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01/07/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     001 המדש יחטשב הטקשה תחושל ביבא רפכ ש"תמ הקינס וק - תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
96811 תינכתל סחייתמ תויומכה בתכ .1      
:םיאבה תונויליגל          
החונת - 20.7-10.7 ןויליג -      
הקינס וק ךרואל ךתח - 40.7-30.7 ןויליג -      
החונת 2014 שיבכ תייצח - 50.7 ןויליג -      
ךתחו        
םיטרפ - 02.7 ןויליג -      
      
יללכה טרפמ"ב רמאנל תופופכ תודובעה לכ .2      
ינפוא ללוכ )לוחכה ןדגואה( "ןיינב תודובעל"          
תודובעה לכ .תרחא ןייוצ םא אלא ,הדידמה          
דחוימה טרפמב רמאנל תופופכ          
      
הרבח וא/ו ףוג לכ לומ םואתה תודובע לכ .3      
ןלבקה י"ע ושעיי טקייורפה רובע תושר וא/ו          
.םילטיהו תורגא םולשת תוברל .ונובשח לעו          

תורעה 1.75 כ"הס            
      
ת ר נ צ  2.75 ק ר פ  ת ת       
      
םירזיבאה לכ רוביח תא ללוכ תורוניצה ריחמ      
תא ללוכ עקרקב םיחנומהו םישורדה םיחפסהו      
הריפחה תודובע ללוכ ,הנמטהה תכאלמ לכ      
תחנה ,לוח תפיטע דופיר יולימ ,הביצחה וא/ו      
ןומיס ,רזוח יולימ ,שורדה עופישב רוניצה      
לכה - הדובעה םותב ותומדקל בצמה תרזחהו      
טלפמוק      
      
תחנה לש םלשומ עוציבו ,הנכה ,הקפסא     57.2.010
יפל מ"מ 522  רטוקב 001EP+\5.21 תרנצ      
ללוכ ,'מ 52.1 דע לש קמועב 7244 י"ת      

                    120.00 .םיחפס רטמ   
      
'מ 52.1 קמוע לעמ קר 010.1.75 ףיעס ומכ     57.2.020

                  3,600.00 'מ 57.1 קמוע דעו רטמ   
      
'מ 57.1 קמוע לעמ קר 010.1.75 ףיעס ומכ     57.2.030

                    600.00 'מ 52.2 קמוע דעו רטמ   
      
'מ 52.2 קמוע לעמ קר 010.1.75 ףיעס ומכ     57.2.040

                    120.00 'מ 57.2 קמוע דעו רטמ   
      
'מ 57.2 קמוע לעמ קר 010.1.75 ףיעס ומכ     57.2.050

                     60.00 'מ 52.3 קמוע דעו רטמ   
      
      

2.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 11869   .../002 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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01/07/2018
דף מס':     002 המדש יחטשב הטקשה תחושל ביבא רפכ ש"תמ הקינס וק - תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
'מ 52.3 קמוע לעמ קר 010.1.75 ףיעס ומכ     57.2.060

                     40.00 'מ 57.3 קמוע דעו רטמ   
תרנצ 2.75 כ"הס            

      
ם י ט ר פ מ  3.75 ק ר פ  ת ת       
      
תבכש רוזיפ תיתשת תנכה , םירמוח תקפסא     57.3.010
תיתחת אלל תימורט החוש תחנה ,גרודמ ץצח      
,דבכ סמועל הסכמו ,מ"ס 001 םינפ רטוקב      
לש םלשומ עוציבו ,מ"ס 06 רטוקב ,ןוט 04      
טרפ יפל טלפמוק לכה .2" ריווא םותסש טרפמ      

                      9.00 02.7 ןויליג 96811 תינכתב 1 'סמ 'חי   
      
תבכש רוזיפ תיתשת תנכה , םירמוח תקפסא     57.3.020
תיתחת אלל תימורט החוש תחנה ,גרודמ ץצח      
,דבכ סמועל הסכמו ,מ"ס 001 םינפ רטוקב      
לש םלשומ עוציבו ,מ"ס 06 רטוקב ,ןוט 04      
טלפמוק לכה .החושב הקינס וק זוקינ טרפמ      

                      6.00 02.7 ןויליג 96811 תינכתב 2 'סמ טרפ יפל 'חי   
      
םלשומ עוציבו תיתשת תנכה ,םירמוח תקפסא     57.3.030
.הלולס אל ךרד םוחתב החוש תנגה טרפ לש      
96811 תינכת 7 'סמ טרפ יפל טלפמוק לכה      

