
םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 

26/06/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
םיסלפמהיפל חטשב תיללכ הביצח וא/ו הריפח      
םילכהתלבוה תא תללוכ הדובעה. תוינכתב      
ןלבקמ רתויל הדובעה לצופתו הדימב. םידבכה      
ריחמל םאתהב הביצחה תומכ עבקתדחא      
הריפחה תודובע.דלשה הנבמבשהביצחה      
ללוכ ריחמה.הביצחלןהו הריפחל ןה תוסחייתמ      
יולימ ,תושורדה תופסונהתודובעה לכ תא      
תובכשב שרדייש םוקמ לכב(ימוקמה רמוחהמ)      
םיסלפמבו תורצחב ,תוריקלדומצ מ"ס02 לש      
יפל רתאב שרדיש םוקמ לכבו,רתאב םיכומנה      
י"ע עצבתת הביצחה.חקפמה תארוה      
ללוכ ריחמה.רחא ינכמילכ לכ וא םירוסרפמוק      
רתאל ץוחמתלוספהו רמוחה יפדוע תקחרה      
בושיחו הדידמה תודובע לכ. ןלבקה ןובשח לעו      
תינכת תשגה.ךמסומ דדומ י"עועצובי תויומכה      
י"ע המותחו הכורע םיקתעה2-ב שרגמה      
תמישרב ריחמהgwd.ץבוק ללוכ דדומה      
הדובעה ירזעו ,םירמוחהלכ תא ללוכ תויומכה      
,ץעב שומש ןוגכ:הדובעהתמלשהל םישורדה      
,םינוולוגמ םיטוח ,םירפתלרקלק ,םילכ      
קיטסלפ ישלושמו ,יולג ןוטבתנגהל קיטסלפ      
יריחמ לכ.םימ יפאו םיעקשהתוניפב (םיסנוק)      
      
ןובשח לע היהת עוצבה רחאל תלוספה יוקינ      
ןינבה רתאמ הקחרהו הלבוה ללוכ ןלבקה      
ריחמה .ותוירחאבו ןלבקה י"ע עבקייש םוקמל      
וא/ו תואסנולכה תודובע .תודיחיה ריחמב לולכ      
סדנהמ תוארוה יפל עצובת םיליפורקימה      
.בתכב ורושיאו עקרקה      
      
שרדנה הבוגל תיללכ הביצח וא/ו הריפח     01.01.020
רתאל ,רתאה תולובגל ץוחמ יוניפ ללוכ חטשב      
זוכיר ,הנמטה תרגא םולשת תוברל ,השרומ      
הרויש תומוקמב רתאב בוצחה רמוחה ןוסחאו      
ראותמכ רשואמ םוקמל תלוספה יוניפו חקפמה      

126,000.00    36.00 3,500.00 .דחוימה טרפמב ק"מ   
      
תודימב דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     01.01.030
קדוהמ רפעה בטיממ רזוח יולימ תוברל .תונוש      
םוקמל קוליס וא/ו מ"ס51/02  לש תובכשב      

 14,400.00   120.00   120.00 .רשואמ ךפש ק"מ   
      
יפל %89 לש תופיפצל תמייק תיתש קודיה     01.01.050

  6,600.00     6.00 1,100.00 וה.ש.א.א דייפידומ דדמ ר"מ   
      
      

147,000.00 10.10.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../002 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     002 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
147,000.00 מהעברה      

      
      
רטוק יעקרק תת זוקינל ררוחמ ירושרש רוניצ     01.01.070
תודובע תוברל ינכטואיג דב ףוטע מ"מ 002      
ץצח יולימ ,יולימהו רוניצה הבוגב רפע      

  6,400.00   160.00    40.00 יוסיכו מ"ס 04X04 רטמ   
153,400.00 רפע תודובע 10.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

153,400.00 רפע תודובע 10 כ"הס  
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../003 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     003 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 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 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
תרחא ןייוצ םא אלא 03-ב םינוטבה לכ-1      
תרחא ןייוצ םא אלא דרפנב דדמנ ןויזה לכ-2       
היהי ריחמה דחוימה טרפמב רומאל ףסונב-3      
ןוטבה יטנמלא לש תונושה תורוצה לכל דיחא      
םוטיק רובע ריחמ תפסות לכ םלושת אלשו      
הקיצי ,ףושח ןוטיב ,םימ יפא תריצי ,תוניפ      
אל םא 'דכו תשקב וא לוגיעב הקיצי ,עופישב      
תרחא ןייוצ      
      

 11,700.00    13.00   900.00 מ"מ 3.0 יבועב ןליתאילופ תועירי עצמ ר"מ  02.01.010
      
תחתמ מ"ס02 הבוגב ןיכס דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.020

 16,500.00    30.00   550.00 מ"ס 52 בחורב דוסי תורוקל רטמ   
      

  5,200.00    40.00   130.00 מ"ס 05-02 בחורב ךא ל"נכ רטמ  02.01.030
      
תחתמ מ"ס 02 יבועב דיבילפ יזגרא עצמ      02.01.040

 63,250.00    55.00 1,150.00 .היולת הפצרל ר"מ   
      

 12,000.00 1,200.00    10.00 תונוש תודימב 04-ב ןוטבמ סנולכ שאר ק"מ  02.01.050
      
יזגרא יבג לע רתאב קוצי 04-ב דוסי תורוק     02.01.060

 64,000.00   800.00    80.00 דרפנב דדמנה ןיריטסילופ ק"מ   
172,650.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
ת ו י ו ל ת  ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  20.20 ק ר פ  ת ת       
      

  6,440.00   280.00    23.00 מ"ס 52 דע יבועב 03-ב ד"ממ תפצר ר"מ  02.02.010
      

262,200.00   190.00 1,380.00 מ"ס 52 יבועב 03-ב ןוטב היולת הפצר ר"מ  02.02.020
268,640.00 תויולת תופצרו םיפצרמ 20.20 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  30.20 ק ר פ  ת ת       
      

 94,500.00 1,350.00    70.00 מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב ריק ק"מ  02.03.010
      

 31,250.00 1,250.00    25.00 מ"ס 03 יבועב 03-ב ןוטב ריק ק"מ  02.03.020
      

 35,400.00 1,180.00    30.00 מ"ס 04 יבועב 03-ב ןוטב ריק ק"מ  02.03.030
      
םינוש םיכרואב 02 בחורב 04-ב ןוטב ידומע     02.03.040
י"ע תפטעמה ידומע לע ימרת דודיב ללוכ      

 52,500.00 1,500.00    35.00 מ"ס 3 יבועב F-03 ףצקומ ןירטסילופ תוחול ק"מ   
      
      
      

213,650.00 30.20.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../004 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     004 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
213,650.00 מהעברה      

      
      
הרוצבו םינוש םיכתחב 04-ב ןוטב ידומע     02.03.050
ידומע לע ימרת דודיב ללוכ ריחמה איהשלכ      
F-03 ףצקומ ןירטסילופ תוחול י"ע תפטעמה      

 29,000.00 1,450.00    20.00 םינוש םיכרואב מ"ס 3 יבועב ק"מ   
      

 60,000.00 1,500.00    40.00 תונוש תודימב תויכנאו תויקפוא ןוטב תורוגח ק"מ  02.03.060
      
י"ע ןיינבה תפטעמב ימרת דודיב ללוכ ךא ל"נכ     02.03.070

 17,000.00 1,700.00    10.00 מ"ס 3 יבועב F-03 ףצקומ ןירטסילופ תוחול ק"מ   
      
תונוש תודימב תונותחת 04-ב ןוטב תורוק     02.03.080
דע הדידמה .תוערגמו תוטילב תוברל      

 91,000.00 1,300.00    70.00 תוימורטה תוטלפה וא ןוטבה תרקתתיתחתל ק"מ   
      
יבחרמ לקשמב ףצקומ ןוטבמ תוגג עופיש     02.03.090

 25,200.00   560.00    45.00 04 קזוח ק"מ/ג"ק0021 ק"מ   
      
תיזחב ץוח תוגרדמ ךרואל ןוטבמ ךמות ריק     02.03.100
,רבוע דוסי ,הזר ןוטב,הריפח תוברל תיחרזמ      
ןבא גניפוק ,םינפ וד ןבא יופיצ ,ןויז ,ןוטב ריק      
לכה 'וכו )דרפנ ףיעסב גניפוקהו ןבאה(      

 66,000.00 1,200.00    55.00 עקרקה חוד םע םואיתבו םיטרפ יפל טלפמוק ק"מ   
      
תילילג ןבאה גוס ,םיכמות תוריקל ןבא יופיח     02.03.110
אבוי , ר"מ/ח"ש 021 דוסי ריחמ ,הזבוט דוביע      
הדובע ללוכ .עוציבה ינפל לכירדאה רושיאל      
תשרל ןוגיע ללוכ הלחוק םיקשימ יולימו רמוחו      
רוטקורטסנוקה תושירד יפ לע תנוולגמ      

 44,800.00   320.00   140.00 ורושיאבו ר"מ   
      
04 בחור מ"ס5 יבוע , ךמות ריקל ןבא גניפוק     02.03.120

  4,200.00   120.00    35.00 טלפמוק רמוחו הדובע ללוכ מ"ס רטמ   
550,850.00 םידומעו תוריק 30.20 כ"הס  

      
ת ו ר ק ת  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב 04-ב ןוטב תוגרדמ םיעפושמ םיחטשמ     02.04.030

  6,460.00   380.00    17.00 מ"ס 02 ר"מ   
      

  8,200.00   410.00    20.00 חותיפ תוגרדמ 52 יבועב ךא ל"נכ ר"מ  02.04.040
      

130,200.00   420.00   310.00 תונובירטל 03 יבועב ךא ל"נכ ר"מ  02.04.050
      
,58.3+ סלפמב תוגורע ןוטבה תרקת תקיצי     02.04.060

266,600.00   620.00   430.00 .מ"ס 54 = 11+43 לש יבועב ר"מ   
      
      

411,460.00 40.20.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../005 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     005 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
411,460.00 מהעברה      

      
      
52 יבועב +58.3 סלפמב מ"ממ תרקת תקיצי     02.04.070

 11,800.00   590.00    20.00 ."ב"בלש מ"ס ר"מ   
      
04 יבועב +01.3 סלפמב מ"ממ תרקת תקיצי     02.04.080

 10,600.00   530.00    20.00 ."א"בלש מ"ס ר"מ   
      
,52.8+ סלפמב תוגורע ןוטבה תרקת תקיצי     02.04.090

 59,000.00   590.00   100.00 .מ"ס 54 = 11+43 לש יבועב ר"מ   
      
מ"ס 53 יבועב +52.8 סלפמב הרקת תקיצי     02.04.100

 61,250.00   350.00   175.00 .תישקמ ןוטב ר"מ   
      
52 יבועב +52.9 סלפמב תילעמ תרקת תקיצי     02.04.110

  2,925.00   450.00     6.50 .תישקמ ןוטב מ"ס ר"מ   
557,035.00 תורקת 40.20 כ"הס  

      
ן ו י ז  ת ד ל פ  50.20 ק ר פ  ת ת       
      
י"פע םיעלוצמ הדלפ תוטומב םינוטבה ןויז     02.05.010

450,000.00 5,000.00    90.00 .םישרדנה םיכרואהו םירטקה ,תורוצה ןוט   
      

 26,500.00 5,300.00     5.00 תוכתורמ הדלפ תותשר םלוא ל"נכ ןוט  02.05.020
476,500.00 ןויז תדלפ 50.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,025,675.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../006 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     006 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ח ו ד י ק ו  ת ו א ס נ ו ל כ  30 ק ר פ       
      
ם י ח ו ד י ק ו  ת ו א ס נ ו ל כ  10.30 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
רובע םייליפורקימה וא/ו תואסנולכה ריחמ      
ותוא ךרוצ תדימב םיכמות תוריקו הנבמ דלש      
בלשב היהי םעוצבש ףא לע , הז קרפב ריחמ      
םעפמ רתוי חודקה תנוכמ תלבוה בייחמה רחא      
ךמסומ דדומ רושיא שיגהל בייח ןלבקה.תחא      
.וירחאלו עוצבה ינפל הנבמה םוקימל      
ץעוי תוארוה יפל עצובת הדובעהלכ      
תבייחמש (תפרוצמ תעד תווח האר)עקרקה      
תואסנולכה חודיק.םיטרפה לכב ןלבקה תא      
עקרקה ץעוי תוארוהל םאתהב קמועו רטוק      
ןיפולחל וא ליגר וניה סנולכה.רתאב      
שמתשי ןלבקה ,השק עלסל םיליפורקימ      
חודיקל םג תומיאתמה תוקזח תונוכמב      
תפסות אללו ךרוצה תדימב םיליפורקימ      
רחאל םיבלשב עצובי תואסנולכה חודיק.ריחמ      
תנכהו ,יפוס סלפמל חטשה רושיי      
תוינכתל םאתהב לכה.תויתשתה      
תנוכמש ןובשחב חקיי ןלבקה.םיטרפמלו      
םיבלש ינשב רתאל רבעות חודיקה      
בלשב ,ןותחתה סלפמה חודיק א בלשב:תוחפל      
חודיקה תנוכמש ךכ.ןוילע הסלפמב חודיק ב      
תחקל ןלבקה לעו תוחפל םיימעפ רתאל אבות      
.תודיחיה ריחמ תעיבקב תאז      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.30.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../007 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     007 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ךמסומ דדומ רושיא שיגהל בייח ןלבקה.      
לכ .וירחאלו עוצבה ינפל הנבמה םוקימל      
)עקרקה ץעוי תוארוה יפל עצובת הדובעה      
תא תבייחמש (ת פרוצמ תעד תווח האר      
רטוק תואסנולכה חודיק.םיטרפה לכב ןלבקה      
עקרקה ץעוי תוארוהל םאתהב קמועו      
ןיפולחל וא ליגר וניה סנולכה.רתאב      
שמתשי ןלבקה ,השק עלסל םיליפורקימ      
חודיקל םג תומיאתמה תוקזח תונוכמב      
תפסות אללו ךרוצה תדימב םיליפורקימ      
רחאל םיבלשב עצובי תואסנולכה חודיק.ריחמ      
.תויתשתה תנכהו ,יפוס סלפמל חטשה רושיי      
חקיי ןלבקה.םיטרפמלו תוינכתל םאתהב לכה      
ינשב רתאל רבעות חודיקה תנוכמש ןובשחב      
סלפמה חודיק א בלשב :תוחפל םיבלש      
ךכ.ןוילעה סלפמב חודיק ב בלשב ,ןותחתה      
תוחפל םיימעפ רתאל אבות חודיקה תנוכמש      
ריחמ תעיבקב תאז תחקל ןלבקה לעו      
דדומ רושיא שיגהל בייח ןלבקה .תודיחיה      
ןכ ומכ ,תואסנולכב זכרמב תויטס ןיאש ךמסומ      
ךשמה ינפל תאזו תואסנולכה תקידבב בייח      
.הדובעה עוציב      
      
לע הלועה תואסנולכה םוקימב הייטס לכ.      
הדובעה לספת ,סנולכה רטוקמ%5      
ןלבקה ןובשח לע ,שדחמעצובתו      
      
ךרואב ליפורקימ תואסנולכ תקיציו הריפח     03.01.020
,מ"ס 54 סנולכ רטוק תינכותל םאתהב הנתשמ      

290,000.00   250.00 1,160.00 .עקרק ץעויה תושירד לכ ללוכ ריחמה רטמ   
      
ןויזל םינוש םירטקב םיעלוצמ ןויז תוטומ     03.01.040

105,000.00 5,000.00    21.00 תואסנולכה ןוט   
395,000.00 רתאב םיחודיקו תואסנולכ 10.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

395,000.00 םיחודיקו תואסנולכ 30 כ"הס  
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../008 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     008 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ם י ק ו ל ב מ  ה י נ ב  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
לוחכה ןדגוא , ןינב תודובעל יללכה טרפמב      
ףיעסב תרחא ןיוצ םא אלא הדידמה ינפוא ללוכ      
תקיצי ינפל תונבהל םיבייח מ"ס32 ה תוריק .      
% ןלבקה ריחממ תחפוי אל םאו,ןוטבה      
ילמינימ ךתחב תוברטש תקיצי עצביו01      
" רוק םידומעהמ םיצוק תאצוה ךות02/02      
לכ . ןלבקה ח"ע היהת הדובע לכו02 "  לכ8      
מ"עמ אלל ) םישדח םילקשב םיבוקנ םיריחמה      
ללוכ ריחמה . ישאר ןלבק יריחמ םניהו (      
תוברטש תללוכ הינבה גנוטיא קבדב שומיש      
תינכות יפל תויכנא      
      

