
מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
קילאיב תירק תייריע
מ"עב תויתשת חותיפל הרבח .ת.פ.ח
3 זרכמ - קפא תואנ
 

08/03/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     001 3 זרכמ - קפא תואנ

לתה 'חרב לגר יכלוהל רשג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       

      
 17,280.00   432.00    40.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  02.01.0010

      
160,200.00   801.00   200.00 םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ תואסנולכ ישאר ק"מ  02.01.0050

      
ןיב םירטקב לוגע ךתחב 03-ב ןוטב ידומע     02.01.0160

 66,420.00 1,107.00    60.00 .מ"ס 051-511 ק"מ   
      
םיכתחב ינבלמ ךתחב 03-ב ןוטב ידומע     02.01.0190

 46,800.00 1,170.00    40.00 .םהשלכ ק"מ   
      
תודימב ,03-ב ןוטבמ םיבצינו םידומעל תרתוכ     02.01.0200

 82,620.00 1,377.00    60.00 .םהשלכ םיכתחבו ק"מ   
      
,והשלכ ךתחב 03-ב ןוטבמ בחור תורוק     02.01.0250

 21,735.00 1,035.00    21.00 .תוישאר תוימורט תורוק ןיב תוקוצי ק"מ   
      
תחנהל ץווכתמ יתלב 05-ב ןוטבמ תבשות     02.01.0323

  3,600.00   450.00     8.00 תוכורדה תורוקה 'חי   
      
,והשלכ ךתחב ,03-ב ןוטבמ רשג תעסימ     02.01.0330
,תורוק וא םימורק ,תוספט יבג לע הקוצי      
תחתמ תוהבגהו תובחרהו םיטסדופ תוברל      

333,900.00   954.00   350.00 .תוקעמל ק"מ   
      
03-ב ןוטבמ הצק יביצנ לש ירוחא רגוס ריק     02.01.0590

  7,344.00   918.00     8.00 .אוהשלכ הבוגבו יבועב ק"מ   
      

 10,395.00   945.00    11.00 .םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ םייפנכ תוריק ק"מ  02.01.0610
      
,םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ םיכמות תוריק     02.01.0660

264,519.00   873.00   303.00 .תואסנולכ לע םיססובמה תוריק תוברל ק"מ   
      

 20,655.00   765.00    27.00 והשלכ יבועב 03-ב ןוטבמ השיג תלבט ק"מ  02.01.0690
      
5X5 תודימב תושלושמ 03 -ב ןוטב תוקלור     02.01.0720

  5,940.00     9.90   600.00 מ''ס 7X7 דע מ''ס רטמ   
      

 31,630.50    29.70  1065.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0740
      

 27,432.00    72.00   381.00 03-ב םוקמב 05-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0750
      
      

1,100,470.50 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     002 3 זרכמ - קפא תואנ
לתה 'חרב לגר יכלוהל רשג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,100,470.50 מהעברה      

      

      
יתוזח ףושח ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     02.01.0780

 31,680.00    28.80  1100.00 .הדלפ וא/ו ץע תוספטב ר"מ   
      

 24,462.00   271.80    90.00 )M.S.L.C( ךומנ רקובמ קזוח לעב ןוטב ק"מ  02.01.0802
      
יפל ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0830

2,297,430.00 3,429.00   670.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת ןוט   
      
מ"ס 3 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     02.01.0940

 17,100.00    17.10  1000.00 םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      
4-2 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9986

 10,700.00    20.00   535.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
6-5 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9987

 13,375.00    25.00   535.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
8-7 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9988

 18,725.00    35.00   535.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
11-9 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9989

 24,075.00    45.00   535.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      

 11,700.00 1,170.00    10.00 .03-ב ןוטב ,םיילוזונוק הרואת ידומעל תונכה ק"מ  02.01.9990
      
ןיב חוורמב םושייל ץווכתמ יתלב יטנמצ סייד     02.01.9991
תוהבגהה ינפ ןיבו הקעמ לש סוסיבה תוטלפ      

 21,600.00    72.00   300.00 .תוקעמל תחתמ 'חי   
      
םיטרפ יפל העסימ תטלפ לש תווצקב םיבוכרכ     02.01.9992
הקעמל תחתמ תוהבגה תוברל ,תוינכתבש      

397,800.00 1,530.00   260.00 .03-ב ק"מ   

3,969,117.50 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3,969,117.50 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     003 3 זרכמ - קפא תואנ
לתה 'חרב לגר יכלוהל רשג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       

      

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       

      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     05.01.0010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      

 29,700.00    29.70  1000.00 50.40.20.91 קרפ תת/קרפב ר"מ   
      
הנרבממ תועצמאב העסמ ינפ םוטיא     05.01.1010

 86,904.00    63.90  1360.00 .טרפמה יפל תינמוטיב ר"מ   
      

 12,240.00     9.00  1360.00 םוטיאל תמייקה ןוטבה תעסימ ינפ תנכה ר"מ  05.01.1040
      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     05.01.9999
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      

 22,275.00    29.70   750.00 .תופמר רובע 50.40.20.91 קרפ תת/קרפב ר"מ   

151,119.00 םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

151,119.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     004 3 זרכמ - קפא תואנ
לתה 'חרב לגר יכלוהל רשג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ש ג ב  ך ו ר ד  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  31 ק ר פ       

      

ך ו ר ד  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.31 ק ר פ  ת ת       

ם י ר ש ג ב       

      
ךתחב רחא תכירדב תוכורד תוימורט תורוק     13.01.0101
-מ ךרואב 06-ב ןוטבמ והשלכ הבוגב הלעת      
המגרפאידב םיחתפ עוציב תוברל ,רטמ 10.42      

1,475,190.00 3,987.00   370.00 .ח"ח לש םילבכ תרבעה ךרוצל ק"מ   

1,475,190.00 םירשגב ךורד ןוטב תודובע 10.31 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,475,190.00 םירשגב ךורד ןוטב תודובע 31 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     005 3 זרכמ - קפא תואנ
לתה 'חרב לגר יכלוהל רשג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  י נ ב מ  91 ק ר פ       

      

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  50.91 ק ר פ  ת ת       

      
תופש ךרואל תנוולוגמ הדלפמ רשג הקעמ     19.05.2080
,ןוטבב ןוגיעל רוביח יחפ תוברל  העסמה      

435,600.00 10,890.00    40.00 םימואו תוציפק ,תויקסד ,םיגרב ןוט   
      
תנולוגמ הדלפמ רשג הקעמל ריחמ תפסות     19.05.2081

 64,800.00 1,620.00    40.00 .טרפמה יפל העיבצ רובע ןוט   

500,400.00 שרח תורגסמ 50.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

500,400.00 הדלפ ינבמ 91 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     006 3 זרכמ - קפא תואנ
לתה 'חרב לגר יכלוהל רשג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  32 ק ר פ       

ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו       

      

ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  10.32 ק ר פ  ת ת       

ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו  ם י ח ו ד ק       

      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0330

767,016.00   477.00  1608.00 מ''ס 08 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0340

617,220.00   571.50  1080.00 מ''ס 09 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
      

163,800.00    25.20  6500.00 5.2'' רטוקב הדלפמ הקידב רוניצ רטמ  23.01.0650
      
08 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     23.01.0720

 24,747.12    15.39  1608.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטבב שומיש רובע מ''ס רטמ   
      
09 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     23.01.0730

 20,995.20    19.44  1080.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטבב שומיש רובע מ''ס רטמ   

1,593,778.32 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,593,778.32 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     007 3 זרכמ - קפא תואנ
לתה 'חרב לגר יכלוהל רשג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       

      
םירבעמ/םינבמל הריפחה תיתחת תנכה     51.02.0120

  3,807.00     4.23   900.00 תופמר רובע הקודיהו םייתחת ר"מ   
      

 60,840.00    23.40  2600.00 .ךמת תוריקו םירשג ינבמל הריפח ק"מ  51.02.0180
      
רמוח( ךמת תוריקו םירשג ינבמל אבומ יולימ     51.02.0210

349,920.00    48.60  7200.00 )א ק"מ   

414,567.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

414,567.00 הלילס תודובע 15 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     008 3 זרכמ - קפא תואנ
לתה 'חרב לגר יכלוהל רשג 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ש ג ב  ת ו מ י ל ש מ  ת ו ד ו ב ע  96 ק ר פ       

      

ם י ר ש ג  י כ מ ס  10.96 ק ר פ  ת ת       

      
B סופיטמ עבורמ וא ינבלמ ןייוזמ ןרפואנ ךמס     69.01.0040
0003 דע 1011-מ ךמסה חטש 7331NE יפל      

 49,680.00 6,210.00     8.00 מ"מ021 -מ לודג ךמסה הבוג ר"מס 'חי   

 49,680.00 םירשג יכמס 10.96 כ"הס  

      

ם י ר ש ג  י ר פ ת  20.96 ק ר פ  ת ת       

      
גוסמ דחי חוורמ לעב תוטשפתה רפת לולכמ     69.02.0012
    "TNIOJ LAES PIRTS TINU" החיתפל  

 58,104.00 2,421.00    24.00 מ"מ 001 לש תיברמ רטמ   

 58,104.00 םירשג ירפת 20.96 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

107,784.00 םירשגב תומילשמ תודובע 96 כ"הס  

8,211,955.82 לתה 'חרב לגר יכלוהל רשג כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     009 3 זרכמ - קפא תואנ
יקסניטוב'ז 'חרב רשג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       

      
 18,576.00   432.00    43.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  02.01.0010

      
1,189,485.00   801.00  1485.00 םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ תואסנולכ ישאר ק"מ  02.01.0050

      
ןיב םירטקב לוגע ךתחב 03-ב ןוטב ידומע     02.01.0160

116,235.00 1,107.00   105.00 .מ"ס 051-511 ק"מ   
      
םיכתחב ינבלמ ךתחב 03-ב ןוטב ידומע     02.01.0190

315,900.00 1,170.00   270.00 .םהשלכ ק"מ   
      
תודימב ,03-ב ןוטבמ םיבצינו םידומעל תרתוכ     02.01.0200

 88,128.00 1,377.00    64.00 .רפוטס תוברל ,םהשלכ םיכתחבו ק"מ   
      
,והשלכ ךתחב 03-ב ןוטבמ בחור תורוק     02.01.0250

 93,150.00 1,035.00    90.00 .תוישאר תוימורט תורוק ןיב תוקוצי ק"מ   
      
תחנהל ץווכתמ יתלב 05-ב ןוטבמ תבשות     02.01.0323

  9,000.00   450.00    20.00 תוכורדה תורוקה 'חי   
      
,והשלכ ךתחב ,03-ב ןוטבמ רשג תעסימ     02.01.0330

362,520.00   954.00   380.00 .תורוק וא םימורק ,תוספט יבג לע הקוצי ק"מ   
      
סופיטמ רשגל 03-ב ןוטבמ העסימ תלבט     02.01.0332
יבג לע הקוצי "רתאב תיטילונומ הקיצי"      

137,160.00 1,143.00   120.00 תוספט תכרעמ ק"מ   
      

400,950.00   891.00   450.00 מ"ס 06 יבועב 03-ב ןוטבמ תוריק ק"מ  02.01.0510
      
03-ב ןוטבמ הצק יביצנ לש ירוחא רגוס ריק     02.01.0590

 25,704.00   918.00    28.00 .אוהשלכ הבוגבו יבועב ק"מ   
      

245,700.00   945.00   260.00 .םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ םייפנכ תוריק ק"מ  02.01.0610
      
5X5 תודימב תושלושמ 03 -ב ןוטב תוקלור     02.01.0720

  3,465.00     9.90   350.00 מ''ס 7X7 דע מ''ס רטמ   
      

 84,229.20    29.70  2836.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0740
      

 40,320.00    72.00   560.00 03-ב םוקמב 05-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0750
      
יתוזח ףושח ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     02.01.0780

 37,440.00    28.80  1300.00 .הדלפ וא/ו ץע תוספטב ר"מ   
      

 27,180.00   271.80   100.00 )M.S.L.C( ךומנ רקובמ קזוח לעב ןוטב ק"מ  02.01.0802
      
      

3,195,142.20 10.20.20 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     010 3 זרכמ - קפא תואנ
יקסניטוב'ז 'חרב רשג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

3,195,142.20 מהעברה      

      

      
יפל ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0830

4,457,700.00 3,429.00  1300.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת ןוט   
      
מ"ס 3 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     02.01.0940

 22,230.00    17.10  1300.00 םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      
4-2 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9986

 22,800.00    20.00  1140.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
6-5 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9987

 28,500.00    25.00  1140.00 )ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
8-7 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9988

 39,900.00    35.00  1140.00 )ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
11-9 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9989

 51,300.00    45.00  1140.00 )ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
ןיב חוורמב םושייל ץווכתמ יתלב יטנמצ סייד     02.01.9990
תוהבגהה ינפ ןיבו הקעמה לש סוסיב תוטלפ      

  4,176.00    72.00    58.00 .תוקעמל תחתמ 'חי   
      
םיטרפ יפל העסימ תטלפ לש תווצקב םיבוכרכ     02.01.9991
הקעמל תחתמ תוהבגה תוברל ,תוינכתבש      

137,700.00 1,530.00    90.00 .03-ב ק"מ   

7,959,448.20 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

7,959,448.20 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     011 3 זרכמ - קפא תואנ
יקסניטוב'ז 'חרב רשג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       

      

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       

      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     05.01.0010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      

 38,610.00    29.70  1300.00 50.40.20.91 קרפ תת/קרפב ר"מ   
      
הנרבממ תועצמאב העסמ ינפ םוטיא     05.01.1010

121,410.00    63.90  1900.00 תינמוטיב ר"מ   
      

 17,100.00     9.00  1900.00 םוטיאל תמייקה ןוטבה תעסימ ינפ תנכה ר"מ  05.01.1040

177,120.00 םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

177,120.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     012 3 זרכמ - קפא תואנ
יקסניטוב'ז 'חרב רשג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ש ג ב  ך ו ר ד  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  31 ק ר פ       

      

ך ו ר ד  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.31 ק ר פ  ת ת       

ם י ר ש ג ב       

      
ךתחב םדק תכירדב תוכורד תוימורט תורוק     13.01.0100
-מ ךרואב 06-ב ןוטבמ והשלכ הבוגב הלעת      

1,386,000.00 3,465.00   400.00 רטמ 10.42 ק"מ   

1,386,000.00 םירשגב ךורד ןוטב תודובע 10.31 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,386,000.00 םירשגב ךורד ןוטב תודובע 31 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     013 3 זרכמ - קפא תואנ
יקסניטוב'ז 'חרב רשג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  י נ ב מ  91 ק ר פ       

      

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  50.91 ק ר פ  ת ת       

      
תופש ךרואל תנוולוגמ הדלפמ רשג הקעמ     19.05.2080
,ןוטבב ןוגיעל רוביח יחפ תוברל  העסמה      

381,150.00 10,890.00    35.00 םימואו תוציפק ,תויקסד ,םיגרב ןוט   
      
תנולוגמ הדלפמ רשג הקעמל ריחמ תפסות     19.05.2081

 56,700.00 1,620.00    35.00 .טרפמה יפל העיבצ רובע ןוט   
      
םייושע ,למשח תרבח לש םילבכ תיילתל ןקתמ     19.05.9999
תיתחתל רוביח תוברל ,הדלפ יליפורפמ      

 24,000.00 12,000.00     2.00 .םיימיכ םידתיימ ידי לע רשגה תעסימ ןוט   

461,850.00 שרח תורגסמ 50.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

461,850.00 הדלפ ינבמ 91 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     014 3 זרכמ - קפא תואנ
יקסניטוב'ז 'חרב רשג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  32 ק ר פ       

ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו       

      

ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  10.32 ק ר פ  ת ת       

ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו  ם י ח ו ד ק       

      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0330

664,938.00   477.00  1394.00 מ''ס 08 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0340

502,920.00   571.50   880.00 מ''ס 09 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0370

496,800.00   828.00   600.00 מ''ס 021 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
      

181,440.00    25.20  7200.00 5.2'' רטוקב הדלפמ הקידב רוניצ רטמ  23.01.0650
      
08 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     23.01.0720

 21,453.66    15.39  1394.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטבב שומיש רובע מ''ס רטמ   
      
09 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     23.01.0730

 17,107.20    19.44   880.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטבב שומיש רובע מ''ס רטמ   
      
021 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     23.01.0760

 20,790.00    34.65   600.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטבב שומיש רובע מ''ס רטמ   

1,905,448.86 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,905,448.86 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     015 3 זרכמ - קפא תואנ
יקסניטוב'ז 'חרב רשג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       

      
 49,140.00    23.40  2100.00 .ךמת תוריקו םירשג ינבמל הריפח ק"מ  51.02.0180

      
תוריקו םירשג ינבמל הריפחה תיתחת תנכה     51.02.0190

  3,595.50     4.23   850.00 הקודיהו ,ךמת ר"מ   
      
רמוח( ךמת תוריקו םירשג ינבמל אבומ יולימ     51.02.0210

 53,460.00    48.60  1100.00 )א ק"מ   

106,195.50 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

106,195.50 הלילס תודובע 15 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     016 3 זרכמ - קפא תואנ
יקסניטוב'ז 'חרב רשג 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ש ג ב  ת ו מ י ל ש מ  ת ו ד ו ב ע  96 ק ר פ       

      

ם י ר ש ג  י כ מ ס  10.96 ק ר פ  ת ת       

      
B סופיטמ עבורמ וא ינבלמ ןייוזמ ןרפואנ ךמס     69.01.0040
0003 דע 1011-מ ךמסה חטש 7331NE יפל      

124,200.00 6,210.00    20.00 מ"מ021 -מ לודג ךמסה הבוג ר"מס 'חי   

124,200.00 םירשג יכמס 10.96 כ"הס  

      

ם י ר ש ג  י ר פ ת  20.96 ק ר פ  ת ת       

      
גוסמ דחי חוורמ לעב תוטשפתה רפת לולכמ     69.02.0012
    "TNIOJ LAES PIRTS TINU" החיתפל  

 89,577.00 2,421.00    37.00 מ"מ 001 לש תיברמ רטמ   

 89,577.00 םירשג ירפת 20.96 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

213,777.00 םירשגב תומילשמ תודובע 96 כ"הס  

12,209,839.56 יקסניטוב'ז 'חרב רשג כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     017 3 זרכמ - קפא תואנ
301 ךמות ריק עוציב תמלשה 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       

      
 14,256.00   432.00    33.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  02.01.0010

      
םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ םיכמות תוריק     02.01.0660

 52,380.00   873.00    60.00 .ןוילעה קלחב הבחרה םע ק"מ   
      
קלחב 03 -ב ןוטבמ דוסי ללוכ ךמות ריק     02.01.0671
םיטרפ יפל ןיירושמ עקרק ריק לש ןוילעה      

338,400.00   900.00   376.00 .תוינכתב ק"מ   
      
5X5 תודימב תושלושמ 03 -ב ןוטב תוקלור     02.01.0720

  6,385.50     9.90   645.00 מ''ס 7X7 דע מ''ס רטמ   
      

 12,949.20    29.70   436.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0740
      
יפל ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0830

274,320.00 3,429.00    80.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת ןוט   
      
מ"ס 3 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     02.01.0940

 19,152.00    17.10  1120.00 םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      
4-2 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9986

  2,180.00    20.00   109.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
6-5 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9987

  2,725.00    25.00   109.00 )ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
8-7 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9988

  3,815.00    35.00   109.00 )ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
11-9 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9989

  4,905.00    45.00   109.00 )ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
ןיב חוורמב םושייל ץווכתמ יתלב יטנמצ סייד     02.01.9990
תוהבגהה ינפ ןיבו הקעמ לש סוסיבה תוטלפ      

 19,800.00    72.00   275.00 .ןוילעה קלחב הבחרה םע ,תוקעמל תחתמ 'חי   

751,267.70 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

751,267.70 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     018 3 זרכמ - קפא תואנ
301 ךמות ריק עוציב תמלשה 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       

      

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       

      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     05.01.0010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      

 33,264.00    29.70  1120.00 50.40.20.91 קרפ תת/קרפב ר"מ   

 33,264.00 םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 33,264.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     019 3 זרכמ - קפא תואנ
301 ךמות ריק עוציב תמלשה 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  י נ ב מ  91 ק ר פ       

      

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  50.91 ק ר פ  ת ת       

      
יחפ תוברל ,תנוולוגמ הדלפמ רשג הקעמ     19.05.2080
תוציפק ,תויקסד ,םיגרב ,ןוטבב ןוגיעל רוביח      

381,150.00 10,890.00    35.00 םימואו ןוט   
      
תנולוגמ הדלפמ רשג הקעמל ריחמ תפסות     19.05.2081

 56,700.00 1,620.00    35.00 .טרפמה יפל העיבצ רובע ןוט   

437,850.00 שרח תורגסמ 50.91 כ"הס  

      

ם י ג י ר ח  ם י פ י ע ס  99.91 ק ר פ  ת ת       

      
139,500.00    13.95 10000.00 .םינטובמ םינוולוגמ ןוגיע-יגרוב ג"ק  19.99.0010

139,500.00 םיגירח םיפיעס 99.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

577,350.00 הדלפ ינבמ 91 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     020 3 זרכמ - קפא תואנ
301 ךמות ריק עוציב תמלשה 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת נ י י ר ו ש מ  ע ק ר ק מ  ך מ ת  ת ו ר י ק  34 ק ר פ       

      

ע ק ר ק מ  ך מ ת  ת ו ר י ק  10.34 ק ר פ  ת ת       

ת נ י י ר ו ש מ       

      
 38,250.00   765.00    50.00 הבוג לכב תניירושמ עקרקמ ךמת ריק ר"מ  43.01.0010

      
עקרק ריק לש םיקולב תפלחה ,ןוקית     43.01.9998

 79,200.00   720.00   110.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( ךרוצה יפל םייק תניירושמ ר"מ   
      
יומדב םיטנמלא ידי לע ןוטב תוריק תיזח יופיח     43.01.9999
םירזיבא תוברל ,תניירושמ עקרק תוריק      

130,000.00   250.00   520.00 .)ןיריפס( הטסורינמ ר"מ   

247,450.00 תניירושמ עקרקמ ךמת תוריק 10.34 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

247,450.00 תניירושמ עקרקמ ךמת תוריק 34 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     021 3 זרכמ - קפא תואנ
301 ךמות ריק עוציב תמלשה 30 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       

      

ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       

      
לש עטק( םייק תניירושמ עקרק ריק קוריפ     51.01.9999

225,000.00    45.00  5000.00 .)םיקולב + יולימ( )הסמעה ק"מ   

225,000.00 הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       

      
 15,444.00    23.40   660.00 .ךמת תוריקו םירשג ינבמל הריפח ק"מ  51.02.0180

      
132,300.00    44.10  3000.00 .ןקת יפל תניירושמ עקרק תוריקל אבומ יולימ ק"מ  51.02.0220

      
קזוח תולעב תוגורא תוינכטואיג תועירי     51.02.9999

108,309.60    85.96  1260.00 .'מ/נ"ק 002 ינונכת החיתמ ר"מ   

256,053.60 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

481,053.60 הלילס תודובע 15 כ"הס  

2,090,385.30 301 ךמות ריק עוציב תמלשה כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     022 3 זרכמ - קפא תואנ
,001 101 ךמות ריק עוציב תמלשה 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       

      
 11,664.00   432.00    27.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  02.01.0010

      
  6,885.00   765.00     9.00 ןירושמ עקרק ריקל סוליפ ןתפמ ק"מ  02.01.0670

      
קלחב 03 -ב ןוטבמ דוסי ללוכ ךמות ריק     02.01.0671
םיטרפ יפל ןיירושמ עקרק ריק לש ןוילעה      

308,700.00   900.00   343.00 .תוינכתב ק"מ   
      
5X5 תודימב תושלושמ 03 -ב ןוטב תוקלור     02.01.0720

  4,356.00     9.90   440.00 מ''ס 7X7 דע מ''ס רטמ   
      

 10,454.40    29.70   352.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0740
      
יפל ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0830

240,030.00 3,429.00    70.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת ןוט   
      
מ"ס 3 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     02.01.0940

 14,381.10    17.10   841.00 םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      
4-2 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9986

  1,760.00    20.00    88.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
6-5 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9987

  2,200.00    25.00    88.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
8-7 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9988

  3,080.00    35.00    88.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
11-9 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9989

  3,960.00    45.00    88.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
ןיב חוורמב םושייל ץווכתמ יתלב יטנמצ סייד     02.01.9990
תוהבגהה ינפ ןיבו הקעמה לש סוסיב תוטלפ      

 15,120.00    72.00   210.00 .תוקעמל תחתמ 'חי   

622,590.50 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

622,590.50 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     023 3 זרכמ - קפא תואנ
,001 101 ךמות ריק עוציב תמלשה 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       

      

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       

      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     05.01.0010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      

 24,977.70    29.70   841.00 50.40.20.91 קרפ תת/קרפב ר"מ   

 24,977.70 םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 24,977.70 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     024 3 זרכמ - קפא תואנ
,001 101 ךמות ריק עוציב תמלשה 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ 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       

      
עקרק תוריק לעמ ןוטב יבוכרכ תיזח יופיח     14.01.9999
עקרק ריק יומדב םיטנמלא ידי לע תניירושמ      
הטסורינמ םירזיבא תוברל ,תניירושמ      

 92,500.00   250.00   370.00 .)ןוריפס( ר"מ   

 92,500.00 ןבא תודובע 10.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 92,500.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     025 3 זרכמ - קפא תואנ
,001 101 ךמות ריק עוציב תמלשה 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  י נ ב מ  91 ק ר פ       

      

ה ד ל פ  ה נ ב מ  10.91 ק ר פ  ת ת       

      
תיצקורטסנוק תעיבצ רובע ריחמ תפסות     19.01.9901

  8,100.00 1,620.00     5.00 .תוגרדמל הדלפ ןוט   

  8,100.00 הדלפ הנבמ 10.91 כ"הס  

      

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  50.91 ק ר פ  ת ת       

      
יחפ תוברל ,תנוולוגמ הדלפמ רשג הקעמ     19.05.2080
תוציפק ,תויקסד ,םיגרב ,ןוטבב ןוגיעל רוביח      

283,140.00 10,890.00    26.00 םימואו ןוט   
      
תנולוגמ הדלפמ רשג הקעמל ריחמ תפסות     19.05.2081

 42,120.00 1,620.00    26.00 .טרפמה יפל העיבצ רובע ןוט   

325,260.00 שרח תורגסמ 50.91 כ"הס  

      

ם י ג י ר ח  ם י פ י ע ס  99.91 ק ר פ  ת ת       

      
 27,900.00    13.95  2000.00 .םינטובמ םינוולוגמ ןוגיע-יגרוב ג"ק  19.99.0010

      
תוגרדמל תנוולוגמ הדלפ תייצקורטסנוק     19.99.0020
,םינוש םיכתחב םיליפורפו םיחפמ היושע      
,םיגרב ,ןוטבב ןוגיעל רוביח יחפ תוברל      

 73,500.00 14,700.00     5.00 .'דכו םימוא ,תויקסיד ןוט   

101,400.00 םיגירח םיפיעס 99.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

434,760.00 הדלפ ינבמ 91 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     026 3 זרכמ - קפא תואנ
,001 101 ךמות ריק עוציב תמלשה 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת נ י י ר ו ש מ  ע ק ר ק מ  ך מ ת  ת ו ר י ק  34 ק ר פ       

      

ע ק ר ק מ  ך מ ת  ת ו ר י ק  10.34 ק ר פ  ת ת       

ת נ י י ר ו ש מ       

      
 91,800.00   765.00   120.00 הבוג לכב תניירושמ עקרקמ ךמת ריק ר"מ  43.01.0010

      
עקרק ריק לש םיקולב תפלחה ,ןוקית     43.01.9999

 64,800.00   720.00    90.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( ךרוצה יפל םייק תניירושמ ר"מ   

156,600.00 תניירושמ עקרקמ ךמת תוריק 10.34 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

156,600.00 תניירושמ עקרקמ ךמת תוריק 34 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     027 3 זרכמ - קפא תואנ
,001 101 ךמות ריק עוציב תמלשה 40 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       

      

ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       

      
לש עטק( םייק תניירושמ עקרק ריק קוריפ     51.01.9999

182,700.00    45.00  4060.00 .)םיקולב + יולימ( )הסמעה ק"מ   

182,700.00 הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       

      
167,580.00    44.10  3800.00 .ןקת יפל תניירושמ עקרק תוריקל אבומ יולימ ק"מ  51.02.0220

      
קזוח תולעב תוגורא תוינכטואיג תועירי     51.02.9999

 61,891.20    85.96   720.00 .'מ/נ"ק 003 ינונכת החיתמ ר"מ   

229,471.20 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

412,171.20 הלילס תודובע 15 כ"הס  

1,743,599.40 ,001 101 ךמות ריק עוציב תמלשה כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     028 3 זרכמ - קפא תואנ
011 ךמות ריק עוציב תמלשה 50 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       

      
 51,840.00   432.00   120.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  02.01.0010

      
  7,650.00   765.00    10.00 .םהשלכ תודימב 03-ב ןוטבמ דוסי תולבט ק"מ  02.01.0020

      
קלחב 03 -ב ןוטבמ דוסי ללוכ ךמות ריק     02.01.0671
םיטרפ יפל ןיירושמ עקרק ריק לש ןוילעה      

2,187,000.00   900.00  2430.00 .ריקה לש ןוילעה קלחב יוביע תוברל ,תוינכתב ק"מ   
      
5X5 תודימב תושלושמ 03 -ב ןוטב תוקלור     02.01.0720

 20,790.00     9.90  2100.00 מ''ס 7X7 דע מ''ס רטמ   
      

 72,171.00    29.70  2430.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0740
      
יפל ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0830

1,508,760.00 3,429.00   440.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת ןוט   
      
מ"ס 3 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     02.01.0940

 93,708.00    17.10  5480.00 םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      
4-2 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9986

 12,160.00    20.00   608.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
6-5 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9987

 15,200.00    25.00   608.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
8-7 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9988

 21,280.00    35.00   608.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
11-9 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9989

 27,360.00    45.00   608.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
ןיב חוורמב םושייל ץווכתמ יתלב יטנמצ סייד     02.01.9990
תוהבגהה ינפ ןיבו הקעמ לש סוסיבה תוטלפ      

 72,000.00    72.00  1000.00 .תוקעמל תחתמ 'חי   

4,089,919.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4,089,919.00 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     029 3 זרכמ - קפא תואנ
011 ךמות ריק עוציב תמלשה 50 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       

      

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       

      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     05.01.0010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      

162,756.00    29.70  5480.00 50.40.20.91 קרפ תת/קרפב ר"מ   

162,756.00 םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

162,756.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     030 3 זרכמ - קפא תואנ
011 ךמות ריק עוציב תמלשה 50 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  י נ ב מ  91 ק ר פ       

      

ה ד ל פ  ה נ ב מ  10.91 ק ר פ  ת ת       

      
תיצקורטסנוק תעיבצ רובע ריחמ תפסות     19.01.9901

210,600.00 1,620.00   130.00 .הדלפ ןוט   

210,600.00 הדלפ הנבמ 10.91 כ"הס  

      

ם י ג י ר ח  ם י פ י ע ס  99.91 ק ר פ  ת ת       

      
םידומע רובע תנוולוגמ הדלפ תייצקורטסנוק     19.99.9995
םידומע תוברל ,םייטסוקא תוריק לש      
םיכתחב םיליפורפו םיחפמ היושע םיינוסכלא      
,םיגרב ,ןוטבב ןוגיעל רוביח יחפ תוברל ,םינוש      

1,764,000.00 14,700.00   120.00 .'דכו םימוא ,תויקסיד ןוט   
      

368,280.00    13.95 26400.00 .םינטובמ םינוולוגמ ןוגיע יגרוב ג"ק  19.99.9996
      
תוגרדמל תנוולוגמ הדלפ תייצקורטסנוק     19.99.9997
,םינוש םיכתחב םיליפורפו םיחפמ היושע      
,םיגרב ,ןוטבב ןוגיעל רוביח יחפ תוברל      

147,000.00 14,700.00    10.00 .'דכו םימוא ,תויקסיד ןוט   

2,279,280.00 םיגירח םיפיעס 99.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,489,880.00 הדלפ ינבמ 91 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     031 3 זרכמ - קפא תואנ
011 ךמות ריק עוציב תמלשה 50 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת נ י י ר ו ש מ  ע ק ר ק מ  ך מ ת  ת ו ר י ק  34 ק ר פ       

      

ע ק ר ק מ  ך מ ת  ת ו ר י ק  10.34 ק ר פ  ת ת       

ת נ י י ר ו ש מ       

      
עקרק ריק לש םיקולב תפלחה ,ןוקית     43.01.9999

288,000.00   720.00   400.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( ךרוצה יפל םייק תניירושמ ר"מ   

288,000.00 תניירושמ עקרקמ ךמת תוריק 10.34 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

288,000.00 תניירושמ עקרקמ ךמת תוריק 34 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../032 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     032 3 זרכמ - קפא תואנ
011 ךמות ריק עוציב תמלשה 50 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       

      

ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       

      
 16,929.00    17.10   990.00 .והשלכ סופיטמ הדלפמ תוחיטב תוקעמ קוריפ רטמ  51.01.0810

      
לש עטק( םייק תניירושמ עקרק ריק קוריפ     51.01.9999

486,000.00    45.00 10800.00 .)םיקולב + יולימ( )הסמעה ק"מ   

502,929.00 הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       

      
רמוח( ךמת תוריקו םירשג ינבמל אבומ יולימ     51.02.0220

822,465.00    44.10 18650.00 )ב ק"מ   

822,465.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,325,394.00 הלילס תודובע 15 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../033 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     033 3 זרכמ - קפא תואנ
011 ךמות ריק עוציב תמלשה 50 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

- ש ע ר  ת ת ח נ ה ל  ם י ס ר ת מ  17 ק ר פ       

ם י י ט ס ו ק א  ת ו ר י ק ו  ה ק י ט ס ו ק א       

      

- ש ע ר  ת ת ח נ ה ל  ם י ס ר ת מ  10.17 ק ר פ  ת ת       

ם י י ט ס ו ק א  ת ו ר י ק ו  ה ק י ט ס ו ק א       

      
"סאלגלפ" גוסמ םיילירקא תוחולמ יטסוקא ריק     71.01.0090
,ע"ש וא םרלפ תיבמ  ינועבצ וא ףוקש      
ירבחמ תועצמאב הדלפ ידומע ןיב םיבכרומ      
םיגרב ,ןרפואינ תועצר ,"הגמוא" תרוצב תכתמ      
םירזיבא רתי לכו "ימצע קדהמ" בופיטמ      
בכרומ םלשומ יטסוקא ריק תלבקל םישורדה      
י"ת, 8781 י"ת :םינקת ילעב תוחולה .םוקמב      
ינפב םינגומו שער יגפוס .589 י"ת ,4301      
502  דע בחורב מ"מ 02 יבועב , VU תנירק      
םיכותח תוחולה .םינתשמ םיהבגבו מ"ס      

222,075.00   472.50   470.00 .תינכת יפל  תונתשמ  תודימב ר"מ   
      
ימוג תינבת ןיגב יטסוקא ריקל תולע תפסות     71.01.9999

644,000.00   230.00  2800.00 .יטסוקא ןוגימ שרוד אלש דצב תיביטרוקד ר"מ   

866,075.00 םייטסוקא תוריקו הקיטסוקא - שער תתחנהל םיסרתמ 10.17 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

866,075.00 םייטסוקא תוריקו הקיטסוקא - שער תתחנהל םיסרתמ 17 כ"הס  

9,222,024.00 011 ךמות ריק עוציב תמלשה כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../034 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     034 3 זרכמ - קפא תואנ
תוריק 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

901WA י ט ס ו ק א  ר י ק  20 ק ר פ       

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.20 ק ר פ  ת ת       

      
 12,528.00   432.00    29.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  02.02.0010

      
 80,100.00   801.00   100.00 םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ תואסנולכ ישאר ק"מ  02.02.0050

      
,םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ רשק תורוק     02.02.0060

243,000.00   810.00   300.00 .)הנותחת הספט אלל( עקרקה ג"ע תוקוצי ק"מ   
      
םיכתחב ינבלמ ךתחב 03-ב ןוטב ידומע     02.02.0190

 93,600.00 1,170.00    80.00 .םהשלכ ק"מ   
      
ללוכ ,מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטבמ תוריק     02.02.0470

290,520.00 1,080.00   269.00 .ןוילעה קלחב  הבחרה ק"מ   
      
5X5 תודימב תושלושמ 03 -ב ןוטב תוקלור     02.02.0720

 15,840.00     9.90  1600.00 מ''ס 7X7 דע מ''ס רטמ   
      

 22,245.30    29.70   749.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.02.0740
      
יתוזח ףושח ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     02.02.0790
וא םירמילופ םירמוח ,ימוג תויושע תוספטב      
ןבא יומד ינרוצ הטעמ תולעבו םירחא םירמוח      

 49,329.00    56.70   870.00 .ןנכתמה תושירד יפ לע תרחא הרוצ וא ימאח ר"מ   
      

214,722.00   271.80   790.00 )M.S.L.C( ךומנ רקובמ קזוח לעב ןוטב ק"מ  02.02.0802
      
יפל ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.02.0830

480,060.00 3,429.00   140.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת ןוט   
      
מ"ס 3 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     02.02.0940

 26,505.00    17.10  1550.00 םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      

  4,320.00    21.60   200.00 )הדרפה יקשימ( תוטשפתה יקשימ רטמ  02.02.1050
      
4-2 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.02.9986

  3,740.00    20.00   187.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
6-5 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.02.9987

  4,675.00    25.00   187.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
8-7 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.02.9988

  6,545.00    35.00   187.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
11-9 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.02.9989

  8,415.00    45.00   187.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   

1,556,144.30 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.20 כ"הס  

      
      

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../035 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     035 3 זרכמ - קפא תואנ
תוריק 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.20 ק ר פ  ת ת       

      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     02.05.0010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      

 46,035.00    29.70  1550.00 50.40.20.91 קרפ תת/קרפב ר"מ   

 46,035.00 םוטיא תודובע 50.20 כ"הס  

      

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91.20 ק ר פ  ת ת       

      
ןוטב תוקיציב םינטובמ םינוולוגמ ןוגיע-יגרוב     02.19.2075
וא/ו תוריק שארב וא/ו םירשג תועסימ לש      
לש הדלפ ידומע רוביחל םישמשמהו תורוקב      

  6,525.00    13.05   500.00 .תוקעמ ג"ק   

  6,525.00 שרח תורגסמ 91.20 כ"הס  

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  15.20 ק ר פ  ת ת       

      
  3,375.00    13.50   250.00 וקודיהו םייתחת םירבעמ/םינבמל רזוח יולימ ק"מ  02.51.0130

      
 30,420.00    23.40  1300.00 .ךמת תוריקו םירשג ינבמל הריפח ק"מ  02.51.0180

      
תוריקו םירשג ינבמל הריפחה תיתחת תנכה     02.51.0190

  4,230.00     4.23  1000.00 הקודיהו ,ךמת ר"מ   
      
רמוח( ךמת תוריקו םירשג ינבמל אבומ יולימ     02.51.0210

 12,150.00    48.60   250.00 )ילאנויצפוא ףיעס( )א ק"מ   

 50,175.00 רפע תודובע 15.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,658,879.30 901WA יטסוקא ריק 20 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../036 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     036 3 זרכמ - קפא תואנ
תוריק 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

111WA י ט ס ו ק א  ר י ק  30 ק ר פ       

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.30 ק ר פ  ת ת       

      
 24,192.00   432.00    56.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  03.02.0010

      
ןוטבמ םיכמות תוריק ילגרו םירבוע תודוסי     03.02.0040

274,050.00   783.00   350.00 .םהשלכ םיכתחב 03-ב ק"מ   
      

108,936.00   801.00   136.00 םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ תואסנולכ ישאר ק"מ  03.02.0050
      
,םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ רשק תורוק     03.02.0060

433,350.00   810.00   535.00 .)הנותחת הספט אלל( עקרקה ג"ע תוקוצי ק"מ   
      
םיכתחב ינבלמ ךתחב 03-ב ןוטב ידומע     03.02.0190

 83,070.00 1,170.00    71.00 .םהשלכ ק"מ   
      
ללוכ ,מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטבמ תוריק     03.02.0470

108,000.00 1,080.00   100.00 .ןוילעה קלחב  הבחרה ק"מ   
      
5X5 תודימב תושלושמ 03 -ב ןוטב תוקלור     03.02.0720

 11,187.00     9.90  1130.00 מ''ס 7X7 דע מ''ס רטמ   
      

 35,402.40    29.70  1192.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  03.02.0740
      
יתוזח ףושח ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     03.02.0790
וא םירמילופ םירמוח ,ימוג תויושע תוספטב      
ןבא יומד ינרוצ הטעמ תולעבו םירחא םירמוח      

 27,499.50    56.70   485.00 .ןנכתמה תושירד יפ לע תרחא הרוצ וא ימאח ר"מ   
      

271,800.00   271.80  1000.00 )M.S.L.C( ךומנ רקובמ קזוח לעב ןוטב ק"מ  03.02.0802
      
יפל ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     03.02.0830

857,250.00 3,429.00   250.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת ןוט   
      
מ"ס 3 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     03.02.0940

 48,735.00    17.10  2850.00 םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      

  2,808.00    21.60   130.00 )הדרפה יקשימ( תוטשפתה יקשימ רטמ  03.02.1050
      
4-2 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     03.02.9986

  6,000.00    20.00   300.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
6-5 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     03.02.9987

  7,500.00    25.00   300.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
8-7 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     03.02.9988

 10,500.00    35.00   300.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
      

2,310,279.90 20.30.60 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../037 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     037 3 זרכמ - קפא תואנ
תוריק 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2,310,279.90 מהעברה      

      

      
11-9 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     03.02.9989

 13,500.00    45.00   300.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   

2,323,779.90 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.30 כ"הס  

      

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.30 ק ר פ  ת ת       

      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     03.05.0010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      

 84,645.00    29.70  2850.00 50.40.20.91 קרפ תת/קרפב ר"מ   

 84,645.00 םוטיא תודובע 50.30 כ"הס  

      

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91.30 ק ר פ  ת ת       

      
ןוטב תוקיציב םינטובמ םינוולוגמ ןוגיע-יגרוב     03.19.2075
וא/ו תוריק שארב וא/ו םירשג תועסימ לש      
לש הדלפ ידומע רוביחל םישמשמהו תורוקב      

 10,701.00    13.05   820.00 .תוקעמ ג"ק   

 10,701.00 שרח תורגסמ 91.30 כ"הס  

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  15.30 ק ר פ  ת ת       

      
  4,050.00    13.50   300.00 וקודיהו םייתחת םירבעמ/םינבמל רזוח יולימ ק"מ  03.51.0130

      
 39,780.00    23.40  1700.00 .ךמת תוריקו םירשג ינבמל הריפח ק"מ  03.51.0180

      
תוריקו םירשג ינבמל הריפחה תיתחת תנכה     03.51.0190

  6,133.50     4.23  1450.00 הקודיהו ,ךמת ר"מ   
      
רמוח( ךמת תוריקו םירשג ינבמל אבומ יולימ     03.51.0210

 14,580.00    48.60   300.00 )ילאנויצפוא ףיעס( )א ק"מ   

 64,543.50 רפע תודובע 15.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,483,669.40 111WA יטסוקא ריק 30 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../038 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     038 3 זרכמ - קפא תואנ
תוריק 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

211WA י ט ס ו ק א  ר י ק  40 ק ר פ       

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.40 ק ר פ  ת ת       

      
  3,456.00   432.00     8.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  04.02.0010

      
ןוטבמ םיכמות תוריק ילגרו םירבוע תודוסי     04.02.0040

 43,848.00   783.00    56.00 .םהשלכ םיכתחב 03-ב ק"מ   
      

 16,821.00   801.00    21.00 םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ תואסנולכ ישאר ק"מ  04.02.0050
      
ללוכ - הנשמ יבועב 03-ב ןוטבמ תוריק     04.02.0560

 70,965.00   747.00    95.00 .תינכת יפל ןוילעה קלחב הבחרה ק"מ   
      
5X5 תודימב תושלושמ 03 -ב ןוטב תוקלור     04.02.0720

  1,386.00     9.90   140.00 מ''ס 7X7 דע מ''ס רטמ   
      

  8,910.00    29.70   300.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  04.02.0740
      
יתוזח ףושח ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     04.02.0790
וא םירמילופ םירמוח ,ימוג תויושע תוספטב      
ןבא יומד ינרוצ הטעמ תולעבו םירחא םירמוח      

             56.70 .ןנכתמה תושירד יפ לע תרחא הרוצ וא ימאח ר"מ           
      

 36,964.80   271.80   136.00 )M.S.L.C( ךומנ רקובמ קזוח לעב ןוטב ק"מ  04.02.0802
      
יפל ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     04.02.0830

205,740.00 3,429.00    60.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת ןוט   
      
מ"ס 3 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     04.02.0940

  6,840.00    17.10   400.00 םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      

    172.80    21.60     8.00 )הדרפה יקשימ( תוטשפתה יקשימ רטמ  04.02.1050
      
4-2 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     04.02.9986

  1,500.00    20.00    75.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
6-5 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     04.02.9987

  1,875.00    25.00    75.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
8-7 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     04.02.9988

  2,625.00    35.00    75.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
11-9 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     04.02.9989

  3,375.00    45.00    75.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   

404,478.60 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.40 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../039 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     039 3 זרכמ - קפא תואנ
תוריק 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.40 ק ר פ  ת ת       

      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     04.05.0010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      

 11,880.00    29.70   400.00 50.40.20.91 קרפ תת/קרפב ר"מ   

 11,880.00 םוטיא תודובע 50.40 כ"הס  

      

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91.40 ק ר פ  ת ת       

      
ןוטב תוקיציב םינטובמ םינוולוגמ ןוגיע-יגרוב     04.19.2075
וא/ו תוריק שארב וא/ו םירשג תועסימ לש      
לש הדלפ ידומע רוביחל םישמשמהו תורוקב      

  4,437.00    13.05   340.00 .תוקעמ ג"ק   

  4,437.00 שרח תורגסמ 91.40 כ"הס  

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  15.40 ק ר פ  ת ת       

      
    540.00    13.50    40.00 וקודיהו םייתחת םירבעמ/םינבמל רזוח יולימ ק"מ  04.51.0130

      
  5,382.00    23.40   230.00 .ךמת תוריקו םירשג ינבמל הריפח ק"מ  04.51.0180

      
תוריקו םירשג ינבמל הריפחה תיתחת תנכה     04.51.0190

    846.00     4.23   200.00 הקודיהו ,ךמת ר"מ   
      
רמוח( ךמת תוריקו םירשג ינבמל אבומ יולימ     04.51.0210

  1,944.00    48.60    40.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( )א ק"מ   

  8,712.00 רפע תודובע 15.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

429,507.60 211WA יטסוקא ריק 40 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../040 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     040 3 זרכמ - קפא תואנ
תוריק 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

311WA י ט ס ו ק א  ר י ק  50 ק ר פ       

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.50 ק ר פ  ת ת       

      
 11,232.00   432.00    26.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  05.02.0010

      
ןוטבמ םיכמות תוריק ילגרו םירבוע תודוסי     05.02.0040

105,705.00   783.00   135.00 .םהשלכ םיכתחב 03-ב ק"מ   
      

 72,090.00   801.00    90.00 םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ תואסנולכ ישאר ק"מ  05.02.0050
      
םיכתחב ינבלמ ךתחב 03-ב ןוטב ידומע     05.02.0190

 59,670.00 1,170.00    51.00 .םהשלכ ק"מ   
      
ללוכ ,מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטבמ תוריק     05.02.0470

108,000.00 1,080.00   100.00 .ןוילעה קלחב  הבחרה ק"מ   
      
ללוכ - הנשמ יבועב 03-ב ןוטבמ תוריק     05.02.0560

124,002.00   747.00   166.00 .תינכת יפל ןוילעה קלחב הבחרה ק"מ   
      
5X5 תודימב תושלושמ 03 -ב ןוטב תוקלור     05.02.0720

  7,038.90     9.90   711.00 מ''ס 7X7 דע מ''ס רטמ   
      

 16,097.40    29.70   542.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  05.02.0740
      
יתוזח ףושח ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     05.02.0790
וא םירמילופ םירמוח ,ימוג תויושע תוספטב      
ןבא יומד ינרוצ הטעמ תולעבו םירחא םירמוח      

 22,906.80    56.70   404.00 .ןנכתמה תושירד יפ לע תרחא הרוצ וא ימאח ר"מ   
      

152,208.00   271.80   560.00 )M.S.L.C( ךומנ רקובמ קזוח לעב ןוטב ק"מ  05.02.0802
      
יפל ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     05.02.0830

342,900.00 3,429.00   100.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת ןוט   
      
מ"ס 3 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     05.02.0940

 25,393.50    17.10  1485.00 םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      
4" רטוקב C.V.P רוניצמ ןוטב תוריקב םיזקנ     05.02.0990

  2,430.00    24.30   100.00 'מ 6.0 דע ךרואבו 'חי   
      
ץצח סיכ רובע 2" רטוקב םיזקנל ריחמ תפסות     05.02.1010

  1,530.00    15.30   100.00 ריקה בגב 'חי   
      

  3,240.00    21.60   150.00 )הדרפה יקשימ( תוטשפתה יקשימ רטמ  05.02.1050
      
4-2 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     05.02.9986

  2,720.00    20.00   136.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
      

1,057,163.60 20.50.60 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../041 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     041 3 זרכמ - קפא תואנ
תוריק 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,057,163.60 מהעברה      

      

      
6-5 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     05.02.9987

  3,400.00    25.00   136.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
8-7 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     05.02.9988

  4,760.00    35.00   136.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
11-9 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     05.02.9989

  6,120.00    45.00   136.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   

1,071,443.60 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.50 כ"הס  

      

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.50 ק ר פ  ת ת       

      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     05.05.0010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      

 44,104.50    29.70  1485.00 50.40.20.91 קרפ תת/קרפב ר"מ   

 44,104.50 םוטיא תודובע 50.50 כ"הס  

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  15.50 ק ר פ  ת ת       

      
  2,295.00    13.50   170.00 וקודיהו םייתחת םירבעמ/םינבמל רזוח יולימ ק"מ  05.51.0130

      
 21,294.00    23.40   910.00 .ךמת תוריקו םירשג ינבמל הריפח ק"מ  05.51.0180

      
תוריקו םירשג ינבמל הריפחה תיתחת תנכה     05.51.0190

  3,172.50     4.23   750.00 הקודיהו ,ךמת ר"מ   
      
רמוח( ךמת תוריקו םירשג ינבמל אבומ יולימ     05.51.0210

  8,262.00    48.60   170.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( )א ק"מ   

 35,023.50 רפע תודובע 15.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,150,571.60 311WA יטסוקא ריק 50 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../042 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     042 3 זרכמ - קפא תואנ
תוריק 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

411WA י ט ס ו ק א  ר י ק  60 ק ר פ       

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.60 ק ר פ  ת ת       

      
  2,592.00   432.00     6.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  06.02.0010

      
 16,821.00   801.00    21.00 םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ תואסנולכ ישאר ק"מ  06.02.0050

      
,םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ רשק תורוק     06.02.0060

 71,280.00   810.00    88.00 .)הנותחת הספט אלל( עקרקה ג"ע תוקוצי ק"מ   
      
םיכתחב ינבלמ ךתחב 03-ב ןוטב ידומע     06.02.0190

  3,510.00 1,170.00     3.00 .םהשלכ ק"מ   
      
ללוכ ,מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטבמ תוריק     06.02.0470

  6,480.00 1,080.00     6.00 .ןוילעה קלחב  הבחרה ק"מ   
      
5X5 תודימב תושלושמ 03 -ב ןוטב תוקלור     06.02.0720

  3,069.00     9.90   310.00 מ''ס 7X7 דע מ''ס רטמ   
      

  3,415.50    29.70   115.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  06.02.0740
      
יתוזח ףושח ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     06.02.0790
וא םירמילופ םירמוח ,ימוג תויושע תוספטב      
ןבא יומד ינרוצ הטעמ תולעבו םירחא םירמוח      

  1,701.00    56.70    30.00 .ןנכתמה תושירד יפ לע תרחא הרוצ וא ימאח ר"מ   
      

 47,565.00   271.80   175.00 )M.S.L.C( ךומנ רקובמ קזוח לעב ןוטב ק"מ  06.02.0802
      
יפל ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     06.02.0830

 85,725.00 3,429.00    25.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת ןוט   
      
