
יסדנה חוקיפו ץועי ןונכת -  ןיול סחנפ
2368155-050:דיינ 8653429-80:סקפ 3071879-80:לט
 

ץרווש לגיס
 

30/10/2013 תויומכ בתכ
דף מס':     001 רלוס לכימ תפסות - השנמ רעש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

רלוס לכימ תנקתהל תודובע 61 קרפ      
      
םיקורפו תונכה 1.61 קרפ תת      
      
ץחלה יוק יוליגל תינדי שושיג תריפח עוציב     16.1.010
שדחמ יולימ ללוכ םייקה קלדה לכיממ הרזחהו      

                    1.00 'פמוק .םייקל םאתהב  
      
קותינ יזרב תנקתהו םיוקב קותינ עוציב     16.1.020

                    1.00 'פמוק .)1½" וא 1"( םייקל םאתהב  
םיקורפו תונכה 1.61 כ"הס          

      
לכימה תנקתה תודובע 2.61 קרפ תת      
      
ללוכ 'מ 8.3 דע קמועל קלד לכמל רוב תריפח     16.2.010
ךפש םוקמל קולסל רופחה רמוחה תרבעה      
וטנ הריפח יפל הדידמה .הנחתל ץוחמ רשואמ      

                   90.00 .םילכימה דצ לכמ 'מ 5.0 תפסותב ק"מ   
      
רובב תונויד לוח קודיהו רוזיפ הקפסא     16.2.020
:םיאבה םיבלשה ינשב קלדה דירפמו םילכימה      
,םהינפ לעמו םביבסמ.ב םתדרוה ינפל עצמכ.א      

                   70.00 .םתדרוה רחאל ק"מ   
      
לעב הדלפמ יעקרק תת קלד לכימ לש הקפסא     16.2.030
תודימב רטיל 000,01 חפנב ,הלופכ ןפוד      
דימע יופיצ ללוכ 'מ 00.4 ךרואו 'מ 58.1 רטוק      
1754 ילארשי ןקתל םאתהב רצוימ םיקלדב      

                    1.00 'פמוק .םינקתה ןוכמ י"ע הקידב רושיאו  
      
קלד לכימ לש סוליפו בוציי ,הדמעה ,הלבוה     16.2.040
עופישב לכימה רוב ךותב רטיל 000,01 חפנב      
,חקפמה תויחנהו תוינכותל םאתהב םיאתמ      
לע הדלפ תכירב לש הבכרהו הקפסא ,ללוכ      
לכימב זוקינה רוניצ לש הבכרה ,קלדה לכימ      
םימב םילכימה יולימ ,המרהה ןזוא קורפ רחאל      
םחפנמ %57 -ל דע לוחה יוסיכו הבצהה רחאל      
זוקינו )ןלבקה ח"עו י"ע םרוקמו םימה תקפסא(      
לכב רדסומ םוקמל תודובעה םותב םימה      

                    1.00 'פמוק .ןלבקה ח"עו י"ע םישורדה הקרוהה יעצמא  
      
      
      
      
      
      
      
      

2.61 קרפ תתב הרבעהל        
002/...   Sh-Meena-Z :קובץ 4434889-40 )2.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו ץועי ןונכת -  ןיול סחנפ
2368155-050:דיינ 8653429-80:סקפ 3071879-80:לט
 

ץרווש לגיס
 

30/10/2013
דף מס':     002 רלוס לכימ תפסות - השנמ רעש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ךותב רטיל 000.01 קלד לכימ לש ןוגע עוציב     16.2.050
תקיצי ללוכ תינכותל םאתהב םילכימה רוב      
תבכש לע תינכותבש תודימב 03-ב ןוטב סיסב      
תקיצי ללוכ ,םוטיאה תעירי לעמ מ"ס 51 לוח      
הדלפמ קודיה קבח ,החיתמה ילבכל םינגוע      
קבחל תחתמ 01/001 ןרפואנ תדיפרו 01/57      

                    1.00 'פמוק .תינכותבש החיתמה ירזיבא לכו  
      
הסכמו תרגסמ תמאתהו  הנקתה ,הקפסא     16.2.060
םיקוזיח ללוכ ,מ"ס 09/09 הדלפ חפמ      
הליענ רודיס ,המרה תידי םיריצ ,הסכמב      
גוסל םאתהב ןייפאמ עבצב םיסכמה תעיבצו      

