
מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 

20/09/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     001 םוליצו יוקינ .הביאש .תפיטש ,תומיתס תחיתפ  -טהר ימ

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,ה פ י ט ש  ,ת ו מ י ת ס  ת ח י ת פ  10 ק ר פ       
.ב ו י ב  י ו ו ק  ם ו ל י צ ו  י ו ק י נ  ,ה ב י א ש       
      
ה ב י א ש ,ת ו מ י ת ס  ת ח י ת פ  10.10 ק ר פ  ת ת       
.י נ ו י ז י ו ו ל ט  ם ו ל י צ ו   י ו ק י נ ,      
      
תודובעל היצפואו ה א י ר ק  י פ ל  תודובע      
לכ תקפסא תוללוכה ,הפמ יפל ,תומוזי      
,ינכטה טרפמל ףופכב שרדנה ,דויצה      
לכ םע םישרדנה םימואתה לכ עוציב      
.תוחיטבה יאנת לכב הדימעו תויושרה      
לע ,הממיה תועש לכב ,עצבתת הדובעה      
תפסות לכ אלל ,קפסי ןלבקה .שרדנה יפ      
תבש ימיב ללוכ  םידחוימ םירקמב ריחמ      
הקפסא ,תודובעה עוציבל םיתווצ גחו      
העונת תחטבא השרומ תווצ תלעפהו      
רפסמ םישרתב טרופמה דויצה : תוברל      
תרטשמו צ"עמ ,הרובחתה דרשמ לש 52      
ךרוצל שרדיש ףסונ םישרת לכ וא/ו לארשי      
תריגסל ,תוינקת החטבא תודובע עוציב      
)תורדג( הקעמ תנקתהו הקפסא ,םישיבכ      
,001 /001 ,םיטלש תנקתהו הקפסאו      
ףסונ טוליש לכ ואו המצוע בר רוחש / םותכ      
יכרצל ,םוריח תעשל קתורי דויצהו תווצה .      
.ח"למ      
      
,עדימהו ןרותיא / רטיופ בכרוי תיבויב לכב      
בקעמל דיגאתל רבעוי ,ןותנ ןמז לכב      
.תיבויבה םוקימל      
      
ותועצמאבש ,טלבאט קיזחי תיבויבה תווצ      
םוקימו םוליצ  .המיתסה םוקימ םלוצי      
דיגאתב SIG-ה תקלחמל ורבעוי ,המיתסה      
.טהר ימ      
      
הביאש ןותנ ןמז לכב לולכת הדובעה      
ץורע לכל ואו ידאוול עיגהש הפילדב לופיטו      
ימוסחמ תרסה ללוכ ,איהש הביס לכמ      
בויבה תוחוש לעמ רחא םוסחמ לכ ואו ןוטב      
ףסונב ,בויבה יווקב לופיט רחאל םתבכרהו      
השיג ךרד ללוכ תושיגנל גאדי ןלבקה      
תויבויבה לע .ףסאמה וקה תקוזחת ךרוצל      
וגול ללוכ טהר ימ תורשב םיטלש ועיפוי      
םע הדובעל ועיפוי םידבועה לכו דיגאתה      
.דיגאתה ידמ      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 35376   .../002 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
20/09/2020
דף מס':     002 םוליצו יוקינ .הביאש .תפיטש ,תומיתס תחיתפ  -טהר ימ

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,בויב ידרטמב לופיט ,תומיתס תחיתפ     01.01.0001
לכ ללוכ,בויב יווק תביאשו יוקינ ,הפיטש      
התיה ובש עטקב תוכרעמה יביכרמ      
טרופמל םאתהב ,דרטמ וא המיתס      
הדימע ךות , ה א י ר ק  י פ  ל ע  ל ו פ י ט ל  טרפמב      
ידי לע תורוניצה יוקינ ,ועבקנש םינמזב      
םיאתמ דויצ תועצמאב ,הובג ץחלב הפיטש      
לש ,ןועברל תחא תוחפל ,יוקינו הביאש ,      
הביאש ללוכ,ש"תב םיבוטרה תורובה לכ      
ךפש םוקמל תלוספה יונפ ,תולעת יוניפו      
תומיתס תחיתפ תללוכ , הדובעה,רשואמ      
םיגח( הליל ,םיירהצה רחא תוננוכ ,תויטרפ      
סיסב לע ,הזוחב טרופמכ ,ב"ויכו )תותבש ,      

