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תחילת העבודה: 01/11/19 בושיה תובוחר    אתר: 
סיום מתוכנן: 01/01/20 םיצעוי םיסדנהמ אתלד  מפקח: 

 

06/10/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     002 ףחנ - תובוחר תרואת תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ו ח ר  ת ר ו א ת  8 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  0.8 ק ר פ  ת ת       
      
שיו ינכטה טרפמה תא םילשמ הז תויומכ בתכ      
.תחא הדיחיכ םתוארל      
      
      
קלח וא לכ תא ןימזהל בייחתמ ןימזמה ןיא      
אל הנמזה יא ,ןלהל םיטרופמה םיפיעסהמ      
.םולשת תפסותל הליע הייהת      
      
      
יוצ יפלו שכר תנמזה יפל אוה תודובעה עוציב      
יפל עצובת הדובעה ,דבלב הדובע תלחתה      
.םיקלח      
      
      
םיפיעסה לכ תללוכ תיללכ החנה הניה החנהה      
"םוכיסל אל" םינמוסמה      
      
      
לע ןימזמה / סדנהמהמ רושיא לבקל ןלבקה לע      
ןיקתהל דמוע אוה םתוא םירזיבאה ,םירמוח      
רזעה דויצו הרואתה דויצמ דחוימב ,ןקתמב      
בתכב רושיאה תלבק רחאל קר .םהילא הוולנה      
תשגל ןלבקה לכוי ,ןימזמה / סדנהמהמ      
,רשואי אלש דויצ .הנקתההו השיכרה תודובעל      
.שרדי םאב ונובשח לע ןלבקה י"ע ףלחוי      
      
      
תוברל תנקתה ,תקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
שרדנה דויצה לכ ללוכ ,םייקה דויצה תפלחה      
תדימב תועורז ימאתמ ,הנקתה ,קוריפ ללוכ      
וא רמוח לכו  םיספטמ וא ףונמ תועש ,ךרוצה      
.שרדנ דויצ      
      
      
,ןורפחמ ,ףונמ תודובע םיללוכ םיריחמה לכ      
הרהזא טוליש ,הרטשמ תוברל העונת תחטבא      
.תוחיטב יעצמאו      
      
      
      

0.8 קרפ תתב הרבעהל          
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06/10/2019
דף מס':     003 ףחנ - תובוחר תרואת תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תרבחמ רושיא לבקל בייח למשחה ןלבק      
י"חחל ושרדיו הדימב םימולשתה לכ ,למשחה      
םימוזי םיקותינ ךרוצל וא הדובעה תמלשהל      
.הכוזה י"ע ומלושי      
      
      
דודיב ויהי י"חח ידומע לע ונקתויש םיפוגה לכ      
.םולשת תפסות אלל ,לופכ      
      
      
לכ תללוכה תוחפל חטשב םינש 01 תוירחא      
,66PI תומיטא ,הרואתה ףוגב ללכנה דויצה      
.K000,4-K0003 ןיב רוא ןווג      
      
      
,SPILIHP, EERC תרצות רביירדהו םידלה      
    AHICIN, MARSO, רשואמ ךרע הווש וא.  
      
      
דויצהמ רתוי וא דחא רוחבל תיאשר הצעומה      
.תויומכה בתכב ןייפואמה      
      
      
הקולחה ןיב ףילחהל הצעומל הרומש תוכזה      
,ידעלבה התעד לוקיש יפל תויומכב      
,םיפיעס וא תויומכ לצפל\לטבל\לידגהל\ןיטקהל      
רבעמ ריחמ תפסותל הליע היהי אל יונישה      
.הז תויומכ בתכב םיבוקנה םיריחמל      
      
      
,הצעומה י"ע עבקיי םיפוגה לש ינוציח עבצ      
,םינוש םיעבצ רפסמל השירד הנייהתש ןכתיי      
.םולשת תפסות אלל םינוש םיעבצו דחוימ עבצ      
      
      
5.2X3 ELPX  לבכ םע וקפסוי םיפוגה לכ      
תורבחתהה שגמל תורישי סנפהמ רבוחמה      
.םולשת תפסות אלל ,רטמ 21 דע ךרואב      
      

תורעה 0.8 כ"הס            
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06/10/2019
דף מס':     004 ףחנ - תובוחר תרואת תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  ת נ ק ת ה ו  ק ו ר י פ  1.8 ק ר פ  ת ת       
      