                    1.00 'פמוק .ןוטב תכירב תקיצי ללוכ ,קלדה  
      
E.P.D.H.  תועירי ךותירו החנה הקפסא     16.2.070
רוב תיתחתב מ"מ 5.2 יבועב םיקלדב תודימע      
ילושב 'מ  0.3 לש םיילוש תפסותו םילכימה      
רושיאו הקידב ללוכ ,לכימה ךרואל  רובה      
תוקבדמ ,חולשמ תדועת ,תועיריה לש תומיטא      
םיללוכה תודע יטוטריש ,תועיריה לע קפס      
תקידבו םיכותיר ימוקימ ,תועיריה תסירפ      

                   55.00 . תומחלה ר"מ   
      
E.P.D.H תחוש לש הנקתהו החנה הקפסא     16.2.080
לע םילכימה רוב תיתחתב  מ"ס 06 רטוקב      
ילוש ךותיר ללוכ הכומנה הדוקנב העיריה      

                    1.00 .העיריל הכירבה 'חי   
      
ירושרש רוניצ לש הנקתהו החנה הקפסא     16.2.090
דב תפיטע םע ץרוחמ ,מ"מ 011 יתבכש-וד      
רוב תיתחתב ,WNW 071 גוסמ ינכטואג      
ץצח תבכשב ויוסיכ ללוכ ,העיריה לע םילכימה      

                   40.00 . מ"ס 01 יבועב  קד רטמ   
      
,טרפמל םאתהב רטמוזיפ הנקתהו הקפסא     16.2.100

                    2.00 'פמוק .8" הקיצי תכירב תנקתה ללוכ  
      
CVP 011  רוטינ רוניצ לש הנקתהו  הקפסא     16.2.110
ינש רוביחל ריקה תיתחתב םירזיבא ללוכ מ"מ      
ירזיבא +T רוביח ( ירושרשה רוניצב  תורנצה      
רוניצל המיטא רוביחו מ"מ 011-ל הרצה      

                    1.00 'פמוק .)ירושרשה  
      
תכרעמל 2" ןבלוגמ רונצ הנקתהו  הקפסא     16.2.120
הקיצי תחוש תנקתהו הקפסא ללוכ ,רותינ      

                    1.00 'פמוק "21  
2.61 קרפ תתב הרבעהל        

003/...   Sh-Meena-Z :קובץ 4434889-40 )2.62.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



יסדנה חוקיפו ץועי ןונכת -  ןיול סחנפ
2368155-050:דיינ 8653429-80:סקפ 3071879-80:לט
 

ץרווש לגיס
 

30/10/2013
דף מס':     003 רלוס לכימ תפסות - השנמ רעש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תכירב לש יפוס הבוגל הדידמ טומ המאתה     16.2.130

                    1.00 'פמוק .לכימה  
      
םידחוימ םירבעמל םימטא תבכרהו הקפסא     16.2.140
    )DAEH KCLUB( קלדו למשח תרנצל  
חודיק ללוכ חפמ לכימ תכירב ךותב םילכימל      

                    5.00 .םירוח 'חי   
      
לכימל הנגה ידומע לש ןוטיבו הדמעה הקפסא     16.2.150
מ"ס 09 הבוגב 3" רטוקב הדלפ רוניצמ קלדה      
ךותב םינטובמ מ"ס 06.0-ו עקרקל לעמ      

                   12.00 .'מ 05.1 לכ עקרקה 'חי   
      
ןקתומ 'מ 3 ךרואב 2" רונצ הנקתהו הקפסא     16.2.160
תכירבמ 23 לוורש ללוכ 21" החוש ךותב      

                    1.00 'פמוק .קלד לכימ תקראהל 2" רונצל דעו לכימ  
      
רחאל ותומדקל בצמל לכימה לעמ חטש רזחה     16.2.170

                    1.00 'פמוק .םירוביח תודובעה לכ םויסו לכימ תנמטה  
לכימה תנקתה תודובע 2.61 כ"הס          

      
לכימל תידותק הנגה 3.61 קרפ תת      
      
תידותק הנגה תכרעמ רוביחו הנקתה ,הקפסא     16.3.010
חוכ קפס :תוברל .קלד ילכימל תיביטקא      
דע םרזב תידוטק הנגה תכרעמ רובע ןנווכתמ      
    A01 ותלועפ תוניקתל תרוקיב תירונ ללוכה.  
רטמ 8 לש ללוכ ךרואב םינטיט תדורטקלאו      
ללוכ הדלפ תוטומ תועצמאב המדאל תרדחומה      
תוברל הדורטקלאל מ"ס 04 רטוקב החוש      
טוויח תכרעמ ללוכ ,רורב טולישו החושל הסכמ      
חוכה קפס ןיבו הדורטקלאל חוכה קפס ןיב      
רושיאו תכרעמה לויכו םינוויכ ללוכ ,פ"שהפל      
ללוכ תכרעמה תוניקתל תידוטק הנגה סדנהמ      
טוח תרבעה ,טלפמוק רזעה ירמוחו תודובעה      
תספוקל דע 61" ףכירמ רוניצב טנמלאה      
תספוק רוביחו ,הנקתה ,הקפסאו תרוקיב      
מ"מ המוטא ןורירמ תספוקמ היושע תרוקיב      
י"פע ,ריק ג"ע תנקותמ מ"ס 5*51*51 לדוגב      
םירוביח ספ ללוכ םעטמ חקפמה תויחנה      
טוחה רבוחי וילאשו אספוקה ךותב ןקתומה      
ןומיסו טוליש ללוכ ,אתה יצח טנמלאמ עיגמה      

                    1.00 'פמוק ..טלפמוק רזעה ירמוח תודובע לכ ללוכו  
לכימל תידותק הנגה 3.61 כ"הס          
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יסדנה חוקיפו ץועי ןונכת -  ןיול סחנפ
2368155-050:דיינ 8653429-80:סקפ 3071879-80:לט
 

ץרווש לגיס
 

30/10/2013
דף מס':     004 רלוס לכימ תפסות - השנמ רעש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

קלד תרנצ 4.61 קרפ תת      
      
.רחבנה יאוותב ,קלד תרנצל הלעת תריפח     16.4.010
תרנצה יאוותל םאתהב הריפחה בחור      
םינבא קורפ .חטשב מ"ס 001 דע  קמועבו      
,שדחמ הנקתה רשפאתש הרוצב תובלתשמ      
י"ע תרנצל הריפחה תיתחת קודיהו רושיי      
מ"ס 01 יבועב לוח רוזפ, שבכמ ירבעמ      
יבועב לוחה יולימ תמלשה הריפחה תיתחתב      
, תורונצה תחנה רחאל  עצוביש מ"ס 02      
,ץחל תוקידבו םייקל םאתהב ףוצירה תמלשה      
EPDH תועירי הנקתהו הקפסא ללוכ      

                   40.00 .הלעתה תיתחתב ק"מ   
      
םע 2" םינוולוגמ תורוניצ תנקתהו תקפסא     16.4.020
,לכימה רורוויא וקל םישורדה םירזיבאה לכ      
,תיפוס המדא ינפ לעמ 'מ 06.3 הבוגל הילע      
תיוזב השעי הבוגל הילעלו לכימל רוביחה      
םשנ תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה ,הלופכ      

                   20.00 .2" ריוא רטמ   
      
ןפוד ילעב םישימג יצח תורוניצ לש הנקתה     16.4.030
,ךרע הווש וא  ,IPUN תרצותמ 05 הלופכ      
םישורדה םירזיבאה לכ םע ,ןנכתמה רושיאב      
תקידב עוציב ללוכ ,םייעקרק תתה קלדה יווקל      
לכ ,דחוימה טרפמל םאתהב תרנצל ץחל      
ןובשח לעו י"ע עונישה יעצמאו םירמוחה      

                   60.00 .ןלבקה רטמ   
      
תורוניצל הכימת דומע תנקתהו תקפסא     16.4.040
יתשב עובצ 3" רוחש רוניצמ יושע רורוויאה      
לעמ 'מ 08.2( 'מ 4 ךרואב ,דוסי עבצ תובכש      
.)עקרקב םינטובמ 'מ 02.1-ו עקרקה ינפ      
הריגס תופיכ ךותירו הקפסא ללוכ ריחמה      
םינתיוז ינש ,דומעה לש ןוילעה קלחב      
    4X04X04 תורוניצה רפסמל םאתהב ,ךרואב  
ינפ לעמ 'מ 02.0 הבוגב םיכתורמ,םירבוחמה      
רובע )תולש( "U" יקדהמל םירוח םע ,עקר קה      
קוזיחו תויקסידו םימוא םע רורוויאה תורוניצ      
דומעה תנקתה .דומעה לע רורוויאה תורוניצ      

                    1.00 .תושורדה ןוטבה תודובעו ,וסוליפ ללוכ 'חי   
      
ימוי לכימה תרנצל הקינסה רוניצ רוביח     16.4.050
ירזיבא לכו 2" דרוקר ,ללוכ םיאתמה רוביחל      

                    1.00 'פמוק .םישרדנה קוזיחהו רוביחה  
      

                    1.00 'פמוק ..הרזחה רוניצ לבא ל"נכ 16.4.060
      
      

4.61 קרפ תתב הרבעהל        
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ץרווש לגיס
 

30/10/2013
דף מס':     005 רלוס לכימ תפסות - השנמ רעש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ירוביחל הנגה לש הנקתהו הקפסא רוציי     16.4.070
חפמ ,הרזחהו הקינסה יוקל השימגה תרנצה      
לדוגב ,מ"מ 2 יבועב 403 הטסורינ      
תרנצה תוכימתל קוזיח ללוכ ,מ"ס 04/04/001      

                    6.00 .ריקל וא 'חי   
      
םישימג יצח תורוניצ לש הנקתהו הקפסא     16.4.080
תרצותמ 09 הלופכ ןפוד ילעב תוטומב      
    IPUN, לכ םע ,ןנכתמה רושיאב ,ךרע הווש וא  
ללוכ ,םילכימב יולימ יוקל םישורדה םירזיבאה      
טרפמל םאתהב תרנצל ץחל תקידב עוציב      
לעו י"ע עונישה יעצמאו םירמוחה לכ ,דחוימה      

                   25.00 .ןלבקה ןובשח רטמ   
      
שימג רוניצ רוביח ללוכ ,קלדה יווק תפיטש     16.4.090
- היצלוקריסב הפיטש עוציבו םיוקה הצקל      

                    1.00 'פמוק .ןלבקה ח"עו י"ע הבאשמה תאבה  
      
לכימל יולימ תקוש ןקתה לש הנקתהו הקפסא      16.4.100
תקוש ךותב ,TNEMNIATNOC LLIPS קלד      
טרפל םאתהב 'מ 00.1X00.1 לדוגב ןוטבמ      

                    1.00 .חקפמה תוארוהו תינכתב 'חי   
      
יפל הליענ ןקתמ לש הנקתהו הקפסא רוציי     16.4.110
טומ תרגסמ לכימה יולימ חתפל ,זפ טרפמ      
םיריצ ללוכ ,הילת לוענמל רודיסו 04/04 יעובר      

                    1.00 'פמוק .המרהל  
      
,2/1-2" םידיחא םירוביח לש הנקתהו הקפסא     16.4.120

                    1.00 .יולימ רוניצ לכ הצקב הליענ הסכמו 'חי   
קלד תרנצ 4.61 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רלוס לכימ תנקתהל תודובע 61 כ"הס          
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ץרווש לגיס
 

30/10/2013 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     006 רלוס לכימ תפסות - השנמ רעש

  
כ"הס  

רלוס לכימ תנקתהל תודובע 61 קרפ   
  
םיקורפו תונכה 1.61 קרפ תת    
  
לכימה תנקתה תודובע 2.61 קרפ תת    
  
לכימל תידותק הנגה 3.61 קרפ תת    
  
קלד תרנצ 4.61 קרפ תת    
  
רלוס לכימ תנקתהל תודובע 61 כ"הס   

 
  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %81    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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