מ"ס 3 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     06.02.0940

  7,096.50    17.10   415.00 םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      

    280.80    21.60    13.00 )הדרפה יקשימ( תוטשפתה יקשימ רטמ  06.02.1050
      
4-2 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     06.02.9986

    580.00    20.00    29.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
6-5 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     06.02.9987

    725.00    25.00    29.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
8-7 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     06.02.9988

  1,015.00    35.00    29.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
11-9 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     06.02.9989

  1,305.00    45.00    29.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   

253,160.80 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.60 כ"הס  

      
      

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../043 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     043 3 זרכמ - קפא תואנ
תוריק 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.60 ק ר פ  ת ת       

      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     06.05.0010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      

 12,325.50    29.70   415.00 50.40.20.91 קרפ תת/קרפב ר"מ   

 12,325.50 םוטיא תודובע 50.60 כ"הס  

      

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91.60 ק ר פ  ת ת       

      
ןוטב תוקיציב םינטובמ םינוולוגמ ןוגיע-יגרוב     06.19.2075
וא/ו תוריק שארב וא/ו םירשג תועסימ לש      
לש הדלפ ידומע רוביחל םישמשמהו תורוקב      

  7,308.00    13.05   560.00 .תוקעמ ג"ק   

  7,308.00 שרח תורגסמ 91.60 כ"הס  

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  15.60 ק ר פ  ת ת       

      
    621.00    13.50    46.00 וקודיהו םייתחת םירבעמ/םינבמל רזוח יולימ ק"מ  06.51.0130

      
  6,552.00    23.40   280.00 .ךמת תוריקו םירשג ינבמל הריפח ק"מ  06.51.0180

      
תוריקו םירשג ינבמל הריפחה תיתחת תנכה     06.51.0190

    867.15     4.23   205.00 הקודיהו ,ךמת ר"מ   
      
רמוח( ךמת תוריקו םירשג ינבמל אבומ יולימ     06.51.0210

  2,235.60    48.60    46.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( )א ק"מ   

 10,275.75 רפע תודובע 15.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

283,070.05 411WA יטסוקא ריק 60 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../044 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     044 3 זרכמ - קפא תואנ
תוריק 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

511WA י ט ס ו ק א  ר י ק  70 ק ר פ       

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.70 ק ר פ  ת ת       

      
  9,072.00   432.00    21.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  07.02.0010

      
ןוטבמ םיכמות תוריק ילגרו םירבוע תודוסי     07.02.0040

 50,895.00   783.00    65.00 .םהשלכ םיכתחב 03-ב ק"מ   
      

 75,294.00   801.00    94.00 םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ תואסנולכ ישאר ק"מ  07.02.0050
      
,םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ רשק תורוק     07.02.0060

162,000.00   810.00   200.00 .)הנותחת הספט אלל( עקרקה ג"ע תוקוצי ק"מ   
      
םיכתחב ינבלמ ךתחב 03-ב ןוטב ידומע     07.02.0190

 54,990.00 1,170.00    47.00 .םהשלכ ק"מ   
      
ללוכ ,מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטבמ תוריק     07.02.0470

108,000.00 1,080.00   100.00 .ןוילעה קלחב  הבחרה ק"מ   
      
ללוכ - הנשמ יבועב 03-ב ןוטבמ תוריק     07.02.0560

 85,905.00   747.00   115.00 .תינכת יפל ןוילעה קלחב הבחרה ק"מ   
      
5X5 תודימב תושלושמ 03 -ב ןוטב תוקלור     07.02.0720

  8,563.50     9.90   865.00 מ''ס 7X7 דע מ''ס רטמ   
      

 18,443.70    29.70   621.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  07.02.0740
      
יתוזח ףושח ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     07.02.0790
וא םירמילופ םירמוח ,ימוג תויושע תוספטב      
ןבא יומד ינרוצ הטעמ תולעבו םירחא םירמוח      

 25,231.50    56.70   445.00 .ןנכתמה תושירד יפ לע תרחא הרוצ וא ימאח ר"מ   
      

142,695.00   271.80   525.00 )M.S.L.C( ךומנ רקובמ קזוח לעב ןוטב ק"מ  07.02.0802
      
יפל ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     07.02.0830

425,196.00 3,429.00   124.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת ןוט   
      
מ"ס 3 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     07.02.0940

 18,810.00    17.10  1100.00 םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      

  2,268.00    21.60   105.00 )הדרפה יקשימ( תוטשפתה יקשימ רטמ  07.02.1050
      
4-2 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     07.02.9986

  3,100.00    20.00   155.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
6-5 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     07.02.9987

  3,875.00    25.00   155.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
      

1,194,338.70 20.70.60 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../045 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     045 3 זרכמ - קפא תואנ
תוריק 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,194,338.70 מהעברה      

      

      
8-7 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     07.02.9988

  5,425.00    35.00   155.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
11-9 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     07.02.9989

  6,975.00    45.00   155.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   

1,206,738.70 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.70 כ"הס  

      

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.70 ק ר פ  ת ת       

      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     07.05.0010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      

 32,670.00    29.70  1100.00 50.40.20.91 קרפ תת/קרפב ר"מ   

 32,670.00 םוטיא תודובע 50.70 כ"הס  

      

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91.70 ק ר פ  ת ת       

      
ןוטב תוקיציב םינטובמ םינוולוגמ ןוגיע-יגרוב     07.19.2075
וא/ו תוריק שארב וא/ו םירשג תועסימ לש      
לש הדלפ ידומע רוביחל םישמשמהו תורוקב      

  6,264.00    13.05   480.00 .תוקעמ ג"ק   

  6,264.00 שרח תורגסמ 91.70 כ"הס  

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  15.70 ק ר פ  ת ת       

      
  2,025.00    13.50   150.00 וקודיהו םייתחת םירבעמ/םינבמל רזוח יולימ ק"מ  07.51.0130

      
 20,007.00    23.40   855.00 .ךמת תוריקו םירשג ינבמל הריפח ק"מ  07.51.0180

      
תוריקו םירשג ינבמל הריפחה תיתחת תנכה     07.51.0190

  2,876.40     4.23   680.00 הקודיהו ,ךמת ר"מ   
      
רמוח( ךמת תוריקו םירשג ינבמל אבומ יולימ     07.51.0210

  7,290.00    48.60   150.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( )א ק"מ   

 32,198.40 רפע תודובע 15.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,277,871.10 511WA יטסוקא ריק 70 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../046 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     046 3 זרכמ - קפא תואנ
תוריק 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

611WA י ט ס ו ק א  ר י ק  80 ק ר פ       

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.80 ק ר פ  ת ת       

      
 17,280.00   432.00    40.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  08.02.0010

      
 76,500.00   765.00   100.00 ןירושמ עקרק ריקל סוליפ ןתפמ ק"מ  08.02.0670

      
 27,027.00    29.70   910.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  08.02.0740

      
יפל ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     08.02.0830

514,350.00 3,429.00   150.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת ןוט   
      
מ"ס 3 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     08.02.0940

 30,780.00    17.10  1800.00 םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      
2" רטוקב C.V.P רוניצמ ןוטב תוריקב םיזקנ     08.02.0970

  9,486.00    15.30   620.00 .'מ 5.0 דע ךרואבו 'חי   
      
ץצח סיכ רובע 2" רטוקב םיזקנל ריחמ תפסות     08.02.1010

  9,486.00    15.30   620.00 ריקה בגב 'חי   
      

  4,536.00    21.60   210.00 )הדרפה יקשימ( תוטשפתה יקשימ רטמ  08.02.1050
      
4-2 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     08.02.9986

  4,560.00    20.00   228.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
6-5 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     08.02.9987

  5,700.00    25.00   228.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
8-7 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     08.02.9988

  7,980.00    35.00   228.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
11-9 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     08.02.9989

 10,260.00    45.00   228.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   

717,945.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.80 כ"הס  

      

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.80 ק ר פ  ת ת       

      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     08.05.0010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      

 80,190.00    29.70  2700.00 50.40.20.91 קרפ תת/קרפב ר"מ   

 80,190.00 םוטיא תודובע 50.80 כ"הס  

      

ע ק ר ק מ  ך מ ת  ת ו ר י ק  34.80 ק ר פ  ת ת       

ת נ י י ר ו ש מ       

      
2,065,500.00   765.00  2700.00 הבוג לכב תניירושמ עקרקמ ךמת ריק ר"מ  08.43.0010

      

2,065,500.00 34.80.60 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../047 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     047 3 זרכמ - קפא תואנ
תוריק 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2,065,500.00 מהעברה      

      

      
תיזח םע תניירושמ עקרק ךמת ריק תעוצר     08.43.0220

226,800.00   567.00   400.00 .10.6-מ הבוגב ליטסכטואיג תועירימ היושע ר"מ   
      
עקרקמ ךמת ריק תעוצרל ריחמ תפסות     08.43.0760

 15,795.00    12.15  1300.00 םינועבצ ןוטב יקולב רובע תניירושמ ר"מ   

2,308,095.00 תניירושמ עקרקמ ךמת תוריק 34.80 כ"הס  

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  25.80 ק ר פ  ת ת       

      
108,000.00    90.00  1200.00 .)''שלקב''( ןבא ירבש ק"מ  08.52.0050

      
םירבעמ/םינבמל הריפחה תיתחת תנכה     08.52.0120

 20,304.00     4.23  4800.00 הקודיהו םייתחת ר"מ   
      

177,840.00    23.40  7600.00 .ךמת תוריקו םירשג ינבמל הריפח ק"מ  08.52.0180
      
רמוח( ךמת תוריקו םירשג ינבמל אבומ יולימ     08.52.0220

123,480.00    44.10  2800.00 )ב ק"מ   
      
ךמת תוריקל ןיירושמה םוחתב אבומ יולימ     08.52.0235

1,226,400.00    73.00 16800.00 דחוימה טרפמב טרופמכ ,תניירושמ עקרקמ ק"מ   
      
קזוח תולעב תוגורא תוינכטואיג תועירי     08.52.9996

1,478,512.00    85.96 17200.00 .'מ/נ"ק 004 ינונכת החיתמ ר"מ   
      
ךמת תוריקל ןיירושמה םוחתב אבומ יולימ     08.52.9997
רובע( תועירי תיזח םע תניירושמ עקרקמ      

174,072.00    72.53  2400.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ,) תמדקומ הסמעה ק"מ   
      
יבועב תניירושמ עקרק ריק ירוחאמ ץצח יולימ     08.52.9998

 73,736.80   120.88   610.00 .מ"ס 03 ק"מ   
      
לש םיקד תומכ םע עקרק תפלחהל ררבנ יולימ     08.52.9999
02 לש תובכשב קדוהי יולימה .52% דע 02%      
תיברימה תופיפצהמ 69% לש תופיפצל מ"ס      

172,854.00    52.38  3300.00 .רוטקורפ דייפידומ יפל ק"מ   

3,555,198.80 רפע תודובע 25.80 כ"הס  

      

ת ו ר ד ג ו  ה ד ל פ  ת ו ק ע מ  35.80 ק ר פ  ת ת       

ת ו ח י ט ב       

      
הבוגב רונתב העובצו תנוולוגמ  תוחיטב רדג     08.53.4010

 52,785.00   229.50   230.00 'מ 02.1 רטמ   

 52,785.00 תוחיטב תורדגו הדלפ תוקעמ 35.80 כ"הס  

      
      

6,714,213.80 611WA יטסוקא ריק 80 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../048 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     048 3 זרכמ - קפא תואנ
תוריק 60 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ג ר ד מ  90 ק ר פ       

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.90 ק ר פ  ת ת       

      
    864.00   432.00     2.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  09.02.0010

      
םיחטשמ תוברל ,03-ב ןוטבמ תוגרדמ יכלהמ     09.02.0630
ישלושמו םהשלכ םייבועב םיעפושמ , םייקפוא      

 19,296.00 1,206.00    16.00 .םהשלכ םיכתחב תוגרדמ ק"מ   
      

    475.20    29.70    16.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  09.02.0740
      
יפל ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     09.02.0830

  6,858.00 3,429.00     2.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת ןוט   
      
4-2 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     09.02.9986

     80.00    20.00     4.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
6-5 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     09.02.9987

    100.00    25.00     4.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
8-7 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     09.02.9988

    140.00    35.00     4.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
11-9 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     09.02.9989

    180.00    45.00     4.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   

 27,993.20 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.90 כ"הס  

      

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.90 ק ר פ  ת ת       

      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     09.05.0010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      

    742.50    29.70    25.00 50.40.20.91 קרפ תת/קרפב ר"מ   

    742.50 םוטיא תודובע 50.90 כ"הס  

      

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91.90 ק ר פ  ת ת       

      
 20,000.00 10,000.00     2.00 .תוגרדמה ךרואל ןוולוגמ לגר יכלוהל הקעמ ןוט  09.19.9999

 20,000.00 שרח תורגסמ 91.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

 48,735.70 תוגרדמ 90 כ"הס  

14,046,518.55 תוריק כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../049 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     049 3 זרכמ - קפא תואנ
לתה 'חרב שיבכ רשג 01 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       

      
  4,752.00   432.00    11.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  02.01.0010

      
256,320.00   801.00   320.00 םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ תואסנולכ ישאר ק"מ  02.01.0050

      
ןיב םירטקב לוגע ךתחב 03-ב ןוטב ידומע     02.01.0160

 44,280.00 1,107.00    40.00 .מ"ס 051-511 ק"מ   
      
םיכתחב ינבלמ ךתחב 03-ב ןוטב ידומע     02.01.0190

263,250.00 1,170.00   225.00 .םהשלכ ק"מ   
      
תודימב ,03-ב ןוטבמ םיבצינו םידומעל תרתוכ     02.01.0200

 50,949.00 1,377.00    37.00 .רפוטס וברל ,םהשלכ םיכתחבו ק"מ   
      
,והשלכ ךתחב 03-ב ןוטבמ בחור תורוק     02.01.0250

 41,400.00 1,035.00    40.00 .תוישאר תוימורט תורוק ןיב תוקוצי ק"מ   
      
תחנהל ץווכתמ יתלב 05-ב ןוטבמ תבשות     02.01.0323

  3,600.00   450.00     8.00 תוכורדה תורוקה 'חי   
      
,והשלכ ךתחב ,03-ב ןוטבמ רשג תעסימ     02.01.0330

219,420.00   954.00   230.00 .תורוק וא םימורק ,תוספט יבג לע הקוצי ק"מ   
      
03-ב ןוטבמ הצק יביצנ לש ירוחא רגוס ריק     02.01.0590

 18,360.00   918.00    20.00 .אוהשלכ הבוגבו יבועב ק"מ   
      
5X5 תודימב תושלושמ 03 -ב ןוטב תוקלור     02.01.0720

  1,237.50     9.90   125.00 מ''ס 7X7 דע מ''ס רטמ   
      

 18,829.80    29.70   634.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0740
      

 22,824.00    72.00   317.00 03-ב םוקמב 05-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0750
      
יתוזח ףושח ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     02.01.0780

 15,840.00    28.80   550.00 .הדלפ וא/ו ץע תוספטב ר"מ   
      

 27,180.00   271.80   100.00 )M.S.L.C( ךומנ רקובמ קזוח לעב ןוטב ק"מ  02.01.0802
      
יפל ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0830

1,303,020.00 3,429.00   380.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת ןוט   
      
מ"ס 3 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     02.01.0940

  2,736.00    17.10   160.00 םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      
4-2 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9986

  7,540.00    20.00   377.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      

2,301,538.30 10.20.01 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../050 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     050 3 זרכמ - קפא תואנ
לתה 'חרב שיבכ רשג 01 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2,301,538.30 מהעברה      

      

      
6-5 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9987

  9,425.00    25.00   377.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
8-7 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9988

 13,195.00    35.00   377.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
11-9 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9989

 16,965.00    45.00   377.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
ןיב חוורמב םושייל ץווכתמ יתלב יטנמצ סייד     02.01.9990
תוהבגהה ינפ ןיבו הקעמה לש סוסיב תוטלפ      

  4,320.00    72.00    60.00 .תוקעמל תחתמ 'חי   
      
םיטרפ יפל העסימ תטלפ לש תווצקב םיבוכרכ     02.01.9991
הקעמל תחתמ תוהבגה תוברל ,תוינכתבש      

 71,910.00 1,530.00    47.00 .03-ב ק"מ   

2,417,353.30 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,417,353.30 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../051 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     051 3 זרכמ - קפא תואנ
לתה 'חרב שיבכ רשג 01 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       

      

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       

      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     05.01.0010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      

  7,722.00    29.70   260.00 50.40.20.91 קרפ תת/קרפב ר"מ   
      
הנרבממ תועצמאב העסמ ינפ םוטיא     05.01.1010

 51,120.00    63.90   800.00 תינמוטיב ר"מ   
      

  7,200.00     9.00   800.00 םוטיאל תמייקה ןוטבה תעסימ ינפ תנכה ר"מ  05.01.1040

 66,042.00 םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 66,042.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../052 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     052 3 זרכמ - קפא תואנ
לתה 'חרב שיבכ רשג 01 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ש ג ב  ך ו ר ד  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  31 ק ר פ       

      

ך ו ר ד  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.31 ק ר פ  ת ת       

ם י ר ש ג ב       

      
ךתחב םדק תכירדב תוכורד תוימורט תורוק     13.01.0100
-מ ךרואב 06-ב ןוטבמ והשלכ הבוגב הלעת      

727,650.00 3,465.00   210.00 רטמ 10.42 ק"מ   

727,650.00 םירשגב ךורד ןוטב תודובע 10.31 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

727,650.00 םירשגב ךורד ןוטב תודובע 31 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../053 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     053 3 זרכמ - קפא תואנ
לתה 'חרב שיבכ רשג 01 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  י נ ב מ  91 ק ר פ       

      

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  50.91 ק ר פ  ת ת       

      
תופש ךרואל תנוולוגמ הדלפמ רשג הקעמ     19.05.2080
,ןוטבב ןוגיעל רוביח יחפ תוברל  העסמה      

185,130.00 10,890.00    17.00 םימואו תוציפק ,תויקסד ,םיגרב ןוט   
      
תנולוגמ הדלפמ רשג הקעמל ריחמ תפסות     19.05.2081

 27,540.00 1,620.00    17.00 .טרפמה יפל העיבצ רובע ןוט   

212,670.00 שרח תורגסמ 50.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

212,670.00 הדלפ ינבמ 91 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../054 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     054 3 זרכמ - קפא תואנ
לתה 'חרב שיבכ רשג 01 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  32 ק ר פ       

ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו       

      

ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  10.32 ק ר פ  ת ת       

ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו  ם י ח ו ד ק       

      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0330

324,360.00   477.00   680.00 מ''ס 08 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0340

251,460.00   571.50   440.00 מ''ס 09 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0370

207,000.00   828.00   250.00 מ''ס 021 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
      

 92,736.00    25.20  3680.00 5.2'' רטוקב הדלפמ הקידב רוניצ רטמ  23.01.0650
      
08 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     23.01.0720

 10,465.20    15.39   680.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטבב שומיש רובע מ''ס רטמ   
      
09 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     23.01.0730

  8,553.60    19.44   440.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטבב שומיש רובע מ''ס רטמ   
      
021 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     23.01.0760

  8,662.50    34.65   250.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטבב שומיש רובע מ''ס רטמ   

903,237.30 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

903,237.30 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../055 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     055 3 זרכמ - קפא תואנ
לתה 'חרב שיבכ רשג 01 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       

      
 17,316.00    23.40   740.00 .ךמת תוריקו םירשג ינבמל הריפח ק"מ  51.02.0180

      
תוריקו םירשג ינבמל הריפחה תיתחת תנכה     51.02.0190

  1,015.20     4.23   240.00 הקודיהו ,ךמת ר"מ   
      
רמוח( ךמת תוריקו םירשג ינבמל אבומ יולימ     51.02.0210

  9,720.00    48.60   200.00 )א ק"מ   

 28,051.20 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 28,051.20 הלילס תודובע 15 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../056 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     056 3 זרכמ - קפא תואנ
לתה 'חרב שיבכ רשג 01 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ש ג ב  ת ו מ י ל ש מ  ת ו ד ו ב ע  96 ק ר פ       

      

ם י ר ש ג  י כ מ ס  10.96 ק ר פ  ת ת       

      
B סופיטמ עבורמ וא ינבלמ ןייוזמ ןרפואנ ךמס     69.01.0040
0003 דע 1011-מ ךמסה חטש 7331NE יפל      

 99,360.00 6,210.00    16.00 מ"מ021 -מ לודג ךמסה הבוג ר"מס 'חי   

 99,360.00 םירשג יכמס 10.96 כ"הס  

      

ם י ר ש ג  י ר פ ת  20.96 ק ר פ  ת ת       

      
גוסמ דחי חוורמ לעב תוטשפתה רפת לולכמ     69.02.0012
    "TNIOJ LAES PIRTS TINU" החיתפל  

 70,209.00 2,421.00    29.00 מ"מ 001 לש תיברמ רטמ   

 70,209.00 םירשג ירפת 20.96 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

169,569.00 םירשגב תומילשמ תודובע 96 כ"הס  

4,524,572.80 לתה 'חרב שיבכ רשג כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../057 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     057 3 זרכמ - קפא תואנ
לולח הנבמ עטק - לתה 'חרב שיבכ רשג 11 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       

      
 22,464.00   432.00    52.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  02.01.0010

      
 56,070.00   801.00    70.00 םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ תואסנולכ ישאר ק"מ  02.01.0050

      
,םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ רשק תורוק     02.01.0060

676,350.00   810.00   835.00 .)הנותחת הספט אלל( עקרקה ג"ע תוקוצי ק"מ   
      
םיכתחב ינבלמ ךתחב 03-ב ןוטב ידומע     02.01.0190

304,200.00 1,170.00   260.00 .םהשלכ ק"מ   
      

729,000.00   900.00   810.00 .מ"ס 54-04 הנתשמ יבועב 03-ב ןוטב תרקת ק"מ  02.01.0382
      

346,680.00   963.00   360.00 מ"ס 04 יבועב 03-ב ןוטבמ תוריק ק"מ  02.01.0490
      

 42,075.00   765.00    55.00 והשלכ יבועב 03-ב ןוטבמ השיג תלבט ק"מ  02.01.0690
      

 73,953.00    29.70  2490.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0740
      
יתוזח ףושח ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     02.01.0790
וא םירמילופ םירמוח ,ימוג תויושע תוספטב      
ןבא יומד ינרוצ הטעמ תולעבו םירחא םירמוח      

 51,030.00    56.70   900.00 .ןנכתמה תושירד יפ לע תרחא הרוצ וא ימאח ר"מ   
      

203,850.00   271.80   750.00 )M.S.L.C( ךומנ רקובמ קזוח לעב ןוטב ק"מ  02.01.0802
      
יפל ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0830

3,051,810.00 3,429.00   890.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת ןוט   
      
מ"ס 3 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     02.01.0940

 42,750.00    17.10  2500.00 םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      
4-2 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9986

 16,160.00    20.00   808.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
6-5 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9987

 20,200.00    25.00   808.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
8-7 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9988

 28,280.00    35.00   808.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
11-9 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9989

 36,360.00    45.00   808.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
,תניירושמ עקרק תוריק לעמ בוכרכ קוריפ     02.01.9990
לופיטו םייולג לזרב תוטומב לופיט תוברל      

 75,000.00   300.00   250.00 .קוריפה רחאל םינוטבב רטמ   

5,776,232.00 10.20.11 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../058 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     058 3 זרכמ - קפא תואנ
לולח הנבמ עטק - לתה 'חרב שיבכ רשג 11 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

5,776,232.00 מהעברה      

      

      
ןיב חוורמב םושייל ץווכתמ יתלב יטנמצ סייד     02.01.9991
תוהבגהה ינפ ןיבו הקעמה לש סוסיב תוטלפ      

  5,328.00    72.00    74.00 .תוקעמל תחתמ 'חי   
      
םיטרפ יפל העסימ תטלפ לש תווצקב םיבוכרכ     02.01.9992
הקעמל תחתמ תוהבגה תוברל ,תוינכתבש      

175,950.00 1,530.00   115.00 .03-ב ק"מ   

5,957,510.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

5,957,510.00 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../059 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     059 3 זרכמ - קפא תואנ
לולח הנבמ עטק - לתה 'חרב שיבכ רשג 11 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       

      

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       

      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     05.01.0010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      

 74,250.00    29.70  2500.00 50.40.20.91 קרפ תת/קרפב ר"מ   
      
הנרבממ תועצמאב העסמ ינפ םוטיא     05.01.1010

134,190.00    63.90  2100.00 תינמוטיב ר"מ   
      

 18,900.00     9.00  2100.00 םוטיאל תמייקה ןוטבה תעסימ ינפ תנכה ר"מ  05.01.1040

227,340.00 םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

227,340.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../060 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     060 3 זרכמ - קפא תואנ
לולח הנבמ עטק - לתה 'חרב שיבכ רשג 11 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  י נ ב מ  91 ק ר פ       

      

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  50.91 ק ר פ  ת ת       

      
תופש ךרואל תנוולוגמ הדלפמ רשג הקעמ     19.05.2080
,ןוטבב ןוגיעל רוביח יחפ תוברל  העסמה      

490,050.00 10,890.00    45.00 םימואו תוציפק ,תויקסד ,םיגרב ןוט   
      
תנולוגמ הדלפמ רשג הקעמל ריחמ תפסות     19.05.2081

 72,900.00 1,620.00    45.00 .טרפמה יפל העיבצ רובע ןוט   
      

 15,300.00 15,300.00     1.00 םיחפו םינוש םיליפורפמ תנוולוגמ הדלפ תלד ןוט  19.05.2098

578,250.00 שרח תורגסמ 50.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

578,250.00 הדלפ ינבמ 91 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../061 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     061 3 זרכמ - קפא תואנ
לולח הנבמ עטק - לתה 'חרב שיבכ רשג 11 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  32 ק ר פ       

ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו       

      

ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  10.32 ק ר פ  ת ת       

ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו  ם י ח ו ד ק       

      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0340

1,485,900.00   571.50  2600.00 מ''ס 09 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
      

196,560.00    25.20  7800.00 5.2'' רטוקב הדלפמ הקידב רוניצ רטמ  23.01.0650
      
09 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     23.01.0730

 50,544.00    19.44  2600.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטבב שומיש רובע מ''ס רטמ   

1,733,004.00 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,733,004.00 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../062 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     062 3 זרכמ - קפא תואנ
לולח הנבמ עטק - לתה 'חרב שיבכ רשג 11 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       

      
 51,480.00    23.40  2200.00 .ךמת תוריקו םירשג ינבמל הריפח ק"מ  51.02.0180

      
תוריקו םירשג ינבמל הריפחה תיתחת תנכה     51.02.0190

  8,883.00     4.23  2100.00 הקודיהו ,ךמת ר"מ   
      
רמוח( ךמת תוריקו םירשג ינבמל אבומ יולימ     51.02.0210

 48,600.00    48.60  1000.00 )א ק"מ   

108,963.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

108,963.00 הלילס תודובע 15 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../063 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     063 3 זרכמ - קפא תואנ
לולח הנבמ עטק - לתה 'חרב שיבכ רשג 11 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ש ג ב  ת ו מ י ל ש מ  ת ו ד ו ב ע  96 ק ר פ       

      

ם י ר ש ג  י ר פ ת  20.96 ק ר פ  ת ת       

      
גוסמ דיחי חוורמ לעב תוטשפתה רפת לולכמ     69.02.0010
    ''tnioj laes pirts tinU'' לש תיברמ החיתפל  

163,800.00 2,340.00    70.00 מ''מ 08 רטמ   

163,800.00 םירשג ירפת 20.96 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

163,800.00 םירשגב תומילשמ תודובע 96 כ"הס  

8,768,867.00 לולח הנבמ עטק - לתה 'חרב שיבכ רשג כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../064 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     064 3 זרכמ - קפא תואנ
לתה 'חרב שיבכ רשג תפמר לש םיכמות תוריק 21 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       

      
  7,776.00   432.00    18.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  02.01.0010

      
 28,035.00   801.00    35.00 םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ תואסנולכ ישאר ק"מ  02.01.0050

      
349,200.00   873.00   400.00 .םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ םיכמות תוריק ק"מ  02.01.0660

      
5X5 תודימב תושלושמ 03 -ב ןוטב תוקלור     02.01.0720

  5,940.00     9.90   600.00 מ''ס 7X7 דע מ''ס רטמ   
      
יפל ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0830

720,090.00 3,429.00   210.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת ןוט   
      
מ"ס 3 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     02.01.0940

 13,680.00    17.10   800.00 םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      
4-2 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9986

  4,660.00    20.00   233.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
6-5 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9987

  5,825.00    25.00   233.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
8-7 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9988

  8,155.00    35.00   233.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
11-9 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9989

 10,485.00    45.00   233.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   

1,153,846.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,153,846.00 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../065 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     065 3 זרכמ - קפא תואנ
לתה 'חרב שיבכ רשג תפמר לש םיכמות תוריק 21 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       

      

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       

      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     05.01.0010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      

 23,760.00    29.70   800.00 50.40.20.91 קרפ תת/קרפב ר"מ   

 23,760.00 םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 23,760.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../066 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     066 3 זרכמ - קפא תואנ
לתה 'חרב שיבכ רשג תפמר לש םיכמות תוריק 21 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  32 ק ר פ       

ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו       

      

ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  10.32 ק ר פ  ת ת       

ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו  ם י ח ו ד ק       

      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0320

448,560.00   400.50  1120.00 מ''ס 07 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0330

 65,826.00   477.00   138.00 מ''ס 08 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
      

 63,403.20    25.20  2516.00 5.2'' רטוקב הדלפמ הקידב רוניצ רטמ  23.01.0650
      
07 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     23.01.0710
03-ב םוקמב 04-ב ןוטבב שומיש רובע מ''ס      

  8,985.60    11.70   768.00 תופמר רובע רטמ   
      
08 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     23.01.0720
03-ב םוקמב 04-ב ןוטבב שומיש רובע מ''ס      

  4,062.96    15.39   264.00 תופמר רובע רטמ   

590,837.76 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

590,837.76 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../067 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     067 3 זרכמ - קפא תואנ
לתה 'חרב שיבכ רשג תפמר לש םיכמות תוריק 21 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       

      
םירבעמ/םינבמל הריפחה תיתחת תנכה     51.02.0120

  1,692.00     4.23   400.00 הקודיהו םייתחת ר"מ   
      

 49,140.00    23.40  2100.00 .ךמת תוריקו םירשג ינבמל הריפח ק"מ  51.02.0180
      
רמוח( ךמת תוריקו םירשג ינבמל אבומ יולימ     51.02.0220

286,650.00    44.10  6500.00 )ב ק"מ   

337,482.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

337,482.00 הלילס תודובע 15 כ"הס  

2,105,925.76 לתה 'חרב שיבכ רשג תפמר לש םיכמות תוריק כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../068 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     068 3 זרכמ - קפא תואנ
24 הלעת לעמ רשג 31 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       

      
    864.00   432.00     2.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  02.01.0010

      
,םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ רשק תורוק     02.01.0060

 29,160.00   810.00    36.00 .)הנותחת הספט אלל( עקרקה ג"ע תוקוצי ק"מ   
      
םייבועב 03-ב ןוטב יחטשמו ןוטב יפצרמ     02.01.0110

 38,610.00   702.00    55.00 .םהשלכ ק"מ   
      

 49,005.00   891.00    55.00 מ"ס 54 יבועב 03-ב ןוטבמ תורקת ק"מ  02.01.0385
      

  8,829.00   981.00     9.00 מ"ס 53 יבועב 03-ב ןוטבמ תוריק ק"מ  02.01.0486
      

 11,340.00   945.00    12.00 מ"ס 54 יבועב 03-ב ןוטבמ תוריק ק"מ  02.01.0495
      

 35,226.00   927.00    38.00 מ"ס 05 יבועב 03-ב ןוטבמ תוריק ק"מ  02.01.0500
      

  6,088.50    29.70   205.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0740
      
יתוזח ףושח ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     02.01.0790
וא םירמילופ םירמוח ,ימוג תויושע תוספטב      
ןבא יומד ינרוצ הטעמ תולעבו םירחא םירמוח      

  4,252.50    56.70    75.00 .ןנכתמה תושירד יפ לע תרחא הרוצ וא ימאח ר"מ   
      

 19,026.00   271.80    70.00 )M.S.L.C( ךומנ רקובמ קזוח לעב ןוטב ק"מ  02.01.0802
      
יפל ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0830

253,746.00 3,429.00    74.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת ןוט   
      
מ"ס 3 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     02.01.0940

  4,275.00    17.10   250.00 םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      
4-2 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9986

  1,640.00    20.00    82.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
6-5 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9987

  2,050.00    25.00    82.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
8-7 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9988

  2,870.00    35.00    82.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
11-9 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9989

  3,690.00    45.00    82.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   

470,672.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
      
      

470,672.00 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../069 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     069 3 זרכמ - קפא תואנ
24 הלעת לעמ רשג 31 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       

      

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       

      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     05.01.0010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      

  7,425.00    29.70   250.00 50.40.20.91 קרפ תת/קרפב ר"מ   

  7,425.00 םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  7,425.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../070 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     070 3 זרכמ - קפא תואנ
24 הלעת לעמ רשג 31 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  32 ק ר פ       

ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו       

      

ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  10.32 ק ר פ  ת ת       

ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו  ם י ח ו ד ק       

      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0330

167,904.00   477.00   352.00 מ''ס 08 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
      

 17,892.00    25.20   710.00 5.2'' רטוקב הדלפמ הקידב רוניצ רטמ  23.01.0650
      
08 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     23.01.0720

  5,417.28    15.39   352.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטבב שומיש רובע מ''ס רטמ   

191,213.28 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

191,213.28 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../071 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     071 3 זרכמ - קפא תואנ
24 הלעת לעמ רשג 31 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       

      
םירבעמ/םינבמל הריפחה תיתחת תנכה     51.02.0120

    634.50     4.23   150.00 הקודיהו םייתחת ר"מ   
      

  7,020.00    23.40   300.00 .ךמת תוריקו םירשג ינבמל הריפח ק"מ  51.02.0180

  7,654.50 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  7,654.50 הלילס תודובע 15 כ"הס  

676,964.78 24 הלעת לעמ רשג כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../072 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     072 3 זרכמ - קפא תואנ
לגר יכלוהל רשג סוסיב 41 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       

      
  2,592.00   432.00     6.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  02.01.0010

      
160,200.00   801.00   200.00 םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ תואסנולכ ישאר ק"מ  02.01.0050

      
5X5 תודימב תושלושמ 03 -ב ןוטב תוקלור     02.01.0720

    495.00     9.90    50.00 מ''ס 7X7 דע מ''ס רטמ   
      

  5,940.00    29.70   200.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0740
      

 54,360.00   271.80   200.00 )M.S.L.C( ךומנ רקובמ קזוח לעב ןוטב ק"מ  02.01.0802
      
יפל ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0830

805,815.00 3,429.00   235.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת ןוט   
      
מ"ס 3 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     02.01.0940

  2,736.00    17.10   160.00 םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      
4-2 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9986

  6,320.00    20.00   316.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
6-5 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9987

  7,900.00    25.00   316.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
8-7 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9988

 11,060.00    35.00   316.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
11-9 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9989

 14,220.00    45.00   316.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   

1,071,638.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,071,638.00 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../073 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     073 3 זרכמ - קפא תואנ
לגר יכלוהל רשג סוסיב 41 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       

      

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       

      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     05.01.0010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      

  4,752.00    29.70   160.00 50.40.20.91 קרפ תת/קרפב ר"מ   

  4,752.00 םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  4,752.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../074 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     074 3 זרכמ - קפא תואנ
לגר יכלוהל רשג סוסיב 41 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  32 ק ר פ       

ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו       

      

ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  10.32 ק ר פ  ת ת       

ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו  ם י ח ו ד ק       

      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0330

515,160.00   477.00  1080.00 מ''ס 08 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0390

361,080.00 1,062.00   340.00 מ''ס 041 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
      

 88,704.00    25.20  3520.00 5.2'' רטוקב הדלפמ הקידב רוניצ רטמ  23.01.0650
      
08 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     23.01.0720

 16,621.20    15.39  1080.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטבב שומיש רובע מ''ס רטמ   
      
041 רטוקב תואסנולכה יגוס לכל ריחמ תפסות     23.01.0780

 16,003.80    47.07   340.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטבב שומיש רובע מ''ס רטמ   

997,569.00 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

997,569.00 סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../075 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     075 3 זרכמ - קפא תואנ
לגר יכלוהל רשג סוסיב 41 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       

      
  9,360.00    23.40   400.00 .ךמת תוריקו םירשג ינבמל הריפח ק"מ  51.02.0180

      
תוריקו םירשג ינבמל הריפחה תיתחת תנכה     51.02.0190

    380.70     4.23    90.00 הקודיהו ,ךמת ר"מ   
      
רמוח( ךמת תוריקו םירשג ינבמל אבומ יולימ     51.02.0210

  2,430.00    48.60    50.00 )א ק"מ   

 12,170.70 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 12,170.70 הלילס תודובע 15 כ"הס  

2,086,129.70 לגר יכלוהל רשג סוסיב כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../076 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     076 3 זרכמ - קפא תואנ
רותסמ ריק 51 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       

      
 18,144.00   432.00    42.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  02.01.0010

      
384,120.00   873.00   440.00 .םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ םיכמות תוריק ק"מ  02.01.0660

      
5X5 תודימב תושלושמ 03 -ב ןוטב תוקלור     02.01.0720

 12,474.00     9.90  1260.00 מ''ס 7X7 דע מ''ס רטמ   
      

 13,068.00    29.70   440.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0740
      
יפל ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0830

257,175.00 3,429.00    75.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת ןוט   
      
מ"ס 3 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     02.01.0940

 19,665.00    17.10  1150.00 םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      

  3,801.60    21.60   176.00 )הדרפה יקשימ( תוטשפתה יקשימ רטמ  02.01.1050
      
4-2 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9986

  2,200.00    20.00   110.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
6-5 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9987

  2,750.00    25.00   110.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
8-7 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9988

  3,850.00    35.00   110.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      
11-9 הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל תפסות     02.01.9989

  4,950.00    45.00   110.00 .)ילאנויצפוא ףיעס( 811 י"ת יפל ק"מ   
      

 16,200.00   900.00    18.00 .תונוש תודימב 03-ב ןוטב ידומע ק"מ  02.01.9990

738,397.60 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

738,397.60 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../077 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     077 3 זרכמ - קפא תואנ
רותסמ ריק 51 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       

      

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       

      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     05.01.0010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
טרופמכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      

 34,155.00    29.70  1150.00 50.40.20.91 קרפ תת/קרפב ר"מ   

 34,155.00 םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 34,155.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../078 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     078 3 זרכמ - קפא תואנ
רותסמ ריק 51 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       

      
םירבעמ/םינבמל הריפחה תיתחת תנכה     51.02.0120

  4,653.00     4.23  1100.00 הקודיהו םייתחת ר"מ   
      
רמוח(  םייתחת םירבעמ/םינבמל אבומ יולימ     51.02.0140

 63,180.00    48.60  1300.00 )א ק"מ   
      

 36,036.00    23.40  1540.00 .ךמת תוריקו םירשג ינבמל הריפח ק"מ  51.02.0180

103,869.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

103,869.00 הלילס תודובע 15 כ"הס  

876,421.60 רותסמ ריק כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../079 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     079 3 זרכמ - קפא תואנ
בויב תכרעמ 61 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב  ת כ ר ע מ  75 ק ר פ       

      

ת ר נ צ  10.75 ק ר פ  ת ת       

      
חנומ מ''מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3640

 11,250.00   112.50   100.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ''מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3650
57.1 דעו רטמ 62.1 -מ לודגה קמועב עקרקב      

 18,900.00   126.00   150.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3660
52.2 דעו רטמ 67.1 -מ לודגה קמועב עקרקב      

 13,050.00   130.50   100.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3670
57.2 דעו רטמ 62.2 -מ לודגה קמועב עקרקב      

  7,650.00   153.00    50.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3680
52.3 דעו רטמ 67.2 -מ לודגה קמועב עקרקב      

  1,620.00   162.00    10.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3730

247,995.00   148.50  1670.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ''מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3740
57.1 דעו רטמ 62.1 -מ לודגה קמועב עקרקב      

 65,790.00   153.00   430.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3750
52.2 דעו רטמ 67.1 -מ לודגה קמועב עקרקב      

 98,820.00   162.00   610.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3760
57.2 דעו רטמ 62.2 -מ לודגה קמועב עקרקב      

 60,952.50   193.50   315.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3770
52.3 דעו רטמ 67.2 -מ לודגה קמועב עקרקב      

 35,190.00   207.00   170.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3780
57.3 דעו רטמ 62.3 -מ לודגה קמועב עקרקב      

 45,000.00   225.00   200.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3790
52.4 דעו רטמ 67.3 -מ לודגה קמועב עקרקב      

 26,932.50   256.50   105.00 .רטמ רטמ   
      

633,150.00 10.75.61 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../080 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     080 3 זרכמ - קפא תואנ
בויב תכרעמ 61 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

633,150.00 מהעברה      

      

      
חנומ מ''מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3800
57.4 דעו רטמ 62.4 -מ לודגה קמועב עקרקב      

  1,417.50   283.50     5.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3810
52.5 דעו רטמ 67.4 -מ לודגה קמועב עקרקב      

  3,105.00   310.50    10.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3820

  1,890.00   189.00    10.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ''מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3830
57.1 דעו רטמ 62.1 -מ לודגה קמועב עקרקב      

  2,025.00   202.50    10.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3840
52.2 דעו רטמ 67.1 -מ לודגה קמועב עקרקב      

  2,115.00   211.50    10.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3850
57.2 דעו רטמ 62.2 -מ לודגה קמועב עקרקב      

  2,430.00   243.00    10.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3860
52.3 דעו רטמ 67.2 -מ לודגה קמועב עקרקב      

  3,780.00   252.00    15.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3870
57.3 דעו רטמ 62.3 -מ לודגה קמועב עקרקב      

 53,100.00   265.50   200.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3880
52.4 דעו רטמ 67.3 -מ לודגה קמועב עקרקב      

108,675.00   310.50   350.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3890
57.4 דעו רטמ 62.4 -מ לודגה קמועב עקרקב      

  9,990.00   333.00    30.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3900
52.5 דעו רטמ 67.4 -מ לודגה קמועב עקרקב      

  7,740.00   387.00    20.00 .רטמ רטמ   
      
מ''מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     57.01.3910

  2,250.00   225.00    10.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ רטמ   
      
      
      

831,667.50 10.75.61 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../081 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     081 3 זרכמ - קפא תואנ
בויב תכרעמ 61 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

831,667.50 מהעברה      

      

      
חנומ מ''מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3920
57.1 דעו רטמ 62.1 -מ לודגה קמועב עקרקב      

  2,475.00   247.50    10.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3930
52.2 דעו רטמ 67.1 -מ לודגה קמועב עקרקב      

 19,575.00   261.00    75.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3940
57.2 דעו רטמ 62.2 -מ לודגה קמועב עקרקב      

 39,060.00   279.00   140.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3950
52.3 דעו רטמ 67.2 -מ לודגה קמועב עקרקב      

 11,880.00   297.00    40.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3960
57.3 דעו רטמ 62.3 -מ לודגה קמועב עקרקב      

 44,100.00   315.00   140.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3970
52.4 דעו רטמ 67.3 -מ לודגה קמועב עקרקב      

 60,750.00   337.50   180.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3980
57.4 דעו רטמ 62.4 -מ לודגה קמועב עקרקב      

  4,185.00   418.50    10.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 513 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.3990
52.5 דעו רטמ 67.4 -מ לודגה קמועב עקרקב      

  4,680.00   468.00    10.00 .רטמ רטמ   
      
וילעו תיווז לזרב י"ע שרגמל בויב רוביח ןומיס     57.01.5260
,שרגמה 'סמ תיבותיכ םע חפ טלש ךתורמ      
תנקתהו הקפסא ללוכ ,רוניצה קמועו "בויב"      

 16,875.00   225.00    75.00 רוניצ הצקב קקפ 'חי   
      
ןופיד תודובע רובע רוניצה ריחמל תפסות     57.01.9000
תוכימת תכרעמ תועצמאב ,'מ 0.2 לעמ קמועב      
תרצות ,"METSYS LIAR EDILS" תמגודכ      
    "WTL" וא "UABREV SE" - וא הינמרג  
    1-SK XOB SGNIRK00 תרצות UABREV  

447,750.00   450.00   995.00 .רשואמ תוכיא הווש וא  הינמרג SE רטמ   
      
ואדיו תמלצמ תועצמאב בויב וק םוליצ     57.01.9005

 46,530.00     9.90  4700.00 D.C  +  חוד תקפסהו רטמ   
      

661,050.00   117.00  5650.00 דחוימה טרפמב טרופמכ  ,טנמצב בצוימ לוח ק"מ  57.01.9010

2,190,577.50 10.75.61 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../082 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     082 3 זרכמ - קפא תואנ
בויב תכרעמ 61 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2,190,577.50 מהעברה      

      

      
םירטקב םימייק בויב יווק לש הפיטשו יוקינ     57.01.9015

  1,170.00    11.70   100.00 "8-"4. רטמ   
      
בויב וא/ו םימ תורוניצל ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.01.9020

  4,140.00   414.00    10.00 והשלכ קמועב םינוש םירטקב ק"מ   
      
בויב וק תחנה ךרוצל תפצורמ הכרדמ תחיתפ     57.01.9030

  7,695.00    85.50    90.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב םימ וא/ו ר"מ   
      
וק תחנה ךרוצל טלפסאמ הכרדמ/שיבכ תחיתפ     57.01.9035
בצמה תרזחהו רטוק לכב םימ וא/ו בויב      

 30,375.00   121.50   250.00 .ותומדקל ר"מ   
      
וא/ו בויב וק תחנה ךרוצל םיעצמ ךרד תחיתפ     57.01.9040

  4,050.00    40.50   100.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב םימ ר"מ   
      
"םירמ" תמגודכ 01 גרד ץחל C.V.P רונצ     57.01.9050
מ''מ 002 רטוקב  ךרע הווש וא םיסלפ תרצות      

  7,000.00   175.00    40.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ רטמ   
      
בויב  םירמ תמגודכ 01 גרד ץחל C.V.P רונצ     57.01.9051
לודגה קמועב עקרקב חנומ מ''מ 002 רטוקב      

  2,250.00   225.00    10.00 רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 -מ רטמ   
      
002 רטוקב בויב 01 גרד ץחל C.V.P רונצ     57.01.9052
רטמ 67.2 -מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ''מ      

 22,800.00   240.00    95.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ   
      
"םירמ" תמגודכ01  גרד ץחל C.V.P רונצ     57.01.9053
מ''מ 513 רטוקב  ךרע הווש וא םיסלפ תרצות      

  3,050.00   305.00    10.00 .רטמ 57.1 דע קמועב עקרקב חנומ רטמ   
      
"םירמ" תמגודכ01 גרד ץחל C.V.P רונצ     57.01.9054
מ''מ 513 רטוקב  ךרע הווש וא םיסלפ תרצות      
דעו רטמ 67.1 -מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

  3,200.00   320.00    10.00 .רטמ 52.2 רטמ   
      
"םירמ" תמגודכ01 גרד ץחל C.V.P רונצ     57.01.9055
מ''מ 513 רטוקב  ךרע הווש וא םיסלפ תרצות      
דעו רטמ 62.2 -מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

  3,400.00   340.00    10.00 .רטמ 57.2 רטמ   
      
"םירמ" תמגודכ01  גרד ץחל C.V.P רונצ     57.01.9056
מ''מ513 רטוקב  ךרע הווש וא םיסלפ תרצות      
דעו רטמ 67.2 -מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

  3,600.00   360.00    10.00 .רטמ 52.3 רטמ   
      
      

2,283,307.50 10.75.61 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../083 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     083 3 זרכמ - קפא תואנ
בויב תכרעמ 61 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2,283,307.50 מהעברה      

      

      
"םירמ" תמגודכ01 גרד ץחל C.V.P רונצ     57.01.9057
מ''מ 513 רטוקב  ךרע הווש וא םיסלפ תרצות      
דעו רטמ 62.3 -מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

  3,800.00   380.00    10.00 .רטמ 57.3 רטמ   
      
חנומ מ''מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.9058
57.1 דעו רטמ 62.1 -מ לודגה קמועב עקרקב      

  3,600.00   360.00    10.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 553 קטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.9059
52.2 דעו רטמ 67.1 -מ לודגה קמועב עקרקב      

  9,250.00   370.00    25.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.9060
57.2 דעו רטמ 62.2 -מ לודגה קמועב עקרקב      

 21,175.00   385.00    55.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ''מ 553 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.01.9061
52.3 דעו רטמ 67.2 -מ לודגה קמועב עקרקב      

 17,775.00   395.00    45.00 .רטמ רטמ   
      
553 רטוקב בויבל 01 גרד ץחל C.V.P רונצ     57.01.9062
רטמ 67.3 -מ לודגה קמועב עקרקב חנומ מ''מ      

 20,925.00   465.00    45.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ   
      
"םירמ" תמגודכ 01 גרד ץחל C.V.P רונצ     57.01.9063
מ''מ 004 רטוקב  ךרע הווש וא םיסלפ תרצות      

 40,500.00   405.00   100.00 .רטמ 57.1 דע קמועב עקרקב חנומ רטמ   
      
"םירמ" תמגודכ 01 גרד ץחל C.V.P רונצ     57.01.9064
מ''מ 004 רטוקב  ךרע הווש וא םיסלפ תרצות      
דעו רטמ 67.1 -מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

 16,800.00   420.00    40.00 .רטמ 52.2 רטמ   
      
"םירמ" תמגודכ 01 גרד ץחל C.V.P רונצ     57.01.9065
מ''מ 004 רטוקב  ךרע הווש וא םיסלפ תרצות      
דעו רטמ 62.2 -מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

 30,800.00   440.00    70.00 .רטמ 57.2 רטמ   
      
"םירמ" תמגודכ 01 גרד ץחל C.V.P רונצ     57.01.9066
מ''מ 004 רטוקב  ךרע הווש וא םיסלפ תרצות      
דעו רטמ 67.2 -מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

 59,800.00   460.00   130.00 .רטמ 52.3 רטמ   
      
      
      
      
      

2,507,732.50 10.75.61 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../084 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     084 3 זרכמ - קפא תואנ
בויב תכרעמ 61 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2,507,732.50 מהעברה      

      

      
"םירמ" תמגודכ01  גרד ץחל C.V.P רונצ     57.01.9067
מ''מ 004 רטוקב  ךרע הווש וא םיסלפ תרצות      
דעו רטמ 62.3 -מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

 48,000.00   480.00   100.00 .רטמ 57.3 רטמ   
      
"םירמ" תמגודכ 01 גרד ץחל C.V.P רונצ     57.01.9068
מ''מ 004 רטוקב  ךרע הווש וא םיסלפ תרצות      
דעו רטמ 67.3 -מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

 20,000.00   500.00    40.00 .רטמ 52.4 רטמ   
      
"םירמ" תמגודכ01  גרד ץחל C.V.P רונצ     57.01.9069
מ''מ 004 רטוקב  ךרע הווש וא םיסלפ תרצות      
דעו רטמ 62.4 -מ לודגה קמועב עקרקב חנומ      

 27,500.00   550.00    50.00 .רטמ 57.4 רטמ   
      
טנמצ טסבסאמ הנשי בויב תרנצ קוריפ     57.01.9075
רתה רושיא ללוכ השרומ קוליס רתאל הקוליסו      

 30,000.00   300.00   100.00 הביבסה תוכיא תויחנה יפלו רטמ   
      
רחאל תולעת לש רזוח יולימ רובע תפסות     57.01.9080
לוטיבל םידעוימ םיווק יולימ וא תרנצ תחנה      

  2,000.00   200.00    10.00 דבלב חקפמה רושיאב - MSLC תבורעתב ק"מ   
      
דבב קמוע לכבו רטוק לכב בויב תרנצ תפיטע     57.01.9085

  1,500.00    15.00   100.00 ר"מ/'רג 002 ינכטואיג ר"מ   

2,636,732.50 תרנצ 10.75 כ"הס  

      

ם י ר ז י ב א ו  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  20.75 ק ר פ  ת ת       

      
08 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.02.5320
סמועל מ''ס  05  רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

 19,350.00 1,935.00    10.00 .רטמ 52.1 דע קמועב ןוט 5.21 'חי   
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.02.5330
סמועל מ''ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

