
מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי
 

םימזי יוניש ןוריחמ
'י חפסנ
 

21/04/2020
 

דף מס':     001
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
8 ק ר פ  80 ק ר פ       
      
1.8 ק ר פ  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
,תוכמותה ,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
,םירוביח תובית,תותשק ,)םיקבח( תולשה      
,הכישמ לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,רוניצה תווצק תריגס      
יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו      
הזוחה      
      
,תוכמותה ,םיקוזיחה לכ תא ללוכ רוניצה ריחמ      
,םירוביח תובית,תותשק ,)םיקבח( תולשה      
,הכישמ לבח ,'דכו םימטא ,רבעמ תובית      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,רוניצהתווצק תריגס      
יכמסמ יפ לע תושרדנה תודובעה לכו תוירחאו      
הזוחה      
      
ללוכ מ"מ 57 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.1.102
8 הכישמ יטוח .ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ      

             13.20 08.1.021 רטמ           
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.1.120
מ"מ 7.4ןפוד יבועב 8 גרד מ"מ 061 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ .ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

             61.00 120.1.80 ףיעס רטמ           
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.1.126
מ"מ 2.4ןפוד יבועב 01 גרד מ"מ 011 רטוק      
תווצק לש יעקרק לע אמייק רב ןומיס ללוכ      
יפל שרדנה לכ ללוכ .ינקת ןומיס טרסו לוורשה      

             41.00 120.1.80 ףיעס רטמ           
      
ירמוח ,רפעה תודובע לכ ללוכ את ריחמ      
,הרקת,ןויזה תוברל יאוולהו רזעה תודובעו      
תושרה למס ,הסכמה טוליש ,ןוטבמ הסכמ      
תבכש ,תודיפר ,זוקינ,םינגוע ,הקיציב עובט      
תואיציו תוסינכ ,תורוניצ רובע םיחתפ ,ץצח      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא ,םוטיא תוברלאתל      
יכמסמבתושרדנה תודובעה לכו תוירחאו      
הזוחה      
      
      
      

1.80 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מחירון שינוי יזמים   .../002 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימזי יוניש ןוריחמ
'י חפסנ
 

21/04/2020
 

דף מס':     002
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לכ ללוכ ימורט תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.1.171
08 ימינפ רטוקב261.1.80  ףיעס יפל שרדנה      
הסכמו תרגסמ מ"ס 001 קמועו מ"ס      

          1,590.00 'פמוק         984 י"ת יפל 521B גוסמ  
      
רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.1.199
לוגע הסכמו תכתממ הלוגע/תעבורמ תרגסמ      

            600.00 'פמוק         984 י"ת יפל 521B תכתממ קוצי  
      
קדוהמ עצמ ללוכ הביצח וא/ו הריפח ריחמ      
תורוניצהוא םילבכה דופירל לוח ,תובכשב      
תובכש ןיב לוח תובכש תוברל ,םייוסיכלו      
,קודיה ,הלעתה יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תורוניצ      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה ינפ תרזחה      
םולשת תוברל - יולימ ,הביצח וא/ו הריפח      
תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
      
לכ ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.1.261
מ"ס 06 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה      
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו      
,םיידי תדובעב וא תולעת-רפוחתוברל שרדייש      

             44.00 עקרקה יגוס לכב רטמ           
      
תוברל תרנצ תחנה רובע ליבש/הכרדמ תחיתפ     08.1.348
קמועב ןוטב/טלפסאתריבש, ךותיח ,רוסינ      
ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה      
תוברל הביצחו הריפח ,ליבש/הכרדמהחטשב      
06 דע בחורומ"ס 051 דע קמועל םיידי תדובע      
תובכשב הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ,מ"ס      
בצמה תרזחה ליבש/הכרדמןוקית ,עצמ      

            100.00 תרנצה תוצק לש אמייק רב ןומיסו ותומדקל רטמ           
      
תוברל תרנצ תחנה ךרוצל םייק שיבכ תחיתפ     08.1.351
קמועב םייק ןוטב/טלפסאתריבשו ךותיח ,רוסינ      
חטשב ףוציר קוריפ וא/ו תומייקה תובכשה      
םיידיתדובעב תוברל הביצחו הריפח,םישיבכ      
דופיר ,מ"ס06 דע בחורבו מ"ס 051 דע קמועל      
,עצמה תובכשב הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו      
ןומיסו ותומדקל בצמה תרזחה ,שיבכה ןוקית      

            110.00 .תרנצה תוצק לש אמייק רב רטמ           
      
      
      
      
      

1.80 קרפ תתב הרבעהל          
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: מחירון שינוי יזמים   .../003 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימזי יוניש ןוריחמ
'י חפסנ
 

21/04/2020
 

דף מס':     003
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,ןומיס ,הדידמ ללוכ הרואת דומעל דוסי ריחמ      
יגרוב תכרעמ,ןויז ,ןוטב,רוב תביצחו הריפח      
,)תויקסדו םימוא הדלפ יספ תוברל( ןוגיע      
יפדוע קוליס ,םיחוורמיולימ ,רבעמ ילוורש      
ח"ע עוציב ןונכת ,ותומדקל בצמ תרזחה ,רפע      
סוסיב סדנהמ יתורש תרכשה ללוכןלבקה      
ירמוחו תודובע לכו רוטקורטסנוקו      
הזוחה יכמסמ יפ לע םישרדנהרזעה      
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.1.375
03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ 8 הבוגב 063.1.80      

            910.00 'פמוק         מ"ס 001/08/08 תודימב  
      
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ הרואת דומעל דוסי     08.1.378
03 -ב ןוטבמ קוצי'מ 01-9 הבוגב 063.1.80      

          1,100.00 'פמוק         מ"ס 061/08/08 תודימב  
      
,אוהש רטוק לכב םייק רבעמ את קוריפ     08.1.447
הביצח וא/ו הריפח י"ע עקרקהמ ותאצוה      

