
 

      

 

 

 

 

 

   

 

 22/2021מכרז פומבי מס'  - 1הודעת עדכון מס' 

 פ"ת  6לביצוע עבודות להקמת מקווה נשים ברח' שלום דורני 

 עדכון כתב הכמויות )מסמך ד'(

מצ"ב כחלק בכתב הכמויות )מסמך ד'( שצורף למסמכי המכרז בוצעו מספר תיקונים.  

מובהר, כי כתב הכמויות המצ"ב .  בלתי נפרד מהודעת עדכון זו כתב כמויות מעודכן

 .מהווה כתב הכמויות הסופי והמחייב

 האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון. 

על כל משתתף לחתום על הודעת עדכון זו ולצרפה יחד עם כל מסמכי המכרז החתומים 

 אשר יוגשו על ידו במסגרת הצעתו.  

          

   

 בכבוד רב, 

 ע"מ בהחברה לפיתוח פתח תקווה  

 

 



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     001 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ       
      
קוליס תוברל מ"ס 05-כ קמועל חטשה ףושיח     01.01.010

  9,000.00    30.00   300.00 .םיפצורמ םיחטשמ קוריפו היחמצ ר"מ   
      
%89 תופיפצל הריפחה תיתש קודיהו סוליפ     01.01.020

  1,500.00     5.00   300.00 .וה.שא.א דייפידומ ר"מ   
      
מ"ס 05 לעמ קמועל תואווקמל תורוב תריפח     01.01.030

  5,950.00    70.00    85.00 .מ"ס 061 ללוכו דע ק"מ   
      
תודוסיל תורובו ,דוסי תורוקל תולעת תריפח     01.01.040

  1,050.00    70.00    15.00 .הווקמה "תוכירב"לו םידדוב ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 17,500.00 רפע תודובע 10.10 כ"הס  
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../002 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     002 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.10 ק ר פ       
      
טעמל 03-ב גוסמ םה םינוטבה לכ :1 הרעה      
.תויומכה בתכב תרחא םינמוסמ      
תורוב לש תוריקו תופצר לש הקיצי :2 הרעה      
.תחא הקיציב עצבל שי "תורצוא"ו הליבט      
      
05 רטוקב לייפורקימ תואסנולכ תקיציו חודיק     01.02.010

 66,000.00   200.00   330.00 והשלכ קמועל מ"ס רטמ   
      

  4,500.00   900.00     5.00 תונוש תודימב תואסנולכ ישאר ק"מ  01.02.020
      
4 יבועב מ"ס 52 הבוגב דיבילופ יזגרא עצמ     01.02.030
ישארו דוסי תורוק ,םיפצרמל תחתמ מ"ס      

 15,600.00    65.00   240.00 םיפקיהב לגילופ תוחול תוברל תואסנולכ ר"מ   
      
,םיפצרמל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     01.02.040

 16,250.00    65.00   250.00 תואסנולכ ישארו דוסי תורוק ר"מ   
      
םע תוקוצי מ"ס 52-02 בחורב דוסי תורוק     01.02.050

 13,000.00 1,300.00    10.00 ףצרמה ק"מ   
      

  2,400.00 1,200.00     2.00 ףצרמה םע תוקוצי מ"ס 04 בחורב דוסי תורוק ק"מ  01.02.060
      

 51,600.00   215.00   240.00 מ"ס 52 יבועב אלמ ןוטב יפצרמ ר"מ  01.02.070
      
"תואווקמ" תופצרב מ"ס 02 ןוטב יפצרמ     01.02.080
ללוכ הנבמה לש ףצרמה ג"ע םיקוצי םילכימו      
2 יבועב ןטירואילופ תוחולמ הדרפה תבכש      
םיקוצי 13 ןויליגב 3 ,2 ,1 םיכתח האר ,מ"ס      
טרפמב 41.20 ףיעס תוארוהל םאתהב      

 14,250.00   190.00    75.00 דחוימה ר"מ   
      
תת ללוכ ,מ"ס 02 יבועב ןוטב ידסמו תוריק     01.02.090

127,500.00 1,500.00    85.00 םייעקרק ק"מ   
      
ללוכ מ"ס 02-03 יבועב "תואווקמ" תוריק     01.02.100
2 יבועב ןטירואילופ תוחולמ הדרפה תבכש      
טרפמב 41.20 ףיעסל םאתהב םיקוצי ,מ"ס      

 45,000.00 1,800.00    25.00 .דחוימה ק"מ   
      

 19,500.00 1,300.00    15.00 מ"ס 04 יבועב ןוטב ידסמו תוריק ק"מ  01.02.110
      

  3,200.00 1,600.00     2.00 תונוש ךתח תודימבו תורוצב ןוטב ידומע ק"מ  01.02.120
      

 25,500.00 1,500.00    17.00 מ"ס 02 בחורב תוקעמ/תונוילע גג תורוק ק"מ  01.02.130
      

404,300.00 00.20.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../003 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     003 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

404,300.00 מהעברה      
      
      
לעמ מ"ס 02 יבועב אלמ ןוטב תוגג תורקת     01.02.140
41.20 ףיעס תושירדל םאתהב םימ ילכימ      

 18,000.00   300.00    60.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
      

 91,200.00   380.00   240.00 מ"ס 03 יבועב אלמ 04-ב ןוטב תוגג ר"מ  01.02.150
      
תונוש תוהבגהו תואווקמל הדירי תוגרדמ     01.02.160

  5,200.00 1,300.00     4.00 .ןוטבמ ק"מ   
      
םילוגע תוטומ( םיגוסה לכמ םינוטב ןויזל לזרב     01.02.170

192,000.00 4,800.00    40.00 )תוכתורמ תותשר ,םיעלוצמו ןוט   
      
יפל לכה ,ריוא גוזימ תונוכמו דויצל תודוסי     01.02.180

  1,300.00 1,300.00     1.00 תוטילבו םיעקש ללוכ ץעויה טרפ ק"מ   
      
תושירדל םאתהב תונוש תודימב ןוטב תולעת     01.02.190

  1,800.00 1,800.00     1.00 .דחוימה טרפמב 41.20 ףיעס ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

713,800.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.10 כ"הס  
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../004 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     004 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40.10 ק ר פ       
      
,מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ     01.04.010
תויכנא תורוגח םג ללוכ ריחמה ןכ ומכ      
ידי לע םירשואמ םיטרפ יפל לכה .תויקפואו      

 24,750.00   150.00   165.00 .חקפמה ר"מ   
      
)םירוח 5( מ"ס 02 יבועב ןוטב יקולבמ תוריק     01.04.020
תויכנא תורוגח םג ללוכ ריחמה ןכ ומכ      
ידי לע םירשואמ םיטרפ יפל לכה .תויקפואו      

  7,600.00   190.00    40.00 .חקפמה ר"מ   
      
)םירוח 5( מ"ס 51 יבועב ןוטב יקולבמ תוריק     01.04.030
תויכנא תורוגח םג ללוכ ריחמה ןכ ומכ      
ידי לע םירשואמ םיטרפ יפל לכה .תויקפואו      

  1,700.00   170.00    10.00 .חקפמה ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 34,050.00 הינב תודובע 40.10 כ"הס  
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../005 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     005 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.10 ק ר פ       
      
ראותמכ תומלשב לכה תואסנולכ ישאר םוטיא     01.05.010

  3,250.00   130.00    25.00 .דחוימה טרפמב 1 ,2 םיפיעסב ר"מ   
      
לכה .)יעקרק תת ללח הפצר( תופצר םוטיא     01.05.020
,30.50 ,20.50 םיפיעסב ראותמכ תומלשב      
,ןוגיע תועירי םג ללוכ ריחמה קפס לכ תרסהל      
ירצע ,תרנצ ירבעמ ,תואסנולכ ישאר םוטיא      
םיחטשב םוטיא חטש יפל :הדידמה .'וכו םימ      

 27,500.00   110.00   250.00 .םייקפוא ר"מ   
      
תומלשב לכה .תויעקרק-תת תוריק םוטיא     01.05.030
לכ תרסהל .20.50 ,40.50 םיפיעסב ראותמכ      
תורוק לש תונפד םוטיא םג ללוכ ריחמה קפס      
,תרנצ ירבעמ ,הקיצי תוקפסה םוטיא ,דוסי      
.'וכו םוטיאה לע הנגה ,םימ ירצע ,תוקלור      

 18,150.00   110.00   165.00 .םוטיאה לש יקפוא חטש יפל :הדידמה ר"מ   
      
ילכימו הווקמ תורוב לש תוימינפ תונפד םוטיא     01.05.040
ראותמכ תומלשב לכה )תופצרו תוריק( הריגא      
לכ תרסהל דחוימה טרפמב 50.50 ףיעסב      
,תוקלורה קוזיח ,תוקלור םג ללוכ ריחמה קפס      
.'וכו תרנצ ירבעמ םוטיא      

 31,950.00    90.00   355.00 םוטיאה תסירפ חטש יפל ףהדידמה ר"מ   
      
תומלשב לכה .םיבוטר םירדחב תופצר םוטיא     01.05.050
דחוימה טרפמב 60.50 ףיעסב ראותמכ      
קוזיח ,תוקלור םג ללוכ ריחמה קפס לכ תרסהל      

  2,975.00    85.00    35.00 .'וכו תרנצ ירבעמ םוטיא ,תוקלורה ר"מ   
      
ראותמכ תומלשב לכה .םירדחב תוריק םוטיא     01.05.060
לכ תרסהל דחוימה טרפמב 60.50 ףיעסב      
,תוקלורה קוזיח ,תוקלור םג ללוכ ריחמה קפס      

 10,200.00    85.00   120.00 .'וכו תרנצ ירבעמ םוטיא ר"מ   
      
לכה .תונוכמ רדח/ןסחמ תופצר םוטיא     01.05.070
טרפמב 70.50 ףיעסב ראותמכ תומלשב      

  2,125.00    85.00    25.00 .דחוימה ר"מ   
      
,םיעופיש ,דודיב תובכש תוברל תוגג םוטיא     01.05.080
תוקעמ ,תרנצ ירבעמ ,תוכרעמ רוזאב תונגה      
01.50 ףיעסב ראותמכ תומלשב לכה .'וכו      

 14,400.00    60.00   240.00 דחוימה טרפמב רטמ   
      
ללוכ ,מ"ס 5-כ יבועב 02-ב ןוטבמ הדמ תבכש     01.05.090

 24,000.00   100.00   240.00 .תוגג םוטיא לעמ ןויזו הקלחה ר"מ   
134,550.00 00.50.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מקווה נווה דקלים   .../006 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     006 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

134,550.00 מהעברה      
      
      
תומלשב לכה ,ןבאב יופיח ינפל תפטעמ םוטיא     01.05.100

  3,600.00    60.00    60.00 דחוימה טרפמב 11.50 ףיעסב ראותמכ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

138,150.00 םוטיא תודובע 50.10 כ"הס  
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../007 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     007 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60.10 ק ר פ       
      
. 00.60.10 ק ר פ  ת ת       
      
ןייוצמכ תודובעה ירואתש תאזב שגדומ :הרעה      
םייטמכסו םיילמינימ םניה ןלהל םיפיעסב      
וא/ו רצומה תא תוהזל קרו ךא ודעונו רתויב      
ידי לע הדיחיה ריחמ תעיבק ךרוצל טירפה      
.עיצמה ןלבקה      
םיטירפה וא/ו םירצומה לש אלמה רואתה      
לכ .לכירדאה תומישרו תוינכתב אצמנ      
לכ תא וללכי ןלהל םיטירפה וא/ו םירצומה      
תוברל תודובעה לש םלשומ עוצבל שרדנה      
יריצ תוברל שורדה לוזרפה לכ ,םיפוקשמה      
הלהב תוידי ,םינוילע תלד יריזחמו הפצר      
עבצה לכ .תילמשח החיתפל תונכהו      
,גוגזהו תיכוכזה ,םייטסוקא םייולמ ,העיבצהו      
לכה - המיטאה ירמוח יופצה ירמוח לכ      
.םיטרפמבו תוינכתב ןייוצמכ      
תוארוה םהינימל םיטרפמה םיללוכ ןכ ומכ      
ןתחקל ןלבקה לעש תומילשמ תויחנהו      
תעב ןכו ותעצה בתכ תא ןיכיש תעב ןובשחב      
.עצבל תושרה ול הקנעה םאב ומצע עוצבה      
.דחוימ ינכט טרפמ םג האר      
      
גוסמ ויהי מ"בלפמ םיטנמלאה לכ :2 הרעה      
."שטולמ 613"      

. 00.60.10 כ"הס            
      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  10.60.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו ת ל ד       
      
)תלדלפ( 1-מ תלד     01.06.01.010

  5,900.00 5,900.00     1.00 מ"ס 532x021 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      
2-מ ףדה ןולח     01.06.01.020

  2,800.00 2,800.00     1.00 מ"ס 001x001 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      
3-מ מ"ממ תלד     01.06.01.030

  3,800.00 3,800.00     1.00 מ"ס 002x09 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      
)תלדלפ( 4-מ תלד     01.06.01.040

  5,900.00 5,900.00     1.00 מ"ס 022x021 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      
)תלדלפ( 5-מ תלד     01.06.01.050

 17,700.00 5,900.00     3.00 מ"ס 012x011 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      

 36,100.00 10.60.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../008 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     008 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 36,100.00 מהעברה      
      
      
6-מ תורש ןורא תלד     01.06.01.060

  2,900.00 2,900.00     1.00 מ"ס 022x341 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      
7-מ תורש ןורא תלד     01.06.01.070

  2,600.00 2,600.00     1.00 .מ"ס 022x09 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      
המרה תלוכי לעב HC-1 םגדמ יתרקת ףונמ     01.06.01.080
ע"ש וא "ןוזנייש" תרבח לש ג"ק 002 דע לש      
הליסמ ללוכ קרמנד ןמדלוג תרבח תרצותמ      
    C רטמ 8-כ ךרואב.  
תמישרב למשח רוביח ללוכ טלפמוק :הדידמה      

  7,300.00 7,300.00     1.00 'פמוק .לכירדאה  
      

  5,200.00 2,600.00     2.00 'פמוק 9-מ הליבטה רובל הטסורינמ די זחאמו הקעמ 01.06.01.090
      
01-מ תורצואל מ"בלפ הסכמ     01.06.01.100

 15,600.00 2,600.00     6.00 מ"ס 46x46 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      
11-מ תורצואל מ"בלפ הסכמ     01.06.01.110

  2,600.00 2,600.00     1.00 מ"ס 46x58 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      
21-מ גגב חתפ הסכמ     01.06.01.120

  1,400.00 1,400.00     1.00 מ"ס 08x08 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      

  3,300.00 3,300.00     1.00 41-מ גגל הילע םלוס 'חי  01.06.01.130
      
51-מ םידומע השולש תכרעמ     01.06.01.140

  9,000.00 9,000.00     1.00 'פמוק מ"ס 082x051 :תוילנימונ תודימ  
      
61-מ ןוגג     01.06.01.150

 11,800.00 5,900.00     2.00 מ"ס 001x003 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      
71-מ רעש     01.06.01.160

  2,900.00 2,900.00     1.00 מ"ס 081x031 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      
גוסמ מ"בלפמ תלדה תריגסל יקפוא רזע טומ     01.06.01.170
קרפ לש 5 ףיעסב טרפ האר ."שטולמ 613"      

    600.00   300.00     2.00 .תושיגנ טרפמב 92 'חי   
      
הלסא לש דצ לכמ םילפקתמ די יזחאמ ינש     01.06.01.180
."שטולמ 613" גוסמ מ"בלפמ      
טרפמב 92 קרפ לש 5 ףיעסב טרפ האר      

  2,500.00 2,500.00     1.00 תושיגנ 'חי   
      
      

103,800.00 10.60.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../009 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     009 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

103,800.00 מהעברה      
      
      
רובה ינפל תונגראתהה רוזא ךרואל די זחאמ     01.06.01.190
."שטולמ 613" גוסמ מ"בלפמ      
92 קרפ לש 6 ףיעסב ינורקע טרפ האר      

  8,700.00   580.00    15.00 תושיגנ טרפמב רטמ   
      
ץעוי טרפ יפל לכה ,םיכנ תורשל עובק די זחאמ     01.06.01.200

    900.00   450.00     2.00 ."שטולמ 613" גוסמ תושיגנ 'חי   
      
מ"בלפ תורונצמ הליבט רוב ביבס הנגה הקעמ     01.06.01.210
לש רשואמ טרפ יפל "שטולמ 613" גוסמ      
.חקפמה      
טרפמ לש 92 קרפב .7 ףיעסב רואת האר      

  5,400.00   900.00     6.00 .תושיגנה רטמ   
118,800.00 תותלד תורגסמ תודובע 10.60.10 כ"הס  

      
ם י ע ב ק מ  - ת ו ר ג נ  20.60.10 ק ר פ  ת ת       
      
רמג FDM ןורא + ילרגטניא קוצי רויכ חטשמ     01.06.02.010
1-נ ,קלפיילש      
מ"ס 04x05x021 :תוילנימונ תודימ      

 18,300.00 6,100.00     3.00 'פמוק 5 ,2 ,1 הנכה ירדח :םוקימ  
      
רמג FDM ןורא + ילרגטניא קוצי רויכ חטשמ     01.06.02.020
2-נ ,קלפיילש      
מ"ס 04x05x031 :תוילנימונ תודימ      

 12,200.00 6,100.00     2.00 'פמוק 6 ,3 הנכה ירדח :םוקימ  
      
3-נ ,ןוילע ןורא + ןותחת יתניפ ןורא     01.06.02.030
לכירדאה טרפ יפל :תוילנימונ תודימ      

  9,000.00 9,000.00     1.00 'פמוק תינלב רדח :םוקימ  
      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק םיפדמ + תלד םע השינ 01.06.02.040
      
5-נ שיש חטשמ ללוכ הפק תניפ ןורא     01.06.02.050

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק מ"ס 09x05x541 :תוילנימונ תודימ  
      
שיש חטשמ ללוכ םיידי תפיטש רויכל ןורא     01.06.02.060
6-נ םיחותפ םינותחת םיפדמו      

  5,100.00 5,100.00     1.00 'פמוק מ"ס 09x54x151 :תוילנימונ תודימ  
      
7-נ הסיבכ רדח ןורא     01.06.02.070

  6,100.00 6,100.00     1.00 'פמוק מ"ס 002x04x99 :תוילנימונ תודימ  
      
      

 60,200.00 20.60.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../010 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     010 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 60,200.00 מהעברה      
      
      
8-נ ןחלוש - הארמ + ץע חטשמ     01.06.02.080

  2,300.00 2,300.00     1.00 'פמוק מ"ס 56x512 :תוילנימונ תודימ  
      
.לפקתמ תחלקמ בשומ     01.06.02.090
טרפמ לש 92 קרפב 5 ףיעסב טרפ האר      

    600.00   600.00     1.00 .תושיגנה 'חי   
 63,100.00 םיעבקמ - תורגנ 20.60.10 כ"הס  

      
ת ו ת ל ד  - ת ו ר ג נ  30.60.10 ק ר פ  ת ת       
      
ףוקשמ ללוכ םימל תודימע רמילופ תותלד     01.06.03.010
.לוזריפו      
מ"ס 012x09 :תודימ      