174,900.00   530.00   330.00 מ"ס 22 גנוטיא יקולבמ ץוח תוריק תיינב ק"מ  04.01.010
      
ןוטב יקולבמ מ"ס 01 יבועב םינפ תוציחמ     04.01.020

 19,500.00   130.00   150.00 םילולח ר"מ   
      

 12,600.00    90.00   140.00 מ"ס 02 יבועב ךא ל"נכ ר"מ  04.01.030
207,000.00 םיקולבמ הינב 10.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

207,000.00 היינב תודובע 40 כ"הס  
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../009 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     009 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
תופופכ הז קרפב תודובעה לכ ,םוטיא תודובע      
ןדגואה -ןינב תודובעל יללכ ,טרפמב רמאנל      
ןייוצ םא אלא הדידמ ,הינפוא ללוכ לוחכה      
תודובע רובע יארחא ןלבקה.ףיעסב תרחא      
תודובע.םינש רשע לש הפוקתל םוטיאה      
תודובעל ,םושר ןלבק י"ע עצובת םוטיאה      
םאתהבו, ןרציה תוארוהל םאתהבו םוטיאה      
התואל םיסחיתמה םינושה םינקתה תושירדל      
יריחמ. תוינקת מ"מ5  יבועב תועיריה. הדובע      
תודימב תשלושמ תוקלורו םיעופיש ןוטב      
,'דכו3:1. טנמצ טיט ןוטבמ תוחפל מ"ס 6*6      
לק-טבה תודובע.ןוטב תודובע קרפ האר      
ןוטב תודובע 20- קרפב םילולכ      
      
תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא     05.01.010
ע"ש וא רקזפ תרצות מ"מ5  יבועבתוללכושמ      
,תוקלור םוטיא474SG , דוסי תבכשתוברל      
+ םוינימולא לגרסב תוקעמל תועיריהקוזיח      
טרפמב טרופמה לכו קיטסמביתס      
.עבטומ ץצח רמגב ויהי תועיריה.דחוימה      

 32,490.00    95.00   342.00 תוקעמה ןיב יקפוא לטיהבהדידמה ר"מ   
      
ףצקומ ןרטסילופ י"ע תוגגב ימרת דודיב     05.01.020
    03-Fןוטבה תרקתל םיקבדומ ,מ"ס7  יבועב  

 20,520.00    60.00   342.00 .םח טלפסאב ר"מ   
      
ליסורוטב םיבוטר םיחטש םוטיא     05.01.030
    001-XFתובכש יתשב701  ליספוטהקיס וא  
תנכה תוברל ,ר"מ/ג"ק3  לש תיללכ תומכב      
.שרדנכ תובכשה לכו ןוטב תוקלור,תיתשתה      

  8,800.00    80.00   110.00 ןרציה טרפמ יפל טלפמוק לכה ר"מ   
      

  1,170.00     6.50   180.00 הובג ץחלב הפיטש י"ע םוטיאל תוריק תנכה ר"מ  05.01.040
      
תוינמוטיב תועיריב יופיצב תוריק םוטיא     05.01.050

 22,500.00   125.00   180.00 תוללכושמ ר"מ   
      

  9,000.00    50.00   180.00 מ"מ 05 רקלקמ הנגה תבכש ר"מ  05.01.060
      
701פוט הקיס תחירמ י"ע רשק תורוק םוטיא     05.01.070

 23,100.00    35.00   660.00 תובכש יתשב רשואמ ע"ווש וא ר"מ   
117,580.00 ץוח תוריק םוטיא 10.50 כ"הס  

      
      
      
      

117,580.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../010 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     010 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
ן מ ו א       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמב רמאנל תופופכ תודובעה לכ תורעה      
ללוכ לוחכה ןדגואה ,ןינב תודובעל יללכ      
תרחא ןייוצ ןכ םא אלא הדידמהינפוא      
רמאנל תופופכ תודובעה לכ:טרופמהףיעסב      
ללוכ לוחכה ןדגואה ,ןינב תודובעליללכ טרפמב      
תרחא ןייוצ ןכ םא אלא הדידמהינפוא      
בייח ןלבקה עוציבה ינפל:טרופמהףיעסב      
תרוצ ללוכ הדובעהלכל םיטרפ שיגהל      
ינפל חקפמהמ רושיאלבקל מ"ע םירוביחה      
תודימל תוסחייתמ תודימה לכ.עוצבה      
יפנכ לש תויפוס תודימ.ריקבחתפה      
רחאל ל"נל ומאתוי תונולחהותותלדה      
תללוכ הדובעה ,םינוולוגמה םיפוקשמהתבכרה      
תא :ללוכ ריחמה.םירזיבאהו םיפוקשמהלכ תא      
,ףנכה לש ןהוףוקשמה לש ןה עבצה תדובע      
עבצ תובכששולש תאו לטריבש ץע ןגמ עבצ      
חפ יפוקשמ :ללוכ ריחמה.תוידיה לש לקינה      
ללוכו תוינכתה פ"ע תושורדהתודימב םינוולוגמ      
הדולח דגנ ןגמ עבצ תובכש יתשבהעיבצ ,יוקינ      
לש לאר ןווג יפל רואילופ תובכש יתשולעפמב      
ריחמה.תוינכתב ןמוסמ ןווגה ,"טלרינ"גולטק      
תבכרומההפוקש ןוחטב תיכוכז גוגיז :ללוכ      
יתשמ      
      
:ללוכ ריחמה.מ"מ3+3=6 תוחפ לש תובכש      
תומישרב םישרדנה םירזיבאה לוזרפ      
וא םירדנליצ,םילוענמ ,תוידי ,םיריצ .םיטרפבו      
רחא לוזרפ רזיבאלכו םירפוטסו םיימינפ םירגס      
רטסמ" תוחתפמ עברא קפסי ןלבקה.שרדנש      
םיטרפ שיגהל בייח ןלבקה . תותלדה לכל "ייק      
תרציימה הרבחה י"ע 1:1 לש מ"נקב םיטרופמ      
ןלבקה. עוצבה ינפל ןנכתמה רושיא תלבקו      
דע מ"נקב םיטרופמ םיטרפ שיגהל בייח      
ןנכתמה רושיא תלבקו תרצימה הרבחה י"ע1:1      
עוצבה ינפל      

תויללכ תורעה 10.60 כ"הס            
      
ן מ ו א  ת ו ר ג נ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
תוחתלמבו םיתורשב ץעה תותלד לכ      
המיאתמ תוירחאו םימל תודימע תולעבויהי      
      
      
      
      

20.60.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../011 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     011 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
דח תיריצ החיתפל תלד 1-נ  טירפ     06.02.010
טנקפוטש ףנכ.מ"ס 012/08 תודימב תיפנכ      
ינשוג קוב ץע תרגסמו דרובסקלפ יולימב      
.ע"ש וא "רוביצ ינבמל חירב בר" תמגוד.ימינפ      
לכ ללוכ.לכירדא תריחבל ןווגו םגד      

  2,500.00 2,500.00     1.00 תומישר האר .םישרדנה םירזיבאה 'חי   
      
תיפנכ דח תיריצ החיתפל תלד 2-נ  טירפ     06.02.020
טנקפוטש ףנכ.מ"ס012/09  תודימב השיגנ      
.ימינפינשוג קוב ץע תרגסמו דרובסקלפ יולימב      
םגד.ע"ש וא "רוביצ ינבמל חירב בר" תמגוד      
םירזיבאה לכ ללוכ.לכירדא תריחבל ןווגו      

 15,900.00 2,650.00     6.00 תומישר האר .םישרדנה 'חי   
      
תיפנכ דח תיריצ החיתפל תלד 3-נ  טירפ     06.02.030
טנקפוטש ףנכ.מ"ס012/001  תודימב השיגנ      
.ימינפינשוג קוב ץע תרגסמו דרובסקלפ יולימב      
םגד.ע"ש וא "רוביצ ינבמל חירב בר" תמגוד      
םירזיבאה לכ ללוכ.לכירדא תריחבל ןווגו      

  8,250.00 2,750.00     3.00 תומישר האר .םישרדנה 'חי   
      
תיפנכ דח תיריצ החיתפל תלד 4-נ  טירפ     06.02.040
טנקפוטש ףנכ.מ"ס012/011  תודימב השיגנ      
.ימינפינשוג קוב ץע תרגסמו דרובסקלפ יולימב      
םגד.ע"ש וא "רוביצ ינבמל חירב בר" תמגוד      
םירזיבאה לכ ללוכ.לכירדא תריחבל ןווגו      

  5,700.00 2,850.00     2.00 תומישר האר .םישרדנה 'חי   
      
טרופמכ טלפמוק לכה ןותחת חבטמ ןורא     06.02.190
ןורא  )דרפנב דדמנ שישה חטשמ (המישרב      
הדימה יפל ןותחת ןורא  ,הדימה יפל ןוילע      
םינפ הקימרופ הפוצמ מ"מ 81 ץיוודנס יושע      
תוידי   הפצר לנפ יונב לנפ  בג םע ץוחו      
ללוכ   מ"מ 821 ליימוד -סמ 2297 הטסרונ      
תריחב יפל ןווג פט הקימרופ יופיצ  תוריגמ      

  7,500.00 1,500.00     5.00 לכירדאה ר"מ   
      
טרופמכ טלפמוק לכה  ןותחת םיתורישב ןורא     06.02.200
ןורא  )דרפנב דדמנ שישה חטשמ (המישרב      
מ"מ 81 ץיוודנס יושע  תודימה יפל ןותחת      
יונב לנפ בג םע ץוחו םינפ הקימרופ הפוצמ      
ליימוד -סמ 2297 הטסרונ תוידי   הפצר לנפ      
תריחב יפל ןווג פט הקימרופ יופיצ 8 מ"מ 821      

  7,500.00 1,500.00     5.00 לכירדאה ר"מ   
      
      
      
      

 47,350.00 20.60.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../012 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     012 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 47,350.00 מהעברה      

      
      
תודימ ,מ"מ31 יבועב הפסרטמ םירקול 41-נ     06.02.210
ריקל רבוחמ ,תינכת יפל לקוצ םע ,תינכת יפל      
, םירוביח , היצקורטסנוק ללוכ מ"מ05 לכ      

 19,200.00 4,800.00     4.00 רורווא יחתפ תוברל ,תוידיו םיריצ 'חי   
 66,550.00 ןמוא תורגנ 20.60 כ"הס  

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
רפרפ יריצ 3  תוללוכ חפה תותלד      
םע יק רטסמל םאתומ רדניליצ לוענמ,תוחפל      
רוצעמ תנקתה ,ןוסיר ןונגנמ,ימינפ רפרפ      
רמגב לכה ,םאות הדלפ ףוקשמו הפצרב תלד      
תותלד.'רדא תריחבל ןווגב רונתב יסקופא עבצ      
2121 י"ת יפל ועצובי שא תוניסח      
      
טירפ רפסמ 002/09  תודימ מ"ממל ףדה תלד     06.03.010

  5,000.00 5,000.00     1.00 1-מ 'חי   
      
שדח רוד 001/001  תודימ מ"ממל ףדה ןולח     06.03.020
רוא חתפל המינפ עפתשמ פיק יירק ןולח ללוכ      

  4,800.00 4,800.00     1.00 2-מ טירפ רפסמ ןיינבב 'חי   
      
יפל ינקת מ"ס011 הבוגב  הדלפ הקעמ     06.03.030
טירפ רפסמ םלשומ ןקתומ תומישרב ראותמה      

128,000.00   800.00   160.00 3-מ רטמ   
      
"ח" תרוצב תונובירטה תוגרדמב די זחאמ     06.03.040
5.1" רטוקב 403 )הטסרוינ ( מ"בלפ רוניצמ      

 19,500.00   650.00    30.00 םלשומ ןקתומ הטזור םע 'חי   
      
תודימב ריווא גוזימ תכרעמל רזוח ריווא סירת     06.03.050

  6,000.00 1,000.00     6.00 1.45X1.45 'חי   
      
תויביטרוקדו םינכט םיללחל רורווא תופפר     06.03.060
יסקופא עבצ רמג .טוטרש יפל תונוש תודימב      

 38,250.00   450.00    85.00 'רדאה תריחבל ןווגב רונתב השקומ ר"מ   
      
תילגנא רצח לעמ הכרדמה סלפמב הכבס תשר     06.03.070

  7,200.00   900.00     8.00 'סנוק טרפ יפל ר"מ   
      

  1,600.00   800.00     2.00 ץוח 8" רטוק הדלפ ריווא רוניצ 'חי  06.03.080
      

  1,600.00   800.00     2.00 םינפ 8" רטוק הדלפ ריווא רוניצ 'חי  06.03.090
      

  1,100.00   550.00     2.00 4" רטוק הדלפ רוניצ 'חי  06.03.100
      

  1,200.00   600.00     2.00 4" רטוק תרנצ רבעמ רוניצ 'חי  06.03.110
214,250.00 30.60.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../013 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     013 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
214,250.00 מהעברה      

      
      
זחמה רטוק חותיפו ץוח תוגרדמל די זחאמ     06.03.120

  2,535.00   195.00    13.00 טלפמוק לכה , עבצו ןווליג ללוכ ריחמה מ"מ23 רטמ   
      

  8,550.00   570.00    15.00 עבצו ןווליג ללוכ ריחמה תוגרדמ הקעמ רטמ  06.03.130
      
מ"ס 011X08 תודימב להק יבשומ הקעמ     06.03.140

 25,000.00   500.00    50.00 עבצו ןווליג ללוכ ריחמה רטמ   
      
מ"ס 001X001 רוא חתפ גגל חתפ יוסיכ/תלד     06.03.150

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק לכה ןוולגמ חפ תפטעמ 'חי   
      

 28,000.00 7,000.00     4.00 3-מ טירפ םוריח תאיצי תלד 'חי  06.03.160
      
7-מ 6-מ תומישרב ראותמה יפל תיכוכז הכעמ     06.03.170

  8,250.00   550.00    15.00 8-מ ר"מ   
      
ללוכ 5-מ טירפ יפל "ח" תרוצב די זחאמ     06.03.180

  6,930.00   110.00    63.00 טלפמןק הנקתה 'חי   
295,115.00 הדלפ תורגסמ 30.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

361,665.00 ןמוא תורגסמ תודובע תורגנ תודובע 60 כ"הס  
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../014 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     014 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
0.7 ק ר פ  ת ת  00.70 ק ר פ  ת ת       
      
0.70 קרפ תת      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
      
םיללוכ ,עקרקב םיחנומה תורונצה יריחמ .3      
יגוס לכב הביצחה  וא/ו  הריפחה  תדובע תא      
.עקרקה      
      
,םייולגה תכתמה יקלח לש םיריחמה לכ .4      
םאתהב העיבצה  תא םיללוכ ,םירזיבאו תרנצ      
.  טרפמל      
      
תרזחהו תוריק ינוקית תוללוכ תודובעה לכ .6      
. ותמדוקל בצמה      

0.7 קרפ תת 00.70 כ"הס            
      
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  ת ר נ צ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
םיחנומה םירזיבאהו תורונצה יריחמ .1      
וא/ו הריפחה תדובע תא םיללוכ ,עקרקב      
לש םיריחמה לכ .2 .עקרקה יגוס לכב הביצחה      
העיבצה תא םיללוכ םייולגה תכתמה יקלח      
      
רטוקב רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.010
ללחב םייולת םייולג םינקתומ םירק  םימל 3"      
םיחפס תוברל ריהמ רבחמב םירבוחמ ,הרקת      

  4,625.00   185.00    25.00 . ןוטב תפיטעו רטמ   
      
רטוקב רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.020
ללחב םייולת םייולג םינקתומ םירק  םימל 2"      
םיחפס תוברל תוגרבהב םירבוחמ , הרקתה      

  6,200.00   155.00    40.00 . ןוטב תפיטעו רטמ   
      
,מ"מ 36 רטוקב םירק םימל םייטסלפ תורונצ     07.01.030
םינקתומ , ןלוגה רעש סקיפ םגד ,42 גרד      
, ןוטב תפיטע ללוכ םירבעמו תוריקב םייומס      

  7,500.00   150.00    50.00 . םירבעמו םירוביח ,םיחפס תוברל רטמ   
      
,מ"מ 23 רטוקב םירק םימל םייטסלפ תורונצ     07.01.040
םייומס םינקתומ , לוגיטלומ םגד ,42 גרד      
תוברל , ןוטב תפיטע ללוכ םירבעמו תוריקב      