            400.00 'פמוק         חקפמה הרויש םוקמל ותרבעהו  
      
,םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.1.456
תלוספ ףוסיא רתאל ותרבעהו ותאצוה      
תייחנה יפל ,תוכמסומה תויושרה י''ע רשואמה      
םתומדקל חטשה ינפ תרזחה ללוכ ,חקפמה      
תוברל תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמ יולימב      

            260.00 'פמוק         ףוציר וא/ו טלפסא ןוקית  
      
הדלפמ הרואת דומע לש שדחמ הבכרהו קוריפ     08.1.471
ירוביח ,םיסנפ,תועורז תוברל 'מ 8-4 הבוגב      
דומעה תנקתהו םדודיבו הנזהה לבכ ,למשח      
רובע( רתאה םוחתברחא סיסב לע      
,דומעה סוליפ תוברל )דרפנב םלושי סיסבה      

            550.00 'פמוק         טלפמוק ותלעפהו ורוביח  
      
הדלפמ הרואת דומע לש שדחמ הבכרהו קוריפ     08.1.474
ירוביח ,םיסנפ ,תועורזתוברל 'מ 21-9 הבוגב      
דומעה תנקתהו םדודיבו הנזהה לבכ ,למשח      
סיסבה רובע( רתאה םוחתב רחאסיסב לע      
ורוביח,דומעה סוליפ תוברל )דרפנב םלושי      

            790.00 'פמוק         טלפמוק ותלעפהו  
      
      
      
      

1.80 קרפ תתב הרבעהל          
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: מחירון שינוי יזמים   .../004 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימזי יוניש ןוריחמ
'י חפסנ
 

21/04/2020
 

דף מס':     004
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תרטמה ללוכ םייק הרואת דומעל תורבחתה     08.1.495
תוברל םירזיבאהאתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
הרידח ,דוסיל ביבסמ הביצח וא/ו הריפח      
רטוק מ"מ 08 ירושרש לוורשתסנכה ,דוסיל      
יזאפתלת ת"מאמ תפסות ,שגמ תפלחה ,דוסיב      
,רתוי ןטקה לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב      
,הקראה ךילומ רוביח,תויפוס ,תופומ ,טוויח      

            440.00 'פמוק         .ותומדקל בצמה תרזחהו ןוטב ינוקית  
      
דומע לע הנגמה החוש תעבט תקתעה     08.1.910
לוח יולימו םייקה לוחה קוליס ללוכ הרואתה      

            500.00 'פמוק         .שדחה םוקמב שדח  
1.8 קרפ 1.80 כ"הס            

      
.ם י ד ו מ ע  - 2.8 ק ר פ  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
דיחא לוגע ךתחב ) 218 י"ת( הרואת דומע      
תטלפ תוברלםח ץבאב לובט הדלפמ יושע      
,דומעה ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע סיסב      
,תלד ,דומעה ךותב םירזבאשגמ, תלדל חתפ      
לכו םוינימולא תקיצימ הנותחת תחלצ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדהםירזיבאה      
עובצ הרואתה דומע ,ושארב עורזה      
.רונתב יולק תיטטסורטקלא הטישב      
      
הדלפמ יושע דיחא לוגע ךתחב הרואת דומע     08.2.207
רטוקב 471.2.80ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

          3,200.00 'פמוק         .רטמ 9 וא 8 הבוגו 6 "  
      
הדלפמ יושע דיחא לוגע ךתחב הרואת דומע     08.2.213
" רטוקב 471.2.80ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ      

          5,433.00 .רטמ 21 הבוגו 8 'חי           
      
לזרבמ היושע תינוק תיתשק ) 218 י"ת( עורז      
הרואתה ףוגלודומעל תמאתומ רטוקב ןוולוגמ      
ללוכ הרואתה ףוגלו דומעל תרבוחמו רחבנה      
ןלא יגרוב ,דומעל םינוולוגמםיקוזיח ,העיבצ      
דומעה ףקיהב םינוולוגמו םיעוקש      
      
הדלפמ היושע מ"ס 001 ךרואב הדיחי עורז     08.2.354

            350.00 'פמוק         843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
הדלפמ היושע מ"ס 001 ךרואב הלופכ עורז     08.2.363

            510.00 'פמוק         843.2.8 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
2.80 קרפ תתב הרבעהל          

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: מחירון שינוי יזמים   .../005 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימזי יוניש ןוריחמ
'י חפסנ
 

21/04/2020
 

דף מס':     005
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הדלפמ היושע מ"ס 001 ךרואב תשלושמ עורז     08.2.372

            650.00 'פמוק         843.2.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ  
      
תעבט י"ע הרואת דומע לע הנגה תעבט     08.2.920
מ"ס 05 לש הבוגב ןייוזמ ןוטבמ החוש      

            600.00 .םי לוחב אלוממ ןבל עובצ מ"ס 521 רטוקב 'חי           
.םידומע - 2.8 קרפ 2.80 כ"הס            

      
3.8 ק ר פ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
K0003 ןווגב דבלב םידל יססובמ םיפוגה      
םימגדהמ , קוחרמ הטילשו םועמיעל םינתינה      
טרפמה פ"עו ןיעדומ תיריע י"ע םירשואמה      
.הנטנאל הנכה ,סנפל שגממ לבכ ללוכ      
      
וא רוניצב הלחשה ללוכ YX2N סופיטמ לבכ      
חול וא רזבא ךותב תורבחתה ,הלעתב החנה      
ילענ ,םהינימל םיקדהמ ,היזכרמ וא דומע וא      
ןומיס ,תווצקה ינשב םירוביח,םיקוזיח ,לבכ      
לבכה יכילומ לע םינומיסהו לבכה יוהיזל      
      
ללוכ ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ     08.3.126
תויפוס ללוכ750.3.80  ףיעס יפל שרדנה לכ      

