
מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

04/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     001 91-70-40 - דרוא - ןשע יוליג ןלבק ןוריחמ

.דומיל תותיכ 2ל הבסהו 5 'סמ תונועמ ןתיב ץופיש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ר ב ח  ם כ ס ה  - ש א  י ו ל י ג  ת ו ד ו ב ע  43 ק ר פ       
ת ו א י ר ב ה  .מ  ם ע  ד ר ו א       
      
0.43 ק ר פ  ת ת  00.43 ק ר פ  ת ת       
      
0.43 קרפ תת      
      
תורעה      
      
שא ילגמ דרוא תרבח י"ע עצובת הדובעה      
ללוכ יליזרב םילוח תיבב םייקה דויצל םאתהב      
הזוח  סיסב לעו תמייקה תכרעמל חווידו רוביח      
תואירבה דרשמ      
      
שא יוליג תודובע רובע ןלבק חוור ןתיי ןלבקה      
ןוריחמב דרוא תרבח י"ע טקייורפב ועצוביש      
לכ תא ללוכ ריחמה . תואירבה דרשמ      
תרבח ףותישל םישורדה םיאנתהו םימואתה      
רתי לכ ומכ ישאר ןלבק תחת טקייורפב דרוא      
.טלפמוק הנשמה ינלבק      
      
תרבח לש הזוח לע ססובמ ןלהל תויומכה בתכ      
ינפל סיסב יריחמ - תואירבה דרשמ םע דרוא      
שדוחמ תורקייתה ינפלו %02 החנה      
תא אדוול ןלבקה תוירחאב  .4102 רבוטקוא      
תורקייתההו החנהה %, ןוריחמה יריחמ      
.תועצהה תשגה דעומב      

0.43 קרפ תת 00.43 כ"הס            
      
ם ה י ר ז י ב א ו  ם י א ל ג  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
גוזימ תלעתב הנקתהל דעוימה יאלגל הבית     34.01.0010
תינוציח ןומיס תרונמל אצומ ללוכ רזוח ריוא      

  2,140.00 1,070.00     2.00 םיררוחמ תוטומ ללוכ 'חי   
      
הנקתה רובע ריווא גוזימ יאלגל הביתל תפסות     34.01.0030

    360.00   180.00     2.00 56PI זראמב 'חי   
      
תוחול גגב הנקתה רובע יאלגל דחוימ ןקתה     34.01.0040

    110.00    55.00     2.00 תלדל ץוחמ עצובי יאלגב לופיטהש ךכ למשח 'חי   
      

  7,160.00   358.00    20.00 יגולנא ןעוממ "ירטקלאוטופ" ןשע יאלג 'חי  34.01.0050
  9,770.00 םהירזיבאו םיאלג 10.43 כ"הס  

      
ם ה י ר ז י ב א ו  ה ר ק ב  ת ו ח ו ל  20.43 ק ר פ  ת ת       
      
רובע םימייק םינעוממ הרקב תוחולל תפסות     34.02.0360

  5,500.00 5,500.00     1.00 םיאלג001  דע לש תפסוה 'חי   
      

  5,500.00 20.43.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מחירון קבלן גילוי עש   .../002 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

04/07/2019
דף מס':     002 91-70-40 - דרוא - ןשע יוליג ןלבק ןוריחמ

.דומיל תותיכ 2ל הבסהו 5 'סמ תונועמ ןתיב ץופיש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,500.00 מהעברה      

      
      

  5,500.00 5,500.00     1.00 ןעוממ הרקב חולל הנשמ לנפ 'חי  34.02.0433
 11,000.00 םהירזיבאו הרקב תוחול 20.43 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  30.43 ק ר פ  ת ת       
      