  6,000.00   100.00    60.00 . םירבעמו םירוביח ,םיחפס רטמ   
      

 24,325.00 10.70.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../015 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     015 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 24,325.00 מהעברה      

      
      
םימחו םירק םימל  בלוצמ ןליתאילופ תורונצ     07.01.050
מ"מ 61  רטוקב )לוגיטלמ( םוינימולא ןיערג םע      
תוברל םירבעמו תוריקב םייומס םינקתומ      

 21,700.00    62.00   350.00 . ןוטב תפיטעו רוביח יחפס רטמ   
      

 11,700.00    65.00   180.00 ל"נכ הנקתה , לוגיטלומ מ"מ 02 רטוק ךא ל"נכ רטמ  07.01.060
      

  9,000.00    75.00   120.00 ל"נכ הנקתה , לוגיטלומ מ"מ 52 רטוק ךא ל"נכ רטמ  07.01.070
 66,725.00 םימחו םירק םימ תרנצ 10.70 כ"הס  

      
,ם י ז ר ב  ,ם י פ ו ג מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ו ת ס ש       
      

    520.00   130.00     4.00 ביגש , הזנורבמ ,4/3"  רטוק םיירודכ םיזרב 'חי  07.02.010
      

  1,200.00   150.00     8.00 ביגש , הזנורבמ ,1"  רטוק םיירודכ םיזרב 'חי  07.02.020
      
2" הפירש זרב ללוכ , תינקת שא יוביכ תדמע     07.02.050
2" רטוקב םיקונרז 2 , ץרוטש דמצמ םע      
קנזמ , ץרוטש ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו      

  9,600.00 2,400.00     4.00 'פמוק . ירודכ זרב םע 2" סוסיר/ןוליס  
      
,תלעונ תלד םע סלגרביפמ יוביכ דויצל םיזגרא     07.02.060

  1,400.00   350.00     4.00 'פמוק ריקל םירבוחמ ,מ"ס 03/08/021 תודימב  
      

  1,200.00   300.00     4.00 ג"ק 6 השבי הקבא יפטמ 'חי  07.02.070
      
ןורא תוברל 6022 י"ת יפל ינקת שא ןולגלג     07.02.080

    800.00   800.00     1.00 סלדרבפ 03/08/08 'חי   
 14,720.00 םימותסש ,םיזרב ,םיפוגמ 20.70 כ"הס  

      
ד ו ד י ב  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ CVP ילוורשב ןתירואילופ דודיב ריחמ .1      
. תיתשורח הקיציב דודיבהו לוורשה ריחמ      
רטוקו גוס לכמ רזיבא לש דודיבה תולע      
תרנצ רטמ לש דודיבכ בשוחת      
      
ילוורשמ םימח םימ תורונצל דודיב     07.03.010
תורונצל ,2/1"-4/3"  יבועב "סקלפמרא"      

  8,750.00    35.00   250.00 יס.יו.יפ-מ קיבד טרס ללוכ 1" דע רטוקב רטמ   
  8,750.00 דודיב 30.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../016 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     016 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
בויבו ןיחולד  תרנצל םיחפסה לכ  :תורעה      
ילעב ויהי - היולג החנהב )קיטסלפמו תכתממ(      
ןיע ילב וא םע םיחפסה יריחמ .תרוקיב ןיע      
.הז הזוח תרגסמב םיהז ויהי תרוקיב      
      
םינקתומ ,מ"מ 04 רטוקב ,ןליפורפילופ תורונצ     07.04.010
, םיחפס תוברל ,יולימב וא ,םייומס  ,םייולג      

  7,500.00    75.00   100.00 . ןוטב תפיטעו רטמ   
      
םינקתומ ,מ"מ 05 רטוקב ,ןליפורפילופ תורונצ     07.04.020
, םיחפס תוברל ,יולימב וא ,םייומס  ,םייולג      

  7,600.00    95.00    80.00 . ןוטב תפיטעו רטמ   
      
ההובג תופיפצב  ןליתאילופ תורונצ     07.04.030
    )E.P.D.H( םייולג םינקתומ מ"מ 011  רטוקב,  
תפיטעו , םיחפס תוברל ,יולימב וא ,םייומס      

 32,400.00   162.00   200.00 )םשג ימ זוקינ + םיכפש (. ןוטב רטמ   
      
ההובג תופיפצב  ןליתאילופ תורונצ     07.04.040
    )E.P.D.H( םייולג םינקתומ מ"מ 061  רטוקב,  
תפיטעו , םיחפס תוברל ,יולימב וא ,םייומס      

  7,875.00   225.00    35.00 )םיכפש (. ןוטב רטמ   
      

    840.00   120.00     7.00 4" רטוק C.V.P רורווא  עבוכ 'חי  07.04.050
      
תרוקיב תספוק ,יפות םוסחמ ,הפצר םוסחמ     07.04.060
םייושע מ"מ 05/001 רטוקב הליגר וא תלפונ      
תשרו תעבורמ תרגסמ תוברל ןליפורפילופמ      

 10,000.00   250.00    40.00 . זילפמ גרבומ הסכמ וא 'חי   
      
ןליתאילופמ מ"מ 001/002 הפצר םוסחמ     07.04.070
תשר םע )E.P.D.H( ההובג  תופיפצב      
תרצות תעבורמ תרגסמב תגרבומ הטסורינמ      

  2,200.00 1,100.00     2.00 .ה.פ.מ 'חי   
      

  1,000.00   250.00     4.00 4" זקנ םשג ימ טלוק 'חי  07.04.080
      

    800.00   200.00     4.00 . 4" רטוק הדלפמ ןותחת בזרמ אצומ 'חי  07.04.090
      
6" רטוק ןבלוגמ חפמ םשג ימ זוקינ רוניצ     07.04.100
הפצרל דע גג זוקינ תלעתמ זקנמ יולג ןקתומ      
תריחב יפל העיבצו תינוציח הנקתה תוברל      

 15,000.00   250.00    60.00 . ןותחת 6" בזרמ אצומ + לכירדאה רטמ   
      

  2,500.00   250.00    10.00 . תינכותב טרפ יפל ןוטבמ תימורט תינגא 'חי  07.04.110
 87,715.00 רורוויאו םיזקנ תכרעמ 40.70 כ"הס  

      
      
      

קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../017 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     017 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  50.70 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז י ב א ו       
      
ויהי סרחמ םיירטינסה םילכה לכ ).1(  :תורעה      
.'א גוסמ      
      
תרצות תמגודכ היולת ןבל סרחמ הלסא     07.05.010
סופיט הסכמו בשומ ללוכ , "םטול םגד -הסרח"      
לכימ ללוכ , םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ      
לכימה לש תמדקומ הנקתהו  יומס החדה      

 18,200.00 1,300.00    14.00 . יומסה 'חי   
      
די זחאמ ללוכ םיכנל תדעוימ ךא ל"נכ הלסא     07.05.020
תושיגנה ץעוי תושירד יפל ינקת הטסורינמ      

  5,400.00 1,800.00     3.00 . יומס החדה לכימ תוברל 'חי   
      
הנקתהל ילבוא ינחלוש ,ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.05.040
תפקר" םגד "הסרח" תרצות תמגודכ הנותחת      
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ ," ןותחת      

  5,320.00   380.00    14.00 ךרע הווש וא , ןופיסו 'חי   
      
מ"ס 53/06/06 תודימב ןבל סרחמ חבטמ רויכ     07.05.050
תריחב יפל" םגד "הסרח" תרצות תמגודכ      
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ "לכירדאה      

    450.00   450.00     1.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו 'חי   
      
תמגודכ ןבל סרחמ 'מס 04/04 םיכנ רויכ     07.05.060
םע םלשומ ןקתומ הרטפ םגד "הסרח" תרצות      

  1,500.00   500.00     3.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו םירזיבאה לכ 'חי   
      
הנקתה תוברל םרזמ ללוכ ןבל סרחמ הנתשמ     07.05.070

  2,040.00   680.00     3.00 לכירדא תריחב יפל םגד זוקינו םימל רוביחו 'חי   
      
- העינמרג תרצות ינקת ריהמ םימ םמחמ     07.05.090
םינקתה ןוכמ רשואמ הסדנה פ.ח.ש י"ע אוביי      
דרשמ תויחנהל םאתומו 2545 י"ת יפל      
ל הקפסא תולודג תוקיפסל םיאתמ ,  תואירבה      
הרקת ללחב היילת תוברל ..וכו תוחלקמ שש      

 18,000.00 4,500.00     4.00 . טלפמוק הלעפה , למשחו םימ תרנצל רוביח 'חי   
      
זרב תוברל "רוקמא" תרצות היתש ימ ררקמ     07.05.100
םימ 'קנל תורבחתהו םורכ הפוצמ היתש      

  6,000.00 3,000.00     2.00 'פמוק . תינכות יפל הפצר םוסחמו  
 56,910.00 ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 50.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../018 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     018 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  ,ם י מ ר ז מ  ,ם י ז ר ב  60.70 ק ר פ  ת ת       
      
םרזמ וא/ו זרב וא/ו הללוס ריחמ :הרעה      
תוברל - הדימעב שיש וא רויכה לעמ הנקתהל      
לכו ,ןיירושמ שימג רוניצ םע "לינ" יזרב /זרב      
םיזרבה לכ , תמלשומ הנקתה םשל שרדנה      
םימרזמ , ךרד 3 ץוברטניא , םימ תוללוס      
תיניע םע םיינורטקלא ויהי תונתשמו תולסאל      
םיסחייתמ םיפיעסה לכ . תיטמטוא הלועפל      
. רצומ / רמוחה תנקתהו הקפסאל      
      
ךרוא תבבותסמ הרצק היפ ,הדימעב הללוס     07.06.010
"תמח" תמגודכ .םורכ רומיג מ"מ 241 היפ      
הווש וא ,  241003 ט"קמ ,"ורגלא" תרדיסמ      

  4,480.00   320.00    14.00 .ךרע 'חי   
      
הכורא היפ פע הדימעב ןוחבטמ רויכל הללוס     07.06.020
םורכ רומיג מ"עוש וא תמח תמגוד תבבותסמ      
רזעה רמוח לכו לינ יזרב תוברל םלשומ      

    450.00   450.00     1.00 . המלש הנקתהל 'חי   
      
י"ע הלעפה , הדימעב ,םיכנל םירק םימ זרב     07.06.030

  1,740.00   580.00     3.00 P-507 "וטסרפ" תמגודכ טומ 'חי   
      
הייומס הנקתה , הנתשמל ינורטקלא םרזמ     07.06.040
וא ןרטש תרצות , RETIPUJ 0302 םגד ריקב      
לכה , םיאתמ יאנש וא הללוס םע , מ"עוש      

  6,900.00 2,300.00     3.00 . הלעפהו הנקתה ללוכ טלפמוק 'חי   
      
+ ימינפ ףוג :ללוכה ןוחלקמל ךרד 3 ץופרטניא     07.06.050
תמגודכ . ךרד 3 ריק תכרעמל ינוציח יוסיכ      
+ ךרע הווש וא ."טסרווא" תרדסמ "תמח"      

 15,400.00 1,100.00    14.00 . שימג רוניצו תחלקמ שאר 'חי   
      
תרצות תמגודכ ריקהמ מ"מ 001 ךפוש זרב     07.06.060
תידי  םע 802003 ט"קמ 2/1" רטוק "תמח"      

    450.00   150.00     3.00 טילקב 'חי   
 29,420.00 תונוש ,םימרזמ ,םיזרב 60.70 כ"הס  

      
ת ו ד ב ע מ  י ר ו ש י א  70.70 ק ר פ  ת ת       
      
תכמסומ הדבעמ רושיא איצמהל ןלבקה לע     07.07.010
היצלטסניאה תכרעמל מ"עוש וא פוטוזיא ומכ      
לעו םיקלחה לכ 5021 י"ת יפל שא יוביכו      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק EDAMSA תוינכת ללוכ ונובשח  
  3,000.00 תודבעמ ירושיא 70.70 כ"הס  

      
      
      
      

267,240.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../019 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     019 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  02.80 ק ר פ  ת ת       
      
"נ"פ" ,"וילאמ הבכ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     08.20.010
ללוכ םייולג וא םייומס ,מ"מ 52 רטוקב      

  2,400.00     8.00   300.00 רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
"נ"פ" ,"וילאמ הבכ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     08.20.020
ללוכ םייולג וא םייומס ,מ"מ 23 רטוקב      

  2,400.00    12.00   200.00 רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
05 רטוקב םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.20.030

  4,200.00    21.00   200.00 הכישמ לבח םע ,מ"מ רטמ   
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     08.20.035

  1,800.00    60.00    30.00 לזרב יקוזיח תוברל תנוולוגמ לזרב תשרמ רטמ   
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     08.20.040

  5,280.00    66.00    80.00 לזרב יקוזיח תוברל תנוולוגמ לזרב תשרמ רטמ   
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 003 בחורב תולעת     08.20.050

  4,250.00    85.00    50.00 לזרב יקוזיח תוברל תנוולוגמ לזרב תשרמ רטמ   
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 003 בחורב תולעת     08.20.060
וא הנבמ לע תועובק ,עובצ וא ןבלוגמ חפמ      
,לזרב יקוזיחו הסכמ ללוכ הרקתהמ תויולת      
יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תויווז ,תותשק      

  1,050.00   105.00    10.00 הקראה רטמ   
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     08.20.070
וא הנבמ לע תועובק ,עובצ וא ןבלוגמ חפמ      
,לזרב יקוזיחו הסכמ ללוכ הרקתהמ תויולת      
יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תויווז ,תותשק      

  7,000.00    70.00   100.00 הקראה רטמ   
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     08.20.080
וא הנבמ לע תועובק ,עובצ וא ןבלוגמ חפמ      
,לזרב יקוזיחו הסכמ ללוכ הרקתהמ תויולת      
יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תויווז ,תותשק      

  6,500.00    65.00   100.00 הקראה רטמ   
 34,880.00 םיליבומ 02.80 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  03.80 ק ר פ  ת ת       
      
5.1x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.010
וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  3,000.00    10.00   300.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
      

  3,000.00 03.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../020 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     020 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,000.00 מהעברה      

      
      
5.2x3 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.020
וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  4,000.00    10.00   400.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
5.1x7 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.030
וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  3,000.00    12.00   250.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
5.2x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.040
וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  4,800.00    12.00   400.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      

  1,250.00     5.00   250.00 8.0x2 ךכוסמ תרושקת לבכ רטמ  08.30.070
      
)םידיג 61( תוגוז 8 ךכוסמ תרושקת לבכ     08.30.080
    7-TAC רדתב הדימעל ZHM 006 יפל  

  3,000.00    10.00   300.00 DIN44312-5 רטמ   
 19,050.00 םיכילומו םילבכ 03.80 כ"הס  

      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוינכתהו תונקתה יפל דוסי תוקראה     08.40.010
יוסיכ ,רושיגה תעבט עוציב תוברל תונכדועמה      
רוביחה ספ ,רבוע דוסי ןיאש םיעטקב ןוטב      
ללוכ ץוחה תואיצי ,םילאיצנטופה תאוושה ספל      
תקראהל תואיציו ריקב העוקש הספוק      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק קוחה יפל םינוש םיתוריש  
      
ץוחה תואיצי רובע ריקה לע תואספוק     08.40.020

    480.00   120.00     4.00 טולישהו םירוביחה תוברל ,דוסיה תקראהמ 'חי   
      
תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.40.030
םיגרב ללוכ מ"מ 05X5 ךתחב תיטילורטקלא      

    300.00   300.00     1.00 קוחכ םירוביחו טולש זילפ תועבטו 'חי   
      
52 תשוחנ ךילומב םימ תרנצל הקראה תדוקנ     08.40.040

    180.00   180.00     1.00 תינקת הלשו ןגמ תרנצ ללוכ ר"ממ 'קנ   
      
ןינבה יקלח לכב תיטסוקא הרקת תקראה     08.40.050
הלשו ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ תועצמאב      
הקראהה תדוקנ םוקימ ןומיס םע ,תינקית      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק המיאתמ הקבדמ י"ע תיטסוקא הרקתל תחתמ  
      
לאיצנטופ תאוושהל תדרפנ הקראה תדוקנ     08.40.060
דע תשוחנ ךילומו רטוק מ"מ 02 ףכירמ רוניצב      
זוכרב AP ספל דחא הצקב תרבוחמ ,ר"ממ 61      