  7,800.00 3,900.00     2.00 םיתורש ,הסיבכ רדח :םוקימ 'חי   
  7,800.00 תותלד - תורגנ 30.60.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

189,700.00 תורגסמו תורגנ תודובע 60.10 כ"הס  
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../011 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     011 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ר א ט י נ ס  ה י צ ל ט ס נ י א  70.10 ק ר פ       
      
ם י מ ח  ם י מ  ת ק פ ס א  10.70.10 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ק ו       
      
,הגרבהב םיבכרומ 04 'דקס תנוולוגמ תרנצ     01.07.01.010
הרקתל תחתמ ,םייומס ,םייולג תוריקב םיחנומ      
2" רטוק - המיתסו םילוורש ,הביצח  - :ללוכ      
דרוקר ,קוזיחלו הילתל םיוו ,םיזיז ,םירזיבא      

  8,550.00   285.00    30.00 תופעתסהו םותסש לכ דיל רטמ   
      
,הגרבהב םיבכרומ 04 'דקס תנוולוגמ תרנצ     01.07.01.020
הרקתל תחתמ ,םייומס ,םייולג תוריקב םיחנומ      
3" רטוק - המיתסו םילוורש ,הביצח  - :ללוכ      
דרוקר ,קוזיחלו הילתל םיוו ,םיזיז ,םירזיבא      

  5,700.00   285.00    20.00 תופעתסהו םותסש לכ דיל רטמ   
      

  3,300.00   330.00    10.00 ל"נה תרנצל םירזיבא 'חי  01.07.01.030
      
,הגרבהב םיבכרומ 04 'דקס תנוולוגמ תרנצ     01.07.01.040
הרקתל תחתמ ,םייומס ,םייולג תוריקב םיחנומ      
2/1" רטוק - המיתסו םילוורש ,הביצח - :ללוכ      
דרוקר ,קוזיחלו הילתל םיוו ,םיזיז ,םירזיבא      

  1,100.00   110.00    10.00 תופעתסהו םותסש לכ דיל רטמ   
      

  2,500.00   125.00    20.00 4/3" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  01.07.01.050
      

  8,400.00   140.00    60.00 1" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  01.07.01.060
      

 20,400.00   170.00   120.00 2/11" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  01.07.01.070
      

  5,750.00   230.00    25.00 2" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  01.07.01.080
      
לעתמ ךותב מ"מ 61 רטוקב "לוגסקפ" תרנצ     01.07.01.090

 22,080.00    46.00   480.00 םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ מ"מ 52 רטמ   
      
לעתמ ךותב מ"מ 02 רטוקב "לוגסקפ" תרנצ     01.07.01.095

  2,040.00    68.00    30.00 םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ מ"מ 23 רטמ   
      
לעתמ ךותב מ"מ 52 רטוקב "לוגסקפ" תרנצ     01.07.01.096

  2,700.00    90.00    30.00 םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ מ"מ 04 רטמ   
      
ללוכ " לוגסקפ" תרנצ רוביחל ריקב הספוק     01.07.01.100
הספוק ךותב זילפמ תולעמ 501 תיוז      

  2,304.00    48.00    48.00 קיטסלפמ 'חי   
      
      

 84,824.00 10.70.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../012 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     012 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 84,824.00 מהעברה      
      
      
רטוקב ןוולוגמ/" לוגסקפ" תרנצ רוביחל רזיבא     01.07.01.105

    180.00    90.00     2.00 זילפמ מ"מ 02 'חי   
      
רטוקב ןוולוגמ/" לוגסקפ" תרנצ רוביחל רזיבא     01.07.01.106

    220.00   110.00     2.00 זילפמ  מ"מ 52 'חי   
      
ללוכ "לוגסקפ" תרנצל 1" רטוקב זילפמ קלחמ     01.07.01.110

    580.00   290.00     2.00 )תואיצי 4(  םע 1" רטוקב דרוקרו הריגס זרב 'חי   
      
ללוכ "לוגסקפ" תרנצל 1" רטוקב זילפמ קלחמ     01.07.01.120

    580.00   290.00     2.00 )תואיצי 5(  םע 1" רטוקב דרוקרו הריגס זרב 'חי   
      
ללוכ "לוגסקפ" תרנצל 1" רטוקב זילפמ קלחמ     01.07.01.130

    320.00   320.00     1.00 )תואיצי 6(  םע 1" רטוקב דרוקרו הריגס זרב 'חי   
      
ללוכ "לוגסקפ" תרנצל 1" רטוקב זילפמ קלחמ     01.07.01.140

    720.00   360.00     2.00 )תואיצי 7(  םע 1" רטוקב דרוקרו הריגס זרב 'חי   
      
ללוכ "לוגסקפ" תרנצל 1" רטוקב זילפמ קלחמ     01.07.01.150

    390.00   390.00     1.00 )תואיצי 8(  םע 1" רטוקב דרוקרו הריגס זרב 'חי   
      
ללוכ "לוגסקפ" תרנצל 1" רטוקב זילפמ קלחמ     01.07.01.160

    460.00   460.00     1.00 )תואיצי 9(  םע 1" רטוקב דרוקרו הריגס זרב 'חי   
      
מ"מ 31 יבועב דיבנע תופילקב תרנצ דודב     01.07.01.170
טרסב תפיטע ללוכ 4/3-2/1" רטוקב תרנצל      

  1,140.00    38.00    30.00 יטסלפ רטמ   
      
מ"מ 31 יבועב דיבנע תופילקב תרנצ דודב     01.07.01.180

  1,760.00    44.00    40.00 יטסלפ טרסב תפיטע ללוכ 1" רטוקב תרנצל רטמ   
      
מ"מ 91 יבועב דיבנע תופילקב תרנצ דודב     01.07.01.190
תפיטע ללוכ 1 2/1"-4/11"  רטוקב תרנצל      

  1,920.00    48.00    40.00 יטסלפ טרסב רטמ   
      
מ"מ 91 יבועב דיבנע תופילקב תרנצ דודב     01.07.01.200

  1,120.00    56.00    20.00 יטסלפ טרסב תפיטע ללוכ 2"  רטוקב תרנצל רטמ   
      
דע הווקמה תיתחתמ 613 הטסורינ תרנצ     01.07.01.210
רטוקבו תורצוא רדחב יטסלפ תרנצל רבעמל      
ןוקירה ללוכ  תכרעמל תורבחתה ללוכ 1 2/1"      

  3,480.00   290.00    12.00 םירזיבאה לכו םישרדנה תרבחתהה ירזיבא לכ רטמ   
 97,694.00 םירקו םימח םימ תקפסא 10.70.10 כ"הס  

      
      

קובץ: מקווה נווה דקלים   .../013 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     013 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ק  ם י מ ל  ם י ר ז י ב א  20.70.10 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ח ו       
      
,אלמ רבעמ גוסמ "ביגש" תרצות ירודכ זרב     01.07.02.010

    660.00   110.00     6.00 2/1" רטוקב םימחו םירק םימל דרוקר ללוכ 'חי   
      

    660.00   110.00     6.00 4/3" רטוקב ךא ,ל"נכ 'חי  01.07.02.020
      

  1,264.00   158.00     8.00 1" רטוקב ךא ,ל"נכ 'חי  01.07.02.030
      

  1,960.00   280.00     7.00 2/11" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  01.07.02.040
      

    780.00   390.00     2.00 2" רטוקב ךא ,ל"נכ 'חי  01.07.02.050
      
הדלפ חפמ 03X09X031 תודימב א"כ ןורא     01.07.02.060
)םוינימ( דוסי עבצב עובצ מ"מ 5.1 יבועב      

    380.00   380.00     1.00 'פמוק לכירדאה רחביש ןווגב ןמש עבצ תובכש יתשו  
      
הדלפ חפמ 03X08X08 תודימב א"כ ןורא     01.07.02.070
)םוינימ( דוסי עבצב עובצ מ"מ 5.1 יבועב      

    340.00   340.00     1.00 'פמוק לכירדאה רחביש ןווגב ןמש עבצ תובכש יתשו  
      
ימוג רונצ וילע ןוליגלג :ללוכ א"כ ןורא תלוכת     01.07.02.080
8 לש הדובע ץחלל 4/3" רטוקבןיירושמ      
רטוקב םותסש ,הזתה קנזמו 'מ 03 ךרואבו'טא      
"הקרא" תרצות 2" רטוקב זרב ,"ביגש" 1"      
י"ע רשואמ ריהמ רוביחל ץרוטש רוביח ללוכ      
,'מ 51 ךרואב רטסאילופמ םיקונרז 2 ,א"כ      

  1,380.00 1,380.00     1.00 'פמוק 2" ישומיש בר קנזמ  
      
ימוג רונצ וילע ןוליגלג:ללוכ א"כ ןוליגלג תלוכת     01.07.02.090
8 לש הדובע ץחלל 4/3" רטוקבןיירושמ      

    470.00   470.00     1.00 'פמוק 'מ 03 ךרואבו'טא  
      

    860.00   430.00     2.00 ג"ק 6 לקשמב השבי הקבא הפטמ 'חי  01.07.02.100
      
תרצות 2" רטוקב )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ     01.07.02.110
רוביח וא  םיידגנ םינגואו םינגוא ללוכ "טאוו"      

  3,700.00 3,700.00     1.00 דרוקר םע הגרבה 'חי   
      
תרצות 4/3" רטוקב )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ     01.07.02.120
רוביח וא  םיידגנ םינגואו םינגוא ללוכ "טאוו"      

    800.00   800.00     1.00 דרוקר םע הגרבה 'חי   
      
גרבתמ תיב ללוכ( הווקמ יולימ וקל 4/3"  ןנסמ     01.07.02.130

    560.00   280.00     2.00 'פמוק )ןנסמ יולימ םע  
      

 13,814.00 20.70.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../014 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     014 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,814.00 מהעברה      
      
      
,2/11 ירודכ זרב תללוכה הווקמ ןוקירל תכרעמ     01.07.02.140

  3,080.00 1,540.00     2.00 'פמוק 1" ירודכ זרב , 2/11" רטוקב םיירודכ םיזרב 2  
      
רטוק K םגד "דרא" תרצות יתכתמ םימ בצוק     01.07.02.150
הריגס םע ק"מ 01-0 תוקיפסל 1 2/1"      

  2,300.00 1,150.00     2.00 'פמוק תיתגרדה  
      
תורעש ןנסמ ללוכ תואווקמהמ הקיני תבאשמ     01.07.02.160
ללוכ םימ 'מ 51 דגנכ ש"קמ 51 לש הקופתב      

  5,200.00 2,600.00     2.00 'פמוק דוקיפה חולל דע טויחהו תרנצה לכ  
      
רובע הווקמה ןוקיר תכרעמל למשח חול     01.07.02.170
קספמ ןיב רוגיח ,קספמ ללוכה הבאשמ      
V42 יאנש ,וילא הדומצה הבאשמל המירזה      
תינכות תנכה ילמשחה זרבל הנזה רובע      
הניקתה תוליעפל שרדנה לכ ,סדנהמה רושיאל      

  3,600.00 1,800.00     2.00 'פמוק תכרעמה לש  
      
רוביח ללוכ "סופנד" תרצות 1" ילמשח זרב     01.07.02.180
תכרעמל רוביח ללוכ המירזה קספמ דוקיפל      

  1,880.00   940.00     2.00 'פמוק הרקבה  
      

  1,920.00   960.00     2.00 'פמוק דוקיפל רוביח ללוכ המירז קספמ 01.07.02.190
 31,794.00 םימחו םירק םימל םירזיבא 20.70.10 כ"הס  

      
ם י ר ו ר ו ו א ו  ם י ז ק נ  30.70.10 ק ר פ  ת ת       
ן י כ פ ו ש ו  ן י ח ו ל ד ל       
      
תחתמ ןיחולדו ןיכפושל EPDH מ תורונצ01     01.07.03.010
,תרוקב יניע ,םירזיבא :ללוכ ןוטב תפצרל      
,עבק תודוקנ ,תוטשפתה ירזיבא,םילוורש      
תרנצל רבעמ ירזיבא,םתמיתסו םיצירח בוציח      

 15,200.00   190.00    80.00 מ"מ 011 רטוקב .יס.יו.יפ רטמ   
      
EPDH תרנצל טרפ יפל ןיוזמ ןוטבב הפיטע     01.07.03.020

  6,880.00    86.00    80.00 מ"מ 011 - 061 רטוקב רטמ   
      
:ללוכ םיולג ןיחולדו ןיכפושל EPDH מ תורונצ     01.07.03.030
יקבח ,םילתמ ,םילוורש ,תרוקב יניע ,םירזיבא      
,עבק תודוקנ ,תוטשפתה ירזיבא ,הקלחה      
תרנצל רבעמ ירזיבא ,םתמיתסו םיצירח בוציח      

  4,440.00   148.00    30.00 מ"מ 011 רטוקב קוזיחל םיוו םילוזנוק .יס.יו.יפ רטמ   
      
      

 26,520.00 30.70.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../015 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     015 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 26,520.00 מהעברה      
      
      
יניע :ללוכ י"ת יפל ןליפורפילופ תורונצ     01.07.03.040
,םתמיתסו םיצירח בוציח םילוורש ,תרוקיב      
23 - 05 רטוקב ,קוזיחל םיוו םילוזנוק ,םיחפס      

  6,480.00    72.00    90.00 מ"מ רטמ   
      
EPDH מ ןופיס - :ללוכ 4" / 4" הפצר םוסחמ     01.07.03.050

  1,560.00   520.00     3.00 .ה.פ.מ תרצות זילפמ גרבתמ תשר הסכמ 'חי   
      
EPDH מ ןופיס - :ללוכ 4" / 2" הפצר םוסחמ     01.07.03.060

    660.00   220.00     3.00 .ה.פ.מ תרצות זילפמ גרבתמ הסכמ 'חי   
      

    590.00   590.00     1.00 גרבתמ זילפ הסכמ םע  6"/4" םוסחמ 'חי  01.07.03.070
      
ללוכ CVP מ 4" רטוקב תלפונ תרוקיב תספוק     01.07.03.080

  3,840.00   240.00    16.00 EPDH תרנצל תורבחתהו זילפ הסכמ 'חי   
      
יפל הטסורינ יוסיכ םע הטסורינמ הפצר תלעת     01.07.03.090
מ"ס 08 ךרואב לכירדאה י"ע רשואיש טרפ      
"םוקמוק" ןופיס ללוכ מ"ס 51 דע בחורבו      

  6,900.00 1,150.00     6.00 זוקינל תרבחתהל האיציו 'חי   
      
יפל הטסורינ יוסיכ םע הטסורינמ הפצר תלעת     01.07.03.100
021 דע ךרואב לכירדאה י"ע רשואיש טרפ      
ןופיס ללוכ מ"ס 51 דע בחורבו מ"ס      

  2,840.00 1,420.00     2.00 זוקינל תרבחתהל האיצי ללוכ"םוקמוק" 'חי   
      

    132.00    44.00     3.00 4" רטוקב רונצל .יס.יו.יפמ ריוא עבוכ 'חי  01.07.03.110
      
הסכמ םע 4"/2" ןליפורפילופמ תרוקב תספוק     01.07.03.120

    920.00   230.00     4.00 .ה.פ.מ תרצות זילפ תקיצימ 'חי   
      
הסכמ םע 4"/2" ןליפורפילופמ יפות םוסחמ     01.07.03.130

    920.00   230.00     4.00 .ה.פ.מ תרצות זילפ תקיצימ 'חי   
      
תואווקמה ןוקירל תשטולמ 613 הטסורינ רונצ     01.07.03.140
תרנצל תורבחתה ללוכ 1 2/1" רטוקב      
הטזורו ריקב רוביחל הטסורינ יקבח ,תנוולוגמ      
דע תשטולמ הטסורינ םיגניטיפה לכ( הטסורינ      

  8,400.00   420.00    20.00 )CVPה תרנצל רוביחל רטמ   
      
הקבדה תטישבו 04 רטוקב חישק CVP רונצ     01.07.03.150
לעמ-הווקמה תונפד לש הקימרקה יופיח ךותב      
ללוכ ,תואווקמה ןוקירל ,הליבטה הבוג      

  3,600.00    90.00    40.00 תורצוא רדחב הבאשמל תורבחתה רטמ   
      

 63,362.00 30.70.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../016 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     016 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 63,362.00 מהעברה      
      
      
,הקבדה תטישבו 05 רטוקב חישק CVP רונצ     01.07.03.160
הבאשממ תורבחתה ללוכ תואווקמה ןוקירל      

  3,150.00   105.00    30.00 הטמל המוקב ןופיס אתל דעו תורצוא רדחב רטמ   
 66,512.00 ןיכפושו ןיחולדל םירורוואו םיזקנ 30.70.10 כ"הס  

      
ת ו י ת א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  40.70.10 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז י ב א ו       
      
גוסמ ןבל סרחמ היולת היומס אסכ-תיב תלסא     01.07.04.010
84 טראמס 673 םגד "תמח" תרצות הלועמ      
, "לאירא" חישק קיטסלפ בשומו הסכמ :ללוכ      
םיפוצמ םיגרב תועצמאב ריקלו הפצרל קוזיח      
,תרוקיב חתפ ללוכ אצומה רוביחל לוורש,םורכ      
תרצות עוקש ,הלסאל תרבחמה תרנצה לכ      
ילדנו יטנא לנפו "לאד" ןונגנמ םע "טיריבג"      
,2/1" זרב ללוכ ,)קירבמ אל( ןטס הטסורינ      

  9,840.00 1,640.00     6.00 'פמוק ולא תוכרעמל םאתומה םוינימולאמ דמעמ  
      
הלועמ גוסמ ןבל סרחמ היולת םיכנ תלסא     01.07.04.020
:ללוכ  "683 תקרב" םגד  "הסרח" תרצות      
"ןואסלפ" תרצות חישק קיטסלפ בשומו הסכמ      
ילארשי ןקת יפל חוורמבו הבוגב קוחכ ןקתומ ,      
תועצמאב ריקלו הפצרל קוזיח ,ת"להה יפלו      
אצומה רוביחל לוורש,םורכ םיפוצמ םיגרב      
תרבחמה תרנצה לכ ,תרוקיב חתפ ללוכ      
ןונגנמ םע "טיריבג" תרצות עוקש ,הלסאל      
דמעמ ,2/1" זרב ללוכ ,הטסורינ לנפו "לאד"      

  2,900.00 2,900.00     1.00 'פמוק ולא תוכרעמל םאתומה םוינימולאמ  
      
"רפונ" םגד "הסרח" תרצות הצחר תרעק     01.07.04.030
קפוסיש חטשמ ךותב הנקתה ללוכ )יעוביר(      
)ליטנו( הקרוה רזיבא ,ןבל עבצב םירחא י"ע      
ןופיס ,תרשרשו קקפ םע םורכ הפוצמ זילפמ      