             47.00 )"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רטמ           
      
תרצות קבד םע םוחב תצווכתמ הפומ     08.3.264
    mehcyaR דע ךתחב ךומנ חתמ לבכל ע"ש וא  

            230.00 ר"ממ 61X5 'חי           
      
חנומ הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ      
וטרופש תורוניצבלחשומ וא/ו עקרקב הריפחב      
לכו םידומעל הרידח ללוכ ,ורוביח ללוכ ,דרפנב      
רוביח עוציבל תושורדה תודובעה לכוםירמוחה      
וגוס יפל ,םלשומ הקראה      
      
ךתחב הרוזשו היולג תשוחנמ הקראה ךילומ     08.3.336

             26.00 723.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ר"ממ 53 רטמ           
      
      
      
      
      
      
      

3.80 קרפ תתב הרבעהל          
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: מחירון שינוי יזמים   .../006 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימזי יוניש ןוריחמ
'י חפסנ
 

21/04/2020
 

דף מס':     006
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
טוממ תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא      
521B י.ת יפלהעוקת תשוחנ הפוצמ הדלפ      
םע תימורט ןוטב תחוש תוברל עקרקב תיכנא      
05 תשוחנמ הקראה ךילומ , 984ןוטב הסכמ      
לית ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל ר"ממ      
תשרב הקראה לית וא ספא לית וא הקראה      
.העיבצו טוליש הכירבה תיתחתב ץצח ,תיליע      
      
לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב הקראה תדורטקלא     08.3.387
ןוטב תחוש תוברלעקרקב תיכנא העוקת 'מ 3      
ללוכ מ"ס 06 קמועבו מ"ס 04 רטוקב תימורט      

            799.00 'פמוק         83.3.80 ףיעס יפלשרדנה לכ  
      
יפל ,םילגד -2 ל הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.3.441
גוס ותואמ יונב50.50.60.80 ףיעס 80 טרפמ      
עבצב עובצו ןוולוגמ הרואתה דומע ומכ תכתמ      

            115.00 'פמוק         .טרפ יפל דומעה עבצנ וב עבצל ההז  
      
ןיירושמ עקת תיב ללוכ גח תרואת ריק רוביח     08.3.447
    45PI יטמטוא יצח םרז קספמ תפסות תוברל  
דחא לודומ לעב א"ק 01 רפמא 61 יבטוק וד      
YX2N 5.2X3 רוביח לבכו םירזיבא שגמ לע      
םוטיא תוברל עקת תיבל דעו שגמהמ ר"ממ      
ימ תרידח תעינמל ןוקיליס י"ע רוביחה רוזא      

            133.00 'פמוק         םשג  
      
למשח סדנהמ ידי לע ילמשחה ןקתמה תקידב     08.3.465
הדימב םייוקילהןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב      
תוניקתל קדובה רושיא תלבקל דע ולגתיו      
םאתהבו למשחה קוח יפלילמשחה ןקתמה      
תדועת תריסמ תוברל ,טרפמבשרדנל      
הקידבה תואצות םע ןקתמה לש הקידבוםושיר      

          1,000.00 'פמוק         חתמל ןקתמה רוביחל ורושיאו  
3.8 קרפ 3.80 כ"הס            

      
4.8 ק ר פ  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
,הנקתה ,הקפסא ללוכ הרואתה ףוג ריחמ      
רוביחל ר"ממ 5.2X3 לבכ ללוכו תוירחא      
םישורדה םירזיבאה לכו ,סנפל דעו שגמהמ      
.סנפה ךותב םינקתומההניקת הלעפהל      
      
      
      

4.80 קרפ תתב הרבעהל          
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: מחירון שינוי יזמים   .../007 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימזי יוניש ןוריחמ
'י חפסנ
 

21/04/2020
 

דף מס':     007
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
67-75W דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     08.4.135
קוושמהCEA  תרצותמ M3 1 OLATI תמגוד      
לכ ללוכו רשואמ ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש י"ע      

          2,100.00 810.40.80ףיעס יפל שרדנה 'חי           
      
דל תובוחרו םישיבכ תרואת ףוג     08.4.141
    W721-59 תמגודM5    2 OLATI תרצותמ  
    CEA ע"ש וא ,סרבינוי.מ.ש י"ע קוושמה  

          2,750.00 810.40.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכו רשואמ 'חי           
4.8 קרפ 4.80 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8 קרפ 80 כ"הס            
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: מחירון שינוי יזמים   .../008 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימזי יוניש ןוריחמ
'י חפסנ
 

21/04/2020
 

דף מס':     008
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ה ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  3.14 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ םייק רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     41.3.310

            800.00 תושרדנה תונכהה לכ 'חי           
העיטנו ןוניג 3.14 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןוניג תודובע 14 כ"הס            
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: מחירון שינוי יזמים   .../009 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימזי יוניש ןוריחמ
'י חפסנ
 

21/04/2020
 

דף מס':     009
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ם י ל ס פ ס  2.24 ק ר פ  ת ת       
      
יוניפ ללוכ ,לספס לש שדחמ הנקתהו הקתעה     42.2.901
הכרדמ תחיתפ ,ףוצירה ןוקית ,דוסיה      

            150.00 התומדקל התרזחהו 'חי           
םילספס 2.24 כ"הס            

      
ן ו ת פ ש א  4.24 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,ןותפשא לש שדחמ הנקתהו הקתעה     42.4.901
הכרדמ תחיתפ ,ףוצירה ןוקית ,דוסיה יוניפ      

             50.00 התומדקל התרזחהו 'חי           
ןותפשא 4.24 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ץוח טוהיר 24 כ"הס            
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
 

קובץ: מחירון שינוי יזמים   .../010 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימזי יוניש ןוריחמ
'י חפסנ
 