    750.00   150.00     5.00 'פמוק יתכתמה טנמלאל ינשה הצקבו תוקראה  
  7,710.00 04.80.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../021 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     021 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,710.00 מהעברה      

      
      
,תשר( תרושקתהו למשחה תולעת לכ תקראה     08.40.070
תועצמאב ןקתמה יקלח לכב )תומלוסו חפ      
םע ,תינקית הלשו ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ      
הקבדמ י"ע הקראהה תדוקנ םוקימ ןומיס      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק - המיאתמ  
      
יקלח לכב ריווא גוזימה תולעת לכ תקראה     08.40.080
ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ תועצמאב ןקתמה      
תדוקנ םוקימ ןומיס םע ,תינקית הלשו      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק - המיאתמ הקבדמ י"ע הקראהה  
 12,210.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 כ"הס  

      
1E י ש א ר  ל מ ש ח  ח ו ל  06.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ לע 2-93416 ןקת יפל ועצובי למשח תוחול      
ויקלח      
      
למשח חול הנבמ הנקתהו הלבוה הקפסא     08.60.010
מ"ס 04 קמועב הדלפ חפמ יושע ,ישאר      
םע דבלב תיתיזח השיג הפצרה לע הדמעהל      
טרפמלו תוינכתל םאתהב יונב ,תלדו םילנפ      
הריבצ יספ ,קוזיח יספ ,םילנפ ללוכ ,ינכטה      
רזעה דויצ לכ ללוכו ,םייוסיכ ,רפמא 004      

 30,000.00 5,000.00     6.00 הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה ר"מ   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.020

  2,700.00    45.00    60.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
םע יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.030

    240.00   120.00     2.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,הליענ רודיס 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.040

  1,800.00   180.00    10.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.050

  1,680.00   210.00     8.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
רפמא 052x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.080
תרצות רזע יעגמ ללוכ ,ןוויכל תנתינ תיטנגמו      

  3,800.00 3,800.00     1.00 קירטקלא רדיינש וא BBA 'חי   
      
רפמא 061x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.090
תימרת הנגהב רפמאוליק 42 קותינ רשוכ      
תצרות רזע יעגמ ללוכ , ןוויכל תנתינ תיטנגמו      

  1,700.00 1,700.00     1.00 קירטקלא רדיינש וא BBA 'חי   
      
      

 41,920.00 06.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../022 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     022 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 41,920.00 מהעברה      

      
      
רפמא 08x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספממ     08.60.100
תימרת הנגהב רפמאוליק 42 קותינ רשוכ      
תצרות רזע יעגמ ללוכ , ןוויכל תנתינ תיטנגמו      

  2,400.00   800.00     3.00 קירטקלא רדיינש וא BBA 'חי   
      

  1,250.00   250.00     5.00 םרז קספמל הקספה לילס 'חי  08.60.130
      
ןשע/שא יוליג תייזכרמ רובע הארתה תדיחי     08.60.140

  1,200.00 1,200.00     1.00 מ"עב הרקב גצמ תרצות B655-OSI-21 םגד 'חי   
      
בצמ םע רפמא 52x1 ףילחמ םרז קספמ     08.60.150

    600.00   100.00     6.00 קספומ 'חי   
      
תורונ ללוכ  ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ     08.60.160

    495.00    55.00     9.00 דליטלומ 'חי   
      

  1,200.00   120.00    10.00 A61 נ"זל יבטוק וד דעצ רסממ 'חי  08.60.170
      
MH 191-CETAS םגד ילטיגיד דדומ בר     08.60.180
םדקמ ,קפסה ,רדת ,םימרז ,םיחתמ : תדידמל      
םאתמ ללוכ היגרנאו שוקיב איש ,קפסה      
יעגמ ללוכ תרושקת ילבכו םיבשחמ תרושקת      

  2,450.00 2,450.00     1.00 רזע 'חי   
      
לש רצק םרזב דמוע ,V082 רתי חתמ ןגמ     08.60.190

  2,300.00 2,300.00     1.00 יבטוק AK001, 4 'חי   
      

    480.00   120.00     4.00 רפמא 5/052 דע םרז הנשמ 'חי  08.60.200
      

    480.00   240.00     2.00 .רפמא 4-4.2 -ל MZKP םגדמ קפסה קתנמ 'חי  08.60.210
      

  1,980.00   180.00    11.00 CA-1 רפמא 52 דע םינעגמ 'חי  08.60.220
      

  1,050.00   350.00     3.00 CA-1 רפמא 04 דע םינעגמ 'חי  08.60.230
      

    500.00   250.00     2.00 CA-3 רפמא 52 דע םינעגמ 'חי  08.60.240
      

  1,200.00   400.00     3.00 CA-3 רפמא 04 דע םינעגמ 'חי  08.60.250
      
03 תושיגר רפמא 04X4 תחפ רסממ     08.60.260

  3,200.00   320.00    10.00 A םגד ,רפמאילימ 'חי   
      
ללוכ רפמא 36X3 םע סמועב םיכיתנ קתנמ     08.60.270

  1,500.00   300.00     5.00 A001/A36 C.R.H ןיכס ךיתנ 'חי   
      
ללוכ רפמא 04X3 םע סמועב םיכיתנ קתנמ     08.60.280

    260.00   260.00     1.00 A05/A04 C.R.H ןיכס ךיתנ 'חי   
      

 64,465.00 06.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../023 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     023 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 64,465.00 מהעברה      

      
      
תרצות )אספוק ללוכ( ר"אוק 01 יזפ תלת לבק     08.60.290

    500.00   500.00     1.00 רשואמ ע"ש וא ELPMOC 'חי   
      

  3,000.00   750.00     4.00 ר"אוק 02 יזפ תלת לבק ךא ל"נכ 'חי  08.60.300
      
ND-801NS םגד תוגרד 6 םילבק דוקיפ רקב     08.60.310

  1,800.00 1,800.00     1.00 רשואמ ע"ש וא ןוקלוס תרצות 'חי   
      
םרז םילבק גותימל םייבטוק תלת םינעגמ     08.60.320

  3,000.00   600.00     5.00 רפמא 36 דע ףוצר 'חי   
 72,765.00 1E ישאר למשח חול 06.80 כ"הס  

      
2E ה נ ש מ  ל מ ש ח  ח ו ל  16.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ לע 93416 ןקת יפל ועצובי למשח תוחול      
ויקלח      
      
2 יבועב הדלפ חפמ יושע למשח חול הנבמ     08.61.010
הפצרה לע הדמעהל מ"ס 04 דע קמועב מ"מ      
יספ ללוכ םילנפ םע דבלב תיתיזח השיג      

  5,250.00 3,500.00     1.50 רזעה ירזיבא לכ ללוכו ,רפמא 061 נ"זל הריבצ ר"מ   
      
רפמא 36x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.61.040
תימרת הנגהב רפמאוליק 42 קותינ רשוכ      
רדיינש וא BBA תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו      

    900.00   900.00     1.00 קירטקלא 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.61.060

     82.00    82.00     1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.61.065

    160.00    80.00     2.00 הליענ רודיס ללוכ ,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.61.070

  1,170.00    45.00    26.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.61.090

    200.00   200.00     1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.61.100

  1,000.00   250.00     4.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      

    450.00   150.00     3.00 A52 1-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.61.110
      

    380.00   380.00     1.00 A04 3-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.61.130
      

    350.00   350.00     1.00 A04 1-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.61.135
  9,942.00 16.80.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../024 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     024 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  9,942.00 מהעברה      

      
      

    500.00   250.00     2.00 ילטגיד תבש ןועש 'חי  08.61.140
      
רפמא 4.2 יזפ תלת יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.61.150
רנקולק" תמגודכ רפמא 6.1-4.2 לויכ םוחת םע      

    220.00   220.00     1.00 ע"ש וא MZKP םגד "רלימ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 04X4 תחפ רסממ     08.61.160

    640.00   320.00     2.00 A םגד ,רפמאילימ 'חי   
      

    150.00    50.00     3.00 דליטלומ תרונו ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ 'חי  08.61.190
      
לש רצק םרזב דמוע ,V082 רתי חתמ ןגמ     08.61.200

  1,500.00 1,500.00     1.00 יבטוק AK001, 4 'חי   
      
יכיתנ תוברל רפמא 23X3 םע םיחיטבמ קתנמ     08.61.210

    150.00   150.00     1.00 HRC 'חי   
      
ןשע/שא יוליג תייזכרמ רובע הארתה תדיחי     08.61.280

    800.00   800.00     1.00 מ"עב הרקב גצמ תרצות B655-OSI-4 םגד 'חי   
 13,902.00 2E הנשמ למשח חול 16.80 כ"הס  

      
ם י א ב כ  ל נ פ  26.80 ק ר פ  ת ת       
      
לנפ רובע חפ ןורא הנקתהו הלבוה הקפסא     08.62.010
תינכת יפל מ"ס 04X08X012 תודימב םיאבכ      
םיריצ לע טנוברקילופמ הפוקש תלד ללוכ      
תוציחמו םיחירב ,בבותסמ רגסו םיימינפ      

  1,400.00 1,400.00     1.00 הדרפה 'חי   
      
"טקפ" סופיטמ םיפילחמ דוקיפ יקיספמ     08.62.020

    200.00   100.00     2.00 ספא בצמ םע רפמא  םייבטוק-דח 'חי   
      
XHXHN 5.1x3 לבכ ללוכ יללכ קותינ ןצחל     08.62.030
דע חולהמ ,מ"מ 02 רטוקב ףכירמ רוניצ ,ר"ממ      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק טלפמוק - ןצחל ללוכו ןצחלה  
      

    240.00    40.00     6.00 דליטלומ תרונו ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ 'חי  08.62.040
  2,340.00 םיאבכ לנפ 26.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  07.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוגוז 01 לש תודיחיב קזב םגד תונורק יקדהמ     08.70.010
תוישרד יפל ןופלטה לש םילבכה ירוביח ללוכ      

    140.00    70.00     2.00 קזב תרבח םע םואיתבו 'חי   
      
      
      

    140.00 07.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../025 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     025 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    140.00 מהעברה      

      
      
ןקתומ יזאפ דח רפמא 52 דע טקפ ז"מ     08.70.020
לש הבעמה דיל - םימ תנגומ תספוקב      

  1,600.00   160.00    10.00 טלפמוק-ןגזמה 'חי   
      
IC תספוקב ןקתומ רפמא 52X3 דע טקפ ז"מ     08.70.030

  1,330.00   190.00     7.00 טלפמוק - 'חי   
      
IC תספוקב ןקתומ רפמא 001X3 דע טקפ ז"מ     08.70.045

  1,200.00   600.00     2.00 טלפמוק - 'חי   
      
תרצות D-81 םגד ט"החת עקת בר תספוק     08.70.050
ת"ב 6 ללוכ ,רשואמ ע"וש וא טסלפ .א.ד.ע      
,בשחמל לופכ ת"ב ,ןופלטל לופכ ת"ב ,למשח      

  2,560.00   320.00     8.00 טלפמוק - תועובק תוציחמ ללוכו 'חי   
      
מ"מ 002x004x056 תודימב רטסאילופמ ןורא     08.70.060
    66PI יפל לוענמו ,הבכרה תטלפ ,תלד תוברל  

    800.00   800.00     1.00 קזב תושירד 'חי   
  7,630.00 םירזיבא 07.80 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ מ  ,ה ר ו א ת  י פ ו ג  08.80 ק ר פ  ת ת       
ם ה י ר ז י ב א ו       
      
ותב ןומיסל רתיה םע ויהי הרואתה יפוג לכ      
לע הניקת האלמ הקידב דועת וא ,ףקותב ןקת      
םינקתה ןוכמ ידי      
      
םימושרה תרצותהו םגדהמ ויהי הרואתה יפוג      
םגדמ הרואת יפוג ןיקתהל ןיא .תויומכה בתכב      
ןנכתמהו חקפמהמ בתכב רושיא אלל רחא      
      
הרקתב עוקש W73 06/06 עבורמ הרואת ףוג     08.80.010
ע"וש וא ץינייטש דריל קוויש  DELINU םגד      
K0004-ML3893 דל תרונ ללוכ רשואמ      
הנקתהל שורדה רזעה דויצ לכו רביירד      

 22,000.00   250.00    88.00 הניקת הלעפהו 'חי   
      
'ץינייטש דריל קוויש EDUOLC-IH םגד  ת"ג     08.80.020
טיא דל קוויש W002-05142TS-YL םגד וא      
W051 דל תרונ ללוכ ,מ"עב הרואת יב      
    ML57351, שורדה רזעה דויצ לכו רביירד  
תנקתהל םיאתמ , הניקת הלעפהו הנקתהל      

 54,250.00 1,550.00    35.00 םינפו ץוח 'חי   
      
      
      
      

 76,250.00 08.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../026 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     026 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 76,250.00 מהעברה      

      
      
שעג תרצות דל ראטס םגד ץוח תרואת ףוג     08.80.040
םאתמ ,ML0531-W72 דל תרונו דויצ ללוכ      
ירזיבאו דויצה לכ ללוכו ,ריקל הנקתהל ןנווכתמ      
- הניקת הלעפהו הנקתהלםישורדה רזעה      

  4,950.00   550.00     9.00 טלפמוק 'חי   
      
תרצות DEL 8 ץח םגד םוריח תרואתל ףוג     08.80.070
,לקינ רבצמ ללוכה ,רשואמ ע"וש וא שעג      
תורונו הרקב תרונ ,ןעטמ ,הלעפה תכרעמ      
השירד יפל םיאתמ טוליש ללוכו ,DEL גוסמ      

  7,700.00   350.00    22.00 טלפמוק 'חי   
      
תרצות LE-206 םגד םידל םוריח ת"ג     08.80.080
דל תרונ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא טיילורטקלא      

 14,700.00   350.00    42.00 הנקתה הבוגל המיאתמ השדע םע W3 'חי   
      
ףיעס הרואת ףוג רובע ריחמ תפסות     08.80.090

    770.00    70.00    11.00 תינוציח הנקתהל ךא 05.08.80 'חי   
      
תרצות DEL P516-LE םגד ,םידל םוריח ת"ג     08.80.100
DEL תורונ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא טיילורטקלא      
    W3x2 ןקת ות; רושיא םע רשואמ ע"ש וא  

  9,000.00   900.00    10.00 22.2.02 ילארשי 'חי   
      
ללוכ שעג תרצות דל רטפוי םגד הפצה ת"ג     08.80.110
דויצ לכו רביירד ,W07 ML0447 דל תרונ      
, הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה רזעה      

  9,000.00   900.00    10.00 ץוח תנקתהל םיאתמ 'חי   
      
דל סותיס םגד הרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג     08.80.120
דל לודומ תרונ ללוכ ,NROHT תרצות      
    K0004-mL0591-W02, לכ ללוכו ,רביירד  
הנקתהל םישורדה רזעה דויצו םירזיבאה      

 13,860.00   220.00    63.00 הניקת הלעפהו 'חי   
      
,NROHT תרצות דל אראל םגד הרואת ףוג     08.80.130
דויצ לכ ללוכו ML0021-W41 דל תרונ ללוכ      

  7,000.00   250.00    28.00 הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה רזעה 'חי   
      
תרצות תירוקסינ םגד תיב רפסמל הרואת ףוג     08.80.140
דויצה לכ ללוכו W81 דל תרונ ללוכ וקסינ      
הלעפהו הנקתהל םישורדה רזעה ירזיבאו      

    250.00   250.00     1.00 הניקת 'חי   
      
ריחמ - תוגרדמ ןומיסל ריקב עוקש הרואת ףוג     08.80.150

 13,200.00   330.00    40.00 ח"ש 052 דוסי 'חי   
      
      

156,680.00 08.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../027 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     027 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
156,680.00 מהעברה      

      
      
לפוא דומצ 56PI ןגומ דל הרואת ףוג     08.80.190
תרצות VBI םגד חפ תלעת/הרקתל      
    AIRAGNUH VBI ללוכ , ץינייטש דריל קוויש  
לכו רביירד ,W82 K0004-ML0882 דל תרונ      

  2,640.00   220.00    12.00 הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה רזעה דויצ 'חי   
      
לפוא דומצ 56PI ןגומ דל הרואת ףוג     08.80.200
תרצות VBI םגד חפ תלעת/הרקתל      
    AIRAGNUH VBI ללוכ , ץינייטש דריל קוויש  
לכו רביירד ,W53 K0004-ML0044 דל תרונ      