 11,430.00 2,286.00     5.00 .רטמ 52.1 דע קמועב ןוט 5.21 'חי   
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.02.5340
סמועל מ''ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

 25,650.00 2,565.00    10.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1 -מ קמועב ןוט 5.21 'חי   
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.02.5350
סמועל מ''ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

 55,980.00 2,799.00    20.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1 -מ קמועב ןוט 5.21 'חי   
      
      
      

112,410.00 20.75.61 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../085 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     085 3 זרכמ - קפא תואנ
בויב תכרעמ 61 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

112,410.00 מהעברה      

      

      
001  רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.02.5360
סמועל מ''ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

 45,900.00 3,060.00    15.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2 -מ קמועב ןוט 5.21 'חי   
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.02.5370
סמועל מ''ס 06 רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

 37,350.00 3,735.00    10.00 .רטמ 57.2 דע ןוט 5.21 'חי   
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.02.5380
סמועל מ''ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

 82,080.00 4,104.00    20.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2 -מ קמועב ןוט 5.21 'חי   
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.02.5390
סמועל מ''ס 06 רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

 91,440.00 4,572.00    20.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3 -מ קמועב ןוט 5.21 'חי   
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.02.5400
סמועל מ''ס 06 רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

 27,360.00 5,472.00     5.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3 -מ קמועב ןוט 5.21 'חי   
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.02.5435
סמועל מ"ס 06 רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

 53,550.00 10,710.00     5.00 רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4 קמועב ןוט 5.21 'חי   
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.02.5436
סמועל מ"ס 06 רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

 60,300.00 12,060.00     5.00 רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4 קמועב ןוט 5.21 'חי   
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.02.5440
סמועל מ''ס 06 רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

 67,500.00 13,500.00     5.00 .רטמ 57.5 דעו רטמ 52.5 -מ קמועב ןוט 5.21 'חי   
      
002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.02.5460
סמועל מ''ס 06 רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

165,000.00 33,000.00     5.00 .רטמ 57.6 דעו רטמ 62.6 -מ קמועב ןוט5.21 'חי   
      
002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.02.5462
סמועל מ''ס 06 רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

 36,500.00 36,500.00     1.00 .רטמ 57.7 דעו רטמ62.7 -מ קמועב ןוט 5.21 'חי   
      
''ביבוטיא'' ימטא רובע החוש ריחמל תפסות     57.02.5470
םירטוקב תרנצ רובע ,םיליגר םימטא םוקמב      

 56,250.00   225.00   250.00 )דחא םטאל ריחמה( , 8'' דע 4''-מ 'חי   
      
''ביבוטיא'' ימטא רובע החוש ריחמל תפסות     57.02.5480
םירטוקב תרנצ  רובע ,םיליגר םימטא םוקמב      

 20,880.00   261.00    80.00 )דחא םטאל ריחמה( 21'' דע 01''-מ 'חי   
      

856,520.00 20.75.61 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../086 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     086 3 זרכמ - קפא תואנ
בויב תכרעמ 61 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

856,520.00 מהעברה      

      

      
''ביבוטיא'' ימטא רובע החוש ריחמל תפסות     57.02.5490
םירטוקב תרנצ  רובע ,םיליגר םימטא םוקמב      

 19,575.00   391.50    50.00 )דחא םטאל ריחמה( 61'' דע 41''-מ 'חי   
      
רובע מ''ס 001 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.02.5520

 22,770.00   414.00    55.00 .ןוט 04 סמועל דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ''ס 521 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.02.5530

 24,750.00   450.00    55.00 .ןוט 04 סמועל דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ''ס 051 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.02.5540

 15,660.00   522.00    30.00 .ןוט 04 סמועל דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ"ס 002 רטוקב החוש ריחמל תפסות     57.02.5545

 51,030.00   630.00    81.00 .ןוט 04 סמועל דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
04( דבכ הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     57.02.5610
תושרה למס םע עבורמ וא מ''ס 06 רטוקב )ןוט      

122,958.00   414.00   297.00 דבכ ב-ב הסכמ םוקמב 'חי   
      
4''-מ רטוקב בויב וק רוביחל הרקב אתב הנכה     57.02.5620

  1,665.00   333.00     5.00 .דיתעב 6'' דע 'חי   
      
8''-מ רטוקב בויב וק רוביחל הרקב אתב הנכה     57.02.5630

  2,610.00   522.00     5.00 .דיתעב 21'' דע 'חי   
      
רטוקב בויב וק רוביחל הרקב אתב הנכה     57.02.5640

  3,150.00   630.00     5.00 .דיתעב 61'' דע 41''-מ 'חי   
      
למס םע לזרב תקציימ הרקב אתל הסכמ     57.02.5780
04 סמועל עבורמ וא מ''ס 06 רטוקב היריעה      

231,214.50   778.50   297.00 ךרוצה תדימב םייקה קוליסו קוריפ ללוכ ןוט 'חי   
      
םייק וק לע החוש תינב רובע ריחמ תפסות     57.02.9000
בויב ימ םימרוז וב רטוק לכבו קמוע לכב      
תעינמל םישורדה םירדסהה לכ עוציב תוברל      

 23,400.00 1,170.00    20.00 .הדובעה ןמזב החושה תפצה 'חי   
      
051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.02.9010
סמועל מ''ס 06 רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

168,750.00 11,250.00    15.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3 -מ קמועב ןוט 5.21 'חי   
      
002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.02.9015
סמועל מ''ס 06 רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

110,000.00 22,000.00     5.00 .רטמ 57.3 דעו רטמ 62.3 -מ קמועב ןוט5.21 'חי   
      
      
      

1,654,052.50 20.75.61 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../087 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     087 3 זרכמ - קפא תואנ
בויב תכרעמ 61 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,654,052.50 מהעברה      

      

      
002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.02.9016
סמועל מ''ס 06 רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

240,000.00 24,000.00    10.00 .רטמ 52.4 דעו רטמ 67.3 -מ קמועב ןוט5.21 'חי   
      
002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.02.9017
סמועל מ''ס 06 רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

390,000.00 26,000.00    15.00 .רטמ 57.4 דעו רטמ 62.4 -מ קמועב ןוט5.21 'חי   
      
002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.02.9018
סמועל מ''ס 06 רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

420,000.00 28,000.00    15.00 .רטמ 52.5 דעו רטמ 67.4 -מ קמועב ןוט5.21 'חי   
      
002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.02.9019
סמועל מ''ס 06 רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

300,000.00 30,000.00    10.00 .רטמ 57.5 דעו רטמ 62.5 -מ קמועב ןוט5.21 'חי   
      
002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.02.9020
סמועל מ''ס 06 רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

310,000.00 31,000.00    10.00 .רטמ 52.6 דעו רטמ 67.5 -מ קמועב ןוט5.21 'חי   
      
002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.02.9022
סמועל מ''ס 06 רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

 70,000.00 35,000.00     2.00 .רטמ 52.7 דעו רטמ67.6 -מ קמועב ןוט 5.21 'חי   
      
002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.02.9024
סמועל מ''ס 06 רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

 38,000.00 38,000.00     1.00 .רטמ 52.8 דעו רטמ 67.7 -מ קמועב ןוט 5.21 'חי   
      
002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.02.9025
סמועל מ''ס 06 רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

 40,000.00 40,000.00     1.00 .רטמ 57.8 דעו רטמ 62.8 -מ קמועב ןוט 5.21 'חי   
      
002 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.02.9026
סמועל מ''ס 06 רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס      

 42,000.00 42,000.00     1.00 .רטמ 52.9 דעו רטמ 67.8 -מ קמועב ןוט 5.21 'חי   
      
ימינפ לפמ לש הנקתהו הקפסא רובע תפסות     57.02.9030
לפמה םינוגיע תוברל קמוע לכבו רטוק לכב      

 40,000.00   800.00    50.00 מ"בלפ יקבח תוצעמאב החושה ריקל 'חי   
      
בויב תחושל שדח ביב רוביח רובע תפסות     57.02.9035

 15,000.00   750.00    20.00 תמייק 'חי   
      
לכו  הרקת קוליס ללוכ תומייק תוחוש לוטיב     57.02.9040

 16,000.00   800.00    20.00 שרדנה לכו היולימ ,החושה ירבש 'חי   
      
      
      

3,575,052.50 20.75.61 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../088 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     088 3 זרכמ - קפא תואנ
בויב תכרעמ 61 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

3,575,052.50 מהעברה      

      

      
קוריפ ללוכ תומייק תוחוש קוליסו קוריפ לוטיב     57.02.9045
קוליס רתאל תמייקה החושה יקלח לכ קוליסו      

 16,000.00 1,600.00    10.00 .תובכשב קדוהמ לוחב רזוח יולימ ,השרומ 'חי   

3,591,052.50 םירזיבאו הרקב תוחוש 20.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

6,227,785.00 בויב תכרעמ 75 כ"הס  

6,227,785.00 בויב תכרעמ כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../089 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     089 3 זרכמ - קפא תואנ
הקיחד-ורקימה תטישב קפא תואנ תנוכש ףסאמ בויב וק 71 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ק י ח ד -ו ר ק י מ  ת ט י ש ב  ף ס א מ  ו ק  10 ק ר פ       

      

ת ו ח ו ש  ן י ב  :א  ע ט ק  10.10 ק ר פ  ת ת       

    S401-S23  

      
עוציבו ןוטב תרנצ הקפסא ,ןונכת     01.01.0900
קמוע לכב ןוטב רוניצ הקיחד ורקימ/תקיחד      
,עקרק ירקס עוציב :ללוכ מ"מ 004 רטוקבו      
םירושיאה לכ תלבק ,הנשמ יצעוי תקסעה      
עוציב ,םוהת ימ תביבסב הדובע תונוישירהו      
תיינב ,תונגראתה רתא תיינב םיבושיחה לכ      
םירמוחה לכ ,הקיחד ,האיציהו הקיחדה יריפ      
,הקיחדה עוציבל שרדנה םדאה חוכו דויצה      
םישיבכ תלילס ללוכ ותומודקל בצמה תרזחה      

1,350,000.00 9,000.00   150.00 דחוימה טרפמב טרופמה לכו רטמ   
      
בויבל הרקב תחוש הנקתהו החנה ,הקפסא     01.01.0910
לכב 5.1% סקפייז תפסות םע םיגיס ןוטבמ      
52.8 קמוע דעו 'מ 67.7מ לודגה קמועב רטוק      
תומלוסו תוקעמ,תרנצ ,םירזיבאה לכ :ללוכ,'מ      
רשא לכו םילפמ ,םיטסדופ ,L613 מ"בלפמ      
ימ תביבסב הדובע ללוכ .םיטרפב עיפומ      
,תומיטא תוקידב עוציב ,רזוח יולימ ,םוהת      

285,000.00 285,000.00     1.00 טרפמב טרופמ רשא לכו םידבכ םיסכמו הרקת 'חי   
      
בויבל הרקב תחוש הנקתהו החנה ,הקפסא     01.01.0920
לכב 5.1% סקפייז תפסות םע םיגיס ןוטבמ      
52.9 קמוע דעו 'מ 67.8מ לודגה קמועב רטוק      
תומלוסו תוקעמ,תרנצ ,םירזיבאה לכ :ללוכ,'מ      
רשא לכו םילפמ ,םיטסדופ ,L613 מ"בלפמ      
ימ תביבסב הדובע ללוכ .םיטרפב עיפומ      
,תומיטא תוקידב עוציב ,רזוח יולימ ,םוהת      
טרפמב טרופמ רשא לכו םידבכ םיסכמו הרקת      

630,000.00 315,000.00     2.00 דחוימה 'חי   

2,265,000.00 32S-104S תוחוש ןיב :א עטק 10.10 כ"הס  

      

ת ו ח ו ש  ן י ב  :ב  ע ט ק  20.10 ק ר פ  ת ת       

    S27-S23  

      
עוציבו ןוטב תרנצ הקפסא ,ןונכת     01.02.0900
קמוע לכב ןוטב רוניצ הקיחד ורקימ/תקיחד      
עוציב :ללוכ מ"מ 004  לש ילמנימ רטוקבו      
לכ תלבק ,הנשמ יצעוי תקסעה ,עקרק ירקס      
ימ תביבסב הדובע תונוישירהו םירושיאה      
רתא תיינב םיבושיחה לכ עוציב ,םוהת      
,האיציהו הקיחדה יריפ תיינב ,תונגראתה      
שרדנה םדאה חוכו דויצה םירמוחה לכ ,הקיחד      
ללוכ ותומודקל בצמה תרזחה ,הקיחדה עוציבל      

1,800,000.00 9,000.00   200.00 דחוימה טרפמב טרופמה לכו םישיבכ תלילס רטמ   
      

1,800,000.00 20.10.71 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../090 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     090 3 זרכמ - קפא תואנ
הקיחד-ורקימה תטישב קפא תואנ תנוכש ףסאמ בויב וק 71 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,800,000.00 מהעברה      

      

      
בויבל הרקב תחוש הנקתהו החנה ,הקפסא     01.02.0910
לכב 5.1% סקפייז תפסות םע םיגיס ןוטבמ      
57.8 קמוע דעו 'מ 62.8מ לודגה קמועב רטוק      
תומלוסו תוקעמ,תרנצ ,םירזיבאה לכ :ללוכ,'מ      
רשא לכו םילפמ ,םיטסדופ ,L613 מ"בלפמ      
ימ תביבסב הדובע ללוכ .םיטרפב עיפומ      
,תומיטא תוקידב עוציב ,רזוח יולימ ,םוהת      
טרפמב טרופמ רשא לכו םידבכ םיסכמו הרקת      

900,000.00 300,000.00     3.00 דחוימה 'חי   

2,700,000.00 32S-72S תוחוש ןיב :ב עטק 20.10 כ"הס  

      

ת ו ח ו ש  ן י ב  :ג  ע ט ק  30.10 ק ר פ  ת ת       

    S23-S12  

      
עוציבו ןוטב תרנצ הקפסא ,ןונכת     01.03.0900
קמוע לכב ןוטב רוניצ הקיחד ורקימ/תקיחד      
עוציב :ללוכ מ"מ 006  לש ילמנימ רטוקבו      
לכ תלבק ,הנשמ יצעוי תקסעה ,עקרק ירקס      
ימ תביבסב הדובע תונוישירהו םירושיאה      
רתא תיינב םיבושיחה לכ עוציב ,םוהת      
,האיציהו הקיחדה יריפ תיינב ,תונגראתה      
שרדנה םדאה חוכו דויצה םירמוחה לכ ,הקיחד      
ללוכ ותומודקל בצמה תרזחה ,הקיחדה עוציבל      

6,808,000.00 9,200.00   740.00 דחוימה טרפמב טרופמה לכו םישיבכ תלילס רטמ   
      
בויבל הרקב תחוש הנקתהו החנה ,הקפסא     01.03.0910
לכב 5.1% סקפייז תפסות םע םיגיס ןוטבמ      
57.4 קמוע דעו 'מ 52.4מ לודגה קמועב רטוק      
תומלוסו תוקעמ,תרנצ ,םירזיבאה לכ :ללוכ,'מ      
רשא לכו םילפמ ,םיטסדופ ,L613 מ"בלפמ      
ימ תביבסב הדובע ללוכ .םיטרפב עיפומ      
,תומיטא תוקידב עוציב ,רזוח יולימ ,םוהת      
טרפמב טרופמ רשא לכו םידבכ םיסכמו הרקת      

180,000.00 180,000.00     1.00 דחוימה 'חי   
      
בויבל הרקב תחוש הנקתהו החנה ,הקפסא     01.03.0920
לכב 5.1% סקפייז תפסות םע םיגיס ןוטבמ      
52.5 קמוע דעו 'מ 67.4מ לודגה קמועב רטוק      
תומלוסו תוקעמ,תרנצ ,םירזיבאה לכ :ללוכ,'מ      
רשא לכו םילפמ ,םיטסדופ ,L613 מ"בלפמ      
ימ תביבסב הדובע ללוכ .םיטרפב עיפומ      
,תומיטא תוקידב עוציב ,רזוח יולימ ,םוהת      
טרפמב טרופמ רשא לכו םידבכ םיסכמו הרקת      

380,000.00 190,000.00     2.00 דחוימה 'חי   
      
      
      

7,368,000.00 30.10.71 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../091 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     091 3 זרכמ - קפא תואנ
הקיחד-ורקימה תטישב קפא תואנ תנוכש ףסאמ בויב וק 71 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

7,368,000.00 מהעברה      

      

      
בויבל הרקב תחוש הנקתהו החנה ,הקפסא     01.03.0930
לכב 5.1% סקפייז תפסות םע םיגיס ןוטבמ      
57.5 קמוע דעו 'מ 62.5מ לודגה קמועב רטוק      
תומלוסו תוקעמ,תרנצ ,םירזיבאה לכ :ללוכ,'מ      
רשא לכו םילפמ ,םיטסדופ ,L613 מ"בלפמ      
ימ תביבסב הדובע ללוכ .םיטרפב עיפומ      
,תומיטא תוקידב עוציב ,רזוח יולימ ,םוהת      
טרפמב טרופמ רשא לכו םידבכ םיסכמו הרקת      

200,000.00 200,000.00     1.00 דחוימה 'חי   
      
בויבל הרקב תחוש הנקתהו החנה ,הקפסא     01.03.0940
לכב 5.1% סקפייז תפסות םע םיגיס ןוטבמ      
52.6 קמוע דעו 'מ 67.5מ לודגה קמועב רטוק      
תומלוסו תוקעמ,תרנצ ,םירזיבאה לכ :ללוכ,'מ      
רשא לכו םילפמ ,םיטסדופ ,L613 מ"בלפמ      
ימ תביבסב הדובע ללוכ .םיטרפב עיפומ      
,תומיטא תוקידב עוציב ,רזוח יולימ ,םוהת      
טרפמב טרופמ רשא לכו םידבכ םיסכמו הרקת      

210,000.00 210,000.00     1.00 דחוימה 'חי   
      
בויבל הרקב תחוש הנקתהו החנה ,הקפסא     01.03.0950
לכב 5.1% סקפייז תפסות םע םיגיס ןוטבמ      
57.6 קמוע דעו 'מ 62.6מ לודגה קמועב רטוק      
תומלוסו תוקעמ,תרנצ ,םירזיבאה לכ :ללוכ,'מ      
רשא לכו םילפמ ,םיטסדופ ,L613 מ"בלפמ      
ימ תביבסב הדובע ללוכ .םיטרפב עיפומ      
,תומיטא תוקידב עוציב ,רזוח יולימ ,םוהת      
טרפמב טרופמ רשא לכו םידבכ םיסכמו הרקת      

460,000.00 230,000.00     2.00 דחוימה 'חי   
      
בויבל הרקב תחוש הנקתהו החנה ,הקפסא     01.03.0960
לכב 5.1% סקפייז תפסות םע םיגיס ןוטבמ      
52.7 קמוע דעו 'מ 57.6מ לודגה קמועב רטוק      
תומלוסו תוקעמ,תרנצ ,םירזיבאה לכ :ללוכ,'מ      
רשא לכו םילפמ ,םיטסדופ ,L613 מ"בלפמ      
ימ תביבסב הדובע ללוכ .םיטרפב עיפומ      
,תומיטא תוקידב עוציב ,רזוח יולימ ,םוהת      
טרפמב טרופמ רשא לכו םידבכ םיסכמו הרקת      

500,000.00 250,000.00     2.00 דחוימה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8,738,000.00 30.10.71 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../092 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     092 3 זרכמ - קפא תואנ
הקיחד-ורקימה תטישב קפא תואנ תנוכש ףסאמ בויב וק 71 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

8,738,000.00 מהעברה      

      

      
בויבל הרקב תחוש הנקתהו החנה ,הקפסא     01.03.0970
לכב 5.1% סקפייז תפסות םע םיגיס ןוטבמ      
57.7 קמוע דעו 'מ 62.7מ לודגה קמועב רטוק      
תומלוסו תוקעמ,תרנצ ,םירזיבאה לכ :ללוכ,'מ      
רשא לכו םילפמ ,םיטסדופ ,L613 מ"בלפמ      
ימ תביבסב הדובע ללוכ .םיטרפב עיפומ      
,תומיטא תוקידב עוציב ,רזוח יולימ ,םוהת      
טרפמב טרופמ רשא לכו םידבכ םיסכמו הרקת      

540,000.00 270,000.00     2.00 דחוימה 'חי   

9,278,000.00 21S-32S תוחוש ןיב :ג עטק 30.10 כ"הס  

      

ת ו ח ו ש  ן י ב  :ד  ע ט ק  50.10 ק ר פ  ת ת       

    S12-S1  

      
עוציבו ןוטב תרנצ הקפסא ,ןונכת     01.05.0001
קמוע לכב ןוטב רוניצ הקיחד ורקימ/תקיחד      
עוציב :ללוכ מ"מ 008  לש ילמנימ רטוקבו      
לכ תלבק ,הנשמ יצעוי תקסעה ,עקרק ירקס      
ימ תביבסב הדובע תונוישירהו םירושיאה      
רתא תיינב םיבושיחה לכ עוציב ,םוהת      
,האיציהו הקיחדה יריפ תיינב ,תונגראתה      
שרדנה םדאה חוכו דויצה םירמוחה לכ ,הקיחד      
ללוכ ותומודקל בצמה תרזחה ,הקיחדה עוציבל      

8,550,000.00 9,500.00   900.00 דחוימה טרפמב טרופמה לכו םישיבכ תלילס רטמ   
      
בויבל הרקב תחוש הנקתהו החנה ,הקפסא     01.05.0019
לכב 5.1% סקפייז תפסות םע םיגיס ןוטבמ      
57.6 קמוע דעו 'מ 62.6מ לודגה קמועב רטוק      
תומלוסו תוקעמ,תרנצ ,םירזיבאה לכ :ללוכ,'מ      
רשא לכו םילפמ ,םיטסדופ ,L613 מ"בלפמ      
ימ תביבסב הדובע ללוכ .םיטרפב עיפומ      
,תומיטא תוקידב עוציב ,רזוח יולימ ,םוהת      
טרפמב טרופמ רשא לכו םידבכ םיסכמו הרקת      

230,000.00 230,000.00     1.00 דחוימה 'חי   
      
בויבל הרקב תחוש הנקתהו החנה ,הקפסא     01.05.0030
לכב 5.1% סקפייז תפסות םע םיגיס ןוטבמ      
52.8 קמוע דעו 'מ 67.7מ לודגה קמועב רטוק      
תומלוסו תוקעמ,תרנצ ,םירזיבאה לכ :ללוכ,'מ      
רשא לכו םילפמ ,םיטסדופ ,L613 מ"בלפמ      
ימ תביבסב הדובע ללוכ .םיטרפב עיפומ      
,תומיטא תוקידב עוציב ,רזוח יולימ ,םוהת      

285,000.00 285,000.00     1.00 טרפמב טרופמ רשא לכו םידבכ םיסכמו הרקת 'חי   
      
      
      
      

9,065,000.00 50.10.71 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../093 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     093 3 זרכמ - קפא תואנ
הקיחד-ורקימה תטישב קפא תואנ תנוכש ףסאמ בויב וק 71 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

9,065,000.00 מהעברה      

      

      
בויבל הרקב תחוש הנקתהו החנה ,הקפסא     01.05.0040
לכב 5.1% סקפייז תפסות םע םיגיס ןוטבמ      
57.8 קמוע דעו 'מ 62.8מ לודגה קמועב רטוק      
תומלוסו תוקעמ,תרנצ ,םירזיבאה לכ :ללוכ,'מ      
רשא לכו םילפמ ,םיטסדופ ,L613 מ"בלפמ      
ימ תביבסב הדובע ללוכ .םיטרפב עיפומ      
,תומיטא תוקידב עוציב ,רזוח יולימ ,םוהת      
טרפמב טרופמ רשא לכו םידבכ םיסכמו הרקת      

1,500,000.00 300,000.00     5.00 דחוימה 'חי   
      
בויבל הרקב תחוש הנקתהו החנה ,הקפסא     01.05.0070
לכב 5.1% סקפייז תפסות םע םיגיס ןוטבמ      
קמוע דעו 'מ 67.9מ לודגה קמועב רטוק      
תוקעמ,תרנצ ,םירזיבאה לכ :ללוכ,'מ 52.01      
לכו םילפמ ,םיטסדופ ,L613 מ"בלפמ תומלוסו      
ימ תביבסב הדובע ללוכ .םיטרפב עיפומ רשא      
,תומיטא תוקידב עוציב ,רזוח יולימ ,םוהת      
טרפמב טרופמ רשא לכו םידבכ םיסכמו הרקת      

350,000.00 350,000.00     1.00 דחוימה 'חי   
      
בויבל הרקב תחוש הנקתהו החנה ,הקפסא     01.05.0110
לכב 5.1% סקפייז תפסות םע םיגיס ןוטבמ      
קמוע דעו 'מ 67.11מ לודגה קמועב רטוק      
תוקעמ,תרנצ ,םירזיבאה לכ :ללוכ,'מ 52.21      
לכו םילפמ ,םיטסדופ ,L613 מ"בלפמ תומלוסו      
ימ תביבסב הדובע ללוכ .םיטרפב עיפומ רשא      
,תומיטא תוקידב עוציב ,רזוח יולימ ,םוהת      
טרפמב טרופמ רשא לכו םידבכ םיסכמו הרקת      

420,000.00 420,000.00     1.00 דחוימה 'חי   
      
בויבל הרקב תחוש הנקתהו החנה ,הקפסא     01.05.0120
לכב 5.1% סקפייז תפסות םע םיגיס ןוטבמ      
קמוע דעו 'מ 67.31מ לודגה קמועב רטוק      
תוקעמ,תרנצ ,םירזיבאה לכ :ללוכ,'מ 52.41      
לכו םילפמ ,םיטסדופ ,L613 מ"בלפמ תומלוסו      
ימ תביבסב הדובע ללוכ .םיטרפב עיפומ רשא      
,תומיטא תוקידב עוציב ,רזוח יולימ ,םוהת      
טרפמב טרופמ רשא לכו םידבכ םיסכמו הרקת      

495,000.00 495,000.00     1.00 דחוימה 'חי   

11,830,000.00 1S-21S תוחוש ןיב :ד עטק 50.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../094 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     094 3 זרכמ - קפא תואנ
הקיחד-ורקימה תטישב קפא תואנ תנוכש ףסאמ בויב וק 71 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ח ו ש  ן י ב  :ה  ע ט ק  60.10 ק ר פ  ת ת       

    S18-S185  

      
עוציבו ןוטב תרנצ הקפסא ,ןונכת     01.06.0900
קמוע לכב ןוטב רוניצ הקיחד ורקימ/תקיחד      
,עקרק ירקס עוציב :ללוכ מ"מ 004 רטוקבו      
םירושיאה לכ תלבק ,הנשמ יצעוי תקסעה      
עוציב ,םוהת ימ תביבסב הדובע תונוישירהו      
תיינב ,תונגראתה רתא תיינב םיבושיחה לכ      
םירמוחה לכ ,הקיחד ,האיציהו הקיחדה יריפ      
,הקיחדה עוציבל שרדנה םדאה חוכו דויצה      
םישיבכ תלילס ללוכ ותומודקל בצמה תרזחה      

1,665,000.00 9,000.00   185.00 דחוימה טרפמב טרופמה לכו רטמ   
      
בויבל הרקב תחוש הנקתהו החנה ,הקפסא     01.06.0905
לכב 5.1% סקפייז תפסות םע םיגיס ןוטבמ      
52.5 קמוע דעו 'מ 67.4מ לודגה קמועב רטוק      
תומלוסו תוקעמ,תרנצ ,םירזיבאה לכ :ללוכ,'מ      
רשא לכו םילפמ ,םיטסדופ ,L613 מ"בלפמ      
ימ תביבסב הדובע ללוכ .םיטרפב עיפומ      
,תומיטא תוקידב עוציב ,רזוח יולימ ,םוהת      
טרפמב טרופמ רשא לכו םידבכ םיסכמו הרקת      

190,000.00 190,000.00     1.00 דחוימה 'חי   
      
בויבל הרקב תחוש הנקתהו החנה ,הקפסא     01.06.0910
לכב 5.1% סקפייז תפסות םע םיגיס ןוטבמ      
57.5 קמוע דעו 'מ 62.5מ לודגה קמועב רטוק      
תומלוסו תוקעמ,תרנצ ,םירזיבאה לכ :ללוכ,'מ      
רשא לכו םילפמ ,םיטסדופ ,L613 מ"בלפמ      
ימ תביבסב הדובע ללוכ .םיטרפב עיפומ      
,תומיטא תוקידב עוציב ,רזוח יולימ ,םוהת      
טרפמב טרופמ רשא לכו םידבכ םיסכמו הרקת      

600,000.00 200,000.00     3.00 דחוימה 'חי   
      
בויבל הרקב תחוש הנקתהו החנה ,הקפסא     01.06.0915
לכב 5.1% סקפייז תפסות םע םיגיס ןוטבמ      
52.6 קמוע דעו 'מ 67.5מ לודגה קמועב רטוק      
תומלוסו תוקעמ,תרנצ ,םירזיבאה לכ :ללוכ,'מ      
רשא לכו םילפמ ,םיטסדופ ,L613 מ"בלפמ      
ימ תביבסב הדובע ללוכ .םיטרפב עיפומ      
,תומיטא תוקידב עוציב ,רזוח יולימ ,םוהת      
טרפמב טרופמ רשא לכו םידבכ םיסכמו הרקת      

210,000.00 210,000.00     1.00 דחוימה 'חי   

2,665,000.00 581S-81S תוחוש ןיב :ה עטק 60.10 כ"הס  

      
      
      
      
      

28,738,000.00 הקיחד-ורקימ תטישב ףסאמ וק 10 כ"הס  

28,738,000.00 הקיחד-ורקימה תטישב קפא תואנ תנוכש ףסאמ בויב וק כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../095 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     095 3 זרכמ - קפא תואנ
םימ תכרעמ 81 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ  ת ק פ ס א  ת כ ר ע מ  75 ק ר פ       

      

ת ר נ צ  10.75 ק ר פ  ת ת       

      
36 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.0900

  1,280.00   128.00    10.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
57 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.0902

  1,600.00   160.00    10.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
09 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.0904

  1,770.00   177.00    10.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
011 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.0906

  2,100.00   210.00    10.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
521 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.0908

 71,100.00   237.00   300.00 .םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
061 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.0910

  2,920.00   292.00    10.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
002 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.0912

1,186,500.00   452.00  2625.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
522 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.0914

  6,380.00   638.00    10.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
052 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.0916

2,190,690.00   723.00  3030.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
513 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.0918

262,170.00   971.00   270.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
004 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.0920

1,279,320.00 1,523.00   840.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.1 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
054 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.0922

 18,460.00 1,846.00    10.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
005 רטוקב 61 גרד EP-001 ןליתאילופ תרנצ     57.01.0924

883,800.00 1,964.00   450.00 םיחפס ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועב תחנומ מ"מ רטמ   
      
םע מ''מ 56.3 .ד.ע 2'' רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0930
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
דע קמועב "4 וירט" תמגוד תיתבכש תלת      

 47,800.00   239.00   200.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 רטמ   
      
      
      

5,955,890.00 10.75.81 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../096 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     096 3 זרכמ - קפא תואנ
םימ תכרעמ 81 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

5,955,890.00 מהעברה      

      

      
יופיצ םע 23/5'' .ד.ע 3'' רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0932
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
קמועב חנומ א"ש וא "4 וירט" תמגוד תיתבכש      

 64,800.00   324.00   200.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0934
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
קמועב חנומ א"ש וא "4 וירט" תמגוד תיתבכש      

 37,600.00   376.00   100.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 6" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0936
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
קמועב חנומ א"ש וא "4 וירט" תמגוד תיתבכש      

 45,500.00   455.00   100.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 8" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0938
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
קמועב חנומ א"ש וא "4 וירט" תמגוד תיתבכש      

 50,000.00   500.00   100.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 05.1 דע רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 01" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0940
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ א"ש וא "4 וירט" תמגוד תיתבכש תלת      

 28,100.00   562.00    50.00 .רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 21" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0942
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ א"ש וא "4 וירט" תמגוד תיתבכש תלת      

 32,500.00   650.00    50.00 .רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   
      
םע 61/3" .ד.ע 61" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0944
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטבמ ימינפ יופיצ      
חנומ א"ש וא "4 וירט" תמגוד תיתבכש תלת      

 39,750.00   795.00    50.00 .רטמ 05.1 דע קמועב רטמ   

6,254,140.00 תרנצ 10.75 כ"הס  

      

ם י ר ז י ב א  20.75 ק ר פ  ת ת       

      
ללוכ ''המדאב ןומט את'' םגדמ ףוגמ תחוש     57.02.2360
תבורא , המדאב ןוטב תעבטב רוניצה ןוגיע      
תידיל הכראה טומ, מ''מ 002 רטוקב יס.יו.יפ      
ג''ע הדלפ תקצימ ילבוא  הסכמו ףוגמה      

193,887.00 1,161.00   167.00 'פמוק ןוטב תבשות  
      
םינגוא ,םינגוא םע 2'' רטוקב זירט ףוגמ     57.02.2480

 19,440.00   972.00    20.00 םימטאו םיגרב םיידגנ 'חי   
      

213,327.00 20.75.81 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../097 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     097 3 זרכמ - קפא תואנ
םימ תכרעמ 81 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

213,327.00 מהעברה      

      

      
םינגוא ,םינגוא םע 3'' רטוקב זירט ףוגמ     57.02.2490

 12,150.00 1,215.00    10.00 םימטאו םיגרב םיידגנ 'חי   
      
םינגוא ,םינגוא םע 4'' רטוקב זירט ףוגמ     57.02.2500

 59,040.00 1,476.00    40.00 םימטאו םיגרב םיידגנ 'חי   
      
םינגוא ,םינגוא םע 6'' רטוקב זירט ףוגמ     57.02.2510

 81,720.00 2,043.00    40.00 םימטאו םיגרב םיידגנ 'חי   
      
םינגוא ,םינגוא םע 8'' רטוקב זירט ףוגמ     57.02.2520

 66,375.00 2,655.00    25.00 םימטאו םיגרב םיידגנ 'חי   
      
םינגוא ,םינגוא םע 01" רטוקב זירט ףוגמ     57.02.2530

 56,700.00 5,670.00    10.00 םימטאו םיגרב םיידגנ 'חי   
      
םינגוא ,םינגוא םע 21'' רטוקב זירט ףוגמ     57.02.2540

122,400.00 7,650.00    16.00 םימטאו םיגרב םיידגנ 'חי   
      
םינגוא ,םינגוא םע 61'' רטוקב זירט ףוגמ     57.02.2560

 82,080.00 13,680.00     6.00 םימטאו םיגרב םיידגנ 'חי   
      

  3,690.00   369.00    10.00 .3'' רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.02.2680
      

  4,500.00   450.00    10.00 .4'' רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.02.2690
      

  5,760.00   576.00    10.00 .6'' רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.02.2700
      

  8,730.00   873.00    10.00 .8'' רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.02.2710
      

 12,330.00 1,233.00    10.00 .01'' רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.02.2720
      

 18,000.00 1,800.00    10.00 .21'' רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.02.2730
      

 52,200.00 5,220.00    10.00 .61'' רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד 'חי  57.02.2750
      
2" רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     57.02.2758

  2,250.00   225.00    10.00 )ןגואמ רבחמ( 'חי   
      
3'' רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     57.02.2760

  3,240.00   324.00    10.00 .)ןגואמ רבחמ( 'חי   
      
4'' רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     57.02.2770

  4,230.00   423.00    10.00 .)ןגואמ רבחמ( 'חי   
      
6'' רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     57.02.2780

  6,390.00   639.00    10.00 .)ןגואמ רבחמ( 'חי   
      
      

815,112.00 20.75.81 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../098 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     098 3 זרכמ - קפא תואנ
םימ תכרעמ 81 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

815,112.00 מהעברה      

      

      
8'' רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     57.02.2790

  9,000.00   900.00    10.00 .)ןגואמ רבחמ( 'חי   
      
01'' רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     57.02.2800

 10,800.00 1,080.00    10.00 .)ןגואמ רבחמ( 'חי   
      
21'' רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     57.02.2810

 13,950.00 1,395.00    10.00 .)ןגואמ רבחמ( 'חי   
      
61'' רטוקב םימ ירזיבאב הנקתהל רסרד יצח     57.02.2830

 36,000.00 3,600.00    10.00 .)ןגואמ רבחמ( 'חי   
      
םינגוא ללוכ 6'' רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.02.2870

 20,565.00 4,113.00     5.00 .םימטאו םיגרב םיידגנ םינגוא, 'חי   
      
םינגוא ללוכ 8'' רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.02.2880

 29,610.00 5,922.00     5.00 .םימטאו םיגרב םיידגנ םינגוא, 'חי   
      
ללוכ 2'' רטוקב םימ יווקל בלושמ ריוא םותסש     57.02.2940

 47,520.00 1,188.00    40.00 .2'' רטוקב ירודכ זרבו ףקז 'חי   
      

  4,005.00   801.00     5.00 2" רטוקב םימ יווקל בלושמ ריוא םותסש 'חי  57.02.2945
      
ללוכ 3'' רטוקב םימ יווקל בלושמ ריוא םותסש     57.02.2950

  8,460.00 1,692.00     5.00 .3'' רטוקב ירודכ זרבו ףקז 'חי   
      
ללוכ 2'' רטוקב םימ יווקל יטניק ריווא םותסש     57.02.2990

  4,365.00   873.00     5.00 .2'' רטוקב ירודכ זרבו ףקז 'חי   
      

 10,170.00 2,034.00     5.00 .3'' רטוקב וק ףוסב ףדמ םותסש 'חי  57.02.3030
      

 11,430.00 2,286.00     5.00 .4'' רטוקב וק ףוסב ףדמ םותסש 'חי  57.02.3040
      

 14,895.00 2,979.00     5.00 .6'' רטוקב וק ףוסב ףדמ םותסש 'חי  57.02.3050
      

 17,460.00 1,746.00    10.00 .4'' רטוקב ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3'' טנרדיה 'חי  57.02.3090
      
ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3X2'' לופכ טנרדיה     57.02.3100

237,735.00 2,641.50    90.00 .4'' רטוקב 'חי   
      
ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3X2'' לופכ טנרדיה     57.02.3110

 16,087.50 3,217.50     5.00 .6'' רטוקב 'חי   
      
ףקז לע הריבש ןקתמ רובע ריחמ תפסות     57.02.3160

 56,700.00   630.00    90.00 .4'' רטוקב 'חי   
      
ףקז לע הריבש ןקתמ רובע ריחמ תפסות     57.02.3170

  8,100.00 1,620.00     5.00 .6'' רטוקב 'חי   

1,371,964.50 20.75.81 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../099 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     099 3 זרכמ - קפא תואנ
םימ תכרעמ 81 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,371,964.50 מהעברה      

      

      
  1,440.00   144.00    10.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 3'' רטוקב ןגוא 'חי  57.02.3190

      
  1,755.00   175.50    10.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 4'' רטוקב ןגוא 'חי  57.02.3200

      
 20,520.00   256.50    80.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 6'' רטוקב ןגוא 'חי  57.02.3210

      
  3,195.00   319.50    10.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 8'' רטוקב ןגוא 'חי  57.02.3220

      
  4,005.00   400.50    10.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 01'' רטוקב ןגוא 'חי  57.02.3230

      
  5,175.00   517.50    10.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 21'' רטוקב ןגוא 'חי  57.02.3240

      
  8,460.00   846.00    10.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 61'' רטוקב ןגוא 'חי  57.02.3260

      
  1,530.00   153.00    10.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 3'' רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.02.3280

      
  2,520.00   252.00    10.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 4'' רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.02.3290

      
 26,640.00   333.00    80.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 6'' רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.02.3300

      
  4,680.00   468.00    10.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 8'' רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.02.3310

      
  5,985.00   598.50    10.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 01'' רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.02.3320

      
  8,325.00   832.50    10.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 21'' רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.02.3330

      
 14,040.00 1,404.00    10.00 .םימטאו םיגרב ללוכ 61'' רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.02.3350

      
תוברל 6'' רטוקב לזרב תקצימ םינבא תדוכלמ     57.02.3490

  9,000.00 1,800.00     5.00 םימטאו םיגרב ,םיידגנ םינגוא, םינגוא 'חי   
      
תוברל 8'' רטוקב לזרב תקצימ םינבא תדוכלמ     57.02.3500

 13,500.00 2,700.00     5.00 םימטאו םיגרב ,םיידגנ םינגוא, םינגוא 'חי   
      
ללוכ ריחמה ,טרפה יפל םימ יווקל ןוקיר תדוקנ     57.02.9000
,זוקינ את וא/ו זוקינ תחושל ןוקיר וק רוביח      
ותנקתהו ףדמ םותסש הנקתהו הקפסא      

 15,000.00 3,000.00     5.00 זוקינה תחושב 'חי   
      

 20,000.00 1,000.00    20.00 טרפ יפל הייקשה שאר/תכרעמ שארל הנכה  'חי  57.02.9010
      

 10,000.00 1,000.00    10.00 טרפ יפל 2" רטוקב שרגמ רוביחל הנכה 'חי  57.02.9020
      

 13,000.00 1,300.00    10.00 טרפ יפל 3" רטוקב שרגמ רוביחל הנכה 'חי  57.02.9030
      

 14,000.00 1,400.00    10.00 טרפ יפל 4" רטוקב שרגמ רוביחל הנכה 'חי  57.02.9040
      

112,200.00 1,700.00    66.00 טרפ יפל 6" רטוקב שרגמ רוביחל הנכה 'חי  57.02.9050

1,686,934.50 20.75.81 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../100 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     100 3 זרכמ - קפא תואנ
םימ תכרעמ 81 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,686,934.50 מהעברה      

      

      
םימ וקל 4"-3" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.02.9060
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק      
תרזחהו וזוקינ ,ותריגס ,וקה רותיא ,תושורדה      

  7,500.00 1,500.00     5.00 תויושרה םע םואתב לכה ,ותומדקל בצמה 'חי   
      
םימ וקל 8"-6" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.02.9070
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק      
תרזחהו וזוקינ ,ותריגס ,וקה רותיא ,תושורדה      

 12,500.00 2,500.00     5.00 תויושרה םע םואתב לכה ,ותומדקל בצמה 'חי   
      
וקל 21"-01" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.02.9080
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק םימ      
תרזחהו וזוקינ ,ותריגס ,וקה רותיא ,תושורדה      

 15,000.00 3,000.00     5.00 תויושרה םע םואתב לכה ,ותומדקל בצמה 'חי   
      
וקל 61"-41" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.02.9090
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק םימ      
תרזחהו וזוקינ ,ותריגס ,וקה רותיא ,תושורדה      

  7,000.00 3,500.00     2.00 תויושרה םע םואתב לכה ,ותומדקל בצמה 'חי   
      
תקפסהו ואדיו תמלצמ תועצמאב םימ וק םוליצ     57.02.9100

 85,000.00    10.00  8500.00 D.C + חוד רטמ   
      
םימ תרנצל יוהיזו ןומיס תשר תחנהו הקפסא     57.02.9110
א"ש וא ICAR תרצות תמגוד ןליתאילופמ      

 88,770.00    11.00  8070.00 טרפמב ןיוצמכ רטמ   

1,902,704.50 םירזיבא 20.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8,156,844.50 םימ תקפסא תכרעמ 75 כ"הס  

8,156,844.50 םימ תכרעמ כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../101 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     101 3 זרכמ - קפא תואנ
זוקינ 91 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       

      

ת ע י נ מ ו  ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  50.15 ק ר פ  ת ת       

ף ח ס       

      
םימל םימוטא 5 גרד ןיוזמ ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0715
קמועב מ''ס 04 רטוקב  72 י''ת ןקת ות ילעב      

585,900.00   378.00  1550.00 .'מ 0.2 דע רטמ   
      
םימל םימוטא 5 גרד ןיוזמ ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0717
קמועב מ''ס 05 רטוקב  72 י''ת ןקת ות ילעב      

515,025.00   490.50  1050.00 .'מ 0.2 דע רטמ   
      
םימל םימוטא 5 גרד ןיוזמ ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0735
קמועב מ''ס 06 רטוקב  72 י''ת ןקת ות ילעב       

1,764,000.00   630.00  2800.00 .'מ 0.2 דע רטמ   
      
םימל םימוטא 5 גרד ןיוזמ ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0737
קמועב מ''ס 06 רטוקב  72 י''ת ןקת ות ילעב       

 65,700.00   657.00   100.00 .'מ 0.3 דעו 'מ 10.2 לעמ רטמ   
      
םימל םימוטא 5 גרד ןיוזמ ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0755
קמועב מ''ס 08 רטוקב  72 י''ת ןקת ות ילעב       

1,345,500.00 1,035.00  1300.00 .'מ 0.2 דע רטמ   
      
םימל םימוטא 5 גרד ןיוזמ ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0759
קמועב מ''ס 08 רטוקב 72 י''ת ןקת ות ילעב       

274,500.00 1,098.00   250.00 .'מ 0.4 דעו 'מ 10.3 לעמ רטמ   
      
ילעב םימל םימוטא 5 גרד ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0775
דע קמועב מ''ס 001 רטוקב 72 י''ת ןקת ות      

900,900.00 1,287.00   700.00 .'מ 0.2 רטמ   
      
ילעב םימל םימוטא 5 גרד ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0777
לעמ קמועב מ''ס 001 רטוקב 72 י''ת ןקת ות      

203,850.00 1,359.00   150.00 .'מ 0.3 דעו 'מ 10.2 רטמ   
      
ילעב םימל םימוטא 5 גרד ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0779
לעמ קמועב מ''ס 001 רטוקב 72 י''ת ןקת ות      

 74,655.00 1,493.10    50.00 .'מ 0.4 דעו 'מ 10.3 רטמ   
      
ילעב םימל םימוטא 5 גרד ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0795
דע קמועב מ''ס 521 רטוקב 72 י''ת ןקת ות      

495,000.00 1,800.00   275.00 .'מ 0.2 רטמ   
      
ילעב םימל םימוטא 5 גרד ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0799
לעמ קמועב מ''ס 521 רטוקב 72 י''ת ןקת ות      

 94,500.00 1,890.00    50.00 .'מ 0.4 דעו 'מ 10.3 רטמ   
      
      

6,319,530.00 50.15.91 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../102 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     102 3 זרכמ - קפא תואנ
זוקינ 91 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

6,319,530.00 מהעברה      

      

      
ילעב םימל םימוטא 5 גרד ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0815
דע קמועב מ''ס 051 רטוקב 72 י''ת ןקת ות      

2,222,775.00 2,403.00   925.00 .'מ 0.2 רטמ   
      
ילעב םימל םימוטא 5 גרד ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0817
לעמ קמועב מ''ס 051 רטוקב 72 י''ת ןקת ות      

975,600.00 2,439.00   400.00 .'מ 0.3 דעו 'מ 10.2 רטמ   
      
ילעב םימל םימוטא 5 גרד ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0825
לעמ קמועב מ''ס 051 רטוקב 72 י''ת ןקת ות      

207,225.00 2,763.00    75.00 .'מ 0.7 דעו 'מ 10.6 רטמ   
      
ילעב םימל םימוטא 5 גרד ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0827
לעמ קמועב מ''ס 051 רטוקב 72 י''ת ןקת ות      

288,000.00 2,880.00   100.00 .'מ 0.8 דעו 'מ 10.7 רטמ   
      
םימל םימוטא 5 גרד ןיוזמ ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0835
קמועב מ''ס 081 רטוקב 72 י''ת ןקת ות ילעב      

1,000,350.00 3,510.00   285.00 .'מ 0.3 דע רטמ   
      
מ''ס 06 רטוקב הדלפ/ןוטבמ זוקינ וק רוביח     51.05.1073

  1,017.00 1,017.00     1.00 לולכמ ןטלוקל וא ןנכותמ/םייק תרוקיב-תחוש/אתל  
      
מ''ס 021X001 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1273
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 'מ 15.1 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

564,300.00 5,643.00   100.00 D-400. 'חי   
      
מ''ס 021X001 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1275
הסכמ ללוכ ,'מ 5.3 דעו 'מ 15.2 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

104,625.00 6,975.00    15.00 D-400. 'חי   
      
מ''ס 021X001 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1277
הסכמ ללוכ ,'מ 5.4 דעו 'מ 15.3 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

 17,856.00 8,928.00     2.00 D-400. 'חי   
      
מ''ס 041X021 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1313
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 'מ 15.1 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

262,314.00 6,903.00    38.00 D-400. 'חי   
      
מ''ס 041X021 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1315
הסכמ ללוכ ,'מ 5.3 דעו 'מ 15.2 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

 99,990.00 9,090.00    11.00 D-400. 'חי   
      

12,063,582.00 50.15.91 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../103 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     103 3 זרכמ - קפא תואנ
זוקינ 91 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

12,063,582.00 מהעברה      

      

      
מ''סX021 041 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1319
הסכמ ללוכ ,'מ 5.5 דעו 'מ  15.4 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

 13,068.00 13,068.00     1.00 D-400. 'חי   
      
מ''ס 051X051 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1341
תקצי הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב      

132,912.00 10,224.00    13.00 D-400. 'חי   
      
מ''ס 051X051 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1343
הסכמ ללוכ ,'מ 5.3 דעו 'מ 15.2 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

 70,632.00 11,772.00     6.00 D-400. 'חי   
      
מ''ס 051X051 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1345
הסכמ ללוכ ,'מ 5.4 דעו 'מ 15.3 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

 12,906.00 12,906.00     1.00 D-400. 'חי   
      
מ''ס 051X051 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1349
הסכמ ללוכ ,'מ 5.6 דעו 'מ 15.5 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

 16,542.00 16,542.00     1.00 D-400. 'חי   
      
מ''ס 081X051 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1391
תקצי הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב      

 20,628.00 10,314.00     2.00 D-400. 'חי   
      
מ''ס 081X051 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1393
הסכמ ללוכ ,'מ 5.3 דעו 'מ 15.2 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

 54,576.00 13,644.00     4.00 D-400. 'חי   
      
מ''ס 081X051 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1395
ללוכ ,'מ 5.4 דעו  'מ 15.3   לעמ קמועבו      
,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי הסכמ      

 81,225.00 16,245.00     5.00 .D-004 גוסמ 'חי   
      
מ''ס 012X081 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1463
הסכמ ללוכ ,'מ 5.3 דעו 'מ 15.2 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

259,038.00 19,926.00    13.00 D-400. 'חי   
      
      
      
      

12,725,109.00 50.15.91 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../104 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     104 3 זרכמ - קפא תואנ
זוקינ 91 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

12,725,109.00 מהעברה      

      

      
מ''ס 012X081 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1465
הסכמ ללוכ ,'מ 5.4 דעו 'מ 15.3 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

336,240.00 21,015.00    16.00 D-400. 'חי   
      
מ''ס 012X081 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1467
הסכמ ללוכ ,'מ 5.5 דעו 'מ 15.4  לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06  רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

 53,820.00 26,910.00     2.00 D-400. 'חי   
      
מ''ס 012X081 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1469
הסכמ ללוכ ,'מ 5.6 דעו 'מ 15.5  לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06  רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

 31,320.00 31,320.00     1.00 D-400. 'חי   
      
וא  012X012 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1503
    062X081 מ 15.2 לעמ קמועבו מ''ס'  
ןוטב לזרב/לזרב תקצי הסכמ ללוכ ,'מ 5.3 דעו      

 21,600.00 21,600.00     1.00 .D-004 גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב 'חי   
      
וא 012X012 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1505
    081X062 דעו 'מ 15.3 לעמ קמועבו מ''ס  
ןוטב לזרב/לזרב תקצי הסכמ ללוכ ,'מ 5.4      

 56,880.00 28,440.00     2.00 .D-004 גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב 'חי   
      
וא 012X012 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1509
    081X062 דעו 'מ 15.5 לעמ קמועבו מ''ס  
ןוטב לזרב/לזרב תקצי הסכמ ללוכ ,'מ 5.6      

 40,770.00 40,770.00     1.00 .D-004 גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב 'חי   
      
וא  572X012 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1553
    052X052 מ 15.2 לעמ קמועבו מ''ס'  
ןוטב לזרב/לזרב תקצי הסכמ ללוכ ,'מ 5.3 דעו      

393,120.00 28,080.00    14.00 .D-004 גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב 'חי   
      
וא  012X572 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1555
    052X052 דעו 'מ 15.3 לעמ קמועבו מ''ס  
ןוטב לזרב/לזרב תקצי הסכמ ללוכ ,'מ 5.4      