    440.00   220.00     2.00 טהע וא טהת הלופכ הלעפה יוביכ ןצחל 'חי  34.03.0030
      

    840.00   420.00     2.00 56PI ינוציח ץנצנ רפוצ 'חי  34.03.0060
      

    820.00   410.00     2.00 ט"הת ימינפ ץנצנ רפוצ 'חי  34.03.0070
      

    130.00    65.00     2.00 הרקתה לע הנקתהל ןומיס תירונ 'חי  34.03.0080
      
תנקתהל דחוימ ןגמ ןקתה ללוכ ןומיס תירונ     34.03.0090

    160.00    80.00     2.00 למשח חולל ןומיס תירונ 'חי   
      
יספ ללוכ יתמוק רוביחל זראמ תאספוק     34.03.0140

    310.00   155.00     2.00 ןומיסו טוליש תוברל גוז 01 דע רובע םירוביח 'חי   
      

    780.00   390.00     2.00 תורקב ןיב חוויד ןקתה רטמ  34.03.0150
      
"שבי עגמ" גוסמ ןעוממ חולל TUPTUO 'חי     34.03.0160

  1,110.00   370.00     3.00 םיחופמו תוחול קותינל רטמ   
      
עגמ" גוסמ ןעוממ חולל  TUPTUO 'חי     34.03.0170

  1,170.00   390.00     3.00 יוביכ 'עמו םירפוצ תלעפהל "רקובמ 'חי   
      

    500.00   500.00     1.00 ראומ "לעפוה יוביכ" הרהזא טלש 'חי  34.03.0180
      

    930.00   930.00     1.00 )תודיחי 01 דע( םייטנגמ ורטקלא חכ קפס 'חי  34.03.0190
      

    280.00   140.00     2.00 תוקספה וא תונוש תולעפהל רזע ירסממ 'חי  34.03.0210
      

    680.00   340.00     2.00 המירז יקספמ תרקב רובע TUPNI תבותכ 'חי  34.03.0220
      

    740.00   370.00     2.00 םיפוגמ תרקב רובע TUPNI תבותכ 'חי  34.03.0230
  8,890.00 םירזיבא 30.43 כ"הס  

      
ם ה י ר ז י ב א ו  ם י י ו ב י כ  40.43 ק ר פ  ת ת       
      
8 לש חפנב 002MF זגל ינקת יוביכ לכימ     34.04.0010
,דיאונלוס ,ץחל ןועש ,םיקבח תוברל ,רטיל      
דדמי זגה( ךומנ ץחל קספמו תינדי הלעפה      

  2,450.00 2,450.00     1.00 'פמוק )דרפנב  
      
ללוכ סבג ריקל םילכימ ןוגיעל יתכתמ ןקתה     34.04.0030

    650.00   650.00     1.00 'פמוק הפצרל ןקתה ןוגיע  
  3,100.00 40.43.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מחירון קבלן גילוי עש   .../003 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

04/07/2019
דף מס':     003 91-70-40 - דרוא - ןשע יוליג ןלבק ןוריחמ

.דומיל תותיכ 2ל הבסהו 5 'סמ תונועמ ןתיב ץופיש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,100.00 מהעברה      

      
      

  1,760.00   220.00     8.00 ןקנחב סוחיד ללוכ 002MF זג ג"ק  34.04.0040
      

    800.00   800.00     1.00 יוביכ תכרעמל תמלשומ בשחמ תצרה 'חי  34.04.0050
      

    330.00    55.00     6.00 8/3" רטוק 04 לאוידקס תרנצ רטמ  34.04.0060
  5,990.00 םהירזיבאו םייוביכ 40.43 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ו נ ק ת ה  50.43 ק ר פ  ת ת       
      

  2,600.00   130.00    20.00 'מ 4 לש הבוג דע גוס לכמ יאלג רובע הדוקנ 'קנ  34.05.0010
      
רוניצ תללוכה למשח חולב יאלג רובע הדוקנ     34.05.0030
    GP לש אספוקל ןוגירטנא י"ע ורוביחו ןיירושמ  