21/04/2020
 

דף מס':     010
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ק ו ר פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
קוליסו יוניפ םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ      
קוליס תולע ללוכ .שרדייש והשלכ קחרמל      
הנמטהה תורגאו השרומ תלוספ רתאל      
      
הקתעה ללוכ תמייק סובוטוא תנחת קוריפ     51.1.080
םינבא תבכרהו קוריפ ללוכ ,שדחמ התמקהו      
םינבא תמלשה תוברל ,הפש ינבאו תובלתשמ      
,העסמה לש שדחמ העיבצ ללוכ ,שרדיש לככ      
ללוכ ,הנחתה לש השגנהה תבחרו הפשה ינבא      
סובוטואה תונחתל תוכרעמ רוביח תקתעה      
תמלשומ הקתעהל דע לכהו .שרדיש לככ      

          6,100.00 'פמוק         .תקתעומה הבחרה םוקימ רודיסו  
      

             12.00 קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ רטמ          51.1.130
      

             40.00 שדחמ התחנהו תמייק הפש ןבא קוריפ רטמ          51.1.140
      
יוניפ תוברל גוס לכמ תופצורמ תוכרדמ קוריפ     51.1.150

             14.10 קוליסו ר"מ           
      
ותבכרהו תבלתשמ ןבא גוסמ ףוציר קוריפ     51.1.160

             46.60 שדחמ ר"מ           
      
תוברל דומע לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     51.1.170
וא קוליסו יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ      

             54.60 רחא םוקמב שדחמ ותנקתהו ריהז קוריפ 'חי           
      
רוב עוציבו םייק רוב לוטיב -ץעל רוב תקתעה     51.1.245
תוכרדמ תחיתפ ללוכ - שדח העיטנ      
,םיצעל תורוב רובע םיטלפסאמ/תופצורמ      
יולימ ,ק"מ 5.3 דע לש חפנב רוב תביצח      
תרזחה,טרפמה יפל טסופמוק םע תיננג המדא      
ץעל םוחית תמלשה ,התומדקל הכרדמה      
םיעצמב םייק רוב יולימ ,שרדיש לככ םיפוצירו      
,הכרדמ הנבמ תמלשהל תובכשב םיקדוהמ      
לככ הייקשה תכרעמ תקתעהו ,טלפסא/ףוציר      

          1,300.00 'פמוק         .הנשל תוירחא ללוכ לכה .שדחה רובל שרדיש  
      
י"ע ,תובלתשמ/טלפסא תכרדמ תחיתפ     51.1.350
תויווק תויתשת תחנה ךרוצל קוריפ וא/רוסינ      
בצמה תרזחהו ,מ"ס 021 דע לש קמועל      
.בלתשמ ףוציר/טלפסאה תבכש ללוכ ,ותומדקל      

            106.00 מ"ס 08 דע החיתפה בחור רטמ           
1.15 קרפ תתב הרבעהל          

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 

קובץ: מחירון שינוי יזמים   .../011 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימזי יוניש ןוריחמ
'י חפסנ
 

21/04/2020
 

דף מס':     011
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"ע , תובלתשמ/טלפסא שיבכ תחיתפ     51.1.360
תויווק תויתשת תחנה ךרוצל קוריפ וא/רוסינ      
בצמה תרזחהו ,מ"ס 021 דע לש קמועל      
ףוציר/טלפסאה תבכש ללוכ ,ותומדקל      

            146.00 .מ"ס 021 דע החיתפה בחור .בלתשמ רטמ           
      
י"ע ,תובלתשמ/טלפסא שיבכ תחיתפ     51.1.370
תויווק תויתשת תחנה ךרוצל קוריפ וא/רוסינ      
,מ"ס 003 דעו מ"ס 021-מ לש קמועל      
תבכש ללוכ ,ותומדקל בצמה תרזחהו      
החיתפה בחור .בלתשמ ףוציר/טלפסאה      

            171.00 .שרדנכ רטמ           
      
קזוח לעב מ"נחב( MSLC גוסמ ןוטבמ יולימ     51.1.390
הז ףיעס .והשלכ לדוגב םיאת ףקיהב )הובג      
שי ךכל רבעמ ,ק"מ 001 לש תומכ דע לבגומ      

            313.00 .504.1.15 ףיעסב שמתשהל ק"מ           
      
לעב מ"נחב( MSLC ןוטבמ  והשלכ יולימ     51.1.400
ףיעס .ב"ויכו םיללחב ,תולעתב )הובג קזוח      
ךכל רבעמ ,ק"מ 001 לש תומכ דע לבגומ הז      

            292.00 .504.1.15 ףיעסב שמתשהל שי ק"מ           
      
לעב מ"נחב( MSLC ןוטבמ  והשלכ יולימ     51.1.405
רובע .ב"ויכו םיללחב ,תולעתב )הובג קזוח      

            267.00 ק"מ 001 לעמ תומכ ק"מ           
      
)תטלוק ןבא ללוכ( דדוב הטילק את קוריפ     51.1.420
רובה יולימו רוניצה םוטיא ,קוליסו יוניפ תוברל      
קזוח לעב מ"נחב MSLC תבורעתב רצונה      
קוריפ ללוכ -רזוח שומיש שרדנו הדימב.הובג      

            350.00 שדח םוקימב הבכרהו ריהז 'חי           
      
, קמועו לדוג לכב החוש / הרקב את קוריפ     51.1.430
יולימו רוניצה םוטיא ללוכ ,קוליסו יוניפ תוברל      
לעב מ"נחב MSLC תבורעתב רצונה רובה      

            600.00 הובג קזוח 'חי           
      
מ"ס 001 דע רטוקב )ןוטבמ( זוקינ רוניצ קוריפ     51.1.480
תודובעה לכו הריפח ללוכ 'מ 4 דע קמועב      
חטשה תרזחהו קוליסו יוניפ תוברל תושורדה      

            242.00 ותומדקל רטמ           
      
      
      