 34,200.00 34,200.00     1.00 .D-004 גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב 'חי   
      
וא  012X572 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1606
    052X052 5.8 דעו 'מ 15.7 לעמ קמועבו מ''ס  
רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי הסכמ ללוכ ,'מ      

 93,600.00 46,800.00     2.00 .D-004 גוסמ ,מ''ס 06 'חי   
      
      
      
      

13,786,659.00 50.15.91 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../105 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     105 3 זרכמ - קפא תואנ
זוקינ 91 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

13,786,659.00 מהעברה      

      

      
וא  012X572 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1607
    052X052 5.9 דעו 'מ 15.8 לעמ קמועבו מ''ס  
רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי הסכמ ללוכ ,'מ      

 57,600.00 57,600.00     1.00 .D-004 גוסמ ,מ''ס 06 'חי   
      
ןוטבמ/םיימורט ןוטב יביכרמ ידיצ הטילק את     51.05.2089
מ''ס 87X84 וא 08X54 תודימב רתאב קוצי      
קמועב דצ ןבאו לזרב תקצימ תינבלמ תשר םע      

532,800.00 1,665.00   320.00 לולכמ 'מ 1 דע  
      
ןוטבמ/םיימורט ןוטב יביכרמ ישאר הטילק את     51.05.2097
מ"ס 87X84 וא  08X54 תודימב רתאב קוצי      
,דצ ןבא םע לזרב תקצימ תינבלמ תשר םע      

599,040.00 1,872.00   320.00 לולכמ .'מ 1דע קמועב  
      
תמלצמב מ''ס םינוש םירטקב זוקינ וק םוליצ     51.05.2653

100,980.00     9.90 10200.00 DC + ח''וד תקפהו ואדיו רטמ   
      
דבב הפיטע תוברל "8 רטוקב ירושרש רוניצ     51.05.9004

 70,800.00   118.00   600.00 יוסיכו וק טגרגא יולימ ינכטואיג רטמ   

15,147,879.00 ףחס תעינמו זוקינ תודובע 50.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

15,147,879.00 הלילס תודובע 15 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../106 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     106 3 זרכמ - קפא תואנ
זוקינ 91 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ  ת ק פ ס א ו  ב ו י ב   ת ו כ ר ע מ  75 ק ר פ       

      

ת ק פ ס א ו  ב ו י ב  ת ו כ ר ע מ  10.75 ק ר פ  ת ת       

ם י מ       

      
ןופיד תודובע רובע רוניצה ריחמל תפסות     57.01.5275
תוכימת תכרעמ תועצמאב ,'מ 0.2 לעמ קמועב      
תרצות ,"METSYS LIAR EDILS" תמגודכ      
    "WTL" וא "UABREV SE" - וא הינמרג K  
    XOB SGNIRK001-S תרצות UABREV  
    SE רובע( .רשואמ תוכיא הווש וא  הינמרג  

607,500.00   450.00  1350.00 )זןקינ תויתשת רטמ   

607,500.00 םימ תקפסאו בויב תוכרעמ 10.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

607,500.00 םימ תקפסאו בויב  תוכרעמ 75 כ"הס  

15,755,379.00 זוקינ כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../107 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     107 3 זרכמ - קפא תואנ
הלילסו רפע תודובע 02 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       

      

ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       

      
ללוכ ,לדוגו גוס לכמ םיצע תריקעו תתירכ     51.01.0240

 40,608.00   144.00   282.00 םירשרוש ישוגו םימדג 'חי   
      
הלועה רטוקב םירתונ םימדג ידירש תריקע     51.01.0280

 13,000.00   130.00   100.00 .מ"ס 05 לע 'חי   
      
עזגה רטוק( 2 לדוגמ רגוב ץע תקזחאו תקתעה     51.01.0294
ץעה הבוגו רטמ 3.1 הבוגב הלעמו מ"ס 03      
,לודגה לכב םילקד ללוכ ,תוחפל רטמ 5.3      
טרפמ י"פע .יפולח םוקמל )םוזיג רחאל      

265,176.00 2,088.00   127.00 . דחוימה 'חי   
      
דע רטוקב יס.יו.יפ וא ןוטבמ זוקינ רוניצ קוריפ     51.01.0570

  2,520.00    50.40    50.00 .והשלכ קמועבו מ''ס 08 רטמ   
      
-מ רטוקב יס.יו.יפ וא ןוטבמ זוקינ רוניצ קוריפ     51.01.0580

 12,150.00    81.00   150.00 .והשלכ קמועבו מ''ס 021 דעו מ''ס 18 רטמ   
      

3,150,000.00    63.00 50000.00 תלוספ קוליס ק"מ  51.01.1052
      

 56,430.00     1.71 33000.00 ינמז םוריעו חטשה ףושיח ר"מ  51.01.1060
      

 16,065.00     1.89  8500.00 וקוליסו חטשה ףושיח ר"מ  51.01.1061
      
הנכה ללוכ ,הדוספרב תומלשב םיצע תקתעה     51.01.9000
טרפמה י"פע .םישדוח 63-ל הקוזחתו תמדקומ      

600,000.00 200,000.00     3.00 ילנויצפוא  - דחוימה 'חי   
      
יולימ ,ךרוצה יפח הרבדה ,םימדג םוסרכ     51.01.9010

  1,500.00   150.00    10.00 דחוימה טרפמה י"פע .טלפסאב יוסיכ ,קודיהו 'חי   

4,157,449.00 הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       

      
רופחה רמוחה תלבוהו ךרדה ךרואל הריפח     51.02.0010

135,000.00    13.50 10000.00 .יולימ ירוזאל ק"מ   
      
קוריפ וא/ו רתי תסמעה לש הללוס קוריפ     51.02.0011
תוברל ונממ קלח וא/ו הקמוע לכל הללוס      
טרפמב טרופמכ רמוחה תמאתה ,ינמז םוריע      
קודיהב ורוזיפו רמוחה תרזחה ,דחוימה      

18,898,000.00    22.00 859000.00 .רקובמ ק"מ   
      

 38,250.00    15.30  2500.00 .רפעה קוליסו ךרדה ךרואל הריפח ק"מ  51.02.0020
      
      

19,071,250.00 20.15.02 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../108 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     108 3 זרכמ - קפא תואנ
הלילסו רפע תודובע 02 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

19,071,250.00 מהעברה      

      

      
רובע ךרדה ךרואל הריפחה ריחמל תפסות     51.02.0030

 49,500.00     9.00  5500.00 .תולעת תריפח ק"מ   
      

472,500.00     2.25 210000.00 .תירוקמ דוסי עקרק קודיה ר"מ  51.02.0040
      
תיתש דוביע( תירוקמ דוסי עקרק  קודיה     51.02.0041

166,500.00     6.00 27750.00 דחוימה טרפמב טרופמכ ,)מ''ס 04  קמועל ר"מ   
      

479,520.00    86.40  5550.00 .)''שלקב''( ןבא ירבש ק"מ  51.02.0050
      

11,880,000.00    39.60 300000.00 )ליגר קודיה םע( אבומ יולימ ק"מ  51.02.0080
      
יווק תפיטע ךרוצל( ,טנמצב בצוימ לוח     51.02.0081
טרפמב רדגומש הבוגל לעמ תויתשת      

363,285.00   105.30  3450.00 .)דחוימה ק"מ   
      

812,700.00    38.70 21000.00 רקובמ קודיה ללוכ עקרק תפלחהל אבומ יולימ ק"מ  51.02.0083
      
תמדא וא/ו ףושיח רמוח לש רוזיפו הלבוה     51.02.9011

 90,000.00     9.00 10000.00 ליגר קודיה ללוכ םוריע ירוזאמ קמוע ק"מ   
      
תונותחת תובכשל רשואמ אבומ יולימ     51.02.9012
,תירוביצ הינב ישרגמבו םירוביצ םיחטשב      

10,368,900.00    36.90 281000.00 .תובכשב ליגר קודיה ללוכ ק"מ   
      

425,250.00    37.80 11250.00 .יתיסרח אבומ יולימ ק"מ  51.02.9013
      
קודיה רובע ליגר קודיהל ריחמל תפסות     51.02.9020

201,600.00     0.72 280000.00 רקובמ ק"מ   

44,381,005.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      

ת ו י ת ש ת ו  ע צ מ  ת ב כ ש  30.15 ק ר פ  ת ת       

מ "ו ג א       

      
3,722,040.00    88.20 42200.00 .'א גוס עצמ ק"מ  51.03.0010

      
878,400.00    54.90 16000.00 )ררבנ יולימ(.'ג גוס עצמ ק"מ  51.03.0030

4,600,440.00 מ"וגא תויתשתו עצמ תבכש 30.15 כ"הס  

      

ת ו י ט ל פ ס א  ת ב כ ש  40.15 ק ר פ  ת ת       

ת ו ע ס י מ ב       

      
סג טגרגא םע מ''ס 5 יבועב 52 צ''את     51.04.0080

182,250.00    24.30  7500.00 01-86GP  ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ''ס 5 יבועב 52 צ''את     51.04.0090

157,950.00    24.30  6500.00 01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג ר"מ   

340,200.00 40.15.02 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../109 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     109 3 זרכמ - קפא תואנ
הלילסו רפע תודובע 02 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

340,200.00 מהעברה      

      

      
סג טגרגא םע מ''ס 6 יבועב 52 צ''את     51.04.0120

921,600.00    28.80 32000.00 01-86GP  ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ''ס 7 יבועב 52 צ''את     51.04.0140

1,381,950.00    33.30 41500.00 01-86GP ןמוטיבו ב גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ''ס 5 יבועב )S( 91 מ''את     51.04.0940

378,000.00    27.00 14000.00 01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ''ס 4 יבועב )S( 91 מ''את     51.04.0950

 83,250.00    22.50  3700.00 01-07GP ןמוטיבו 'ב גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
םע מ''ס 4 יבועב םיהבגומ םייאו תוכרדמ     51.04.1440
ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג סג טגרגא      

541,800.00    25.20 21500.00 PG68-10 ר"מ   
      
52.0-5.0 לש תומכב החאמ יופיצ סוסיר     51.04.1470

 70,290.00     0.99 71000.00 .ר''מ/ג''ק ר"מ   
      

 99,540.00     1.26 79000.00 .ר''מ/ג''ק 8.0-2.1 לש תומכב דוסי יופיצ סוסיר ר"מ  51.04.1480
      
תמדיק וא הלילס תעוצר ידיצ ךותיח וא/ו רוסינ     51.04.1490

  1,980.00     9.90   200.00 .תורבחתה ךרוצל מ''ס 01-כ בחורב , העוצרה רטמ   

3,818,610.00 תועסימב תויטלפסא תבכש 40.15 כ"הס  

      

ת ע י נ מ ו  ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  50.15 ק ר פ  ת ת       

ף ח ס       

      
עקרקב היצדילוסנוקב לופיטל םיכנא םיזקנ     51.05.3231
ללוכ דחוימה טרפמב טרופמכ תיתסרח      

2,084,400.00    10.80 193000.00 זקנה תרדחה רטמ   
      
םאתהב םיינכימ העיקש ידמל תיתשת ןוקתימ     51.05.9001

 67,500.00 1,350.00    50.00 'פמוק .'מ 5.1 -ב יולמה ינפ לעמ וטלביש טרפל  
      
טרפמב טרופמכ תועיקש רוטינ עוציב     51.05.9002

135,000.00 2,700.00    50.00 'פמוק .םישיבכל  

2,286,900.00 ףחס תעינמו זוקינ תודובע 50.15 כ"הס  

      

י נ ב א  ,ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       

ת ו ג ר ד מ ו  ה ל ע ת  י נ ב א  ,ה פ ש       

      
100,912.50    58.50  1725.00 רופא ןווגב  מ''ס 52/71 הפש-ןבא רטמ  51.06.0010

      
  2,808.00    70.20    40.00 רופא ןווגב מ''ס 32/51 היצח רבעמל הפש-ןבא רטמ  51.06.0100

      
      

103,720.50 60.15.02 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../110 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     110 3 זרכמ - קפא תואנ
הלילסו רפע תודובע 02 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

103,720.50 מהעברה      

      

      
105,570.00    61.20  1725.00 רופא ןווגב מ''ס  32/32 העונת -יא ןבא רטמ  51.06.0120

209,290.50 תוגרדמו הלעת ינבא ,הפש ינבא ,ףוציר תודובע 60.15 כ"הס  

      

ם י י ט ת נ י ס ו א י ג  ם י ר צ ו מ  70.15 ק ר פ  ת ת       

      
הלבטב רדגומכ 2 הצובקמ ליטסקטואיג תועירי     51.07.0052

1,053,000.00     7.02 150000.00 הגורא אל העירי 10.20.70.15 ר"מ   
      
גוסמ ץצחמ תזקנמ הבכש לש רוזיפו הקפסא     51.07.9000
טרפמב טרופמכ מ"ס 02 יבועב הילופ/שדע      

1,755,000.00    23.40 75000.00 .דחוימה ר"מ   
      

2,938,590.00    28.53 103000.00 ע"וש וא  aknalibats )003( 1  ןוירש תעירי ר"מ  51.07.9001
      

3,916,800.00    57.60 68000.00 ע"וש וא  aknalibats )006( 1  ןוירש תעירי ר"מ  51.07.9002

9,663,390.00 םייטתניסואיג םירצומ 70.15 כ"הס  

      

ר ו ר מ ת ו  ט ו ל י ש  ת ו ד ו ב ע  13.15 ק ר פ  ת ת       

      
םיסופיטמ  םישדח םיידיצ םירורמת/םיטלש     51.31.2002
רוא ריזחמ רמוחמ ר"מ 0.4 דע חטשב ,םינוש      

 45,000.00   450.00   100.00 )םידומע ללוכ אל( 2 הגרדמ ר"מ   
      
,3" רטוקב ךרוא לכב ןוולוגמ הדלפ דומע     51.31.2202
טלשה תרגסמל ורוביחו דומעה סוסיב תוברל      

  5,040.00    50.40   100.00 רורמתה תיחול וא רטמ   

 50,040.00 רורמתו טוליש תודובע 13.15 כ"הס  

      

ם י ש י ב כ  ן ו מ י ס  ת ו ד ו ב ע  23.15 ק ר פ  ת ת       

      
ןווגב יביכר-דח עבצב מ''ס 01 בחורב בותינ וק     51.32.1725

 18,630.00     1.62 11500.00 םישדוח 21-ל תוירחא ללוכ בוהצ/ןבל  רטמ   
      
ןווג יביכר דח עבצב םיחטש תעיבצ     51.32.1790
,הריצע-יווק ,''תויבוק''( םותכ/בוהצ/ןבל      
ללוכ , )םיציחו ,היצח רבעמל םיספ ,העונת-ייא      

  5,040.00    12.60   400.00 םישדוח 6-ל תוירחא ר"מ   
      

  3,060.00     3.06  1000.00 םינוש םינווגב עבצב הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.32.2640

 26,730.00 םישיבכ ןומיס תודובע 23.15 כ"הס  

      
      
      
      
      

69,193,854.50 הלילס תודובע 15 כ"הס  

69,193,854.50 הלילסו רפע תודובע כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../111 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     111 3 זרכמ - קפא תואנ
םיינמז העונת ירדסה 12 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י נ מ ז  ה ע ו נ ת  י ר ד ס ה  06 ק ר פ       

      

י ע צ מ א  ר ו ב ע  ם י ב צ ק ה  10.06 ק ר פ  ת ת       

ם י י נ מ ז  ה ע ו נ ת  י ר ד ס ה ו  ת ו ח י ט ב       

      
ךרוצל םיינמז העונת ירדסהו תוחיטב יעצמא     60.01.0010
םתוקזחא ללוכ ,22 שיבכ לעמ םירשגה תמקה      

769,992.00 64,166.00    12.00 עוציבה תפוקת ךלהמב שדוח  
      
ךרוצל םיינמז העונת ירדסהו תוחיטב יעצמא     60.01.0020
רדסה לכו ל"צא/הלגוח/לתה תאלול עוציב      
,טקיורפה תמקה ךרוצל שרדייש רחא העונת      

774,960.00 32,290.00    24.00 עוציב תפוקת ךלהמב םתוקזחא ללוכ שדוח  

1,544,952.00 םיינמז העונת ירדסהו תוחיטב יעצמא רובע םיבצקה 10.06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,544,952.00 םיינמז העונת ירדסה 06 כ"הס  

1,544,952.00 םיינמז העונת ירדסה כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../112 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     112 3 זרכמ - קפא תואנ
ל"צא/הלגוח/לתה תאלול תרדסה 22 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15 ק ר פ       

      

ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       

      
110,565.00     8.10 13650.00 .מ''ס 51 דע יבועב ,טלפסא קוריפ ר"מ  51.01.0020

      
  8,550.00     9.00   950.00 . טלפסא תכרדמ קוריפ ר"מ  51.01.0080

      
 10,867.50     9.45  1150.00 גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ ר"מ  51.01.0100

      
  4,016.25     9.45   425.00 .גוס לכמ ףוציר קוריפ ר"מ  51.01.0103

      
 18,360.00     7.65  2400.00 .גוס לכמ הפש ינבא קוריפ רטמ  51.01.0110

      
תודימב זוקינל תרוקיב יאת/תוחוש קוריפ     51.01.0134

  5,751.00   639.00     9.00 MSLC -ב יולימ תוברל ,גוס לכמו תונוש 'חי   
      

  7,650.00   153.00    50.00 .יבוע לכבו גוס לכב ןייוזמ ןוטבמ תוריק קוריפ ק"מ  51.01.0180
      
קוריפ אלל גוס לכמ תרוקיב יאת תמאתה     51.01.0350

  7,200.00   360.00    20.00 .הרקת 'חי   
      
קוריפ ללוכ גוס לכמ תרוקיב יאת תמאתה     51.01.0360

  2,115.00   423.00     5.00 .הרקת 'חי   
      

  3,321.00   369.00     9.00 .דיחי את ןטלוק תמאתה 'חי  51.01.0370
      

  6,435.00    49.50   130.00 אוהש גוס לכמ תורדג תקתעהו קוריפ רטמ  51.01.0762
      
דח ,W גוסמ תוחיטב תוקעמ תקתעהו קוריפ     51.01.0910

  1,224.00    30.60    40.00 .'מ 2 םיחוורמב םידומע ,ידדצ רטמ   
      

  6,075.00    27.00   225.00 מ''ס 001-04 רטוקב ,הפיטשב זוקינ יווק יוקינ רטמ  51.01.1010
      
םשג-ימ ןטלוקב ישאר הטילק את יוקינ     51.01.1020

    828.00   207.00     4.00 ףחסו תלוספמ 'חי   
      

 18,900.00     1.89 10000.00 וקוליסו חטשה ףושיח ר"מ  51.01.1061
      

  1,012.50    67.50    15.00 דחא דומע םע רורמת/טלש ריהז קוריפ 'חי  51.01.1300

212,870.25 הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       

      
401,625.00    15.30 26250.00 .רפעה קוליסו ךרדה ךרואל הריפח ק"מ  51.02.0020

      
 26,437.50     2.25 11750.00 .תירוקמ דוסי עקרק קודיה ר"מ  51.02.0040

      
תיתש דוביע( תירוקמ דוסי עקרק  קודיה     51.02.0041

 55,174.50     6.03  9150.00 דחוימה טרפמב טרופמכ ,)מ''ס 04  קמועל ר"מ   

483,237.00 20.15.22 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../113 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     113 3 זרכמ - קפא תואנ
ל"צא/הלגוח/לתה תאלול תרדסה 22 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

483,237.00 מהעברה      

      

      
157,680.00    86.40  1825.00 .)''שלקב''( ןבא ירבש ק"מ  51.02.0050

      
237,600.00    39.60  6000.00 .ליגר קודיה ללוכ אבומ יולימ ק"מ  51.02.0080

      
338,625.00    38.70  8750.00 רקובמ קודיה ללוכ עקרק תפלחהל אבומ יולימ ק"מ  51.02.0083

      
  4,320.00     0.72  6000.00 .רקובמ קודיה רובע ליגר קודיהל ריחמ תפסות ק"מ  51.02.9010

1,221,462.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      

ת ו י ת ש ת ו  ע צ מ  ת ב כ ש  30.15 ק ר פ  ת ת       

מ "ו ג א       

      
716,625.00    88.20  8125.00 .'א גוס עצמ ק"מ  51.03.0010

      
549,000.00    54.90 10000.00 )ררבנ יולימ(.'ג גוס עצמ ק"מ  51.03.0030

      
 38,880.00   129.60   300.00 .מ''וגא תיתשת ק"מ  51.03.0080

1,304,505.00 מ"וגא תויתשתו עצמ תבכש 30.15 כ"הס  

      

ת ו י ט ל פ ס א  ת ב כ ש  40.15 ק ר פ  ת ת       

ת ו ע ס י מ ב       

      
סג טגרגא םע מ''ס 5 יבועב 52 צ''את     51.04.0080

170,100.00    24.30  7000.00 01-86GP  ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ''ס 6 יבועב 52 צ''את     51.04.0120

279,360.00    28.80  9700.00 01-86GP  ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ''ס 7 יבועב 52 צ''את     51.04.0140

323,010.00    33.30  9700.00 01-86GP ןמוטיבו ב גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ''ס 5 יבועב )S( 91 מ''את     51.04.0970

378,000.00    27.00 14000.00 01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג ר"מ   
      
םע ,מ"ס 4 יבועב )A.M.S( 5.21 א"מאת     51.04.1210

 44,100.00    31.50  1400.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יתלזב סג טגארגא ר"מ   
      
52.0-5.0 לש תומכב החאמ יופיצ סוסיר     51.04.1470

 14,850.00     0.99 15000.00 .ר''מ/ג''ק ר"מ   
      

 12,222.00     1.26  9700.00 .ר''מ/ג''ק 8.0-2.1 לש תומכב דוסי יופיצ סוסיר ר"מ  51.04.1480
      
תמדיק וא הלילס תעוצר ידיצ ךותיח וא/ו רוסינ     51.04.1490

  3,960.00     9.90   400.00 .תורבחתה ךרוצל מ''ס 01-כ בחורב , העוצרה רטמ   
      

  5,220.00     5.22  1000.00 . מ"ס 0.8 - 1.4 קמועל טלפסא ףוצרק ר"מ  51.04.1539

1,230,822.00 תועסימב תויטלפסא תבכש 40.15 כ"הס  

      

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../114 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     114 3 זרכמ - קפא תואנ
ל"צא/הלגוח/לתה תאלול תרדסה 22 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י נ ב א  ,ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       

ת ו ג ר ד מ ו  ה ל ע ת  י נ ב א  ,ה פ ש       

      
114,075.00    58.50  1950.00 רופא ןווגב  מ''ס 52/71 הפש-ןבא רטמ  51.06.0010

      
  4,860.00    64.80    75.00 רופא ןווגב מ''ס 32/51 היצח רבעמל הפש-ןבא רטמ  51.06.0100

      
119,340.00    61.20  1950.00 רופא ןווגב מ''ס  32/32 העונת -יא ןבא רטמ  51.06.0120

238,275.00 תוגרדמו הלעת ינבא ,הפש ינבא ,ףוציר תודובע 60.15 כ"הס  

      

ם י י ט ת נ י ס ו א י ג  ם י ר צ ו מ  70.15 ק ר פ  ת ת       

      
יבועב )S.B.S( תוירמוטסלא ןמוטיב תועירי     51.07.0170

 52,447.50    16.65  3150.00 הקבדהב וא המחלהב ,מ''מ 0.3 ילנימונ ר"מ   

 52,447.50 םייטתניסואיג םירצומ 70.15 כ"הס  

      

ר ו ר מ ת ו  ט ו ל י ש  ת ו ד ו ב ע  13.15 ק ר פ  ת ת       

      
םיסופיטמ  םישדח םיידיצ םירורמת/םיטלש     51.31.2002
רוא ריזחמ רמוחמ ר"מ 0.4 דע חטשב ,םינוש      

 20,250.00   450.00    45.00 )םידומע ללוכ אל( 2 הגרדמ ר"מ   
      
,3" רטוקב ךרוא לכב ןוולוגמ הדלפ דומע     51.31.2202
טלשה תרגסמל ורוביחו דומעה סוסיב תוברל      

  2,066.40    50.40    41.00 רורמתה תיחול וא רטמ   
      
יוקינ תוברל רטוק לכבו ךרוא לכב דומע קוריפ     51.31.2250
יפל עבקייש רתאל ותלבוה דומעה ןמ דוסיה      
חטשה תרזחהו טקיורפה להנמ תויחנה      

  1,620.00    54.00    30.00 .ותומדקל 'חי   

 23,936.40 רורמתו טוליש תודובע 13.15 כ"הס  

      

ם י ש י ב כ  ן ו מ י ס  ת ו ד ו ב ע  23.15 ק ר פ  ת ת       

      
ןווג יביכר דח עבצב םיחטש תעיבצ     51.32.0020
,הריצע-יווק ,''תויבוק''( םותכ/בוהצ/ןבל      
ללוכ , )םיציחו ,היצח רבעמל םיספ ,העונת-ייא      

  3,780.00    12.60   300.00 םישדוח 6-ל תוירחא ר"מ   
      

 13,770.00     3.06  4500.00 םינוש םינווגב עבצב הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.32.0030
      
ןווגב יביכר-דח עבצב מ''ס 01 בחורב בותינ וק     51.32.1725

  4,455.00     1.62  2750.00 םישדוח 21-ל תוירחא ללוכ בוהצ/ןבל  רטמ   

 22,005.00 םישיבכ ןומיס תודובע 23.15 כ"הס  

      
      
      
      

4,306,323.15 15 קרפ 15 כ"הס  

4,306,323.15 ל"צא/הלגוח/לתה תאלול תרדסה כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../115 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     115 3 זרכמ - קפא תואנ
03 שיבכ 32 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       

      

ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       

      
2,520,000.00    63.00 40000.00 תלוספ וא המדא תומרע קוליס ק"מ  51.01.1052

      
 76,950.00     1.71 45000.00 ינמז םוריעו חטשה ףושיח ר"מ  51.01.1060

      
 20,790.00     1.89 11000.00 וקוליסו חטשה ףושיח ר"מ  51.01.1061

2,617,740.00 הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       

      
רופחה רמוחה תלבוהו ךרדה ךרואל הריפח     51.02.0010

320,850.00    13.95 23000.00 .יולימ ירוזאל ק"מ   
      

 91,800.00    15.30  6000.00 .רפעה קוליסו ךרדה ךרואל הריפח ק"מ  51.02.0020
      
רובע ךרדה ךרואל הריפחה ריחמל תפסות     51.02.0030

 46,800.00     9.00  5200.00 .תולעת תריפח ק"מ   
      

132,750.00     2.25 59000.00 .תירוקמ דוסי עקרק קודיה ר"מ  51.02.0040
      

9,504,000.00    39.60 240000.00 )ליגר קודיה םע( אבומ יולימ ק"מ  51.02.0080
      

189,540.00   105.30  1800.00 דחוימה טרפמב טרופמכ  ,טנמצב בצוימ לוח ק"מ  51.02.0081
      

580,500.00    38.70 15000.00 עקרק תפלחהל אבומ יולימ ק"מ  51.02.0083
      

176,400.00     0.72 245000.00 .רקובמ קודיה רובע ליגר קודיהל ריחמ תפסות ק"מ  51.02.9020
      

529,200.00    37.80 14000.00 .יתיסרח אבומ יולימ ק"מ  51.02.9023

11,571,840.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      

ת ע י נ מ ו  ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  50.15 ק ר פ  ת ת       

ף ח ס       

      
םימל םימוטא 5 גרד ןיוזמ ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0715
קמועב מ''ס 04 רטוקב  72 י''ת ןקת ות ילעב      

 28,350.00   378.00    75.00 .'מ 0.2 דע רטמ   
      
םימל םימוטא 5 גרד ןיוזמ ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0735
קמועב מ''ס 06 רטוקב  72 י''ת ןקת ות ילעב       

 59,850.00   630.00    95.00 .'מ 0.2 דע רטמ   
      
םימל םימוטא 5 גרד ןיוזמ ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0755
קמועב מ''ס 08 רטוקב  72 י''ת ןקת ות ילעב       

175,950.00 1,035.00   170.00 .'מ 0.2 דע רטמ   
      
      

264,150.00 50.15.32 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../116 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     116 3 זרכמ - קפא תואנ
03 שיבכ 32 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

264,150.00 מהעברה      

      

      
ילעב םימל םימוטא 5 גרד ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0775
דע קמועב מ''ס 001 רטוקב 72 י''ת ןקת ות      

212,355.00 1,287.00   165.00 .'מ 0.2 רטמ   
      
ילעב םימל םימוטא 5 גרד ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.05.0795
דע קמועב מ''ס 521 רטוקב 72 י''ת ןקת ות      

1,665,000.00 1,800.00   925.00 .'מ 0.2 רטמ   
      
מ''ס 021X001 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1273
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 'מ 15.1 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

  5,643.00 5,643.00     1.00 D-400. 'חי   
      
מ''ס 041X021 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1313
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 'מ 15.1 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

 27,612.00 6,903.00     4.00 D-400. 'חי   
      
מ''ס 051X051 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1341
תקצי הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב      

 92,016.00 10,224.00     9.00 D-400. 'חי   
      
מ''ס 081X051 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1391
תקצי הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דע קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב      

 30,942.00 10,314.00     3.00 D-400. 'חי   
      
מ''ס 081X051 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1393
הסכמ ללוכ ,'מ 5.3 דעו 'מ 15.2 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

191,016.00 13,644.00    14.00 D-400. 'חי   
      
וא  572X012 תודימב ינבלמ הרקב את     51.05.1553
    052X052 מ 15.2 לעמ קמועבו מ''ס'  
ןוטב לזרב/לזרב תקצי הסכמ ללוכ ,'מ 5.3 דעו      

 84,240.00 28,080.00     3.00 .D-004 גוסמ ,מ''ס 06 רטוקב 'חי   
      
ןוטבמ/םיימורט ןוטב יביכרמ ישאר הטילק את     51.05.2097
מ"ס 87X84 וא  08X54 תודימב רתאב קוצי      
,דצ ןבא םע לזרב תקצימ תינבלמ תשר םע      

 65,520.00 1,872.00    35.00 לולכמ .'מ 1דע קמועב  
      
תמלצמב מ''ס םינוש םירטקב זוקינ וק םוליצ     51.05.2563

 14,355.00     9.90  1450.00 DC + ח''וד תקפהו ואדיו רטמ   
      
      
      

2,652,849.00 50.15.32 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../117 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     117 3 זרכמ - קפא תואנ
03 שיבכ 32 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2,652,849.00 מהעברה      

      

      
עקרקב היצדילוסנוקב לופיטל םיכנא םיזקנ     51.05.3221
ללוכ דחוימה טרפמב טרופמכ תיתסרח      

1,609,200.00    10.80 149000.00 זקנה תרדחה רטמ   
      
םאתהב םיינכימ העיקש ידמל תיתשת ןוקתימ     51.05.9001

 16,200.00 1,350.00    12.00 'פמוק .'מ 5.1 -ב יולמה ינפ לעמ וטלביש טרפל  
      
טרפמב טרופמכ תועיקש רוטינ עוציב     51.05.9002

 32,400.00 2,700.00    12.00 'פמוק .םישיבכל  

4,310,649.00 ףחס תעינמו זוקינ תודובע 50.15 כ"הס  

      

ם י י ט ת נ י ס ו א י ג  ם י ר צ ו מ  70.15 ק ר פ  ת ת       

      
הלבטב רדגומכ 2 הצובקמ ליטסקטואיג תועירי     51.07.0052

802,400.00     6.80 118000.00 הגורא אל העירי 10.20.70.15 ר"מ   
      
גוסמ ץצחמ תזקנמ הבכש לש רוזיפו הקפסא     51.07.9000
טרפמב טרופמכ מ"ס 02 יבועב הילופ/שדע      

1,380,600.00    23.40 59000.00 .דחוימה ר"מ   
      

1,683,270.00    28.53 59000.00 ע"וש וא  aknalibats )003( 1  ןוירש תעירי ר"מ  51.07.9001

3,866,270.00 םייטתניסואיג םירצומ 70.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

22,366,499.00 הלילס תודובע 15 כ"הס  

22,366,499.00 03 שיבכ כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../118 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     118 3 זרכמ - קפא תואנ
הנוכשה - ףונ חותיפ תודובע 42 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       

      

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       

      
רמיירפ י''ע תינבתב םיקוצי םינוטב תעיבצ     11.01.8060
לכירדאה תריחב יפל ןווגב ןוילע עבצ ,)סיסב(      
יפל לכה ,יטיפרג-יטנא )רליס( עבצ תבכשו      
,םירשג יביצנ ,יטסוקא ריק( דחוימה טרפמה      

869,400.00    63.00 13800.00 .)ךמת ריק ר"מ   

869,400.00 העיבצ תודובע 10.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

869,400.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../119 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     119 3 זרכמ - קפא תואנ
הנוכשה - ףונ חותיפ תודובע 42 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ 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       

      
3 יבועב הרוסנ ןבא תוחולב ןוטב תוריק יופיח     14.01.8140
עוציבה ."ימאח" דוביעבו בוהצ-םוח ןווגב מ''ס      
,םינגוע , ןויז תשר ,ןוטב תוברל ,בוטר עוביקב      
ריק( ןבל טנמצ םע םייולימו םיקשימ דוביע      

446,400.00   279.00  1600.00 .)תורבק תיב ר"מ   
      
תתתוסמ תיזג ןבאמ )''גניפוק''( שאר יכבדנ     14.01.8190
לש רישי ךשמה םיווהמ םניאש ,ןבא תוריקל      
,מ''ס 01 דע יבועבו מ''ס 04 דע בחורב ,ריקה      
ןוגיע ללוכ ,בוהצ-םוח ןווגב ,הזבוט דוביעב      

 72,000.00   180.00   400.00 .)תורבק תיב ריק( ןבל טנמצ םע לוחיכו רטמ   

518,400.00 ןבא תודובע 10.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

518,400.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../120 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     120 3 זרכמ - קפא תואנ
הנוכשה - ףונ חותיפ תודובע 42 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ם ו ק י ש ו  ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       

      

ם ו ק י ש ו  ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       

י פ ו נ       

      
ו/וא ןוילע ףושיחמ מ"ס 04 יבועב המדא יופיח     40.01.0008

 64,800.00     3.60 18000.00 )רתאב םייק רמוח( קמוע תמדא ר"מ   
      
קמוע תמדא ו/וא ןוילע ףושיחמ המדא יופיח     40.01.0011

765,000.00     7.65 100000.00 )רתאב םייק רמוח( ק"מ   
      

1,800,000.00    45.00 40000.00 רוזיפו הלבוה ללוכ ,רשואמ ביטמ ןג תמדא ק"מ  40.01.9000

2,629,800.00 יפונ םוקישו חותיפ תודובע 10.04 כ"הס  

      

5.04 ק ר פ  50.04 ק ר פ  ת ת       

      
ינש י"ע םוחת ,מ"מ 04 בחורב קלח ןוטב ספ     40.05.9000

  7,500.00    50.00   150.00 .מ"מ 3 יבועב םוינימולא ילגרס רטמ   
      
םע( "הארתה יחירא" גוסמ הארתה חירא     40.05.9010
ydob גגוזמ יתלב ןלצרופ טינרגמ )תוטילב      
    lluf, תמגודכ ןוטוינ 0005 הריבש קזוח tisnart  
תריחב יפל ןווגב ,ע"וש וא "סקפלא" תרצות      
תוברל מ"ס 4.1/02/02 תודימב ,לכירדאה      

  2,500.00   500.00     5.00 .ןרציה תוארוה יפל הקבדה ר"מ   
      
ט"קמ ,רופא רמגב ,001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.05.9020

  9,540.00    47.70   200.00 )%05( ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות 0622 רטמ   
      
,ירכרוכ רמגב ,001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.05.9030
וא "ןייטשרקא" תרצות ,00461276 ט"קמ      

 20,000.00   100.00   200.00 )%05( ע"וש רטמ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.05.9040
ט"קמ ,"ןבלמ דתי" גוסמ 5.22*5.7 תודימב      
רמגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא" לש 112166      

 28,900.00   170.00   170.00 .תתוסמ ר"מ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.05.9041
ט"קמ ,"ןבלמ דתי" גוסמ 5.22*5.7 תודימב      
לייטקוק" ןווגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא" לש 3851      

  7,500.00   125.00    60.00 .ןבל ןוטב סיסב לע "םירופא ר"מ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.05.9050
,"הטקש הנייס" גוסמ מ"ס 51/51 תודימב      
סיסב לע רמגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות      

331,500.00   130.00  2550.00 ."םירופא לייטקוק" ,ןבל טלמ ר"מ   
      
      
      

407,440.00 50.04.42 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../121 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     121 3 זרכמ - קפא תואנ
הנוכשה - ףונ חותיפ תודובע 42 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

407,440.00 מהעברה      

      

      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.05.9060
תרצות ,"הנייס" גוסמ מ"ס 5.7/5.7 תודימב      
טלמ סיסב לע רמגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      

 50,050.00   130.00   385.00 ."ירכרוכ" ,ןבל ר"מ   
      
מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.05.9061
,7931 ט"קמ ,"תומר" גוסמ ,תונתשמ תודימב      
הפולח( ןבל טלמ סיסב לע "ירכרוכ" ןווגב      

 61,600.00   160.00   385.00 50%). ר"מ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.05.9062
,"הטקש הנייס" גוסמ מ"ס 5.7/5.7 תודימב      
סיסב לע רמגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא" תרצות      

  3,250.00   130.00    25.00 "םירופא לייטקוק" ,ןבל טנמצ ר"מ   
      
מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.05.9063
,7931 ט"קמ ,"תומר" גוסמ ,תונתשמ תודימב      
ןבל טלמ סיסב לע "םירופא לייטקוק" ןווגב      

  3,750.00   150.00    25.00 .)%05 הפולח( ר"מ   
      
,מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.05.9070
תרצות ,"הנייס" גוסמ מ"ס 03/03 תודימב      
טלמ סיסב לע רמגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא"      

  8,400.00   120.00    70.00 .טרפ יפל ןוטב דוסי ללוכ ,"ירכרוכ" ,ןבל ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.05.9080
םע( "ירכרוכ" ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב ,)תוטילב      

 21,000.00   300.00    70.00 .)היצח רבעמ( דוסי תוברל מ"ס ר"מ   
      
6/02/02 םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.05.9090
וא ןייטשרקא תמגודכ "ירכרוכ" ןווגב מ"ס      

 18,000.00   300.00    60.00 .ע"וש ר"מ   
      
02/001/01 תודימב הזאפ םע המורט ןג ןבא     40.05.9100
תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה( רופא ןווגב מ"ס      

108,405.00    65.70  1650.00 .)ןוטב רטמ   
      

 90,750.00    55.00  1650.00 .ןוטסרקא / ירכרוכ רמג רובע ןג ןבאל תפסות רטמ  40.05.9110
      
תודימב המוג םוחית ןבא ץעל חתפ     40.05.9120
רמגב ,מ"ס 08 ימינפ רטוק ,מ"ס 51/211/211      
ע"וש וא "ןייטשרקא" לש 7732 ט"קמ ,ירכרוכ      

  4,800.00   960.00     5.00 .)ןוטב דוסיו םיעבר 4 ללוכ( 'חי   

777,445.00 5.04 קרפ 50.04 כ"הס  

      
      

3,407,245.00 יפונ םוקישו חותיפ תודובע 04 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../122 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     122 3 זרכמ - קפא תואנ
הנוכשה - ףונ חותיפ תודובע 42 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

14 ק ר פ  14 ק ר פ       

      

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  10.14 ק ר פ  ת ת       

      
 85,500.00     0.57 150000.00 םיפוצירו ןוניג יחטשב הרבדהו סוסיר ר"מ  41.01.0040

      
ללוכ(   01 גרד מ''מ 36 ןליתאילופ רוניצ     41.01.0300

  2,916.00    24.30   120.00 )הריפח רטמ   
      
ללוכ(     6 גרד מ''מ 05 ןליתאילופ רוניצ     41.01.0350

  7,020.00    14.04   500.00 )הריפח רטמ   
      
ללוכ(     6 גרד מ''מ 04 ןליתאילופ רוניצ     41.01.0360

  8,748.00    10.80   810.00 )הריפח רטמ   
      
ללוכ(     6 גרד מ''מ 23 ןליתאילופ רוניצ     41.01.0370

  8,114.40     8.28   980.00 )הריפח רטמ   
      
ללוכ(     6 גרד מ''מ 52 ןליתאילופ רוניצ     41.01.0380

 10,380.60     6.57  1580.00 )הריפח רטמ   
      
ללוכ(     6 גרד מ"מ 61 ןליתאילופ רוניצ     41.01.0385

    455.40     4.14   110.00 )הריפח רטמ   
      
3.2 לש הקיפסב מ''מ 61 תסוומ ףוטפט רוניצ     41.01.0450

 20,574.00     3.24  6350.00 'מ 5.0 לכ חוורמ ש/ל רטמ   
      
3.2 לש הקיפסב מ''מ 61 תסוומ ףוטפט רוניצ     41.01.0470

    891.00     2.97   300.00 'מ 0.1 לכ חוורמ ש/ל רטמ   
      

    936.00     9.36   100.00 4 גרד מ''מ 23 זקנמ/קלחמ ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.01.0680
      

  1,267.20     7.92   160.00 4 גרד מ''מ 52 זקנמ/קלחמ ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.01.0690
      

    360.00     4.50    80.00 4 גרד מ''מ 61 זקנמ/קלחמ ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.01.0700
      
,מ''מ 3 תוחפל ןפוד יבוע ןליתאילופ תורוניצ     41.01.0710
05  תרושקת רוניצ Y.Y.N ידיג וד לבכ ללוכ      
הנמטה ,הריפח ללוכ,ר''ממ 5.1 יבועב מ''מ      

  1,701.00    18.90    90.00 יוסיכו רטמ   
      
מ''מ 3 תוחפל ןפוד יבוע ןליתאילופ תורוניצ     41.01.0720
05 תרושקת רוניצ  Y.Y.N ידיג וד לבכ ללוכ      

    256.50    17.10    15.00 הנמטהו הריפח אלל ,ר''ממ 5.1 יבועב מ''מ רטמ   
      
-כ לדוגב IGF רטסאילופמ הנגה ןורא     41.01.0770

  9,315.00 3,105.00     3.00 סמ'' 43/411/011 'חי   
      
ללוכ ,ימורט ןוטבמ תכרעמ שאר ןוראל החמוג     41.01.0826

  4,185.00 1,395.00     3.00 .ןרציה תויחנה יפל ןוגיע 'חי   

162,620.10 10.14.42 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../123 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     123 3 זרכמ - קפא תואנ
הנוכשה - ףונ חותיפ תודובע 42 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

162,620.10 מהעברה      

      

      
 15,660.00 5,220.00     3.00 ףוטפטל 5.1'' טרדנטס תכרעמ שאר 'חי  41.01.0840

      
רוביחל ,ילמשח טלפ + 5.1" ימרז בר םימ דמ     41.01.0913

  3,375.00 1,125.00     3.00 הנגה זגרא ללוכ ,םימ רוקמב 'חי   
      

  1,728.00   432.00     4.00 םוקאו יטנא + 1'' ןוניגל הזנורב ףוגמ 'חי  41.01.0920
      

  7,306.00   562.00    13.00 םוקאו יטנא + 5.1'' ןוניגל הזנורב ףוגמ 'חי  41.01.0930
      

  4,172.40    17.10   244.00 ץע תיקשה טרפ 'חי  41.01.0980
      

    378.00    25.20    15.00 לקד תיקשה טרפ 'חי  41.01.0990
      
זרב( ףוטפט תוחולשל זוקינ תוכרב טרפ     41.01.1010

  4,360.50   229.50    19.00 )הפיטש 'חי   
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 08 רטוקב הרקב את     41.01.1015
םע ןוט 5.21 סמועל עבורמ וא מ"ס 06-05      
תפצר תוברל 'מ 05.1 דע קמועב ,תושרה למס      

 25,875.00 1,125.00    23.00 ץצח 'חי   
      

    864.00   216.00     4.00 םוקאו יטנא טרפ 'חי  41.01.1030
      

  3,726.00 1,242.00     3.00 5.1'' םימ רוקמל תורבחתה טרפ 'חי  41.01.1060
      

  6,102.00 2,034.00     3.00 5.1'' ח''זמ טרפ 'חי  41.01.1130
      

 25,920.00 8,640.00     3.00 CD/CA םיזרב 8 דע ''תיטוחלא'' הצק תדיחי 'חי  41.01.1200
      
לגרס ג''ע ידיג וד ,יכרד תלת דייאנלוס     41.01.1230

  4,959.00   261.00    19.00 AC/DC 'חי   
      

  5,265.00 1,755.00     3.00 םירבצמ 2 ללוכ יראלוס לנפ 'חי  41.01.1240
      

 49,383.00     5.31  9300.00 רטיל 1 לכימב חמצ 'חי  41.01.1310
      

 10,800.00    10.80  1000.00 רטיל 3 לכימב חמצ 'חי  41.01.1320
      
הבוגו מ''מ 52 םומינימ עזג רטוק שוגב חמצ     41.01.1370

  7,290.00   162.00    45.00 )%05( )7 לדוג( מ''ס 071 -מ לחה 'חי   
      
הבוגו מ''מ 05 םומינימ עזג רטוק שוגב חמצ     41.01.1390

 12,757.50   283.50    45.00 )%05( )8 לדוג( מ''ס 003 -מ לחה 'חי   
      
ריחמה( הקתעהל םידעוימ אלש םיצע םוזיג     41.01.1705
רזוח םוזיג ללוכ ,)טלפמוק ץע םוזיגל סחייתמ      

 26,235.00   238.50   110.00 ךרוצה יפל 'חי   
      

378,776.50 10.14.42 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../124 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     124 3 זרכמ - קפא תואנ
הנוכשה - ףונ חותיפ תודובע 42 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

378,776.50 מהעברה      

      

      
  1,890.00    31.50    60.00 01 גרד מ"מ 57 ןליתאילופ רוניצמ לוורש רטמ  41.01.2100

      
  9,450.00    63.00   150.00 01 גרד מ"מ 011 ןליתאילופ רוניצמ לוורש רטמ  41.01.2114

      
 79,200.00    90.00   880.00 5.21 גרד 6" יס.יו.יפ רוניצמ לוורש רטמ  41.01.2292

      
140,400.00   135.00  1040.00 5.21 גרד 8" יס.יו.יפ רוניצמ לוורש רטמ  41.01.2302

      
  2,800.00    70.00    40.00 5.21 גרד 4" יס.יו.יפ רוניצמ לוורש רטמ  41.01.9000

      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     41.01.9010

162,500.00 1,250.00   130.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  

775,016.50 הייקשהו ןוניג תודובע 10.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

775,016.50 14 קרפ 14 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../125 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     125 3 זרכמ - קפא תואנ
הנוכשה - ףונ חותיפ תודובע 42 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       

      

1 ק ר פ  ת ת  10.15 ק ר פ  ת ת       

      
יריג סג טגרגא םע מ"ס 01-5 יבועב 52 צ"את     51.01.9010
ליבש( GP 01-86 ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד /      

 28,800.00    28.80  1000.00 .)לתה רשג ,םיינפוא ר"מ   
      
יריג סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     51.01.9020
ליבש( GP 01-86 ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד /      

  9,720.00    24.30   400.00 .)םיינפוא ר"מ   

 38,520.00 1 קרפ תת 10.15 כ"הס  

      

ם י צ ע ל  ל ו ד י ג  ת י ב  20.15 ק ר פ  ת ת       

ת ו כ ר ד מ ב       

      
אלל( מ"ס 51-01 לדוגב ,)''שלקב''( ןבא ירבש     51.02.0050

1,188,000.00    90.00 13200.00 .)םיקד ק"מ   
      
אלל( מ"ס 6-3 לדוגב ,)''שלקב''( ןבא ירבש     51.02.9000

279,000.00    90.00  3100.00 .)םיקד ק"מ   
      
יפל ,ןיוזמ ןוטבמ הליתש רובל םוחית טנמלא     51.02.9001
תלעתב ןוטב דוסי ג"ע ועוביק ללוכ ,תינכת      

600,000.00   400.00  1500.00 .לודיגה 'חי   
      
,הבויט ,התאבה ללוכ ,הרמח לוח עקרק     51.02.9002
תבכשל התרדחהו לודיגה תלעתב הרוזיפ      

322,000.00    70.00  4600.00 .טרפמ יפל םימ תמרזה י"ע ןבא ירבש ק"מ   
      
,ילמיסקמ ץוריחב שימג ירושרש זוקינ רוניצ     51.02.9011
ןפוצ" גוסמ ,מ"מ 57 רטוקב ,הלופכ ןפוד לעב      
וא "הישעת חותיפ ןמדירפ ןמסיו" תרצות "057      
0573 םומינימ הכיעמב תודימע לעב ,ע"וש      
רוניצה ץוריח ,רטוקהמ %59 -ל ר"מ / ןוטוינ      

270,000.00    18.00 15000.00 .ינכטואיג דבב הפיטע תוברל ,מ"מ 72 ךרואב רטמ   
      
לעב ,ילמיסקמ ץוריחב שימג ירושרש רוניצ     51.02.9012
ןפוצ" גוסמ ,מ"מ 011 רטוקב ,הלופכ ןפוד      
"היישעת חותיפ ןמדירפ ןמסייו" תרצות "057      
0573 םומינימ הכיעמב תודימע לעב ,ע"וש וא      
רוניצה ץוריח ,רטוקהמ %59 -ל ר"מ / ןוטוינ      

315,000.00    21.00 15000.00 .ינכטואיג דבב הפיטע תוברל מ"מ 54 ךרואב רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

2,974,000.00 20.15.42 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../126 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     126 3 זרכמ - קפא תואנ
הנוכשה - ףונ חותיפ תודובע 42 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2,974,000.00 מהעברה      

      

      
תעירימ )תויתשת לע הנגהל( םישרוש ליבגמ     51.02.9020
,מ"מ 5.1 ילאמינימ יבועב EPDH ןליטאילופ      
יפל םישרוש תרידחל הדימע ,םוחב םירבוחמ      
.ע"וש וא "רדה בלוד" תרצות .ילארשיה ןקתה      
הרוצ לכב ,ןרציה תוארוה יפל הנקתהה      

1,050,000.00    50.00 21000.00 ליבגמה טרפ יפלו חטשה יאנת יפל שרדיתש ר"מ   
      
הלבטב רדגומכ 2 הצובקמ ליטסקטואיג תועירי     51.02.9040
הגורא אל העירי )י"תנ טרפמ( 10.20.70.15      

105,000.00     7.00 15000.00 )ר"מ / 'ג 002 תוחפל( ר"מ   
      
הלבטב רדגומכ 1 הצובקמ ליטסקטואיג תועירי     51.02.9041
הגורא אל העירי )י"תנ טרפמ( 10.20.70.15      

162,000.00     9.00 18000.00 )ר"מ / 'ג 082 תוחפל( ר"מ   
      

 60,000.00     4.00 15000.00 04/04 הגורא העירי ר"מ  51.02.9042
      
דבב הפיטע תוברל 8" רטוקב ירושרש רוניצ     51.02.9050
םאתהב יוסיכו וק טגירגא יולימ ,ינכטואיג      
פ"צשו לודיג תיב תיתחת זוקינ( תוינכתל      

1,099,170.00   106.20 10350.00 509). רטמ   

5,450,170.00 תוכרדמב םיצעל לודיג תיב 20.15 כ"הס  

      

ת ו ר ד ג ו  ה ד ל פ  ת ו ק ע מ  33.15 ק ר פ  ת ת       

ת ו ח י ט ב       

      
 40,500.00    40.50  1000.00 תינמז תילרטסוא רדג רטמ  51.33.4510

      
,החיתמ ללוכ ,תמייק תילרטסוא רדג ןוקית     51.33.9000
יפל ,ךרוצה תדימב תשרו םידומע תמלשה      

  5,000.00    10.00   500.00 חקפמה תיחנה רטמ   
      
'מ 8.1 הבוגל םייק ץע ביבס תירוכסיא תפיטע     51.33.9010

  4,600.00   115.00    40.00 .ידיג בר לזרב טוחב הריגסו רטמ   

 50,100.00 תוחיטב תורדגו הדלפ תוקעמ 33.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

5,538,790.00 הלילס תודובע 15 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../127 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     127 3 זרכמ - קפא תואנ
הנוכשה - ףונ חותיפ תודובע 42 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  09 ק ר פ       

      