  4,620.00   660.00     7.00 'פמוק 1 1//2" לקינמ  
      
"ולסוא" םגד "הסרח" תרצות הצחר תרעק     01.07.04.040
םירחא י"ע קפוסיש חטשמ ךותב הנקתה ללוכ      
הפוצמ זילפמ )ליטנו( הקרוה רזיבא ,ןבל עבצב      

    590.00   590.00     1.00 'פמוק /2/11" לקינמ ןופיס ,תרשרשו קקפ םע םורכ  
      
"931 לקד" םגד "הסרח" תרצות הצחר תרעק     01.07.04.050
םירחא י"ע קפוסיש חטשמ ךותב הנקתה ללוכ      
הפוצמ זילפמ )ליטנו( הקרוה רזיבא ,ןבל עבצב      

  1,180.00   590.00     2.00 'פמוק 2//11" לקינמ ןופיס ,תרשרשו קקפ םע םורכ  
 19,130.00 40.70.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מקווה נווה דקלים   .../017 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     017 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 19,130.00 מהעברה      
      
      
היפ םע םימחו םירק םימל "הדצמ"  תללוס     01.07.04.060
ללוכ ריקהמ וא חטשמהמ "תמח" תרצות הרצק      

  9,200.00   920.00    10.00 םישורדה םירזיבאה לכ "לינ" יזרב 'חי   
      
םירק םימל חבטמ רויכל "טסרווא"  תללוס     01.07.04.070
חטשמהמ "תמח" תרצות הרצק היפ םע םימחו      
םירזיבאה לכ "לינ" יזרב ללוכ ריקהמ וא      

    920.00   920.00     1.00 םישורדה 'חי   
      

    680.00   680.00     1.00 םיכנ יתורשל ףונמ תידי םע ל"נכ חרפ זרב 'חי  01.07.04.080
      
04/06 תודימב "הסרח" תרצות חבטמ תרעק     01.07.04.090
זילפמ )ליטנו( הקרוה רזיבא ,ןבל עבצב מ"ס      

    640.00   640.00     1.00 'פמוק תרשרשו קקפ םע םורכ הפוצמ  
      
םירק םימל )ךרד 3 תכרעמ( היטבמאל  הללוס     01.07.04.100
לכו "הדצמ" םגד "תמח" תרצות םימחו      
" עובק תחלקמ שאר ללוכו םישורדה םירזיבאה      

  2,480.00 1,240.00     2.00 'פמוק היטה תורשפא םע "םשג שאר  
      
םירק םימל )ךרד 3 תכרעמ( היטבמאל  הללוס     01.07.04.110
לכו "הדצמ" םגד "תמח" תרצות םימחו      
ךפוש שאר ללוכו םישורדה םירזיבאה      

  2,480.00 1,240.00     2.00 'פמוק היטבמאל  
      
תרצות "הדצמ" זרב :ללוכ תחלקמל הללוס     01.07.04.120
לוידקס רונצמ ריקהמ עורז )ךרד 3(   "תמח"      
הדלפ וא תשטולמ הטסורינ( 2/1" רטוקב 04      
"םשג שאר "  עובק תחלקמ שאר )לקינ הפוצמ      

  7,440.00 1,240.00     6.00 'פמוק היטה תורשפא םע  
      
י"ע רשואיש םגד( תילירקא היטבמא     01.07.04.130
לכ ללוכ מ"ס 071 ךרואב )תילכירדאה      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק םישורדה םירזיבאה  
      
י"ע רשואיש םגד( תילירקא היטבמא     01.07.04.140
ליאמא יופיצ םע "תיתניפ"  )תילכירדאה      
םירזיבאה לכ ללוכ מ"ס מ"ס 021/021      

  2,600.00 2,600.00     1.00 'פמוק םישורדה  
      
001/08 תודמב ןוקיר יזרבל הטסורינ ןורא     01.07.04.150

  2,900.00 1,450.00     2.00 הריגס תידיו תלד ללוכ מ"ס 51 קמועב 'חי   
      

  1,680.00   280.00     6.00 'פמוק קותינ זרבו ןצחל ללוכ ימיטניא ףטשמ 01.07.04.160
      

 51,950.00 40.70.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../018 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     018 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 51,950.00 מהעברה      
      
      

    390.00   130.00     3.00 2/1"  ילד זרב 'חי  01.07.04.170
 52,340.00 ןהירזיבאו תויתאורבת תועובק 40.70.10 כ"הס  

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  50.70.10 ק ר פ  ת ת       
      
,םירזיבא :ללוכ  םשג ימל EPDH מ תורונצ     01.07.05.010
בוציח ,עבק תודוקנ ,תוטשפתה ירזיבא      
רטוקב קוזיחל םיוו םילוזנוק ,םתמיתסו םיצירח      

  1,600.00   160.00    10.00 מ"מ 011 רטמ   
      
תרנצל תורבחתה ללוכ הדלפמ הכיפש תיוז     01.07.05.020

    280.00   280.00     1.00 ךותירב 'חי   
      

    190.00   190.00     1.00 מ"ס 06/03 תודימב ימורט ןוטבמ תינגא 'חי  01.07.05.030
      
"רמלד"  תרצות )יקפוא( גגה לע םשג ימ טלוק     01.07.05.040
סדרב ללוכ לופכ זוקינ )6"/4"( 875246 םגד      
ןותחת זוקינ רפשמ )699026( מ"מ 541      
+15/15 הטסורינמתשר םע ךיראמ ,סקטואיגו      
"טירבג" תרנצל רוביחל המיטא תועבטו םיגרב      

    780.00   780.00     1.00 EPDH תרנצל 011 'חי   
      
יפל הווקמ רגאמ תנזהל "יכנא" םשג ימ ףסאמ     01.07.05.050

    900.00   900.00     1.00 הכלהה ץעוי תשירדל םאתהבו תינכתב טרפ 'חי   
  3,750.00 םשג ימ זוקינ 50.70.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

252,090.00 תיראטינס היצלטסניא 70.10 כ"הס  
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../019 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     019 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 - ק ר פ  80.10 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ק נ  10 - ק ר פ  ת ת  10.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
רוניצב ט"החת הנקתהל הליגר רואמ תדוקנ     01.08.01.010
ךתחב YX2N גוסמ לבכו מ"מ 02 ףכירמ      

 18,150.00   165.00   110.00 .תוריקב וא  תוקיציב ר" ממ 5.1X3 'קנ   
      
ףכירמ מ"מ 02 רוניצב רפמא 61 ת"ב תדוקנ     01.08.01.020

    825.00   165.00     5.00 .תוריקב וא תוקיציב ר" ממ 5.1 םיכילומו 'קנ   
      
ףכירמ מ"מ 02 רוניצב רפמא 61 ת"ב תדוקנ     01.08.01.030

  5,610.00   170.00    33.00 .תוריקב וא תוקיציב ר"ממ 5.2 םיכילומו 'קנ   
      
דח )א"טי/C.F ( .א.מ  תדיחיל ת"ב תדוקנ     01.08.01.040
לבכ ללוכ ריחמה רפמא V022/A61X1 יזאפ      
לחשומ ר"ממ 5.2X3 ךתחב  YX2N גוסמ      
למשחה חולמ לחה מ"מ 02 רטוקב רוניצב      
A61X1 יזאפ דח טקפ קספמל דעו ןיזמה      
גגה תמוקב הבעמ .א.מ  תדיחיל דומצב      
חיט ינוקית , תוביצח , םיחודיק , ללוכ ריחמה      

  1,600.00   800.00     2.00 .םישרדנה רזעה ירמח לכו 'קנ   
      
תיזאפ תלת.א.מ תדיחיל הנזה הדוקנ     01.08.01.050
    V004/A52  גוסמ לבכ ללוכ ריחמה YX2N  
23  רטוקב רוניצב לחשומ ר"ממ 6X5 ךתחב      
דעו ישארה ןיזמה למשחה חולמ לחה מ"מ      
טקפ קספמב םו גגה תמוקביס .א.מ תדיחיל      
םיחודיק , ללוכ ריחמה V004/A52 יזאפ  תלת      
רזעה ירמח לכו חיט ינוקית , תוביצח ,      

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק .םישרדנה  
      
V004/A04 תיזאפ  תלת .א.מ תדיחיל הדוקנ     01.08.01.060
01X5 ךתחב YX2N גוסמ לבכ ללוכ ריחמה      
ריחמה מ"מ 04  רטוקב רוניצב לחשומ ר"ממ      
לכו חיט ינוקית , תוביצח , םיחודיק , ללוכ      

  3,000.00 1,500.00     2.00 'פמוק .םישרדנה רזעה ירמח  
      
5.2X3 לבכ ללוכה .א.מ תדיחיל הנזה  תדוקנ     01.08.01.070
םוויס מ"מ 02 רטוקב רוניצב לחשומ ר"ממ      

    300.00   150.00     2.00 A61 יזאפ דח למשח עקשב 'קנ   
      
5.2X5 לבכ ללוכה יזאפ תלת הנזה  תדוקנ     01.08.01.080
םויס מ"מ 52 רטוקב רוניצב לחשומ ר"ממ      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק A61/V004 יזאפ תלת  למשח עקשב  
      
      

 31,585.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../020 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     020 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 31,585.00 מהעברה      
      
      
דואמ ךומנ חתמ תרושקתל הנכה תדוקנ     01.08.01.090
י"ע 'וכו  םילוקמר,םוקרטניא ,תומלצמ:ומכ      
ןוראל דע הכישמ טוח+מ"מ 02 רטוקב רוניצ      

  1,200.00    80.00    15.00 יתמוק /ישאר תרושקת 'קנ   
      
עוקש הנקתהל למשח יעקש ץבקמ תדוקנ      01.08.01.100
לבכ י" ע רפמא 61 ת"ב 4 : ללוכה   תוריקב      
    YX2N 5.2 ךתחבX3 רוניצב לחשומ ר" ממ  
לבכ י" ע בשחמ  תדוקנ 1 , מ"מ 02 רטוקב      
02 רטוקב רוניצב לחשומ  E-7-TAC גוסמ      
תוגוז 3 קזב לבכ י"ע ןופלט תדוקנ 1, מ"מ      
ריחמה .מ"מ 02 רטוקב רוניצב לחשומ ינקת      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק .טסלפ אדע  תאספוק ללוכ וניא  
      
עוקש הנקתהל למשח יעקש ץבקמ תדוקנ      01.08.01.110
לבכ י" ע רפמא 61 ת"ב 2 : ללוכה   תוריקב      
    YX2N 5.2 ךתחבX3 רוניצב לחשומ ר" ממ  
לבכ י" ע בשחמ  תדוקנ 1 , מ"מ 02 רטוקב      
02 רטוקב רוניצב לחשומ  E-7-TAC גוסמ      
תוגוז 3 קזב לבכ י"ע ןופלט תדוקנ 1, מ"מ      
ריחמה .מ"מ 02 רטוקב רוניצב לחשומ ינקת      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .טסלפ אדע  תאספוק ללוכ וניא  
      

    500.00   250.00     2.00 .םיעגמ 2 םורח ןצחל הדוקנ 'קנ  01.08.01.120
      
םייתכתמ םיטנמלא רובע הקראה רוביח תדוקנ     01.08.01.130
,  למשחל תשר ישגמ , תויטסוקא תורקת :ןוגכ      
תורישי םירקו םימח םימ תרנצ , .א.מ תולעת      
תשוחנ ךילומ י"ע םילאיצנטופ תאוושה ספל      

  1,950.00   130.00    15.00 .מ"מ 01  דדובמ 'קנ   
      
םייתכתמ םיטנמלא רובע הקראה רוביח תדוקנ     01.08.01.140
,  למשחל תשר ישגמ , תויטסוקא תורקת :ןוגכ      
תורישי םירקו םימח םימ תרנצ , .א.מ תולעת      
תשוחנ ךילומ י"ע םילאיצנטופ תאוושה ספל      

  1,500.00   100.00    15.00 .מ"מ 6 דדובמ 'קנ   
      
61 רוניצב ץוח ןופלט - קזב תרושקת תדוקנ     01.08.01.150
תבית דע טלפמוק גוז 3  לבכו נ"פ מ"מ      

    150.00   150.00     1.00 .תיתמוק ןופלטל תרושקת 'קנ   
      
      
      
      
      

 38,085.00 10.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../021 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     021 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 38,085.00 מהעברה      
      
      
רוניצב םילבכ וא תיללכ כ"לט/היזיוולט תדוקנ     01.08.01.160
תיתמוק תרושקת תביתמ טלפמוק מ"מ 02      
לש יטרדנטס ינקת רזיבאל דעו היזיוולט/כ"לטל      
םג ללוכ ריחמה בהז יצורע תרבח      

    150.00   150.00     1.00 . GR-   6 ילאיסקאוקלבכ 'קנ   
      
02 רטוקב רוניצ י"ע טטסומרט תדוקנ     01.08.01.170
דעו טטסומרטמ לחה הכישמ טוח+מ"מ      

    320.00    80.00     4.00 ימינפ דייאמ תדיחיל 'חי   
      
ינקת תרושקת לבכ ללוכ שא יוליג  תדוקנ     01.08.01.180

  3,200.00   160.00    20.00 .מ"מ 02 רטוקב רוניצב לחשומ 'קנ   
      
תיב רובע ריק רוביח תדוקנ ריחמל תפסות     01.08.01.190

    960.00    60.00    16.00 .ט"החת ףסונ דומצ עקת 'קנ   
      
תיב רובע ריק רוביח תדוקנ ריחמל תפסות     01.08.01.200

    500.00    50.00    10.00 .םימ ןגומ עקת 'קנ   
      
לבכ י"ע תינלב תרקבל תרושקת תדוקנ     01.08.01.210

  3,150.00   150.00    21.00 מ"מ 02 רטוקב רוניצב לחשומ ר"ממ 8.0X2 'קנ   
      

    160.00   160.00     1.00 רואמ לגעמ לע הטנוו תדוקנ 'קנ  01.08.01.220
      
רוניצ י"ע הרוטרפמט שגרל הנזה  תדוקנ     01.08.01.230
דעו תונוכמ למשח חולמ לחה מ"מ 02 רטוקב      

    200.00   100.00     2.00 הליבט תורוב 'קנ   
 46,725.00 תודוקנ 10 - קרפ תת 10.80.10 כ"הס  

      
20 - ק ר פ  ת ת  20.80.10 ק ר פ  ת ת       
ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א       
      
םיעובק ר"ממ 5.1X3 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     01.08.02.010
םילחשומ וא םישגמ לע םיחנומ וא הנבמ לע      

  1,120.00    14.00    80.00 .הדוקנ ריחמב םילולכ םניאש תורוניצב רטמ   
      
ר"ממ  5.2X3 ךתחבYX2N גוסמ לבכ      01.08.02.020
וא םישגמ לע םיחנומ וא הנבמ לע םיעובק      
ריחמב םילולכ םניאש תורוניצב םילחשומ      

    950.00    19.00    50.00 הדוקנ רטמ   
      
םיעובק ר"ממ  61X5 ךתחבYX2N גוסמ לבכ     01.08.02.030
םילחשומ וא םישגמ לע םיחנומ וא הנבמ לע      

  1,950.00    65.00    30.00 תורוניצב רטמ   
  4,020.00 20.80.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מקווה נווה דקלים   .../022 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     022 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,020.00 מהעברה      
      
      
םיעובק ר"ממ  07X4 ךתחבYX2N גוסמ לבכ     01.08.02.040
םילחשומ וא םישגמ לע םיחנומ וא הנבמ לע      

  1,515.00   101.00    15.00 .תורוניצב רטמ   
      
01 ךתחב C .V.P ידדובמ תשוחנ יכילומ     01.08.02.050

    350.00     7.00    50.00 .תורוניצב םילחשומ ר"ממ רטמ   
      
םינומט ר"ממ 07 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     01.08.02.060

    750.00    50.00    15.00 תומלוס לע וא / ו תולעתב םיחנומ וא/ ו עקרקב 'חי   
  6,635.00 תילמשח היצלטסניא 20 - קרפ תת 20.80.10 כ"הס  

      
ם י ל י ב ו מ  30 - ק ר פ  ת ת  30.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
וניאש מ"מ 02 רטוקב שא ןיסח ףכירמ רוניצ     01.08.03.010

  1,100.00    11.00   100.00 .הדוקנ ריחמבלולכ רטמ   
      

  1,000.00    20.00    50.00 .מ"מ 52 רטוקב שא ןיסח ףכירמ רוניצ רטמ  01.08.03.020
      

    500.00    25.00    20.00 מ"מ 04 רטוקב שא ןיסח ףכירמ רוניצ רטמ  01.08.03.030
      
תודימב ןוולוגמ לזרבמ םילבכל תשר תלעת     01.08.03.040
    5.8X02 תוחפל מ"מ 6 יבועב םיטוחמ מ"ס  
הרקתל תחתמ וא/ו ריקה לע תנקתומ      
םיקוזיח , םילתמ ,תולזנוק תועצמאב      
ע" ש וא דריל לש KFM תמגודכ םייתיישעת      
ללוכ הלעתה ריחמ .רכומ ןקת לעב יתיישעת      
ירמח לכו םילתמה , תולוזנוקה , םיקוזיחה תא      

  1,300.00    65.00    20.00 .התנקתהל םישורדה רזעה רטמ   
      
תודימב ןוולוגמ לזרבמ םילבכל תשר תלעת     01.08.03.050
    5.8X01 תוחפל מ"מ 6 יבועב םיטוחמ מ"ס  
הרקתל תחתמ וא/ו ריקה לע תנקתומ      
םיקוזיח , םילתמ ,תולזנוק תועצמאב      
ע" ש וא דריל לש KFM תמגודכ םייתיישעת      
ללוכ הלעתה ריחמ .רכומ ןקת לעב יתיישעת      
ירמח לכו םילתמה , תולוזנוקה , םיקוזיחה תא      

  1,650.00    55.00    30.00 .התנקתהל םישורדה רזעה רטמ   
  5,550.00 םיליבומ 30 - קרפ תת 30.80.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מקווה נווה דקלים   .../023 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     023 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ח ו ל  40 - ק ר פ  ת ת  40.80.10 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח       
      
לעב יבטוק תלת . B.C.C.M יטקפמוק  קספמ     01.08.04.010
,V004 ילנימונ חתמ, A061X3 ילנימונ םרז      
סמ תונגה תדיחי םע AK52 =ucI קותינ רשוכ      
תנתינה תינכימ ) תיטנגמ- ומרת( IL   ג ו      
קותינ ןונגנמוD521-MT םגדמ , הפלחהל      
רזעה ירזיבא לכ תא לולכי קספמה .לופכ      
ינכטה טרפמב שרדנל םאתהב םימילשמה      
B521XSN TCAPMOC   תמגודכ תוינכתבו      
וא REDIENHCS CIRTCELE תרבח לש      