    360.00   180.00     2.00 יאלגה 'קנ   
      

    170.00    85.00     2.00 למשח חולב תירונ רובע הדוקנ 'קנ  34.05.0040
      

    260.00   130.00     2.00 ןצחל רובע הדוקנ 'קנ  34.05.0050
      

    520.00   130.00     4.00 ץנצנ רפוצ רובע הדוקנ 'קנ  34.05.0070
      
05 לעמ יביטקלוק הנשמ חול תנקתה תדוקנ     34.05.0080

    420.00   420.00     1.00 הרקבהמ םירטמ 001 דעו רטמ 'קנ   
      

    440.00   220.00     2.00 'פמוק הטוויחו מ"ס 03*03 לדוגב IC תואספוק 34.05.0110
      

    650.00   650.00     1.00 טוויח ללוכ 03*04*02 לדוגב תכתמ ןורא 'חי  34.05.0120
      
ןוטב תפצרב וא/ו ,ריקב חודיק וא/ו רבעמ     34.05.0130
רטוקב ,מ"ס 04 דעו מ"ס 03 לעמ לש יבועב      
בכעמ רמוחב םוטיא תוברל ,2" לש ילמינימ      

    160.00    80.00     2.00 'פמוק תופירש  
      

     60.00    12.00     5.00 םודא עקר לע ןבל מ"ס 4*7 ץיוודנס טוליש 'חי  34.05.0150
      

     28.00    14.00     2.00 םודא עקר לע ןבל מ"ס 01*01 ץיוודנס טוליש 'חי  34.05.0160
      

     36.00    18.00     2.00 םודא עקר לע ןבל מ"ס 51*51 ץיוודנס טוליש 'חי  34.05.0170
      
תכרעמל )תודעEDAM SA ( תוינכות עוציב     34.05.0180
תוינכותה הנקתהה רמג רחאל ,םיקתעה 3-ב      
רושיא תוברל תבשחוממ הנכותב הנשעת      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק ןלבקהו ןימזמה לצא וקייותיו ןלבקהו חקפמה  
      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק םינתקה ןוכמ רושיא שא יוליג ןקתמ תרבעה 34.05.0181
 16,204.00 םירזיבאו תונקתה 50.43 כ"הס  

      
      

קובץ: מחירון קבלן גילוי עש   .../004 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

04/07/2019
דף מס':     004 91-70-40 - דרוא - ןשע יוליג ןלבק ןוריחמ

.דומיל תותיכ 2ל הבסהו 5 'סמ תונועמ ןתיב ץופיש 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ל ו ל כ  ם נ י א ש  ם י פ י ע ס  60.43 ק ר פ  ת ת       
ן ל ב ק  ל ש  ת י ל ל כ  ה ס מ ע ה ו  ד ר ו א  ה ז ו ח ב       
י ש א ר       
      
שא יוליג לבכ : דרוא הזוח ךותמ אלש ףיעס     34.06.0020
תת תרנצב הנקתהל ל'ג דודיב, 5.1X01 םודא      
הקעזא\הלקת חוויד תדיחי רוביחל תיעקרק      

  2,500.00    25.00   100.00 ח"היב תשרל רטמ   
      

    900.00   300.00     3.00 MH 0008 תנכותב ךסמ 'חי  34.06.0030
  3,400.00 ישאר ןלבק לש תיללכ הסמעהו דרוא הזוחב םילולכ םניאש םיפיעס 60.43 כ"הס  
 55,254.00 תואירבה .מ םע דרוא תרבח םכסה - שא יוליג תודובע 43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 55,254.00 .דומיל תותיכ 2ל הבסהו 5 'סמ תונועמ ןתיב ץופיש כ"הס
קובץ: מחירון קבלן גילוי עש   .../005 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

04/07/2019
דף מס':     005 91-70-40 - דרוא - ןשע יוליג ןלבק ןוריחמ

.)יבול( האובמ ץופיש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ר ב ח  ם כ ס ה - ש א  י ו ל י ג  ת ו ד ו ב ע  43 ק ר פ       
ת ו א י ר ב ה  .מ  ם ע  ד ר ו א       
      
0.43 ק ר פ  ת ת  00.43 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
שא ילגמ דרוא תרבח י"ע עצובת הדובעה      
ללוכ יליזרב םילוח תיבב םייקה דויצל םאתהב      
הזוח  סיסב לעו תמייקה תכרעמל חווידו רוביח      
תואירבה דרשמ      
      