10 ק ר פ  ת ת  10.09 ק ר פ  ת ת       

      
,מ"ס 51/04 תודימ ,רופיצ תרוצב הקבדמ     90.01.9003
,ףוקש יטסוקא ריק ג"ע הקבדהל ,רוחש עבצב      

 34,200.00    34.20  1000.00 )1510.10.17( דחוימה טרפמה יפל 'חי   
      
יבועב )םייק ןוטב חטשמ ג"ע( טילונרג תקיצי     90.01.9017
תריחב יפל ןווגב ,ןבל טנמצ סיסב לע ,מ"ס 3      
,םירפתו םוינימולאמ הדרפה יספ תוברל ,'דאה      
הדירי ליבש( ץוח ףוצירל הקלחה ןקתב דמוע      

  2,250.00    75.00    30.00 .)יטסוקא ריקמ ר"מ   
      
)דרפנב בשוחי ןוטבה( ןוטב תוגרדמ יופיח     90.01.9027
טנמצ סיסב לע ,מ"ס 3 יבועב טילונרג תקיציב      
תריחב יפל ןווגה ,חלשו םור תוברל ,ןבל      
ץוח ףוצירל הקלחה ןקתב דמוע ,לכירדאה      

 13,000.00   100.00   130.00 .)יטסוקא ריקמ הדירי ליבש( רטמ   
      
לש "0002 תירכרוכ" גוסמ ירכרוכ יופיצ     90.01.9037
ןוטב תוריק יבג לע ,ע"וש וא "סקימידר"      
לכו תיטנמצ הצברה תבכש תוברל םימייק      
ריקמ הדירי ליבש( יופיחה םושיי ךרוצל שרדנה      

 15,000.00   150.00   100.00 .)יטסוקא ר"מ   
      
םגדמ םירמילופ )"קד"( תוחולב תוגרדמ יופיח     90.01.9047
    "hcetrebmit" ןווגב ,ע"וש וא "גולירט" תרצות  
לכ ללוכ ,לכירדאה תיחנה יפל הרוטסקטו      
םלושי( תכתמ דלש ג"ע ,רוביחה יטנמלא      

 17,500.00   350.00    50.00 .)דרפנב רטמ   
      
םגדמ םירמילופ )"קד"( תוחולב חטשמ יופיח     90.01.9057
    "hcetrebmit" ןווגב ,ע"וש וא "גולירט" תרצות  
לכ ללוכ ,לכירדאה תיחנה יפל הרוטסקטו      
םלושי( תכתמ דלש ג"ע ,רוביחה יטנמלא      

 10,500.00   350.00    30.00 )דרפנב ר"מ   
      
ןוטבמ םייושע הקלחה תעינמו ןומיסל םיספ     90.01.9067
תנערוגמ תירמילופ העירי( ירמילופ      
קבד י"ע חטשמל םיקבדומה )תיתיישעת      

  3,500.00    70.00    50.00 .רוחש עבצב ,מ"ס 4 העוצרה בחור .יליטוב רטמ   
      
ןוטבמ םייושע הקלחה תעינמו ןומיסל םיספ     90.01.9068
תנערוגמ תירמילופ העירי( ירמילופ      
קבד י"ע חטשמל םיקבדומה )תיתיישעת      

  3,000.00   500.00     6.00 .רוחש עבצב ,מ"ס 06 העוצרה בחור .יליטוב רטמ   
      
      
      

 98,950.00 10.09.42 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../128 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     128 3 זרכמ - קפא תואנ
הנוכשה - ףונ חותיפ תודובע 42 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 98,950.00 מהעברה      

      

      
"02 וקואג" סוקוק יביסמ )םינייועמ( תרווכ     90.01.9069
ללוכ ,ע"וש וא "רדה" תרצות ,מ"ס 02 הבוגב      
יפל ,עוביקהו בוצייה ,רוביחה ירזיבא לכ      

 13,500.00    45.00   300.00 )תיטסוקא הללוס( תוינכתה ר"מ   
      
"וקואג" גוסמ סוקוק יביסמ תינכטואיג תשר     90.01.9077
ירזיבא לכ ללוכ ,ע"וש וא "רדה" תרצות ,007      
הללוס( תוינכתה יפל ,עוביקהו בוצייה ,רוביחה      

  7,500.00    25.00   300.00 )תיטסוקא ר"מ   
      
העיבצו םח ןוולג ללוכ ,מ"ס 021 הבוגב הקעמ     90.01.9087
ללוכ( לכירדאה תריחב י"פע ןווגב .רונתב      
,םולהי חודיקב ןוגיע ללוכ )םיילאטמ םינווג      

  6,393.75   426.25    15.00 .דוסי וא תוקטלפ ,ןוגיעה יוסיכל הטזור רטמ   
      
ט"קמ "םי-לג" םגד ,תכתמ דלש ג"ע ,ץע לספס     90.01.9097
071 ךרואב ,ע"וש וא "אכירא םחש" לש 5801      
ןרציה יפל ןוגיעו דוסי ,רוביח ירזיבא ללוכ ,מ"ס      

  8,000.00 2,000.00     4.00 .תוינכתהו 'חי   
      
ט"קמ "םי-לג" םגד ,תכתמ דלש ג"ע ,ץע לספס     90.01.9107
07 ךרואב ,ע"וש וא "אכירא םחש" לש 0801      
ןרציה יפל ןוגיעו דוסי ,רוביח ירזיבא ללוכ ,מ"ס      

  6,000.00 1,500.00     4.00 .תוינכתהו 'חי   
      
םח ןוולגב ןוולוגמ ,ריק ג"ע תכתממ די זחאמ     90.01.9117
לכירדאה תריחב י"פע ןווגב ,רונתב עובצו      
חודיקב ןוגיע ללוכ ,)םיילאטמ םינווג ללוכ(      
יפל ,דוסי וא ,ןוגיעה יוסיכל הטזור ,םולהי      

  8,800.00   220.00    40.00 .תוינכתה רטמ   
      
עובצו םח ןוולגב ןוולוגמ ,םיילגר לע די זחאמ     90.01.9127
ללוכ( לכירדאה תריחב י"פע ןווגב ,רונתב      
,םולהי חודיקב ןוגיע ללוכ ,)םיילאטמ םינווג      

 16,000.00   400.00    40.00 .תוינכתה יפל ,דוסי וא ,ןוגיעה יוסיכל הטזור רטמ   
      
תנוולגמ תכתמ יושע יפנכ-וד תכתמ רעש     90.01.9137
ןווגב עבצ ללוכ( רונתב עובצו םח ןוולגב      
בחור תדימב ,)ע"וש וא טיירמא תמגודכ ילאטמ      
,םידומע ללוכ .'מ 2 הבוגבו 'מ 5.4 תיללכ      
,תוריקל ןוגיע וא/ו דוסיל ןוגיעו ןוטב תודוסי      
םירוצעמ ,תוקטלפ ,ןוגיעה יוסיכל הטזור      
םיחירב יתב ,םיחירב ,םיריצ ,)רצע יטנמלא(      
תוידי ,ףוצירב וא עקרקב דוסי םע םינגועמ      
םיטנמלאה לכו הליענל "םיינזוא" ,החיתפל      
יפל טלפמוק לכה .תמלשומ הלועפל םישרדנה      

 14,000.00 7,000.00     2.00 )gniward pohs שיגהל ןלבקה לע( תוינכתה 'חי   
      

179,143.75 10.09.42 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../129 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     129 3 זרכמ - קפא תואנ
הנוכשה - ףונ חותיפ תודובע 42 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

179,143.75 מהעברה      

      

      
תנוולגמ תכתמ יושע יפנכ-וד תכתמ רעש     90.01.9147
ןווגב עבצ ללוכ( רונתב עובצו םח ןוולגב      
בחור תדימב ,)ע"וש וא טיירמא תמגודכ ילאטמ      
תודוסי ,םידומע ללוכ .'מ 2 הבוגבו 'מ 2 תיללכ      
הטזור ,תוריקל ןוגיע וא/ו דוסיל ןוגיעו ןוטב      
יטנמלא( םירוצעמ ,תוקטלפ ,ןוגיעה יוסיכל      
םינגועמ םיחירב יתב ,םיחירב ,םיריצ ,)רצע      
,החיתפל תוידי ,ףוצירב וא עקרקב דוסי םע      
םישרדנה םיטנמלאה לכו הליענל "םיינזוא"      
תוינכתה יפל טלפמוק לכה .תמלשומ הלועפל      

  8,000.00 4,000.00     2.00 )gniward pohs שיגהל ןלבקה לע( 'חי   

187,143.75 10 קרפ תת 10.09 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

187,143.75 תונוש 09 כ"הס  

11,295,995.25 הנוכשה - ףונ חותיפ תודובע כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../130 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     130 3 זרכמ - קפא תואנ
הלגוחה - ףונ חותיפ תודובע 52 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

04 ק ר פ  04 ק ר פ       

      

1.04 ק ר פ  10.04 ק ר פ  ת ת       

      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0260
לש "עוביר" גוסמ ,ינועבצ רמג ,02/02 תודימב      

 22,050.00    63.00   350.00 .)%05 תוכרדמ( ע"ש וא "ןייטשרקא" ר"מ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0261
לש "עוביר" גוסמ ,ינועבצ רמג ,01/01 תודימב      

 21,060.00    70.20   300.00 .)%05 תוכרדמ( ע"ש וא "ןייטשרקא" ר"מ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0265
לש "עוביר" גוסמ ,ןבל רמג ,02/02 תודימב      

  9,288.00    77.40   120.00 .)תוכרדמ( ע"ש וא "ןייטשרקא" ר"מ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0270
תרצות ,"ןבלמ" גוסמ מ"ס 02/01 תודימב      

 50,400.00    63.00   800.00 .)הדרפמ( ינועבצ רמגב ,ע"וש וא "ןייטשרקא" ר"מ   
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0400
םע( "ירכרוכ" ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
6/02/02 תודימב מ"ס 06 בחורב ,)תוטילב      

 14,850.00   270.00    55.00 .)היצח רבעמ( דוסי תוברל מ"ס ר"מ   
      
6/02/02 םיספ םע םירוויעל הנווכהו ןומיס ןבא     40.01.0410

 16,200.00   270.00    60.00 .ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ "ירכרוכ" ןווגב מ"ס ר"מ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.01.0700

 33,390.00    47.70   700.00 ) ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה(  . רופא רטמ   
      

 34,650.00    49.50   700.00 ןוטסרקא / ירכרוכ רמג רובע ןג ןבאל תפסות רטמ  40.01.0730
      
סג טגרגא םע מ''ס 5 יבועב 52 צ''את     40.01.0900
01-86GP  ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד/יריג      

  4,860.00    24.30   200.00 )םיינפוא ליבש( ר"מ   
      
םינבאה לדוג ,תינוגילופ תובכש ןבאב ףוציר     40.01.0910
ןבאה ןווג ,מ"ס 5 יבועב ,מ"ס 05-03/05-03      

 61,200.00   153.00   400.00 בוהצ-ירכרוכ ר"מ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0920
לע רמג ,"הטקש הנייס" גוסמ 51*51 תודימב      
לש "םירופא לייטקוק" ןבל טלמ סיסב      

245,700.00   117.00  2100.00 ע"וש וא "ןייטשרקא" ר"מ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0930
לע רמג ,"הטקש הנייס" גוסמ 5.7*5.7 תודימב      
וא "ןייטשרקא" לש "ירכרוכ" ןבל טלמ סיסב      

 43,290.00   117.00   370.00 ע"וש ר"מ   

556,938.00 10.04.52 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../131 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     131 3 זרכמ - קפא תואנ
הלגוחה - ףונ חותיפ תודובע 52 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

556,938.00 מהעברה      

      

      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0940
הנייס" גוסמ,רופא ןווגב ,5.7*5.7 תודימב      

 15,750.00   105.00   150.00 )תורכיכ( ע"וש וא "ןייטשרקא" לש "הטקש ר"מ   
      
תודימב ,תרגסמ ץעל המוג םוחית ןבא     40.01.0950
וא "ןייטשרקא" לש רופא רמג ,01/001/001      

  3,375.00    75.00    45.00 ןוטב דוסי ללוכ ,ע"וש 'חי   
      
גוסמ ,תיטימולוד ,השק תיעבט ןבאמ ףוציר     40.01.0960
תוכיא הווש וא "ןורבח" וא "תיז ריב" וא "ןומר"      
תבחרב םייקה תמגודכ ןווגו דוביעב ,רשואמ      
מ"ס 6 יבועב ,טנמצ לוח ללוכ ,םינבה קראפ      

 23,850.00   238.50   100.00 .מ"ס 04/06 דע תודימב ר"מ   

599,913.00 1.04 קרפ 10.04 כ"הס  

      

6.04 ק ר פ  60.04 ק ר פ  ת ת       

      
תפסותב הלועמ ביטמ ןג תמדא יולימ     40.06.0040
יבוע ,םנודל ק"מ 02  לש תומכב טסופמוק      
,תוגורעב מ"ס 04 וא םיצע יחתפב מ"ס 001      
םיהבג יפל ןוניגה חטשב רושייו רוזיפ ללוכ      

 13,500.00    45.00   300.00 .םיננכותמ ק"מ   
      
תעירימ )תויתשת לע הנגהל( םישרוש ליבגמ     40.06.0050
םירבוחמ םיגורא אל םיביסמ ןליפורפילופ      
ןקת יפל םישרוש תרידחל הדימע .םוחב      
תוארוה יפל הנקתהה .MID 2604 ימואלניבה      
,חטשה יאנת יפל שרדיתש הרוצ לכב ,ןרציה      

  4,536.00    75.60    60.00 ליבגמה טרפ יפלו תיתשתהמ ינקת קחרמב ר"מ   

 18,036.00 6.04 קרפ 60.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

617,949.00 04 קרפ 04 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../132 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     132 3 זרכמ - קפא תואנ
הלגוחה - ףונ חותיפ תודובע 52 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

14 ק ר פ  14 ק ר פ       

      

1.14 ק ר פ  ת ת  10.14 ק ר פ  ת ת       

      
היקשה תורוניצ      
      
ללוכ(   01 גרד מ''מ 36 ןליתאילופ רוניצ     41.01.0300

  1,215.00    24.30    50.00 )הריפח רטמ   
      
ללוכ(     6 גרד מ''מ 05 ןליתאילופ רוניצ     41.01.0350

  4,071.60    14.04   290.00 )הריפח רטמ   
      
ללוכ(     6 גרד מ''מ 04 ןליתאילופ רוניצ     41.01.0360

  4,860.00    10.80   450.00 )הריפח רטמ   
      
ללוכ(     6 גרד מ''מ 23 ןליתאילופ רוניצ     41.01.0370

  4,222.80     8.28   510.00 )הריפח רטמ   
      
ללוכ(     6 גרד מ''מ 52 ןליתאילופ רוניצ     41.01.0380

  6,175.80     6.57   940.00 )הריפח רטמ   
      
ללוכ(     6 גרד מ"מ 61 ןליתאילופ רוניצ     41.01.0385

    331.20     4.14    80.00 )הריפח רטמ   
      
ףוטפט תורוניצ      
      
3.2 לש הקיפסב מ''מ 61 תסוומ ףוטפט רוניצ     41.01.0450

 13,251.60     3.24  4090.00 'מ 5.0 לכ חוורמ ש/ל רטמ   
      
3.2 לש הקיפסב מ''מ 61 תסוומ ףוטפט רוניצ     41.01.0470

    594.00     2.97   200.00 'מ 0.1 לכ חוורמ ש/ל רטמ   
      
הריפח אלל םיזקנמ/םיקלחמ תורוניצ      
      

    468.00     9.36    50.00 4 גרד מ''מ 23 זקנמ/קלחמ ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.01.0680
      

    554.40     7.92    70.00 4 גרד מ''מ 52 זקנמ/קלחמ ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.01.0690
      

    135.00     4.50    30.00 4 גרד מ''מ 61 זקנמ/קלחמ ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.01.0700
      
תרושקת לוורשכ םישמשמה תורוניצ      
      
,מ''מ 3 תוחפל ןפוד יבוע ןליתאילופ תורוניצ     41.01.0710
05  תרושקת רוניצ Y.Y.N ידיג וד לבכ ללוכ      
הנמטה ,הריפח ללוכ,ר''ממ 5.1 יבועב מ''מ      

    472.50    18.90    25.00 יוסיכו רטמ   
      
מ''מ 3 תוחפל ןפוד יבוע ןליתאילופ תורוניצ     41.01.0720
05 תרושקת רוניצ  Y.Y.N ידיג וד לבכ ללוכ      

     85.50    17.10     5.00 הנמטהו הריפח אלל ,ר''ממ 5.1 יבועב מ''מ רטמ   

 36,437.40 10.14.52 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../133 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     133 3 זרכמ - קפא תואנ
הלגוחה - ףונ חותיפ תודובע 52 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 36,437.40 מהעברה      

      

      
תכרעמ ישארל הנגה תונורא      
      
-כ לדוגב IGF רטסאילופמ הנגה ןורא     41.01.0770

  3,105.00 3,105.00     1.00 סמ'' 43/411/011 'חי   
      
ללוכ ,ימורט ןוטבמ תכרעמ שאר ןוראל החמוג     41.01.0826

  1,395.00 1,395.00     1.00 .ןרציה תויחנה יפל ןוגיע 'חי   
      

  5,220.00 5,220.00     1.00 ףוטפטל 5.1'' טרדנטס תכרעמ שאר 'חי  41.01.0840
      
רוביחל ,ילמשח טלפ + 5.1" ימרז בר םימ דמ     41.01.0913

  1,125.00 1,125.00     1.00 הנגה זגרא ללוכ ,םימ רוקמב 'חי   
      
ןוניגל ףוגמ      
      

    432.00   432.00     1.00 םוקאו יטנא + 1'' ןוניגל הזנורב ףוגמ 'חי  41.01.0920
      

  2,250.00   562.50     4.00 םוקאו יטנא + 5.1'' ןוניגל הזנורב ףוגמ 'חי  41.01.0930
      
םינוש םיטרפ      
      

  3,351.60    17.10   196.00 ץע תיקשה טרפ 'חי  41.01.0980
      

    378.00    25.20    15.00 לקד תיקשה טרפ 'חי  41.01.0990
      
תכרעמ שאר      
      
זרב( ףוטפט תוחולשל זוקינ תוכרב טרפ     41.01.1010

  3,672.00   229.50    16.00 )הפיטש 'חי   
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 08 רטוקב הרקב את     41.01.1015
םע ןוט 5.21 סמועל עבורמ וא מ"ס 06-05      
תפצר תוברל 'מ 05.1 דע קמועב ,תושרה למס      

 15,750.00 1,125.00    14.00 ץצח 'חי   
      

    432.00   216.00     2.00 םוקאו יטנא טרפ 'חי  41.01.1030
      

  1,242.00 1,242.00     1.00 5.1'' םימ רוקמל תורבחתה טרפ 'חי  41.01.1060
      

  2,034.00 2,034.00     1.00 5.1'' ח''זמ טרפ 'חי  41.01.1130
      
היקשה תכרעמל בושחמ      
      

  8,640.00 8,640.00     1.00 CD/CA םיזרב 8 דע ''תיטוחלא'' הצק תדיחי 'חי  41.01.1200
      
לגרס ג''ע ידיג וד ,יכרד תלת דייאנלוס     41.01.1230

  1,566.00   261.00     6.00 AC/DC 'חי   
      

 87,030.00 10.14.52 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../134 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     134 3 זרכמ - קפא תואנ
הלגוחה - ףונ חותיפ תודובע 52 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 87,030.00 מהעברה      

      

      
  1,755.00 1,755.00     1.00 םירבצמ 2 ללוכ יראלוס לנפ 'חי  41.01.1240

      
 37,170.00     5.31  7000.00 רטיל 1 לכימב חמצ 'חי  41.01.1310

      
 10,800.00    10.80  1000.00 רטיל 3 לכימב חמצ 'חי  41.01.1320

      
הבוגו מ"מ 52 םומינימ עזג רטוק שוגב חמצ     41.01.1370

  1,620.00   162.00    10.00 .)7 לדוג( מ"ס 071 -מ לחה 'חי   
      
הבוגו מ"מ 83 םומינימ עזג רטוק שוגב חמצ     41.01.1380

  2,115.00   211.50    10.00 מ"ס 052 -מ לחה 'חי   
      
הבוגו מ"מ 05 םומינימ עזג רטוק שוגב חמצ     41.01.1390

  2,835.00   283.50    10.00 .)8 לדוג( מ"ס 003 -מ לחה 'חי   
      
ריחמה( הקתעהל םידעוימ אלש םיצע םוזיג     41.01.1705
רזוח םוזיג ללוכ ,)טלפמוק ץע םוזיגל סחייתמ      

 29,812.50   238.50   125.00 ךרוצה יפל 'חי   
      
לוורשכ םישמשמה תורוניצ      
      

  5,985.00    31.50   190.00 01 גרד מ''מ 57  ןליתאילופ רוניצמ לוורש רטמ  41.01.2100
      

 24,570.00    63.00   390.00 01 גרד מ''מ 011 ןליתאילופ רוניצמ לוורש רטמ  41.01.2114
      

 15,120.00    90.00   168.00 5.21 גרד 6" .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש רטמ  41.01.2292
      

 20,250.00   135.00   150.00 5.21 גרד  8" .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש רטמ  41.01.2302
      

  7,700.00    70.00   110.00 5.21 גרד  4" .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש רטמ  41.01.9000

246,762.50 1.14 קרפ תת 10.14 כ"הס  

      

3.14 ק ר פ  30.14 ק ר פ  ת ת       

      
  2,280.00     0.57  4000.00 .םיפוצירו ןוניג יחטשב הרבדהו סוסיר ר"מ  41.03.0280

  2,280.00 3.14 קרפ 30.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

249,042.50 14 קרפ 14 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../135 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     135 3 זרכמ - קפא תואנ
הלגוחה - ףונ חותיפ תודובע 52 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

44 ק ר פ  44 ק ר פ       

      

1.44 ק ר פ  10.44 ק ר פ  ת ת       

      
הבוגב רונתב העובצו תנוולוגמ  תוחיטב  רדג     44.01.0050
ילרוא" לש 5005 ט"קמ ,"תרנכ" םגד ,'מ 09.0      

 45,000.00   180.00   250.00 .)הדרפמ( ע"וש וא "תורדג רטמ   
      
הבוגב רונתב העובצו תנוולוגמ הכלוה רדג     44.01.0900
לש 4004 ט"קמ ,"לופכ הקעמ" םגד ,'מ 00.1      

 11,700.00   234.00    50.00 .)העסמ לובגב( ע"וש וא "תורדג ילרוא" רטמ   

 56,700.00 1.44 קרפ 10.44 כ"הס  

      

2.24 ק ר פ  20.44 ק ר פ  ת ת       

      
תקיצי סיסב םע מ"ס 071 ךרואב ןג לספס     44.02.0900
,די דעסמ ללוכ ,עובצו בצועמ ץע יבלשו לזרב      
םחש" תרצות ,5801 ט"קמ "םילג" םגד      

 12,336.00 2,056.00     6.00 .ע"וש וא "אכירא 'חי   
      
ט"קמ "םי-לג" םגד ,תכתמ דלש ג"ע ,ץע לספס     44.02.0910
071 ךרואב ,ע"וש וא "אכירא םחש" לש 5801      
ןרציה יפל ןוגיעו דוסי ,רוביח ירזיבא ללוכ ,מ"ס      

  8,000.00 2,000.00     4.00 .תוינכתהו 'חי   

 20,336.00 2.24 קרפ 20.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 77,036.00 44 קרפ 44 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../136 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     136 3 זרכמ - קפא תואנ
הלגוחה - ףונ חותיפ תודובע 52 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15 ק ר פ       

      

,ה ב י צ ח  ,ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  -  10.15 ק ר פ  ת ת       

ק ו ד י ה ו  ה ש י ב כ       

      
קמועל ,רופחה רמוחה קוליס ללוכ הריפח     51.01.0900

  3,300.00    16.50   200.00 .תוינכתה יפל ,)םיצעל לודיג תיב( מ"ס 001 ק"מ   

  3,300.00 קודיהו השיבכ ,הביצח ,רפע תודובע -  10.15 כ"הס  

      

ת ו ר ד ג ו  ה ד ל פ  ת ו ק ע מ  33.15 ק ר פ  ת ת       

ת ו ח י ט ב       

      
'מ 8.1 הבוגל םייק ץע ביבס תירוכסיא תפיטע     51.33.0010

  6,900.00   115.00    60.00 .ידיג בר לזרב טוחב הריגסו רטמ   
      

 40,500.00    40.50  1000.00 .תינמז תילרטסוא רדג רטמ  51.33.4510

 47,400.00 תוחיטב תורדגו הדלפ תוקעמ 33.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 50,700.00 15 קרפ 15 כ"הס  

994,727.50 הלגוחה - ףונ חותיפ תודובע כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../137 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     137 3 זרכמ - קפא תואנ
.לגר יכלוה רשגב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-לתה בוחר 62 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  , ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       

. ה ר ו א ת ו       

      

ם י ל י ב ו מ  - ה ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  10.80 ק ר פ  ת ת       

.ת ו י נ ב ו  ת ו ק י צ י  ת ו ר י פ ח  , ם י ל ב כ  ,      

      
ועצובי רטמ 07.0 לעמ קמועל תוריפח       
טרפמ האר ,ןופיד יטרפ ,םיאתמ ןופיד שומישב      
שיבכה  ןנכתמ תורעהו יללכ      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.01.0010
רב ןומיס מ"מ 2.3 ןפוד יבועב  מ"מ 011 רטוק      
ןומיס טרסו לוורשה תווצק יעקרק לע אמייק      

  4,752.00    26.40   180.00 ינקת רטמ   
      
מ"מ 57 יתבכש וד ירושרש יעקרק תת רוניצ     08.01.0020

  8,448.00    14.08   600.00 ןוטב תקיציב וא עקרקב ןומט רטמ   
      
מ"מ 05 יתבכש וד ירושרש יעקרק תת רוניצ     08.01.0030

  2,640.00     8.80   300.00 ןוטב תקיציב וא עקרקב ןומט רטמ   
      
מ"מ 04 יתבכש וד ירושרש יעקרק תת רוניצ     08.01.0035

    880.00     8.80   100.00 ןוטב תקיציב וא עקרקב ןומט רטמ   
      
"ןורירמ" סופיטמ םיחישק םייטסלפ תורונצ     08.01.0040
תואספוק  תוברל ,מ"מ  32 רטוקב      
יטוח   ,'וכו םירוביח ,תופומ ,תויטרדנטס      

  2,376.00     7.92   300.00 .שומישל  םינכומ  הכישמ רטמ   
      
63"ןורירמ" סופיטמ םיחישק םייטסלפ תורונצ     08.01.0050

  5,720.00    11.44   500.00 .מ"מ 4 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ רטוק מ"מ רטמ   
      
ןיילירמ סופיטמ םיחישק םייטסלפ תורונצ     08.01.0055
4 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 52 רטוקב      

    492.80     6.16    80.00 .מ"מ רטמ   
      
הריפחב ,מ"מ 32 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ     08.01.0056

  2,112.00     7.04   300.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ רטמ   
      
ללוכ מ"מ 011 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0060
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

    880.00    17.60    50.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
רטוקב ,035 י"ת יפל שימג ןוולוגמ הדלפ רוניצ     08.01.0070

  7,920.00    26.40   300.00 ריקל וא דומעל הטסורינ יקבח םג ללוכ 3\4" רטמ   
      
ןווגב עובצ 0.2"-5.1" רטוקב ןבלוגמ רוניצ     08.01.0080
דומע ג"ע וא ןיינב ריקל דומצו ןימזמה תריחבל      
עקרקה ךותב מ"ס 03-כ קמועל דע תולש םע,      

  2,112.00    52.80    40.00 .הרואתל לבכ לע הנגהל רטמ   

 38,332.80 10.80.62 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../138 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     138 3 זרכמ - קפא תואנ
.לגר יכלוה רשגב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-לתה בוחר 62 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 38,332.80 מהעברה      

      

      
ןווגב עובצ 0.3"-5.1" רטוקב ןבלוגמ רוניצ     08.01.0085
דומע ג"ע וא ןיינב ריקל דומצו ןימזמה תריחבל      
עקרקה ךותב מ"ס 03-כ קמועל דע תולש םע,      

  5,280.00    88.00    60.00 הרואתל לבכ לע הנגהל רטמ   
      
מ"מ 001X001 תודימב ןבלוגמ חפמ הלעת     08.01.0090

  6,160.00    88.00    70.00 ל"נכ חפ הסכמ ללוכ רטמ   
      
לחשומ ר"ממ 61X4 ו"ק EPLX" 1/6.0" לבכ     08.01.0100

  3,520.00    35.20   100.00 .עקרקב ןומט וא רוניצב רטמ   
      
לחשומ ר"ממ 61X5 ו"ק EPLX" 1/6.0" לבכ     08.01.0105

  9,680.00    44.00   220.00 עקרקב ןומט וא רוניצב רטמ   
      
לחשומ ר"ממ 52X5 ו"ק EPLX" 1/6.0" לבכ      08.01.0106

 24,948.00    71.28   350.00 עקרקב ןומט וא רוניצב רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.01.0110
    )EPLX(  גוסמ  YX2N01 ךתחבX5 ר"ממ  

  1,584.00    31.68    50.00 .ל"נכ רטמ   
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.01.0120
    )EPLX(  גוסמ  YX2N 4 ךתחבX5 ר"ממ  

  5,016.00    16.72   300.00 .ל"נכ רטמ   
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.01.0125
    )EPLX(  גוסמ  YX2N 5.2 ךתחבX5 ר"ממ  

  1,144.00    11.44   100.00 .ל"נכ רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.01.0130
    )EPLX(  גוסמ  YX2N 6 ךתחבX5 ר"ממ  

    968.00    19.36    50.00 .ל"נכ רטמ   
      
ליגר ר"ממ 4X3 ךתחב ל"נכ יעקרק תת לבכ     08.01.0140

    880.00     8.80   100.00 .ל"נכ YX2N גוסמ )EPLX( שימג וא רטמ   
      
ליגר ר"ממ 5.2X3 ךתחב ל"נכ יעקרק תת לבכ     08.01.0145

  2,464.00     7.04   350.00 .ל"נכ YX2N גוסמ )EPLX( שימג וא רטמ   
      
שומישל 42x2 5.taC ךתחב GWA גוסמ  לבכ     08.01.0150

 28,160.00     8.80  3200.00 "רודלט" תרצות תמגוד  ,)roodtuO( ץוח רטמ   
      

  2,200.00    22.00   100.00 .X1 ר"ממ 53 היולג תשוחנמ הקראה דיג רטמ  08.01.0160
      

    352.00     7.04    50.00 ר"ממ 01 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  08.01.0170
      
ריחמה. 'מ 4.0 בחורב 'מ 00.1 קמועב הלעת     08.01.0180

  5,148.00    34.32   150.00 .MSLC גוסמ היצח לעמ יולימ ללוכ רטמ   

135,836.80 10.80.62 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../139 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     139 3 זרכמ - קפא תואנ
.לגר יכלוה רשגב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-לתה בוחר 62 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

135,836.80 מהעברה      

      

      
ריחמה.'מ 6.0 בחורב 'מ 02.1 קמועב הלעת     08.01.0190

  2,112.00    42.24    50.00 .MSLC גוסמ היצח לעמ יולימ ללוכ רטמ   
      
רוסינ ללוכ םייק שיבכ תיצחב הלעתל תפסות     08.01.0200

  2,376.00    79.20    30.00 טרופמכ טלפסא ןוקתו רטמ   
      
ןוקית ללוכ תמייק הכרדמ  תחיתפל תפסות     08.01.0210

  1,848.00    61.60    30.00 .טלפסא וא תובלתשמ םינבא רטמ   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט  םילבכל הרקב את     08.01.0220
י"ת יפל  521B  הסכמ ללוכ, מ"ס  001 קמועב      

  4,616.00 1,154.00     4.00 489. 'חי   
      
לע הנקתה רובע  הרקב אתל ריחמ תפסות     08.01.0230
םיחתפ ךותיח תרנצה יוליג ללוכ תמייק תרנצ      

    621.28   310.64     2.00 'פמוק .ןוטיב תנקתה תרנצב  
      
הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     08.01.0240
למס  ללוכ  ןקלוו תקציימ יושע הרקב אתל      
בותיכהו הקיציב  עובט  הייריעה/הצעומה      
תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמהלע יטנוולרה      
יפל  984 י"ת יפל 521B הסכמה ןקלוו תקציימ      

    711.04   177.76     4.00 'פמוק .הכרדמב הנקתהל , עוציב טרפ  
      

 19,360.00 19,360.00     1.00 'פמוק .טלפמוק תינכותב עיפומכ  רשגל דוסי תקראה 08.01.0250

167,481.12 .תוינבו תוקיצי תוריפח , םילבכ , םיליבומ - הרואתל תונכה 10.80 כ"הס  

      

.ה ר ו א ת  י פ ו ג ו  י ד ו מ ע  20.80 ק ר פ  ת ת       

      
,ינוק דומע רובע םילגד ינשל םילגד קיזחמ     08.02.0010

    888.00    88.80    10.00 .דומע לש עבצב עובצ ,ןמותמ וא לוגע 'חי   
      
היושע 'מ 8.01 \ 8.8 דומעל הדיחי עורז     08.02.0020
001-כ לש ךרואב ףופכ ןוולוגמ לזרב רוניצמ      
תרבוחמ )תינכותב ןייצמיכ  סנפ הבוג( מ"ס      
.טלפמוק - המיטאו ןלא יגרב םע הרואת דומעל      

    390.72   390.72     1.00 .155080 ףיעס 80 טרפמ יפל 'חי   
      

  4,474.80   497.20     9.00 . מ"ס 051 ךרואב הלופכ  ל"נכ עורז 'חי  08.02.0030
      

    239.36   239.36     1.00 דחא סנפל - ת"מאמ 1 םע םירוביח שגמ 'חי  08.02.0040
      

  2,716.56   301.84     9.00 םיסנפ 2ל - ת"מאמ 2 םע םירוביח שגמ 'חי  08.02.0050
      

    354.64   354.64     1.00 םית"מאמ 3 םע םירוביח שגמ 'חי  08.02.0060
      
      

  9,064.08 20.80.62 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../140 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     140 3 זרכמ - קפא תואנ
.לגר יכלוה רשגב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-לתה בוחר 62 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  9,064.08 מהעברה      

      

      
CEA תרצות 2 ולטיא  םגד דומעל הרואת ףוג     08.02.0070
א"מ 525 , םילודומ 6 - דל תורונ םע הילטיא      
תכירצ .S-ETS הירטמוטופ .ןיוולק 0003      

 17,424.00 2,904.00     6.00 .טאו 611 קפסה 'חי   
      
rederhcS  תרצות,oeceT-2 םגד תרואת ףוג     08.02.0080
.ןיוולק 0003 א"מ 007 , םילודומ 2- דל תורונ      

 16,896.00 2,816.00     6.00 .טאו 701 קפסה תכירצ .2015 הירטמוטופ 'חי   
      
35L46ERUTUF םגד דומעל הרואת ףוג     08.02.0090
    A-REV  תרצות CETNI 4 - דל תורונ םע  
הירטמוטופ .ןיוולק 0003 א"מ 035 , םילודומ      

 15,312.00 2,552.00     6.00 .טאו 011 קפסה תכירצ .ii epyt 'חי   
      
תרצות ,FA-4 םגדמ  תורהנמ תרואת ףוג     08.02.0130
    rederhcS  תקיצימ יושע ,ןנכתמה י"ע רשואמ  
תגרד לעב ,רונתב עובצ דבלב םוינימולא      
9821 םגדמ רוטקלפר 2 ללוכ, PI 66- תומיטא      
תיכוכז םע רוא רזפמ , הרואתה ףוג ךותב      
דויצ תוכרעמ 2.ימרט םלהב הדימע תמסוחמ      
ג"לנ תורונל הלעפה דויצ תללוכה תילרגטניא      
הרונה לש ןיקת לועפתל תמאותה טאו 051      
רפוס ג"לנ תרונ ללוכ .הרואתה ףוג ךותב      
תרונל ןמול 00571 לש רוא תקופת תולעב      

 13,024.00 3,256.00     4.00 . רשואמ ע"ש וא הנקתה ירזיבא ללוכ טאו 051 'חי   

 71,720.08 .הרואת יפוגו ידומע 20.80 כ"הס  

      

.ת ו נ ו ש  30.80 ק ר פ  ת ת       

      
ךתחב יעקרק תת למשח לבכ לע יסקופא תפומ     08.03.0030

    334.40   334.40     1.00 .ר"ממ 05x4 דע  'חי   
      

  1,598.08   799.04     2.00 החוש ללוכ הקראה תדורטקלא 'חי  08.03.0040
      
תרדחה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     08.03.0050
שגמב םיקדהמ תפסוה ,דוסיה ךרד ףסונ רוניצ      

    887.04   443.52     2.00 'פמוק .םירזיבא  
      
דע תרושקת/למשח תמייק החושל תורבחתה     08.03.0060

  1,689.60   422.40     4.00 'פמוק םינק 4  
      

    140.80    70.40     2.00 םייק םירוביח שגמל רפמא 6 ת"מאמ תפסות 'חי  08.03.0070
      
      
      
      
      

  4,649.92 30.80.62 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../141 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     141 3 זרכמ - קפא תואנ
.לגר יכלוה רשגב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-לתה בוחר 62 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,649.92 מהעברה      

      

      
םואית -  :ללוכ ןקתמל למשח רוביחב לופיט     08.03.0080
למשח קדוב תנמזה - .למשח תרבח םע אלמ      
ןקתמה רוביחלו  ותלבקל דע ןקתמה תקידבל      
י"פע סופיא עוציב - .םולשת ללוכ תשרל      

  1,320.00 1,320.00     1.00 .י"חח תויחנה 'חי   
      
עוציבה תפוקתה לוכל תינמז הרואת ןקתמ     08.03.0090
, םידומע ,תודוסי ללוכ ןמזה תלבגה אלל      
ויצ תואספוק, תועורז ,םיסנפ , םינגוע ,  םילבכ      
, הניקת הלעפהל םישרדנה םירזיבאה לכו      
ללוכ רתאה ךותב הקתעהו הקוזחת ללוכ      
- טלפמוק ריחמה .ךמסומ קדוב לש הקידב      

 31,680.00 10,560.00     3.00 'פמוק .'מ 001ל  
      
, ןוטב תוחמוג ללוכ A 08X3 -ל רואמ תיזכרמ     08.03.0100

 24,851.00 24,851.00     1.00 .תינכות יפל םירזיבא , לוקוס 'חי   
      
לש קותינ ללוכ תמייק רואמ תייזכרמב לופיט     08.03.0110
היזכרממ תונזה יוניש ךרוצל םימייק םילגעמ      
, שרדיו הדימב םית"מאמ תפסות ,  השדח      
השדח ו/וא תמייק הרואת תכרעמל תורבחתה      
- הניקת הלעפהל תושרדנה תודובעה לכ ללוכ      

  2,640.00 2,640.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
וא ריקב עוקש הנקתהל רבעמ תואספוק     08.03.0120
מ"ס 7.6x01x4.61 תודימב הרקית      
הסכמ םע הריגס, PI-66 ןיירושמ רטסאילופמ      
ז"אמ ללוכ , הציחל אלל םיגרב 4ו      
לש המגודל שרדיו הדימב ןולחו,םיקדהמ,      

  7,450.00   149.00    50.00 SAREL. 'חי   
      
וא ריקב עוקש הנקתהל רבעמ תואספוק     08.03.0130
תקיצימ מ מ" 051x052x053 תודימב הרקית      
םיגרב 4ו הסכמ םע הריגס, PI-66 םוינימולא      
לש המגודל םיקדהמ, ז"אמ ללוכ , הציחל אלל      

  5,280.00   440.00    12.00 .SAREL 'חי   
      
יפל 22  שיבכ רבעמ תרואתל הקולח חול     08.03.0140
לדוגב ןיירושמ רטסאילופ ןוראמ הייונב תינכות      
    051x052x053 5 םגד המגודל מ"מEKW לש  
,םישרדנה םירזיבאהו דויצה לכ  ללוכ , וקסינ      
- רתומה למשחה דויצה לש ילמשח רוביח      
M&K SNIMEIS ,קינכמלט ,BBA ןיר'ג ןילרמ      

  1,936.00   968.00     2.00 .סדנהמה רושיאב הנתומ ,ךרע הווש רחא וא 'חי   
      
      
      
      

 79,806.92 30.80.62 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../142 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     142 3 זרכמ - קפא תואנ
.לגר יכלוה רשגב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-לתה בוחר 62 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 79,806.92 מהעברה      

      

      
ללוכ רשגב תיביטרוקד הרואתל הקולח חול     08.03.0145
לכ ללוכ ןיירושמ רטסאילופ חול הנבמ      
ןוטב לוקס ללוכ רורווא,םישרדנה םירזיבאה      

 12,320.00 6,160.00     2.00 'פמוק )םירביירדו םיקפס ללוכ אל ריחמ( 'כת יפל לכה  
      
ללוכ םייק דומע לע םייק הרואת ףוג תפלחה     08.03.0160
הרויש םוקמל  ותלבוה ןשיה ףוגה קורפ      
אל( ומוקמב שדח הרואת ףוג תנקתהו חוקפה      

  2,376.00   264.00     9.00 'פמוק .)שדחה ףוגה תולע ללוכ  
      
יפל רחא עורזב םייק דומע לע עורז תפלחה     08.03.0170
םוקמל תקרופמה  עורזה תלבוהו .תינכות      

  1,980.00   220.00     9.00 'פמוק .)עורזה תולע ללוכ אל( חוקפה הרויש  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     08.03.0180
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      
- 1 'חי רואמה ןקתב הרואתה ןקתמ תדימע      

  2,662.88 2,662.88     1.00 3500. 'חי   
      
בוחר טוליש דומע לא רואמ דומעמ תורבחתה     08.03.0190
רוניצ תסנכה,הביצח ,הריפח תוברל ראומ      

    621.28   621.28     1.00 'פמוק .ןוטב ינוקיתו מ"מ 80 ירושרש  
      
גיצנ חוקיפב ,םימייק םיווק רותיאל םישושיג     08.03.0200
,'מ 5.1 קמוע דע הריפח תוברל ,יטנוולר תושר      
ללוכ ,םיידיב וא םילכב 'מ 1 ךרוא ,'מ 1 בחור      

  1,056.00   528.00     2.00 'פמוק ותומדקל חטשה תרזחה  
      
ורוביח ךרוצל תומייק תויתשתב לופיט     08.03.0210
יאת תחיתפ תוברל השדח הרואת תכרעמל      
םילוורשו תורוניצ תוניקת תקידב ,הרקב      
לכה ,הכישמ יטוח תמלשה ,רבכע תרבעהב      

  2,640.00 2,640.00     1.00 'פמוק הייריע גיצנ חוקיפב  

103,463.08 .תונוש 30.80 כ"הס  

      

.ת ו ק ת ע ה ו  ם י ק ו ר י פ  40.80 ק ר פ  ת ת       

      
תוללוכתוקתעהו קוריפ תודובעל םיריחמ      
תינמזה הרואתה תקוזחתו הנקתה , הקפסה      
.ךרוצה תדימב תוליעפ תפוקת לכ ךשמב      
      
רטמ 21 דע הבוגב  םייק הרואת דומע קוריפ     08.04.0010
חקפמה הרויש םוקמל ויוניפו עורזו סנפ ללוכ      

    440.00   440.00     1.00 .ןוטב דוסי קוליסו למשח ירוביח קוריפ ללוכ 'חי   
      

    228.80   228.80     1.00 םייק ראומ רורמת/טלש קוריפ 'חי  08.04.0020
      

    668.80 40.80.62 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../143 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     143 3 זרכמ - קפא תואנ
.לגר יכלוה רשגב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-לתה בוחר 62 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    668.80 מהעברה      

      

      
,שגמ קוריפ ללוכ םייק הרואת דומעב לופיט     08.04.0030
תפלחה ,דרפנב דדמנש שדח שגמל הפלחה      
גרובל תלדל גרוב תפלחה ,)זילפמ( הקראה ספ      

  7,920.00   880.00     9.00 'פמוק םייק ןקתמב םימגפ םימייקו הדימב הטסורינמ  

  8,588.80 .תוקתעהו םיקוריפ 40.80 כ"הס  

      

.ט ו ה  ת ר ב ח  ר ו ב ע  ת ו ד ו ב ע  70.80 ק ר פ  ת ת       

      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצח/תריפח     08.07.0010
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקת      
,הריפח יולימ ,תורנצה לעמ מ"ס 03 ינקית לוח      
.המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
הבוג וחיטביש ולאכ בחורבו קמועב הריפחה      
ןוילעה הצק לעמ מ"ס 07 לש ילמינימ יולימ      

  1,953.60    32.56    60.00 .הלעתה תריגסל רטמ   
      
תודובעל ןליתאילופ רוניצ תחנהו הקפסא     08.07.0020
36 רטוקב TOH תרבח תושירד יפל תרושקת      
ללוכ הנכומ הריפחב RDS 5.31 גוסמ מ"מ      
ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב ןוליינמ הכישמ טוח      

 30,096.00    16.72  1800.00 .םיאתמו ינקת רטמ   
      
רוסינ ללוכ םייק שיבכ תיצחב הלעתל תפסות     08.07.0030

  2,376.00    79.20    30.00 טרופמכ טלפסא ןוקתו רטמ   
      
ןוקית ללוכ תמייק הכרדמ  תחיתפל תפסות     08.07.0040

  1,848.00    61.60    30.00 .טלפסא וא תובלתשמ םינבא רטמ   
      
גוס לכמ "טוה" לש תמייק החושל תורבחתה     08.07.0050

    844.80   422.40     2.00 .מ"מ 36/57 ע.ק.י תורוניצ 6 םע אוהש 'חי   
      
ימורט ןוטבמ טוה את לש  הנקתהו הקפסא     08.07.0060
מ"ס 021 הלתמ יספ 2 םינגוע 3 ללוכ רזבואמ      
לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו ,גרס ,      
חקפמה תויחנה יפלו  טוה חוקיפב דמועה      
ללוכ  ) קזב םגד 6H )A2  גוסמ אתה רתאב      

 12,780.00 4,260.00     3.00 'פמוק .קזב טרדנטס יתכרדמ הסכמ  
      
טוה ילבכ הילתל 'מ 01 הבוג דע ץע ידומע     08.07.0070

  6,591.20   941.60     7.00 .ינמז 'חי   
      
תנקתהל םילתמ ללוכ בוק 1 לדוגב ןוטב תיבוק     08.07.0080

  7,268.80 1,038.40     7.00 .'מ 01 דע הבוגב ץע דומע 'חי   
      
יוניפו  רטמ 01 דע הבוגב ינמז דומע קוריפ     08.07.0090

  2,340.80   334.40     7.00 'פמוק .חקפמה הרויש םוקמל  
      

 66,099.20 70.80.62 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../144 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     144 3 זרכמ - קפא תואנ
.לגר יכלוה רשגב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-לתה בוחר 62 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 66,099.20 מהעברה      

      

      
לדוגב ינמז דומע סיסב לש ןוטב תייבוק יוניפ     08.07.0100

  1,848.00   264.00     7.00 'פמוק .חקפמה הרויש םוקמל בוק 1  
      
ללוכ עקרקל דומעמ ר"ממ 52 דע ךתחב ןגוע     08.07.0110

    396.00   132.00     3.00 .ג"ק 08       תלוקשמו הציב רוטלוזיא 'חי   
      
8 " רטוקב תורוניצ םע יקפוא חודיק     08.07.0120
51.00.80 ףיעס יפל הדידמה. ןליתאילופמ      

289,520.00   413.60   700.00 .יללכה טרפמב רטמ   

357,863.20 .טוה תרבח רובע תודובע 70.80 כ"הס  

      

.ק ז ב  ת ר ב ח  ת ו ד ו ב ע  80.80 ק ר פ  ת ת       

      
ללוכ 4" רוניצ םע תמייק החושל תורבחתה     08.08.0010
םילבכל תונגה ,חודיק י"ע תרנצ תרדחה      

    422.40   422.40     1.00 'פמוק החוש יוקינ ,ןומעפ תופומ ,םימייק  
      

  2,640.00 1,320.00     2.00 'פמוק 4" םינק 9 םע ךא ,ל"נכ 08.08.0020
      

  2,534.40    42.24    60.00 )06 בחור ,021 קמוע( קזב ווק רובע תוריפח רטמ  08.08.0030
      

    686.40    34.32    20.00 ) 04בחור ,001 קמוע( קזב ווק רובע תוריפח רטמ  08.08.0040
      
- תודובעל 5.31 .ע.ק.י בלצומ ןליתאילופ רוניצ     08.08.0050
05 רטוקב קזב תרבח תושירד יפל תרושקת      
ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ הנכוממ הריפחב מ"מ      

 26,928.00    14.96  1800.00 ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
לבח ,םימטא ללוכ מ"מ 52.3 ד"ע 4" תרנצ     08.08.0060
יפל קחרמ תרימשל םירסיייפס ,מ"מ8 הלחשה      
םלושמ לכה ,ןומיסו לוח דופיר ,תינכותב טוריפ      

  3,168.00    26.40   120.00 קזב םעטמ חקפמ י"ע רשואמו רטמ   
      
ימורט ןוטבמ קזב את לש  הנקתהו הקפסא     08.08.0070
מ"ס 021 הלתמ יספ 2 םינגוע 3 ללוכ רזבואמ      
לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו ,גרס ,      
חקפמה תויחנה יפלו  קזב חוקיפב דמועה      
הסכמ ללוכ  קזב םגד A2 גוסמ אתה רתאב      

 12,672.00 4,224.00     3.00 'פמוק .קזב טרדנטס יתכרדמ  
      
םילבכ תרבעה רחאל תומיייק תוחוש תריקע     08.08.0080
תרזחהו םיעצמב רוב יולימ ללכ ,שדח יאוותל      
תוארוה יפל תויראש יוניפ ותומדקל חטש      

  6,336.00 3,168.00     2.00 חוקיפה 'חי   
      
לכמ םייק קזב בוג תרקית)הכמנה( ההבגה     08.08.0090

    756.80   378.40     2.00 'פמוק םיגוסה  

 56,144.00 80.80.62 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../145 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     145 3 זרכמ - קפא תואנ
.לגר יכלוה רשגב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-לתה בוחר 62 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 56,144.00 מהעברה      

      

      
8 " רטוקב תורוניצ םע יקפוא חודיק     08.08.0100
51.00.80 ףיעס יפל הדידמה. ןליתאילופמ      

289,520.00   413.60   700.00 .יללכה טרפמב רטמ   

345,664.00 .קזב תרבח תודובע 80.80 כ"הס  

      

ת ר ב ח  ר ו ב ע  ת ו ד ו ב ע  90.80 ק ר פ  ת ת       

.ל מ ש ח       

      
דע בחורב 'מ 00.1 דע קמועב הלעתל הריפח     08.09.0010

  3,256.00    32.56   100.00 'מ 6.0 רטמ   
      
דע בחורב 'מ 02.1 דע קמועב הלעתל הריפח     08.09.0020

  3,800.00    38.00   100.00 'מ 6.0 רטמ   
      
מ"מ 522 רטוקב תרנצה הנקתהו הקפסה     08.09.0030
    001EP 71 גרדבRDS( 01( תויתשת רובע  
רשואמ מ"מ 01 הכישמ טוח ללוכ למשח תרבח      

 75,900.00   101.20   750.00 ."חח םעטמ חקפמ י"ע רטמ   
      
001EP מ"מ 522 רטוקב תרנצ דבלב הנקתה     08.09.0040
תרבח תויתשת רובע )71RDS( 01 גרדב      
י"ע רשואמ מ"מ 01 הכישמ טוח ללוכ למשח      

 19,800.00    13.20  1500.00 .הפולח -"חח םעטמ חקפמ רטמ   
      
מ"מ 522 רטוקב תרנצה "חח ינסחממ הלבוה     08.09.0050
    001EP 71 גרדבRDS( 01( תויתשת רובע  

 13,200.00     8.80  1500.00 .הפולח -למשח תרבח רטמ   

115,956.00 .למשח תרבח רובע תודובע 90.80 כ"הס  

      

.ם ו ק ל ס  ת ר ב ח  ת ו ד ו ב ע  01.80 ק ר פ  ת ת       

      
  1,140.00    38.00    30.00 )06 בחור,021 קמוע( םוקלס ווק רובע תוריפח רטמ  08.10.0010

      
    976.80    32.56    30.00 ) 04בחור,001 קמוע( םוקלס ווק רובע תוריפח רטמ  08.10.0020