לע תילמשחו תינכמ שדח הרואת ףוג תנקתה     8.1.010
ידומע וא ץע ,הדלפ ידומע( םייק הרואת דומע      
ללוכ ,ןונכתה יפל תיוז תייטה ללוכ )י"חח      
לע תילמשחו תינכמ םייק הרואת ףוג קוריפ      
רתא וא הנסחא רתאל ,הדלפ וא ץע דומע      
.חקפמה תיחנה יפל הטירג      

 20,000.00    200.00   100.00    'חי 
      
םירוביח תספוק ,עורז ,םייק הרואת ףוג  קוריפ     8.1.020
םייק הרואת דומע לע תילמשחו תינכמ לבכו      
ללוכ )י"חח ידומע וא ץע ,הדלפ ידומע(      
תיחנה יפל הטירג רתא וא הנסחא רתאל יוניפ      
.תילאשואפ הדובע ,חקפמה      

    540.00    108.00     5.00    'חי 
 20,540.00 הרואת יפוג תנקתהו קוריפ 1.8 כ"הס  

      
ם י מ א ת מ ו  ם י ר ז י ב א  2.8 ק ר פ  ת ת       
      
דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ תפלחה     8.2.010
תיכוכז יביס םע טנוברקילופמ דומעה תיתחתב      
וא סויזלצ תולעמ 031 דע לש 'פמטב דימע      
םע ,חפ ןוגג םע מ"מ 5.2 יבועב ןבלוגמ חפמ      
יבטוק וד A01 AK01 םרזל יזאפ דח ז"אמ      
םע ,רשואמ ךרע הווש וא הינמרג BBA תרצות      
וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה יקדהמ      
    3KAPOC תרצות IXEGOS יקדהמ םע  
ספ םע ,XINOHP תרצות םיסנפל האיצי      
.טלפמוק סנפל דע לבכו הקראה      

  1,800.00    180.00    10.00    'חי 
      
ףסונ ז"אמ רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות     8.2.020
דומע לע עקת תיב וא הרואת ףוגל ףסונ לבכו      
.תורבחתה שגמ ךותב םייק ז"אמ תפלחה וא      

    108.00     54.00     2.00    'חי 
      
וד A01 AK01 םרזל יזאפ דח ז"אמ תפלחה     8.2.030
ךרע הווש וא הינמרג BBA תרצות יבטוק      
לע עקת תיב וא הרואת ףוגל לבכו רשואמ      
תאספוק וא תורבחתה שגמ ךותב דומע      
.םירוביח      

    540.00     54.00    10.00    'חי 
      
      
      
      

  2,448.00 2.8 קרפ תתב הרבעהל
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06/10/2019
דף מס':     005 ףחנ - תובוחר תרואת תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  2,448.00 מהעברה      
      
      
56PI המוטא תינוציח םירוביח תאספוק     8.2.040
יזאפ דח ת"מאמ ללוכ י"חח דומע לע הנקתהל      
BBA תרצות ללוכ רפמא 61 דע יבטוק וד      
,רוביח יקדהמ, רשואמ ךרע הווש וא הינמרג      
דומעל קוזיחה ירזיבא ,ןורגיטנא לבכ תוסינכ      
לבכל ת"גל הנזהה לבכ תפלחה ללוכ      
    5.2X3 ELPX רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו.  

 12,000.00    150.00    80.00 'פמוק   
      
ףסונ ז"אמ רובע ל"נה הספוקל ריחמ תפסות     8.2.050
.דומע לע עקת תיב וא הרואת ףוגל ףסונ לבכו      

    600.00     60.00    10.00    'חי 
      
וא ץע דומעל הרואת עורז תנקתהו תקפסא     8.2.060
ללוכ ,לוצ 2 דע רטמ 2 דע ךרואב י"חח דומע      
יפל הנסחא רתאל ותלבוהו םייק עורז קוריפ      
.חקפמה תיחנה      

 15,000.00    250.00    60.00    'חי 
 30,048.00 םימאתמו םירזיבא 2.8 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  ת ק פ ס א  3.8 ק ר פ  ת ת       
      
ינכטה טרפמב דומעל םיבייח הרואתה יפוג      
רושיא לבקל בייח ןכ ומכ ,זרכמה תרבוחלו      
.הייריעהו ןנכתמהמ      
      
      
םאתמ תנקתהו תקפסא םיללוכ םיפוגה יריחמ      
תדימב ,גוס לכמ תמייק עורזל הרואת ףוג      
.ןימזמה רושיא יפלו ךרוצה      
      