1.15 קרפ תתב הרבעהל          
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: מחירון שינוי יזמים   .../012 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימזי יוניש ןוריחמ
'י חפסנ
 

21/04/2020
 

דף מס':     012
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
זוקינ ירוביח עוציב ךרוצל תוחוש תמאתה     51.1.999
תרנצ קוריפ ,תותיס ,הריפח ללוכ - םישרגמל      
םיחתפ לוטיב ,השדחה תרנצה ןוטיב ,תמייק      

          1,000.00 'פמוק         'בויכו םימייק  
קורפו הנכה תודובע 1.15 כ"הס            

      
א ב ו מ  י ו ל י מ  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.010
לש רקובמ קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

            122.00 וטשאא דייפידומ יפל %001 ק"מ           
      
לעפממ םירזחוממ היינב ירמוחמ אבומ יולימ     51.3.060
רפס -יללכה טרפמב שרדנה יפל .רשואמ      
הנועהו 'ד הקסיפ 40.90.40.15 'עס לוחכה      
רוזיפ ללוכ ריחמה .תוחפל 4-2A תושירדל      

             40.00 .מ"ס 02 דע לש תובכשב רקובמ קודיהו ק"מ           
      
רזופמ ,)'ג גוס עצמ( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     51.3.090
רחאל מ"ס02 לש 'סקמ יבועב תובכשב      
טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה      

             71.00 )קודיהה ללוכ ריחמה(15 קרפ- יללכה ק"מ           
      
002 דע חטש(םילבגומ םיחטשב  'א גוס עצמ     51.3.130
וא/ו רטמ 4 מ ןטק חטשה בחורש וא ר"מ      
יבועב ,) תדחוימ השירד י"פע קודיה ןפוא      
קודיהה רחאל 'סקמ מ"ס 51 דע הבכש      
יפל תשרדנ תופיפצ תגרד לכל רקובמקודיהב      

             94.50 .וטשאא דייפידומ ק"מ           
אבומ יולימ 3.15 כ"הס            

      
ת ו ע ס מ ב  ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  4.15 ק ר פ  ת ת       
      

             22.00 .שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ          51.4.410
תועסמב תויטלפסא תובכש 4.15 כ"הס            

      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  6.15 ק ר פ  ת ת       
      
בותיכ םיללוכ תוחוש/הרקבה יאת לכ יריחמ      
םע םואיתבו פ"ע םיסכמ ג"ע העבטהו      
לולכיש דיגאת /תושרה /הייריעה /הצעומה      
יפל ,תכרעמה םשו דיגאת/תושרה םש ,למס      
םיטרפה      

6.15 קרפ תתב הרבעהל          
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
 

קובץ: מחירון שינוי יזמים   .../013 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימזי יוניש ןוריחמ
'י חפסנ
 

21/04/2020
 

דף מס':     013
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
ללוכ הנמטהה תכאלמ לכ תאו הקפסא םיללוכ      
,עקרק גוס לכב הביצחה וא/ו הריפחה תודובע      
וכו ןומיס רזוח יולימ      
      
ימוג םטא םע 5-1 גרדב ןייוזמ ןוטב רוניצ      
הקפסא ללוכ,לועיתל םוטא ,הנבומ דחוימ      
שרדנה קמועב החנהו      
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןיוזמ ןוטב רוניצ     51.6.036

            403.90 ללוכ 'מ 2 דע קמועב 5 גרד רטמ           
      
מ"ס 05 רטוקב זוקינל םוטא ןיוזמ ןוטב רוניצ     51.6.076

            701.00 'מ 0.3 דע 'מ 0.2 - מ קמועב ,5 גרד רטמ           
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןיוזמ ןוטב רוניצ     51.6.116

            732.20 ללוכ 'מ 2 דע קמועב 5 גרד רטמ           
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןיוזמ ןוטב רוניצ     51.6.132

            869.00 'מ 0.3 דע 'מ 0.2 מ קמועב ,4 גרד רטמ           
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.152

            951.00 .'מ 0.4 דע 'מ0.3-מ  קמועב 4 גרד רטמ           
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.192

          1,222.00 .'מ 0.3 דע 'מ0.2-מ  קמועב 4 גרד רטמ           
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.212

          1,319.00 .'מ 0.4 דע 'מ0.3-מ  קמועב 4 גרד רטמ           
      
מ"ס 001 רטוקב זוקינל םוטא ןיוזמ ןוטב רוניצ     51.6.240

          1,244.30 ללוכ רטמ 3 דע רטמ 2-מ קמוע 1 גרד רטמ           
      
מ"ס 051 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.417

          3,500.00 ללוכ רטמ 5 דע רטמ 3מ קמועב 5 גרד רטמ           
      
םירטקב זוקינ רוניצ רוביח רובע תפסות     51.6.496

            857.00 'פמוק         .םייק אתל מ"ס 08 דע םינוש  
      
םייק וק לע זוקינ את תמקה רובע תפסות     51.6.500

            756.00 'פמוק         .)דרפנב םלושי אתה(  
      
      
      
      

6.15 קרפ תתב הרבעהל          
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: מחירון שינוי יזמים   .../014 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימזי יוניש ןוריחמ
'י חפסנ
 

21/04/2020
 

דף מס':     014
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.528
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

          5,796.00 'פמוק         .'מ 57.1  
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.532
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

          6,650.00 'פמוק         .'מ 52.2  
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.536
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

          7,208.00 'פמוק         .'מ 57.2  
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.540
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.2 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

          7,131.00 'פמוק         .'מ 52.3  
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.544
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

          7,937.00 'פמוק         .'מ 57.3  
      
,מ"ס  001/021 םינפ תודימב תינבלמ החוש     51.6.548
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

          9,551.00 'פמוק         .'מ 52.4  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.600
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 52.3 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

          10,392.80 'פמוק         .'מ 57.3  
      
,מ"ס 051/051 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.604
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
דעו 'מ 57.3 לעמ קמועב ,004D ןיממ ןוט      