600,000.00 50,000.00      12.00 .עובק ישדוח ריחמ שדוח  
      
לש ,המוזי הפיטש רובע םולשת ,היצפוא     01.01.0002
תדרפנ תיבויב םע ,טהרב ,בויבה תכרעמ      
םאתהב )'מטא 052( הובג ץחל ,תפסונ      
.שארמ בתכב רושיאב ,הדובעה תינכותל      
4 דע ןמזויו הדימב ,)תועש 8 הדובע םוי(      

2,500.00 2,500.00       1.00 )תועש 4 רובע םלושי תועש ע"י   
      
םיפסאמ םיווקל ,םוליצו הפיטשל היצפוא      
רושיאל ףופכב ,םיליעפ םימייק / םישדח      
תדיינ תלעפה ,תללוכ הדובעה .שארמ      
    VTCC בויב תרנצ םוליצל ,תבשחוממ  
תואצות לש בשחוממ חוויד ,םינוש םירטקב      
,טקסיד ללוכ ,תוח"ודו רתאב הקידבה      
רושיאב תישדוחה תומכל רבעמ טרופמכ      
הפיטש רובע(  .הזוחב .שארמ בתכב      
ח"ש 01 םלושי הלבחמ האצותכ תרזוח      
)א"מ לכל      
      
תיבויב םע ואדיוב םוליצו הפיטשל היצפוא     01.01.0010
םיגוסמ ,םיפסאמ םיווק לש תפסונ תדרפנ      
טרופמכ לכה ,םינוש םיקמועבו םינוש      
061 רטוקב תורוניצ רובע ,דחוימה טרפמב      

   20.00    20.00       1.00 מ"מ 002 דע מ"מ רטמ   
      
תיבויב םע ואדיוב םוליצו הפיטשל היצפוא     01.01.0020
םיגוסמ ,םיפסאמ םיווק לש תפסונ תדרפנ      
טרופמכ לכה ,םינוש םיקמועבו םינוש      
002 רטוקב תורוניצ רובע ,דחוימה טרפמב      

   40.00    40.00       1.00 מ"מ 513 דע מ"מ  רטמ   
      
תיבויב םע ואדיוב םוליצו הפיטשל היצפוא     01.01.0021
םיגוסמ ,םיפסאמ םיווק לש תפסונ תדרפנ      
טרופמכ לכה ,םינוש םיקמועבו םינוש      
-מ רטוקב תורוניצ רובע ,דחוימה טרפמב      

   60.00    60.00       1.00 .מ"מ 006 דעו מ"מ 513 רטמ   
      
      

קובץ: 35376   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
20/09/2020
דף מס':     003 םוליצו יוקינ .הביאש .תפיטש ,תומיתס תחיתפ  -טהר ימ

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
רטוקב ,תדיינ הבאשמ תקפסאל תפסות     01.01.0022
יפקעמל הפיצר הביאש ךרוצל ,6"- 4"      
םוליצו יוקינ הפיטשה עוציב ןמזב תרנצה      

3,000.00 3,000.00       1.00 .תועש 8 הדובע םוי. וקה לש ע"י   
      
.י ל ל כ  07 ק ר פ       
      
.י ל ל כ  10.07 ק ר פ  ת ת       
      
ויהי ,םיאבה םיפיעסב תוטרופמה תודובעה      
םתוא לולכל ןלבקה לעו םולשת לכ אלל      
הדובע לכב ,םינושה םיפיעסה יריחמב      
.תויושרה י"ע שרדיתש      
      