    660.00   220.00     3.00 הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה רזעה דויצ 'חי   
159,980.00 םהירזיבאו תורונמ ,הרואת יפוג 08.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ת ו ד ו ק נ  09.80 ק ר פ  ת ת       
      
יכילומב יזפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.90.010
    EPLX םילבכ וא RF/YX2N 5.1 ר"ממ,  
וא/ו ,רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ      
ללוכ , ןורירמ רוניצ וא תולעתב םילבכב      
וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת םינקתומ תרנצה      
וא ףוליח וא לופכ/דיחי רואמל ז"מ ןכו תורקתב      
םגד ראומ ןצחל וא םימ ןגומ וא בלצ      
    METSYS הדימב( הרונמ תיב ,סיווג תרצות  

 52,925.00   145.00   365.00 םלשומ לכה )שורדו 'קנ   
      
שומיש רובע רואמ תדוקנ ריחמל תפסות     08.90.020

  5,100.00    60.00    85.00 ר"ממ YX2N 5.2x3 םילבכב 'חי   
      
יכילומ היושע תמלשומ רפמא 61 ת"ב תדוקנ     08.90.030
    EPLX ילבכ וא RF/YX2N 5.2 ר"ממ  
וא/ו רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ      
עקש ןכו , ןורירמ רוניצ וא/ו תולעתב םילבכב      
סיווג תרצות METSYS םגד דיחי רפמא 61      
,םוינימולא/קיטסלפ תלעתב וא ט"הת ןקתומ      

 11,200.00   160.00    70.00 םלשומ לכה 'קנ   
      

  1,375.00    55.00    25.00 םימ ןגומ ת"ב רובע ת"ב תדוקנל תפסות 'קנ  08.90.040
      

    700.00    70.00    10.00 ןיירושמ ת"ב רובע ת"ב תדוקנל תפסות 'קנ  08.90.050
      
רובע 030.09.80 ףיעס ת"ב תדוקנל תפסות     08.90.055

    250.00    50.00     5.00 ט"הע/ט"הת לופכ ת"ב 'קנ   
      
תחא הדיחיב ת"ב 4 רובע ת"ב תדוקנל תפסות     08.90.060

    150.00    75.00     2.00 וקסינ תרצות 4N םגד ט"הע 'קנ   
      

    960.00   120.00     8.00 יפוס רזיבא אלל ךא ,ל"נכ ת"ב תדוקנ 'קנ  08.90.070
 72,660.00 09.80.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../028 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     028 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 72,660.00 מהעברה      

      
      
,םינגזמו הרואת קותינ רובע ראומ ןצחל תדוקנ     08.90.080
וא EPLX יכילומב יזפ דח לגעמב תמלשומ      
םילחשומ ,ר"ממ RF/YX2N 5.1 םילבכ      
םילבכב וא/ו ,רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב      
וא/ו ט"הת םינקתומ תרנצה ללוכ ,תולעתב      
יפל םגד ראומ ןצחל ןכו תורקתב וא/ו תוקיציב      

    700.00   175.00     4.00 םלשומ לכה ינכט טרפמ 'קנ   
      
יבטוק וד ז"מ ללוכ ילמשח םימ דודל הדוקנ     08.90.090
,סיווג תרצות METSYS םגד ןומיס תרונמו      
םילחשומ ר"ממ YX2N 5.2X3 לבכ ללוכ      
תחתמ וא/ו ט"הת מ"מ 61 רטוק ףכירמ תרנצב      
היולג ןורירמ תרנצב וא/ו תורקתב וא/ו ףוצירל      
לכה םימה דודל ילמשח רוביח ללוכ ,חיטה לע      

    320.00   160.00     2.00 טלפמוק םלשומ 'קנ   
      
ר"ממ 5.2x3 םיכילומב חופמל הנכה תדוקנ     08.90.100
טקפ קספמ ןכו ,ט"הת רטוק מ"מ 02 תרנצו      

  1,600.00   400.00     4.00 טלפמוק - 52X1 םימ ןגומ 'קנ   
      
ר"ממ 5.2x3 םיכילומב ןגזמל הנכה תדוקנ     08.90.110
ןגזמל עקש ןכו ,ט"הת רטוק מ"מ 02 תרנצו      

  3,600.00   400.00     9.00 טלפמוק - יטירב עקש ללוכ ULD2MS-4 םגד 'קנ   
      
02 ףכירמ רוניצ היושע היזיולטל הנכה תדוקנ     08.90.140
היזיולטל עקש ,6GR ילאיסקאוק לבכ םע מ"מ      
,ט"הת הנקתהל סיווג תרצות METSYS םגד      
תאספוקמ וקה לכ  ,תופעתסה תואספוק      
לכה ,הקולחה וקב וקלח ללוכ תופעתסהה      

  1,500.00   150.00    10.00 םלשומ 'קנ   
      
)םינופלט/םיבשחמ( הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.150
8 ךכוסמ לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ תרנצ היושע      
רדתב הדימעל TAC-7 )םידיג 61( תוגוז      
    ZHM 006 5-21344 יפל NID דעו הדוקנהמ  
לולכ( יפוס רזיבא אלל ,תרושקת ןוראל      

  4,480.00   280.00    16.00 )עקש בר תספוקב 'קנ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 84,860.00 09.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../029 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     029 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 84,860.00 מהעברה      

      
      
הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.160
תרנצ היושע ).ס.מ.ט/םינופלט/םיבשחמ(      
8( תוגוז 4 ךכוסמ לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ      
יפל ZHM 006 רדתב הדימעל TAC-7 )םידיג      
    5-21344 NID תרושקת ןוראל דעו הדוקנהמ,  
םגד רזיבאב הנקתהל 54JR עקש םע םויס      
תואספוק ללוכו ,ינכטה טרפמב טרופמכ      
ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה      
'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה      

  4,200.00   280.00    15.00 הנכהה 'קנ   
      
יוליג( .מ.נ.מ תוכרעמל הנכה תדוקנ     08.90.170
היושע  )....  הנרקהל לוקמר ,.ס.מ.ט,הצירפ      
,הכישמ טוח םע מ"מ 02 ףכירמ תרנצ      
םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק      
תופעתסהה תביתמ םיוקה ללוכ ל"נכ      

  8,250.00   110.00    75.00 הנכהה 'קנ דע תשר תלעת /תיזכרמה 'קנ   
      
םוריח תזירכ/ןשע/שא יוליגל הנכה תדוקנ     08.90.210
ידיג 4 ךילומ םע מ"מ 02 ףכירמ תרנצ היושע      
,0221 י"תל םאתהב ךילומל ר"ממ 0.1 ךתחב      
םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוקמ      
תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה ללוכ ל"נכ      

 12,825.00   135.00    95.00 הנכהה 'קנ דע 'קנ   
      
ללוכ למשח תרבח תקידבל ןקתמה תרבעה     08.90.220
הרזעה לכ ןתמו edaM-sA תוינכת תנכה      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק - הקידבה ןמזב השורדה  
      
YX2N 5.1x3 לבכ ללוכ יללכ קותינ ןצחל     08.90.230
דע חולהמ ,מ"מ 02 רטוקב ףכירמ רוניצ ,ר"ממ      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק טלפמוק - ןצחל ללוכו ןצחלה  
      
תמלשומ הצירפ/שא יוליג תזכרל רוביח תדוקנ     08.90.240
לחשומ ר"ממ RF/YX2N 5.2 לבכ היושע      
וד ז"מ ןכו ,וא/ו רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב      
תרצות METSYS םגד ןומיס תרונ םע יבטוק      

    750.00   250.00     3.00 םלשומ לכה - ט"הת ןקתומ סיווג 'חי   
      
למשחה תוחול לכל תיפרגומרת הקירס עוציב     08.90.260
טרהופמ לכלכה יפל .ח"וד תנכהו הנבמה ךותב      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק טלפמוק - דחוימה ינכטה טרפמב  
      
      
      
      
      
      

116,185.00 09.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../030 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     030 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
116,185.00 מהעברה      

      
      
ןולח לש תיטמוטוא החיתפל הנכה תדוקנ     08.90.270
XHXHN 09E 081EF לבכ ללוכ ןשע רורחש      
    5.2X3 רטוק ףכירמ תרנצב םילחשומ ר"ממ  
וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו ט"הת מ"מ 02      
,חיטה לע היולג ןורירמ תרנצב וא/ו תורקתב      

  1,250.00   250.00     5.00 עונמל ילמשח רוביח ללוכ אל 'קנ   
117,435.00 תונושו תודוקנ 09.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

440,192.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../031 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     031 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
,םינוויכ יתשב לגרס ,תובכש יתשב םינפ חיט     09.01.010

120,000.00    80.00 1,500.00 .םיירושימ םיחטש ג"ע דבל רמג ר"מ   
      
הנותחת הצברה תבכש תוברל ץוח חיט     09.01.020
חיט תובכש יתשו תוביטר תרידח תעינמל      

104,000.00    80.00 1,300.00 .דיס אלל ר"מ   
      
ריקומרת תרצות ןגומ בחרמל יתילכת בר חיט     09.01.030
יביס תשר תוברל ,מ"מ 01 יבועב ,ע"ש וא      

  1,500.00    60.00    25.00 .רגב טכילשו תיכוכז ר"מ   
      
M.P.X תשר ינתיווזב תועוצקמ קוזיח     09.01.080
,הניפה ךרוא לכל C.V.P תוניפ םע םינבלוגמ      

  8,000.00    40.00   200.00 .הנבמה תותיזחבו הנבמה ךותב רטמ   
      
לש ימינפה קלחב תובכש יתשב ץוח חיט     09.01.110

 15,600.00    60.00   260.00 .גגב תוקעמ ר"מ   
      
תרצותמ יטטניס ינועבצ ילירקא טכילש תבכש     09.01.130
תואמגודו םינווגב ,ע"ש וא טלרינ וא רובמט      
שדח ץוח חיט ג"ע .לכירדאה תריחב יפל      
,שרדנכ תובכשה לכ ,דוסי תבכש תוברל      
יפל טלפמוק לכה .'וכו תואמגודו םינג בוליש      

 78,000.00    60.00 1,300.00 .ןרציה טרפמ ר"מ   
      
םיעבטומ מ"מ 01/02/01U םוינימולא יליפורפ     09.01.140

 22,500.00    30.00   750.00 .טרפ יפל ץוח חיטב רטמ   
349,600.00 חיט תודובע 10.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

349,600.00 חיט תודובע 90 כ"הס  
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../032 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     032 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 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 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ללוכ לוחכה ןדגואה ןינב תודובעל יללכ טרפמב      
תרחא ןיוצ ןכ םא אלא ,הדידמה ינפוא      
:ללוכ ףוצירה תדובע ריחמ:טרופמה ףיעסב      
םיכולכלה לכמ תוריקהו הפצרה חטשמ יוקינ       
תוילולשו חטשב תומייקה ןוטבה תוטילב וא      
י"ע םירושייהו םייולימה תא ףסונב ללוכ .םימה      
ריחמה.םירשי םיחטשמ תלבקל ןוטב תוקיצי      
םילכה לכ תא ללוכ תוריק יופיח ר"מ לש      
'וכו זילפ יגרב ,םוינימולא יספ ןוגכ םישורדה      
ןוגכ םישורדה םירמוחה לכ תא ללוכ ריחמה      
יגרבו הדלפ יליפורפ ,םיינקת הקבדה ירמוח      
םאתהב לכה.יופיצה קוזיחלו ןוגיעל זילפ      
,םירדחה ףוציר תדובע ריחמ .ןרציה תוארוהל      
הקימרקה יחירא יופיחו םיתורישה ,םילנפה      
יפל הבורה ןווג .הבורה תדובע תא םג תללוכ      
לכירדאה תריחב      
      
03/03 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.080
08 דוסי ריחמ מ"ס 01R הקלחה דגנ גוסמ      
תנכה ,שרדנכ םיעצמה לכ תוברל ר"מ/ח"ש      
רמג,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ ,תיתשה      

  4,830.00   210.00    23.00 .)להק יתורש( .'וכו תילירקאהבור ר"מ   
      
03/03  תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.100
09 דוסי ריחמ   11R הקלחה דגנ גוסמ  מ"ס      
תנכה ,שרדנכ םיעצמה לכ תוברל ר"מ/ח"ש      
הבור רמג מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ ,תיתשה      

 17,600.00   220.00    80.00 .)םיטפוש יתורש תוחתלמ( .'וכו תילירקא ר"מ   
      
03/03 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.110
09 דוסי ריחמ 21R. הקלחה דגנ גוסמ ,'מס      
תנכה ,שרדנכ םיעצמה לכ תוברל ,ר"מ/ח"ש      
הבור רמג מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ ,תיתשה      

  2,660.00   190.00    14.00 .)תחלקמה ךותב( 'וכו תילירקא ר"מ   
      
'מס 03/03 תודימב וצרט יחיראב ףוציר     10.01.120
6013-03 ט"קמ גנוטיא לש וקיסלק תרדיסמ      

110,000.00   200.00   550.00 .שרדינכ םיעצמה לכ תוברל ,ע"ש וא ר"מ   
      
הקימרק יחיראב   ,ןוטב וא קולב תוריק יופיח     10.01.200
ריחמ  מ"ס 06/03 תודימב ןלצרופ טינרג וא      
תבכש ,תיתשתה תנכה ,  ר"מ/ח"ש 07 דוסי      
,קבדב הקבדה ,רוחש חיט תבכש ,הצברה      
הבור רמג ,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ      

 68,000.00   200.00   340.00 .טלפמוק לכה 'וכו תילירקא ר"מ   
203,090.00 10.01.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../033 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     033 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
203,090.00 מהעברה      

      
      
הקימרק יחיראב   ,ןוטב וא קולב תוריק יופיח     10.01.210
ריחמ  מ"ס 03/01 תודימב ןלצרופ טינרג וא      
תבכש ,תיתשתה תנכה ,  ר"מ/ח"ש 07 דוסי      
,קבדב הקבדה ,רוחש חיט תבכש ,הצברה      
הבור רמג ,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ      

 37,800.00   210.00   180.00 .טלפמוק לכה 'וכו תילירקא ר"מ   
      
ךתחב זילפ וא םוינימולאמ תותלד ינתפמ     10.01.220

  1,250.00    50.00    25.00 .מ"מ 04/4 רטמ   
      
ןווגב וא רונתב םיעובצ םוינימולא תוניפ     10.01.230
תרצות הקימרק םיפוחמ תוריק תוניפב ,יעבט      

  2,500.00    50.00    50.00 .ע"ש וא לייא רטמ   
      
ג"ע מ"ס 2 יבועב  רסיק ןבאמ הדובע יחטשמ     10.01.250
,םירויכל רוח דוביע תוברל םיתורשב םירויכ      
האישנ תייצקורטסנוק ,םיזרב ,םייכנא תוחול      

 14,400.00 1,600.00     9.00 .)וטנ הדידמה( .פמוק לכה .'וכו ר"מ   
      

  2,800.00 1,400.00     2.00 .חבטמ תונורא לעמ ל"נכ םיחטשמ ר"מ  10.01.255
      
,תונוש תודימב ,מ"מ 6 יבועב לטסירק תוארמ     10.01.260

  6,000.00   500.00    12.00 .עובצ ץע וא םוינימולא תרגסמ תוברל ר"מ   
      
5 יבועב תרסונמ ןורבח  ןבאמ תונולח ינדא     10.01.280
האר( םימ ףא תוברל מ"ס 05 דע בחור ,מ"ס      

 14,000.00   200.00    70.00 .)תותיזח רטמ   
      
מ"מ 2 יבועב עובצו ןבלוגמ חפמ תונולח ינדא     10.01.282
,םיקוזיחה לכ תוברל 'מס 03 דע סורפ בחורב      

 11,250.00   150.00    75.00 .םהינימל רזעה ירמוח לכו םירוביחה רטמ   
      
,מ"מ 7 יבועב תיתילכת בר ןטירואילופ תפצר     10.01.283
אלל מ"מ 7 יבועב טרופסל תדחוימ תובכש 5      
שודיחל תנתינ .םינווג ינשב תמשוימ ,םירפת      
דוסי ריחמ ,הקוזחתו יוקינב הלק ידיתע      