          13,585.00 'פמוק         .'מ 52.4  
      
,מ"ס 012/041 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.613
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
52.5 דע רטמ 57.4 קמועב , 004D ןיממ ןוט      

          18,022.00 'פמוק         רטמ  
      

6.15 קרפ תתב הרבעהל          
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: מחירון שינוי יזמים   .../015 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימזי יוניש ןוריחמ
'י חפסנ
 

21/04/2020
 

דף מס':     015
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תודימב הפש ןבאל דומצ ינוניב ישאר ןטלוק     51.6.676
זוקינל רוח םע מ"ס 011 הבוגב 87/84 םינפ      
ע"ווש וא ןפלוו לש DM-6 תמגודכ ןוטבמ 04      
לזרבמ 052C תינקית תשרו תרגסמ ללוכ      
י"ת תשירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא הדבכ      

          2,070.00 489 'חי           
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןיוזמ ןוטב רוניצ     51.6.900

            405.00 'מ 0.3 דע 'מ 0.2 מ קמועב 5 גרד רטמ           
      

          1,000.00 'פמוק         תמייק החושל רוביחב רוניצ יחתפ םוטיא 51.6.901
זוקינו לועית תודובע 6.15 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותפו םישיבכ 15 כ"הס            
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: מחירון שינוי יזמים   .../016 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימזי יוניש ןוריחמ
'י חפסנ
 

21/04/2020
 

דף מס':     016
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  י נ ק ת מ ו  ם י מ  י ו ו ק   1.75 ק ר פ  ת ת       
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.1.196

            154.00 מ"מ 57 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ           
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.1.200

            215.00 מ"מ 011 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ           
      
גרד   9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     57.1.204

            315.00 מ"מ 061 רטוקב  ל"נכ 21 רטמ           
      
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.1.206
ךותירל םיחפסו תודובע לכ תוברל , 21      
םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע ,ילמשח      

            400.00 מ"מ 002רטוקב קמוע לכב עקרקב רטמ           
      
גרד 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.1.208
ךותירל םיחפסו תודובע לכ תוברל , 21      
םיחנומ ,רזוח יולימו לוח תפיטע ,ילמשח      

            488.00 .מ"מ 522רטוקב קמוע לכב עקרקב רטמ           
      
תחיתפ וא/ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.1.306
הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
קמוע לכבו רטוק לכב םימ תרנצ תחנה ךרוצל      
ינפל בצמל תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו      
רזוח יולימו הנבמה רוזחש תוברל החיתפה      

            245.00 .הכרדמ וא/ו שיבכה הנבמל דע MSLC-ב רטמ           
      

          1,863.80 'פמוק         3" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.1.316
      

          2,174.48 'פמוק         4" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.1.318
      

          4,792.50 'פמוק         8" רטוק רצ/בחר זירט ףוגמ 57.1.322
      
ףיקז לע 3 " רטוקב )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.1.402
הריבש ןקתמ תוברל 4 " רטוקב יתשורח      

          2,928.60 'פמוק         טרפל םאתהב  
      
ףיקז לע  2*3 '' רטוקב )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.1.403
הריבש ןקתמ תוברל 4 " רטוקב יתשורח      

          3,638.80 'פמוק         טרפל םאתהב  
      
      
      
      

1.75 קרפ תתב הרבעהל          
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: מחירון שינוי יזמים   .../017 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימזי יוניש ןוריחמ
'י חפסנ
 

21/04/2020
 

דף מס':     017
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
03 רטוקב תימורט ןוטב תילוחמ םירזיבא את     57.1.416
5.21 סמועל הסכמ תוברל קמוע לכב מ"ס      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגס םע ןוט      
םש ,למס לולכיש דיגאת תושרה םע םואיתבו      

            799.04 .ץצח תפצרו 'וכו תכרעמה םש ,דיגאתתושרה 'חי           
      
4" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.1.426

            958.32 4" -6" רטוקב והשלכ גוסמ םייק וקל 'חי           
      
3" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.1.450

            839.00 'פמוק         3" -6" רטוקב והשלכ גוסמ םייק וקל  
      
4" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.1.454

          1,089.00 'פמוק         6" -8" רטוקב והשלכ גוסמ םייק וקל  
      
4" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.1.456

          1,150.00 'פמוק         8" -01" רטוקב והשלכ גוסמ םייק וקל  
      
הייקשהל רוביח וא דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.1.484
רבעמ תוברל יטרדנטסה טרפ יפל 2" רטוקב      
לוורש םע םייק רדג ואו ןוטב ריק ואו תחתמ      

            559.15 שרדנה םוקמב מ"מ 002 רטוקב טיס יו יפ 'חי           
      
הייקשהל רוביח וא דדוב יתיב רוביחל הנכה     57.1.488
יטרדנטסה טרפ יפל     4" וא 3" רטוקב      
רדג ואו ןוטב ריק ואו תחתמ רבעמ תוברל      
מ"מ 052 רטוקב טיס יו יפ לוורש םע םייק      

            908.00 שרדנה םוקמב 'חי           
םימ ינקתמו םימ יווק  1.75 כ"הס            

      
ם י ר ז י ב א ו  ב ו י ב  ת ר נ צ  2.75 ק ר פ  ת ת       
      
הביצח וא/ו הריפח םיללוכ תוחושה יריחמ      
דע רזוח יולימ ,םיידיב וא/ו םינכמ םילכב      
הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב שיבכ      
סלגרביפמ םלוס וא הדירי יבלש תוברל      
רבחמו החונמ יחטשמ וא/ו םייניב יחטשמו      
החוש      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.074
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

            159.00 'מ 52.1 דע קמועב רטמ           
      

2.75 קרפ תתב הרבעהל          
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: מחירון שינוי יזמים   .../018 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימזי יוניש ןוריחמ
'י חפסנ
 