תרבח לש הזוח לע ססובמ ןלהל תויומכה בתכ      
ינפל סיסב יריחמ- תואירבה דרשמ םע דרוא      
רבוטקוא שדוחמ תורקייתה ינפלו 02% החנה      
יריחמ תא אדוול ןלבקה תוירחאב .4102      
דעומב תורקייתההו החנהה %, ןוריחמה      
.תועצהה תשגה      

0.43 קרפ תת 00.43 כ"הס            
      
ם ה י ר ז י ב א ו  ם י א ל ג  10.43 ק ר פ  ת ת       
      

  1,074.00   358.00     3.00 יגולנא ןעוממ "ירטקלאוטופ" ןשע יאלג 'חי  34.01.0050
  1,074.00 םהירזיבאו םיאלג 10.43 כ"הס  

      
ם ה י ר ז י ב א ו  ה ר ק ב  ת ו ח ו ל  20.43 ק ר פ  ת ת       
      

  5,500.00 5,500.00     1.00 ןעוממ הרקב חולל הנשמ לנפ 'חי  34.02.0433
  5,500.00 םהירזיבאו הרקב תוחול 20.43 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  30.43 ק ר פ  ת ת       
      

    440.00   220.00     2.00 טהע וא טהת הלופכ הלעפה יוביכ ןצחל 'חי  34.03.0030
      

    840.00   420.00     2.00 56PI ינוציח ץנצנ רפוצ 'חי  34.03.0060
      

    820.00   410.00     2.00 ט"הת ימינפ ץנצנ רפוצ 'חי  34.03.0070
      

    130.00    65.00     2.00 הרקתה לע הנקתהל ןומיס תירונ 'חי  34.03.0080
      
יספ ללוכ יתמוק רוביחל זראמ תאספוק     34.03.0140

    155.00   155.00     1.00 ןומיסו טוליש תוברל גוז 01 דע רובע םירוביח 'חי   
      

    390.00   390.00     1.00 תורקב ןיב חוויד ןקתה רטמ  34.03.0150
      
עגמ" גוסמ ןעוממ חולל  TUPTUO 'חי     34.03.0170

    390.00   390.00     1.00 יוביכ 'עמו םירפוצ תלעפהל "רקובמ 'חי   
      

    500.00   500.00     1.00 ראומ "לעפוה יוביכ" הרהזא טלש 'חי  34.03.0180
  3,665.00 30.43.20 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מחירון קבלן גילוי עש   .../006 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

04/07/2019
דף מס':     006 91-70-40 - דרוא - ןשע יוליג ןלבק ןוריחמ

.)יבול( האובמ ץופיש 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,665.00 מהעברה      

      
      

    140.00   140.00     1.00 תוקספה וא תונוש תולעפהל רזע ירסממ 'חי  34.03.0210
  3,805.00 םירזיבא 30.43 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ו נ ק ת ה  50.43 ק ר פ  ת ת       
      

    390.00   130.00     3.00 'מ 4 לש הבוג דע גוס לכמ יאלג רובע הדוקנ 'קנ  34.05.0010
      

    260.00   130.00     2.00 ןצחל רובע הדוקנ 'קנ  34.05.0050
      

    260.00   130.00     2.00 ץנצנ רפוצ רובע הדוקנ 'קנ  34.05.0070
      

    220.00   220.00     1.00 'פמוק הטוויחו מ"ס 03*03 לדוגב IC תואספוק 34.05.0110
      
ןוטב תפצרב וא/ו ,ריקב חודיק וא/ו רבעמ     34.05.0130
רטוקב ,מ"ס 04 דעו מ"ס 03 לעמ לש יבועב      
בכעמ רמוחב םוטיא תוברל ,2" לש ילמינימ      