  3,200.00 1,600.00     2.00 קוחרמ הקספה לילס ללוכ.רשואמ ע"ש 'חי   
      
לעב יבטוק תלת . B.C.C.M יטקפמוק  קספמ     01.08.04.020
,V004 ילנימונ חתמ, A001X3 ילנימונ םרז      
סמ תונגה תדיחי םע AK52 =ucI קותינ רשוכ      
תנתינה תינכימ ) תיטנגמ- ומרת( IL   ג ו      
.לופכ קותינ ןונגנמוD08-MT םגדמ , הפלחהל      
םימילשמה רזעה ירזיבא לכ תא לולכי קספמה      
תוינכתבו ינכטה טרפמב שרדנל םאתהב      
תרבח לש B08XSN TCAPMOC   תמגודכ      
    REDIENHCS CIRTCELE ע"ש וא  

  1,000.00 1,000.00     1.00 קוחרמ הקספה לילס ללוכ.רשואמ 'חי   
      
אלל יבטוק תלת C.C.M.B יטקפמוק  קספמ     01.08.04.030
ילנימונ םרז לעב )קפסה קתנמ( תונגה      
    A521X3 ,ילנימונ חתמ V004, לולכי קספמה  
םאתהב םימילשמה רזעה ירזיבא לכ תא      
תמגודכ תוינכתבו ינכטה טרפמב שרדנל      
    TCAPMOC XSN521AN תרבח לש  

  1,100.00 1,100.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא REDIENHCS CIRTCELE 'חי   
      
םרז הנשמ ללוכ טלפמוק ילטיגיד דדומ בר     01.08.04.040

  4,000.00 4,000.00     1.00 TNELE םגד ורובע 'חי   
      

    150.00   150.00     1.00 ןומיס תורונמל דוקיפ ןצחל 'חי  01.08.04.050
      

    450.00   150.00     3.00 V032 ןואנ ןומיס תרונמ קולב 'חי  01.08.04.060
      
A 'רפמאילימ A04X4, 03 תחפ קספמ      01.08.04.070
    EPYT , ז"אמה.הנבומ הלקת בצמ ןולגד  
לש תרדס תמגודכ םיאבה םיאנתב דומעי      
ע"ש וא REDIENHCS CIRTCELE תרבח      

  4,050.00   450.00     9.00 .רשואמ 'חי   
      
      

 13,950.00 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../024 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     024 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,950.00 מהעברה      
      
      
טלוו 022 לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ     01.08.04.080
61 לש ףוצר םרזל 3 'סמ ". C"  הדובע רטשמ      
םיגוסמ דוקיפל םרז יעגמ 2 ילעב רפמא      
REDIENHCS תרבח לש.םינוש      

    900.00   300.00     3.00 .רשואמ ע"שוא CIRTCELE 'חי   
      
טלוו 022 לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ     01.08.04.090
52  לש ףוצר םרזל 3 'סמ ". C"  הדובע רטשמ      
םיגוסמ דוקיפל םרז יעגמ 2 ילעב רפמא      
REDIENHCS תרבח לש.םינוש      

  1,000.00   500.00     2.00 .רשואמ ע"שוא CIRTCELE 'חי   
      

    600.00   120.00     5.00 . 2 -1-0 םיבצמ 3 ררוב דוקיפ קספמ 'חי  01.08.04.100
      
ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ תלת ז"אמ     01.08.04.110
    A04X3 קותינ רשוכ AK01 - 898CEI םע  
,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה םיאנתה      
תרדס NOITULLOP EERGED תמגודכ      
    H06CI תרבח לש ENHCS  

  1,400.00   350.00     4.00 .רשואמ ע"ש וא CIRTCELEREDI 'חי   
      
ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ תלת ז"אמ     01.08.04.120
    A23X3 קותינ רשוכ AK01 - 898CEI םע  
,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה םיאנתה      
תרדס NOITULLOP EERGED תמגודכ      
    H06CI תרבח לש ENHCS  

    230.00   230.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא CIRTCELEREDI 'חי   
      
ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ תלת ז"אמ     01.08.04.130
    A52X3 קותינ רשוכ AK01 - 898CEI םע  
,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה םיאנתה      
תרדס NOITULLOP EERGED תמגודכ      
    H06CI תרבח לש ENHCS  

  1,200.00   200.00     6.00 .רשואמ ע"ש וא CIRTCELEREDI 'חי   
      
ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ תלת ז"אמ     01.08.04.140
    A61X3 קותינ רשוכ AK52 - 898CEI םע  
,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה םיאנתה      
תרדס NOITULLOP EERGED תמגודכ      
    H06CI תרבח לש ENHCS  

    660.00   220.00     3.00 .רשואמ ע"ש וא CIRTCELEREDI 'חי   
      
      
      
      

 19,940.00 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../025 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     025 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 19,940.00 מהעברה      
      
      
A6X3 ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ תלת ז"אמ     01.08.04.150
ןולגד םע AK52 89852 - CEI קותינ רשוכ      
םיאנתב דומעי ז"אמה .הנבומ הלקת בצמ      
005V=EERGED NOITULLOP םיאבה      
    ,PMIU=6VK ,'iU תרדס תמגודכ CI06H לש  
ע"ש וא REDIENHCS CIRTCELE תרבח      

    300.00   300.00     1.00 רשואמ 'חי   
      
A01X2 ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ וד ז"אמ     01.08.04.160
- AK01 קותינ רשוכ  הליענ ירודיס םע      
    898CEI םיאבה םיאנתה םע V005=IU ,  
    VK6=PMIU, תמגודכ NOITULLOP  
    EERGED 6 תרדסCIH0 תרבח לש  

    230.00   230.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא REDIENHCS CIRTCELE 'חי   
      
A61X1 ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ דח ז"אמ     01.08.04.170
םיאנתה םע AK01 - 898CEI קותינ רשוכ      
תמגודכ ,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה      
    NOITULLOP EERGED תרדס H06CI לש  
ע"ש וא NHCS CIRTCELEREDIE תרבח      

  2,915.00    55.00    53.00 .רשואמ 'חי   
      
יעובש יעובש ימוי ילטיגיד דוקיפ ןועש קספמ     01.08.04.180

  2,000.00   400.00     5.00 .רשואמ ע"ש וא NEBET    תרצותמ 'חי   
      
ירלודומ םיאתמ  1 'סמ ישאר למשח חול הנבמ     01.08.04.190
תוינכתב טרפ י"פעו ינכטה טרפמב ראותמכ      
םילנפ םע רונתב עובצ חפמ למשחה      
הריבצה יספ תא ללוכ תיזחב םיקרפתמ      
    A061X3 , םיקדהמ , הקראהו ספא יספ  ,  
.רוביחו הנקתה , הלבוה , טוליש , טוויח      
םישורדה תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה      

  5,760.00 3,200.00     1.80 .חולה תמלשהל ר"מ   
      
022X04 תודימב חפמ  ישאר תרושקת ןורא     01.08.04.200
, ןוראה בגב ץע תטלפ ללוכ מ"ס 2 יבועבו מ"ס      
, הלבוה ללוכ ריחמה . הליענ ירודיסו תותלד      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .םישרדנה רזעה ירמח לכו הנקתה  
      
6 ) קפסה לפוכ דמ ללוכ( קפסה לפוכ רקב     01.08.04.210

  4,000.00 4,000.00     1.00 םילבק 3 רובע תוגרד 'חי   
      
      
      
      

 35,745.00 40.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../026 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     026 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 35,745.00 מהעברה      
      
      
םידספה לד שבי RAVK01  יזאפ תלת לבק     01.08.04.220
    V044 ,ZH 05  דופיר םע תכתמ תאספוקב  

    550.00   550.00     1.00 .דימש רפוק ץירפ תמגוד B םגד ימצע 'חי   
      
םידספה לד שבי RAVK 02 יזאפ תלת לבק     01.08.04.230
    044V , 05 ZH דופיר םע תכתמ תאספוקב  

    900.00   900.00     1.00 .דימש רפוק ץירפ תמגוד B םגד ימצע 'חי   
      
םידספה לד שבי RAVK 5 יזאפ תלת לבק     01.08.04.240
    044V , 05 ZH דופיר םע תכתמ תאספוקב  

    350.00   350.00     1.00 .דימש רפוק ץירפ תמגוד B םגד ימצע 'חי   
      
5 לבקל המילב ידגנ םע יזאפ תלת ןעגמ     01.08.04.250

    350.00   350.00     1.00 .קינכמלט תמגוד RAVK 'חי   
      
02 לבקל המילב ידגנ םע יזאפ תלת ןעגמ     01.08.04.260

    750.00   750.00     1.00 .קינכמלט תמגוד RAVK 'חי   
      
01 לבקל המילב ידגנ םע יזאפ תלת ןעגמ     01.08.04.270

    500.00   500.00     1.00 .קינכמלט תמגוד RAVK 'חי   
      
ןיכס םגד םילבקל יזאפ תלת חטבמ     01.08.04.280

    600.00   600.00     1.00 םיכיתנ תידיו תרגסמ םע A36X3\A04X3 'חי   
      
ןיכס םגד םילבקל יזאפ תלת חטבמ     01.08.04.290

    500.00   500.00     1.00 םיכיתנ תידיו תרגסמ םע A04X3\A52X3 'חי   
      
ןיכס םגד םילבקל יזאפ תלת חטבמ     01.08.04.300

    300.00   300.00     1.00 םיכיתנ תידיו תרגסמ םע A02X3\A52X3 'חי   
      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק שא יוליגל OSI רקב 01.08.04.310
 41,245.00 למשח תוחול 40 - קרפ תת 40.80.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מקווה נווה דקלים   .../027 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     027 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת כ ר ע מ  50 - ק ר פ  ת ת  50.80.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו ד ו ס י  ת ק ר א ה       
      
הווקמ הנבמ לכל תודוסי תקראה תכרעמ     01.08.05.010
, ינכטה טרפמב טרופמכ טלפמוק הרהט      
1724 תונקתה ץבוקל םאתהבו תוינכתב      
,תוניירושמ תוביתב ץוח תואיצי ללוכ ריחמה      
תקראהל תואיצי , רפת ירבעמ , רושיג תעבט      
רוביח יכילומ , ישאר םילאיצנטופ תאוושה ספ      
תודובעה לכו תילעמ תלוליסמ תקראה ,      
םג ל לוכ ריחמה . ןקתמה תמלשהל תושורדה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .ךמסומ קדוב י"ע תכרעמה תקידב  
      
תודימב תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     01.08.05.020
    4X04  תכרעמל דומצב ריקה לע ןקתומ מ"מ  
, םימוא , רוביחה יגרב לכ תוברל י"חח היינמ      
רזעה ירמח לכו טוליש , זילפ תויקסיד      
רפסמל םיאתי ספה ךרוא .התנקתהל םישורדה      

    300.00   300.00     1.00 .רומש 02 % דועו רבחל שיש םיכילומה 'חי   
      
תיתכתמ תרנצל הקראה ךילומ רוביח     01.08.05.030

    450.00   450.00     1.00 .4" דע תנוולוגמ הדבכ הקראה תלש תועצמאב 'חי   
      
ןוולוגמ חוטש ספמ םימ ןועשל הקראה רשג     01.08.05.040

    300.00   300.00     1.00 .םיקבח ללוכ מ"מ 2X02 'חי   
  3,550.00 תודוסי תקראה תכרעמ 50 - קרפ תת 50.80.10 כ"הס  

      
60 - ק ר פ  ת ת  60.80.10 ק ר פ  ת ת       
ם ת נ ק ת ה ו  ם י ר ז י ב א       
      
הבכ קיטסלפ רמוחמ  היושע  םיעקש תאספוק      01.08.06.010
יעקש 4  - ל םיאתמ ( 71D תמגודכ וילאמ      
)  בשחמל עקש 1 ,ןופלטל עקש 1 ,למשח      
םיעקש יצבקמ רובע ריקב עוקש הנקתהל      
טסלפ אדע תרבח י"ע קפוסמ הדובע תודמעב      

    350.00   350.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
לש  E   -  SAX  52 תמגוד םורח ןצחל     01.08.06.020

    740.00   370.00     2.00 .קינכמלט 'חי   
  1,090.00 םתנקתהו םירזיבא 60 - קרפ תת 60.80.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מקווה נווה דקלים   .../028 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     028 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ק י ד ב  70 - ק ר פ  ת ת  70.80.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו פ ס ו ת ו  ת ו נ ו ש  ,      
      
עוציבב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     01.08.07.010
תויומכה תמישרב תולולכ ןניאש תודובעה      
רושיאבו הדובע ןמויב םושיר יפל שארמ םכוסו      

    300.00    60.00     5.00 .חקפמה ע"ש   
      
עוציבב יעוצקמ יאלמשח לש הדובע תועש     01.08.07.020
תויומכה תמישרב תולולכ ןניאש תודובעה      
רושיאבו הדובע ןמויב םושיר יפל שארמ םכוסו      

    425.00    85.00     5.00 .חקפמה ע"ש   
      
סדנהמ תקידב ותוללכב למשחה ןקתמ תרבעה     01.08.07.030
,תושורדה תונכהה לכ עוציב ללוכ ךמסומ קדוב      
הרזע ,הקידבה ןמז לכ ךשמב קדובה יוויל       
רזע ירמוח וא/ו הדובע תועשב הכורכש תינכט      
ללוכ ריחמה .קדובל ךרוצה תדימב שרדיתש      
םייוקילה לכ ןוקיתו  עוציב תא םג      
יפל ןקתמה תמלשהל דע הקידבבולגתהש      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .קדובה תושירד  
      
תקידב שא יוליג תכרעמ ןקתמ לכ  תרבעה     01.08.07.040
לכו הנושאר הקידב ללוכ םינקתה ןוכמ      
רושיאל דע ושרדיש  תורזוחה תוקידבה      
ת ל ל ו כ   ם י נ ק ת ה   ן ו כ מ   י " ע ןקתמה      
ל ,    ם י נ ק ת ה   ן ו כ מ   ת נ מ ז ה   ם ו א י      
ב ה   ן מ ז   ל כ   ך ש מ ב   ק ד ו ב ה   י ו ו י      
כ ש ת י נ כ ט   א ר ז ע   ל ל ו כ   ,    ת ו ק י ד      
מ ו ח ו א /  ו   ה ד ו ב ע   ת ו ע ש ב   ה כ ו ר      
ר ו צ ה   ת ד י מ ב   ש ר ד י ת ש   ר ז ע   י ר      
ל ל ו כר י ח מ ה   . ם י נ ק ת ה   ן ו כ מ ל   ך      
י ש   ם י י ו ק י ל ה ל כ   ע ו צ י ב   ת א   ם ג      
מ ה   ת מ ל ש ה ל ד ע   ן ו ק י ת ל   ו ש ר ד י      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .הנ ק ת ה ן ו כ מ   י "  ע   ן ק ת  
      
ינוציח ,עוקש( אוהש גוס לכמ ת"ג תנקתה     01.08.07.050

  7,150.00    65.00   110.00 .)'וכו 'חי   
 11,875.00 תופסותו תונוש ,תוקידב 70 - קרפ תת 70.80.10 כ"הס  

      
ת כ ר ע מ  80 - ק ר פ  ת ת  80.80.10 ק ר פ  ת ת       
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג       
      

  5,500.00   250.00    22.00 .תנעוממ תכרעמל יגולנא יטפוא ןשע יאלג 'חי  01.08.08.010
      

    700.00   350.00     2.00 .תנעוממ תכרעמל שא תקעזא ןצחל 'חי  01.08.08.020
      

  6,200.00 80.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../029 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     029 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,200.00 מהעברה      
      
      

    150.00   150.00     1.00 .א.מ תלעת/םוח/שא יאלגל ןומיס תירונ 'חי  01.08.08.030
      
הנקתהל ץנצנ םע ילוק רוא שא תקעזא רפוצ     01.08.08.040

  1,050.00   350.00     3.00 .תנעוממ תכרעמל תימינפ 'חי   
      
הנקתהל ץנצנ םע ילוק רוא שא תקעזא רפוצ     01.08.08.050

    350.00   350.00     1.00 .תנעוממ תכרעמל תינוציח 'חי   
      
שא יוליג תייזכרמ לש הנקתהו הקפסא     01.08.08.060
טרופמכ תוחפל תובותכ021 תיגולנא תיתבותכ      
ןגייח תוברל ויביכרמ לכ לע ינכטה טרפמב      
ירמוח לכו הלעפה ,  הנקתה , תונכת, יטמוטוא      
תוקשממתה ןיפוליחל וא/ו.טלפמוק רזעה      
םיסיטרכ תבחרה ללוכ שא יוליג תייזכרמל      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק ךרוצה יפל תמייק הייזכרמב  
      
תיטמוטוא הלעפהל זגב  שא יוביכ תכרעמ     01.08.08.070
002MF זג לכימ : תללוכה הפירש ןמזב      
יריחנ , תשוחנ תרנצ , וטנ  GK 5 לקשמב      
םיאלג 2 ( למשחה חולב את לכל רוזיפ      
חול לש ןוילעה קלחב ונקתויש ) הבלצהב      
רוביח , שא יוליג תייזכרמ תא וליעפיו למשחה      

  4,500.00 4,500.00     1.00 .טלפמוק הלעפהו  טוויח , 'חי   
      
הרקתהמ היולת הנקתהל יזאפ דח הריבצ ספ     01.08.08.080
ריחמה םוינמולא תקיצימ יושע הריבצ ספה      
רזעה ירמוח לכו ,תויווז ,תומויס ללוכ      
קפוסמ .היילתל הדלפ ילבכ תוברל .םישרדנה      

 12,500.00   250.00    50.00 .רשואמ ע"ש וא WOLG תרבח י"ע רטמ   
      
י"ע הריבצ ספב ןקתומ ילרגטניא הפצה רוקרז     01.08.08.090
סיסב םע םיננווכתמ הרואת יפוגה םיטנגמ      
ע"ש וא WOLG תרבח י"ע קפוסמ W52 םידל      

 10,800.00   240.00    45.00 .רשואמ 'חי   
 39,550.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 80 - קרפ תת 80.80.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מקווה נווה דקלים   .../030 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     030 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו ג  90 - ק ר פ  ת ת  90.80.10 ק ר פ  ת ת       
ה ר ו א ת       
      
א"מ  W23/ 1 לש ללוכה קפסהב םידל םע ת"ג     01.08.09.010
הנקתהל  ML0023 לש תירוא הקופת םע      
ףוגה לפוא יוסיכ םע תכמנומ הרקתב עוקש      
תרבח תרצותמ  םוינמולא ליפורפמ יושע      
    SROLOC תרבח י"ע קפוסמ WOLG מ"עב  

 19,350.00   450.00    43.00 .רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
טולישל דחוימב רצ יביטרוקד DEL ת"ג      01.08.09.020
יושע ףוגה הרישי יתלב תרואת י"ע הנווכהו      
סקפסרפ טולישו טמ לקינ יופיצ םע תכתממ      
06- תמגודכ ידדצ דח מ" ס 51 הבוג טורח      
    LEDEL 8-וא טיילורטקלא תרבח י"ע קפוסמ  