200,100.00   230.00   870.00 .ר"מ/ח"ש 502 הפצרל ר"מ   
      
דע בחור מ"ס 3 יבועב ןורבח שישמ גניפוק     10.01.290

 18,900.00   180.00   105.00 .םימ יפא תוברל מ"ס 03 רטמ   
      
תרצות םיכנ יתורשל תינקת די יזחאמ תכרעמ     10.01.300

 15,000.00 5,000.00     3.00 'פמוק .ןוזנייש ןאובי טילסרפ  
      
יבועב תרסונמ ןורבח ןבאב גגה תוקעמ יופיח     10.01.310

 12,000.00   100.00   120.00 .םימ ףא תוברל , מ"ס 03 דע בחורב מ"ס 3 רטמ   
539,090.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס  
539,090.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  

קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../034 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     034 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ל ע מ  11 ק ר פ       
      
ת י ל ע מ  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
,הנוכמ רדח אלל םיעסונ 8 -ל תילעמ     11.01.010
תלד ןונגנמו תויטמוטוא תותלד םע תונחת 2      

200,000.00 200,000.00     1.00 תצמואמ הלועפל 'חי   
200,000.00 תילעמ 10.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

200,000.00 תוילעמ 11 כ"הס  
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../035 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     035 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו א  ג ו ז י מ  21 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  20.21 ק ר פ  ת ת       
      
ץחל תרימשו ןוניס תכרעמ תנקתהו תקפסא     12.02.020
םגד "לא תיב" תרצות ףרועה דוקיפ תרשואמ      
    003/008 HAF םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ  

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק 0754 ילארשי ןקת יפ לכ כ"בא תנגהל  
 25,000.00 תונוש 20.21 כ"הס  

      
ס "מ מ  40.21 ק ר פ  ת ת       
      
תרנצ תסינכל תינקת תכרעמ תנקתהו הקפסא     12.04.010

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק ןגומ בחרמ ריק ךרד זוקינו דוקיפ ,זג  
  1,200.00 ס"ממ 40.21 כ"הס  

      
.ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  50.21 ק ר פ  ת ת       
      
למשח רוביח תודובע עצבל גוזימה ןלבק לע      
לש ינכטה טרפמל םאתהב גוזימה דויצל זוקינו      
. 1001 ןקת יפלו תוינכותו ןנכתמה      
      
תיאמצע ריוא גוזימ תדיחי הנקתהו הקפסא     12.05.020
תילנמונ רורק תקופתל tinU-agakcaP גוסמ      
000,81 ריוא תקיפס רורק ןוט 54      
םידרפנ רורק ילגעמ P.S  4= 2",ד"למר      
סחדמ,הלעפה תיחול,םוח תבאשמ      
רזע םומיח יפוג , גגה לע הפנה,רטרווניא      
, תוגרד 3 ט"וק 04 קפסה      
לע הנגה תשר,ץחל ינועש,רוססורפורקמ      
םרז קספמ ,?SOC םילבכ,הבעמ תללוס      
יחופמ תוריהמ יוניש י"ע שאר ץחל תוסיו,ישאר      
תמגודכ , N.L טקש ,םייטסוקא םיאת,הבעמ      
לכה, ןנכתמ י"ע רשואמ ע"וש וא סירוא תרבח      
ןוסיימ יציפק ללוכ( .הלעפהה דע טלפמוק      

250,000.00 125,000.00     2.00 .)דלוגיילב יופיצו 'חי   
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     12.05.030
תקופת , AFLA-NARIDAT-24 םגד ןארידת      
למשחל רוביח תוברל , ש"טב 005,33 רורקה      
, זגה תרנצו זוקינ , טקפ תודיחי ןיב םילבכ      
ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ תודובע ללוכ      
הלעפה תיחול , זוקינה רוביח רותיא הביצח      

 17,000.00 8,500.00     2.00 . טלפמוק , הלעפה , זג יולימ טלש םע 'חי   
      
      
      
      
      
      

267,000.00 50.21.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../036 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     036 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
267,000.00 מהעברה      

      
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     12.05.040
תקופת , AFLA-NARIDAT-82 םגד ןארידת      
רוביח תוברל טקפ, ש"טב 042,42 רורקה      
, זגה תרנצו זוקינ , תודיחי ןיב םילבכ למשחל      
ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ תודובע ללוכ      
הלעפה תיחול , זוקינה רוביח רותיא הביצח      

 13,000.00 6,500.00     2.00 . טלפמוק , הלעפה , זג יולימ טלש םע 'חי   
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     12.05.050
תקופת , AFLA-NARIDAT-81 םגד ןארידת      
רוביח תוברל טקפ, ש"טב 03341 רורקה      
, זגה תרנצו זוקינ , תודיחי ןיב םילבכ למשחל      
ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ תודובע ללוכ      
הלעפה תיחול , זוקינה רוביח רותיא הביצח      

 12,600.00 4,200.00     3.00 . טלפמוק , הלעפה , זג יולימ טלש םע 'חי   
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     12.05.060
תקופת , AFLA-NARIDAT-51 םגד ןארידת      
רוביח תוברל טקפ, ש"טב 05121 רורקה      
, זגה תרנצו זוקינ , תודיחי ןיב םילבכ למשחל      
ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ תודובע ללוכ      
הלעפה תיחול , זוקינה רוביח רותיא הביצח      

  3,800.00 3,800.00     1.00 . טלפמוק , הלעפה , זג יולימ טלש םע 'חי   
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     12.05.070
תקופת , AFLA-NARIDAT-01 םגד ןארידת      
רוביח תוברל טקפ, ש"טב 0099 רורקה      
, זגה תרנצו זוקינ , תודיחי ןיב םילבכ למשחל      
ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ תודובע ללוכ      
הלעפה תיחול , זוקינה רוביח רותיא הביצח      

  3,200.00 3,200.00     1.00 . טלפמוק , הלעפה , זג יולימ טלש םע 'חי   
      
לכל תוימוג+ םיגרוסו םוחב תונוולגמ תונחלוש     12.05.080

  2,250.00   250.00     9.00 .םיבעמה יגוס 'חי   
      
ךותב 3" רטוק טירבג תרנצ תנקתהו הקפסא     12.05.090
עוציב ללוכ למשחו זג תרנצ רבעמל תוריק      

  2,400.00    80.00    30.00 . גגהמ האיציב אבס לקמ טרפ רטמ   
      
יפל( םינוש םירטקב זג תרנצ תנקתהו הקפסא     12.05.100
, תודיחי ןיב םילבכ , למשחו )ןרציה תוארוה      
הביצח תוברל םינגזמה יגוס לכל דודיבו      
האר( חטשב שרדנה יפל תוריקב םיחודיקו      

 22,500.00   150.00   150.00 )תינכות רטמ   
      
זג תרנצ רבעמל א"גה טרפ יפל TCM תמיטא     12.05.110

    800.00   800.00     1.00 . ד"ממב 'חי   
      

327,550.00 50.21.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../037 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     037 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
327,550.00 מהעברה      

      
      
ללוכ הרקב דחב םקוממ יזכרמ הלעפה חול     12.05.120
גוזימ תוכרעמ לכ תלעפהל םינצחלו םיררוב      
לכ ללוכ הדובע, הלקת תורונמ ללוכ ריוא      

  7,000.00 3,500.00     2.00 'פמוק .טלפמוק הזב ךורכה טווחהו היצלטסניאה  
      
םיתורישמ הקיניל ילגופורטנצ הנקתהו הקפסא     12.05.130
0021 הקיפסל ,לוק קיתשמ ללוכ יטסוקא אתב      
ע"וש וא RIVA :תמגודכ,1" ץחל לפמ,ד"למר      
, טלפמוק טווחו הנקתה הלעפה תיחול ללוכ      
+ קזוחמ ןוולגמ ןחלוש + רמייט י"ע הלעפה      
םיאתמ רזוחלא סירת + טקפ + תוימוג      

  3,500.00 3,500.00     1.00 )תינכות האר( םיקרח דגנ תשר + הטילפב 'חי   
      
21"  רטוקב  enil-ni חופמ הנקתהו הקפסא     12.05.140
קיתשמ ללוכ יטסוקא אתב םיתורישמ הקיניל      
ץחל לפמ,ד"למר 006 הקיפסל ,לוק      
תיחול ללוכ ע"וש וא RIVA :תמגודכ,1"      
י"ע הלעפה , טלפמוק טווחו הנקתה הלעפה      
+לוק קיתשמ+ קזוחמ ןוולגמ ןחלוש + רמייט      
םיאתמ רזוחלא סירת + טקפ + תוימוג      

  5,600.00 2,800.00     2.00 )תינכות האר( םיקרח דגנ תשר + הטילפב 'חי   
      
8"  רטוקב  enil-ni חופמ הנקתהו הקפסא     12.05.150
קיתשמ ללוכ יטסוקא אתב םיתורישמ הקיניל      
ץחל לפמ,ד"למר 003 הקיפסל ,לוק      
תיחול ללוכ ע"וש וא RIVA :תמגודכ,5.0"      
י"ע הלעפה , טלפמוק טווחו הנקתה הלעפה      
+לוק קיתשמ+ קזוחמ ןוולגמ ןחלוש + רמייט      
םיאתמ רזוחלא סירת + טקפ + תוימוג      

  2,000.00 2,000.00     1.00 )תינכות האר( םיקרח דגנ תשר + הטילפב 'חי   
345,650.00 .םירזיבאו דויצ 50.21 כ"הס  

      
.ם י ר ז י ב א ו  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  60.21 ק ר פ  ת ת       
      
םאתמ ללוכ ריואה ירזפמ ריחמ : הרעה      
תודובע + )תינכות יפל( המיאתמ תודימב      
. לכירדא תריחב יפל עבצ + חטשב הנקתה      
      
תולוגע מ"מ 1 יבוע תונוולגמ חפ תולעת     12.06.020
לכירדא תריחב יפל ןווגב העיבצ ללוכ  לקירפס      
ןוקליס תמיטא ךבסמה ךותב וא הילת ללוכ      

247,500.00   450.00   550.00 .תשרו תוכיס+'אקירמא 1" יטסוקא דודיב ללוכ ר"מ   
      
רוביח מ"מ 1 חפ יבוע תונוולגמ חפ תולעת     12.06.025

 18,000.00   120.00   150.00 . םיתסוו תוילת ללוכ הטכיש ר"מ   
      
      

265,500.00 60.21.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../038 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     038 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
265,500.00 מהעברה      

      
      
םיניפ םע רוביח יאקירמא יטסוקא דודיב     12.06.027

 12,000.00    80.00   150.00 תשר + 2" יבוע  ENYD ORUD ר"מ   
      
חפ יבוע תונוולגמ חפ תולעת תנקתהו הקפסא     12.06.030
תוילת תוברל ןוקליסב המיטא מ"מ 8.0      

  5,000.00   100.00    50.00 .םינוכמו ר"מ   
      
XORT  תרצות םוינמלאמ לוגע ריוא סירת     12.06.035

  8,800.00   550.00    16.00 . תסו ללוכ מ"ס 53 רטוק  V-LDV-005 םגד 'חי   
      
תודימב ידיצ ריוא רזפמ הנקתהו הקפסא     12.06.040

  9,600.00   400.00    24.00 . תסוו +02/08 'חי   
      
יפל תונוש תודימב םוינמלאמ רזוח ריוא סירת     12.06.050

 11,250.00 1,500.00     7.50 . תסוו + ןנסמ+  תינכתה ר"מ   
      
תסו ללוכ םוינמלאמ םשג דגנ חצ ריוא סירת     12.06.060

    900.00 2,500.00     0.36 . תינכות יפל תודימ , םיקרח דגנ תשרו ר"מ   
      

  1,000.00   500.00     2.00 . תודימה לכל תינושמש שימג 'חי  12.06.070
      

  2,400.00   150.00    16.00 . תסוו + 6" רטוק לוגע הקיני סירת 'חי  12.06.080
      
דדובמ ירושרש תלעת תנקתהו הקפסא     12.06.090

  1,500.00    50.00    30.00 . 6" רטוק ינקת םוינמלא/םוינמלא רטמ   
317,950.00 .םירזיבאו רוזיפ תכרעמ 60.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

689,800.00 ריוא גוזימ 21 כ"הס  
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../039 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     039 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  31 ק ר פ       
      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.31 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ב       
      
טרפמב רמאנל תופופכ תודובעה לכ      
ללוכ לוחכה ןדגואה ,ןינב תודובעל יללכ      
תרחא ןייוצ ןכ םא אלא הדידמה ינפוא      
רתאב ונקתוי םיביכרה לכ :טרופמה ףיעסב      
תושירד תרגסמב .ןרציה לש אלמה וחוקיפב      
תודידמלו 'רדא תינכותל המאתה1. :תוינכתה      
םיטרפמה יפל םייטטס םיבושח2. .רתאב      
וננכותי רוביחה יטרפ 3.  .םיטנוולרה םינקתהו      
ורתסוי - םייומסכ      
      
םינבלוגמ םימוטא חפ ישגממ בתות תרקת     13.01.010
בחור ,מ"מ 6.0 חפה יבוע ,רונתב םיעובצו      
תייצקורטסנוק תוברל .מ"ס 03  םישגמה      
חתפ תחיתפ ,Z+L, Z, T, L יליפורפ ,האישנ      
ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה לכ ,גוס לכמ      

  4,500.00   180.00    25.00 .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ר"מ   
      
רורח םיררוחמ חפ ישגממ תיטסוקא הרקת     13.01.020
חפה יבוע ,רונתב םיעובצו םינבלוגמ,ורקימ      
תוברל .מ"ס  03  םישגמה בחור ,מ"מ 6.0      
,L +L, Z, T יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
לכ ,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ  הגמואו      
רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה      

 32,400.00   180.00   180.00 .טלפמוק לכה .םהינימל ר"מ   
      
םגד העוקש יצח תילרנימ תיטסוקא הרקת     13.01.030
06/06 תודימב ע"ש וא הרייס ןופוקא תרצות      
תוברל 51T, ליפורפ CRN=9.0, ,מ"ס      
,Z+L, Z, T יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
    L,םירוביחה לכו  גוס לכמ םיחתפ תחיתפ  
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו      

 40,000.00   160.00   250.00 .טלפמוק ר"מ   
      
תיכוכז רמצ ינורזמב תויטסוקא תורקת דודיב     13.01.060
ק"מ/ג"ק 42 לש יבחרמ לקשמבו 2" יבועב      
תזיג תוברל שא ןיסח ןליתאילופב םיפוטע      

  7,200.00    40.00   180.00 .תקבדומ הרוחש תיכוכז רמצ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      

 84,100.00 10.31.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../040 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     040 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 84,100.00 מהעברה      

      
      
סבג תורוק וא/ו סבג ירונס וא/ו סבג תורקת     13.01.070
,עפושמ ,יכנא ,יקפוא - סבגמ םיזינרק וא/ו      
- 'וכו םינוש םיהבגבו םינוש תומוקמב לגועמ      
תוברל 1" יבועב תוזפ 4 ןבל סבג חולמ      
םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוק      
דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו      
הנגה ינתיווז ,לטכפש ,עבצל הנכה ,םיחתפ      
לכה .םהינימלרזעה ירמוח לכו 'וכו תוניפב      
לש(  השירפ יפל וטנ הדידמה( .טלפמוק      

 21,600.00   180.00   120.00 .)ןיעל הארנה חטשה ר"מ   
      
יבועב ,ןבל סבג תוחול 2 תויושע סבג תוציחמ     13.01.100
לש ללוכ יבועבו דצ לכב דחא חול ,חול לכ ½"      
האישנ תיצקורטסנוק תוברל ,מ"ס 01 דע      
םידטס ןיב קחרמה( םינבלוגמ חפ יליפורפמ      
לכו )הציחמה הבוגל םאתהב ןקתה יפ לע      
דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה      
לכה .'וכו ןגמ תוניפ ,עבצל הנכה ,םיחתפ      

 52,800.00   160.00   330.00 .טלפמוק ר"מ   
      
סבג חול רובע סבג תוציחמל ריחמ תפסות     13.01.170

  1,200.00    20.00    60.00 .)דרפנב דצ לכ הדידמה( .½" יבועב ףסונ ןבל ר"מ   
      
רמצ ינורזמב סבג יופיצו סבג תוציחמ דודיב     13.01.190
42 לש יבחרמ לקשמב 2" יבועב תיכוכז      
תוברל שא ןיסח ןליתאילופב םיפוטע ק"מ/ג"ק      
לש היצקורטסנוקל םינורזמה קוזיח      

  2,100.00    35.00    60.00 .הליפנ תעינמלהחמה ר"מ   
      
רובע גוס לכמ תיטסוקא הרקתל ריחמ תפסות     13.01.240
תרשואמ ןגומ בחרמל האישנ תיצקורטסנוק      

    800.00    50.00    16.00 .ףרועה דוקיפ ידי לע ר"מ   
      
יבועב טילקרה תוחולב םלואב תוריק יופיצ     13.01.250
יפל תואמגודו םינווגב ,תונוש תודימב מ"מ 02      
,האישנ תיצקורטסנוק תוברל לכירדאה תריחב      
לכו םיקוזיחה ,םירוביחה לכו םויס יליפורפ      
ירוחאמ ,טלפמוק לכה ,םהינימל רזעה ירמוח      
סופיטמ יטסוקא גופס תוחול ,תוחולה      
    XENOS 2" םיעלס רמצ וא מ"מ 05 יבועב  
יפל לכה ,ר"מל ג"ק 08 תופיפצב      

 96,600.00   230.00   420.00 .ינכטהטרפמה ר"מ   
      
םע מ"מ 05 יבועב תוריק לע הנגה דופיר     13.01.260
שרדנכ( ביבסמ ץע ליפורפו שא ןיסח חיטש      

 80,600.00   310.00   260.00 .)ילארשיה ןקתה י"פע ר"מ   
      
      

339,800.00 10.31.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../041 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     041 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
339,800.00 מהעברה      

      
      
VU+RF םגדמ עובק יטסלפ בשומ     13.01.270
    ATNAVON יפל ילארשי שא ןקתב דמוע  
םיאתמהV.2.3  לש האצותב 557 הקידב      
ןפוד לעב בשומה .םירוגס טרופס תומלואל      
בג לע םיכרוד םיפוצ וב בצמב דימע הלופכ      
יפל הבוח( לופיק אללו רבש אלל בשומה      
79/72721 ןקת יפל .)םישדחה םינקתה      
    NEדמוע ימונוגרא הנבמו בוציע לעבו  
תודחאתהוAFIF  AFEU תוצלמהו תושירדב      
23 הובג בשומ בג .א:םיינכט םינותנ.לגרודכה      
54 בשומ ךרוא.'מס 44 בשומה בחור.'מס      
חלשל תבכור הנקתהב ןקתומ בשומה.'מס      

 84,150.00   170.00   495.00 .ח"ש 541 דוסי ריחמ ,הגרדמה 'חי   
      
םינוש םיכתחב .ג.מ.צו א"צל סבג ירניס     13.01.280

  2,500.00   100.00    25.00 . עבצל תונכהה לכו לטכפש ללוכ , םישרדנה רטמ   
426,450.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.31 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

426,450.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 31 כ"הס  
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../042 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     042 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י נ ב ב  ב כ ר ו מ  ד ו י צ  41 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
רושיא ילעב ויהי םלוכ טרופסה ינקתמ      
ויקלח לכ לע 5155 ןקת/םגד      
      
ויהי שומיש תוארוה / הרהזאה תויוות לכ      
חישק רמוחמ      
      
,טרופס ינקתמה תנקתה ןמזב עצבל שרדנ      
חוקיפ םלואה תפצרב ןתירואילופה תקיציו      
!דומצ      
      
ןישנוע תובחר ,ללוכ שרגמה רוטנוק תעיבצ     14.01.010

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק עצמא לוגיעו  
      
םילסל תחתמ ,שרגמל ביבסמ הנגה דופיר     14.01.013
תחתמ ,  )תודיחי 2( דחא לכ ר"מ21 םיישאר]      
ר"מ65 כ"הס )תודיחי 4( ר"מ8 םיינשמ םילסל      
מ"ס 103 קחרמל תחתמ הניפ לכ דפרל שי      

 40,000.00   400.00   100.00 . הניפ לכ דפרל שרדנ ,שרגמה וקמ ר"מ   
      
שדח ABIF ןקת יפל לסרודכ שרגמ ןומיס     14.01.020
.ןבל ןווגב הקיחשב דימע ינטירואילופ עבצב      

  3,750.00 3,750.00     1.00 'פמוק .)ח"ש 0023 דוסי ריחמ(  
      
ןיב השינב VT ימוליצל הדוקנ םע םוליצ תדמע     14.01.023

  1,500.00 1,500.00     1.00 תונובירטה 'חי   
      
.ל"נכ עבצב יבחור  לסרודכ שרגמ ןומיס     14.01.030

  5,400.00 2,700.00     2.00 'פמוק .)ח"ש 0002 דוסי ריחמ(  
      
ינטירואילופ עבצב ףערודכ שרגמ ןומיס     14.01.040

  2,800.00 2,800.00     1.00 'פמוק .)ח"ש 0012 דוסי ריחמ( .םלואב  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 58,450.00 10.41.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../043 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     043 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 58,450.00 מהעברה      

      
      
לעב ינורטקלא יפמילוא םגד 52.4 לס ןקתמ     14.01.050
הטילב ,מ"מ 4 ןפוד יבוע 002*001 ליפורפ      
המרה תעוצר ריקל תילמשח לפקתמ 'מס 524      
לש העירק סמועל האישנ תעוצר ללוכ ,הלופכ      
לעופב הנקתהה טוטרש ללוכ קפוסמ ,ןוט 9      
חול ללוכ .הרבחה סדנהמ י"ע רשואמ      
םינש  01-ל תוירחא( ריבש יתלב טנוברקילופ      
הבוג יוניש ןונגנמ ללוכ )ריבש דגנכ      
י"ע לס טקל הבוג יוניש רשפאמהילמשח      
לעב יפמילוא םגד יציפק קושיח ,דחא ליעפמ      
היצפוא ללוכ .םיימינפ םיציפק השולש      
העברא י"ע לסה חול לש הריהמ הפלחהל      
עורזלו חולל הנגה ידופיר ללוכ דבלב םיגרב      
42 ןקתמ רובע תפסותל היצפוא ללוכ ,ןקתמה      
ABIF ןקת יפל יליבקמ לפקתמ תוינש      
םלוב ללוכ יפקיה תורונ ספ תפסותל היצפואו      

 42,000.00 21,000.00     2.00 פורטנצ הליפנ 'חי   
      
תדועת לעב הדיצה לפקתמ 52.2 לס ןקתמ     14.01.060
5155 ןקתל ילארשיה םינקתה ןוכממ המאתה      
SHR ליפורפמ יושע םילס 1 קלח ,טרופס      
הנקתהה טוטרש ללוכ קפוסמ .רונתב עובצ      
חול ללוכ ,הרבחה סדנהמ י"ע רשואמ לעופב      
םינש 01-ל תוירחא( ריבש יתלב טנוברקילופ      
הבוג יוניש ןונגנמ ללוכ .)הריבש דגנכ      
תידי תרזעב לס טקל הבוג יוניש רשפאמה      
לעב יפמילוא םגד יציפק קושיח ללוכ .תיגרוב      
הנגה דופיר ללוכ .םיימינפ םיציפק הולש      

 22,000.00 11,000.00     2.00 .)ח"ש 0058 דוסי ריחמ( .חולל 'חי   
      
יושע ילמשח הרקתל לפקתמ לס ןקתמ     14.01.070
ללוכ קפוסמ ,רונתב עובצ SHR ליפורפמ      
סדנהמ י"ע רשואמ לעופב הנקתהה טוטרש      
ריבש יתלב טנוברקילופ חול ללוכ .הרבחה      
ןונגנמ ללוכ )רבש דגנכ םינש 01-ל תוירחא(      
לס טקל הבוג יוניש רשפאמה הבוג יוניש      
םגד יציפק קושיח ללוכ ,תיגרוב תידי תרזעב      
ללוכ .םיימינפ םיציפק השולש לעב יפמילוא      
הנגה דופיר ללוכ .ילגופורטנצ הליפנ םלוב      

 56,400.00 28,200.00     2.00 .)ח"ש 00532 דוסי ריחמ( .חולל 'חי   
      
ןטירואילופ תפצרב ףערודכ ידומעל לוורש     14.01.080
תטזור ,מ"מ 5 יבועב ןוולוגמ לוורש ללוכה      
ףלשנ םוינימולא הסכמ ,תנגועמ םוינימולא      
סוסיב הביצח ללוכ הפצרה גוסמ יופיצב      

  1,900.00   950.00     2.00 .הנקתהו 'חי   
      
      

180,750.00 10.41.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../044 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     044 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
180,750.00 מהעברה      

      
      
, ביבסמ הנגה דופיר םע ףערודכ דומע גוז     14.01.081
תדועת לעב , תשר ללוכ , יפמילוא םגד      
טלפמוק לוכה , 2 קלח 5155 .י.תל המאתה      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק . םלשומו  
      
הלופכ תילמשח תיטסוקא הקולח הציחמ     14.01.082
שא ןיסח דחוימ גירא תובכש יתש היושע      
ילגופרטנצ עונמ ללוכ ר"מ/רג 0021 לקשמב      
ימלוב יתש ללוכ . עונמה לע דחוימ םלבו      
יפל תודימ . ןקתה י"ע שרדנכ תווצקב הליפנ      
הנמזהה ינפל ןרציה רושיא לבקל שי . ןונכתה      
הבכרה , הקפסה , רוצי ללוכ ריחמה .      
םידידבועה תכרדה , הלעפה , תמלשומ      
טלפמוק לוכה. םישרדנה םירושיאה לכ תלבקו      

 65,000.00 65,000.00     1.00 'פמוק 7155 ןקת/םגד רושיא תלעב היהת . םלשומו  
      
םיבלש 41 יעוצקמ לופכ ידבש םלוס_     14.01.100
ידומעו  קוב ץע יבלש לעב 'מס 081*052      
לעבו קלח שטולמ קוב ץע םייושע האישנ      
המידק טלוב ןוילע שאר  ללוכ ,הובג רומיג      
תוחיטבל ריקהמ תוירוחא תוקחרה ללוכו      
41 לעב ,שומישה ןמזב ריקב השיגפ תעינמלו      
םיעקש ךותב תוסנכומ ןוגיעה תויוז ,םיבלש      
וטלבי אלש ךכ ץעה לגרב םימסרוכמ םידחוימ      
םיארנ אל הנקתהה רחאל ,תיברימ תוחיטבל      
אלל הקלחו היקנ םלוסה תיזחו םיטלוב םיגרב      
םינקתה ןוכממ המאתה תדועת תלעב ,םיגרב      

 18,550.00 2,650.00     7.00 .)ח"ש 0012 דוסי ריחמ(  ילארשיה 'חי   
      
ריקל רבוחמ ילוזנוק הנבמב תועבט ןקתמ     14.01.110
ילגלג יבג לע הענה הרקתל תולפקתמ הנבמה      
ךכ הלופכ החטבא תכרעמ ללוכ ,זילפ      
החטבאה תחא החטבאב לשכ לש הרקמבש      
תכרעמ ללוכ ,שמתשמה  תליפנ ענמת הינשה      
הריהמ ,שומישל הלק תועבטה הבוג יונישל      
הנקתה טוטרש תקפסא תוברל ,הפיצרו      
סדנהמ י"ע רשואמ עוציבה רתאל םאתומ      
םינקתהןוכממ המאתה תדועת תלעב      
.תועבט 4 קלח ,טרופס-5155 ןקתל ילארשיה      

  6,000.00 6,000.00     1.00 .)ח"ש 0084 דוסי ריחמ( 'חי   
      
'מס 51 אפלא ינורטקלא תואצות חול     14.01.150
,"סולפ 51 אפלא" םגד א"ע + 'מס 081*001      
ןועש ללוכ DEL תירונ ,'מס 51 תורפס הבוג      
+ תוישיא תורבעו הצובק תוריבע ,ןמז      

 30,000.00 30,000.00     1.00 .)ח"ש 00052 דוסי ריחמ(.דוקיפ 'חי   
      
      

304,800.00 10.41.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../045 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     045 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
304,800.00 מהעברה      

      
      
דוקיפ + 'מס 51 אפלא םגד תוינש 42 תכרעמ     14.01.160
2 טס( 'מס 51 תורפס הבוג 'מס 04*03      

  9,000.00 9,000.00     1.00 .)ח"ש 0057 דוסי ריחמ( . )תוגוצת 'חי   
      
תנקתה רחאל תכמסומ הדבעמ תקידב     14.01.170

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .םינקתמה  
      
תושירד לע הנועה ןיינבה ךותב טוליש     14.01.180
ןומיס ,תילעמ ןומיס ,תוחיטב וא/ו תושיגנה      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .םוריח תואיצי ןומיס ,תוגרדמ  
      
תילעמלו תוגרדמל ןומיס יספו הרהזא יחטשמ     14.01.190

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .שדח הנבמל תושיגנה תושירד י"פע  
      

 11,000.00 11,000.00     1.00 הנגה ידופיר ללוכ יפמלוא תוריכזמ ןחלוש 'חי  14.01.200
      
,רורמת דומע ,העיבצ ללוכ םיכנ תוינח ןומיס     14.01.210
תינכת י"פע לכה ,םיכנ תיילעל הפמרו טלש      

  4,800.00 1,600.00     3.00 'פמוק .תושיגנה  
345,600.00 תונוש 10.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

345,600.00 ןינבב בכרומ דויצ 41 כ"הס  
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../046 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     046 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  51 ק ר פ       
      
ם י ז ת מ  ת כ ר ע מ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב תישאר הלעפה תנחת תנקתהו הקפסא     15.01.010
שגר ,4" רטוקב רעש ףוגמ :תללוכה 4"      
קרופו ץחל ידמ,4" רטוקב רזוח לא ,המירז      
םאתהב MF/LU רשואמ 2/1" רטוקב ץחל      
הנזה וקל רוביח תוברל ,2 'סמ ינקע טרפל      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .4" רטוקב  
      
רטוקב תינשמ הלעפה תנחת תנקתהו הקפסא     15.01.020
MF/LU רשואמ ירפרפ קותינ ףוגמ תללוכה 4"      

  3,400.00 3,400.00     1.00 'פמוק .3 'סמ ינורקע טרפל םאתהב ,המירז שגר  
      
רטוקב תינשמ הלעפה תנחת תנקתהו הקפסא     15.01.030
MF/LU רשואמ ירפרפ קותינ ףוגמ תללוכה 2"      

  1,400.00 1,400.00     1.00 'פמוק .3 'סמ ינורקע טרפל םאתהב ,המירז שגר  
      
4" רטוקב 01HCS תרנצ תנקתהו הקפסא     15.01.040
לכ ללוכ ,לעפמב יתשורח םודא עובצ רוחש      
תוטומ,םיטארטסינוי ,היילת יעצמא ,םיקוזיחה      
אללא ,תרנצ ךרוא ירבחמו היילת ירזיבא ,רזע      

  5,280.00   110.00    48.00 )'וכו T לקינכמ ,T רבחמ(םיצרוחמ םירזיבא רטמ   
      
3" רטוקב 01HCS תרנצ תנקתהו הקפסא     15.01.050
לכ ללוכ ,לעפמב יתשורח םודא עובצ רוחש      
תוטומ,םיטארטסינוי ,היילת יעצמא ,םיקוזיחה      
אללא ,תרנצ ךרוא ירבחמו היילת ירזיבא ,רזע      

  5,940.00    90.00    66.00 )'וכו T לקינכמ ,T רבחמ(םיצרוחמ םירזיבא רטמ   
      

 17,160.00    78.00   220.00 םיצרוחמ םירזיבא ללוכו 2" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  15.01.060
      

  5,760.00    80.00    72.00 םיצרוחמ םירזיבא ללוכו 5.1" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  15.01.070
      
עובצ רוחש 1" רטוקב 04HCS תרנצ ךא ל"נכ     15.01.080
,םיקוזיחה לכ ללוכ ,לעפמב יתשורח םודא      
,רזע תוטומ ,םיטארטסינוי ,היילת יעצמא      

  5,280.00    80.00    66.00 .ךרוא ירבחמו היילת ירזיבא רטמ   
      
רבחמ ןוגכ( 4" רטוקב םיצרוחמ םירזיבא     15.01.090

  2,250.00    75.00    30.00 )'וכו T לקינכמ,T 'חי   
      
רבחמ ןוגכ( 3" רטוקב םיצרוחמ םירזיבא     15.01.100

    999.00    37.00    27.00 )'וכו T לקינכמ,T 'חי   
      
      
      
      
      

 51,969.00 10.51.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../047 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     047 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 51,969.00 מהעברה      

      
      
וללכי הנבמה ךותב םיזתמה תרנצ יפיעס לכ      
הרקת( אוהש גוס לכמ תוינשמ תורקת קוריפ      
.ותומדקל בצמה תבשהו )הקירפ אל / הקירפ      
חקפמ םע רשאל עצבמה ןלבקה תוירחאב      
הרקתה ךרעמש בתכב ןימזמה / הדוה      
.םדוקה ובצמל רזח תינשמה      
      