    160.00    80.00     2.00 'פמוק תופירש  
      

     24.00    12.00     2.00 םודא עקר לע ןבל מ"ס 4*7 ץיוודנס טוליש 'חי  34.05.0150
      

     28.00    14.00     2.00 םודא עקר לע ןבל מ"ס 01*01 ץיוודנס טוליש 'חי  34.05.0160
      

     18.00    18.00     1.00 םודא עקר לע ןבל מ"ס 51*51 ץיוודנס טוליש 'חי  34.05.0170
      
תכרעמל )תודעEDAM SA ( תוינכות עוציב     34.05.0180
תוינכותה הנקתהה רמג רחאל ,םיקתעה 3-ב      
רושיא תוברל תבשחוממ הנכותב הנשעת      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק ןלבקהו ןימזמה לצא וקייותיו ןלבקהו חקפמה  
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק םינקת ןוכמ רושיא שא יוליג ןקתמ תרבעה 34.05.0190
  2,360.00 םירזיבאו תונקתה 50.43 כ"הס  

      
ם י ל ו ל כ  ם נ י א ש  ם י פ י ע ס  60.43 ק ר פ  ת ת       
ן ל ב ק  ל ש  ת י ל ל כ  ה ס מ ע ה ו  ד ר ו א  ה ז ו ח ב       
י ש א ר       
      
שא יוליג לבכ : דרוא הזוח ךותמ אלש ףיעס     34.06.0020
תת תרנצב הנקתהל ל'ג דודיב, 5.1X01 םודא      
הקעזא\הלקת חוויד תדיחי רוביחל תיעקרק      

  2,500.00    25.00   100.00 ח"היב תשרל רטמ   
      

    900.00   300.00     3.00 0008MH תנכותב ךסמ 'חי  34.06.0030
  3,400.00 ישאר ןלבק לש תיללכ הסמעהו דרוא הזוחב םילולכ םניאש םיפיעס 60.43 כ"הס  
 16,139.00 תואירבה .מ םע דרוא תרבח םכסה- שא יוליג תודובע 43 כ"הס  

      
      

 16,139.00 .)יבול( האובמ ץופיש כ"הס
קובץ: מחירון קבלן גילוי עש   .../007 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

04/07/2019
דף מס':     007 91-70-40 - דרוא - ןשע יוליג ןלבק ןוריחמ

.םיתוריש יפגאו םירודזורפ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ר ב ח  ם כ ס ה - ש א  י ו ל י ג  ת ו ד ו ב ע  43 ק ר פ       
ת ו א י ר ב ה  .מ  ם ע  ד ר ו א       
      
0.43 ק ר פ  ת ת  00.43 ק ר פ  ת ת       
      
0.43 קרפ תת      
      
תורעה      
      
שא ילגמ דרוא תרבח י"ע עצובת הדובעה      
ללוכ יליזרב םילוח תיבב םייקה דויצל םאתהב      
הזוח  סיסב לעו תמייקה תכרעמל חווידו רוביח      
תואירבה דרשמ      
      
שא יוליג תודובע רובע ןלבק חוור ןתיי ןלבקה      
ןוריחמב דרוא תרבח י"ע טקייורפב ועצוביש      
לכ תא ללוכ ריחמה . תואירבה דרשמ      
תרבח ףותישל םישורדה םיאנתהו םימואתה      
רתי לכ ומכ ישאר ןלבק תחת טקייורפב דרוא      
.טלפמוק הנשמה ינלבק      
      
תרבח לש הזוח לע ססובמ ןלהל תויומכה בתכ      
ינפל סיסב יריחמ- תואירבה דרשמ םע דרוא      
שדוחמ תורקייתה ינפלו %02 החנה      
תא אדוול ןלבקה תוירחאב .4102 רבוטקוא      
תורקייתההו החנהה %, ןוריחמה יריחמ      
.תועצהה תשגה דעומב      

0.43 קרפ תת 00.43 כ"הס            
      
ם ה י ר ז י ב א ו  ם י א ל ג  10.43 ק ר פ  ת ת       
      

  3,580.00   358.00    10.00 יגולנא ןעוממ "ירטקלאוטופ" ןשע יאלג 'חי  34.01.0050
  3,580.00 םהירזיבאו םיאלג 10.43 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  30.43 ק ר פ  ת ת       
      

