפסא תוברל ,תושרדנה תונכהה      
םירזיבאה לכ  .םיריבעמו ךותיר ףקז ,תותשק      
,יתשורח ןוטב םינפ יופיצ םע ,04 לוידקס ויהי      
.םייקה וקה קותינ ללוכ      
      

  2,500.00  2,500.00     1.00 .6" רטוקב ,םייק וקל תורבחתה 'חי  04.01.0105
      
      

קובץ: 37941   .../016 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
03/10/2021
דף מס':     016 דיגאתה יבושיב קוחרמ האירקל םימ ידמ תנקתהו הקפסא

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,100.00  2,100.00     1.00 .4" רטוקב ,םייק וקל תורבחתה 'חי  04.01.0106

      
  2,000.00  2,000.00     1.00 .3" רטוקב ,םייק וקל תורבחתה 'חי  04.01.0107

      
    900.00    900.00     1.00 .2" רטוקב ,םייק וקל תורבחתה 'חי  04.01.0108

      
,רושיי ,ןבא אלל ,תימוקמ עקרקב ,רזוח יולימ     04.01.0161
עטקה ךרואל ,ותומדקל חטשה תרזחהו קודיה      
תורצחב וא/ו ןנוגמ חטשב ,הדשב רבועה      
לוחב דופירה לעמו 2" לעמ םירטקב ,םיתבה      

     30.00     30.00     1.00 .3"-מ םינטקה םירטקב ק"מ   
      
,2" רטוקב ,ריוא םותסש תנקתהו הקפסא     04.01.0180
ךרע הווש וא "ירא" תרצות C-050-D ,לופכ      
י"פע ,םירזיבאה רתיו ירודכ ףוגמ ,רשואמ      

  2,500.00  2,500.00     1.00 .טרפ 'חי   
      
וא/ו ןוטב חטשמ / ליבש / הכרדמ ןוקית     04.01.0191
,אוהש גוס לכמ וא/ו ימרק ףוציר וא/ו טילונרג      
,תוגרדמ וא/ו םירבעמהו םיתבה תורצחב      
,הכרדמה בחור לכל ,הכרדמה רושיו ךותיח      
לוחב המלשה תוברל ,לוח עצמ קודיה רושי      
תשרה תאמגודכ ,לזרב תשר תמלשה ,ףסונ      
תמלשהו ןוטב תקיציו הקפסא ,תמייקה      
הכרדמל םאתהב ,אוהש גוס לכמ וא/ו טילונרג      

    100.00    100.00     1.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו ירוקמה חטשמה וא/ו ר"מ   
      
קורפ ,תבלתשמ ןבאמ ליבש / הכרדמ ןוקית     04.01.0192
תדימב ,הקפסא ללוכ ,תבלתשמ ןבא תבכרהו      
עצמ קודיה ,רושי ,הכרדמה בחור לכל ,ךרוצה      
בצמה תרזחהו ףסונ לוחב המלשה תוברל ,לוח      

     80.00     80.00     1.00 .ותומדקל ר"מ   
      
מ"ס 8 יבועב ,טלפסאמ הכרדמ / שיבכ ןוקית     04.01.0200
לכ עוציב ללוכ ,הכרדמב מ"ס 5-ו שיבכב      
רוסינ ,הבטרהו קודיה ,תושרדנה תונכהה      
הכרדמ / שיבכל םירשי םיווקב ,המאתהו      

     60.00     60.00     1.00 .)החיתפה בחורל עצבתי ןוקיתה( תמייק ר"מ   
      
רמוח אלל ,לוח יולימו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     04.01.0278
יבועב טרס תפיטע םע ,רוניצה דופירו ינגרוא      
יבועב הלעמו 3" רטוקל ,2" רטוקל דע מ"ס 51      

    110.00    110.00     1.00 .מ"ס 02 ק"מ   
      
יולימל טרפה יפ לע ,'א גוס עצמ יולימו הקפסא     04.01.0279
,מ"ס 02 לש תובכשב ,הכרדמ / שיבכב הלעת      

    120.00    120.00     1.00 .ינכמ קדהמ םע ,קודיהו הבטרה ללוכ ק"מ   
 26,570.00 .)היצפוא( םיווק ללוכ ,תוננכותמ תושדח םימ ידמ תוכרעמ עוציב 40 כ"הס  

      
      

17,698,740.00 1 הנבמ כ"הס
קובץ: 37941   .../017 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 

03/10/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     017 דיגאתה יבושיב קוחרמ האירקל םימ ידמ תנקתהו הקפסא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

1 הנבמ 10 הנבמ     
    
םימ ידמ תנקתהו קורפ ,הפלחה ,הקפסא 10 קרפ      
.)שדח וא םייק ןכרצל( םישדח         
    

                          17,310,697.00 םימ ידמ תנקתהו הפלחה ,הקפסא 20.10 קרפ תת    
.קוחרמ האירקל            
    

             17,310,697.00 םימ ידמ תנקתהו קורפ ,הפלחה ,הקפסא 10 כ"הס                
.)שדח וא םייק ןכרצל( םישדח         
    
הלבח וא/ו םינש 6 רחאל ,םימ ידמ תפלחה 20 קרפ      
.חוטיבו תוריש שודיחו         
    

                             358,653.00 5 רחאל( םימ ידמ תפלחהל ןוריחמ 10.20 קרפ תת    
.)הלבחמ האצותכו וא/ו םינש            
    

                358,653.00 הלבח וא/ו םינש 6 רחאל ,םימ ידמ תפלחה 20 כ"הס                
.חוטיבו תוריש שודיחו         
    
.)מ"רק( הפלחהו תוררובל ןוריחמ 30 קרפ      
    

                               2,820.00 הרומשה היצפוא( תוררוב תקידב 10.30 קרפ תת    
.)ןימזמל            
    

                  2,820.00 .)מ"רק( הפלחהו תוררובל ןוריחמ 30 כ"הס                
    
,תוננכותמ תושדח םימ ידמ תוכרעמ עוציב 40 קרפ      
.)היצפוא( םיווק ללוכ         
    

                              26,570.00 .םימ יווק תחנה 10.40 קרפ תת    
    

                 26,570.00 ,תוננכותמ תושדח םימ ידמ תוכרעמ עוציב 40 כ"הס                
.)היצפוא( םיווק ללוכ         

17,698,740.00 1 הנבמ 10 כ"הס                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 37941   .../018 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
03/10/2021
דף מס':     018 דיגאתה יבושיב קוחרמ האירקל םימ ידמ תנקתהו הקפסא

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

1 הנבמ 10 הנבמ    
   

             17,310,697.00 ןכרצל( םישדח םימ ידמ תנקתהו קורפ ,הפלחה ,הקפסא 10 קרפ   
.)שדח וא םייק        
   

                358,653.00 תוריש שודיחו הלבח וא/ו םינש 6 רחאל ,םימ ידמ תפלחה 20 קרפ   
.חוטיבו        
   

                  2,820.00 .)מ"רק( הפלחהו תוררובל ןוריחמ 30 קרפ   
   

                 26,570.00 םיווק ללוכ ,תוננכותמ תושדח םימ ידמ תוכרעמ עוציב 40 קרפ   
.)היצפוא(        
   

17,698,740.00 1 הנבמ 10 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 37941   .../019 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
03/10/2021
דף מס':     019 דיגאתה יבושיב קוחרמ האירקל םימ ידמ תנקתהו הקפסא

  
הנבמ ךס  

17,698,740.00 1 הנבמ 10 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
17,698,740.00  יללכ כ"הס  

  3,008,785.80 מ"עמ %71  
 20,707,525.80 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 37941 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה


