
מ"עב םיצעוי םיסדנהמ  -  ביד ףסוי
4593668-40:סקפ 0532668-40:לט 43313 הפיח 3 םיקנבה
 

מ"עב לילגה ימ דיגאת
.. / 12 'סמ זרכמ

םורכלא ד'גמב םימה תשר םוקש
)תומלשה( - "ב" בלש- 58 'סמ שיבכ

 
28/07/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 "ב" בלש- 58 'סמ שיבכ

:םימ יווק תחנה 10 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
:ם י מ  י ו ו ק  ת ח נ ה  10 ק ר פ       
      
:ה ד ל פ  ת ו ר ו ר נ צ  ת ח נ ה  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
לכ ללוכ הדלפ תורונצ תחנה ריחמ :הרעה      
םינשיה תורונצה יוליגל תושורדה תודובעה      
תייצח ,השדחה תשרל רוביחל םידעוימה      
,םימייק תורונצל תחתמ רבעמו ,םימייק םינקתמ      
תורוגיפה ,םירבעמה ,תומחלהה ,םיכותחה לכ      
םירזיבאה תורונצה לכ ."םייח" םיווקב לופט ןכו      
ןקת ות םע ויהי ןלבקה י"ע וקפוסי םירמוחהו      
יפל לכה ."תורבא " וא "ןוכיתה חרזמה" תרצות      
תותשק ןוגכ תרנצה יקלח לכ.75 טרפמ      
םירצומ ויהי 'דכו םירבעמ ,תויופעתסה      
יופצל םיהז ץוחו םינפ יופצ ילעב םייתשורח      
.שומישבש תורונצה      
      
תינוציח הפיטע םע 6"*23/5" הדלפ תורונצ     01.1.001
ללוכ ,ימינפ טלמ יופצו סוחד ןוטבו "וירט"      
,המיטא ירמוח ,תורונצה רוזיפ ,הלבוה הקפסא      
תועיגפו םישאר ןוקית ,םיכותיח ,םיכותיר      
הביצחו הריפח ,תימינפהו תינוצחה הפיטעב      
,רונצה שאר לעמ מ"ס 07 לש ילמינימ יוסיכו      
ימוקמ רמוחו ירלונרג רמוחב קדוהמ יולמו      
הפיטש ,הדשה תורש רושא ,טרפל םאתהב      
הפיטש ,הדשה תורש רושא ,טרפל םאתהב      
יפדוע קוליס ללוכ ריחמה .ץחל תקידבו יוטיחו      

561,000.00   340.00 1,650.00 .הריפחה רטמ   
      

 24,800.00   310.00    80.00 4"*23/5" הדלפ תורונצ ךא ל"נכ רטמ  01.1.002
      
םע םיפוטע 'ב גרד 2" תורונצ תחנה ךא ל"נכ     01.1.003
ללוכ ,ימינפ טלמ יופצו ןליתאילופ "וירט" תפיטע      

 42,000.00   140.00   300.00 .מ"ס 05 לש ילמינימ יוסיכו לוח דופיר רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

627,800.00 1.10 קרפ תתב הרבעהל
002/...   mjdk-k85a :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ  -  ביד ףסוי
4593668-40:סקפ 0532668-40:לט 43313 הפיח 3 םיקנבה
 

28/07/2021
דף מס':     002 "ב" בלש- 58 'סמ שיבכ

:םימ יווק תחנה 10 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
627,800.00 מהעברה      

      
      
,'ב גרד 4/3" םינוולוגמ תורונצ תחנה ךא ל"נכ     01.1.004
י"ת -ל םימיאתמ יתבכש בר LAG CPA םיפוצמ      
חטשמ תחיתפ ,הביצח ,הריפח:ללוכ ,301      
יוסיכ ,רחא גוסמ חטשמ לכו טלפסא/ןוטב      
םירזיבאה ללוכ ,לוח דופר מ"ס 04 לש ילמינימ      
,תוגרבה ,םיפופכ ,םיכותיח ,םישורדה      
ץחל תקידבו ,יוטיח ,הפיטש ,תויופעתסה      

 12,000.00    80.00   150.00 .ותומדקל חטשה תרזחהו רטמ   
      
'ב גרד 4/3" םיפוצמו םינוולוגמ תורונצ ל"נכ     01.1.005
םע םיקזחומ תוריק לע םייולת וא/ו םייולג ךא      
םירוח תביצח ללוכ ריחמה ,'מ 0.3 לכ םיקבח      

  7,500.00    50.00   150.00 .שרדנכ םנוטיבו רטמ   
      
51 גרד לוגסקפ תרנצ תחנהו תקפסא ךא ל"נכ     01.1.006

  2,500.00    50.00    50.00 .םיחפס ללוכ מ"מ23 רטוקב רטמ   
      

  2,250.00    45.00    50.00 מ"מ 52 רטוקב ךא ל"נכ רטמ  01.1.007
      
רונצ תחנה רובע החנהה ריחמל תפסות     01.1.008
    "6-"4 58 'סמ ישאר שיבכ ילושבו תויצחב  
םימרוגה םע תויולעהו םימואיתה לכ ללוכ      
םאתהב הדובעה עוציבו תוכמסומה תויושרהו      
,עוציב יבלש תינכת ללוכ ריחמה םהיתושירדל      
םירדסה עוציב ,העונת תוינכות ,הליל תודובע      
הדימב םירטוש תקסעה ללוכו 'וכו םיינמז      

 40,000.00 40,000.00     1.00 'פמוק .שרדייו  
692,050.00 :הדלפ תורורנצ תחנה 1.10 כ"הס  

      
ם י פ ו ג מ  ת ב כ ר ה  2.10 ק ר פ  ת ת       
:ת ו י ו פ ע ת ס ה ו       
      
ירמוח לכו 'וכו ,םינגוא ,םירסרד ,םיפוגמ :הרעה      
ןגוא ירבחמל תוינזוא ,םיגרב ,םימטא ןוגכ רזעה      
.ןלבקה י"ע וקפוסי 'וכו      
      
לש  SRT  תמגוד 6" זירט ףוגמ תקפסא     01.2.001
ליימא יופצ םע "בכוכה" לש OKE וא "לאפר"      
רבחמ ,ידגנ ןגוא ללוכ ץוחו םינפ 11 ןוליינ וא      

  6,900.00 2,300.00     3.00 .םימטאו םיגרב ,ןגואמ ןגוא 'חי   
      

  6,000.00 2,000.00     3.00 4" ףוגמ ךא ל"נכ 'חי  01.2.002
      

 12,900.00 2.10 קרפ תתב הרבעהל
003/...   mjdk-k85a :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ  -  ביד ףסוי
4593668-40:סקפ 0532668-40:לט 43313 הפיח 3 םיקנבה
 

28/07/2021
דף מס':     003 "ב" בלש- 58 'סמ שיבכ

:םימ יווק תחנה 10 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 12,900.00 מהעברה      

      
      
תמגוד 2" בלושמ ריווא םותסש תקפסא     01.2.003

  7,800.00 1,300.00     6.00 2" ירודכ ףוגמו .י.ר.א לש C-040-D 'חי   
      
"בכוכה" וא "לאפר" לש 3" טנרדיה תקפסא     01.2.004

  7,800.00 1,300.00     6.00 .רגס ץרוטשו ץרוטש רבחמ םע ךרע הווש וא 'חי   
      
"תורוד" לש 2" ןוסכלא ףוגמ תנקתהו תקפסא     01.2.005

  1,400.00   700.00     2.00 יליע 'חי   
      
הקפסא ללוכ 6" ףוגמל יליע טרפמ עוציב     01.2.006
)'וכו םינגוא ,תותשק( םיקלחה לכ ךותירו      
ריווא ימותסש ,םיפוגמ( םירזיבאה לכ תבכרה      
לכ ללוכ טרפמה תעיבצ )'וכו םיטנרדיה      
םישרדנה םיקותינה ,םיכותירה םיכותיחה      
טרפל םאתהב ,תומלשב הדובעה עוצבל      

  7,500.00 2,500.00     3.00 .םיטרפ תינכתב 'חי   
      

  6,600.00 2,200.00     3.00 4" ףוגמל ךא ל"נכ 'חי  01.2.007
      
ללוכ יח וק לע טרפמ עוציב רובע ל"נל תפסות     01.2.008

  1,200.00 1,200.00     1.00 .תומלשב הדובעה לכ 'חי   
      
לש ןגואמ 3" טנרדיה תבכרהו תקפסא     01.2.009
רבחמ םע ךרע הווש וא "בכוכה" ,"לאפר"      
תיתשורח תופעתסה תומחלה ללוכ "ץרוטש"      
,4" ףיקז םע 'מ 0.3 דע 4" תורונצ תחנהו      
תומחלההו םיכותחה לכ ללוכ רגס ץרוטשו      

 13,200.00 2,200.00     6.00 .תומלשב יטרדנטס טרפ יפל ןוגיעל ןוטב קולבו 'חי   
      
הריבש ןקתמ תנקתהו תקפסא רובע תפסות     01.2.010

    800.00   800.00     1.00 4" 'חי   
      
רווע  ןגוא םע ותריגסו ןגוא תמחלהו תקפסא     01.2.011

  1,000.00   500.00     2.00 6" 'חי   
      

    900.00   450.00     2.00 4" ךא ל"נכ 'חי  01.2.012
      
םייק וקל 4-"6" שדח וק רוביח     01.2.013

 12,000.00 1,200.00    10.00 .ץויח ללוכ 3-"01" 'חי   
      
ללוכ 4-"6" םייק וקל 2" שדח וק רוביח     01.2.014

  1,400.00   700.00     2.00 .ץויח 'חי   
      

  2,800.00   700.00     4.00 ץויח ללוכ 2" םייק וקל 2" שדח וק רוביח 'חי  01.2.015
 77,300.00 2.10 קרפ תתב הרבעהל

004/...   mjdk-k85a :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ  -  ביד ףסוי
4593668-40:סקפ 0532668-40:לט 43313 הפיח 3 םיקנבה
 

28/07/2021
דף מס':     004 "ב" בלש- 58 'סמ שיבכ

:םימ יווק תחנה 10 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 77,300.00 מהעברה      

      
      
םע ותריגסו 3-"8" רטוקב םייק םימ וק קותינ     01.2.016
םע םימ קותינ םואית ללוכ רווע ןגוא ןגוא      
חטשה תרזחהו הריפח י"ע וקה רותיא ,דיגאתה      

  2,400.00   800.00     3.00 .תומלשב הדובעה לכ ללוכ ותומדקל 'חי   
 79,700.00 :תויופעתסהו םיפוגמ תבכרה 2.10 כ"הס  

      
:ת י ב  י ר ו ב ח  3.10 ק ר פ  ת ת       
      
םימ ידמ עברא דע םינשל לופכ תיב רוביח     01.3.001
םימ וקל רוביח :ללוכ ,4-'פ 'דנטס טרפל םאתב      
,2" ףקז ,יתשורח רבעמ עט וא עט י"ע ישאר      
תייצח ,םיקקפ ,םירבעמ ,תויווז      
ידמ תרבעה ,םיפוגמ,םנוקיתו תוריק/םילושכמ      
,רצחבש םימה וקל רוביחו שרגה לובגל םימה      
,תורונצה לכ .םלשומ רובח תלבקל דע      
םישורדה םיגניטיפהו םירמוחהו םיפוגמה      
'דנטס טרפל םאתהב לכה .ןלבקה י"ע וקפוסי      

 15,000.00 1,000.00    15.00 .תומלשב .4-'פ 'חי   
      
םאתהב דדוב תיבל ךא 1.3 ףיעסב ל"נכ רוביח     01.3.002

  8,500.00   850.00    10.00 .תומלשב 3 -'פ 'דנטס טרפל 'חי   
      
טרפל םאתהב 2" רטוקב רוביחל הנכה     01.3.003

  7,500.00   750.00    10.00 4-'ב וא/ו 3 -'ב 'דנטס 'חי   
      
-ב 'דנטס טרפ יפל 4"  רטוקב הנכה ךא ל"נכ     01.3.004

 10,000.00 1,000.00    10.00 20 'חי   
      
הקראה יספ לש הנקתהו הקפסה רובע תפסות     01.3.005

  2,800.00    70.00    40.00 .םינוולוגמ םיגרבו םיקבח ללוכ 'חי   
 43,800.00 :תיב ירובח 3.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

005/...   mjdk-k85a :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ  -  ביד ףסוי
4593668-40:סקפ 0532668-40:לט 43313 הפיח 3 םיקנבה
 

28/07/2021
דף מס':     005 "ב" בלש- 58 'סמ שיבכ

:םימ יווק תחנה 10 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
:ם נ ו ק י ת ו  ם י ש י ב כ  ת ח י ת פ  4.10 ק ר פ  ת ת       
      
תיישע רובע הביצחה/הריפחה ריחמל תפסות     01.4.001
טלפסאה תחיתפ ,קסיד י"ע טלפסאב ץירח      
תקפסה )םיישאר םישיבכ ךרואלו היצחב(      
קדוהמ 'א גוס עצמב םינוילעה מ"ס 06 יולימו      
קודיה א"כ ,מ"ס 02 תונב תובכש שולשב      
תובכש יתשב העסמה יופיצו ינויצרביו שבכמ      
םאתהב לכה מ"ס 5 -ו מ"ס 3 יבועב טלפסא      
בחור לכל ריחמה  .םיטרפ תינכתב טרפל      

 42,000.00   140.00   300.00 .חתפיש רטמ   
      
ללוכ ךא םיתבל הסינכ ,תוכרדמ/םישיבכב ל"נכ     01.4.002
קדוהמ 'א גוס עצמב םינוילעה מ"ס 03 יולימ      
תבכשו א"כ מ"ס 51 תונב תובכש יתשב      

  9,000.00    90.00   100.00 .מ"ס 5 טלפסא רטמ   
      
הלעתה יולימ רובע 100.4.10 ףיעסל תפסות     01.4.003
שיבכ תויצחב 'א גוס עצמ םוקמב שבי ןוטבב      

  7,000.00   140.00    50.00 שרדייש תומוקמבו ישאר רטמ   
      
רחאל ונוקיתו תבלתשמ ןבאמ חטשמ תחיתפ     01.4.004
יבועב קדוהמ א גוס עצמ ללוכה םימה וק תחנה      
יפדוע קוליסו מ"ס 5 יבועב לוח ,מ"ס 02      

  2,000.00   100.00    20.00 .חתפיש בחור לכל ריחמה הריפחה רטמ   
      
קוריפ ללוכ הדובעה ,הכרדמל הפש ןבא ןוקית     01.4.005
תנקתהו תקפסא וא תמייק הפש ןבא תבכרהו      

  1,800.00    90.00    20.00 .ןוטב תבשות לע השדח הפש ןבא רטמ   
      
תנכה רחאל ןנוקיתו ןבא / ןוטב תוגרדמ תחיתפ     01.4.006

  1,000.00   100.00    10.00 .םימה וק רטמ   
      
וק תחנה רחאל ונוקיתו ןוטב חטשמ תחיתפ     01.4.007

    400.00    40.00    10.00 .םימ רטמ   
      
יולמו תקפסה רובע החנה ריחמל תפסות     01.4.008
ללוכ מ"ס 04 יבועב 'א גוס עצמב תולעתה      
דיגאתה רושיאב( המדאה יפדוע קוליסו קודיה      

 16,000.00    40.00   400.00 .)שארמ רטמ   
      
יולמ רובע םימ יווק תחנה ריחמל תפסות     01.4.009
הבוג לכל לוחב םוקמב םושמושב תולעת      
)מ"ס 54( שיבכה הנבמ תיתחת דעו הלעתה      

 60,000.00    60.00 1,000.00 שיבכה םורמ רטמ   
      
      

139,200.00 4.10 קרפ תתב הרבעהל
006/...   mjdk-k85a :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ  -  ביד ףסוי
4593668-40:סקפ 0532668-40:לט 43313 הפיח 3 םיקנבה
 

28/07/2021
דף מס':     006 "ב" בלש- 58 'סמ שיבכ

:םימ יווק תחנה 10 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
139,200.00 מהעברה      

      
      

 16,000.00    10.00 1,600.00 .םיעטקב 6" םיווקל ואידיו םוליצ רטמ  01.4.010
      

  3,000.00   150.00    20.00 6. -ב 'דנטס טרפל םאתהב ןייוזמ ןוטב תפיטע רטמ  01.4.011
158,200.00 :םנוקיתו םישיבכ תחיתפ 4.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

973,750.00 :םימ יווק תחנה 10 כ"הס  
007/...   mjdk-k85a :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ  -  ביד ףסוי
4593668-40:סקפ 0532668-40:לט 43313 הפיח 3 םיקנבה
 

מ"עב לילגה ימ דיגאת
.. / 12 'סמ זרכמ

םורכלא ד'גמב םימה תשר םוקש
)תומלשה( - "ב" בלש- 58 'סמ שיבכ

 
28/07/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     007 "ב" בלש- 58 'סמ שיבכ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

:םימ יווק תחנה 10 קרפ    
   

                692,050.00 :הדלפ תורורנצ תחנה 1.10 קרפ תת   
   

                 79,700.00 :תויופעתסהו םיפוגמ תבכרה 2.10 קרפ תת   
   

                 43,800.00 :תיב ירובח 3.10 קרפ תת   
   

                158,200.00 :םנוקיתו םישיבכ תחיתפ 4.10 קרפ תת   
   

   973,750.00 :םימ יווק תחנה 10 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

   973,750.00 החנה בושיחל םוכס  
הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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