    160.00    80.00     2.00 ט"הע וא ט"הת תדדוב הלעפה הקעזא ןצחל 'חי  34.03.0010
      

    440.00   220.00     2.00 טהע וא טהת הלופכ הלעפה יוביכ ןצחל 'חי  34.03.0030
      

    560.00   140.00     4.00 ריקב עקשומ BD88 ימינפ רפוצ 'חי  34.03.0050
      

  1,640.00   410.00     4.00 ט"הת ימינפ ץנצנ רפוצ 'חי  34.03.0070
      
"שבי עגמ" גוסמ ןעוממ חולל TUPTUO 'חי     34.03.0160

    370.00   370.00     1.00 םיחופמו תוחול קותינל רטמ   
      
עגמ" גוסמ ןעוממ חולל  TUPTUO 'חי     34.03.0170

    390.00   390.00     1.00 יוביכ 'עמו םירפוצ תלעפהל "רקובמ 'חי   
      

  3,560.00 30.43.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מחירון קבלן גילוי עש   .../008 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

04/07/2019
דף מס':     008 91-70-40 - דרוא - ןשע יוליג ןלבק ןוריחמ

.םיתוריש יפגאו םירודזורפ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,560.00 מהעברה      

      
      

    280.00   140.00     2.00 תוקספה וא תונוש תולעפהל רזע ירסממ 'חי  34.03.0210
  3,840.00 םירזיבא 30.43 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ו נ ק ת ה  50.43 ק ר פ  ת ת       
      

  1,300.00   130.00    10.00 'מ 4 לש הבוג דע גוס לכמ יאלג רובע הדוקנ 'קנ  34.05.0010
      

    260.00   130.00     2.00 ןצחל רובע הדוקנ 'קנ  34.05.0050
      

    520.00   130.00     4.00 רפוצ רובע הדוקנ 'קנ  34.05.0060
      

    520.00   130.00     4.00 ץנצנ רפוצ רובע הדוקנ 'קנ  34.05.0070
      
דע 0420.50.43 םיאבה םיפיעסה      
תוללכנ ןניאש תודובעל םידעוימ 0940.50.43      
תודובע רובע אלא רזיבאל הדוקנה ריחמב      
'וכו הנזה      
      
תכרעמל )תודעEDAM SA ( תוינכות עוציב     34.05.0180
תוינכותה הנקתהה רמג רחאל ,םיקתעה 3-ב      
רושיא תוברל תבשחוממ הנכותב הנשעת      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק ןלבקהו ןימזמה לצא וקייותיו ןלבקהו חקפמה  
  3,100.00 םירזיבאו תונקתה 50.43 כ"הס  
 10,520.00 תואירבה .מ םע דרוא תרבח םכסה- שא יוליג תודובע 43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 10,520.00 .םיתוריש יפגאו םירודזורפ כ"הס
קובץ: מחירון קבלן גילוי עש   .../009 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

04/07/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     009 91-70-40 - דרוא - ןשע יוליג ןלבק ןוריחמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תותיכ 2ל הבסהו 5 'סמ תונועמ ןתיב ץופיש 10 הנבמ     
.דומיל       
    
.מ םע דרוא תרבח םכסה - שא יוליג תודובע 43 קרפ      
תואירבה         
    

0.43 קרפ תת 00.43 קרפ תת                                           
    

                               9,770.00 םהירזיבאו םיאלג 10.43 קרפ תת    
    

                              11,000.00 םהירזיבאו הרקב תוחול 20.43 קרפ תת    
    

                               8,890.00 םירזיבא 30.43 קרפ תת    
    

                               5,990.00 םהירזיבאו םייוביכ 40.43 קרפ תת    
    

                              16,204.00 םירזיבאו תונקתה 50.43 קרפ תת    
    

                               3,400.00 דרוא הזוחב םילולכ םניאש םיפיעס 60.43 קרפ תת    
ישאר ןלבק לש תיללכ הסמעהו            
    

                 55,254.00 מ םע דרוא תרבח םכסה - שא יוליג תודובע 43 כ"הס                
תואירבה .         