ירזיבאו םירורמת ללוכ ראומ ץח תלגע   )1      
הרובחתה דרשמ תויחנה יפ לע ,תוחיטב      
היהיש העש לכו םוקמ לכב ,3.2.3 'סמ      
וחוכ אב ,להנמה ידי לע שרדייש ,ךכב ךרוצ      
לע וא ןיד יפ לע שורד היהיש וא חקפמ וא      
.יהשלכ תכמסומ תושר דצמ הארוה יפ      
      
תוברל ,העונת תחטבא השרומ תווצ   )2      
לש ,52 'סמ םישרתב טרופמה דויצה      
,לארשי תרטשמו צ"עמ ,הרובחתה דרשמ      
,תוניקת החטבא תודובע עוציב ךרוצל      
לע קסעוי דויצהו תווצה  .םישיבכ תריגסל      
.חקפמה לש בתכב הארוה יפ      
      
NOTURT( גוסמ )תורדג( הקעמ   )3      
    REIRRAB( דרגינימ וא.  
      
קורפ ,הקוזחת ,עוניש ,הקפסא   )4      
רתאב תוחיטב ירזיבא ךרעמ רובגיתו      
ריחמה .םיתווצמ םיטקיורפב דחי הדובע      
,םתרסהו םיינמז םינומיס תעיבצ ללוכ      
,םינמז םירבעמ םיטלשו םירורמת ,םיטלש      
םירורמת לש ינמז יוסיכ ,תורדג ,םירורמת      
םימוסחמ ,םיסנפ ,םינמז םירבעמ ,םיטלשו      
.)תודרג ינימ תאמל( .םינוש םיגוסמ      
      
יפ לע ,םירטוש תבצה רובע םולשת)5      
.תודובעה עוציב ךרוצל ,הרטשמה תיחנה      
      
תינכות רבעות ,הפיטש עטק לכ ףוסב   )6      
.ףטשנה עטקה ןייוצי הב ,דיגאתה ידיל      
      
,טלבאט קיזחי תיבויבה תווצ )7      
םוליצ  .המיתסה םוקימ םלוצי ותועצמאבש      
SIG-ה תקלחמל ורבעוי ,המיתסה םוקימו      
.טהר ימ דיגאתב      
      

קובץ: 35376   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
20/09/2020
דף מס':     004 םוליצו יוקינ .הביאש .תפיטש ,תומיתס תחיתפ  -טהר ימ

1 הנבמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.ש א ר מ  ם י מ כ ס ו מ  ם י י ו צ י פ  08 ק ר פ       
      
.ם י י ו כ י נ ו  ם י מ ו ל ש ת  10.08 ק ר פ  ת ת       
      
הדובעה עוציב תלחתהב ,רוחיא ןיגב יוציפ     80.01.0010
חול יפ לע הדובעה םויס דעומב רוגיפ וא/ו      
םוכיסל אל -1,000.00       1.00 .)קוחכ מ"עמ תפסותב( םינמזה 'חי   
      
לעמ ,רוחיא ןיגב ,שארמ םכסומ יוציפ     80.01.0020
תפסותב( הנושאר האירק רובע ,העשל      
םוכיסל אל -1,000.00       1.00 .)קוחכ מ"עמ 'חי   
      
לכ רובע ,רוחיא ןיגב ,שארמ םכסומ יוציפ     80.01.0030
,הנושארה העשל רבעמ ,תפסונ העש      
םוכיסל אל -2,000.00       1.00 .)קוחכ מ"עמ תפסותב( הנושאר האירקל 'חי   
      
תפסותב( הזוחב ,הייוקל הדובע ןיגב יוציפ     80.01.0040
םוכיסל אל -1,000.00       1.00 .)קוחכ מ"עמ 'חי   
      
רתאב ,ףצרב הדובע עוציב יא ןיגב יוציפ     80.01.0050
ןוישרב תונייוצמה הדובעה תועש לכב ,דיחי      
םוכיסל אל -1,500.00       1.00 .)קוחכ מ"עמ תפסותב( הרטשמה 'חי   
      