      
- תודובעל 5.11 .ע.ק.י בלצומ ןליתאילופ רוניצ     08.10.0030
05 רטוקב םוקלס תרבח תושירד יפל תרושקת      
ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ הנכוממ הריפחב מ"מ      

 21,600.00    12.00  1800.00 ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
לבח ,םימטא ללוכ מ"מ 52.3 ד"ע 4" תרנצ     08.10.0040
יפל קחרמ תרימשל םירסיייפס ,מ"מ8 הלחשה      
םלושמ לכה ,ןומיסו לוח דופיר ,תינכותב טוריפ      

  3,168.00    26.40   120.00 םוקלס םעטמ חקפמ י"ע רשואמו רטמ   
      
      
      

 26,884.80 01.80.62 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../146 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     146 3 זרכמ - קפא תואנ
.לגר יכלוה רשגב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-לתה בוחר 62 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 26,884.80 מהעברה      

      

      
ימורט ןוטבו 2A םגד את לש הינבו הריפח     08.10.0050
מ"ס 021 הלתמ יספ 2 םינגוע 3 ללוכ רזבואמ      
לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו ,גרס ,      
טרפמ יפל הדובעה םוקלס חוקיפב דמועה      
A2  גוסמ אתה רתאב חקפמה תויחנהו םוקלס      
הסכמ ללוכ מ"ס 312/761/511 תודימב      

  4,260.00 4,260.00     1.00 'פמוק .קזב טרדנטס יתכרדמ  
      
001 רטוקב תימורט ןוטב תוילוחמ הרקב את     08.10.0060
ללוכ ןוט 52 - ל הרקת מ"ס 021 קמועב מ"ס      
םגד 004D ןיממ תקצי הסכמ ,תוגרדמ      
םיטלש גוז תוברל מ"ס 06 רטוקב ,"םוקלס"      
טרפמב 61.00.80 ףיעס יפל הדידמה .םיגרבו      

  2,200.00 2,200.00     1.00 יללכה 'חי   
      
רובע אוהש גוס לכמ הרקב אתל ריחמ תפסות     08.10.0070
תמייק תרנצ/ליעפ יטפוא ביס יאוות לע ותיינב      

  1,584.00 1,584.00     1.00 יטפוא ביס םע 'חי   
      
גוס לכמ תמייק תרנצל השדח תרנצ לש רוביח     08.10.0080

    334.40   334.40     1.00 אוהש 'חי   
      
,קדוהמ לוח יולימ י"ע םייק הרקב את לוטיב     08.10.0090
את עוציב ךרוצל םילבכ ףצר ,תרנצ תכראה      

    968.00   968.00     1.00 שדח הרקב 'חי   
      
8 " רטוקב תורוניצ םע יקפוא חודיק     08.10.0100
51.00.80 ףיעס יפל הדידמה. ןליתאילופמ      

289,520.00   413.60   700.00 .יללכה טרפמב רטמ   

325,751.20 .םוקלס תרבח תודובע 01.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,496,487.48 . הרואתו תרושקת , למשח תודובע 80 כ"הס  

1,496,487.48 .לגר יכלוה רשגב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-לתה בוחר כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../147 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     147 3 זרכמ - קפא תואנ
.הרובחת רשגב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-לתה בוחר 72 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  , ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       

. ה ר ו א ת ו       

      

ם י ל י ב ו מ  - ה ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  10.80 ק ר פ  ת ת       

.ת ו י נ ב ו  ת ו ק י צ י  ת ו ר י פ ח  , ם י ל ב כ  ,      

      
ועצובי רטמ 07.0 לעמ קמועל תוריפח       
טרפמ האר ,ןופיד יטרפ ,םיאתמ ןופיד שומישב      
שיבכה  ןנכתמ תורעהו יללכ      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.01.0010
רב ןומיס מ"מ 2.3 ןפוד יבועב  מ"מ 011 רטוק      
ןומיס טרסו לוורשה תווצק יעקרק לע אמייק      

  1,320.00    26.40    50.00 ינקת רטמ   
      
מ"מ 57 יתבכש וד ירושרש יעקרק תת רוניצ     08.01.0020
הקפסה ללוכ ןוטב תקיציב וא עקרקב ןומט      

 11,545.60    14.08   820.00 .הנקתהו רטמ   
      
מ"מ 05 יתבכש וד ירושרש יעקרק תת רוניצ     08.01.0030
הקפסה ללוכ ןוטב תקיציב וא עקרקב ןומט      

  2,640.00    10.56   250.00 .הנקתהו רטמ   
      
"ןורירמ" סופיטמ םיחישק םייטסלפ תורונצ     08.01.0040
תואספוק  תוברל ,מ"מ  32 רטוקב      
יטוח   ,'וכו םירוביח ,תופומ ,תויטרדנטס      
הכישמ טוח ללוכ שומישל  םינכומ  הכישמ      

  2,376.00     7.92   300.00 ..מ"מ 4 ןוליינמ רטמ   
      
63"ןורירמ" סופיטמ םיחישק םייטסלפ תורונצ     08.01.0050

  5,720.00    11.44   500.00 .מ"מ 4 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ רטוק מ"מ רטמ   
      
ןיילירמ סופיטמ םיחישק םייטסלפ תורונצ     08.01.0055
4 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 52 רטוקב      

    739.20     6.16   120.00 .מ"מ רטמ   
      
ללוכ מ"מ 011 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0060
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

    880.00    17.60    50.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
רטוקב ,035 י"ת יפל שימג ןוולוגמ הדלפ רוניצ     08.01.0070

  7,920.00    26.40   300.00 ריקל וא דומעל הטסורינ יקבח םג ללוכ 3\4" רטמ   
      
ןווגב עובצ 0.2"-5.1" רטוקב ןבלוגמ רוניצ     08.01.0080
דומע ג"ע וא ןיינב ריקל דומצו ןימזמה תריחבל      
עקרקה ךותב מ"ס 03-כ קמועל דע תולש םע,      

  3,168.00    52.80    60.00 .הרואתל לבכ לע הנגהל רטמ   
      
      
      

 36,308.80 10.80.72 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../148 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/03/2017

דף מס':     148 3 זרכמ - קפא תואנ
.הרובחת רשגב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-לתה בוחר 72 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 36,308.80 מהעברה      

      

      
ןווגב עובצ 0.3"-5.1" רטוקב ןבלוגמ רוניצ     08.01.0085
דומע ג"ע וא ןיינב ריקל דומצו ןימזמה תריחבל      
עקרקה ךותב מ"ס 03-כ קמועל דע תולש םע,      

  5,280.00    88.00    60.00 .הרואתל לבכ לע הנגהל רטמ   
      
מ"מ 001X001 תודימב ןבלוגמ חפמ הלעת     08.01.0090

 10,560.00    88.00   120.00 ל"נכ חפ הסכמ ללוכ רטמ   
      
לחשומ ר"ממ  61X4 ו"ק EPLX" 1/6.0" לבכ     08.01.0100

 10,560.00    35.20   300.00 .עקרקב ןומט וא רוניצב רטמ   
      
לחשומ ר"ממ 61X5 ו"ק EPLX" 1/6.0" לבכ     08.01.0105

  7,040.00    44.00   160.00 .עקרקב ןומט וא רוניצב רטמ   
      
לחשומ ר"ממ  52X5 ו"ק EPLX" 1/6.0" לבכ     08.01.0106

 21,384.00    71.28   300.00 .עקרקב ןומט וא רוניצב רטמ   
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.01.0110
    )EPLX(  גוסמ  YX2N 4 ךתחבX5 ר"ממ  

  1,672.00    16.72   100.00 .ל"נכ רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.01.0120
    )EPLX(  גוסמ  YX2N 6 ךתחבX5 ר"ממ  

  3,872.00    19.36   200.00 .ל"נכ רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.01.0125
    )EPLX(  גוסמ  YX2N 5.2 ךתחבX5 ר"ממ  

  1,144.00    11.44   100.00 .ל"נכ רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.01.0130
    )EPLX(  גוסמ  YX2N01 ךתחבX5 ר"ממ  

  1,584.00    31.68    50.00 .ל"נכ רטמ   
      
ליגר  ר"ממ 4X3 ךתחב ל"נכ יעקרק תת לבכ     08.01.0140

    880.00     8.80   100.00 .ל"נכ YX2N גוסמ )EPLX( שימג וא רטמ   
      
ליגר ר"ממ 5.2X3 ךתחב ל"נכ יעקרק תת לבכ     08.01.0145

  3,168.00     7.04   450.00 .ל"נכ YX2N גוסמ )EPLX( שימג וא רטמ   
      
שומישל 42x2 5.taC ךתחב GWA גוסמ  לבכ     08.01.0150

 28,160.00     8.80  3200.00 "רודלט" תרצות תמגוד  ,)roodtuO( ץוח רטמ   
      

  8,800.00    22.00   400.00 .X1 ר"ממ 53 היולג תשוחנמ הקראה דיג רטמ  08.01.0160
      

    704.00     7.04   100.00 ר"ממ 01 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  08.01.0170
      
'מ 4.0 בחורב 'מ 00.1 קמועב הלעת תריפח     08.01.0180

  9,768.00    32.56   300.00 .MSLC גוסמ היצח לעמ יולימ ללוכ ריחמה. רטמ   

150,884.80 10.80.72 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../149 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     149 3 זרכמ - קפא תואנ
.הרובחת רשגב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-לתה בוחר 72 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

150,884.80 מהעברה      

      

      
ריחמה.'מ 4.0 בחורב 'מ 02.1 קמועב הלעת     08.01.0190

  2,534.40    42.24    60.00 .MSLC גוסמ היצח לעמ יולימ ללוכ רטמ   
      
רוסינ ללוכ םייק שיבכ תיצחב הלעתל תפסות     08.01.0200

  2,376.00    79.20    30.00 טרופמכ טלפסא ןוקתו רטמ   
      
ןוקית ללוכ תמייק הכרדמ  תחיתפל תפסות     08.01.0210

  3,080.00    61.60    50.00 .טלפסא וא תובלתשמ םינבא רטמ   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט  םילבכל הרקב את     08.01.0220
י"ת יפל  521B  הסכמ ללוכ, מ"ס  001 קמועב      

  2,307.36 1,153.68     2.00 489. 'חי   
      
לע הנקתה רובע  הרקב אתל ריחמ תפסות     08.01.0230
םיחתפ ךותיח תרנצה יוליג ללוכ תמייק תרנצ      

    532.40   532.40     1.00 'פמוק .ןוטיב תנקתה תרנצב  
      
הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     08.01.0240
למס  ללוכ  ןקלוו תקציימ יושע הרקב אתל      
בותיכהו הקיציב  עובט  הייריעה/הצעומה      
תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמהלע יטנוולרה      
יפל  984 י"ת יפל 521B הסכמה ןקלוו תקציימ      

    355.52   177.76     2.00 'פמוק .הכרדמב הנקתהל , עוציב טרפ  
      
X   4 ר"ממ 05 ו"ק EPLX" 1/6.0" לבכ     08.01.0250

 12,144.00   101.20   120.00 .עקרקב ןומט וא רוניצב לחשומ רטמ   
      
תינכותב עיפומכ  הפמרו רשגל דוסי תקראה     08.01.0260

 44,000.00 44,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  

218,214.48 .תוינבו תוקיצי תוריפח , םילבכ , םיליבומ - הרואתל תונכה 10.80 כ"הס  

      

.ה ר ו א ת  י פ ו ג ו  י ד ו מ ע  20.80 ק ר פ  ת ת       

      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0010
דעוימ דומעה ,רטמ  8.8- הבוגב ל"נכ ינוק      
01 הבוגב סנפ תאשונה ושארב תבכרומ עורזל      

 42,600.00 4,260.00    10.00 'פמוק .רטמ   
      
,ינוק דומע רובע םילגד ינשל םילגד קיזחמ     08.02.0020

    888.00    88.80    10.00 .דומע לש עבצב עובצ ,ןמותמ וא לוגע 'חי   
      
היושע 'מ 8.01 \ 8.8 דומעל הדיחי עורז     08.02.0030
001-כ לש ךרואב ףופכ ןוולוגמ לזרב רוניצמ      
תרבוחמ )תינכותב ןייצמיכ  סנפ הבוג( מ"ס      
.טלפמוק - המיטאו ןלא יגרב םע הרואת דומעל      

  3,907.20   390.72    10.00 .155080 ףיעס 80 טרפמ יפל 'חי   
      

 47,395.20 20.80.72 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../150 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     150 3 זרכמ - קפא תואנ
.הרובחת רשגב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-לתה בוחר 72 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 47,395.20 מהעברה      

      

      
    497.20   497.20     1.00 . מ"ס 051 ךרואב הלופכ  ל"נכ עורז 'חי  08.02.0040

      
  2,393.60   239.36    10.00 דחא סנפל - ת"מאמ 1 םע םירוביח שגמ 'חי  08.02.0050

      
    301.84   301.84     1.00 םיסנפ 2ל - ת"מאמ 2 םע םירוביח שגמ 'חי  08.02.0060

      
    354.64   354.64     1.00 םית"מאמ 3 םע םירוביח שגמ 'חי  08.02.0070

      
CEA תרצות 2 ולטיא  םגד דומעל הרואת ףוג     08.02.0080
א"מ 525 , םילודומ 6 - דל תורונ םע הילטיא      
תכירצ .S-ETS הירטמוטופ .ןיוולק 0003      

 11,616.00 2,904.00     4.00 .טאו 611 קפסה 'חי   
      
rederhcS  תרצות,oeceT-2 םגד תרואת ףוג     08.02.0090
.ןיוולק 0003 א"מ 007 , םילודומ 2- דל תורונ      

 11,264.00 2,816.00     4.00 .טאו 701 קפסה תכירצ .2015 הירטמוטופ 'חי   
      
35L46ERUTUF םגד דומעל הרואת ףוג     08.02.0100
    A-REV תרצות CETNI 4 - דל תורונ םע  
הירטמוטופ .ןיוולק 0003 א"מ 035 , םילודומ      

 10,208.00 2,552.00     4.00 .טאו 011 קפסה תכירצ .ii epyt 'חי   
      
תרצות ,FA-4 םגדמ  תורהנמ תרואת ףוג     08.02.0150
    rederhcS  תקיצימ יושע ,ןנכתמה י"ע רשואמ  
תגרד לעב ,רונתב עובצ דבלב םוינימולא      
9821 םגדמ רוטקלפר 2 ללוכ, PI 66- תומיטא      
תיכוכז םע רוא רזפמ , הרואתה ףוג ךותב      
דויצ תוכרעמ 2.ימרט םלהב הדימע תמסוחמ      
ג"לנ תורונל הלעפה דויצ תללוכה תילרגטניא      
הרונה לש ןיקת לועפתל תמאותה טאו 051      
רפוס ג"לנ תרונ ללוכ .הרואתה ףוג ךותב      
תרונל ןמול 00571 לש רוא תקופת תולעב      

 26,048.00 3,256.00     8.00 . רשואמ ע"ש וא הנקתה ירזיבא ללוכ טאו 051 'חי   

110,078.48 .הרואת יפוגו ידומע 20.80 כ"הס  

      

.ת ו נ ו ש  30.80 ק ר פ  ת ת       

      
ךתחב יעקרק תת למשח לבכ לע יסקופא תפומ     08.03.0030

    334.40   334.40     1.00 .ר"ממ 05x4 דע  'חי   
      

  1,598.08   799.04     2.00 החוש ללוכ -הקראה תדורטקלא 'חי  08.03.0040
      
תרדחה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     08.03.0050
שגמב םיקדהמ תפסוה ,דוסיה ךרד ףסונ רוניצ      

    887.04   443.52     2.00 'פמוק .םירזיבא  
      
      

  2,819.52 30.80.72 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../151 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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.הרובחת רשגב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-לתה בוחר 72 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,819.52 מהעברה      

      

      
דע תרושקת/למשח תמייק החושל תורבחתה     08.03.0060

    422.40   422.40     1.00 'פמוק םינק 4  
      

    140.80    70.40     2.00 םירוביח שגמל רפמא 6 ת"מאמ תפסות 'חי  08.03.0070
      
םואית -  :ללוכ ןקתמל למשח רוביחב לופיט     08.03.0080
למשח קדוב תנמזה - .למשח תרבח םע אלמ      
ןקתמה רוביחלו  ותלבקל דע ןקתמה תקידבל      
י"פע סופיא עוציב - .םולשת ללוכ תשרל      

  1,320.00 1,320.00     1.00 .י"חח תויחנה 'חי   
      
וא ריקב עוקש הנקתהל רבעמ תואספוק     08.03.0090
מ"ס 7.6x01x4.61 תודימב הרקית      
הסכמ םע הריגס, PI-66 ןיירושמ רטסאילופמ      
ז"אמ ללוכ , הציחל אלל םיגרב 4ו      
לש המגודל שרדיו הדימב ןולחו,םיקדהמ,      

  7,450.00   149.00    50.00 SAREL. 'חי   
      
וא ריקב עוקש הנקתהל רבעמ תואספוק     08.03.0110
תקיצימ מ"מ 051x052x053 תודימב הרקית      
םיגרב 4ו הסכמ םע הריגס, PI-66 םוינימולא      
קפסו םיקדהמ, ז"אמ ללוכ , הציחל אלל      
יפל דרפנב קפס ריחמ(.LERAS לש המגודל      

  5,280.00   440.00    12.00 )'כת 'חי   
      
יפל 22  שיבכ רבעמ תרואתל הקולח חול     08.03.0120
לדוגב ןיירושמ רטסאילופ ןוראמ הייונב תינכות      
    461x171x652 5 םגד המגודל מ"מEKW לש  
,םישרדנה םירזיבאהו דויצה לכ  ללוכ , וקסינ      
- רתומה למשחה דויצה לש ילמשח רוביח      
M&K SNIMEIS ,קינכמלט ,BBA ןיר'ג ןילרמ      

  1,760.00   880.00     2.00 .סדנהמה רושיאב הנתומ ,ךרע הווש רחא וא 'חי   
      
ללוכ רשגב תיביטרוקד הרואתל הקולח חול     08.03.0125
לכ ללוכ ,ןיירושמ רטסאילופ חול הנבמ      
םיקפס ללוכ אל( 'כת יפל םירזיבאה      

 12,320.00 6,160.00     2.00 'פמוק 'וכו ןוטב לוקס ,רורוויא ללוכ ,)םירביירדו  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     08.03.0130
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      
- 1 'חי רואמה ןקתב הרואתה ןקתמ תדימע      

  5,325.76 2,662.88     2.00 3500. 'חי   
      
בוחר טוליש דומע לא רואמ דומעמ תורבחתה     08.03.0140
לבכ תסנכה,הביצח ,הריפח תוברל ראומ      

    621.28   621.28     1.00 'פמוק .ןוטב ינוקיתו מ"מ 80 ירושרש  
      
      

 37,459.76 30.80.72 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../152 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     152 3 זרכמ - קפא תואנ
.הרובחת רשגב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-לתה בוחר 72 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 37,459.76 מהעברה      

      

      
גיצנ חוקיפב ,םימייק םיווק רותיאל םישושיג     08.03.0150
,'מ 5.1 קמוע דע הריפח תוברל ,יטנוולר תושר      
ללוכ ,םיידיב וא םילכב 'מ 1 ךרוא ,'מ 1 בחור      

    528.00   528.00     1.00 'פמוק ותומדקל חטשה תרזחה  
      
ורוביח ךרוצל תומייק תויתשתב לופיט     08.03.0160
יאת תחיתפ תוברל השדח הרואת תכרעמל      
םילוורשו תורוניצ תוניקת תקידב ,הרקב      
לכה ,הכישמ יטוח תמלשה ,רבכע תרבעהב      

  2,640.00 2,640.00     1.00 'פמוק הייריע גיצנ חוקיפב  

 40,627.76 .תונוש 30.80 כ"הס  

      

.ת ו ק ת ע ה ו  ם י ק ו ר י פ  40.80 ק ר פ  ת ת       

      
תוללוכתוקתעהו קוריפ תודובעל םיריחמ      
תינמזה הרואתה תקוזחתו הנקתה , הקפסה      
.ךרוצה תדימב תוליעפ תפוקת לכ ךשמב      
      
רטמ 21 דע הבוגב  םייק הרואת דומע קוריפ     08.04.0010
חקפמה הרויש םוקמל ויוניפו עורזו סנפ ללוכ      

    440.00   440.00     1.00 .ןוטב דוסי קוליסו למשח ירוביח קוריפ ללוכ 'חי   
      

    228.80   228.80     1.00 םייק ראומ רורמת/טלש קוריפ 'חי  08.04.0020

    668.80 .תוקתעהו םיקוריפ 40.80 כ"הס  

      

ת י נ ו ר י ע  ת ר ו ש ק ת ל  ת ו נ כ ה  50.80 ק ר פ  ת ת       

    .  

      
4.0 בחורב 'מ 00.1 דע קמועב הלעת תריפח     08.05.0010

  1,628.00    32.56    50.00 'מ רטמ   
      

  1,140.00    38.00    30.00 'מ 4.0 בחורב 'מ 02.1 קמועב הלעת תריפח רטמ  08.05.0020
      
, מ"מ 36 רטוק,5.31  ע"קי יעקרק תת רוניצ     08.05.0030
םע תפתושמ הלעתב חנומ קזב טרדנטס      
6 הלחשה טוח ללוכ דוחיל ו/וא "חח תויתשת      

 20,064.00    16.72  1200.00 .הנקתהו הקפסה - מ"מ רטמ   
      
הסכמ םע מ"ס 08 וטנ רטוקב תרושקת תחוש     08.05.0040

  4,614.52 1,153.63     4.00 וטנ מ"ס 06 'חי   

 27,446.52 .תינוריע תרושקתל תונכה 50.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../153 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     153 3 זרכמ - קפא תואנ
.הרובחת רשגב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-לתה בוחר 72 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ו ז מ ר  ר ו ב ע  ת ו ד ו ב ע  60.80 ק ר פ  ת ת       

. ה ע ו נ ת  ת ר ק ב ו       

      
4.0 בחורב 'מ 00.1 דע קמועב הלעת תריפח     08.06.0010

  1,628.00    32.56    50.00 'מ רטמ   
      

  1,900.00    38.00    50.00 'מ 4.0 בחורב 'מ 02.1 קמועב הלעת תריפח רטמ  08.06.0020
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.06.0030
רב ןומיס מ"מ 2.3 ןפוד יבועב  מ"מ 011 רטוק      
ןומיס טרסו לוורשה תווצק יעקרק לע אמייק      

  5,280.00    26.40   200.00 ינקת רטמ   
      
, מ"מ 36 רטוק,5.31  ע"קי יעקרק תת רוניצ     08.06.0040
םע תפתושמ הלעתב חנומ קזב טרדנטס      
6 הלחשה טוח ללוכ דוחיל ו/וא "חח תויתשת      

 33,440.00    16.72  2000.00 .הנקתהו הקפסה - מ"מ רטמ   
      
הסכמ םע מ"ס 08 וטנ רטוקב תרושקת תחוש     08.06.0050

  4,614.72 1,153.68     4.00 וטנ מ"ס 06 'חי   

 46,862.72 . העונת תרקבו םירוזמר רובע תודובע 60.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

443,898.76 . הרואתו תרושקת , למשח תודובע 80 כ"הס  

443,898.76 .הרובחת רשגב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-לתה בוחר כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../154 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     154 3 זרכמ - קפא תואנ
למשח תודובע - יקסניטוב'ז רשג 82 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  , ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       

. ה ר ו א ת ו       

      

ת ו י ת ש ת ו  ה ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  10.80 ק ר פ  ת ת       

ם י ר ח א  ל ש       

      
מ"מ 57 יתבכש וד ירושרש יעקרק תת רוניצ     08.01.0020
וא   ןוטב תרוק ךותב  חנומ וא עקרקב ןומט      
ללוכ רשגה לש הכרדמ יולימב וא ןוטב תקיציב      
ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב ןוליינמ הכישמ טוח      

 21,120.00    14.08  1500.00 .םיאתמו ינקת רטמ   
      
יפל תרושקת תודובעל ןליתאילופ רוניצ      08.01.0022
גוסמ מ"מ 36 רטוקב TOH תרבח תושירד      
ךותב  חנומ וא עקרקב ןומט RDS 5.31 עקי      
הכרדמ יולימב וא ןוטב תקיציב וא   ןוטב תרוק      
8 רטוקב ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ רשגה לש      

 13,376.00    16.72   800.00 .םיאתמו ינקת ןומיס טרסו מ"מ רטמ   
      
מ"מ 05 יתבכש וד ירושרש יעקרק תת רוניצ     08.01.0030

 10,560.00    10.56  1000.00 ןוטב תקיציב וא עקרקב ןומט רטמ   
      
- תודובעל 5.31 .ע.ק.י בלצומ ןליתאילופ רוניצ     08.01.0033
05 רטוקב קזב תרבח תושירד יפל תרושקת      
ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ הנכוממ הריפחב מ"מ      

 11,968.00    14.96   800.00 ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
63"ןורירמ" סופיטמ םיחישק םייטסלפ תורונצ     08.01.0050

  1,144.00    11.44   100.00 .מ"מ 4 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ רטוק מ"מ רטמ   
      
ןיילירמ סופיטמ םיחישק םייטסלפ תורונצ     08.01.0055
4 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 52 רטוקב      

    616.00     6.16   100.00 .מ"מ רטמ   
      
הריפחב ,מ"מ 32 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ     08.01.0056

    704.00     7.04   100.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ רטמ   
      
ללוכ מ"מ 011 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0060
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

    880.00    17.60    50.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      

  2,200.00    22.00   100.00 .X1 ר"ממ 53 היולג תשוחנמ הקראה דיג רטמ  08.01.0160
      

    704.00     7.04   100.00 ר"ממ 01 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ רטמ  08.01.0170
      

 13,200.00 13,200.00     1.00 'פמוק .טלפמוק תינכותב עיפומכ  רשגל דוסי תקראה 08.01.0250

 76,472.00 םירחא לש תויתשתו הרואתל תונכה 10.80 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../155 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     155 3 זרכמ - קפא תואנ
למשח תודובע - יקסניטוב'ז רשג 82 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ב ח  ר ו ב ע  ת ו ד ו ב ע  90.80 ק ר פ  ת ת       

.ל מ ש ח       

      
דע בחורב 'מ 00.1 דע קמועב הלעת תריפח     08.09.0010

    976.80    32.56    30.00 'מ 6.0 רטמ   
      
דע בחורב 'מ 02.1 דע קמועב הלעת תריפח     08.09.0020

  1,140.00    38.00    30.00 'מ 6.0 רטמ   
      
מ"מ 522 רטוקב תרנצה הנקתהו הקפסה     08.09.0030
    001EP 71 גרדבRDS( 01( תויתשת רובע  
רשואמ מ"מ 01 הכישמ טוח ללוכ למשח תרבח      

145,728.00   101.20  1440.00 ."חח םעטמ חקפמ י"ע רטמ   
      
001EP  מ"מ 522 רטוקב תרנצ דבלב הנקתה     08.09.0040
תרבח תויתשת רובע )71RDS( 01 גרדב      
י"ע רשואמ מ"מ 01 הכישמ טוח ללוכ למשח      

 19,008.00    13.20  1440.00 .הפולח - "חח םעטמ חקפמ רטמ   
      
מ"מ 522 רטוקב תרנצה "חח ינסחממ הלבוה     08.09.0050
    001EP 71 גרדבRDS( 01( תויתשת רובע  

 12,672.00     8.80  1440.00 .הפולח - למשח תרבח רטמ   

179,524.80 .למשח תרבח רובע תודובע 90.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

255,996.80 . הרואתו תרושקת , למשח תודובע 80 כ"הס  

255,996.80 למשח תודובע - יקסניטוב'ז רשג כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../156 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     156 3 זרכמ - קפא תואנ
הנוכשב תרושקתו הרואת , למשח תודובע 92 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  , ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       

. ה ר ו א ת ו       

      

ם י ל י ב ו מ  - ה ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  10.80 ק ר פ  ת ת       

.ת ו י נ ב ו  ת ו ק י צ י  ת ו ר י פ ח  , ם י ל ב כ  ,      

      
ועצובי רטמ 07.0 לעמ קמועל תוריפח       
טרפמ האר ,ןופיד יטרפ ,םיאתמ ןופיד שומישב      
שיבכה  ןנכתמ תורעהו יללכ      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.01.0010
רב ןומיס מ"מ 2.3 ןפוד יבועב  מ"מ 011 רטוק      
ןומיס טרסו לוורשה תווצק יעקרק לע אמייק      

  5,808.00    26.40   220.00 ינקת רטמ   
      
מ"מ 57 יתבכש וד ירושרש יעקרק תת רוניצ     08.01.0020
הקפסה ללוכ ןוטב תקיציב וא עקרקב ןומט      

  2,816.00    14.08   200.00 .הנקתהו רטמ   
      
X  4 ר"ממ 61 ו"ק EPLX" 1/6.0" לבכ     08.01.0030

  7,040.00    35.20   200.00 .עקרקב ןומט וא רוניצב לחשומ רטמ   
      
ללוכ מ"מ 011 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0040
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

  3,520.00    17.60   200.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      

  5,500.00    22.00   250.00 .X1 ר"ממ 53 היולג תשוחנמ הקראה דיג רטמ  08.01.0050
      
'מ 4.0 בחורב 'מ 00.1 קמועב הלעת תריפח     08.01.0060

 10,296.00    34.32   300.00 .MSLC גוסמ היצח לעמ יולימ ללוכ ריחמה. רטמ   
      
4.0 בחורב 'מ 02.1 קמועב הלעת תריפח     08.01.0070

  4,224.00    42.24   100.00 .MSLC גוסמ היצח לעמ יולימ ללוכ ריחמה.'מ רטמ   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט  םילבכל הרקב את     08.01.0080
י"ת יפל  521B  הסכמ ללוכ, מ"ס  001 קמועב      

  4,614.72 1,153.68     4.00 489. 'חי   
      
הרואת דומע לע הנקתהל ןוולוגמ הגמוא ספ     08.01.0090

  2,244.00    14.96   150.00 . הרואת לבכ תנגהל ינמז 'חי   
      
X   4 ר"ממ 05 ו"ק EPLX" 1/6.0" לבכ     08.01.0100

 30,360.00   101.20   300.00 .עקרקב ןומט וא רוניצב לחשומ רטמ   

 76,422.72 .תוינבו תוקיצי תוריפח , םילבכ , םיליבומ - הרואתל תונכה 10.80 כ"הס  

      

ת י נ מ ז  ה ר ו א ת  20.80 ק ר פ  ת ת       

      
תינמזה הרואתה תקוזחת םיללוכ םיריחמה      
ןקתימה תוליעפ ןמז לכ ךשמב      
      

20.80.92 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../157 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     157 3 זרכמ - קפא תואנ
הנוכשב תרושקתו הרואת , למשח תודובע 92 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
ףיעס   יפל הדידמה .'מ 9 הבוגב ץע דומע     08.02.0010

 88,000.00   440.00   200.00 יללכה טרפמב 54.00.80 'חי   
      
הדידמה. טוו 051 ג"לנ תורונ םע הרואת ףוג     08.02.0020

184,800.00   880.00   210.00 יללכה טרפמב 54.00.80 ףיעס יפל 'חי   
      
הדלפ רוניצמ ,ץע דומע לע הרואת ףוגל עורז     08.02.0030
.'מ 2 לש ללוכ ךרואבו 2" רטוקב ןוולוגמ      

 21,120.00   105.60   200.00 יללכה טרפמב .ב43.00.80 ףיעס יפל הדידמה 'חי   
      
רוניצמ ,ץע דומע לע הרואת ףוגל הלופכ עורז     08.02.0040
.'מ 2 לש ללוכ ךרואבו 2" רטוקב ןוולוגמ הדלפ      

  3,300.00   220.00    15.00 יללכה טרפמב .ב43.00.80 ףיעס יפל הדידמה 'חי   
      
,תחא הרונ רובע הרואת ףוגל םירזבא זגרא     08.02.0050
ףיעס יפל הדידמה .55PI הנגה תגרד      

 17,600.00    88.00   200.00 יללכה טרפמב 83.00.80 'חי   
      
, תורונ 2 רובע הרואת ףוגל םירזבא זגרא     08.02.0060
ףיעס יפל הדידמה .55PI הנגה תגרד      

  1,848.00   123.20    15.00 יללכה טרפמב 83.00.80 'חי   
      
4X52 ךתחב )מ"את( תדדובמ תיליע תשר     08.02.0070
טרפמב 22.00.80 ףיעס יפל הדידמה .ר"ממ      

119,944.00    25.52  4700.00 יללכה רטמ   
      
ללוכ 'מ 1X1X1 תודימב )דוסי( ןוטב תיבוק     08.02.0080

175,780.00   799.00   220.00 'מ 01 דע הבוגב ץע דומע תנקתהל םילתמ 'חי   
      
ףיעס יפל הדידמה .ר"ממ 07 ליתה ךתח ןגוע     08.02.0090

  6,336.00   158.40    40.00 יללכה טרפמה לש 03.00.80 'חי   
      
תינמז הרואת דומע לש רתאה ךותב הקתעה     08.02.0100
דוסי ,םירזבא זגרא ,ת"ג עורז ,דומעה תוברל      

 10,032.00   334.40    30.00 'פמוק 'וכו לבכ ,ןוטב  
      
הדידמה .'מ 5.8 ךרואב ץע דומעל ןעשמ דומע     08.02.0110

  9,588.48   799.04    12.00 יללכה טרפמה לש 62.00.80 ףיעס יפל 'חי   
      
תרדחה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     08.02.0120
תפלחה ,שגמ תפלחה ,דוסיה ךרד ףסונ רוניצ      
גרובל תלדל גרוב תפלחה ,)זילפמ( הקראה ספ      

  1,760.00   880.00     2.00 'פמוק הטסורינמ  
      
רטמ 01 דע הבוגב ינמז הרואת דומע קוריפ     08.02.0130
דוסיו םירזבא זגרא ,לבכ ,ת"ג ,עורז תוברל      

  5,544.00   554.40    10.00 'פמוק חקפמה הרויש םוקמל םייוניפו  
      

645,652.48 20.80.92 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../158 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     158 3 זרכמ - קפא תואנ
הנוכשב תרושקתו הרואת , למשח תודובע 92 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

645,652.48 מהעברה      

      

      
'מ 1X1X1 תודימב )דוסי( ןוטב תיבוק קוריפ     08.02.0140

  2,200.00   220.00    10.00 חקפמה הרויש םוקמל התרבעהו 'חי   

647,852.48 תינמז הרואת 20.80 כ"הס  

      

.ת ו נ ו ש  30.80 ק ר פ  ת ת       

      
ךתחב יעקרק תת למשח לבכ לע יסקופא תפומ     08.03.0030

    334.40   334.40     1.00 .ר"ממ 05x4 דע  'חי   
      

  2,337.12   779.04     3.00 החוש ללוכ -הקראה תדורטקלא 'חי  08.03.0040
      
אלמ םואת :ללוכ ןקתמל למשח רוביחב לופיט     08.03.0050
תקידבל למשח קדוב תנמזה ,למשח תרבח םע      
תשרל ןקתמה רוביחלו ותלבקל דע ןקתמה      

  7,040.00 1,760.00     4.00 'פמוק י"חח תויחנה י"פע סופיא עוציב ,םולשת ללוכ  
      

 99,404.80 24,851.20     4.00 תינכות יפל A 08X3 -ל רואמ תיזכרמ 'חי  08.03.0060
      
הדבכ הרקתו  ינמז הסכמ רובע ריחמ תפסות     08.03.0070
בותיכ  ללוכ  םיאתה יגוס לכל ןוט 04 סמועל      

  1,232.00   616.00     2.00 .תכרעמה גוס יפל העבטהב קוצי 'חי   
      
תפוקת לכ ךשמב  תינמזה הרואתה תקוזחת     08.03.0080
,םידומע, למשחה חול תקוזחת  :ללוכ התוליעפ      
לכו הנזהה ילבכ ,תועורזה ,תורונה ,םיסנפה      
תמלשומהו הניקתה התלעפהל  שורדה  דויצה      
.הלעפה הנש יפל ריחמה .תינמזה הרואתה לש      

142,560.00 47,520.00     3.00 .טלפמוק - הדידמה הנש   
      
ידי לע תינמז הרואתל ילמשחה ןקתמה תקידב     08.03.0090
ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב למשח סדנהמ      
רושיא תלבקל דע ולגתיו הדימב םייוקילה      
קוח יפל ילמשחה ןקתמה תוניקתל קדובה      
לש הקידבו םושיר תדועת תריסמ ,למשחה      
רוביחל רושיאו הקידבה תואצות םע ןקתמה      

  5,324.00 1,331.00     4.00 'פמוק .חתמל ןקתמה  
      
רזוח יולימ ללוכ תמייק הכרדמ \ שיבכ תחיתפ     08.03.0100
ןוקית ,ינקית ןומיס טרס ללוכ , טנמוצמ לוחב      
יפדוע יוניפו ותומדקל בצמה תרזחה , שיבכה      

 10,296.00   102.96   100.00 .הריפח רטמ   
      
תינמז הרואת דומע לש רתאה ךותב הקתעה     08.03.0110
דוסי ,םירזיבא זגרא ,ת"ג עורז ,דומעה תוברל      

 66,880.00   334.40   200.00 'פמוק 'וכו לבכ ,ןוטב  

335,408.32 .תונוש 30.80 כ"הס  

      
      

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../159 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     159 3 זרכמ - קפא תואנ
הנוכשב תרושקתו הרואת , למשח תודובע 92 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י נ ו ר י ע  ת ר ו ש ק ת ל  ת ו נ כ ה  50.80 ק ר פ  ת ת       

    .  

      
  3,432.00    34.32   100.00 'מ 4.0 בחורב 'מ 00.1 דע קמועב הלעת רטמ  08.05.0010

      
  8,448.00    42.24   200.00 'מ 4.0 בחורב 'מ 05.1 קמועב הלעת רטמ  08.05.0020

      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.05.0030
רב ןומיס מ"מ 2.3 ןפוד יבועב  מ"מ 011 רטוק      
ןומיס טרסו לוורשה תווצק יעקרק לע אמייק      

 31,680.00    26.40  1200.00 ינקת רטמ   
      
םע מ"ס 001 וטנ רטוקב תרושקת תחוש     08.05.0040

 22,440.00 1,496.00    15.00 ןוט 04 סמועל  וטנ מ"ס 08 הסכמ 'חי   
      
רזוח יולימ ללוכ תמייק הכרדמ \ שיבכ תחיתפ     08.05.0050
ןוקית ,ינקית ןומיס טרס ללוכ , טנמוצמ לוחב      
יפדוע יוניפו ותומדקל בצמה תרזחה , שיבכה      

 10,296.00   102.96   100.00 .הריפח רטמ   

 76,296.00 .תינוריע תרושקתל תונכה 50.80 כ"הס  

      

ם י ר ו ז מ ר  ר ו ב ע  ת ו ד ו ב ע  60.80 ק ר פ  ת ת       

. ה ע ו נ ת  ת ר ק ב ו       

      
4.0 בחורב 'מ 00.1 דע קמועב הלעת תריפח     08.06.0010

  3,256.00    32.56   100.00 'מ רטמ   
      

 17,100.00    38.00   450.00 'מ 4.0 בחורב 'מ 02.1 קמועב הלעת תריפח רטמ  08.06.0020
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.06.0030
רב ןומיס מ"מ 2.3 ןפוד יבועב  מ"מ 011 רטוק      
ןומיס טרסו לוורשה תווצק יעקרק לע אמייק      

 68,640.00    26.40  2600.00 ינקת רטמ   
      
םע מ"ס 001 וטנ רטוקב תרושקת תחוש     08.06.0040

 48,600.00 1,350.00    36.00 .ןוט 04ל וטנ מ"ס 08 הסכמ 'חי   
      
רזוח יולימ ללוכ תמייק הכרדמ \ שיבכ תחיתפ     08.06.0050
ןוקית ,ינקית ןומיס טרס ללוכ , טנמוצמ לוחב      
יפדוע יוניפו ותומדקל בצמה תרזחה , שיבכה      

 10,296.00   102.96   100.00 .הריפח רטמ   

147,892.00 . העונת תרקבו םירוזמר רובע תודובע 60.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../160 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     160 3 זרכמ - קפא תואנ
הנוכשב תרושקתו הרואת , למשח תודובע 92 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.כ "ל ט  ר ו ב ע  ת ו ד ו ב ע  70.80 ק ר פ  ת ת       

      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצח/תריפח     08.07.0010
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקת      
,הריפח יולימ ,תורנצה לעמ מ"ס 03 ינקית לוח      
.המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
הבוג וחיטביש ולאכ בחורבו קמועב הריפחה      
ןוילעה הצק לעמ מ"ס 07 לש ילמינימ יולימ      

  9,768.00    32.56   300.00 .הלעתה תריגסל רטמ   
      
תודובעל ןליתאילופ רוניצ תחנהו הקפסא     08.07.0020
36 רטוקב TOH תרבח תושירד יפל תרושקת      
ללוכ הנכומ הריפחב RDS 5.31 גוסמ מ"מ      
ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב ןוליינמ הכישמ טוח      

 10,032.00    16.72   600.00 .םיאתמו ינקת רטמ   
      
רזוח יולימ ללוכ תמייק הכרדמ \ שיבכ תחיתפ     08.07.0050
ןוקית ,ינקית ןומיס טרס ללוכ , טנמוצמ לוחב      
יפדוע יוניפו ותומדקל בצמה תרזחה , שיבכה      

 10,296.00   102.96   100.00 .הריפח רטמ   

 30,096.00 .כ"לט רובע תודובע 70.80 כ"הס  

      

.ק ז ב  ת ר ב ח  ת ו ד ו ב ע  80.80 ק ר פ  ת ת       

      
ללוכ 4" רוניצ םע תמייק החושל תורבחתה     08.08.0010
םילבכל תונגה ,חודיק י"ע תרנצ תרדחה      

    422.40   422.40     1.00 'פמוק החוש יוקינ ,ןומעפ תופומ ,םימייק  
      

  1,320.00 1,320.00     1.00 'פמוק 4" םינק 9 םע ךא ,ל"נכ 08.08.0020
      

 11,400.00    38.00   300.00 )06 בחור ,021 קמוע( קזב ווק רובע תוריפח רטמ  08.08.0030
      
- תודובעל 5.31 .ע.ק.י בלצומ ןליתאילופ רוניצ     08.08.0040
05 רטוקב קזב תרבח תושירד יפל תרושקת      
ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ הנכוממ הריפחב מ"מ      

  8,976.00    14.96   600.00 ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
רזוח יולימ ללוכ תמייק הכרדמ \ שיבכ תחיתפ     08.08.0080
ןוקית ,ינקית ןומיס טרס ללוכ , טנמוצמ לוחב      
יפדוע יוניפו ותומדקל בצמה תרזחה , שיבכה      

 10,296.00   102.96   100.00 .הריפח רטמ   

 32,414.40 .קזב תרבח תודובע 80.80 כ"הס  

      

ת ר ב ח  ר ו ב ע  ת ו ד ו ב ע  90.80 ק ר פ  ת ת       

.ל מ ש ח       

      
דע בחורב 'מ 05.1 דע קמועב הלעת תריפח     08.09.0010

 16,280.00    32.56   500.00 'מ 6.0 רטמ   
      
      

 16,280.00 90.80.92 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../161 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     161 3 זרכמ - קפא תואנ
הנוכשב תרושקתו הרואת , למשח תודובע 92 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 16,280.00 מהעברה      

      

      
מ"מ 522 רטוקב תרנצה הנקתהו הקפסה     08.09.0020
    001EP 71 גרדבRDS( 01( תויתשת רובע  
רשואמ מ"מ 01 הכישמ טוח ללוכ למשח תרבח      

 30,360.00   101.20   300.00 ."חח םעטמ חקפמ י"ע רטמ   
      
001EP  מ"מ 522 רטוקב תרנצ דבלב הנקתה     08.09.0030
תרבח תויתשת רובע )71RDS( 01 גרדב      
י"ע רשואמ מ"מ 01 הכישמ טוח ללוכ למשח      

 39,600.00    13.20  3000.00 .הפולח - "חח םעטמ חקפמ רטמ   
      
מ"מ 522 רטוקב תרנצה "חח ינסחממ הלבוה     08.09.0040
    001EP 71 גרדבRDS( 01( תויתשת רובע  

 26,400.00     8.80  3000.00 .הפולח- למשח תרבח רטמ   
      
רליפ( למשח תרבח רובע הרוקמ ןוטב תחמוג     08.09.0050
,מ"ס 08 םינפ  בחור :תודימב )לופכ םינומ      
,מ"ס  522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג      
, ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס  04 קמוע      

  2,662.88 1,331.44     2.00 'פמוק . סוליפו סוסיב  
      
תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטב תחמוג     08.09.0060
הבוג מ"ס 061 םינפ בחור : תודימב למשח      
05 קמוע מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      

  3,372.16 1,686.08     2.00 'פמוק .סוליפו סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס  
      
רזוח יולימ ללוכ תמייק הכרדמ \ שיבכ תחיתפ     08.09.0070
ןוקית ,ינקית ןומיס טרס ללוכ , טנמוצמ לוחב      
יפדוע יוניפו ותומדקל בצמה תרזחה , שיבכה      

 10,296.00   102.96   100.00 .הריפח רטמ   

128,971.04 .למשח תרבח רובע תודובע 90.80 כ"הס  

      

ת י נ ו ר ט מ  ר ו ב ע  ת ו ד ו ב ע  01.80 ק ר פ  ת ת       

      
4.0 בחורב 'מ 00.1 דע קמועב הלעת תריפח     08.10.0010

  3,256.00    32.56   100.00 'מ רטמ   
      

 17,100.00    38.00   450.00 'מ 4.0 בחורב 'מ 02.1 קמועב הלעת תריפח רטמ  08.10.0020
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.10.0030
רב ןומיס מ"מ 2.3 ןפוד יבועב  מ"מ 011 רטוק      
ןומיס טרסו לוורשה תווצק יעקרק לע אמייק      

 68,640.00    26.40  2600.00 ינקת רטמ   
      
םע מ"ס 001 וטנ רטוקב תרושקת תחוש     08.10.0040

 48,600.00 1,350.00    36.00 .ןוט 04ל וטנ מ"ס 08 הסכמ 'חי   
      
      

137,596.00 01.80.92 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../162 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     162 3 זרכמ - קפא תואנ
הנוכשב תרושקתו הרואת , למשח תודובע 92 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

137,596.00 מהעברה      

      

      
רזוח יולימ ללוכ תמייק הכרדמ \ שיבכ תחיתפ     08.10.0050
ןוקית ,ינקית ןומיס טרס ללוכ , טנמוצמ לוחב      
יפדוע יוניפו ותומדקל בצמה תרזחה , שיבכה      

 10,296.00   102.96   100.00 .הריפח רטמ   

147,892.00 תינורטמ רובע תודובע 01.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,623,244.96 . הרואתו תרושקת , למשח תודובע 80 כ"הס  

1,623,244.96 הנוכשב תרושקתו הרואת , למשח תודובע כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../163 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     163 3 זרכמ - קפא תואנ
.תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-ל"צא ,הלגוח ,לתה תואלול 03 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  , ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       

. ה ר ו א ת ו       

      

ם י ל י ב ו מ  - ה ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  10.80 ק ר פ  ת ת       

.ת ו י נ ב ו  ת ו ק י צ י  ת ו ר י פ ח  , ם י ל ב כ  ,      

      
ועצובי רטמ 07.0 לעמ קמועל תוריפח       
טרפמ האר ,ןופיד יטרפ ,םיאתמ ןופיד שומישב      
שיבכה  ןנכתמ תורעהו יללכ      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.01.0010
רב ןומיס מ"מ 2.3 ןפוד יבועב  מ"מ 011 רטוק      
ןומיס טרסו לוורשה תווצק יעקרק לע אמייק      

 21,120.00    26.40   800.00 ינקת רטמ   
      
מ"מ 57 יתבכש וד ירושרש יעקרק תת רוניצ     08.01.0020
הקפסה ללוכ ןוטב תקיציב וא עקרקב ןומט      

 15,488.00    14.08  1100.00 .הנקתהו רטמ   
      
מ"מ 05 יתבכש וד ירושרש יעקרק תת רוניצ     08.01.0030
הקפסה ללוכ ןוטב תקיציב וא עקרקב ןומט      

  5,280.00    10.56   500.00 .הנקתהו רטמ   
      
X  4 ר"ממ 61 ו"ק EPLX" 1/6.0" לבכ     08.01.0040

 56,320.00    35.20  1600.00 .עקרקב ןומט וא רוניצב לחשומ רטמ   
      
ר"ממ 01X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.01.0050
ידומעל הייזכרמ ןיב תורוניצב םילחשומ      

 14,520.00    26.40   550.00 .הרואת רטמ   
      

 46,200.00    22.00  2100.00 ר"ממ 53 היולג תשוחנמ הקראה דיג רטמ  08.01.0060
      
'מ 4.0 בחורב 'מ 00.1 קמועב הלעת תריפח     08.01.0070

 55,352.00    32.56  1700.00 .MSLC גוסמ היצח לעמ יולימ ללוכ ריחמה. רטמ   
      
4.0 בחורב 'מ 02.1 קמועב הלעת תריפח     08.01.0080

 10,640.00    38.00   280.00 .MSLC גוסמ היצח לעמ יולימ ללוכ ריחמה.'מ רטמ   
      
רוסינ ללוכ םייק שיבכ תיצחב הלעתל תפסות     08.01.0090

  3,960.00    79.20    50.00 טרופמכ טלפסא ןוקתו רטמ   
      
ןוקית ללוכ תמייק הכרדמ  תחיתפל תפסות     08.01.0100

  3,080.00    61.60    50.00 .טלפסא וא תובלתשמ םינבא רטמ   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט  םילבכל הרקב את     08.01.0110
י"ת יפל  521B  הסכמ ללוכ, מ"ס  001 קמועב      

 23,080.00 1,154.00    20.00 489. 'חי   
      
      
      

255,040.00 10.80.03 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../164 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     164 3 זרכמ - קפא תואנ
.תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-ל"צא ,הלגוח ,לתה תואלול 03 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

255,040.00 מהעברה      

      

      
* 07.1 תודימב 'מ 21-11  הרואת דומעל דוסי     08.01.0120
4/1.1" רטוקב דוסי יגרב 'מ 00.1 * 00.1      

 19,712.00 1,232.00    16.00 מ"ס 02.1 ךרואב 'חי   
      
ןוטבמ קוצי 'מ 01-9 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0130
תקראה ללוכ ,מ"ס 061/08/08 תודימב 03 -ב      

 26,520.00 1,020.00    26.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
      
ןוטבמ קוצי 'מ 5-4 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0140
תקראה ללוכ .מ"ס 08/06/06 תודימב 03 - ב      

 19,260.00   642.00    30.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  

320,532.00 .תוינבו תוקיצי תוריפח , םילבכ , םיליבומ - הרואתל תונכה 10.80 כ"הס  

      

.ה ר ו א ת  י פ ו ג ו  י ד ו מ ע  20.80 ק ר פ  ת ת       

      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0010
דעוימ דומעה ,רטמ  8.8- הבוגב ל"נכ ינוק      
01 הבוגב סנפ תאשונה ושארב תבכרומ עורזל      

109,824.00 4,224.00    26.00 'פמוק .רטמ   
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0020
דעוימ דומעה ,רטמ 8.01 הבוגב ל"נכ ינוק      
21 הבוגב סנפ תאשונה ושארב תבכרומ עורזל      

 73,840.00 4,615.00    16.00 'פמוק .רטמ  
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0030

 31,240.00 1,420.00    22.00 'פמוק .רטמ 4  הבוגב 4" רטוק דיחא  
      
,ינוק דומע רובע םילגד ינשל םילגד קיזחמ     08.02.0040

  4,250.40   101.20    42.00 .דומע לש עבצב עובצ ,ןמותמ וא לוגע 'חי   
      
היושע 'מ 8.01 \ 8.8 דומעל הדיחי עורז     08.02.0050
051-כ לש ךרואב ףופכ ןוולוגמ לזרב רוניצמ      
תרבוחמ )תינכותב ןייצמיכ  סנפ הבוג( מ"ס      
.טלפמוק - המיטאו ןלא יגרב םע הרואת דומעל      