    55,254.00 תותיכ 2ל הבסהו 5 'סמ תונועמ ןתיב ץופיש 10 כ"הס                            
.דומיל       
    
.)יבול( האובמ ץופיש 20 הנבמ     
    
.מ םע דרוא תרבח םכסה- שא יוליג תודובע 43 קרפ      
תואירבה         
    

0.43 קרפ תת 00.43 קרפ תת                                           
    

                               1,074.00 םהירזיבאו םיאלג 10.43 קרפ תת    
    

                               5,500.00 םהירזיבאו הרקב תוחול 20.43 קרפ תת    
    

                               3,805.00 םירזיבא 30.43 קרפ תת    
    

                               2,360.00 םירזיבאו תונקתה 50.43 קרפ תת    
    

                               3,400.00 דרוא הזוחב םילולכ םניאש םיפיעס 60.43 קרפ תת    
ישאר ןלבק לש תיללכ הסמעהו            
    

                 16,139.00 .מ םע דרוא תרבח םכסה- שא יוליג תודובע 43 כ"הס                
תואירבה         

    16,139.00 .)יבול( האובמ ץופיש 20 כ"הס                            
 
 
 
 
 

קובץ: מחירון קבלן גילוי עש   .../010 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

04/07/2019
דף מס':     010 91-70-40 - דרוא - ןשע יוליג ןלבק ןוריחמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

.םיתוריש יפגאו םירודזורפ 30 הנבמ     
    
.מ םע דרוא תרבח םכסה- שא יוליג תודובע 43 קרפ      
תואירבה         
    

0.43 קרפ תת 00.43 קרפ תת                                           
    

                               3,580.00 םהירזיבאו םיאלג 10.43 קרפ תת    
    

                               3,840.00 םירזיבא 30.43 קרפ תת    
    

                               3,100.00 םירזיבאו תונקתה 50.43 קרפ תת    
    

                 10,520.00 .מ םע דרוא תרבח םכסה- שא יוליג תודובע 43 כ"הס                
תואירבה         

    10,520.00 .םיתוריש יפגאו םירודזורפ 30 כ"הס                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מחירון קבלן גילוי עש   .../011 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

04/07/2019
דף מס':     011 91-70-40 - דרוא - ןשע יוליג ןלבק ןוריחמ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

.דומיל תותיכ 2ל הבסהו 5 'סמ תונועמ ןתיב ץופיש 10 הנבמ    
   

                 55,254.00 תואירבה .מ םע דרוא תרבח םכסה - שא יוליג תודובע 43 קרפ   
   

    55,254.00 .דומיל תותיכ 2ל הבסהו 5 'סמ תונועמ ןתיב ץופיש 10 כ"הס               
   
.)יבול( האובמ ץופיש 20 הנבמ    
   

                 16,139.00 תואירבה .מ םע דרוא תרבח םכסה- שא יוליג תודובע 43 קרפ   
   

    16,139.00 .)יבול( האובמ ץופיש 20 כ"הס               
   
.םיתוריש יפגאו םירודזורפ 30 הנבמ    
   

                 10,520.00 תואירבה .מ םע דרוא תרבח םכסה- שא יוליג תודובע 43 קרפ   
   

    10,520.00 .םיתוריש יפגאו םירודזורפ 30 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מחירון קבלן גילוי עש   .../012 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב  ןיינב  תונלבקו  הסדנה   סכלא  רב   
li.oc.rrabxela@eciffo 20393253351:פ 8021269-30:לט
 

04/07/2019
דף מס':     012 91-70-40 - דרוא - ןשע יוליג ןלבק ןוריחמ

  
הנבמ ךס  
    55,254.00 .דומיל תותיכ 2ל הבסהו 5 'סמ תונועמ ןתיב ץופיש 10 הנבמ  

  
    16,139.00 .)יבול( האובמ ץופיש 20 הנבמ  

  
    10,520.00 .םיתוריש יפגאו םירודזורפ 30 הנבמ  

 
  

לכה ךס  
    81,913.00  יללכ כ"הס  

     13,925.21 מ"עמ %71  
     95,838.21 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: מחירון קבלן גילוי עש 4434889-40 )2.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