      
ויהי י"חח ידומע לע ונקתויש הרואתה יפוג לכ      
.ףסונ םולשת אלל ,לופכ דודיב      
      
      
רשואמה דל היגולונכטב הרואת ףוג תקפסא     8.3.080
ינכטה טרפמל םיאתמהו הצעומהו ןנכתמה י"ע      
מ תחפי אלו ,W031 לע הלעי אלש קפסהב      
הנבומ רביירד ללוכ תוחפל וטנ ןמול 003,41      
םירשואמה םיפוגה תמגודכ ILAD ןקתב      
.רשואמ ע"ש וא זרכמה תרבוחב      

 48,000.00  1,600.00    30.00    'חי 
      

 48,000.00 3.8 קרפ תתב הרבעהל
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06/10/2019
דף מס':     006 ףחנ - תובוחר תרואת תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 48,000.00 מהעברה      
      
      
רשואמה דל היגולונכטב הרואת ףוג תקפסא     8.3.090
ינכטה טרפמל םיאתמהו הצעומהו ןנכתמה י"ע      
מ תחפי אלו ,W001 לע הלעי אלש קפסהב      
הנבומ רביירד ללוכ תוחפל וטנ ןמול 000,11      
םירשואמה םיפוגה תמגודכ ILAD ןקתב      
.רשואמ ע"ש וא זרכמה תרבוחב      

 42,000.00  1,400.00    30.00    'חי 
      
רשואמה דל היגולונכטב הרואת ףוג תקפסא     8.3.100
ינכטה טרפמל םיאתמהו הצעומהו ןנכתמה י"ע      
מ תחפי אלו ,W08  לע הלעי אלש קפסהב      
הנבומ רביירד ללוכה תוחפל וטנ ןמול 008,8      
םירשואמה םיפוגה תמגודכ ILAD ןקתב      
.רשואמ ע"ש וא זרכמה תרבוחב      

 24,000.00  1,200.00    20.00    'חי 
      
שאר( יביטרקוד הרואת ףוג תקפסא     8.3.120
טרפמל םיאתמה )'וכו ירודכ ,אבס לקמ ,דומע      
אלש קפסהב הצעומה י"ע רשואמהו ינכטה      
וטנ ןמול 006,6 מ תחפי אלו W06 לע הלעי      
ILAD ןקתב הנבומ רביירד ללוכה תוחפל      

 25,200.00  1,260.00    20.00    'חי 
139,200.00 הרואת יפוג תקפסא 3.8 כ"הס  

      
ה ר ק ב  ת כ ר ע מ  4.8 ק ר פ  ת ת       
      
היגרנא הנומ תללוכ הטילשו הרקב תכרעמ      
למשחה ןורא ךותב ןקתומה רקבו      
הטילש תנכותו הנטנא ,םיס ,םדומ,)היזכרמה(      
.חוקלה בשחממ הרקבו      
      
      
תכרעמה לכ תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה      
הרואתה תייזכרמ לע תילשואפ הדובע תוברל      
תנקתהו טוויח ,ינכטה טרפמל םאתהב      
,םילגעמל רוטקטנוק ,םרז הנשמ,םינעגמ      
ןועש ,היגרנא הנומ ,RVN ,לובג קספמ      
הכוזה ןובשח לע חותפ MIS ,ימונורטסא      
תנקתה תוברל ,תוירחאה תפוקת לכ ךשמל      
רוטינ תכרעמו שרדיו הדימב ינוריע תרש      
לכ ללוכ ריחמה ,םיעוריא ןמויו תולקת      
תרושקת תויולע ללוכ םיוולנה םימולשתה      
.הנכות תויולעו      
      

4.8 קרפ תתב הרבעהל          
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06/10/2019
דף מס':     007 ףחנ - תובוחר תרואת תויומכ בתכ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הצק תדיחי רובע הרואת ףוגל ריחמ תפסות     8.4.040
.הרואתה ףוגב      
םוכיסל אל    300.00   100.00    'חי 

הרקב תכרעמ 4.8 כ"הס            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

189,788.00 תובוחר תרואת 8 כ"הס  
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תחילת העבודה: 01/11/19 בושיה תובוחר    אתר: 
סיום מתוכנן: 01/01/20 םיצעוי םיסדנהמ אתלד  מפקח: 

 

06/10/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     008 ףחנ - תובוחר תרואת תויומכ בתכ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

תובוחר תרואת 8 קרפ    
   

תורעה 0.8 קרפ תת                             
   

                 20,540.00 הרואת יפוג תנקתהו קוריפ 1.8 קרפ תת   
   

                 30,048.00 םימאתמו םירזיבא 2.8 קרפ תת   
   

                139,200.00 הרואת יפוג תקפסא 3.8 קרפ תת   
   

הרקב תכרעמ 4.8 קרפ תת                             
   

   189,788.00 תובוחר תרואת 8 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

   189,788.00 החנה בושיחל םוכס  
הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    
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