    598.40   299.20     2.00 .155080 ףיעס 80 טרפמ יפל 'חי   
      

 16,896.00   422.40    40.00 . מ"ס 051 ךרואב הלופכ  ל"נכ עורז 'חי  08.02.0060
      
םאתהב עבצ , 'מ 5 דע הבוגב דומע לש העיבצ     08.02.0070

  1,355.20    61.60    22.00 'פמוק .חטשב םייקל  
      
עבצ , 'מ 21 דע הבוגב דומע לש העיבצ     08.02.0080

  3,326.40    79.20    42.00 'פמוק .חטשב םייקל םאתהב  
      
5.2 דעו 'מ 1  - מ  ךרואב תועורז לש  העיבצ     08.02.0090

  9,609.60   228.80    42.00 'פמוק .תועבורמ וא תושלושמ תולופכ תודיחי. 'מ  

250,940.00 20.80.03 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../165 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     165 3 זרכמ - קפא תואנ
.תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-ל"צא ,הלגוח ,לתה תואלול 03 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

250,940.00 מהעברה      

      

      
  6,124.80   255.20    24.00 דחא סנפל - ת"מאמ 1 םע םירוביח שגמ 'חי  08.02.0100

      
 13,305.60   316.80    42.00 םיסנפ 2ל - ת"מאמ 2 םע םירוביח שגמ 'חי  08.02.0110

      
    404.80   404.80     1.00 םית"מאמ 3 םע םירוביח שגמ 'חי  08.02.0120

      
CEA תרצות 2 ולטיא  םגד דומעל הרואת ףוג     08.02.0129
א"מ 525 , םילודומ 8 - דל תורונ םע הילטיא      
תכירצ .S-ETS הירטמוטופ .ןיוולק 0003      

 35,816.00 3,256.00    11.00 .טאו 941 קפסה 'חי   
      
rederhcS  תרצות,oeceT-2 םגד תרואת ףוג     08.02.0130
.ןיוולק 0003 א"מ 007 , םילודומ 4- דל תורונ      

 35,816.00 3,256.00    11.00 .טאו 041 קפסה תכירצ .2015 הירטמוטופ 'חי   
      
A-REV םגד דומעל הרואת ףוג     08.02.0131
    85L08ERUTUF תרצות CETNI םע הילטיא  
.ןיוולק 0003 א"מ 085 , םילודומ 5- דל תורונ      

 30,976.00 2,816.00    11.00 .טאו 051 קפסה תכירצ .ii epyt  הירטמוטופ 'חי   
      
CEA תרצות 2 ולטיא  םגד דומעל הרואת ףוג     08.02.0134
א"מ 525 , םילודומ 6 - דל תורונ םע הילטיא      
תכירצ .S-ETS הירטמוטופ .ןיוולק 0003      

 52,272.00 2,904.00    18.00 .טאו 611 קפסה 'חי   
      
rederhcS  תרצות,oeceT-2 םגד תרואת ףוג     08.02.0135
.ןיוולק 0003 א"מ 007 , םילודומ 2- דל תורונ      

 50,688.00 2,816.00    18.00 .טאו 701 קפסה תכירצ .2015 הירטמוטופ 'חי   
      
A-REV םגד דומעל הרואת ףוג     08.02.0136
    35L46ERUTUF תרצות CETNI םע הילטיא  
.ןיוולק 0003 א"מ 035 , םילודומ 4 - דל תורונ      

 52,272.00 2,904.00    18.00 .טאו 011 קפסה תכירצ .ii epyt  הירטמוטופ 'חי   
      
CEA תרצות 1 ולטיא  םגד דומעל הרואת ףוג     08.02.0143
א"מ 523 , לודומ 1 - דל תורונ םע הילטיא      
תכירצ .S-ETS הירטמוטופ .ןיוולק 0003      

 12,320.00 1,760.00     7.00 .טאו 11 קפסה 'חי   
      
rederhcS  תרצות,oeceT-1 םגד תרואת ףוג     08.02.0144
.ןיוולק 0003 א"מ 053, םילודומ 1- דל תורונ      

 12,012.00 1,716.00     7.00 .טאו 81 קפסה תכירצ .2015 הירטמוטופ 'חי   
      
53L61INIM  םגד דומעל הרואת ףוג     08.02.0145
    ERUTUF  תרצות CETNI תורונ םע הילטיא  
.ןיוולק 0003 א"מ 053 , לודומ 1 - דל      

 10,472.00 1,496.00     7.00 .טאו 02 קפסה תכירצ .ii epyt  הירטמוטופ 'חי   

563,419.20 .הרואת יפוגו ידומע 20.80 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../166 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     166 3 זרכמ - קפא תואנ
.תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-ל"צא ,הלגוח ,לתה תואלול 03 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ת ו נ ו ש  30.80 ק ר פ  ת ת       

      
ךתחב יעקרק תת למשח לבכ לע יסקופא תפומ     08.03.0030

    668.80   334.40     2.00 .ר"ממ 05x4 דע  'חי   
      

  3,168.00   633.60     5.00 הקראה תדורטקלא 'חי  08.03.0040
      
םינק 4 דע תמייק רואמ תיזכרמל תורבחתה     08.03.0050
ת"מאמ תפסוה ,חולל ףסונ רוניצ תרדחה ללוכ      

  1,760.00   880.00     2.00 'פמוק .טוויחו םיקדהמ ,יזאפ תלת  
      
תרדחה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     08.03.0060
שגמב םיקדהמ תפסוה ,דוסיה ךרד ףסונ רוניצ      

  2,200.00   440.00     5.00 'פמוק .םירזיבא  
      
דע תרושקת/למשח תמייק החושל תורבחתה     08.03.0070

  2,112.00   422.40     5.00 'פמוק םינק 4  
      

    211.20    70.40     3.00 םייק םירוביח שגמל רפמא 6 ת"מאמ תפסות 'חי  08.03.0080
      
עוציבה תפוקתה לוכל תינמז הרואת ןקתמ     08.03.0090
, םידומע ,תודוסי ללוכ ןמזה תלבגה אלל      
ויצ תואספוק, תועורז ,םיסנפ , םינגוע ,  םילבכ      
, הניקת הלעפהל םישרדנה םירזיבאה לכו      
ריחמה .רתאה ךותב הקתעהו הקוזחת ללוכ      

105,600.00 10,560.00    10.00 'פמוק .'מ 001ל -  טלפמוק  
      
, ןוטב תוחמוג ללוכ A 08X3 -ל רואמ תיזכרמ     08.03.0100

 24,851.20 24,851.20     1.00 .תינכות יפל םירזיבא , לוקוס 'חי   
      
תלדגה ללוכ תמייק רואמ תייזכרמב לופיט     08.03.0110
ללוכ, םית"מאמ תפסות ,A 08X3 -ל רוביח      
תורבחתה ,תונזה יונישו םימייק םילגעמ קותינ      
לכ ללוכ השדח ו/וא תמייק הרואת תכרעמל      

 10,560.00 5,280.00     2.00 'פמוק .טלפמוק - הניקת הלעפהל תושרדנה תודובעה  
      
ללוכ םייק דומע לע םייק הרואת ףוג תפלחה     08.03.0120
הרויש םוקמל  ותלבוה ןשיה ףוגה קורפ      
אל( ומוקמב שדח הרואת ףוג תנקתהו חוקפה      

    792.00   264.00     3.00 'פמוק .)שדחה ףוגה תולע ללוכ  
      
יפל רחא עורזב םייק דומע לע עורז תפלחה     08.03.0130
םוקמל תקרופמה  עורזה תלבוהו .תינכות      

    660.00   220.00     3.00 'פמוק .)עורזה תולע ללוכ אל( חוקפה הרויש  
      
םואית -  :ללוכ ןקתמל למשח רוביחב לופיט     08.03.0140
למשח קדוב תנמזה - .למשח תרבח םע אלמ      
ןקתמה רוביחלו  ותלבקל דע ןקתמה תקידבל      
י"פע סופיא עוציב - .םולשת ללוכ תשרל      

  4,752.00 1,584.00     3.00 .י"חח תויחנה 'חי   
      

157,335.20 30.80.03 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../167 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     167 3 זרכמ - קפא תואנ
.תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-ל"צא ,הלגוח ,לתה תואלול 03 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

157,335.20 מהעברה      

      

      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     08.03.0150
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      
- 1 'חי רואמה ןקתב הרואתה ןקתמ תדימע      

  7,988.64 2,662.88     3.00 3500. 'חי   
      
בוחר טוליש דומע לא רואמ דומעמ תורבחתה     08.03.0160
לבכ תסנכה,הביצח ,הריפח תוברל ראומ      

  1,242.56   621.28     2.00 'פמוק .ןוטב ינוקיתו מ"מ 80 ירושרש  
      
גיצנ חוקיפב ,םימייק םיווק רותיאל םישושיג     08.03.0170
,'מ 5.1 קמוע דע הריפח תוברל ,יטנוולר תושר      
ללוכ ,םיידיב וא םילכב 'מ 1 ךרוא ,'מ 1 בחור      

  3,168.00   528.00     6.00 'פמוק ותומדקל חטשה תרזחה  
      
ורוביח ךרוצל תומייק תויתשתב לופיט     08.03.0180
יאת תחיתפ תוברל השדח הרואת תכרעמל      
םילוורשו תורוניצ תוניקת תקידב ,הרקב      
לכה ,הכישמ יטוח תמלשה ,רבכע תרבעהב      

  7,920.00 2,640.00     3.00 'פמוק הייריע גיצנ חוקיפב  

177,654.40 .תונוש 30.80 כ"הס  

      

.ת ו ק ת ע ה ו  ם י ק ו ר י פ  40.80 ק ר פ  ת ת       

      
תוללוכתוקתעהו קוריפ תודובעל םיריחמ      
תינמזה הרואתה תקוזחתו הנקתה , הקפסה      
.ךרוצה תדימב תוליעפ תפוקת לכ ךשמב      
      
רטמ 21 דע הבוגב  םייק הרואת דומע קוריפ     08.04.0010
חקפמה הרויש םוקמל ויוניפו עורזו סנפ ללוכ      

 11,000.00   440.00    25.00 .ןוטב דוסי קוליסו למשח ירוביח קוריפ ללוכ 'חי   
      

    457.60   228.80     2.00 םייק ראומ רורמת/טלש קוריפ 'חי  08.04.0020

 11,457.60 .תוקתעהו םיקוריפ 40.80 כ"הס  

      

ת י נ ו ר י ע  ת ר ו ש ק ת ל  ת ו נ כ ה  50.80 ק ר פ  ת ת       

    .  

      
4.0 בחורב 'מ 00.1 דע קמועב הלעת תריפח     08.05.0010

 26,048.00    32.56   800.00 'מ רטמ   
      

  4,560.00    38.00   120.00 'מ 4.0 בחורב 'מ 02.1 קמועב הלעת תריפח רטמ  08.05.0020
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.05.0030
רב ןומיס מ"מ 2.3 ןפוד יבועב  מ"מ 011 רטוק      
ןומיס טרסו לוורשה תווצק יעקרק לע אמייק      

 31,680.00    26.40  1200.00 ינקת רטמ   
      

 62,288.00 50.80.03 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../168 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     168 3 זרכמ - קפא תואנ
.תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-ל"צא ,הלגוח ,לתה תואלול 03 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 62,288.00 מהעברה      

      

      
- תודובעל 5.31 .ע.ק.י בלצומ ןליתאילופ רוניצ     08.05.0040
05 רטוקב םוקלס תרבח תושירד יפל תרושקת      
ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ הנכוממ הריפחב מ"מ      

 47,872.00    14.96  3200.00 ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט  םילבכל הרקב את     08.05.0050
י"ת יפל  521B  הסכמ ללוכ, מ"ס  001 קמועב      

  4,616.00 1,154.00     4.00 489. 'חי   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט  םילבכל הרקב את     08.05.0060
י"ת יפל  521B  הסכמ ללוכ, מ"ס  001 קמועב      

  5,400.00 1,350.00     4.00 ןוט 04 סמעל םיאתמ הסכמ.984 'חי   
      
הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     08.05.0070
למס  ללוכ  ןקלוו תקציימ יושע הרקב אתל      
בותיכהו הקיציב  עובט  הייריעה/הצעומה      
תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמהלע יטנוולרה      
יפל  984 י"ת יפל 521B הסכמה ןקלוו תקציימ      

    711.04   177.76     4.00 'פמוק .הכרדמב הנקתהל , עוציב טרפ  

120,887.04 .תינוריע תרושקתל תונכה 50.80 כ"הס  

      

ם י ר ו ז מ ר  ר ו ב ע  ת ו ד ו ב ע  60.80 ק ר פ  ת ת       

. ע ו נ ת  ת ר ק ב ו       

      
4.0 בחורב 'מ 00.1 דע קמועב הלעת תריפח     08.06.0010

  4,884.00    32.56   150.00 'מ רטמ   
      

 13,680.00    38.00   360.00 'מ 4.0 בחורב 'מ 02.1 קמועב הלעת תריפח רטמ  08.06.0020
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.06.0030
רב ןומיס מ"מ 2.3 ןפוד יבועב  מ"מ 011 רטוק      
ןומיס טרסו לוורשה תווצק יעקרק לע אמייק      

 42,240.00    26.40  1600.00 ינקת רטמ   
      
05 רטוק, יתבכש וד ירושרש יעקרק תת רוניצ     08.06.0040
תויתשתםע תפתושמ הלעתב חנומ , מ"מ      
- מ"מ 6 הלחשה טוח ללוכ דוחיל ו/וא  הרואת      

  1,672.00    16.72   100.00 .הנקתהו הקפסה רטמ   
      
מ"מ 57 יתבכש וד ירושרש יעקרק תת רוניצ     08.06.0050
הכישמ טוחללוכ ןוטב תקיציב וא עקרקב ןומט      

  2,816.00    14.08   200.00 . מ"מ 8 רטמ   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט  םילבכל הרקב את     08.06.0060
י"ת יפל  521B  הסכמ ללוכ, מ"ס  001 קמועב      

 23,080.00 1,154.00    20.00 489. 'חי   
      

 88,372.00 60.80.03 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../169 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     169 3 זרכמ - קפא תואנ
.תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-ל"צא ,הלגוח ,לתה תואלול 03 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 88,372.00 מהעברה      

      

      
מ"ס 08 רטוק ימורט  םילבכל הרקב את     08.06.0070
י"ת יפל  521B  הסכמ ללוכ, מ"ס  001 קמועב      

  5,400.00 1,350.00     4.00 ןוט 04 סמעל םיאתמ הסכמ.984 'חי   
      
הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     08.06.0080
למס  ללוכ  ןקלוו תקציימ יושע הרקב אתל      
בותיכהו הקיציב  עובט  הייריעה/הצעומה      
תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמהלע יטנוולרה      
יפל  984 י"ת יפל 521B הסכמה ןקלוו תקציימ      

  3,555.20   177.76    20.00 'פמוק .הכרדמב הנקתהל , עוציב טרפ  

 97,327.20 . עונת תרקבו םירוזמר רובע תודובע 60.80 כ"הס  

      

ת י נ ו ר ט מ  ר ו ב ע  ת ו ד ו ב ע  70.80 ק ר פ  ת ת       

      
4.0 בחורב 'מ 00.1 דע קמועב הלעת תריפח     08.07.0010

 16,280.00    32.56   500.00 'מ רטמ   
      

  4,560.00    38.00   120.00 'מ 4.0 בחורב 'מ 02.1 קמועב הלעת תריפח רטמ  08.07.0020
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.07.0030
רב ןומיס מ"מ 2.3 ןפוד יבועב  מ"מ 011 רטוק      
ןומיס טרסו לוורשה תווצק יעקרק לע אמייק      

 19,008.00    26.40   720.00 ינקת רטמ   
      
תודובעל ןליתאילופ רוניצ תחנהו הקפסא     08.07.0040
הריפחב 5.31 גוסמ מ"מ 36 רטוקב תרושקת      
מ"מ 8 רטוקב ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ      

 50,160.00    16.72  3000.00 .םיאתמו ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט  םילבכל הרקב את     08.07.0050
י"ת יפל  521B  הסכמ ללוכ, מ"ס  001 קמועב      

  6,924.00 1,154.00     6.00 489. 'חי   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט  םילבכל הרקב את     08.07.0060
י"ת יפל  521B  הסכמ ללוכ, מ"ס  001 קמועב      

  2,700.00 1,350.00     2.00 ןוט 04 סמעל םיאתמ הסכמ.984 'חי   
      
הסכמ רובע ןוטב הסכמ ןיבש שרפהה תפסות     08.07.0070
למס  ללוכ  ןקלוו תקציימ יושע הרקב אתל      
יטנוולרה בותיכהו הקיציב  עובט  תושר      
תקציימ תעבורמ תרגסמ תוברל הסכמהלע      
טרפ יפל  984 י"ת יפל 521B הסכמה ןקלוו      

  1,066.56   177.76     6.00 'פמוק .הכרדמב הנקתהל , עוציב  

100,698.56 תינורטמ רובע תודובע 70.80 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../170 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     170 3 זרכמ - קפא תואנ
.תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-ל"צא ,הלגוח ,לתה תואלול 03 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ק ז ב  ת ר ב ח  ת ו ד ו ב ע  80.80 ק ר פ  ת ת       

      
ללוכ 4" רוניצ םע תמייק החושל תורבחתה     08.08.0010
םילבכל תונגה ,חודיק י"ע תרנצ תרדחה      

    844.80   422.40     2.00 'פמוק החוש יוקינ ,ןומעפ תופומ ,םימייק  
      

  2,640.00 1,320.00     2.00 'פמוק 4" םינק 9 םע ךא ,ל"נכ 08.08.0020
      

 12,372.80    32.56   380.00 )06 בחור ,021 קמוע( קזב ווק רובע תוריפח רטמ  08.08.0030
      
- תודובעל 5.31 .ע.ק.י בלצומ ןליתאילופ רוניצ     08.08.0040
05 רטוקב קזב תרבח תושירד יפל תרושקת      
ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ הנכוממ הריפחב מ"מ      

 29,920.00    14.96  2000.00 ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
ימורט ןוטבמ קזב את לש  הנקתהו הקפסא     08.08.0050
מ"ס 021 הלתמ יספ 2 םינגוע 3 ללוכ רזבואמ      
לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו ,גרס ,      
חקפמה תויחנה יפלו  קזב חוקיפב דמועה      
הסכמ ללוכ  קזב םגד A2 גוסמ אתה רתאב      

 12,672.00 4,224.00     3.00 'פמוק .קזב טרדנטס יתכרדמ  
      
ימורט ןוטבמ קזב את לש הנקתהו הקפסא     08.08.0060
מ"ס 021 הלתמ יספ 2 םינגוע 3 ללוכ רזבואמ      
לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו ,גרס ,      
קזב טרפמ יפל הדובעה קזב חוקיפב דמועה      
חקפמה תויחנהו 2701 ,0701 םיקרפ יללכה      
791/18/151 תודימב A1  גוסמ אתה רתאב      

  3,284.16 3,284.16     1.00 'פמוק .קזב טרדנטס יתכרדמ  הסכמ ללוכ מ"ס  
      
ימורט ןוטבמ קזב את לש הנקתהו הקפסא     08.08.0070
זוקינ רובל ילדו  ,גרס  ,  םינגוע ללוכ רזבואמ      
קזב חוקיפב דמועה לעפממ ושכרי םיבוגה      
םיקרפ יללכה קזב  טרפמ  יפל  הדובעה      
אתה רתאב חקפמה תויחנהו 2701 ,0701      
הסכמ ללוכ מ"ס 501/58/58 תודימב P גוסמ      

  1,408.00 1,408.00     1.00 השולשמ יונב קזב טרדנטס יתכרדמ 'חי   

 63,141.76 .קזב תרבח תודובע 80.80 כ"הס  

      

ת ר ב ח  ר ו ב ע  ת ו ד ו ב ע  90.80 ק ר פ  ת ת       

.ל מ ש ח       

      
דע בחורב 'מ 05.1 דע קמועב הלעת תריפח     08.09.0010

  3,256.00    32.56   100.00 'מ 6.0 רטמ   
      
522 רטוקב תרנצה הנקתהו הקפסה תריפח     08.09.0020
רובע )71RDS( 01 גרדב 001EP מ"מ      
01 הכישמ טוח ללוכ למשח תרבח תויתשת      

 20,240.00   101.20   200.00 ."חח םעטמ חקפמ י"ע רשואמ מ"מ רטמ   
      

 23,496.00 90.80.03 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../171 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     171 3 זרכמ - קפא תואנ
.תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-ל"צא ,הלגוח ,לתה תואלול 03 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 23,496.00 מהעברה      

      

      
גרדב 001EP  מ"מ 522 רטוקב תרנצ הנקתה     08.09.0030
    71RDS( 01( למשח תרבח תויתשת רובע  
חקפמ י"ע רשואמ מ"מ 01 הכישמ טוח ללוכ      

 19,800.00    13.20  1500.00 .הפולח -"חח םעטמ רטמ   
      
מ"מ 522 רטוקב תרנצה "חח ינסחממ הלבוה     08.09.0040
    001EP 71 גרדבRDS( 01( תויתשת רובע  

 13,200.00     8.80  1500.00 .הפולח -למשח תרבח רטמ   
      
רליפ( למשח תרבח רובע הרוקמ ןוטב תחמוג     08.09.0050
,מ"ס 08 םינפ  בחור :תודימב )לופכ םינומ      
,מ"ס  522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג      
, ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס  04 קמוע      

  1,331.44 1,331.44     1.00 'פמוק . סוליפו סוסיב  
      
תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.09.0060
הבוג מ"ס 061 םינפ בחור : תודימב למשח      
05 קמוע מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      

  1,686.08 1,686.08     1.00 'פמוק .סוליפו סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס  

 59,513.52 .למשח תרבח רובע תודובע 90.80 כ"הס  

      

.ם ו ק ל ס  ת ר ב ח  ת ו ד ו ב ע  01.80 ק ר פ  ת ת       

      
  2,280.00    38.00    60.00 )06 בחור,021 קמוע( םוקלס ווק רובע תוריפח רטמ  08.10.0010

      
 11,396.00    32.56   350.00 ) 04בחור,001 קמוע( םוקלס ווק רובע תוריפח רטמ  08.10.0020

      
- תודובעל 5.11 .ע.ק.י בלצומ ןליתאילופ רוניצ     08.10.0030
05 רטוקב םוקלס תרבח תושירד יפל תרושקת      
ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ הנכוממ הריפחב מ"מ      

 31,416.00    14.96  2100.00 ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
לבח ,םימטא ללוכ מ"מ 52.3 ד"ע 4" תרנצ     08.10.0040
יפל קחרמ תרימשל םירסיייפס ,מ"מ8 הלחשה      
םלושמ לכה ,ןומיסו לוח דופיר ,תינכותב טוריפ      

  7,920.00    26.40   300.00 םוקלס םעטמ חקפמ י"ע רשואמו רטמ   
      
ימורט ןוטבו 2A םגד את לש הינבו הריפח     08.10.0050
מ"ס 021 הלתמ יספ 2 םינגוע 3 ללוכ רזבואמ      
לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו ,גרס ,      
טרפמ יפל הדובעה םוקלס חוקיפב דמועה      
A2  גוסמ אתה רתאב חקפמה תויחנהו םוקלס      
הסכמ ללוכ מ"ס 312/761/511 תודימב      

  4,400.00 4,400.00     1.00 'פמוק .קזב טרדנטס יתכרדמ  
      
      
      

 57,412.00 01.80.03 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../172 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     172 3 זרכמ - קפא תואנ
.תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-ל"צא ,הלגוח ,לתה תואלול 03 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 57,412.00 מהעברה      

      

      
001 רטוקב תימורט ןוטב תוילוחמ הרקב את     08.10.0060
ללוכ ןוט 52 - ל הרקת מ"ס 021 קמועב מ"ס      
םגד 004D ןיממ תקצי הסכמ ,תוגרדמ      
םיטלש גוז תוברל מ"ס 06 רטוקב ,"םוקלס"      
טרפמב 61.00.80 ףיעס יפל הדידמה .םיגרבו      

  6,600.00 2,200.00     3.00 יללכה 'חי   
      
רובע אוהש גוס לכמ הרקב אתל ריחמ תפסות     08.10.0070
תמייק תרנצ/ליעפ יטפוא ביס יאוות לע ותיינב      

  1,584.00 1,584.00     1.00 יטפוא ביס םע 'חי   
      
גוס לכמ תמייק תרנצל השדח תרנצ לש רוביח     08.10.0080

    668.80   334.40     2.00 אוהש 'חי   
      
,קדוהמ לוח יולימ י"ע םייק הרקב את לוטיב     08.10.0090
את עוציב ךרוצל םילבכ ףצר ,תרנצ תכראה      

    968.00   968.00     1.00 שדח הרקב 'חי   

 67,232.80 .םוקלס תרבח תודובע 01.80 כ"הס  

      

ם י ר ו ז מ ר  י נ ק ת מ ו  ת ו כ ר ע מ  11.80 ק ר פ  ת ת       

      
ןורא ללוכ למשח אתו ינורטקלא הרקב ןונגנמ     08.11.0010
ןוטב דוסי לע ןקתומ ןיירושמ רטסאילופמ      
לכ ללוכ שרדנכ ותלעפהו דרפנב דדמנה      
ןונגנמה . ינכטה טרפמב תוטרופמה תושירדה      

 30,800.00 30,800.00     1.00 'פמוק .2 סופיטמ  
      
קספ לא תכרעמ רוביחו תנקתה תקפסא     08.11.0020
קספ לא תדיחי ןורא ,סיסב תללוכה םירוזמרל      
םייתעש ךשמל הלעפה AVK2 לש קפסהב      

 22,000.00 22,000.00     1.00 'פמוק טרפמל םאתהב  
      
קוחרמ רוזמר ןונגנמ תלעפהל דוקיפ תבית     08.11.0030
לבכ םע לוענמו תלד םע ןיירושמ רטסאילופמ      
רזעה דויצו םירזיבאה לכו ןונגנמה םע רוביחל      
,דומע לע תנקתומ ,הלעפהו רוביחל שרדנה      

    264.00   264.00     1.00 'פמוק .דרפנב טרופש  
      
תוכיא הווש וא "רבנע" לש IGF "0" םגד ןורא     08.11.0040
םירוזמר ןונגנמל דומצב ןוטב דוסי לע ,רשואמ      

  1,584.00 1,584.00     1.00 'פמוק .הרקבו םואתל קשממ תדיחי רובע שדח  
      
תרקב זכרמב יזכרמ בשחמל תמצ רוביח     08.11.0050
יסחיה קלחה ללוכ .הרבחה לש םירוזמרה      
לש תמאותמ הלעפהו הנקתה הקפסא רובע      

 15,290.00 15,290.00     1.00 'פמוק .הרקבה תכרעמ  
      

 69,938.00 11.80.03 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../173 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     173 3 זרכמ - קפא תואנ
.תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-ל"צא ,הלגוח ,לתה תואלול 03 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 69,938.00 מהעברה      

      

      
םאתומ ןיירושמ סלגרביפ וא ןוטב )דוסי( סיסב     08.11.0060
תודימ,ןונגנמה ןורא קזוחיו ןקתוי וילא ,ןוראל      
ךתח חטשל המוד חטשב ינבלמ דוסי :דוסיה      
מ"ס 5 לש םיחוורמ םע תונוראה לש לע      
ויהי דוסיהמ מ"ס 05 .מ"ס 001 לש קמועבו      
.המדאה ינפ לעמ ויהי מ"ס 05 ראשו המדאב      

  1,760.00 1,760.00     1.00 'פמוק .ריפח ללוכ ןוטב סיסב  
      
תדיחיל ןורא  קזוחיו ןקתוי וילא ןוטב סיסב     08.11.0070
ספ דוסי תקראה  .הרקבל םואת קשממ      
הקראה ספל הילע םע מ"מ 21  לזרבמ הקראה      

    792.00   792.00     1.00 'פמוק לזרב ספ י"ע חולב  
      
'מ 5.1 הבוגב ןוולוגמ יתכתמ ליפורפמ ההבגה     08.11.0080
םירוזמר ןונגנמ תלעפהל דוקיפ תבית רובע      

    176.00   176.00     1.00 'פמוק טלפמוק ןוטב דוסי ללוכ קוחרמ  
      
לעופה )תכתמ לד( יתארשה האלול יאלג ץורע     08.11.0100
ןקתומ ,סוחיל שיבג םע רדת תדידמ תטישב      
תרצותמ טוויח ללוכ ןונגנמה ןוראב לייוכמו      
    NEDLEBיטלשו תופומ,ךרע הווש וא , קדהמ  
תודיחי רפסמ .םישרדנה רזע יקלח לכו ץיוודנס      
םיסיטרכה 'סמב תולת אלל םיצורעה      

  2,816.00   704.00     4.00 'פמוק .םישרדנה םיינורטקלאה  
      
תכתמ לד וא תינבלמ/הליגר -האלול עוציב     08.11.0110
חטשמ ץירח רוסינ ללוכ "בנז" םע תקזוחמ      
תנקתהו תקפסא .מ"ס 01 דע קמועב טלפסאה      
תחושל דע - האלולה לש תורוניצו םילבכ      
טלפסא תחיתפ ללוכ דרפנב תדדמנה םירוביח      
,הפש ןבאב חודיק וא/ו הכרדמ ףוציר וא/ו      

  4,224.00    35.20   120.00 הביצח וא/ו הריפחו שרדייו הדימב רטמ   
      
יאלג תואלול רוביחל םוטא יסקופא רבחמ     08.11.0120

  1,584.00   264.00     6.00 .רבעמ תוחושב 'חי   
      
תמצוע תרבגהו השלחהל תורוא םעמע     08.11.0130
י"ע לעפוי םעמעה .םירוזמרה יסנפב הרואתה      
ןוראב ןקתויש ןועש וא ירטקלאוטופ את      
היהי הרואתה תמצועב יונישה ,ןונגנמה      
הרואתה תמצועמ םיזוחא 05-ל דע יתגרדה      
םירזיבאהו טוויחה לכ ללוכ ,תילנימונה      

    220.00   220.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ,למשחה חולב םישורדה  
      
      
      
      
      

 81,510.00 11.80.03 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../174 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     174 3 זרכמ - קפא תואנ
.תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-ל"צא ,הלגוח ,לתה תואלול 03 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 81,510.00 מהעברה      

      

      
,דומע וא/ו-ןונגנמ ןוראל הקראה תדורטקלא     08.11.0140
5.4 קמועבו מ"מ 91 רטוקב ןוולוגמ הדלפ טומ      
רוביחל קורי/בוהצ CVP ר"ממ 52 ךילומ ,"מ      
חפ טלשו ,ןונגנמה ןורא ןיבל הדורטקלא ןיב      

  3,520.00   704.00     5.00 ."קתנל אל-הקראה " -ימינפ 'חי   
      
מ"ס 06 רטוקב תיכנא הדורטקלאל תרוקיב את     08.11.0150
"ינוניב" סמועל הסכמ םע מ"ס 05 קמועבו      

  2,420.00   484.00     5.00 טלפמוק ,תינכתל םאתהב 'חי   
      
םירוזמרל ןונגנמל למשח תנזה וק עוציב     08.11.0160
םואת ללוכ י"חח דומע וא/ו הרואת תזכרממ      
לבכ ,י"חחל תוינכות תשגה ,י"חח לש רושיאו      
    YX2N 01X5 יתבכש וד רוניצב לחשומ  
דויצה לכו הקראה ךילומ ,מ"מ 001 רטוקב      

  1,760.00    35.20    50.00 רזעה רטמ   
      
ןונגנמל קזב ןופלט וק לש רוביחב לופיט     08.11.0170
םגד רוניצ לש הנקתהו הקפסא ללוכ םירוזמר      
םייק קזב בוג ןיב 5.31 .ע.ק.י 3" רטוקב קזב      
,םייק קזב בוג תצירפ ללוכ ,םירוזמרה ןונגנמל      
לכו םימ ןגומ ןופלט עקש לש הנקתהו הקפסא      
.םלשומ רוביח ךרוצל תושרדנה רזעה תודובע      

     30.80    30.80     1.00 .םואתב עצובי לכה רטמ   
      
תיתחת הבוג ןוולוגמ ליגר רוזמר דומע     08.11.0190
,רטמ 5.2 העונת יא/הכרדמה לעמ םיסנפה      

 14,256.00 1,584.00     9.00 .טלפמוק ,תינכתל םאתהב ,ןוטב דוסי ללוכ 'חי   
      
תיתחת הבוג ,ןוולוגמ ,הבגומ רוזמר דומע     08.11.0200
ללוכ,'מ 5.3 העונת יא/הכרדמה לעמ םיסנפה      

  1,760.00 1,760.00     1.00 .טלפמוק ,תינכתל םאתהב ,ןוטב דוסי 'חי   
      
טוש עורזל הנכה םע ,ןוולוגמ ,רוזמר דומע     08.11.0210
,עורזה קוזיחל םיגרב ללוכ ,'מ 5.2 דע ךרואב      
,תינכתל םאתהב ,ןוטב דוסי ללוכ ,רזע דויצ      

  1,936.00 1,936.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
טוש עורזל הנכה םע ,ןוולוגמ ,רוזמר דומע     08.11.0220
קוזיחל םיגרב ללוכ ,'מ 5.5 דע 'מ 0.3 ךרואב      
םאתהב ,ןוטב דוסי ללוכ ,רזע דויצ ,עורזה      

  6,600.00 2,200.00     3.00 .טלפמוק ,תינכתל 'חי   
      

    660.00   660.00     1.00 'מ 5.2 ךרואב טוש עורז 'חי  08.11.0230
      

    968.00   968.00     1.00 'מ 5.3 ךרואב טוש עורז 'חי  08.11.0240
      

  2,288.00 1,144.00     2.00 'מ 5.4 ךרואב טוש עורז 'חי  08.11.0250

117,708.80 11.80.03 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../175 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     175 3 זרכמ - קפא תואנ
.תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-ל"צא ,הלגוח ,לתה תואלול 03 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

117,708.80 מהעברה      

      

      
העונת יסנפ תכרעמ לעמ ראומ היירוה רורמת     08.11.0260
תויטנצסרואולפ תורונ ,טוליש ללוכ בכר ילכל      
תפלחהל תכרעמו לבק קנשמ  W 23-ו 22      
ללוכ ,תלעופ הניא תחאה רשאכ תורונה תלועפ      
ןיבל דומעב םירזיבאה את ןיב רוביחל םילבכ      
פ"ע רשואמ םידלמ ראומ רורמת וא ,רורמתה      

  7,480.00   748.00    10.00 'פמוק .םירזיבאה לכ ללוכ 'ג חפסנ  
      
העונתל רוזמר סנפ תכרעמ תנקתהו הקפסא     08.11.0270
ססובמה קורי ,בוהצ ,םודא םיעבצ 21'' תושדע      
דרשמ י"ע רשואמה DEL תייגולונכט לע      
וא/ו דומעל רוביח ירזיבא ללוכו הרובחתה      
רוביחל םיילגרו תויחצמ ,תושדע עורזל      

 22,880.00 2,860.00     8.00 'פמוק עקר תרגסמ תוברל תומלשב  
      
העונתל רוזמר סנפ תכרעמ תנקתהו הקפסא     08.11.0280
לע ססובמה בוהצ עבצ 21" תושדע רטוקב      
דרשמ י"ע רשואמה DEL תייגולונכט      
וא/ו דומעל רוביח ירזיבא ללוכו הרובחתה      
רוביחל םיילגרו תויחצמ ,תושדע עורזל      

  2,640.00 1,320.00     2.00 'פמוק .תומלשב  
      
ר"הל רוזמר סנפ תכרעמ תנקתהו הקפסא     08.11.0290
לע ססובמה קורי,םודא 8" תושדע רטוק      
דרשמ י"ע תרשואמה DEL תייגולונכט      
וא/ו דומעל רוביח ירזיבא ללוכו הרובחתה      
םיילגרו תויחצמ ,תויומד,תושדע ,עורזל      

  6,688.00 1,672.00     4.00 'פמוק .תומלשב רוביחל  
      
,דרפנב טרופש דומע לע ,לגר יכלוהל ןצחל     08.11.0300
T-44 טוליש םימ תנגומ תניירושמ אספוק ללוכ      
תרוקיב תרונ ללוכ 44-א רוא קיזחמ רורמת      
    DEL חתמב תלעופה קורי עבצב V42 ,CD  
לכ ללוכ .ןצחלה לע הציחל םע תקלדנו      
הנקתהל שרדנה רזעה דויצו םירזביאה      

  3,168.00   792.00     4.00 .ןצחלה לש הניקת הלעפהו 'חי   
      
גוס לכמ 44-א לגר ךלוה ןצחל טלש רורמת     08.11.0310

    774.40   193.60     4.00 חקפמ י"ע שרדייש 'חי   
      
בלושמ "היאר תולבגמ" םע לגר יכלוהל םזמז     08.11.0320
תייצקנופ ללוכו חקפמה י"ע רשואמה ןצחל םע      
יתביבסה שערל סחיב םוזמזה תמצוע יוניש      
שרדנה רזעה דויצו םירזיבאה םירוביחה לכו      
ןוצר תועיבש יפל טלפמוק תמלשומ הנקתהל      

  8,800.00 2,200.00     4.00 .חקפמה 'חי   
      
      

170,139.20 11.80.03 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../176 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     176 3 זרכמ - קפא תואנ
.תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-ל"צא ,הלגוח ,לתה תואלול 03 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

170,139.20 מהעברה      

      

      
4X1+5.2X1+5.1X22( YX2N( לבכה     08.11.0330
וא רוזמר ןיבל ןונגנמה ןיב תרנצב לחשומ      
לבכה .רוזמרב ילמשח רזיבא לכ וא רורמת      
ךילומ ,ר"ממ 5.1 ךתחב תוזאפ יכילומ ללוכ      
4 ךתחב הקראה ךילומו ר"ממ 5.2 ךתחב ספא      

  2,464.00    30.80    80.00 .טלוו 022 חתמב דובעי לבכה .ר"ממ   רטמ   
      
לחשומ 4X1+5.2XYX2N*5.1 +61 לבכ     08.11.0340
-רורמת וא/ו רוזמר ןיבל ןונגנמה ןיב תרנצב      
ספא ךילומ ,ר"ממ 5.1 ךתחב תוזאפ יכילומ      
4 ךתחב הקראה ךילומו ר"ממ 5.2 ךתחב      

  1,636.80    27.28    60.00 .טלוו 022  .ר"ממ רטמ   
      
לחשומ 4X1+5.2XYX2N*5.1 +21 לבכ     08.11.0350
וא רוזמר ןיבל ןונגנמה ןיב תרנצב      
ךילומ ,ר"ממ 5.1 ךתחב תוזאפ יכילומ.רורמת      

    739.20    24.64    30.00 5.2 ךתחב ספא רטמ   
      
לחשומ 4X1+5.2XYX2N*5.1 +8 לבכ     08.11.0360
רורמת וא רוזמרה ןיבל ןונגנמה ןיב תרנצב      
ספא ךילומ ,ר"ממ 5.1 ךתחב תוזאפ יכילומ.      
4 ךתחב הקראה ךילומו ר"ממ 5.2 ךתחב      

  1,056.00    21.12    50.00 .טלוו 220  .ר"ממ רטמ   
      
םע ךכוסמ XAOC גוסמ םיאלגל הנזה לבכ     08.11.0370
ןיב תרנצב לחשומ ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומ      
האלולה יכילומ ןיבל םירוזמרל הרקב ןונגנמ      

  4,910.40    15.84   310.00 רבעמה יאוותבש רטמ   
      
YX2N*3  5.1 גוסמ םינצחלל הנזהה לבכ     08.11.0380
םינצחל רוביח רובע  תרנצב לחשומ ,ר"ממ      

    468.30     6.69    70.00 לגר יכלוהל רטמ   
      
דלוודק תטישב הקראה יכילומ רוביח     08.11.0390
    )DLEWDAC(, ריחמה ,שרדיש םוקמ לכב  
םירבחתמה םיכילומה "סמב תולת אלל רוביחל      

    712.80    71.28    10.00 טקיורפה להנמ רושיאב ,רוביחה ותואב 'חי   
      
גוסמ םיתמצ ןיב קורי לג םואתל הנזה לבכ     08.11.0400
םידיג 03% תפסותב םידיג תומכב תרושקת      
ללוכ ,דרפנב הטרופש תרנצב לחשומ ,הברזר      
תרזעב ,םירוזמרה ינונגנמב םירוביחה      

  5,280.00    26.40   200.00 FDMיגלפ רטמ   
      
      
      
      
      

187,406.70 11.80.03 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../177 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     177 3 זרכמ - קפא תואנ
.תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-ל"צא ,הלגוח ,לתה תואלול 03 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

187,406.70 מהעברה      

      

      
הרקב ןונגנמב תופסותו םינוכדע םייוניש     08.11.0410
תכרעמ לש םינמז תוינכותבו תמוצב םייקה      
ךילהת ידכ ךות תמוצב תמייקה םירוזמרה      
תאזו הדובעה יבלש לכב תמוצב םייוניש עוציב      
תכרעמ לש ןיקת דוקפת חיטבהל ידכ      
םייונישל התמאתהו תמייקה םירוזמרה      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק וקת לכ ךרואל תמוצה לש םירטמואיגה  
      
ימד ללוכ המע םואתו למשחה תרבחל הרזע     08.11.0420
דע היתוארוה י"פע שרדנה לכו ןקתמה תקידב      

  1,320.00 1,320.00     1.00 'פמוק .הנומה תלבקל  
      
ןקתמ תקידבל קדוב למשח סדנהמ תנמזה     08.11.0430
תריסמ ללוכ,למשחה קוח יפ לע םירוזמר      
תואצות םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת      

  1,320.00 1,320.00     1.00 'פמוק .חתמל ןקתמה רוביחל רושיאו הקידבה  
      
לג תריציל םירוזמר ןונגנמב המרגורפ תפסות     08.11.0440
העונתה ןנכתמ תוינכותל םאתהב קורי      
לש םינמזה תוינכותב תושרדנה תויצקנופהו      

    880.00   880.00     1.00 קורי לגב םירושקה םיתמצה 'חי   
      
פ"ע ,תמוצ ןונגנמב RETSAM םואת סיטרכ     08.11.0450
תושרדנה תויצקנופהו העונתה ןנכתמ תוינכות      
לגב הרושקה תמוצה לש םינמזה תוינכותב      

  3,696.00 1,848.00     2.00 טלפמוק ,קוריה 'חי   
      
םירוזמרה ןונגנמב EVALS םואת סיטרכ     08.11.0460
העונתה ןנכתמ תוינכותל םאתהב ,םייק      
לש םינמזה תוינכותב תושרדנה  תויצקנופהו      

  2,816.00 1,408.00     2.00 טלפמוק ,קורי לגב הרושקה תמוצה 'חי   

199,638.70 םירוזמר ינקתמו תוכרעמ 11.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,781,502.78 . הרואתו תרושקת , למשח תודובע 80 כ"הס  

1,781,502.78 .תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-ל"צא ,הלגוח ,לתה תואלול כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../178 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     178 3 זרכמ - קפא תואנ
.לארשי יביתנ םוחתב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-97 שיבכ 13 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

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

      

ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  10.80 ק ר פ  ת ת       

ם י ר ו ז מ ר ו       

      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.01.0007
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק      

  4,224.00    14.08   300.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      
יבועב מ"מ 011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.01.0016
טוח ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 6.3 ןפוד      

 17,732.00    27.28   650.00 ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.01.0032
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

 21,929.60 1,566.40    14.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0040

  6,776.00   484.00    14.00 004D ןיממ הסכמו הרקית 'חי   
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.01.0048
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח      
09 דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו      

  5,913.60    21.12   280.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס רטמ   
      
תקמעה רובע הביצח וא הריפחל תפסות     08.01.0052

  2,956.80    10.56   280.00 )מ"ס 09 םוקמב( מ"ס 051 קמועל דע הריפחה רטמ   
      
הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.01.0078
תודימב 03-ב ןוטבמ קוצי 'מ 11-21      
,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 081/001/001      
יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה      
תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי      

 19,360.00 1,936.00    10.00 טלפמוק םישורדה םירמוחהו 'חי   
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.01.0100
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

  6,195.20    19.36   320.00 .םידומעל הרידח רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.01.0110
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 5.2X3 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

    792.00     7.92   100.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.01.0126
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 61X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

 15,488.00    48.40   320.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   

101,367.20 10.80.13 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../179 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     179 3 זרכמ - קפא תואנ
.לארשי יביתנ םוחתב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-97 שיבכ 13 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

101,367.20 מהעברה      

      

      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.01.0149
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
06 תרוקב תחוש ךותב, תעבט קדהמ ,השקה      
גוסמ הסכמו ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב      

  1,069.20 1,069.20     1.00 'פמוק 521B,טלפמוק העיבצו טוליש.  
      
רובע ל"נה הקראה תדורטקלאל תפסות     08.01.0150
לש םייטרדנטס םיעטקב הדורטקלאה תקמעה      
תודגנתהה תלבקל דע ,דמצמ ללוכ . 'מ 5.1      

    198.00   198.00     1.00 'פמוק .טלפמוק .השורדה  
      
תשוחנ ספ יושע םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.01.0154
םע ,מ"מ 04 בחור מ"מ 4 יבוע מ"ס 05 ךרואב      

  5,104.00   510.40    10.00 טלפמוק ,הקראה יכילומ תורבחתהל םיגרב 8 'חי   
      
רפמא 521X3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב     08.01.0312
ללוכ ,ךמסומ קדוב וא למשחה תרבח י"ע      
הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת      
,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל דע תרזוח      
תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ      
תוינכת תשגהו למשח רוביח תלבקל למשחה      

  2,376.00 2,376.00     1.00 'פמוק .תודע  

110,114.40 םירוזמרו ץוח תרואתל תונכה 10.80 כ"הס  

      

ת ו ע ו ר ז ו  ה ר ו א ת  י ד ו מ ע  20.80 ק ר פ  ת ת       

      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.02.0072
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
21 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
תרצות  תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ      
ע"ש וא  "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג"      

 18,656.00 4,664.00     4.00 .סקלפוד טרפמ יפל לעפמב עובצ.רשואמ 'חי   
      
'מ 01 לעמ הבוגב םייק הרואת דומע תקתעה     08.02.0395
תינכמ , ויביכרמ לכ לע דומעה קוריפ ללוכ      
הרואת יסנפ , תועורז קוריפ תוברל( תילמשחו      
דומעה תנקתהו )רזעה דויצ לכו םירזיבא ,      
ורובע , רחא דוסי לע וירזיבא לכ לע שדחמ      

 10,560.00 1,056.00    10.00 'פמוק .ןימזמה וא חקפמה םע םואתב ,דרפנב םלושמ  
      
והשלכ גוסמ הדלפמ עורז לש דבלב הנקתה     08.02.0403
לע , תושרה י"ע תקפוסמה ,'מ 5.2 דע ךרואב      
הלבוה תוברל הבוג לכב םייק הרואת דומע יבג      

    264.00   132.00     2.00 תושרה ינסחממ 'חי   

 29,480.00 20.80.13 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../180 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     180 3 זרכמ - קפא תואנ
.לארשי יביתנ םוחתב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-97 שיבכ 13 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 29,480.00 מהעברה      

      

      
גוסמ הדלפמ הלופכ עורז לש דבלב הנקתה     08.02.0404
י"ע תקפוסמה ,'מ 5.2 דע ךרואב והשלכ      
הבוג לכב םייק הרואת דומע לע , תושרה      

    352.00   176.00     2.00 תושרה ינסחממ הלבוה תוברל 'חי   
      
,והשלכ גוסמ הרואת ףוג לש דבלב הנקתה     08.02.0407
עורז וא דומע יבג לע תושרה י"ע קפוסמה      
תושרה ינסחממ הלבוה תוברל הבוג לכב םייק      

  2,464.00   246.40    10.00 םירזיבאהו םילבכה רוביחו 'חי   
      

    517.44   129.36     4.00 .םילגד 2 -ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ 'חי  08.02.0409
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הדדוב עורז     08.02.0412
תרבוחמו מ"ס 051 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב      
תרצות ,10201225 ט"קמ .הרואת דומעל      
ןווגב העובצ ,רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג"      

    832.48   416.24     2.00 .ןימזמה תטלחה י"פע 'חי   
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הלופכ עורז     08.02.0416
תרבוחמו מ"ס 002 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב      
,10204/10202225 ט"קמ .הרואת דומעל      
העובצ ,רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות      

  1,515.36   757.68     2.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב 'חי   
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     08.02.0729
דימע תיכוכז יביס םע טנוברקילופמ דומעה      
חפמ וא סויזלצ תולעמ 031 דע לש 'פמטב      
ז"אמ םע ,חפ ןוגג םע מ"מ 5.2 יבועב ןבלוגמ      
יקדהמ םע ,A01 AK01 םרזל יזאפ דח      
3KAPOC וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה      
םיסנפל האיצי יקדהמ םע IXEGOS תרצות      
דע לבכו הקראה ספ םע ,XINOHP תרצות      

  1,589.28   264.88     6.00 .טלפמוק סנפל 'חי   
      
ףסונ ז"אמ רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות     08.02.0730

    242.88    60.72     4.00 .דומע לע עקת תיב וא הרואת ףוגל ףסונ לבכו 'חי   
      
וא םייק הרואת דומעל הנזה לבכ רוביח     08.02.0732
ןוטבה דוסיב הביצח תוברל תמייק היזכרמ      
שגמל רוביחו םיקדהמ תפסוה ,שרדיו הדימב      

    749.76   374.88     2.00 .טלפמוק היזכרמל וא/ו 'חי   
      
02X3 ת"מאמ ללוכ םייק דומעל תורבחתה     08.02.0737
,םייקה דומעה דוסי ךרד לבכה תרדחה רפמא      
רוביח ,םייקה דוסיב הביצח וא חודיק ללוכ      
ירמוחו תודובע רתי לכו תילמשחו תינכמ לבכה      

    519.20   519.20     1.00 'פמוק .טלפמוק רזעה  
      

 38,262.40 20.80.13 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../181 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     181 3 זרכמ - קפא תואנ
.לארשי יביתנ םוחתב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-97 שיבכ 13 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 38,262.40 מהעברה      

      

      
תכתמ טלש רובע הרואת דומעל תפסות     08.02.0749
רפסמ תעבטה / תטירח םע עובצו ןוולוגמ      

    908.16    75.68    12.00 םיטינ תועצמאב דומעל רבוחמ ,לגעמו דומע 'חי   
      
םושיר יפל ,ךמסומ יאלמשח לש י'גר תעש     08.02.0756

    396.00    79.20     5.00 .חקפמה רושיאבו הדובע ןמויב ע"ש   
      

    343.20    68.64     5.00 רזוע יאלמשח לש י'גר תועש ךא ,ל"נכ ע"ש  08.02.0757
      
דומעל הקראה ידיג רוביח רובע תפסות     08.02.0759

    264.00    88.00     3.00 )םייקל שדח( DLEWDAC תטישב הרואת 'חי   

 40,173.76 תועורזו הרואת ידומע 20.80 כ"הס  

      

ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  30.80 ק ר פ  ת ת       

      
ידומע 01 רובע םלשומ תינמז הרואת ןקתמ     08.03.0002
םע םיימורט ןוטב תודוסי 01 ,ללוכה הרואת      
,מ"ס 001/001/001 תודימב תומוטק תוניפ      
לזרב תועורז , 'מ 01/5.8 הבוגב ץע ידומע 01      
"תורוא שעג" תרצות עורז תמגודכ ןוולוגמ      
תמגודכ הרואת יפוג 01 ,10701225 ט"קמ      
וא "רדרש" 3cm / "01 סרמ" / "52 ןוא-רוא"      
למשחלבכ ,טו 052 דע ג"לנ תרונ םע ע"ש      
רוביח ,אשונ הדלפ לית ,םידומעה רוביחל      
ךמסומ קדוב י"ע ורושיא ,םרז רוקמל ןקתמה      
,שומישה רמג םע וקותינ ,ותלעפה ינפל      
רומאה לכ יוניפו קוריפ ,הבכרה ,הלבוה      
לש הפוקתל הז לכ ,שומישה ףוסבו הליחתב      

 14,941.52 14,941.52     1.00 'פמוק טלפמוק ,ירדנלק שדוח  
      
ץעמ ינמז הרואת ןקתמ לש הקתעהו קוריפ     08.03.0004
לע ןקתומ ויקלח לכ לע םידומע 51 דע ליכמה      
תויבוק לש הקתעה ללוכ ןוטב תויבוק      
ורוביחו למשחה רוקממ ןקתמה קותינ.ןוטב      
ךמסומ למשח קדוב י"ע ורושיא ללוכ שדחמ      
הבצהו ינמזה הרואתה ןקתמ לש ותלעפה ינפל      
חקפמ תייחנהל םאתהב לכה שדח םוקמב      