                     15.00 02.7 ןויליג 'חי   
      
םלשומ עוציבל תיתשת תנכהו םירמוח תקפסא     57.3.040
רוניצ תחנהו )DDH( שימג חודיק לש      
ללוכ ,מ"מ 522 רטוקב 001EP+ ןליתאילופ      
מ"מ 513 רטוקב 001EP ןליתאילופ ןגמ רוניצ      
רוניצה ןיב רוביחב ןוקית תופומו 01 גרד      
,חודקה רוניצה ןיבל החותפ הריפחב חנומה      
יפל 2014 שיבכ תייצחב ,'מ 4 דע קמועב      

                    100.00 50.7 ןויליג 96811 תינכת רטמ   
      
עוציבו תיתשת תנכה ,םירמוח תקפסא     57.3.050
תורוקמ יווק תייצחב ,הנגה לוורש לש םלשומ      
.3\61" גרד 41" רטוקב הדלפ רוניצמ ,קלדו      
3 'סמ טרפ יפל טלפמוק לכה .'מ 21 ךרואב      

                      3.00 'פמוק 02.7 ןויליג 96811 תינכת  
      
עוציבו תיתשת תנכה ,םירמוח תקפסא     57.3.060
הקינס וק תנגהל ןוטב תפיטע טרפ לש םלשומ      
ךתח פ"ע הנתשמ ךרואב זוקינ קיפא תייצחב      
96811 תינכת 6 'סמ טרפ יפל טלפמוק לכה      

                     40.00 02.7 ןויליג רטמ   
      
      
      

3.75 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 11869   .../003 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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01/07/2018
דף מס':     003 המדש יחטשב הטקשה תחושל ביבא רפכ ש"תמ הקינס וק - תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עוציבו תיתשת תנכה ,םירמוח תקפסא     57.3.070
טוליש ללוכ 2" וק ןומיס ידומע לש םלשומ      
תינכת 8 'סמ טרפ יפל טלפמוק לכה      
תינכתב החונת יפלו .02.7 ןויליג 96811      

                     41.00 'פמוק 20.7-10.7 תונויליג 96811  
      
עוציבו תיתשת תנכה ,םירמוח תקפסא     57.3.090
521 רטוקב הטקשה תחוש טרפ לש םלשומ      
ללוכ .היצטיברג וקל הקינס וק רוביחב מ"ס      
וק ,ןוטבב ללח יולימ ,טרפ יפל ןוטבמ ץצוח ריק      
תוכרעמ רוביח ,הטקשה תחושמ היצטיברג      
םלשומ ןפואב תוננכותמל תומייקה בויבה      
יפל טלפמוק לכה .ותומדקל בצמה תרזחהו      

                      1.00 'פמוק 02.7 ןויליג 96811 תינכת 4 'סמ טרפ  
םיטרפמ 3.75 כ"הס            

      
ת ו נ ו ש  4.75 ק ר פ  ת ת       
      
רדג לש שדחמ תמלשומ הבכרהו ןוסחא ,קוריפ     57.4.010

                    250.00 הקינס וק יאוות ךרואל גוס לכמ תמייק רטמ   
      

                  2,600.00 הקינסה וק יאוותב - תמייק םיעצמ ךרד םוקיש ר"מ  57.4.020
      
תיכנא הריפח ,םירמוח תקפסא ,תיתשת תנכה     57.4.040
הריפחה דצ ךומית ךות םיננכותמ םיסלפמל      
פ"ע )הדלפ ןופיד( םידועיי הדלפ תוריקב      
,2014 שיבכל ליבקמב 5 טרפ יפלו ךרוצה      
.'מ 03.1 לעמ קמועב הקינס וק תחנהו      
לכל רזוח יולימו קמועב הדובעל תונגראתה      
לכה .ותומדקל בצמה תרזחהו ,ךתחה קמוע      

                      1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
ינוויכ וד דמצמ ללוכ םייק וקל הקינס וק רוביח     57.4.050

                      1.00 ותומדקל בצמה תרזחהו ןזויפורטקלא 'חי   
תונוש 4.75 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

לועיתו בויב םימ יווק 75 כ"הס            
קובץ: 11869   .../004 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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01/07/2018 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     004 המדש יחטשב הטקשה תחושל ביבא רפכ ש"תמ הקינס וק - תויומכ בתכ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

לועיתו בויב םימ יווק 75 קרפ    
   

תורעה 1.75 קרפ תת                             
   

תרנצ 2.75 קרפ תת                             
   

םיטרפמ 3.75 קרפ תת                             
   

תונוש 4.75 קרפ תת                             
   

לועיתו בויב םימ יווק 75 כ"הס                            
 

  
לכה ךס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 11869 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