21/04/2020
 

דף מס':     018
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.076
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

            171.00 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב רטמ           
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.078
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

            181.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ           
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.080
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

            202.00 'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב רטמ           
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.082
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

            220.00 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב רטמ           
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.084
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

            239.00 'מ 57.3 דעו 62.3-מ קמועב רטמ           
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.086
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  002      

            274.00 'מ 52.4 דעו 67.3-מ קמועב רטמ           
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.092
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

            199.00 'מ 52.1 דע קמועב רטמ           
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.094
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

            207.00 'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב רטמ           
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.096
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

            220.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב רטמ           
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.098
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

            248.00 'מ 57.2 דעו 62.2-מ קמועב רטמ           
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.2.100
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  052      

            263.00 'מ 52.3 דעו 67.2-מ קמועב רטמ           
      
      

2.75 קרפ תתב הרבעהל          
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: מחירון שינוי יזמים   .../019 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימזי יוניש ןוריחמ
'י חפסנ
 

21/04/2020
 

דף מס':     019
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
522 רטוקב ,בויבל 001EP תורוניצ     57.2.180
57.1 דעו 62.1 מ קמועב עקרקב םיחנומ,מ"מ      

            240.00 'מ רטמ           
      
522 רטוקב ,בויבל 001EP תורוניצ     57.2.182
52.2 דעו 67.1 מ קמועב עקרקב םיחנומ,מ"מ      

            255.50 'מ רטמ           
      
522 רטוקב ,בויבל 001EP תורוניצ     57.2.184
57.2 דעו 62.2 מ קמועב עקרקב םיחנומ,מ"מ      

            286.60 'מ רטמ           
      
תחיתפ ואו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.2.526
הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
לכבו רטוק לכב בויב תרנצ תנחנה ךרוצל      
בצמל תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו קמוע      
יולימו .הנבמה רוזחש תוברל החיתפה ינפל      

            245.00 ןוילעה רטממ MSLC ב רזוח רטמ           
      
מ"ס 08 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.564
תימורט הרקת תוברל רטמ  52.1 דע קמועבו      
ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל      
"521B  55 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד      
וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 05 רטוקב חתפ םע      
זילפ תטלפ תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש      
םש, למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב      

          2,572.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה 'חי           
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.566
תימורט הרקת תוברל רטמ  52.1 דע קמועבו      
ןוט 5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל      
521B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע"55      
זילפ תטלפ תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא      
םש, למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב      

          2,874.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה 'חי           
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2.75 קרפ תתב הרבעהל          
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: מחירון שינוי יזמים   .../020 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימזי יוניש ןוריחמ
'י חפסנ
 

21/04/2020
 

דף מס':     020
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.568
הרקת תוברל רטמ  57.1 דע 62.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע 55"      
זילפ תטלפ תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא      
םש, למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב      

          2,904.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאתתושרה 'חי           
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.570
הרקת תוברל רטמ  52.2 דע 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
521B למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע 55"      
זילפ תטלפ תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא      
םש, למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב      

          3,359.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאתתושרה 'חי           
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.572
הרקת תוברל רטמ  57.2 דע 62.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B52 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
זילפ תטלפ תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא      
םש, למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב      

          4,135.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה 'חי           
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.574
הרקת תוברל רטמ  57.2 דע 62.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B52 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
זילפ תטלפ תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא      
םש, למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב      

          4,210.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה 'חי           
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.576
הרקת תוברל רטמ  52.3 דע 67.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B52 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
זילפ תטלפ תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא      
םש, למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב      

          4,629.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה 'חי           
      

2.75 קרפ תתב הרבעהל          
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: מחירון שינוי יזמים   .../021 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימזי יוניש ןוריחמ
'י חפסנ
 

21/04/2020
 

דף מס':     021
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.584
הרקת תוברל רטמ  57.3 דע 62.3-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B52 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
זילפ תטלפ תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא      
םש, למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב      

          7,228.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה 'חי           
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.2.586
הרקת תוברל רטמ  52.4 דע 67.3-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
1B52 למרכ" וא "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
זילפ תטלפ תעבט תפסות ב.ב רגסו ע"ש וא      
םש, למס עבטומ הב מ"ס 61 רטוקב      

          7,978.00 .'וכו תכרעמה םש ,דיגאת\תושרה 'חי           
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.2.596
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא  33 למרכ םגד      

            744.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי           
      
אתל מ"ס 061 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.2.638
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס ,      

            928.00 .הרקב אתל יטרדנטסה טרפ 'חי           
      
אתל מ"ס 002 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.2.640
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס ,      

            887.92 .הרקב אתל יטרדנטסה טרפ 'חי           
      
      
      
      
      
      
      

2.75 קרפ תתב הרבעהל          
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: מחירון שינוי יזמים   .../022 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימזי יוניש ןוריחמ
'י חפסנ
 

21/04/2020
 

דף מס':     022
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
אתל מ"ס 052 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.2.644
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס ,      

          1,049.00 .הרקב אתל יטרדנטסה טרפ 'חי           
      
לכב הרקב את תמקה רובע ריחמ תפסות     57.2.654
רטוק לכבו םייק בויב וק לע קמוע לכבו רטוק      
תנקתהל שרדנה לכ תוברל קמוע לכבו      
לכ ,תואיציו תוסינכה לכב החוש ירבחמ      
,בויבה תמירז תינמז הקספהל שררדנה      
רודיס ,תויתרגש אל תועשב הדובע      
טרפל םאתהב לכה )דוביע( םילעתמה      

            983.00 .הרקב אתל יטרדנטס 'חי           
      
יס יו יפ רוניצמ בויבל שרגמ רוביחל הנכה     57.2.660
    8NS   לכבו מ"מ 061 רטוקב 488 י"ת יפל  
יו יפ קקפב רוניצה הצק תריגס תוברל קמוע      
לכו רדג\ןוטב ריקל תחתמ וא ךרד רבעמ ,יס      