  3,600.00   450.00     8.00 .רשואמ ע"ש 'חי   
      
W01 לש ללוכה קפסהב םידל םע ת"ג     01.08.09.030
העוקש הנקתהל ןמול 0011 לש הקופתבו      
םע םוינמולא תקיצימ יושע ףוגה סבג תרקתב      
מ"ס 5.8 לש רטוקב צותמתמסוחמ תיכוכז      
י"ע קפוסמ OKEM תרצותמ .מ"ס 9 קמועבו      

  7,000.00   200.00    35.00 .רשואמ ע"ש וא מ"עב WOLG תרבח 'חי   
      
ףוגה W2 לש קפסהב  דל 1  םע םורח  ת"ג     01.08.09.040
תמגודכ  ץע תרקתב עוקש הנקתהל הרואת      
    XULYX וא מ"עב קטלנא תרבח י"ע קפוסמ  

  3,000.00   250.00    12.00 .רשואמ ע"ש 'קנ   
      
הנקתהל W6.33  קפסהב םידל םע ת"ג     01.08.09.050
56PI םימ ןגומ ףוגה , הרצ המולא םע תוריקב      
    NWOD+PU תמגודכ DELEBUT  קפוסמ  

 11,900.00   700.00    17.00 רשואמ ע"ש וא מ"עב תרבח י"ע 'חי   
      
W81 לש ללוכה קפסהב םידל םע ת"ג     01.08.09.060
DELODNUR תמגודכ הרקת דומצ הנקתהל      

    660.00   220.00     3.00 רשואמ ע,ש וא מ"עב שעג תרבח י"ע קפוסמ 'חי   
      
W1.6 לש ללוכה קפסהב םידל םע ת"ג     01.08.09.070
תמגודכ םימ ןגומ תוריקב עוקש הנקתהל      
    KCIRB-I ץינייטש דריל תרבח י"ע קפוסמ  

  4,000.00   500.00     8.00 .רשואמ ע"ש וא מ"עב 'חי   
      
וקסינ תרבח י"ע קפוסמ תיב רפסמל ת"ג     01.08.09.080

    300.00   300.00     1.00 רשואמ ע"ש וא מ"עב 'חי   
      
      

 49,810.00 90.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../031 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     031 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 49,810.00 מהעברה      
      
      
W14 לש ללוכה קפסהב םידל םע ת"ג     01.08.09.090
תמגודכ 45PI םימ ןגומ הרקת דומצ הנקתהל      
מ"עב שעג תרבח י"ע קפוסמ דל סולפ טייליס      

    500.00   250.00     2.00 .רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
W21 THGIL לש ללוכה קפסהב םידל םע ת"ג     01.08.09.100
    NWOD+PU תמגודכ תוריקב הנקתהל  
    SOGRA ץינייטש דריל תרבח י"ע קפוסמ  

 10,200.00   600.00    17.00 .רשואמ ע,ש וא מ"עב 'חי   
      
ףוגה סיסבה תרתסנ הנקתהל םידל תעוצר     01.08.09.110
לש קפסהב טנוברקילופ יוסיכו םוינמולאמ      
    W03/1 תרבח י"ע קפוסמ א"מ WOLG וא  

  2,430.00   270.00     9.00 .רשואמ ע"ש רטמ   
 62,940.00 הרואת יפוג 90 - קרפ תת 90.80.10 כ"הס  

      
ת כ ר ע מ  01 - ק ר פ  ת ת  01.80.10 ק ר פ  ת ת       
ה י נ ו פ ל ט       
      
ינקת ר"ממ 5.0X2 (01( גוז 01 ןופלט לבכ     01.08.10.010

    500.00    25.00    20.00 קזב רטמ   
      
לבכל ) SULP ASL( םיקדהמ רוביח יסיסב     01.08.10.020
רוביחו םישורדה תכתמה יסיסב תוברל גוז 01      

    300.00   300.00     1.00 .םיקדהמל םילבכהה 'חי   
    800.00 הינופלט תכרעמ 01 - קרפ תת 01.80.10 כ"הס  

      
ה ר ק ב  - 11 ק ר פ  ת ת  11.80.10 ק ר פ  ת ת       
OYOK ת י נ ל ב ל       
      
ללוכ רפמא 022V/V42  01  בצוימ חכ קפס     01.08.11.010

  1,200.00 1,200.00     1.00 תינורטקלא הנגה 'חי   
      
ללוכ ,תובשות ללוכ )םינעגמה רפסמכ ( רסממ     01.08.11.020
:םגד ןורמוא ,הליענו הקידב ןצחל ,דל      

    960.00   120.00     8.00 SNS -1-R2G1 'חי   
      
ימינפ חכ קפס ללוכ רקב סיסב      01.08.11.030

  1,600.00 1,600.00     1.00 OYOK תרצותמ 1-12D-CDBG 'חי   
      

  2,300.00 2,300.00     1.00 OYOK תרצותמה UPC  2D---062  תדיחי 'חי  01.08.11.040
      
      
      

  6,060.00 11.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../032 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     032 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,060.00 מהעברה      
      
      
32D--23- DN  תוילטיגיד תוסינכ 23 סיטרכ     01.08.11.050

  2,400.00 1,200.00     2.00 OYOK תרצותמה 'חי   
      
22D--23- DT  תוילטיגיד תואיצי 23 סיטרכ     01.08.11.060

  2,400.00 1,200.00     2.00 OYOK תרצותמה 'חי   
      
תרצותמה  H2- MOCE -001 , תשר סיטרכ     01.08.11.070

  6,600.00 3,300.00     2.00 KOYO 'חי   
      
תוסינכ 32 יסיטרכל םיניפ 04 גלפו לבכ     01.08.11.080

  2,400.00 2,400.00     1.00 'פמוק LZ-D42-LBC40-2P תואיציו  
      
תמגודכ הצק רזיבאב תינלבל האירק ןצחל     01.08.11.090

  1,250.00   250.00     5.00 סיווג 'חי   
      

  1,250.00   250.00     5.00 סיווג תמגודכ הצק רזיבאב תינלבל לוטיב ןצחל 'חי  01.08.11.100
      
םויס םודא עבצב יוסיכ םע ןומיס תרונמ     01.08.11.110

  2,600.00   260.00    10.00 .סיווג תמגודכ הצק רזיבאב 'חי   
 24,960.00 OYOK תינלבל הרקב - 11 קרפ תת 11.80.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

244,920.00 למשח תודובע 80 - קרפ 80.10 כ"הס  
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../033 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     033 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90.10 ק ר פ       
      
ינשב לגרס ,תובכש יתשב קלח םינפ חיט     01.09.010

 59,850.00    90.00   665.00 MPX תוניפ ללוכ דבל רמג םינוויכה ר"מ   
      
וא "הגוו" גוסמ ילרנימ טכילש רובע תפסות     01.09.020
.לכירדאה תריחבל ןווגמ ע"ש      

  4,000.00    80.00    50.00 .סבג תרקת דעו מ"ס 021 הבוגמ :הרעה ר"מ   
      
חיט" תמגוד ץוח תוריק לש ימרת דודיבל חיט     01.09.030
וא "003HT ימרת חיט" וא "002HT ימרת      
תבכש תוברל ע"ש וא "004HT ימרת חיט"      
הנותחת "001LP תיטנמצ הצברה" הצברה      
7.0-כ( םיליפורפ תוברל ,מ"ס 5.0 יבועב      
ןגמ חיט" ,מ"ס 2 יבועב ימרת חיט ,)ר"מ/א"מ      
    221LP שימג ינועבצ טכילש" ,מ"מ 5.0 יבועב  

 92,500.00   250.00   370.00 .לכירדאה תריחב יפל ןווגב ר"מ   
      
תובכש שולשב טלמ סיסב לע קלח ץוח חיט     01.09.040
גוסמ ברע םע תמטוא הצברה תבכש תוברל      
.חקפמה ידי לע רשואמ      
לש ימינפה דצבו ןבא יופיחל תחתמ :םוקימ      

 10,070.00    95.00   106.00 .תוקעמה ר"מ   
      
ברע ללוכ טלמ סיסב לע םטוא קלח םינפ חיט     01.09.050
עצמכ שמשמה חקפמה ידי לע רשואמ גוסמ      

 31,825.00    95.00   335.00 .יופיח יחירא תקבדהל ר"מ   
      
רשואמ 031LP יתילכת בר םיד"ממל חיט     01.09.060
תיכוכז תשר אלל מ"מ 7-3 יבועב ד"ממל      
"ריקומרת" תרצות מ"מ 5 יבועב רגב טכילשו      

  4,750.00    95.00    50.00 .ע"ש וא ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

202,995.00 חיט תודובע 90.10 כ"הס  
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../034 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     034 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01.10 ק ר פ       
      
ם י י מ ר ק  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו ו ל י נ ו       
      
הז קרפ תתב םיבוקנה םיריחמה :הרעה      
םירפת יולימו בוציע ,בצוימ יולימ םג םיללוכ      
.לכירדאה תריחבל ןווגב ילירקא הבורב      
      
פילס יטנא ןלצרופ טינרג תופצרמב ףוציר     01.10.01.010
    01R תודימב לכירדאה תריחבל ןווגו גוסמ  
    06x021 ר"מ/ח"ש 051 דוסי ריחמב מ"ס.  
תופצרו תוחלקמ טעמל( םיבוטר םירדח :םוקימ      

 20,400.00   340.00    60.00 .)תוכירב ר"מ   
      
פילס יטנא ןלצרופ טינרג תופצרמב ףוציר     01.10.01.020
    11R תודימב לכירדאה תריחבל ןווגו גוסמ  
    06x021 ר"מ/ח"ש 051 דוסי ריחמב מ"ס.  
.תוחלקמ :םוקימ      

  2,040.00   340.00     6.00 .םיננכותמ םיעופיש עוציב ללוכ ריחמה :הרעה ר"מ   
      
ןווגו גוסמ ןלצרופ טינרג תופצרמב ףוציר     01.10.01.030
מ"ס 021x021 תודימב לכירדאה תריחבל      
.ר"מ/ח"ש 051 דוסי ריחמב      

 25,500.00   340.00    75.00 .םידרשמ ,םירודזורפ ,תואובמ :םוקימ ר"מ   
      
.ןבל ןווגב "יופיצ רוקמ" םגדמ CVP םילנפ     01.10.01.040

  5,400.00    90.00    60.00 .םירבעמו תואובמ :םוקימ רטמ   
      
דע הבוגב םיכותח ןלצרופ טינרג יחיראמ לנפ     01.10.01.050
ףיעסב ראותמה ףוציר תמגוד מ"ס 01 ללוכו      
    10.1.030  

  1,200.00    80.00    15.00 םידרשמ :םוקימ רטמ   
      
ןווגו גוסמ ןלצרופ טינרג יחיראמ ףוציר     01.10.01.060
04x04 וא 03x03 תודימב לכירדאה תריחבל      
ר"מ/ח"ש 08 דוסי ריחמב מ"ס      

  5,000.00   250.00    20.00 .םילכ תליבט תבחר ,ןסחמ :םוקימ ר"מ   
      

  1,500.00    50.00    30.00 ל"נה ףוציר גוסמ םילנפ רטמ  01.10.01.070
      
יחיראמ )םור+חלש( תואווקמל הדירי תוגרדמ     01.10.01.080
דגנ רודיס ללוכ ,יופיחו ףוציר תמגוד לטכוב      
.הקלחה      

  7,500.00   300.00    25.00 רטמ 1 = םור+חלש :הדידמה רטמ   
      
      

 68,540.00 10.01.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../035 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     035 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 68,540.00 מהעברה      
      
      
תודימב חוטש הטסורינ ליפורפמ תותלד יפס     01.10.01.090

  1,500.00   100.00    15.00 מ"מ 01x5-כ ךתח רטמ   
      

  5,820.00    60.00    97.00 481XS םגד הפצר לנפ רטמ  01.10.01.110
      

 14,400.00    90.00   160.00 301XP םיליפורפב תוריק יופיצ רטמ  01.10.01.120
 90,260.00 תוולינו םיימרק ףוציר תודובע 10.01.10 כ"הס  

      
י מ ר ק  י ו פ י ח  ת ו ד ו ב ע  20.01.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו ו ל י נ ו       
      
ללוכ הז קרפ תתב םיבוקנה םיריחמה :הרעה      
םיקבד ,ילירקא הבורב םירפת יולימו בוציע םג      
.חקפמה ידי לע רשואמ גוסמ      
      
יפל םינווגו גוסמ הקימרק יחיראב תוריק יופיח     01.10.02.010
021x06 ,09x03 תודימב לכירדאה תריחב      
עוציב .ר"מ/ח"ש 021 דוסי ריחמב מ"ס      
דדמנ חיט .חיט יחטשמ יבג לע הקבדהב      
הבוג ,תויומכה בתכב 90 קרפ האר ,דרפנב      
.מ"ס 092      
.םיבוטר םירדח :םוקימ      

 96,000.00   300.00   320.00 לכירדאה תינכות יפל םיחירא רודיס :הרעה ר"מ   
      
יפל םינווגו גוסמ הקימרק יחיראב תוריק יופיח     01.10.02.020
ריחמב מ"ס 03x03 תודימב לכירדאה תריחב      
יבג לע הקבדהב עוציב .ר"מ/ח"ש 08 דוסי      
.חיט יחטשמ      

  3,900.00   260.00    15.00 .םילכ תליבט תורובל תוהבגה :םוקימ ר"מ   
      
יחיראב הליבט תורוב תופצרו תוריק יופיח     01.10.02.030
ללוכ לכירדאה תריחבל תודימבו ןווג "לטכוב"      
ריחמב םילוחכ םיספ רוצייל םיחירא בוליש      
חיט עצמ יבג לע הקבדהב ר"מ/ח"ש 052 דוסי      

 31,125.00   415.00    75.00 90 קרפ האר ,דרפנב דדמנש ר"מ   
131,025.00 תוולינו ימרק יופיח תודובע 20.01.10 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  30.01.10 ק ר פ  ת ת       
      
דוסי ריחמב לכירדאה תריחבל גוסמ טפט     01.10.03.010

  8,750.00   350.00    25.00 ר"מ/ח"ש 003 ר"מ   
      
גוסמ "רוחש ןווגב ןבא יומד" תותיזח יופיח     01.10.03.020

 10,500.00   350.00    30.00 .ר"מ/ח"ש 002 דוסי ריחמב לכירדאה תריחבל ר"מ   
 19,250.00 30.01.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מקווה נווה דקלים   .../036 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     036 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 19,250.00 מהעברה      
      
      
תודימב שטולמ שיש ןבא תוחולמ תונולח ינדא     01.10.03.030

  6,000.00   300.00    20.00 .םימ ףא ללוכ מ"ס 53x4-כ ךתח רטמ   
      
עוציב רובע םייופיחו םיפוציר ריחמל תפסות     01.10.03.040
לכירדאה תריחבל טנמגיפ םע יסקופא הבור      

  6,600.00    60.00   110.00 .יטטניס הבור םוקמב ר"מ   
      
מ"ס 06x06 תודימב מ"ס 4 יבועב שיש יחירא     01.10.03.050
תליבט רובל הסחמכ מ"ס 3 בחורב תערגמ םע      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק .רזוא יוסיכ ד"בח  
      
הבור םוקמב יסקופא הבור עוציב רובע תפסות     01.10.03.060
ןווגב טנמגיפ ללוכ ,םייופיחו םיפוצירב ילירקא      

  6,000.00    60.00   100.00 .לכירדאה תריחב יפל ר"מ   
 38,750.00 תונוש 30.01.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

260,035.00 יופיחו ףוציר תודובע 01.10 כ"הס  
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../037 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     037 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11.10 ק ר פ       
      
םירניסו םידומע ,תורקת ,תוריק תעיבצ     01.11.010
תכרעמב )סבגו ןוטב ,חיט יחטשמ(      
תריחב יפל ןווגב "סקימרפוס-לירקרפוס"      
:ללוכ ,לכירדאה      
.לטכפשב שומיש תוברל חטשה תנכה -      

 14,875.00    35.00   425.00 .תובכש שולשב העיבצ - ר"מ   
      
לונירקא" גוסמ תוירטפ דגנ עבצ תכרעמ     01.11.020

 33,000.00    55.00   600.00 .ע"ש וא "רובמט" לש "לירקרפוס ר"מ   
      
יפל רהז עבצ ידי לע םינגומ םיבחרמ ןומיס     01.11.030

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .ףרועה דוקיפ טרפמ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 48,475.00 העיבצ תודובע 11.10 כ"הס  
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../038 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     038 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21.10 ק ר פ       
      
ןייוצמכ תודובעה ירואתש תאזב שגדומ      
םייטמכסו םיילמינימ םניה ןלהל םיפיעסב      
וא/ו רצומה תא תוהזל קרו ךא ודעונו רתויב      
ידי לע הדיחיה ריחמ תעיבק ךרוצל טירפה      
םירצומה לש אלמה רואתה  .עיצמה ןלבקה      
תומישרו תוינכתב אצמנ םיטירפה וא/ו      
ןלהל םיטירפה וא/ו םירצומה לכ .לכירדאה      
לש םלשומ עוצבל שרדנה לכ תא וללכי      
לוזרפה לכ ,םיפוקשמה תוברל תודובעה      
תלד יריזחמו הפצר יריצ תוברל שורדה      
םיסירת יזגרא ,םיסירת ,הלהב תוידי ,םינוילע      
,העיבצהו עבצה לכ .תילמשח החיתפל תונכהו      
יופיצ ,גוגזהו תיכוכזה ,םייטסוקא םייולמ      
הנגה יליפורפ ,קוזיח ינודומע  ,זילפ/הטסורינ      
ןייוצמכ לכה - המיטאה ירמוח יופצה ירמוח לכו      
םיטרפמה םיללוכ ןכ ומכ .םיטרפמבו תוינכתב      
לעש תומילשמ תויחנהו תוארוה םהינימל      
בתכ תא ןיכיש תעב ןובשחב ןתחקל ןלבקה      
ול הקנעה םאב ומצע עוצבה תעב ןכו ותעצה      
,תותלד תמישר תורבוח האר ,עצבל תושרה      
םג האר .לכירדאה לש תורגסמ יטרפו תונורא      
.דחוימ ינכט טרפמ      
      
1-א ןולח     01.12.010

 11,200.00 2,800.00     4.00 מ"ס 06x051 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      
2-א ןולח     01.12.020

 11,800.00 5,900.00     2.00 מ"ס 56x023 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      
3-א ןולח     01.12.030

  3,600.00 1,800.00     2.00 מ"ס 08x56 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      
4-א ןולח     01.12.040

 10,200.00 5,100.00     2.00 מ"ס 06x532 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      
5-א ןולח     01.12.050

  5,600.00 2,800.00     2.00 מ"ס 08x041 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      
6-א תלד     01.12.060

 71,500.00 6,500.00    11.00 מ"ס 012x08 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      
7-א תלד     01.12.070

 13,000.00 6,500.00     2.00 מ"ס 011x09 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      
      

126,900.00 00.21.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../039 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     039 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