  4,620.00 4,620.00     1.00 'פמוק הדובעה רתאב  
      
תרצות , CM-3 םגדמ שיבכ תרואת ףוג     08.03.0745
    rederhcS  תקיצימ יושע ,ןנכתמה י"ע רשואמ  
אתל תומיטא תגרד לעב םוינימולא סיסב      
רוא רזפמ , 9821 רוטקלפר , PI 66- יטפוא      
דויצ.ימרט םלהב הדימע תמסוחמ תיכוכז םע      
לועפתל םאותה טאו 052 ג"לנ תורונל הלעפה      
שגמ יבג לע בכרומ תשרדנה הרונה לש ןיקת      

  9,504.00 1,584.00     6.00 .ףלשנ 'חי   

 29,065.52 30.80.13 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../182 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     182 3 זרכמ - קפא תואנ
.לארשי יביתנ םוחתב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-97 שיבכ 13 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 29,065.52 מהעברה      

      

      
תרצות , CM-3 םגדמ בוחר תרואת ףוג     08.03.0746
    rederhcS  תקיצימ יושע ,ןנכתמה י"ע רשואמ  
אתל תומיטא תגרד לעב םוינימולא סיסב      
רוא רזפמ , 9821 רוטקלפר , PI 66- יטפוא      
דויצ.ימרט םלהב הדימע תמסוחמ תיכוכז םע      
לועפתל םאותה טאו 004 ג"לנ תורונל הלעפה      
שגמ יבג לע בכרומ תשרדנה הרונה לש ןיקת      

  3,520.00 1,760.00     2.00 ףלשנ 'חי   
      
הרואת דומע לע ותנקתהו הרואת ףוג קורפ     08.03.0797
שגממ םיאתמ לבכ ללוכ שדחמ ורוביח תוברל      

  3,396.80   339.68    10.00 טלפמוק,סנפה דעו םירוביחה 'חי   
      
תירלובוט W052 ג"לנ תרונ לש רתאל הקפסא     08.03.0998
T/OX/052UL םגד ןונסק םע      
    XOLACUL/04, תרצות EG תרפושמ הרונ וא  

    264.00    66.00     4.00 .ספיליפ וא םרזוא תרצות ל"נכ ןונסק םע 'חי   

 36,246.32 הרואת ירזיבא 30.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

186,534.48 הרקבו למשח ינקתמ 80 כ"הס  

186,534.48 .לארשי יביתנ םוחתב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-97 שיבכ כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../183 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     183 3 זרכמ - קפא תואנ
ל"צאה לתה תוסיו רגאמ הדבעמ תוקידבו ןויסינ יחודיק 23 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ס י ו  ר ג א מ ל  ה ד ב ע מ  ת ו ק י ד ב  10 ק ר פ       

      

ר ג א מ ל  ה ד ב ע מ  ת ו ק י ד ב  10.10 ק ר פ  ת ת       

ת ו ס י ו       

      
    420.00   140.00     3.00 הדש תופיפצ תעיבק 'חי  01.01.0010

      
    200.00    40.00     5.00 תיעבט תוביטר תלוכת תעיבק 'חי  01.01.0020

      
  1,850.00   370.00     5.00 )גרבנטא( ךמוס תולובג 'חי  01.01.0030

      
    450.00    90.00     5.00 #002 הפנ הפיש 'חי  01.01.0040

      
    360.00   120.00     3.00 ג"ק 3 דע יופינ 'חי  01.01.0050

      
    513.00   171.00     3.00 יסחי לקשמ 'חי  01.01.0060

      
  5,400.00 5,400.00     1.00 הרישי הריזג תקידב 'חי  01.01.0070

      
  3,600.00 3,600.00     1.00 UC תיבחרמ הריזג תקידב 'חי  01.01.0080

      
  1,650.00 1,650.00     1.00 היצדליסנוק 'חי  01.01.0090

      
  7,400.00   185.00    40.00 4"-6" "רגוא" חודיק רטמ  01.01.0100

      
 12,000.00   300.00    40.00 ררוחמ תיפצת רוניצ רטמ  01.01.0110

      
  1,100.00 1,100.00     1.00 הדשב םימל תורדיח תקידב 'חי  01.01.0120

 34,943.00 תוסיו רגאמל הדבעמ תוקידב 10.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 34,943.00 תוסיו רגאמל הדבעמ תוקידב 10 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../184 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     184 3 זרכמ - קפא תואנ
ל"צאה לתה תוסיו רגאמ הדבעמ תוקידבו ןויסינ יחודיק 23 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ס י ו  ר ג א מ ב  ם י ח ו ד י ק  20 ק ר פ       

      

ת ו ס י ו  ר ג א מ ב  ם י ח ו ד י ק  10.20 ק ר פ  ת ת       

      
ףרוצמה טרפמה י"פע 'מ 8 קמועל םיחודיק     02.01.0010
"שדע" ץצחו C.V.P 2" תורוניצ תנקתה תוברל      

129,600.00 2,700.00    48.00 הנקתהו הקפסא - ףוטש רטמ   
      
ישאר תנגהל רפע תואלמ תויבח יאצח     02.01.0020
הקפסא - ףרוצמה טרפמה י"פע תורוניצה      

 16,200.00 2,700.00     6.00 הנקתהו רטמ   

145,800.00 תוסיו רגאמב םיחודיק 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

145,800.00 תוסיו רגאמב םיחודיק 20 כ"הס  

180,743.00 ל"צאה לתה תוסיו רגאמ הדבעמ תוקידבו ןויסינ יחודיק כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../185 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     185 3 זרכמ - קפא תואנ
ןמענ לחנ תטסה 33 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

04 ק ר פ  04 ק ר פ       

      

1.04 ק ר פ  10.04 ק ר פ  ת ת       

      
ו/וא ןוילע ףושיחמ מ"ס 03 יבועב המדא יופיח     40.01.0010
קמוע תמדא      

472,500.00     3.15 150000.00    ר"מ 
      
תאבוימ המדאב תונורדמ יופיח     40.01.0012
      

450,000.00    22.50 20000.00    ק"מ 
      
םיימוקמ םיעלס תדמעהו הרבעה ,ףוסיא     40.01.0031
םילדגב םיגדה תוכירב תונפדו תללוס חטשמ      
בלשב ףוסיאו הריפח לולכת הדובעה .םינוש      
םתחנהו תינמז הנסחא ,ףושיחה תודובע      

776,250.00   112.50  6900.00 .טקיורפה להנמ תויחנה יפל חטשב ק"מ   
      
001X001X001 חפנב םייעבט םירדלוב     40.01.0034
קמועל םינומט ,חטשב הבצהו הקפסא תוברל      
מ"ס 03      

122,400.00   153.00   800.00    'חי 
      
לש חפנב תויעבט םינבאמ םירדלוב     40.01.0035
    06X06X06 06 לש חפנ דעX06X001,  
קמועל םינומט ,חטשב הבצהו הקפסא תוברל      

 54,000.00   135.00   400.00 מ"ס 03 'חי   

1,875,150.00 1.04 קרפ 10.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,875,150.00 04 קרפ 04 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../186 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     186 3 זרכמ - קפא תואנ
ןמענ לחנ תטסה 33 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15 ק ר פ       

      

1.15 ק ר פ  10.15 ק ר פ  ת ת       

      
למשחלו םימל תרוקיב יאת/תוחוש קוריפ     51.01.0130
.גוס לכמו תונוש תודימב      

  2,700.00   270.00    10.00    'חי 
      
למשחלו םימל תרוקיב יאת/תוחוש קוריפ     51.01.0132
יולימ תוברל ,גוס לכמו תונוש תודימב      
MSLC-ב      

  5,580.00   558.00    10.00    'חי 
      
תודימב זוקינל תרוקיב יאת/תוחוש קוריפ     51.01.0134
MSLC -ב יולימ תוברל ,גוס לכמו תונוש      
      

  6,390.00   639.00    10.00    'חי 
      
תודימב בויבל תרוקיב יאת/תוחוש קוריפ     51.01.0140
.גוס לכמו תונוש      

  3,690.00   369.00    10.00    'חי 
      
תודימב זוקינל תרוקיב יאת/תוחוש קוריפ     51.01.0150
.גוס לכמו תונוש      

  4,230.00   423.00    10.00    'חי 
      
גוס לכמו תונוש תודימב תרושקת את קוריפ     51.01.0160
      

  8,460.00   423.00    20.00    'חי 
      
יטפוא ביס תחוש קוריפ     51.01.0161

  2,790.00   558.00     5.00    'חי 
      
יבוע לכבו גוס לכב ןבא וא ןוטב תוריק קוריפ     51.01.0190
      

 34,650.00    99.00   350.00    ק"מ 
      
סוטפילקיא יצע תריקע     51.01.0240

 16,200.00   540.00    30.00    'חי 
      
לקד תריקע     51.01.0250

    630.00   315.00     2.00    'חי 
      
הינוטגנישו תריקע     51.01.0260

    630.00   315.00     2.00    'חי 
      

  2,025.00 2,025.00     1.00 תכתממ וליס לכימ לש ריהז קוריפ 'חי  51.01.0441
      
      
      

 87,975.00 10.15.33 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../187 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     187 3 זרכמ - קפא תואנ
ןמענ לחנ תטסה 33 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 87,975.00 מהעברה      

      

      
זוקינ וא בויב ,םימ תרנצ לש ריהז קוריפ     51.01.0460
והשלכ הנבמ רמוחמ מ"מ 005 דע רטוקב      
והשלכ קמועבו )טסבסא תוברל(      
      

 18,315.00    33.30   550.00    רטמ 
      
םיטנזב + תשר רדג קוריפ     51.01.0740

 12,825.00     8.55  1500.00    רטמ 
      
.גוס לכמ םידומע קוריפ     51.01.0990

  5,197.50   148.50    35.00    'חי 
      
לזרבמ למשח ידומע לש ריהז קוריפ     51.01.0991
      

  3,960.00   990.00     4.00    'חי 
      
ןוטבמ למשח ידומע לש ריהז קוריפ     51.01.0992
      

  5,940.00   990.00     6.00    'חי 
      
ץעמ למשח ידומע לש ריהז קוריפ     51.01.0993
      

  1,485.00   148.50    10.00    'חי 
      
םיליעפ אל חתמ יווק לש ריהז קוריפ     51.01.0994
      

 26,334.00    19.80  1330.00    רטמ 
      
למשח רליפ קוריפ     51.01.0995

    810.00   405.00     2.00    'חי 
      
תוכירב תוללוס תפטעממ ןיינב תלוספ קוליס     51.01.1052
םיגדה      

434,700.00    63.00  6900.00    ק"מ 
      
חטשה ללכ יוקינו היחמצ תרסה     51.01.1055
      

202,500.00     1.35 150000.00    ר"מ 
      
ללוכ ,ןיוזמ ןוטבמ םייק םימ ריבעמ תסירה     51.01.1091
םייפנכ      

    405.00   202.50     2.00 'פמוק   
      
.םינוש םייבועב ןייוזמ ןוטב יחטשמ קוריפ     51.01.1097
      

 12,150.00   121.50   100.00    ק"מ 
      
      

812,596.50 10.15.33 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../188 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     188 3 זרכמ - קפא תואנ
ןמענ לחנ תטסה 33 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

812,596.50 מהעברה      

      

      
טסבסאמ םיטנמלאו טסבסא ינבמ יוניפו קוריפ     51.01.1188
,הביבסה תוכיאל דרשמ תושירדל םאתהב      
גג חטש יפ לע הדידמ      

 40,500.00   162.00   250.00    ר"מ 
      
אוהש גוס לכמ בכרל רעש קוריפ     51.01.1211
      

  1,008.00   504.00     2.00    'חי 
      
תויעקרק תת תויתשת רותיאל שושיג תוריפח     51.01.1240
והשלכ קמועב      

  7,650.00   153.00    50.00    'חי 
      
אוהש גוס לכמ הככס קוריפ     51.01.1255

  1,980.00    39.60    50.00    ר"מ 
      
הלוכמ תקתעהו קוריפ     51.01.1257

  2,970.00    49.50    60.00    ר"מ 
      
יווק קורפ ,אוהש גוס לכמ תולעת קוריפ     51.01.1700
םיליעפ אל תרושקת      

  4,050.00     8.10   500.00    רטמ 

870,754.50 1.15 קרפ 10.15 כ"הס  

      

2.15 ק ר פ  20.15 ק ר פ  ת ת       

      
יחטשבו םיגדה תוכירב תוללוס קוריפל הריפח     51.02.0010
יולימ ירוזאל רופחה רמוחה תלבוהו םייניב      
      

641,700.00    13.95 46000.00    ק"מ 
      
.)''שלקב''( ןבא ירבש     51.02.0050

270,000.00    90.00  3000.00    ק"מ 
      
מ"מ 53-01 לש םילדגב )טגרגא( ןבא ירבש     51.02.0051
)לודיג יתב תיינב(      

180,000.00    90.00  2000.00    ק"מ 
      
יולימ(  תוברל ימוקמ רמוחמ קודיהו יולימ     51.02.0060
)הנוכשל לחנה ןיבש חטשה      

420,660.00     3.69 114000.00    ק"מ 
      
וקודיהו םייתחת םירבעמ/םינבמל רזוח יולימ     51.02.0130
)הנשיה ןמענה תלעת יולימ(      

540,000.00    13.50 40000.00    ק"מ 
      
      

2,052,360.00 20.15.33 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../189 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     189 3 זרכמ - קפא תואנ
ןמענ לחנ תטסה 33 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2,052,360.00 מהעברה      

      

      
יולימל ותמאתהו ימוקמ רמוח יופינו הסירג     51.02.0305
דחוימה טרפמה תויחנה יפל רזוח      
      

180,000.00    45.00  4000.00    ק"מ 

2,232,360.00 2.15 קרפ 20.15 כ"הס  

      

5.15 ק ר פ  50.15 ק ר פ  ת ת       

      
רמוחה קוליסו הריפח ללוכ לחנ קיפא תריפח     51.05.3105

1,150,000.00    23.00 50000.00 תונורדמ בוציע ללוכ ק"מ   

1,150,000.00 5.15 קרפ 50.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4,253,114.50 15 קרפ 15 כ"הס  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../190 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     190 3 זרכמ - קפא תואנ
ןמענ לחנ תטסה 33 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

06 ק ר פ  06 ק ר פ       

      

2.06 ק ר פ  20.06 ק ר פ  ת ת       

      
  5,950.00    59.50   100.00 תועוצקמה לכב יעוצקמ לעופ ע"ש  60.02.0010

      
  5,050.00    50.50   100.00 תועוצקמה לכב טושפ לעופ ע"ש  60.02.0020

      
.ליבקמ וא F669 םגד ינפוא העי     60.02.0120
      

 68,737.50   211.50   325.00    ע"ש 
      
ףכו הריבש שיטפ םע ילחז ילוארדיה רפחמ     60.02.0200
.ליבקמ וא 033 רליפרטק םגד      

 92,137.50   283.50   325.00    ע"ש 
      
ליבקמ וא B.C.J 4 םגד ףכ םע ינפוא ןורפחמ     60.02.0230
      

 52,650.00   162.00   325.00    ע"ש 
      
ק"מ 02-מ תוחפ אל 4X8 הענה הניכר תיאשמ     60.02.0430
      

 93,150.00 2,070.00    45.00    ע"י 
      
לש םדקומ יוהיז - יאנטוב וגולוקא תדובע     60.02.5140
תוקתעה לע חטשב חוקיפו הקתעהל םיחמצ      
      

  4,860.00 1,620.00     3.00    ע"י 

322,535.00 2.06 קרפ 20.06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

322,535.00 06 קרפ 06 כ"הס  

6,450,799.50 ןמענ לחנ תטסה כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../191 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     191 3 זרכמ - קפא תואנ
י'גר תודובע 43 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע ו  ם י ב צ ק ה  06 ק ר פ       

      

י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  20.06 ק ר פ  ת ת       

      
  5,950.00    59.50   100.00 תועוצקמה לכב יעוצקמ לעופ ע"ש  60.02.0010

      
  3,690.00    73.80    50.00 ךמסומ יאלמשח ע"ש  60.02.0011

      
 15,120.00    50.40   300.00 תועוצקמה לכב טושפ לעופ ע"ש  60.02.0020

      
 97,200.00 1,944.00    50.00 הדידמ תצובק ע"י  60.02.0040

      
 10,800.00   180.00    60.00 ךותיר דויצ ללוכ ךותיר תווצ ע"ש  60.02.0050

      
 12,690.00   211.50    60.00 ליבקמ וא 059 םגד ינפוא העי ע"ש  60.02.0090

      
ףכו הריבש שיטפ םע ילחז ילוארדיה רפחמ     60.02.0200

 17,010.00   283.50    60.00 ליבקמ וא 033 רליפרטק םגד ע"ש   
      
C3 םגד ףכו הריבש שיטפ םע ינפוא ןורפחמ     60.02.0210

  8,640.00   144.00    60.00 ליבקמ וא B.C.J ע"ש   
      
רוטינומ םגד ,המב+הזלגמ+ףכ ,יפוקסלט העי     60.02.0270

  5,940.00   148.50    40.00 .ליבקמ וא ע"ש   
      

 38,880.00 1,944.00    20.00 .ק''מ 51-מ תוחפ אל םיריצ ינש הניכר תיאשמ ע"י  60.02.0420
      

 11,160.00   279.00    40.00 ןוט 21 ףונמ םע הלבוה תיאשמ ע"ש  60.02.0440
      

 97,200.00 2,430.00    40.00 תויעקרק תת תויתשת רותיאל תווצ ע"י  60.02.0750

324,280.00 י'גר תודובע 20.06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

324,280.00 י'גר תודובעו םיבצקה 06 כ"הס  

324,280.00 י'גר תודובע כ"הס

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../192 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
קילאיב תירק תייריע
מ"עב תויתשת חותיפל הרבח .ת.פ.ח
3 זרכמ - קפא תואנ
 

08/03/2017 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     192 3 זרכמ - קפא תואנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

לתה 'חרב לגר יכלוהל רשג 10 הנבמ     
    
רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           3,969,117.50 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

              3,969,117.50 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס                

    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                             151,119.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                151,119.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                

    
םירשגב ךורד ןוטב תודובע 31 קרפ      
    

                           1,475,190.00 םירשגב ךורד ןוטב תודובע 10.31 קרפ תת    
    

              1,475,190.00 םירשגב ךורד ןוטב תודובע 31 כ"הס                

    
הדלפ ינבמ 91 קרפ      
    

                             500,400.00 שרח תורגסמ 50.91 קרפ תת    
    

                500,400.00 הדלפ ינבמ 91 כ"הס                

    
סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 קרפ      
    

                           1,593,778.32 םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 קרפ תת    
סוסיב תוריקו            
    

              1,593,778.32 תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס                
סוסיב         

    
הלילס תודובע 15 קרפ      
    

                             414,567.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                414,567.00 הלילס תודובע 15 כ"הס                

 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../193 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     193 3 זרכמ - קפא תואנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םירשגב תומילשמ תודובע 96 קרפ      
    

                              49,680.00 םירשג יכמס 10.96 קרפ תת    
    

                              58,104.00 םירשג ירפת 20.96 קרפ תת    
    

                107,784.00 םירשגב תומילשמ תודובע 96 כ"הס                

 8,211,955.82 לתה 'חרב לגר יכלוהל רשג 10 כ"הס                            

    
יקסניטוב'ז 'חרב רשג 20 הנבמ     
    
רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           7,959,448.20 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

              7,959,448.20 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס                

    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                             177,120.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                177,120.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                

    
םירשגב ךורד ןוטב תודובע 31 קרפ      
    

                           1,386,000.00 םירשגב ךורד ןוטב תודובע 10.31 קרפ תת    
    

              1,386,000.00 םירשגב ךורד ןוטב תודובע 31 כ"הס                

    
הדלפ ינבמ 91 קרפ      
    

                             461,850.00 שרח תורגסמ 50.91 קרפ תת    
    

                461,850.00 הדלפ ינבמ 91 כ"הס                

    
סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 קרפ      
    

                           1,905,448.86 םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 קרפ תת    
סוסיב תוריקו            
    

              1,905,448.86 תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס                
סוסיב         

    
הלילס תודובע 15 קרפ      
    

                             106,195.50 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                106,195.50 הלילס תודובע 15 כ"הס                

 
 
 

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../194 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     194 3 זרכמ - קפא תואנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םירשגב תומילשמ תודובע 96 קרפ      
    

                             124,200.00 םירשג יכמס 10.96 קרפ תת    
    

                              89,577.00 םירשג ירפת 20.96 קרפ תת    
    

                213,777.00 םירשגב תומילשמ תודובע 96 כ"הס                

12,209,839.56 יקסניטוב'ז 'חרב רשג 20 כ"הס                            

    
301 ךמות ריק עוציב תמלשה 30 הנבמ     
    
רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             751,267.70 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

                751,267.70 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס                

    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                              33,264.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                 33,264.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                

    
הדלפ ינבמ 91 קרפ      
    

                             437,850.00 שרח תורגסמ 50.91 קרפ תת    
    

                             139,500.00 םיגירח םיפיעס 99.91 קרפ תת    
    

                577,350.00 הדלפ ינבמ 91 כ"הס                

    
תניירושמ עקרקמ ךמת תוריק 34 קרפ      
    

                             247,450.00 תניירושמ עקרקמ ךמת תוריק 10.34 קרפ תת    
    

                247,450.00 תניירושמ עקרקמ ךמת תוריק 34 כ"הס                

    
הלילס תודובע 15 קרפ      
    

                             225,000.00 הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                             256,053.60 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                481,053.60 הלילס תודובע 15 כ"הס                

 2,090,385.30 301 ךמות ריק עוציב תמלשה 30 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../195 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     195 3 זרכמ - קפא תואנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

,001 101 ךמות ריק עוציב תמלשה 40 הנבמ     
    
רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             622,590.50 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

                622,590.50 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס                

    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                              24,977.70 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                 24,977.70 םוטיא תודובע 50 כ"הס                

    
ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                              92,500.00 ןבא תודובע 10.41 קרפ תת    
    

                 92,500.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                

    
הדלפ ינבמ 91 קרפ      
    

                               8,100.00 הדלפ הנבמ 10.91 קרפ תת    
    

                             325,260.00 שרח תורגסמ 50.91 קרפ תת    
    

                             101,400.00 םיגירח םיפיעס 99.91 קרפ תת    
    

                434,760.00 הדלפ ינבמ 91 כ"הס                

    
תניירושמ עקרקמ ךמת תוריק 34 קרפ      
    

                             156,600.00 תניירושמ עקרקמ ךמת תוריק 10.34 קרפ תת    
    

                156,600.00 תניירושמ עקרקמ ךמת תוריק 34 כ"הס                

    
הלילס תודובע 15 קרפ      
    

                             182,700.00 הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                             229,471.20 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                412,171.20 הלילס תודובע 15 כ"הס                

 1,743,599.40 ,001 101 ךמות ריק עוציב תמלשה 40 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../196 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     196 3 זרכמ - קפא תואנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

011 ךמות ריק עוציב תמלשה 50 הנבמ     
    
רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           4,089,919.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

              4,089,919.00 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס                

    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                             162,756.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                162,756.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                

    
הדלפ ינבמ 91 קרפ      
    

                             210,600.00 הדלפ הנבמ 10.91 קרפ תת    
    

                           2,279,280.00 םיגירח םיפיעס 99.91 קרפ תת    
    

              2,489,880.00 הדלפ ינבמ 91 כ"הס                

    
תניירושמ עקרקמ ךמת תוריק 34 קרפ      
    

                             288,000.00 תניירושמ עקרקמ ךמת תוריק 10.34 קרפ תת    
    

                288,000.00 תניירושמ עקרקמ ךמת תוריק 34 כ"הס                

    
הלילס תודובע 15 קרפ      
    

                             502,929.00 הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                             822,465.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

              1,325,394.00 הלילס תודובע 15 כ"הס                

    
תוריקו הקיטסוקא - שער תתחנהל םיסרתמ 17 קרפ      
םייטסוקא         
    

                             866,075.00 - שער תתחנהל םיסרתמ 10.17 קרפ תת    
םייטסוקא תוריקו הקיטסוקא            
    

                866,075.00 הקיטסוקא - שער תתחנהל םיסרתמ 17 כ"הס                
םייטסוקא תוריקו         

 9,222,024.00 011 ךמות ריק עוציב תמלשה 50 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../197 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     197 3 זרכמ - קפא תואנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תוריק 60 הנבמ     
    
901WA יטסוקא ריק 20 קרפ      
    

                           1,556,144.30 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.20 קרפ תת    
    

                              46,035.00 םוטיא תודובע 50.20 קרפ תת    
    

                               6,525.00 שרח תורגסמ 91.20 קרפ תת    
    

                              50,175.00 רפע תודובע 15.20 קרפ תת    
    

              1,658,879.30 901WA יטסוקא ריק 20 כ"הס                

    
111WA יטסוקא ריק 30 קרפ      
    

                           2,323,779.90 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.30 קרפ תת    
    

                              84,645.00 םוטיא תודובע 50.30 קרפ תת    
    

                              10,701.00 שרח תורגסמ 91.30 קרפ תת    
    

                              64,543.50 רפע תודובע 15.30 קרפ תת    
    

              2,483,669.40 111WA יטסוקא ריק 30 כ"הס                

    
211WA יטסוקא ריק 40 קרפ      
    

                             404,478.60 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.40 קרפ תת    
    

                              11,880.00 םוטיא תודובע 50.40 קרפ תת    
    

                               4,437.00 שרח תורגסמ 91.40 קרפ תת    
    

                               8,712.00 רפע תודובע 15.40 קרפ תת    
    

                429,507.60 211WA יטסוקא ריק 40 כ"הס                

    
311WA יטסוקא ריק 50 קרפ      
    

                           1,071,443.60 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.50 קרפ תת    
    

                              44,104.50 םוטיא תודובע 50.50 קרפ תת    
    

                              35,023.50 רפע תודובע 15.50 קרפ תת    
    

              1,150,571.60 311WA יטסוקא ריק 50 כ"הס                

 
 
 
 
 

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../198 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     198 3 זרכמ - קפא תואנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

411WA יטסוקא ריק 60 קרפ      
    

                             253,160.80 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.60 קרפ תת    
    

                              12,325.50 םוטיא תודובע 50.60 קרפ תת    
    

                               7,308.00 שרח תורגסמ 91.60 קרפ תת    
    

                              10,275.75 רפע תודובע 15.60 קרפ תת    
    

                283,070.05 411WA יטסוקא ריק 60 כ"הס                

    
511WA יטסוקא ריק 70 קרפ      
    

                           1,206,738.70 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.70 קרפ תת    
    

                              32,670.00 םוטיא תודובע 50.70 קרפ תת    
    

                               6,264.00 שרח תורגסמ 91.70 קרפ תת    
    

                              32,198.40 רפע תודובע 15.70 קרפ תת    
    

              1,277,871.10 511WA יטסוקא ריק 70 כ"הס                

    
611WA יטסוקא ריק 80 קרפ      
    

                             717,945.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.80 קרפ תת    
    

                              80,190.00 םוטיא תודובע 50.80 קרפ תת    
    

                           2,308,095.00 תניירושמ עקרקמ ךמת תוריק 34.80 קרפ תת    
    

                           3,555,198.80 רפע תודובע 25.80 קרפ תת    
    

                              52,785.00 תוחיטב תורדגו הדלפ תוקעמ 35.80 קרפ תת    
    

              6,714,213.80 611WA יטסוקא ריק 80 כ"הס                

    
תוגרדמ 90 קרפ      
    

                              27,993.20 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.90 קרפ תת    
    

                                 742.50 םוטיא תודובע 50.90 קרפ תת    
    

                              20,000.00 שרח תורגסמ 91.90 קרפ תת    
    

                 48,735.70 תוגרדמ 90 כ"הס                

14,046,518.55 תוריק 60 כ"הס                            

 
 
 
 

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../199 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     199 3 זרכמ - קפא תואנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

לתה 'חרב שיבכ רשג 01 הנבמ     
    
רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           2,417,353.30 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

              2,417,353.30 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס                

    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                              66,042.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                 66,042.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                

    
םירשגב ךורד ןוטב תודובע 31 קרפ      
    

                             727,650.00 םירשגב ךורד ןוטב תודובע 10.31 קרפ תת    
    

                727,650.00 םירשגב ךורד ןוטב תודובע 31 כ"הס                

    
הדלפ ינבמ 91 קרפ      
    

                             212,670.00 שרח תורגסמ 50.91 קרפ תת    
    

                212,670.00 הדלפ ינבמ 91 כ"הס                

    
סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 קרפ      
    

                             903,237.30 םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 קרפ תת    
סוסיב תוריקו            
    

                903,237.30 תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס                
סוסיב         

    
הלילס תודובע 15 קרפ      
    

                              28,051.20 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                 28,051.20 הלילס תודובע 15 כ"הס                

    
םירשגב תומילשמ תודובע 96 קרפ      
    

                              99,360.00 םירשג יכמס 10.96 קרפ תת    
    

                              70,209.00 םירשג ירפת 20.96 קרפ תת    
    

                169,569.00 םירשגב תומילשמ תודובע 96 כ"הס                

 4,524,572.80 לתה 'חרב שיבכ רשג 01 כ"הס                            

 
 
 

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../200 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     200 3 זרכמ - קפא תואנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

לולח הנבמ עטק - לתה 'חרב שיבכ רשג 11 הנבמ     
    
רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           5,957,510.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

              5,957,510.00 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס                

    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                             227,340.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                227,340.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                

    
הדלפ ינבמ 91 קרפ      
    

                             578,250.00 שרח תורגסמ 50.91 קרפ תת    
    

                578,250.00 הדלפ ינבמ 91 כ"הס                

    
סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 קרפ      
    

                           1,733,004.00 םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 קרפ תת    
סוסיב תוריקו            
    

              1,733,004.00 תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס                
סוסיב         

    
הלילס תודובע 15 קרפ      
    

                             108,963.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                108,963.00 הלילס תודובע 15 כ"הס                

    
םירשגב תומילשמ תודובע 96 קרפ      
    

                             163,800.00 םירשג ירפת 20.96 קרפ תת    
    

                163,800.00 םירשגב תומילשמ תודובע 96 כ"הס                

 8,768,867.00 לולח הנבמ עטק - לתה 'חרב שיבכ רשג 11 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../201 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     201 3 זרכמ - קפא תואנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

'חרב שיבכ רשג תפמר לש םיכמות תוריק 21 הנבמ     
לתה       
    
רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           1,153,846.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

              1,153,846.00 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס                

    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                              23,760.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                 23,760.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                

    
סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 קרפ      
    

                             590,837.76 םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 קרפ תת    
סוסיב תוריקו            
    

                590,837.76 תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס                
סוסיב         

    
הלילס תודובע 15 קרפ      
    

                             337,482.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                337,482.00 הלילס תודובע 15 כ"הס                

 2,105,925.76 'חרב שיבכ רשג תפמר לש םיכמות תוריק 21 כ"הס                            
לתה       

    
24 הלעת לעמ רשג 31 הנבמ     
    
רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             470,672.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

                470,672.00 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס                

    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                               7,425.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                  7,425.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                

 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../202 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     202 3 זרכמ - קפא תואנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 קרפ      
    

                             191,213.28 םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 קרפ תת    
סוסיב תוריקו            
    

                191,213.28 תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס                
סוסיב         

    
הלילס תודובע 15 קרפ      
    

                               7,654.50 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                  7,654.50 הלילס תודובע 15 כ"הס                

   676,964.78 24 הלעת לעמ רשג 31 כ"הס                            

    
לגר יכלוהל רשג סוסיב 41 הנבמ     
    
רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           1,071,638.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

              1,071,638.00 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס                

    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                               4,752.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                  4,752.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                

    
סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 קרפ      
    

                             997,569.00 םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 קרפ תת    
סוסיב תוריקו            
    

                997,569.00 תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס                
סוסיב         

    
הלילס תודובע 15 קרפ      
    

                              12,170.70 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                 12,170.70 הלילס תודובע 15 כ"הס                

 2,086,129.70 לגר יכלוהל רשג סוסיב 41 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../203 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     203 3 זרכמ - קפא תואנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

רותסמ ריק 51 הנבמ     
    
רתאב ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             738,397.60 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

                738,397.60 רתאב ןוטב תודובע 20 כ"הס                

    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                              34,155.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                 34,155.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                

    
הלילס תודובע 15 קרפ      
    

                             103,869.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                103,869.00 הלילס תודובע 15 כ"הס                

   876,421.60 רותסמ ריק 51 כ"הס                            

    
בויב תכרעמ 61 הנבמ     
    
בויב תכרעמ 75 קרפ      
    

                           2,636,732.50 תרנצ 10.75 קרפ תת    
    

                           3,591,052.50 םירזיבאו הרקב תוחוש 20.75 קרפ תת    
    

              6,227,785.00 בויב תכרעמ 75 כ"הס                

 6,227,785.00 בויב תכרעמ 61 כ"הס                            

    
תטישב קפא תואנ תנוכש ףסאמ בויב וק 71 הנבמ     
הקיחד-ורקימה       
    
הקיחד-ורקימ תטישב ףסאמ וק 10 קרפ      
    

                           2,265,000.00 32S-104S תוחוש ןיב :א עטק 10.10 קרפ תת    
    

                           2,700,000.00 32S-72S תוחוש ןיב :ב עטק 20.10 קרפ תת    
    

                           9,278,000.00 21S-32S תוחוש ןיב :ג עטק 30.10 קרפ תת    
    

                          11,830,000.00 1S-21S תוחוש ןיב :ד עטק 50.10 קרפ תת    
    

                           2,665,000.00 581S-81S תוחוש ןיב :ה עטק 60.10 קרפ תת    
    

             28,738,000.00 הקיחד-ורקימ תטישב ףסאמ וק 10 כ"הס                

 
 
 
 

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../204 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     204 3 זרכמ - קפא תואנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

28,738,000.00 תטישב קפא תואנ תנוכש ףסאמ בויב וק 71 כ"הס                            
הקיחד-ורקימה       

    
םימ תכרעמ 81 הנבמ     
    
םימ תקפסא תכרעמ 75 קרפ      
    

                           6,254,140.00 תרנצ 10.75 קרפ תת    
    

                           1,902,704.50 םירזיבא 20.75 קרפ תת    
    

              8,156,844.50 םימ תקפסא תכרעמ 75 כ"הס                

 8,156,844.50 םימ תכרעמ 81 כ"הס                            

    
זוקינ 91 הנבמ     
    
הלילס תודובע 15 קרפ      
    

                          15,147,879.00 ףחס תעינמו זוקינ תודובע 50.15 קרפ תת    
    

             15,147,879.00 הלילס תודובע 15 כ"הס                

    
םימ תקפסאו בויב  תוכרעמ 75 קרפ      
    

                             607,500.00 םימ תקפסאו בויב תוכרעמ 10.75 קרפ תת    
    

                607,500.00 םימ תקפסאו בויב  תוכרעמ 75 כ"הס                

15,755,379.00 זוקינ 91 כ"הס                            

    
הלילסו רפע תודובע 02 הנבמ     
    
הלילס תודובע 15 קרפ      
    

                           4,157,449.00 הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                          44,381,005.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                           4,600,440.00 מ"וגא תויתשתו עצמ תבכש 30.15 קרפ תת    
    

                           3,818,610.00 תועסימב תויטלפסא תבכש 40.15 קרפ תת    
    

                           2,286,900.00 ףחס תעינמו זוקינ תודובע 50.15 קרפ תת    
    

                             209,290.50 ינבא ,הפש ינבא ,ףוציר תודובע 60.15 קרפ תת    
תוגרדמו הלעת            
    

                           9,663,390.00 םייטתניסואיג םירצומ 70.15 קרפ תת    
    

                              50,040.00 רורמתו טוליש תודובע 13.15 קרפ תת    

 
 
 

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../205 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     205 3 זרכמ - קפא תואנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              26,730.00 םישיבכ ןומיס תודובע 23.15 קרפ תת    
    

             69,193,854.50 הלילס תודובע 15 כ"הס                

69,193,854.50 הלילסו רפע תודובע 02 כ"הס                            

    
םיינמז העונת ירדסה 12 הנבמ     
    
םיינמז העונת ירדסה 06 קרפ      
    

                           1,544,952.00 תוחיטב יעצמא רובע םיבצקה 10.06 קרפ תת    
םיינמז העונת ירדסהו            
    

              1,544,952.00 םיינמז העונת ירדסה 06 כ"הס                

 1,544,952.00 םיינמז העונת ירדסה 12 כ"הס                            

    
ל"צא/הלגוח/לתה תאלול תרדסה 22 הנבמ     
    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                             212,870.25 הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                           1,221,462.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                           1,304,505.00 מ"וגא תויתשתו עצמ תבכש 30.15 קרפ תת    
    

                           1,230,822.00 תועסימב תויטלפסא תבכש 40.15 קרפ תת    
    

                             238,275.00 ינבא ,הפש ינבא ,ףוציר תודובע 60.15 קרפ תת    
תוגרדמו הלעת            
    

                              52,447.50 םייטתניסואיג םירצומ 70.15 קרפ תת    
    

                              23,936.40 רורמתו טוליש תודובע 13.15 קרפ תת    
    

                              22,005.00 םישיבכ ןומיס תודובע 23.15 קרפ תת    
    

              4,306,323.15 15 קרפ 15 כ"הס                

 4,306,323.15 ל"צא/הלגוח/לתה תאלול תרדסה 22 כ"הס                            

    
03 שיבכ 32 הנבמ     
    
הלילס תודובע 15 קרפ      
    

                           2,617,740.00 הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                          11,571,840.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                           4,310,649.00 ףחס תעינמו זוקינ תודובע 50.15 קרפ תת    

 
 
 
 

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../206 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     206 3 זרכמ - קפא תואנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                           3,866,270.00 םייטתניסואיג םירצומ 70.15 קרפ תת    
    

             22,366,499.00 הלילס תודובע 15 כ"הס                

22,366,499.00 03 שיבכ 32 כ"הס                            

    
הנוכשה - ףונ חותיפ תודובע 42 הנבמ     
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                             869,400.00 העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת    
    

                869,400.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                

    
ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                             518,400.00 ןבא תודובע 10.41 קרפ תת    
    

                518,400.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                

    
יפונ םוקישו חותיפ תודובע 04 קרפ      
    

                           2,629,800.00 יפונ םוקישו חותיפ תודובע 10.04 קרפ תת    
    

                             777,445.00 5.04 קרפ 50.04 קרפ תת    
    

              3,407,245.00 יפונ םוקישו חותיפ תודובע 04 כ"הס                

    
14 קרפ 14 קרפ      
    

                             775,016.50 הייקשהו ןוניג תודובע 10.14 קרפ תת    
    

                775,016.50 14 קרפ 14 כ"הס                

    
הלילס תודובע 15 קרפ      
    

                              38,520.00 1 קרפ תת 10.15 קרפ תת    
    

                           5,450,170.00 תוכרדמב םיצעל לודיג תיב 20.15 קרפ תת    
    

                              50,100.00 תוחיטב תורדגו הדלפ תוקעמ 33.15 קרפ תת    
    

              5,538,790.00 הלילס תודובע 15 כ"הס                

    
תונוש 09 קרפ      
    

                             187,143.75 10 קרפ תת 10.09 קרפ תת    
    

                187,143.75 תונוש 09 כ"הס                

11,295,995.25 הנוכשה - ףונ חותיפ תודובע 42 כ"הס                            

 
 

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../207 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     207 3 זרכמ - קפא תואנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הלגוחה - ףונ חותיפ תודובע 52 הנבמ     
    
04 קרפ 04 קרפ      
    

                             599,913.00 1.04 קרפ 10.04 קרפ תת    
    

                              18,036.00 6.04 קרפ 60.04 קרפ תת    
    

                617,949.00 04 קרפ 04 כ"הס                

    
14 קרפ 14 קרפ      
    

                             246,762.50 1.14 קרפ תת 10.14 קרפ תת    
    

                               2,280.00 3.14 קרפ 30.14 קרפ תת    
    

                249,042.50 14 קרפ 14 כ"הס                

    
44 קרפ 44 קרפ      
    

                              56,700.00 1.44 קרפ 10.44 קרפ תת    
    

                              20,336.00 2.24 קרפ 20.44 קרפ תת    
    

                 77,036.00 44 קרפ 44 כ"הס                

    
15 קרפ 15 קרפ      
    

                               3,300.00 השיבכ ,הביצח ,רפע תודובע -  10.15 קרפ תת    
קודיהו            
    

                              47,400.00 תוחיטב תורדגו הדלפ תוקעמ 33.15 קרפ תת    
    

                 50,700.00 15 קרפ 15 כ"הס                

   994,727.50 הלגוחה - ףונ חותיפ תודובע 52 כ"הס                            

    
הרואת ,למשח תודובע-לתה בוחר 62 הנבמ     
.לגר יכלוה רשגב תרושקתו       
    
. הרואתו תרושקת , למשח תודובע 80 קרפ      
    

                             167,481.12 , םילבכ , םיליבומ - הרואתל תונכה 10.80 קרפ תת    
.תוינבו תוקיצי תוריפח            
    

                              71,720.08 .הרואת יפוגו ידומע 20.80 קרפ תת    
    

                             103,463.08 .תונוש 30.80 קרפ תת    
    

                               8,588.80 .תוקתעהו םיקוריפ 40.80 קרפ תת    
    

                             357,863.20 .טוה תרבח רובע תודובע 70.80 קרפ תת    

 

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../208 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     208 3 זרכמ - קפא תואנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             345,664.00 .קזב תרבח תודובע 80.80 קרפ תת    
    

                             115,956.00 .למשח תרבח רובע תודובע 90.80 קרפ תת    
    

                             325,751.20 .םוקלס תרבח תודובע 01.80 קרפ תת    
    

              1,496,487.48 . הרואתו תרושקת , למשח תודובע 80 כ"הס                

 1,496,487.48 הרואת ,למשח תודובע-לתה בוחר 62 כ"הס                            
.לגר יכלוה רשגב תרושקתו       

    
הרואת ,למשח תודובע-לתה בוחר 72 הנבמ     
.הרובחת רשגב תרושקתו       
    
. הרואתו תרושקת , למשח תודובע 80 קרפ      
    

                             218,214.48 , םילבכ , םיליבומ - הרואתל תונכה 10.80 קרפ תת    
.תוינבו תוקיצי תוריפח            
    

                             110,078.48 .הרואת יפוגו ידומע 20.80 קרפ תת    
    

                              40,627.76 .תונוש 30.80 קרפ תת    
    

                                 668.80 .תוקתעהו םיקוריפ 40.80 קרפ תת    
    

                              27,446.52 .תינוריע תרושקתל תונכה 50.80 קרפ תת    
    

                              46,862.72 תרקבו םירוזמר רובע תודובע 60.80 קרפ תת    
. העונת            
    

                443,898.76 . הרואתו תרושקת , למשח תודובע 80 כ"הס                

   443,898.76 הרואת ,למשח תודובע-לתה בוחר 72 כ"הס                            
.הרובחת רשגב תרושקתו       

    
למשח תודובע - יקסניטוב'ז רשג 82 הנבמ     
    
. הרואתו תרושקת , למשח תודובע 80 קרפ      
    

                              76,472.00 לש תויתשתו הרואתל תונכה 10.80 קרפ תת    
םירחא            
    

                             179,524.80 .למשח תרבח רובע תודובע 90.80 קרפ תת    
    

                255,996.80 . הרואתו תרושקת , למשח תודובע 80 כ"הס                

   255,996.80 למשח תודובע - יקסניטוב'ז רשג 82 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../209 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     209 3 זרכמ - קפא תואנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הנוכשב תרושקתו הרואת , למשח תודובע 92 הנבמ     
    
. הרואתו תרושקת , למשח תודובע 80 קרפ      
    

                              76,422.72 , םילבכ , םיליבומ - הרואתל תונכה 10.80 קרפ תת    
.תוינבו תוקיצי תוריפח            
    

                             647,852.48 תינמז הרואת 20.80 קרפ תת    
    

                             335,408.32 .תונוש 30.80 קרפ תת    
    

                              76,296.00 .תינוריע תרושקתל תונכה 50.80 קרפ תת    
    

                             147,892.00 תרקבו םירוזמר רובע תודובע 60.80 קרפ תת    
. העונת            
    

                              30,096.00 .כ"לט רובע תודובע 70.80 קרפ תת    
    

                              32,414.40 .קזב תרבח תודובע 80.80 קרפ תת    
    

                             128,971.04 .למשח תרבח רובע תודובע 90.80 קרפ תת    
    

                             147,892.00 תינורטמ רובע תודובע 01.80 קרפ תת    
    

              1,623,244.96 . הרואתו תרושקת , למשח תודובע 80 כ"הס                

 1,623,244.96 הנוכשב תרושקתו הרואת , למשח תודובע 92 כ"הס                            

    
,למשח תודובע-ל"צא ,הלגוח ,לתה תואלול 03 הנבמ     
.תרושקתו הרואת       
    
. הרואתו תרושקת , למשח תודובע 80 קרפ      
    

                             320,532.00 , םילבכ , םיליבומ - הרואתל תונכה 10.80 קרפ תת    
.תוינבו תוקיצי תוריפח            
    

                             563,419.20 .הרואת יפוגו ידומע 20.80 קרפ תת    
    

                             177,654.40 .תונוש 30.80 קרפ תת    
    

                              11,457.60 .תוקתעהו םיקוריפ 40.80 קרפ תת    
    

                             120,887.04 .תינוריע תרושקתל תונכה 50.80 קרפ תת    
    

                              97,327.20 עונת תרקבו םירוזמר רובע תודובע 60.80 קרפ תת    
    

                             100,698.56 תינורטמ רובע תודובע 70.80 קרפ תת    
    

                              63,141.76 .קזב תרבח תודובע 80.80 קרפ תת    
    

                              59,513.52 .למשח תרבח רובע תודובע 90.80 קרפ תת    
    

                              67,232.80 .םוקלס תרבח תודובע 01.80 קרפ תת    

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../210 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     210 3 זרכמ - קפא תואנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             199,638.70 םירוזמר ינקתמו תוכרעמ 11.80 קרפ תת    
    

              1,781,502.78 . הרואתו תרושקת , למשח תודובע 80 כ"הס                

 1,781,502.78 ,למשח תודובע-ל"צא ,הלגוח ,לתה תואלול 03 כ"הס                            
.תרושקתו הרואת       

    
תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-97 שיבכ 13 הנבמ     
.לארשי יביתנ םוחתב       
    
הרקבו למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                             110,114.40 םירוזמרו ץוח תרואתל תונכה 10.80 קרפ תת    
    

                              40,173.76 תועורזו הרואת ידומע 20.80 קרפ תת    
    

                              36,246.32 הרואת ירזיבא 30.80 קרפ תת    
    

                186,534.48 הרקבו למשח ינקתמ 80 כ"הס                

   186,534.48 תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-97 שיבכ 13 כ"הס                            
.לארשי יביתנ םוחתב       

    
תוסיו רגאמ הדבעמ תוקידבו ןויסינ יחודיק 23 הנבמ     
ל"צאה לתה       
    
תוסיו רגאמל הדבעמ תוקידב 10 קרפ      
    

                              34,943.00 תוסיו רגאמל הדבעמ תוקידב 10.10 קרפ תת    
    

                 34,943.00 תוסיו רגאמל הדבעמ תוקידב 10 כ"הס                

    
תוסיו רגאמב םיחודיק 20 קרפ      
    

                             145,800.00 תוסיו רגאמב םיחודיק 10.20 קרפ תת    
    

                145,800.00 תוסיו רגאמב םיחודיק 20 כ"הס                

   180,743.00 תוסיו רגאמ הדבעמ תוקידבו ןויסינ יחודיק 23 כ"הס                            
ל"צאה לתה       

    
ןמענ לחנ תטסה 33 הנבמ     
    
04 קרפ 04 קרפ      
    

                           1,875,150.00 1.04 קרפ 10.04 קרפ תת    
    

              1,875,150.00 04 קרפ 04 כ"הס                

 
 
 
 
 
 

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../211 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     211 3 זרכמ - קפא תואנ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

15 קרפ 15 קרפ      
    

                             870,754.50 1.15 קרפ 10.15 קרפ תת    
    

                           2,232,360.00 2.15 קרפ 20.15 קרפ תת    
    

                           1,150,000.00 5.15 קרפ 50.15 קרפ תת    
    

              4,253,114.50 15 קרפ 15 כ"הס                

    
06 קרפ 06 קרפ      
    

                             322,535.00 2.06 קרפ 20.06 קרפ תת    
    

                322,535.00 06 קרפ 06 כ"הס                

 6,450,799.50 ןמענ לחנ תטסה 33 כ"הס                            

    
י'גר תודובע 43 הנבמ     
    
י'גר תודובעו םיבצקה 06 קרפ      
    

                             324,280.00 י'גר תודובע 20.06 קרפ תת    
    

                324,280.00 י'גר תודובעו םיבצקה 06 כ"הס                

   324,280.00 י'גר תודובע 43 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../212 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     212 3 זרכמ - קפא תואנ

  
הנבמ ךס  

 8,211,955.82 לתה 'חרב לגר יכלוהל רשג 10 הנבמ  
  

12,209,839.56 יקסניטוב'ז 'חרב רשג 20 הנבמ  
  

 2,090,385.30 301 ךמות ריק עוציב תמלשה 30 הנבמ  
  

 1,743,599.40 ,001 101 ךמות ריק עוציב תמלשה 40 הנבמ  
  

 9,222,024.00 011 ךמות ריק עוציב תמלשה 50 הנבמ  
  

14,046,518.55 תוריק 60 הנבמ  
  

 4,524,572.80 לתה 'חרב שיבכ רשג 01 הנבמ  
  

 8,768,867.00 לולח הנבמ עטק - לתה 'חרב שיבכ רשג 11 הנבמ  
  

 2,105,925.76 לתה 'חרב שיבכ רשג תפמר לש םיכמות תוריק 21 הנבמ  
  

   676,964.78 24 הלעת לעמ רשג 31 הנבמ  
  

 2,086,129.70 לגר יכלוהל רשג סוסיב 41 הנבמ  
  

   876,421.60 רותסמ ריק 51 הנבמ  
  

 6,227,785.00 בויב תכרעמ 61 הנבמ  
  

28,738,000.00 הקיחד-ורקימה תטישב קפא תואנ תנוכש ףסאמ בויב וק 71 הנבמ  
  

 8,156,844.50 םימ תכרעמ 81 הנבמ  
  

15,755,379.00 זוקינ 91 הנבמ  
  

69,193,854.50 הלילסו רפע תודובע 02 הנבמ  
  

 1,544,952.00 םיינמז העונת ירדסה 12 הנבמ  
  

 4,306,323.15 ל"צא/הלגוח/לתה תאלול תרדסה 22 הנבמ  
  

22,366,499.00 03 שיבכ 32 הנבמ  
  

11,295,995.25 הנוכשה - ףונ חותיפ תודובע 42 הנבמ  
  

   994,727.50 הלגוחה - ףונ חותיפ תודובע 52 הנבמ  
  

 1,496,487.48 .לגר יכלוה רשגב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-לתה בוחר 62 הנבמ  
  

   443,898.76 .הרובחת רשגב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-לתה בוחר 72 הנבמ  
  

   255,996.80 למשח תודובע - יקסניטוב'ז רשג 82 הנבמ  
  

 1,623,244.96 הנוכשב תרושקתו הרואת , למשח תודובע 92 הנבמ  
  

 1,781,502.78 .תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-ל"צא ,הלגוח ,לתה תואלול 03 הנבמ  

קובץ: נאות אפק מכרז 3   .../213 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה    .ל .א .ד
0346636:סקפ 3346636-30:לט 19876 א"ת 55 ןולא לאגי 

 
08/03/2017

דף מס':     213 3 זרכמ - קפא תואנ

  
הנבמ ךס  

   186,534.48 .לארשי יביתנ םוחתב תרושקתו הרואת ,למשח תודובע-97 שיבכ 13 הנבמ  
  

   180,743.00 ל"צאה לתה תוסיו רגאמ הדבעמ תוקידבו ןויסינ יחודיק 23 הנבמ  
  

 6,450,799.50 ןמענ לחנ תטסה 33 הנבמ  
  

   324,280.00 י'גר תודובע 43 הנבמ  

 

  
לכה ךס  

247,887,051.93  יללכ כ"הס  

 42,140,798.83 מ"עמ %71  

 290,027,850.76 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש

 

קובץ: נאות אפק מכרז 3 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