            190.00 ואדיו םוליצל םירודיסהו תונכהה רטמ           
      
יס יו יפ רוניצמ בויבל שרגמ רוביחל הנכה     57.2.662
    8NS   לכבו מ"מ 002 רטוקב 488 י"ת יפל  
יו יפ קקפב רוניצה הצק תריגס תוברל קמוע      
לכורדגןוטב ריקל תחתמ וא ךרד רבעמ ,יס      

            190.08 ואדיו םוליצל םירודיסהו תונכהה רטמ           
      
.א.פ/ןוטב תבלושמ תיתחת רובע תפסות     57.2.700

            600.00 .םירבחמ ללוכ מ"ס 001 רטוקב אתל 'חי           
םירזיבאו בויב תרנצ 2.75 כ"הס            

      
ת ו נ ו ש   9.75 ק ר פ  ת ת       
      
וא דדוב רטוק לכב םימ ירוביחל הנכה קוריפ     57.9.090
וא דדוב רטוק לכב םייק טנרדיה וא לופכ      
,תווצק תריגס ,םיקותינ ,תורוניצ תוברל לופכ      

            630.08 קחרמ לכל קוליס 'חי           
      
      
      
      
      

9.75 קרפ תתב הרבעהל          
5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ

 
קובץ: מחירון שינוי יזמים   .../023 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימזי יוניש ןוריחמ
'י חפסנ
 

21/04/2020
 

דף מס':     023
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דדוב ,רטוק לכב םימ רוביחל הנכה תקתעה     57.9.100
וא דדוב רטוק לכב םייק טנרדיה וא לופכ וא      
םיקותינ ,רטמ 5 דע רוניצ יעטק תוברל לופכ      
לש םלשומ עוציבל שרדנה לכו תוירבחתהו      
השירדב הנתומ םולשתהו עוציבה( הקתעה      

          1,029.00 )הדובעה ןמויב םושיר ךות חקפמה רושיאב 'חי           
      
ףיקז םע דדוב שא יובכ זרב תאבהו ןוקית     57.9.110
ןיקת בצמל 3" רטוקב רצוטש םע 4" רטוקב      
ףיקז הפלחה תוברל יטרדנטסה טרפ פ"ע      
לכ תוברל תרנצ יטק וא\ו הריבשה ןקתמ וא\ו      
לכ תמלשהו תושורדה תוירבחתהו םיקותינה      
םולשתהו עוציבה(  . טנרדיהב רסח רלח      
םושיר ךות חקפמה רושיאבו השירדב הנתומ      

          1,513.00 .)הדובע ןמויב 'חי           
      
תוברל, והשלכ רטוקב םייק םימ וק קותינ     57.9.140
הצקה תריגס,וקה ןוקיר,וקה ךותיח,וקה יוליג      
פ"ע הפיטע ינוקתו ךותירל הפיכ תואצמאב      
לשםלשומ עוציבל שרדנה לכו ןרציה תוארוה      
ריחמב הלולכ הפיכהש שגדומ(  .קותינה      

            586.00 )ףיעסה לש הדיחיה 'חי           
      
אתב רטוק לכב תואיצי וא תוסינכ לוטיב     57.9.160
תריגס תוברל קמוע לכבו רטוק לכב הרקב      
לכ ,ןוטב קקפב תואיציה וא\ו תוסינכה      
,בויב תמירז לש תינמז הקספהל שרדנה      
רודיס ,תויתרגש אל תועשב הדובע      

            656.00 .טרפה יפל רזוח יולימו )דוביע( םילעתמה 'חי           
      
רטוק לכב ,גוס לכמ רוניצ לש םיעטקב קוריפ     57.9.170
קחרמ לכל רמוחה קוליס תוברל קמוע לכבו      
תרחא הארוה יפל וא\ו קולחכ רשואמ םוקמלו      
הנתומ םולשתהו עוציבה(  דיגאת\ תושר לש      
ןמויב םושיר ךות חקפמה רושיאבו השירדב      

             71.00 .)הדובע רטמ           
      
לש הפיטשו יוטיח ,ץחל תקידב רובע תפסות     57.9.180
םהביכרמ לכ לע םימייק םימ יוק יעטק לכ      
תריגס , םישורדה תונכההו םירודיסה תוברל      
םואתב םיימוקמ םיינכרצ לש ינמז קותינו םימ      
עוציבל שורדה לכ , דיגאת \ תושרה םע      

          3,248.00 'פמוק         םלשומ ןפואב יוטיחו הקידבה  
תונוש  9.75 כ"הס            
בויבו םימ יווק 75 כ"הס            

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 
 

קובץ: מחירון שינוי יזמים   .../024 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םימזי יוניש ןוריחמ
'י חפסנ
 

21/04/2020
 

דף מס':     024
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ג י ר ח  99 ק ר פ       
      
ם י ג י ר ח  1.99 ק ר פ  ת ת       
      
,םייק הרקב אתל הסינכב בויב וק קותינ     99.1.010
מ"מ 002 דע רטוקב CVP רוניצ תפילש      

            500.00 'פמוק         .ומוקמב CVP קקפ תנקתהו  
      
,םייק הרקב אתל הסינכב בויב וק קותינ     99.1.011
מ"מ 052 דע רטוקב CVP רוניצ תפילש      

            600.00 'פמוק         .ומוקמב CVP קקפ תנקתהו  
םיגירח 1.99 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיגירח 99 כ"הס            
 

  
לכה ךס  

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

5996769-30:סקפ 6996769:לט 31357 צ"לשאר 2 םילשורי   מ"עב תיתשתו היינב הסדנה  .א .י .ש  -  ו ר פ
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: מחירון שינוי יזמים 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