126,900.00 מהעברה      
      
      
8-א תלד     01.12.080

  8,500.00 8,500.00     1.00 מ"ס 062x001 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      
9-א תלד     01.12.090

  8,500.00 8,500.00     1.00 מ"ס 072x001 :תוילנימונ תודימ 'חי   
      
י"ע רשואמ ינקית תמסוחמ תיכוכזמ ןוחלקמ     01.12.100
.תלדו הציחמ ללוכ ,מ"ס 022 הבוגב חקפמה      
.בהז/הרוחש תרגסמב םורח ינספת      

  2,900.00 2,900.00     1.00 מ"ס 041-כ :ךרוא 'חי   
      
חקפמה י"ע רשואמ ינקית "יתניפ" ןוחלקמ     01.12.110
ינספת .תלדו הציחמ ללוכ ,מ"ס 022 הבוגב      
.בהז/הרוחש תרגסמב םורח      

  9,800.00 4,900.00     2.00 מ"ס 041+041-כ :ךרוא 'חי   
      
ינספת ללוכ תמסוחמ הקלח תיכוכזמ ןויטבמא     01.12.120

  3,800.00 1,900.00     2.00 םורח 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

160,400.00 םוינימולא תודובע 21.10 כ"הס  
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../040 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     040 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ר ו ו א ו  ג ו ז י מ  51.10 ק ר פ       
      
ר י ו א  ג ו ז י מ  ת כ ר ע מ  10.51.10 ק ר פ  ת ת       
      
בר גוסמ ינמז וב םומיח/רורקל הבעמ תדיחי     01.15.01.010
זג םע הנבמה גגב תינוציח הנקתהל דייאמ      
    014-R לע הנגה ילירג ,דוקיפ חול ללוכ  
תרצות הדיחיה תמלשומ הנקתהו הללוסה      
הווש וא UE/HGHVX021MA םגד "גנוסמס"      
,"הבישוט,""ןיקייד" "ישיבוצימ"תרצותמ ךרע      
הנזה חול תללוכ תכרעמה ע"ש  וא "וטסיגופ"      

 48,000.00 48,000.00     1.00 'פמוק הנשמ יבעמל  
      
FRV הבעמל תרבוחמה חצ ריוואל הדיחי     01.15.01.020
הקיפס )לק יוסיכ( הנבמה ךותב הבכרה :ללוכ      
    MFC003,2 - ריוא לופיט תדיחי 1" ץחל לפמב  
הבעמה תא תאבימה הרבחה רובע תרצוימה      
לזונ\זג תדדובמ תרנצ,ריוא יננסמ ,החוקיפבו      
תמיכס תנכה ,הבעמל הדיחיה ןיב תרבחמ      
תקפסאלו תודיחיה ןיב למשח רוביח תרנצ      
ררוב ,םישגר ,םומיח רקב ,רוריק רקב ,למשח      
,םילתמו םידמעמ . זוקינ תרנצל רוביח תוריהמ      
רוביח ללוכ HUTB000,021 רוריק תקופת      
רושיאל תינכות תנכה ,הרקבה תכרעמל      

 17,500.00 17,500.00     1.00 םינש שולשל ןאובי תוירחא ,סדנהמה 'חי   
      
רקב ללוכ )תינלב תדמע( הלעפה תוחול     01.15.01.030
תכרעמל רוביח ללוכ קוחר-בורק קספמו      

  1,100.00 1,100.00     1.00 הרקבה 'חי   
      
מ"מ 9.0 דע יבועב ןבלוגמ חפמ ריוא תולעת     01.15.01.040
רוביח ,ץע תורגסמ ,ןוויכ תופכו םירזיבא ללוכ      

 11,880.00   108.00   110.00 .א.מ תודיחיו תוסיו יפדמל םירזפמל רטמ   
      
תופכו םירזיבא ללוכ םוינימולאמ ריוא תולעת     01.15.01.050

 24,500.00   245.00   100.00 ןוויכ ר"מ   
      
ריוא גוזימ תולעתל ימרת יטסוקא ימינפ דודב     01.15.01.060

  5,040.00    63.00    80.00 1" יבועב ר"מ   
      
ריוא גוזימ תולעתל ימרת יטסוקא ימינפ דודב     01.15.01.070

  2,580.00    86.00    30.00 2" יבועב ר"מ   
      
)תויומכ תסוו ללוכ( יתרקת/יריק ריוא רזפמ     01.15.01.080

  2,880.00   360.00     8.00 ר"מ 90.0 דע תודימב ןגלואמ םוינימולאמ 'חי   
      
      

113,480.00 10.51.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../041 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     041 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

113,480.00 מהעברה      
      
      
לש תילנימונ רוריק תקופתלל רתסנ  דייאמ     01.15.01.090

 11,200.00 5,600.00     2.00 'פמוק RH/UTB 000,42 )הרטקלא" תרצות )1-מ"  
      
לש תילנימונ רוריק תקופתל )2-מ( יליע  דייאמ     01.15.01.100

  3,100.00 3,100.00     1.00 'פמוק RH/UTB 000,71 הרטקלא" תרצותכ"  
      
דע הקיפסב )הקיני( ילגופירטנצ חופמ     01.15.01.110
    MFC007,2 האיצי תוריהמ MPF008 ץחל  
ךותב בכרומ  תויוריהמ שולש עונמ ללוכ ,4/3"      
א"טי תמגודכ 45PI גרד םימ ןגומ יטסוקא את      
,יתמוק חול דע טוויחו למשח ירוביח ללוכ      
,ינורטקלא תוריהמ תסוו הרקב תכרעמל רוביח      

  5,400.00 5,400.00     1.00 'פמוק "P&S" תמגודכ הדיחיה דיל ימוקמ קספמ  
      
ןווגב יתרקת וא יריק CVP מ ריוא תקיני סירת     01.15.01.120
ללוכ ר"מ 90.0 דע חטשב לכירדאה י"ע רחביש      
הבכרהו הלעתל רוביח ןוראוצ תויומכ תסו      

  1,620.00   180.00     9.00 הלופכ הרקת ךותב 'חי   
      
ללוכ "P&S" תרצות 9" רטוקב יריצ חופמ     01.15.01.130

  2,700.00 2,700.00     1.00 תוריהמ תסוו למשח ירוביח 'חי   
137,500.00 ריוא גוזימ תכרעמ 10.51.10 כ"הס  

      
ר ו ר ו ו א ו  ן ו נ י ס  ת ו כ ר ע מ  60.51.10 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ תידסומ ריווא ןוניסו רורווא תכרעמ     01.15.06.010
"לא-תיב תוישעת" תרצות "היומס" "חנ תבית"      
ןוטב תרקתל הדומצ neddiH-05 םגד ע"ש וא      
)דרפנב תדדמנה( תיטסוקא הרקת י"ע היומסו      
היומס תינדי הלעפה תוברל ,הב תבלושמ וא      
ןנסמה .יונפ ריקה לכש ךכ תכרעמה ךותב      
בצמל רבעמ .תרנצ אלל - םידוחא חופמהו      
.תרנצ ירוביח אלל - דבלב תידי תכישמב ןוניס      
ש"קמ 006-ו ןוניס בצמב ש"קמ 003 תקפסמ      
.שיא 05 דע ןוגימל תדעוימ ,רורווא בצמב      
,הלעפה תקידב ,תמלשומ הנקתה ללוכ ריחמה      

 19,600.00 19,600.00     1.00 0754 י"ת ןקת-ותו הנקתה ח"וד 'חי   
 19,600.00 רורוואו ןוניס תוכרעמ 60.51.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

157,100.00 רורוואו גוזימ 51.10 כ"הס  
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../042 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     042 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ק ס ה  ת ו כ ר ע מ  61.10 ק ר פ       
      
ד ו י צ  10.61.10 ק ר פ  ת ת       
      
רוגס תוטשפתה לכימ רובע יולימ תכרעמ     01.16.01.010
רטוקב ח"זמ ץחל ןיטקמ ,תרנצ ירוביח:ללוכ      
2/1" רטוקב םימ הנומ ,4" ץחל דמו 4/3"      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק תונטק תוקיפסל  
      
ללוכ רטיל 002 חפנב רוגס תוטשפתה לכימ     01.16.01.020

    750.00   750.00     1.00 דמעמ 'חי   
      
5 יבוע - :ללוכ רטיל 005 חפנב הריגא לכימ     01.16.01.030
ימינפ יסקופא יופיצ ,הדלפ חפ מ"מ      
96 י"ת יפל תינוציח חפ הפיטעו דודיב,ינוציחו      
2/1" םיחתפ ,4/1 1" האיציו הסינכ יחתפ -      
1" חתפ ,טטסומרט ,ץחל דמ ,רטמומרטל      

  4,300.00 4,300.00     1.00 תנוולוגמ הדלפמ דמעמ  ץחל קרופל 'חי   
      
5 יבוע - :ללוכ רטיל 000,1 חפנב הריגא לכימ     01.16.01.035
ימינפ יסקופא יופיצ ,הדלפ חפ מ"מ      
96 י"ת יפל תינוציח חפ הפיטעו דודיב,ינוציחו      
2/1" םיחתפ ,4/1 1" האיציו הסינכ יחתפ -      
1" חתפ ,טטסומרט ,ץחל דמ ,רטמומרטל      

  7,800.00 7,800.00     1.00 תנוולוגמ הדלפמ דמעמ  ץחל קרופל 'חי   
      
ימ ,ריקה לע יולת, םימח םימל הקסה רונת     01.16.01.040
וא "ךירטידהד" תרצות הקסה      
    "SAGREMMI" ללוכ  ו"ק  08 לש קפסהל:  
תוחיטבה ירזיבא לכ ללוכ זג לעפומ רעבמ      
,המירז שגר ,תקוש ,לופכ טטסומרט ,םישרדנה      
תבאשמ ,דוקיפ תכרעמ ,רטמומרט ,ץחל דמ      
תוארוהל םאתהב( תינוציח וא תימינפ רורחס      

 21,000.00 21,000.00     1.00 'פמוק רעבמלו רונתל סדנהמה רושיא )ןרצי  
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .ג"ק 21 לקשמב יטמוטוא שא יוביכ הפטמ 01.16.01.050
      
,WK63  לש הקופתב םוח תבאשמ     01.16.01.060
תרצות סויסלצ תולעמ 08 לש הרוטרפמטל      
    NUSENET םומיח תלוכי םע רשואמ ע"ש וא  
0 ןיבש ץוח יאנתב תואלמ תוקופתב םימ      
ללוכ ,סויסלצ תולעמ 54 ןיבל סויסלצ תולעמ      
תמיכס יפל הנקתהו הילתו עוניש הקפסא      
ללוכ תינכטה רצחב הדיחיה םוקימ .הקסהה      

 76,000.00 38,000.00     2.00 שרדנה לכו לרק רקב 'חי   
      
      

112,150.00 10.61.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../043 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     043 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

112,150.00 מהעברה      
      
      
חטש ZRO-3 םגד הטסורינמ םוח ףילחמ     01.16.01.070
תוטלפ 32 מ בכרומ ר"מ 521.0 הטלפ      
םיקיתרנ 4 םילוזנוקו םילתמ- :ללוכ הטסורינ      
)2X גצ רטוקב ץחל דמ- םוח ידמ 2 םוח ידמל      

 12,600.00 6,300.00     2.00 'פמוק ("4  
      
ללוכ תוכרעמל תמלשומ דוקיפו למשח תכרעמ     01.16.01.080
לש טרופמ ןונכת םירזיבאה לכ םע למשח חול      
לכל תרנצ ,סדנהמה רושיאל השגהו חולה      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק תוינכתבו ינכטה טרפמב טרופמכ טוויחו דויצה  
      
T209 LLEWILE :םגד ינורטקלא טטסומרט     01.16.01.090
TNIOP( תוסיו תרוטרפמטל ילטיגיד גצ :ללוכ      
    TES( םימ ןגומ שגר ,לעופב הרוטרפמטלו,  
, למשח חול ךותב הבכרה ,הטסורינ קיתרנ      
תרנצו ,םימ ןגומ קיטסלפ הסכמ ,V42 יאנש      
יפל לכה חולהו טטסומרטה ,שגרה ןיב תרבחמ      

  1,680.00   840.00     2.00 'פמוק תוינכותב טרופמה  
      
םקוממ םישנ הווקמ תרוטרפמטל הגוצת לנפ     01.16.01.100
LLEWILE םיטטסומרט 2 ללוכ תינלב תדמעב      
הווקמה ןיב תרבחמ תרנצו קיתרנו שגר םע      

  2,300.00 2,300.00     1.00 למשח רוביחו לנפל 'חי   
      
םגד ,הליבטה תורובל ינורטקלא טטסומרט     01.16.01.110
    T209 LLEWILE ילטיגיד גצ :ללוכ  
)TNIOP TES(  תוסיו תרוטרפמטל      
קיתרנ ךותב שגר ,לעופב הרוטרפמטלו      
תרנצו ,תוינכתבטרפ יפל ,ריקב הטסורינ      
יפל לכה חולהו טטסומרטה ,שגרה ןיב תרבחמ      
הליבטה תורוב םומיח רובע תוינכותב טרופמה      

  1,680.00   840.00     2.00 'פמוק רורחס תבאשמ דוקיפ ללוכ  
      

    730.00   730.00     1.00 בטימ תרצות רדח טטסומרט 'חי  01.16.01.120
      
,ןולג 0001 זג רבוצ :ללוכ טלפמוק זג תכרעמ     01.16.01.130
,הרקב יאת ,ץחל יניטקמ ,תרבחמ תרנצ      
ירזיבא ,תוחיטב ירזיבא ,םימותסש ,דייאמ      
םאתהבו טרפמב ראותמה יפל לכה ,רזע      
תויושרהו םיילארשיה םינקתה תושירדל      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק תוכמסומה  
      
      
      
      

161,140.00 10.61.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../044 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     044 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

161,140.00 מהעברה      
      
      
ללוכ הביצח וא/ו הריפח רובע ל"נל תפסות     01.16.01.140
ר"מ 4 לש חטשב ןיוזמ ןוטב תטלפ תנכה      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק שדחמ יוסיכו  
162,740.00 דויצ 10.61.10 כ"הס  

      
ם ו מ י ח  י פ ו ג  20.61.10 ק ר פ  ת ת       
      
'מ 2.1 דע בחורב הטסורינמ  הווקמל רוטאידר     01.16.02.010

 11,600.00 5,800.00     2.00 טרפ יפל )ר"מ 8.4 םימ עגמ חטש( 'חי   
      
דע הווקמה לש רוטאידרמ 613 הטסורינ תרנצ     01.16.02.020
1"  רטוקבו תורצוא רדחב לזרב תרנצל רבעמל      
םירוטאידרלו תכרעמל תורבחתה ללוכ 2/1      
לכו םישרדנה תרבחתהה ירזיבא לכ ללוכ      

  5,800.00   290.00    20.00 םירזיבאה רטמ   
      
רטוקב "לוגסקפ" תרנצ ללוכה יתפצר םומיח     01.16.02.030
לכ ךרוא,מ"ס 02 - 51 לש קחרמב מ"מ 61      
יזרב 2  דרפנ לגעמ לכל 'מ 001 דע לגעמ      
תחתמ מ"ס 7 בכרות תרנצה ,קלחמב הריגס      
ףצקומ ןתיראילופ מ"ס 2 יבועב דודיב ,ףוצירל      
תורונצה תרנצל תחתמ לק ןויז ,תרנצל תחתמ      
,קיטסלפמ םינוקיזא תועצמאב ןויזל ורבוחי      
2:1 תבורעתב רוחש טלמוםי לוח םע סוליפ      

  9,500.00 1,900.00     5.00 'פמוק ןימזמה םע םויתב  
      
םומיחל הרקב תכרעמ לש הבכרהו הקפסא     01.16.02.040
,1" רטוקב יכרד תלת זרב ללוכ יתפצר      
יפל היטבמא רדחב םקומיש שגר ,טססומרט      

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק ןימזמה תויחנה  
      
הרזחו הקפסא םיקלחמ תכרעמ רובע תפסות     01.16.02.050
הרימשל דוקיפ יזרבו רורחס תבאשמ תללוכה      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק יתפצרה םומיחה ימ הרוטרפמט לע  
 30,300.00 םומיח יפוג 20.61.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מקווה נווה דקלים   .../045 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     045 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  30.61.10 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב 04 לוידקס הרוחש הדלפמ הקסה תרנצ     01.16.03.010
:ללוכ ךותירב תרבוחמ רפת אלל 2/1"      
,םימוגיפ ,םידרוקר  ,םימטא ,םינגוא ,םירזיבא      
תביצח,םילוורש ,העיבצ ,םילתמו םיוו ,םיזיז      
ןוטב ,חיט ינוקית ,םתמיתסו םיחתפו םיצירח      

    880.00    88.00    10.00 דויצל םירוביח,עבצו רטמ   
      

  2,700.00    90.00    30.00 4/3" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  01.16.03.020
      

  2,910.00    97.00    30.00 1" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  01.16.03.030
      

  9,920.00   124.00    80.00 1 4/1" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  01.16.03.040
      

  7,800.00   260.00    30.00 2" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  01.16.03.050
      

 13,600.00   340.00    40.00 םירזיבא ללוכ 3" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  01.16.03.060
      
"סופדנורג" תרצותמ ויהי רורחסה תובאשמ      
דבלב      
      
םאתהב םינותנ       P-1     רורחס תבאשמ     01.16.03.070

  2,300.00 2,300.00     1.00 תובאשמ תלבטל 'חי   
      
םאתהב םינותנ       P-2     רורחס תבאשמ     01.16.03.080

  2,300.00 2,300.00     1.00 תובאשמ תלבטל 'חי   
      
םאתהב םינותנ       P-3     רורחס תבאשמ     01.16.03.090

  2,300.00 2,300.00     1.00 תובאשמ תלבטל 'חי   
      
םאתהב םינותנ       P-4     רורחס תבאשמ     01.16.03.100

  3,100.00 3,100.00     1.00 תובאשמ תלבטל 'חי   
      
םאתהב םינותנ       P-5     רורחס תבאשמ     01.16.03.110

  6,200.00 3,100.00     2.00 יתפצר תת תובאשמ תלבטל 'חי   
      
םאתהב םינותנ       P-6     רורחס תבאשמ     01.16.03.120

  2,500.00 2,500.00     1.00 םימח םימ תובאשמ תלבטל 'חי   
      
םאתהב םינותנ       P-7     רורחס תבאשמ     01.16.03.130

  2,500.00 2,500.00     1.00 םימח םימ תובאשמ תלבטל 'חי   
      
רטוקב ששגל מ"מ 04 ךרואב טטסומרט קיתרנ     01.16.03.140

    720.00    90.00     8.00 "1/2 'חי   
      
      

 59,730.00 30.61.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../046 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     046 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 59,730.00 מהעברה      
      
      
תרנצל ץחל דמ ללוכ ץחל תדידמל תכרעמ     01.16.03.150
קותינ יזרב - ץחל רורחש זרב - ןופיס - :ללוכ      