,הדובע להנמ תורדעה ןיגב ,םכסומ יוציפ     80.01.0060
םוכיסל אל  -500.00       1.00 .)קוחכ מ"עמ תפסותב( הדובעה רתאמ 'חי   
      
רתאמ תלוספ יוניפ יא ןיגב ,םכסומ יוציפ     80.01.0070
םוי ףוסב ,חטשה יוקינ יא וא ,הדובעה      
םוכיסל אל -2,000.00       1.00 .)קוחכ מ"עמ תפסותב( הדובע 'חי   
      
לכב וא ,הדובע ןמויב חוויד יא - הדובע ןמוי     80.01.0090
דיגאתה תשירד י"פע ,רחא יעצמא      
םוכיסל אל  -500.00       1.00 .)קוחכ מ"עמ תפסותב( 'חי   
      
)דיינ םימ דמ אלל( רישי ןפואב ,םימ תחיקל     80.01.0100
מ"עמ תפסותב( תירוביצה תשרהמ ,      
םוכיסל אל -1,000.00       1.00 .)קוחכ 'חי   
      
תיפסכ הרומת תלבק ןיגב ,םכסומ יוציפ     80.01.0110
הדובע לע ,איהשלכ האנה תבוט וא/ו      
ןלבקה תווצ וא ןלבקה י"ע העצובש ,תיטרפ      
םוכיסל אל -5,000.00       1.00 .ןלבקה תיבויב תועצמאב וא/ו 'חי   
      
םימ וא/ו םיכפש יוניפ יא ןיגב ,םכסומ יוציפ     80.01.0120
ואו ידאוה ץורעב ורבטצהש אוהש גוס לכמ      
ואו המיתסמ האצותכ אוהש םוקמ לכב      
םוכיסל אל -3,000.00       1.00 .תינלשרל הדובעמ ואו הפצה 'חי   

605,620.00 1 הנבמ כ"הס
      
      
      

קובץ: 35376   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 

20/09/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     005 םוליצו יוקינ .הביאש .תפיטש ,תומיתס תחיתפ  -טהר ימ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

1 הנבמ 10 הנבמ     
    
םוליצו יוקינ ,הביאש,הפיטש ,תומיתס תחיתפ 10 קרפ      
.בויב יווק         
    

                       605,620.00 םוליצו  יוקינ,הביאש,תומיתס תחיתפ 10.10 קרפ תת    
.ינויזיוולט            
    

            605,620.00 םוליצו יוקינ ,הביאש,הפיטש ,תומיתס תחיתפ 10 כ"הס              
.בויב יווק         
    
.יללכ 07 קרפ      
    

.יללכ 10.07 קרפ תת                                     
    

.יללכ 07 כ"הס                                    
    
.שארמ םימכסומ םייוציפ 08 קרפ      
    

.םייוכינו םימולשת 10.08 קרפ תת                                     
    

.שארמ םימכסומ םייוציפ 08 כ"הס                                    
 605,620.00 1 הנבמ 10 כ"הס                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 35376   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
20/09/2020
דף מס':     006 םוליצו יוקינ .הביאש .תפיטש ,תומיתס תחיתפ  -טהר ימ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

1 הנבמ 10 הנבמ    
   

            605,620.00 .בויב יווק םוליצו יוקינ ,הביאש,הפיטש ,תומיתס תחיתפ 10 קרפ   
   

.יללכ 07 קרפ                         
   

.שארמ םימכסומ םייוציפ 08 קרפ                         
   

 605,620.00 1 הנבמ 10 כ"הס             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 35376   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ " ע ב   ה ס ד נ ה  .י .ד .מ .ה
1123028-40:סקפ 0123028-40:ןופלט רשנ 5758 ד.ת

 
20/09/2020
דף מס':     007 םוליצו יוקינ .הביאש .תפיטש ,תומיתס תחיתפ  -טהר ימ

  
הנבמ ךס  
 605,620.00 1 הנבמ 10 הנבמ  

 
  

לכה ךס  
 605,620.00  יללכ כ"הס  

  102,955.40 מ"עמ %71  
  708,575.40 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 35376 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