  3,360.00   420.00     8.00 X2) 1/2") 'חי   
      
אלמ רבעמ גוסמ "ביגש" תרצות ירודכ םותסש     01.16.03.160

    840.00   105.00     8.00 2/1" רטוקב דרוקר ללוכ; 'חי   
      

    432.00   108.00     4.00 4/3" רטוקב ךא ,ל"נכ 'חי  01.16.03.170
      

    690.00   115.00     6.00 1" רטוקב ךא ,ל"נכ 'חי  01.16.03.180
      

  1,360.00   170.00     8.00 1 4/1" רטוקב ךא ,ל"נכ 'חי  01.16.03.190
      

  1,050.00   175.00     6.00 1 2/1" רטוקב ךא ,ל"נכ 'חי  01.16.03.200
      

  2,960.00   370.00     8.00 2" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  01.16.03.210
      

  1,760.00   440.00     4.00 3" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  01.16.03.220
      

    330.00   110.00     3.00 1" רטוקב רזוח-לא םותסש 'חי  01.16.03.230
      

    420.00   140.00     3.00 1 2/1" רטוקב רזוח-לא םותסש 'חי  01.16.03.240
      

    420.00   210.00     2.00 2" רטוקב רזוח-לא םותסש 'חי  01.16.03.250
      

     90.00    90.00     1.00 2/1" רטוקב ךא ,ל"נכ 'חי  01.16.03.260
      

    760.00   380.00     2.00 1" ץחל קרופ םותסש 'חי  01.16.03.270
      
דנא לב"תרצות יטמוטוא ריוא רורחש םותסש     01.16.03.280

  1,400.00   175.00     8.00 ינדי הריגס זרב ללוכ 2/1" רטוקב "טסוג 'חי   
      
זוקינ זרב ללוכ "לאפר" תרצות 2" רטוקב ןנסמ     01.16.03.290

    680.00   680.00     1.00 הקסהה רדחב זוקינל רוביחו 2/1" רטוקב 'חי   
      

    740.00   740.00     1.00 ןנסמו ח"זמ ללוכ 4/3" רטוקב ץחל ןיטקמ 'חי  01.16.03.300
      
טרופמכ 02" רטוקב הקסה קלחמ "רדה"     01.16.03.310
תואיציה לכ ללוכ תומיכסבו תוינכותב      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק חפ תפיטע םע דודיבו תושרדנה  
      
תוינכותב טרופמכ 4" רטוקב הקסה קלחמ     01.16.03.320

  3,200.00 3,200.00     1.00 ןוקיר זרבו תואיצי 7 םע תומיכסבו 'חי   
      
      

 87,722.00 30.61.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../047 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     047 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 87,722.00 מהעברה      
      
      
ללוכ טלוו 42 דוקיפ 2" רטוקב ילמשח ףוגמ     01.16.03.330

  2,140.00 1,070.00     2.00 'פמוק )טוויחו תרנצ( ישארה חולל דע תורבחתה  
 89,862.00 םירזיבאו תרנצ 30.61.10 כ"הס  

      
ד ו ד י ב  40.61.10 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 91 יבועב "דיבנע" תופילקב תרנצ דודב     01.16.04.010
טרסב הפיטע ללוכ 2/1" - 4/3" רטוקב תרנצל      

  1,080.00    36.00    30.00 יטסלפ רטמ   
      

  1,260.00    42.00    30.00 1" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  01.16.04.020
      

  4,160.00    52.00    80.00 1 4/1" - 2/1 1" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  01.16.04.030
      

  1,740.00    58.00    30.00 2" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  01.16.04.040
      

  2,560.00    64.00    40.00 3" רטוקב ךא ,ל"נכ רטמ  01.16.04.050
 10,800.00 דודיב 40.61.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

293,702.00 הקסה תוכרעמ 61.10 כ"הס  
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../048 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     048 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22.10 ק ר פ       
      
וא/ו ליגר סבג תוחולמ תובתות סבג תורקת     01.22.010
ירשגמ תוברל םינוש םיהבגב םירדוסמ קורי      
םיחתפ תנכהו הילת תכרעמ ללוכ הבוג      
קוזיח ללוכ ,הרואתו ריווא גוזימ תוכרעמל      
יפל לכה .םייתכתמ םיליפורפ ידי לע תוניפ      

 38,400.00   240.00   160.00 .חקפמה ידי לע םירשואמ עוציב יטרפ ר"מ   
      
וא/ו 06x06 תודימב תוכרעמל השיג הסכמ     01.22.020

  3,000.00   600.00     5.00 .trA nepO סבגמ תמגוד מ"ס 08x08 'חי   
      
וא/ו 021x06 תודימב תוכרעמל השיג הסכמ     01.22.030

  3,000.00   600.00     5.00 .trA nepO סבגמ תמגוד מ"ס 08x08 'חי   
      
etavonI םוינימולא ישגממ תויטסוקא תורקת     01.22.040
םע ררוחמ אל מ"ס 04 בחורב רונתב םיעובצ      
.לכירדאה תריחב יפל ןווגב רתסנ רוביח טרפ      
תונכה ןבל ןווגב 72GL וא Z+L יליפורפ      

 13,000.00   260.00    50.00 .תומלשב לכה .תוכרעמל ר"מ   
      
ריק תרקת תניפב םיזינרק קותינ יליפורפ     01.22.050
"ןריש" תרבח לש 301XP םגדמ      

 12,800.00    80.00   160.00 .תונורדסמו תואובמ :םוקימ רטמ   
      
ריק תרקת תניפב םיזינרק קותינ יליפורפ     01.22.060
"ןריש" תרבח לש 721XC םגדמ      

  5,655.00    65.00    87.00 .םיללחה רתיב :םוקימ רטמ   
      
תיכנא תרנצ תריגסל קורי סבג תוחולמ תולעת     01.22.070
דחא דצמ ןפוד ךרוא יפל תומכה תיקפוא וא/ו      
תוניפ קוזיח תוברל מ"ס 52 ללוכו דע בחורב      

  2,850.00    95.00    30.00 .םייתכתמ םיליפורפ ידי לע רטמ   
      
קורי סבגמ תרנצ ירבעמו החדה ילכימ תוריגס     01.22.080
קוזיח ללוכ םייכנא וא/ו םייקפוא םיחטשב      

  1,500.00   150.00    10.00 .םייתכתמ םיליפורפ ידי לע תוניפ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 80,205.00 םישעותמ םיטנמלא 22.10 כ"הס  
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../049 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     049 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  06.10 ק ר פ       
      
1" ללוכו דע רטוקב םירבעמל חודיק     01.60.010
תנקתה ללוכ והשלכ יבועב תוריק/תורקתב      

  3,000.00   300.00    10.00 CVP רוניצמ לוורש 'חי   
      
2" ללוכו דע 1" לעמ רטוקב םירבעמל חודיק     01.60.020
תנקתה ללוכ והשלכ יבועב תוריק/תורקתב      

  2,000.00   400.00     5.00 CVP רוניצמ לוורש 'חי   
      
4" ללוכו דע 2" לעמ רטוקב םירבעמל חודיק     01.60.030
תנקתה ללוכ והשלכ יבועב תוריק/תורקתב      

  2,500.00   500.00     5.00 CVP רוניצמ לוורש 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  7,500.00 תונוש 06.10 כ"הס  
2,800,622.00 הווקמה לש הנבמ - 10 כ"הס

קובץ: מקווה נווה דקלים   .../050 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     050 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
ץוח יווקו חותיפ - 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת ל  ת ו י ת ש ת  - 80 ק ר פ  80.20 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  10 - ק ר פ  ת ת  10.80.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ק י צ י ו       
      

    550.00    11.00    50.00 "מ 02 רטוק רוחש גוס .יס.יו.יפ רוניצ רטמ  02.08.01.010
      
םילכב םילבכ תולעת הביצח וא/ו הריפח     02.08.01.020

    990.00    33.00    30.00 4" לש םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס 09 קמועב רטמ   
  1,540.00 תוקיציו םיליבומ 10 - קרפ תת 10.80.20 כ"הס  

      
י פ ו ג   20 - ק ר פ  ת ת  20.80.20 ק ר פ  ת ת       
ה ר ו א ת       
      
W1.6 לש ללוכה קפסהב םידל םע ת"ג     02.08.02.010
תמגודכ םימ ןגומ תוריקב עוקש הנקתהל      
    KCIRB-I ץינייטש דריל תרבח י"ע קפוסמ  

  4,000.00   500.00     8.00 .רשואמ ע"ש וא מ"עב 'חי   
  4,000.00 הרואת יפוג  20 - קרפ תת 20.80.20 כ"הס  

      
ת ו ד ו ב ע  30 - ק ר פ  ת ת  30.80.20 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח  ת ר ב ח       
      
םילכב םילבכ תולעת הביצח וא/ו הריפח     02.08.03.010
לש םינק 4 דע תחנהל בחורו מ" ס 001 קמועב      

    990.00    33.00    30.00 "6 רטמ   
      
יקנ תונויד לוחב הריפח יולימ רובע תפסות     02.08.03.020
וא שיבכ תויצחב מ"ס 02 לש תובכשב הפונמו      
דע היוור הבטרהבו רקובמ קודיהב תוחרדמ      

  4,750.00    95.00    50.00 89% תופיפצ תלבקל ק"מ   
      
רטוקב רוניצה  חישק  .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     02.08.03.030

  3,270.00   109.00    30.00 .מ" מ 7 י" חח   תושירד יפל ןפוד יבועו 6" רטמ   
      

  2,700.00    90.00    30.00 ר" ממ 07X4 ךתחב  YX2N גוסמ למשח לבכ רטמ  02.08.03.040
      

    390.00    13.00    30.00 YX2N5.2X3 למשח לבכ רטמ  02.08.03.050
 12,100.00 למשח תרבח תודובע 30 - קרפ תת 30.80.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מקווה נווה דקלים   .../051 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     051 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
ץוח יווקו חותיפ - 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ  ת ת  50.80.20 ק ר פ  ת ת     
ה י נ ו פ ל ט       
      
05 רטוקב 5.31   ע.ק.י גוסמ ןליתאילופ רוניצ     02.08.05.010
8 רטוקב ןליפורפילופ הכישמ טוח םע מ"מ      
רצמ תרצות םיינועבצ םיספ לעב רוניצה  מ"מ      
חנומ קזב טרדנטס תבג וטסלפ וא טסלפ      

    990.00    16.50    60.00 .עוציב טרפ יפל לכה הנכומ הלעתב רטמ   
      
מ" ס 53X08X06 תודימב קזב" ןורא     02.08.05.020
הידמח רבנע תרצות ןיירושמ רטסאילופמ      
תידיו חירב בר לוענמ ,ץע בג ללוכ 00 גוסמ      
הנורק יקדהמו רוזיפ תועבט תוברל אקמא      
תוריש ללוכ הטסורינ תויטבמאב םינקתומ      

    960.00   960.00     1.00 .שרדנכ 'חי   
      

    900.00    30.00    30.00 גוז 01 ינקת קזב לבכ רטמ  02.08.05.030
  2,850.00 הינופלט  תודובע 50 קרפ תת 50.80.20 כ"הס  

      
ת כ ר ע מ  - 60 ק ר פ  ת ת  60.80.20 ק ר פ  ת ת       
ם ו ק ר ט נ י א       
      
קפס , הסינכ רבגמ תללוכה םוקרטניא תכרעמ     02.08.06.010
2  דע רובידל תיזכרמ הדיחי ,ןעטמו חכ      
תמגודכ לוקמרו ןופורקמ , תוחולש      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק ENOHPIA רשואמ ע"ש וא  
      
תימינפ הנקתהל האירקו רוביד תדיחי     02.08.06.020
רוביד ,תרפרופש , לוקמר םע ט"הת הנקתהל      
המלצמ , ךסמ , תלד תחיתפ/ ינוויכ וד      
ע"ש וא ENOHPIA תמגודכ  תילרגיניא      

  4,500.00 1,500.00     3.00 .רשואמ 'חי   
      

    300.00   300.00     1.00 ילמשח לוענמ 'חי  02.08.06.030
 10,800.00 םוקרטניא תכרעמ - 60 קרפ תת 60.80.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 31,290.00 הרואתל תויתשת - 80 קרפ 80.20 כ"הס  
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../052 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     052 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
ץוח יווקו חותיפ - 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג נ ו  ת ו ר ג ס מ  91.20 ק ר פ       
      
יליפורפמ הלוגרפ עוציבו הכאלמ תיב ןונכת     02.19.010
,העיבצו ןווליג ,תודוסי ללוכ ץע תוחולו הדלפ      
יטרפו לכירדאה לש תרגסמ תוינכות יפל לכה      

 32,000.00   800.00    40.00 .םירשואמ עוציב ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 32,000.00 שרח תורגנו תורגסמ 91.20 כ"הס  
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../053 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     053 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
ץוח יווקו חותיפ - 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04.20 ק ר פ       
      
תינכת" ןויליגב ראותמכ תופידעב לכה :הרעה      
לש עקרה תוינכות לע לכירדאה לש "חותיפ      
.תונכדועמ אלש םיצעויה      
      
קמועל יולימ/הריפח תוברל חטשה ףושיח     02.40.010
םיננכותמ םיסלפמל חטשה סוליפו מ"ס 03-כ      
ללוכ ריחמה ןכ ומכ ,ןוטב תודובע עוציבל      
קורפ ,םיצע תתירכ ,תובחרו םיליבש קוריפ      
תוסירהו רפע תרבעהו םילספס תרבעהו      

  5,900.00    10.00   590.00 .הנמטה ימולשת ללוכ רשואמ הכיפש םוקימל ר"מ   
      
תוברל מ"ס 02 תובכשב 'א גוס עצמ יולימ     02.40.020
%89 תופיפצל הבכשו הבכש לכ קודיה      

  4,800.00   120.00    40.00 דייפידומ ק"מ   
      

  2,500.00   100.00    25.00 .חקפמה י"ע רשואמ גוסמ תיננג המדא ק"מ  02.40.030
      
קמועל מ"ס 04 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     02.40.040

 19,600.00   280.00    70.00 רטמ 01 דע רטמ   
      
ןוליינ עצמ ללוכ מ"ס 02 יבועב ןוטב ףצרמ     02.40.050
מ"מ 3.0      

  1,400.00   200.00     7.00 הפשא רדח :םוקימ ר"מ   
      
רדג - הפשא רדח תוריקו םיכמות תוריק     02.40.060
,םיעצמ ,הריפח םג תוברל מ"ס 02 בחורב      
עצמ ,רשואמה טרפ יפל ןוטב ןויז ,רזוח יולימ      
ירפת ,ףושח רמג ,םירבוע תודוסי ,הזר ןוטב      
ןוולוגמ רוניצמ םיזקנ ,)המיתסו יולימ( הדרפה      
םיטרפ יפל תומלשב לכה ץצח יגוס ללוכ      

 45,000.00 1,500.00    30.00 .היצקורטסנוקו תולכירדא תוינכותב ק"מ   
      
חודיק ללוכ ,מ"ס 02 יבועב רדג ריק תהבגה     02.40.070

 15,000.00 1,500.00    10.00 .ןויזו םיצוק תרדחהו ק"מ   
      
"תתוסמ וטנרט" תבלתשמ ןבאמ ףוציר     02.40.080
רופא טינרג ןווגב מ"ס 7/5.41/5.31 תודימב      
יפל רודיס ע"ש וא 742166 ט"קמ "ןייטשרקא"      

 25,900.00   140.00   185.00 .מ"ס 5 לוח עצמ ללוכ ,לכירדאה תינכת ר"מ   
      
9204 ט"קמ 51x04 תושעותמ ןוטב תוגרדמ     02.40.090

  1,520.00   190.00     8.00 רופא ןווגב ע"ש וא "ןייטשרקא" לש רטמ   
      
      
      

121,620.00 00.04.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../054 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     054 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
ץוח יווקו חותיפ - 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

121,620.00 מהעברה      
      
      
ןלצרופ-טינרג יחיראב תוריק יופיחו ףוציר     02.40.100
ריחמב לכירדאה תריחב יפל תודימו ןווג ,גוסב      
.ר"מ/ח"ש 07 דוסי      

  5,875.00   235.00    25.00 הפשא רדח :םוקימ ר"מ   
      
מ"ס 51 יבועב ןוטבמ עפושמ תוגרדמ ךלהמ     02.40.110

    700.00   140.00     5.00 תוגרדמ ישלושמ תוברל תוגרדמ רובע ר"מ   
      
לש 0622 ט"קמ 001/02/01 ןג ןבא     02.40.120

  4,050.00    90.00    45.00 ןטב בגו דוסי תוברל "ןייטשרקא" רטמ   
      
תוברל 2" רטוקב ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ     02.40.130

  1,200.00   300.00     4.00 קלרפוס תכרעמב העיבצו םירבחמ רטמ   
      

  4,500.00 1,500.00     3.00 81-מ שפשפ 'חי  02.40.140
      

  3,000.00 1,500.00     2.00 91-מ שפשפ 'חי  02.40.150
      

 74,000.00   400.00   185.00 םינוש םיהבגב 02M םוינימולא רדג ר"מ  02.40.160
      

  3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק 12-מ הפשא רדח דיל רליפל תותלד 02.40.170
      

 21,250.00    85.00   250.00 .רדג תוריק יבג לע טלמ סיסב לע ץוח חיט ר"מ  02.40.180
      
ןווגב ילירקא טנמגיפ רמג רובע ל"נל תפסות     02.40.190

 15,000.00    60.00   250.00 .לכירדאה תריחב יפל ר"מ   
      
תודימב רדג תוריק לעמ הרוסנ ןבאמ גניפוק     02.40.200

 13,500.00   300.00    45.00 .םימ ףס ללוכ מ"ס 4/03-כ ךתח רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

267,895.00 חותיפ תודובע 04.20 כ"הס  
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../055 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     055 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
ץוח יווקו חותיפ - 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14.20 ק ר פ       
      
תכרעמ ישארל הנגה תונורא תנקתהו הקפסא     02.41.010
ע"ש וא דראגמולב / רבנע /טיילרוא תרצות      
הליענ תידי ללוכ מ"ס 23x95x58 לדוגב      
.ללוכ ןוראה . תובוחר תייריע רטסאמ לוענמו      
לכו ןוטב תקיצי, ןוטבל תכתמ תרגסמ      
לכ לע ןוראה  .הנקתהל תושרדנה תודובעה      

  2,394.00 2,394.00     1.00 G-451 ןקת פ"ע היהי ויקלח 'חי   
      
םגד )לקוס( "1" רצוקמ סיסב  תנקתהו הקפסא     02.41.020
    M 1239 RO מ"ס 23/5.87/45 תודימב  

  1,173.00 1,173.00     1.00 .  ע"ש וא "רבנע"/ "טייל רוא" תרצות 'חי   
      
תרגסמ םע  ןוטב תקיצי הנקתהו הקפסא     02.41.030

    215.00   215.00     1.00 .טרפ י"פע תכרעמ שארל  תונוראל תכתמ 'חי   
      

    772.00   772.00     1.00 .4006 םגד 4CD ןוקלג רקב 'חי  02.41.040
      
ילמשח תכרעמ שאר תנקתהו הקפסא     02.41.050

  2,053.00 2,053.00     1.00 .91 'סמ טרפ י"פע B גוס  1" רטוקב קיטסלפמ 'חי   
      
הרומ ךורא 1" רטוקב ןנסמ  הבכרהו הקפסא     02.41.060
שרדיש טרפ פ"ע ןוניס תשר םע המיתס      

    180.00   180.00     1.00 .ע"ש וא "דעימע" תרצות 'חי   
      

    510.00   510.00     1.00 1"  ילמשח טלפ םע םימ דמ תנקתהו הקפסא 'חי  02.41.070
      
ןוזרב + הזנורב ילוארדה זרב תנקתהו הקפסא     02.41.080

    890.00   445.00     2.00 .םלשומ דרוקר ףקז ללוכ,1" רטוקב יכרד תלת 'חי   
      

 12,000.00    30.00   400.00 לכירדאה תריחבל גוסמ אשד דברמ ר"מ  02.41.090
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 20,187.00 היקשהו ןוניג תודובע 14.20 כ"הס  
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../056 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     056 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
ץוח יווקו חותיפ - 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  י ר ע ש  44.20 ק ר פ       
      
תרגסמ מ"ס 002/022 תודימב יפנכ וד רעש     02.44.010
תכתורמ תשרו מ"מ 06/04/6.2 ליפורפמ      
ליפורפמ רעש ידומע תוברל מ"מ 05/051/5      
ןוטב תודוסיל םינוטבמ מ"מ 001/001/4      
ץבאב ןוולוגמ רעשה .רדג םגד מ"ס8/08/0      

  9,600.00 4,800.00     2.00 .םח 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  9,600.00 הדלפ ירעש 44.20 כ"הס  
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../057 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     057 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
ץוח יווקו חותיפ - 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ת ו כ ר ע מ  - ז ו ק י נ ו  ב ו י ב  75.20 ק ר פ       
      
י נ ו צ י ח  ב ו י ב  10.75.20 ק ר פ  ת ת       
      
י"ת יפל םירבחמ םע רבגותמ .יס.יו.יפ תורונצ     02.57.01.010
יוסיכ ,הריפח וא/ו הביצח :ללוכ הבע 488      
לוחב יוסיכו דופיר ,םירזיבא ,עקרקה קודיהו      
'מ 8.1 קמוע דע ,מ"ס 01 יבועב יקנ תונויד      

  6,500.00   260.00    25.00 6" רטוקב רטמ   
      
י"ת יפל םירבחמ םע רבגותמ .יס.יו.יפ תורונצ     02.57.01.020
יוסיכ ,הריפח וא/ו הביצח :ללוכ הבע 488      
לוחב יוסיכו דופיר ,םירזיבא ,עקרקה קודיהו      
'מ 0.3 קמוע דע ,מ"ס 01 יבועב יקנ תונויד      

  2,900.00   290.00    10.00 6" רטוקב רטמ   
      
"ןמפלוו" תרצות ויהי תרוקיב תוחוש יסכמ לכ      
רתאב קוצי טנמגיפו ןוטב םע 44 למרכ םגד      
      
תוימורט ןוטב תועבטמ תויונב תרוקיב תוחוש     02.57.01.040
שרדנכו ת"לה תוארוהל םאתהב 856 י"ת יפל      
קודהו יוסיכ ,הריפח וא/ו הביצח :תוינכתב      
רטוק ןוט 8 , 984 י"ת יפל הסכמ ,עקרקה      
08.0 קמוע דעו 'מ 08.0 רטוקב מ"ס 05 חתפ      

  4,600.00 2,300.00     2.00 'מ 'חי   
      
תוימורט ןוטב תועבטמ תויונב תרוקיב תוחוש     02.57.01.050
שרדנכו ת"לה תוארוהל םאתהב 856 י"ת יפל      
קודהו יוסיכ ,הריפח וא/ו הביצח :תוינכתב      
רטוק ןוט 8 , 984 י"ת יפל הסכמ ,עקרקה      
05.1 קמוע דעו 'מ 00.1 רטוקב מ"ס 05 חתפ      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'מ 'חי   
      
תוימורט ןוטב תועבטמ תויונב תרוקיב תוחוש     02.57.01.060
שרדנכו ת"לה תוארוהל םאתהב 856 י"ת יפל      
קודהו יוסיכ ,הריפח וא/ו הביצח :תוינכתב      
רטוק ןוט 8 , 984 י"ת יפל הסכמ ,עקרקה      
00.3 קמוע דעו 'מ 52.1 רטוקב מ"ס 05 חתפ      

  4,700.00 4,700.00     1.00 'מ 'חי   
      
05.1 קמוע 'מ 00.1 רטוקב ןופיס את ךא ,ל"נכ     02.57.01.070

  2,600.00 2,600.00     1.00 'מ 'חי   
      
תיתחת דוביע ללוכ םייק בויב אתל תרבחתה     02.57.01.080
עוציבה יםל תויושרה לומ לופיטו שדחמ      

  2,300.00 2,300.00     1.00 'פמוק וירחאלו  
      

 27,100.00 10.75.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: מקווה נווה דקלים   .../058 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     058 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
ץוח יווקו חותיפ - 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 27,100.00 מהעברה      
      
      
ללוכ 6" רטוקב 8NS רוניצ םע בויב אתב לפמ     02.57.01.090
)הנותחתו הנוילע( תורוקיבו ןוטב תפיטע      

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק 'מ 8.1 דע הבוגב  
 28,200.00 ינוציח בויב 10.75.20 כ"הס  

      
ם י מ  ת כ ר ע מ  20.75.20 ק ר פ  ת ת       
      
םיבכרומ ,י"תב 04 'דקס תנוולוגמ הדלפ תרנצ     02.57.02.010
- :ללוכ 3" רטוקב ,המדאב םיחנומה הגרבהב      
םינגוא וא/ו םידרוקר - י"תל םימיאתמ םירזיבא      
,םתמיתסו םיצירחו םיחתפ בוציח,םילוורש -      
,עקרקה קודיהו יוסיכ - ,הריפח וא/ו הביצח      
מ"ס 01 יבועב יקנ תונויד לוחב יוסיכו דופיר      
"תורבא" תרצות תינוציח תיתשורח הפיטע      

 31,200.00   390.00    80.00 ןוטבמ תימינפ הפיטעו רטמ   
      
םיבכרומ ,י"תב 04 'דקס תנוולוגמ הדלפ תרנצ     02.57.02.020
- :ללוכ 2" רטוקב ,המדאב םיחנומה הגרבהב      
םינגוא וא/ו םידרוקר - י"תל םימיאתמ םירזיבא      
,םתמיתסו םיצירחו םיחתפ בוציח,םילוורש -      
,עקרקה קודיהו יוסיכ - ,הריפח וא/ו הביצח      
מ"ס 01 יבועב יקנ תונויד לוחב יוסיכו דופיר      
"תורבא" תרצות תינוציח תיתשורח הפיטע      

  6,300.00   210.00    30.00 ןוטבמ תימינפ הפיטעו רטמ   
      
םיבכרומ ,י"תב 04 'דקס תנוולוגמ הדלפ תרנצ     02.57.02.030
1 2/1" רטוקב ,המדאב םיחנומה הגרבהב      
וא/ו םידרוקר - י"תל םימיאתמ םירזיבא - :ללוכ      
םיצירחו םיחתפ בוציח,םילוורש - םינגוא      
קודיהו יוסיכ - ,הריפח וא/ו הביצח ,םתמיתסו      
יבועב יקנ תונויד לוחב יוסיכו דופיר ,עקרקה      
תרצות תינוציח תיתשורח הפיטע מ"ס 01      

  3,800.00   190.00    20.00 ןוטבמ תימינפ הפיטעו "תורבא" רטמ   
      
םימ וקל 3"-4" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     02.57.02.040
הנכהה תודובע תוברל רטוק לכב םייק      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

  2,400.00 2,400.00     1.00 .תויושרה 'חי   
      
לזרב יושע 1 2/1" רטוק בחר זירט ףוגמ     02.57.02.050
)ןסליר( 11 ןוליינ  ץוחו םינפ יופיצ םע ,הקיצי      
םינגוא תוברל , 'מטא 61 לש הדובע ץחלל      

  2,200.00 1,100.00     2.00 םיגרבו םיידגנ 'חי   
 45,900.00 20.75.20 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: מקווה נווה דקלים   .../059 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021
 

דף מס':     059 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ
ץוח יווקו חותיפ - 20 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 45,900.00 מהעברה      
      
      

  7,600.00 1,520.00     5.00 3" רטוק ףוגמ ךא ,ל"נכ 'חי  02.57.02.060
      
ךרואב תרנצ יעטק תוברל ,3" רטוק יליע "למג"     02.57.02.070
תעיבצו םכותיר ,תולעמ 09 תויוז 4 'מ 5 דע      
םיפוגמ ןוגכ םירזיבא אלל( "למג"ה      
םיידגנ םינגואו םינגוא ללוכ )םימותסשם      

  5,000.00 2,500.00     2.00 םלשומ ןקתומ ,םימ וקל רוביח תוברל 'חי   
      
רטוקב י"תל םימיאתמה ל"נה תרנצל םירזיבא     02.57.02.080

  2,760.00   230.00    12.00 "3 'חי   
      

  1,450.00 1,450.00     1.00 3" טנרדיה זרב 'חי  02.57.02.090
      
3" רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש     02.57.02.100
ץחלל ע"ש וא "04PR" םגד הקיצי לזרב יושע      
תוב4ל ,יסקופא יופיצ םע ,'מטא 21 לש הדובע      

  4,300.00 4,300.00     1.00 ח"זמל הקידבו ןוגיע יגרבו םיידגנ םינגוא 'חי   
      
רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש     02.57.02.110
ע"ש וא "04PR" םגד הקיצי לזרב יושע 1 2/1"      
,יסקופא יופיצ םע ,'מטא 21 לש הדובע ץחלל      
הקידבו ןוגיע יגרבו םיידגנ םינגוא תוב4ל      

  1,600.00 1,600.00     1.00 ח"זמל 'חי   
      
לזרב יושע 3" רטוק םינבא תדוכלמ/ןנסמ     02.57.02.120
םע ןגואמ ץחלל ע"ש וא "152V" םגד הקיצי      
61 לש הד3בע 403 מ"בלפמ תימינפ תשר      
םיידגנ םינגוא תוןסליר,ברל  יופיצ םע ,'מטא      

    950.00   950.00     1.00 ח"זמל הקידבו ןוגיע יגרבו 'חי   
      
"למג" תללוכה היקשה תכרעמ רוביחל הנכה     02.57.02.130

  2,100.00 2,100.00     1.00 'פמוק 1 2/1" ח"זמו ,1 2/1" ירודכ זרב ,2" רטוקב  
      

    170.00   170.00     1.00 4/3" רטוקב ןג זרב 'חי  02.57.02.140
      
ףקזו ןוגיע שוג ללוכ 3X2" לופכ טנרדיה     02.57.02.150

  2,300.00 2,300.00     1.00 .ע"ש וא "סמופ" תרצות 4" רטוקב 'חי   
      

    560.00   560.00     1.00 2" רטוקב יטניק ריווא רורחש םותסש 'חי  02.57.02.160
 74,690.00 םימ תכרעמ 20.75.20 כ"הס  

      
      
      

102,890.00 ץוח תוכרעמ - זוקינו בויב 75.20 כ"הס  
463,862.00 ץוח יווקו חותיפ - 20 כ"הס

קובץ: מקווה נווה דקלים   .../060 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021 )זוכיר( 
דף מס':     060 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ     
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                 17,500.00 רפע תודובע 10 כ"הס                
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                713,800.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

                 34,050.00 הינב תודובע 40 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                138,150.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ      
    

. 00.60 קרפ תת                                           
    

                             118,800.00 תותלד תורגסמ תודובע 10.60 קרפ תת    
    

                              63,100.00 םיעבקמ - תורגנ 20.60 קרפ תת    
    

                               7,800.00 תותלד - תורגנ 30.60 קרפ תת    
    

                189,700.00 תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס                
    
תיראטינס היצלטסניא 70 קרפ      
    

                              97,694.00 םירקו םימח םימ תקפסא 10.70 קרפ תת    
    

                              31,794.00 םימחו םירק םימל םירזיבא 20.70 קרפ תת    
    

                              66,512.00 ןיכפושו ןיחולדל םירורוואו םיזקנ 30.70 קרפ תת    
    

                              52,340.00 ןהירזיבאו תויתאורבת תועובק 40.70 קרפ תת    
    

                               3,750.00 םשג ימ זוקינ 50.70 קרפ תת    
    

                252,090.00 תיראטינס היצלטסניא 70 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מקווה נווה דקלים   .../061 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021 )זוכיר( 
דף מס':     061 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

למשח תודובע 80 - קרפ 80 קרפ      
    

                              46,725.00 תודוקנ 10 - קרפ תת 10.80 קרפ תת    
    

                               6,635.00 תילמשח היצלטסניא 20 - קרפ תת 20.80 קרפ תת    
    

                               5,550.00 םיליבומ 30 - קרפ תת 30.80 קרפ תת    
    

                              41,245.00 למשח תוחול 40 - קרפ תת 40.80 קרפ תת    
    

                               3,550.00 תקראה תכרעמ 50 - קרפ תת 50.80 קרפ תת    
תודוסי            
    

                               1,090.00 םתנקתהו םירזיבא 60 - קרפ תת 60.80 קרפ תת    
    

                              11,875.00 תונוש ,תוקידב 70 - קרפ תת 70.80 קרפ תת    
תופסותו            
    

                              39,550.00 יוביכו יוליג תכרעמ 80 - קרפ תת 80.80 קרפ תת    
שא            
    

                              62,940.00 הרואת יפוג 90 - קרפ תת 90.80 קרפ תת    
    

                                 800.00 הינופלט תכרעמ 01 - קרפ תת 01.80 קרפ תת    
    

                              24,960.00 תינלבל הרקב - 11 קרפ תת 11.80 קרפ תת    
   KOYO         
    

                244,920.00 למשח תודובע 80 - קרפ 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                202,995.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                              90,260.00 תוולינו םיימרק ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת    
    

                             131,025.00 תוולינו ימרק יופיח תודובע 20.01 קרפ תת    
    

                              38,750.00 תונוש 30.01 קרפ תת    
    

                260,035.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מקווה נווה דקלים   .../062 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021 )זוכיר( 
דף מס':     062 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                 48,475.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                160,400.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
    
רורוואו גוזימ 51 קרפ      
    

                             137,500.00 ריוא גוזימ תכרעמ 10.51 קרפ תת    
    

                              19,600.00 רורוואו ןוניס תוכרעמ 60.51 קרפ תת    
    

                157,100.00 רורוואו גוזימ 51 כ"הס                
    
הקסה תוכרעמ 61 קרפ      
    

                             162,740.00 דויצ 10.61 קרפ תת    
    

                              30,300.00 םומיח יפוג 20.61 קרפ תת    
    

                              89,862.00 םירזיבאו תרנצ 30.61 קרפ תת    
    

                              10,800.00 דודיב 40.61 קרפ תת    
    

                293,702.00 הקסה תוכרעמ 61 כ"הס                
    
םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ      
    

                 80,205.00 םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס                
    
תונוש 06 קרפ      
    

                  7,500.00 תונוש 06 כ"הס                
 2,800,622.00 הווקמה לש הנבמ - 10 כ"הס                            

    
ץוח יווקו חותיפ - 20 הנבמ     
    
הרואתל תויתשת - 80 קרפ 80 קרפ      
    

                               1,540.00 תוקיציו םיליבומ 10 - קרפ תת 10.80 קרפ תת    
    

                               4,000.00 הרואת יפוג  20 - קרפ תת 20.80 קרפ תת    
    

                              12,100.00 למשח תרבח תודובע 30 - קרפ תת 30.80 קרפ תת    
    

                               2,850.00 הינופלט  תודובע 50 קרפ תת 50.80 קרפ תת    
 

קובץ: מקווה נווה דקלים   .../063 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021 )זוכיר( 
דף מס':     063 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              10,800.00 םוקרטניא תכרעמ - 60 קרפ תת 60.80 קרפ תת    
    

                 31,290.00 הרואתל תויתשת - 80 קרפ 80 כ"הס                
    
שרח תורגנו תורגסמ 91 קרפ      
    

                 32,000.00 שרח תורגנו תורגסמ 91 כ"הס                
    
חותיפ תודובע 04 קרפ      
    

                267,895.00 חותיפ תודובע 04 כ"הס                
    
היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                 20,187.00 היקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
הדלפ ירעש 44 קרפ      
    

                  9,600.00 הדלפ ירעש 44 כ"הס                
    
ץוח תוכרעמ - זוקינו בויב 75 קרפ      
    

                              28,200.00 ינוציח בויב 10.75 קרפ תת    
    

                              74,690.00 םימ תכרעמ 20.75 קרפ תת    
    

                102,890.00 ץוח תוכרעמ - זוקינו בויב 75 כ"הס                
   463,862.00 ץוח יווקו חותיפ - 20 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מקווה נווה דקלים   .../064 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021 )זוכיר( 
דף מס':     064 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

הווקמה לש הנבמ - 10 הנבמ    
   

                 17,500.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   

                713,800.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                 34,050.00 הינב תודובע 40 קרפ   
   

                138,150.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                189,700.00 תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ   
   

                252,090.00 תיראטינס היצלטסניא 70 קרפ   
   

                244,920.00 למשח תודובע 80 - קרפ 80 קרפ   
   

                202,995.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                260,035.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                 48,475.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                160,400.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ   
   

                157,100.00 רורוואו גוזימ 51 קרפ   
   

                293,702.00 הקסה תוכרעמ 61 קרפ   
   

                 80,205.00 םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
   

                  7,500.00 תונוש 06 קרפ   
   

 2,800,622.00 הווקמה לש הנבמ - 10 כ"הס               
   
ץוח יווקו חותיפ - 20 הנבמ    
   

                 31,290.00 הרואתל תויתשת - 80 קרפ 80 קרפ   
   

                 32,000.00 שרח תורגנו תורגסמ 91 קרפ   
   

                267,895.00 חותיפ תודובע 04 קרפ   
   

                 20,187.00 היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                  9,600.00 הדלפ ירעש 44 קרפ   
   

                102,890.00 ץוח תוכרעמ - זוקינו בויב 75 קרפ   
   

   463,862.00 ץוח יווקו חותיפ - 20 כ"הס               
 

קובץ: מקווה נווה דקלים   .../065 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכו םיטרפמ   -   ןידלוג ילא
תויררוב םייפוסו םייקלח תונובשח
 

ןדמוא
 

04/07/2021 )זוכיר( 
דף מס':     065 הוקת חתפ - םילקד הוונ הווקמ

  
לכה ךס  

 3,264,484.00  יללכ כ"הס  
    554,962.28 מ"עמ %71  
  3,819,446.28 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: מקווה נווה דקלים 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