,TNEDNEP גוסמ זתמ תנקתהו הקפסא     15.01.120
2/1" ריחנ ,הריהמ הבוגת ,םורכ רומיג ,העוב      
    TPN, ,6.5=K תולעמ 86 הלעפה 'פמט  

  3,420.00    90.00    38.00 .ע"ש וא OCYT תרצות 'חי   
      
,TNEDNEP גוסמ זתמ תנקתהו הקפסא     15.01.130
2/1" ריחנ ,הליגר הבוגת ,םורכ רומיג ,העוב      
    TPN, ,6.5=K תולעמ 86 הלעפה 'פמט  

  7,980.00    95.00    84.00 .ע"ש וא OCYT תרצות 'חי   
      
,LLAW EDIS גוסמ זתמ תנקתהו הקפסא     15.01.140
2/1" ריחנ ,הריהמ הבוגת ,םורכ רומיג ,העוב      
    TPN, ,6.5=K תולעמ 86 הלעפה 'פמט  

  1,350.00    90.00    15.00 .ע"ש וא OCYT תרצות 'חי   
      
זכרמל ותמאתהו תבתות הרקתב זתמ תנקתה     15.01.150
וא א"'מ0.1 דע רוניצ ךרוא ,לפינ ללוכ חירא      
קוריפ ללוכ הז ףיעס ,א"מ2.1 דע שימג רוניצ      
התבשהו גוס לכמ תבתות הרקת      

  6,080.00   160.00    38.00 .םדוקהבצמל 'חי   
      
1" רטוקב ירודכ קותינ זרב תנקתהו הקפסא     15.01.160

    800.00   400.00     2.00 .תינכתב הארומכ ד"ממל 'חי   
      
םע ירודכ זוקינו הקידב זרב תנקתהו הקפסא     15.01.170
'סמ ינורקע טרפל םאתהב,2/1" רבעמ תפומ      

    540.00   180.00     3.00 3. 'חי   
      
תינוציח הפיטע םע ,הדלפ תורוניצמ םימ וק     15.01.180
חנומ יתבכש תלת ,לוחש ןליתאילופ לש      
רטוק ,לוח תפיטע םע 'מ 1 דע קמועב עקרקב      
ללוהז  ףיעס .םיחפס ללוכ 23/5x"4, רוניצה      

  7,320.00   610.00    12.00 .םדוקה הבצמל עקרקה תרזחה רטמ   
 79,459.00 םיזתמ תכרעמ 10.51 כ"הס  

      
ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
תובותכ 005 דעל תדעוימה שא יוליג תיזכרמ     15.02.005

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק ע"וש וא  
      

  8,000.00 20.51.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../048 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     048 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  8,000.00 מהעברה      

      
      

    750.00   750.00     1.00 'פמוק ןעטמו חכ קפס תדיחי 15.02.010
      

  3,000.00   300.00    10.00 תיתבותכ היצקידניא תדיחי 'חי  15.02.015
      

    600.00   600.00     1.00 ןקת יפל ןגייח לש הנקתהו הקפסא 'חי  15.02.020
      
תלעפהל תרקובמו תבתוכמ הלעפה תדיחי     15.02.025

  4,000.00   400.00    10.00 םירפוצו םייוביכ 'חי   
      

  7,480.00   340.00    22.00 יטפוא יגולנא ןשע יאלג 'חי  15.02.030
      

  1,950.00   390.00     5.00 יגולנא םוח וטופ בלושמ יאלג 'חי  15.02.035
      
טלקמו רדשמ ללוכ 'מ 03-ל )המולא( ןרק יאלג     15.02.040

 14,000.00 3,500.00     4.00 'פמוק תמלשומ הלועפל דע לויכו ןוויכ הנקתהל עורז  
      
סנוכ תוברל ריווא גוזימ תולעתל ןשע יאלג     15.02.041

  2,100.00 2,100.00     1.00 'פמוק 'מ 1 דע ךרואב המיגד טומו ריווא  
      

    320.00   320.00     1.00 ינוציח ילוק רוא הארתה רפוצ 'חי  15.02.045
      

  1,200.00   300.00     4.00 58BD תימינפ הנקתהל רפוצ 'חי  15.02.050
      

    480.00   160.00     3.00 ןומיס תרונמ 'חי  15.02.055
      

  1,000.00   200.00     5.00 ע"ווש וא תבותכ ללוכ ינדי הלעפה ןצחל 'חי  15.02.060
      

  6,000.00   100.00    60.00 'וכו ןצחל ,טנגמ רפוצ ןשע יאלגל הדוקנ טוויח 'קנ  15.02.065
      

    300.00   300.00     1.00 תותלדל טנגמורטקלא 'חי  15.02.070
      
לש 42SE תמגודכ ןשעו םח רורחש תזכר     15.02.075
,םינעטנ םירבצמו חכ קפס ללוכ ,סרפלטמ      
בצמ לע הגוצת תללוכה הלעפהו דוקיפ תדיחי      
םיינדי החיתפו הריגס תורשפאו תונולחה      
י"ע םילעפומה תונולח 8 לע הטילשלתוימ      
,LU ןקת ות תלעב תזכרה ,םיילמשח םיעונמ      

 15,000.00 7,500.00     2.00 'פמוק EDV , רשואמ ע"וש וא.  
      
6 ל תויאמצע הלעפה/הרקב תודיחי 1 תפסות     15.02.080
םח רורחש תוזכרל ZR 37 תמגודכ םיעונמ      

  6,600.00 2,200.00     3.00 'פמוק .לועפת רדחב ריקה לע תונקתומ ל"נה ןשעו  
      
X 5.15 ךתחב םירוזש םיטוח תוגוזב טוויח     15.02.085
תוקד 081 ל09E שא ןיסח לבכ םע ר"ממ      
, םורח ןצחל תלעפה תדוקנל ריחמה תוחפל      

    760.00   190.00     4.00 .ןשע רורחש עונמ  ,תינדי הלעפה 'קנ   
      

 73,540.00 20.51.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../049 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     049 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 73,540.00 מהעברה      

      
      
X 5.25 ךתחב םירוזש םיטוח תוגוזב טוויח     15.02.090
תוקד 081 ל09E שא ןיסח לבכ םע ר"ממ      
, םורח ןצחל תלעפה תדוקנל ריחמה תוחפל      

  2,000.00   250.00     8.00 .ןשע רורחש עונמ  ,תינדי הלעפה 'קנ   
      
תמגודכ םורחב הלעפה "הריבש" ןצחל     15.02.095
    670/570 EH תכרעמלו תזכרל םאתומ רקובמ  

  1,600.00   800.00     2.00 'פמוק . ל"נכ םיטוח תוגוזב טוויחה תוברל הרקבה  
      
םאתומ רקובמ ימוקמ ינדי הלעפה ןצחל     15.02.100
הטילש תורשפא םע הרקבה תכרעמלו תזכרל      
תוברל תינמז וב םיעונמ 8 דע לע      
ךתחב  םיטוח תוגוזב שא ןיסח לבכבטוויחה      

  1,600.00   800.00     2.00 'פמוק 5.15X ר"ממ  
      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק יפוסה רושיאה תלבק דע םינקתה ןוכמ תקידב 15.02.105
      
יפלו חטשה ינותנ יפל תזכרל הנכות תביתכ     15.02.110

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק הדובע תקיגול  
      
תוינכות לש םיטס 3 ללוכ תכרעמה תלעפה     15.02.115
ללוכ ,דויצה לש הלעפהה תוארוהו עוציבל      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק םידבועה תווצ תכרדה  
 81,740.00 שא יוליג תכרעמ 20.51 כ"הס  

      
ם י ז ת מ  י ל ל כ  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
רמוח ללוכ )ללוכ( 4" רטוק דע ןוטב יחודיק     15.03.010
/ תוחיטבה ץעוי תושירדל הנועה םוטיא      
ינשמ המיאתמ הטזור ללוכו ןימזמה / חקפמה      

  1,900.00   380.00     5.00 .ןוטבה ריק ידיצ 'חי   
      
,הטילש יזרב ללוכ םיזתמה תכרעמ טוויח      
הלעפהל דעו 'וכו ץחל יקספמ ,המירז ישגר      
ףיעסה .תוארתהה ךרעמ לש תמלשומ      
ח"ע,ע"ש וא רייפלט תרצותמ תזכרל סחייתמ      
ןימזמה      
      
04 תודימב חישק טוליש תנקתהו הקפסא     15.03.030
הטילשה תונחת רובע מ"ס x  03 מ"ס      
הטילשה תונחת תומש .תוינשמהו תוישארה      
תובותכב םירוזאה תורדגהל םאתהב ויהי      

    600.00   200.00     3.00 .תישאר ןשעושיוליג תזכרב 'חי   
      
רובע מ"ס x 03 מ"ס 01  תודימב ךא ל"נכ     15.03.040
לע .קותינ יזרבו ןוקירהו הקידבה יזרב      

  1,000.00   200.00     5.00 .זרבה ותוא לש הקידבה רוזא ןייוצי טולישה 'חי   
  3,500.00 30.51.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../050 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     050 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,500.00 מהעברה      

      
      
ךותיח-יעוצקמ ךתר י"ע תורגסמ תודובע     15.03.050

  1,100.00   220.00     5.00 .ךותירו ע"ש   
      
6 ללוכ םיזתמל םוריח תאספוק לש הקפסא     15.03.060

    400.00   400.00     1.00 .גוס לכמ םיזתמ 'חי 'חי   
      
ללוכה םיקתוע השולשב ןקתמ רפס תנכה     15.03.070
תוינכתו הנקתהל תכמסומ הדבעמ רושיא      
ח"ע שמש תוספדה תולע .הנקתהל תודע      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק עצבמה ןלבקה  
      
הדבעמ תרוקיבל םיננכתמה יווילו םואית     15.03.080
תכרעמ תלעפהו הנקתה רושיאל תכמסומ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .הקידבה תרגא תא ללוכ  ריחמה .םיזתמה  
      
םוריח תווצו הקזחא ישנאל הכרדה      
.םולשת אלל-לעפמב      

  8,300.00 םיזתמ יללכ 30.51 כ"הס  
      
ז ג  י ו ב י כ ל  ד ו י צ  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
םותסש ללוכ MF-002  גוסמ יוביכ זג לכימ     15.04.005
,תינדי הלעפה ,דיאונולוס ,ץחל ןועש ,ןוחטב      
רזיבא לכו םטא ,ינקת שימג רוניצ ,ץחל גתמ      
1002 ןקיפל ותלעפהו ותבצהל שרדנה ףסונ      
    APFN רשואמ CLU/MF/LU + דע לקשמב זג  

  3,500.00 3,500.00     1.00 ג"ק 4 'חי   
  3,500.00 זג יוביכל דויצ 40.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

172,999.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 51 כ"הס  
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../051 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     051 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ר ח  ת ז י ר כ  ת כ ר ע מ  61 ק ר פ       
      
ם ו ר ח  ת ז י ר כ  ת כ ר ע מ  10.61 ק ר פ  ת ת       
      
ת"מאמ :ללוכ 91" יתכתמ הזירכ דסמ     16.01.005
    CD/CA, הליענ תלד ,גותימ ,הרקב רוטינומ  
הרבגה תוכרעמ לכ תנקתהל םילגלג םע דיינ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק ינכטה טרפמב ראותמכ  
      
:תונגה םע W042.S.M.042R קפסה רבגמ     16.01.010
91" דסמב הנקתהל .רתי סמועו קתנ ,רצק      

  2,300.00 2,300.00     1.00 'פמוק ינכטה טרפמב ראותמכ  
      
91" דסמב הנקתהל )רסקימ( לילצ לברע     16.01.015

    500.00   500.00     1.00 'פמוק טרפמב ראותמכ  
      
יטמוטוא ןעטמ ללוכ 42CDV םירבצמ תכרעמ     16.01.025

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק ינכטה טרפמב ראותמכ  
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק ראותמכ MF/MA רנויט רובע תפסות 16.01.030
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק טרפמב ראותמכ םירוטילקת ןגנ רובע תפסות 16.01.035
      
91" דסמב הנקתהל ירוזא המצוע תסוו     16.01.040

    300.00   300.00     1.00 'פמוק ראותמכ  
      
ראווצ ןופורקימ ללוכ תינחלוש הזירכ תדמע     16.01.045

  2,400.00   800.00     3.00 'פמוק UCT- 21/6 תמגודכ שימג  
      
ללוכ םורחל תיללכ שא יוביכל הזירכ תדמע     16.01.050

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק ריק ג"ע הנקתהל הביתב ןופורקימ  
      

    780.00   780.00     1.00 'פמוק םורחל תוטלקומ תועדוה 'חי 16.01.055
      
לירג/הבית ללוכ וק יאנש ללוכ 8/6" לוקמר     16.01.060
ראותמכ הרקית וא ריק לע הנקתהל יתכתמ      

  3,060.00   180.00    17.00 טרפמב 'חי   
      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק הזירכה דסמב הנקתהל 91" הנריס + גנוג 'חי 16.01.065
      
יאנש ללוכ W51.S.M.R קפסהב רפוש לוקמר     16.01.070
ראותמכ תינוציח הנקתהל ילרגטניא וק      

  3,200.00   400.00     8.00 טרפמב 'חי   
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק טרפמ יפל םילוקמר יווק לכ רוטינל תכרעמ 16.01.080
      

  3,240.00   120.00    27.00 יהשלכ לוקמר תדוקנ טוויח 'חי  16.01.085
      

    720.00   180.00     4.00 הזירכ תדמעל טוויח 'חי  16.01.086
 24,000.00 םורח תזירכ תכרעמ 10.61 כ"הס  
 24,000.00 םורח תזירכ תכרעמ 61 כ"הס  

קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../052 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     052 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  71 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.71 ק ר פ  ת ת       
      
גולטק יפל ע"ש וא לירקרפוס עבצ     17.01.020
וא סבג תוחול וא/ו םינפ חיט ג"ע סקימרובמט      
םימעפ שולש  ,ןוטב תונובירט לעו ףושח ןוטב      

 39,000.00    30.00 1,300.00 .דיחא ןווג תלבקל דע תוחפל ר"מ   
      
וא/ו םינפ חיט ג"ע ע"ש וא לונירקא עבצ     17.01.030
תלבקל דע תוחפל םימעפ שולש סבג תוחול      

  6,125.00    35.00   175.00 .דיחא ןווג ר"מ   
      
רוא טלופ עבצב ןגומה בחרמה ןומיסו טוליש     17.01.040
רוא טלופ טוליש תוברל .א"גה ןקת יפל      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .תרושקתו למשח ירזיבאל  
      
שולש ץוח חיט לע ע"ש וא לירקרפוס עבצ     17.01.090

 42,000.00    35.00 1,200.00 .דיחא ןווג תלבקל דע תוחפל םימעפ ר"מ   
      
ןגומ בחרמב קדסקלפ חפ יבג לע רואילופ עבצ     17.01.100
יפל שרדינכ תובכשה לכו דוסי תבכש תוברל      

  1,320.00    60.00    22.00 .ןרציה טרפמ ר"מ   
 89,945.00 העיבצ תודובע 10.71 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 89,945.00 העיבצ תודובע 71 כ"הס  
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../053 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     053 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  81 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.81 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-א  'סמ סופיט טירפ     18.01.010

  8,000.00 8,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-א  'סמ סופיט טירפ     18.01.020

  9,000.00 9,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-א  'סמ סופיט טירפ     18.01.030

  6,000.00 3,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 4-א  'סמ סופיט טירפ     18.01.040

  6,000.00 3,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 8-א  'סמ סופיט ןולח     18.01.060

  6,000.00 2,000.00     3.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב  9-א  'סמ סופיט ןולח     18.01.070

  1,000.00 1,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב  01-א  'סמ סופיט ןולח     18.01.080

  1,000.00 1,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב   11-א  'סמ סופיט ןולח     18.01.090

  1,000.00 1,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב   21-א  'סמ סופיט ןולח     18.01.100

  3,000.00 3,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב   31-א  'סמ סופיט ןולח     18.01.110

  2,000.00 2,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב   41-א  'סמ סופיט ןולח     18.01.120

  7,000.00 7,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב   51-א  'סמ סופיט ןולח     18.01.130

  4,400.00 2,200.00     2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב   61-א  'סמ סופיט ןולח     18.01.140

 25,000.00 25,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב   71-א  'סמ סופיט ןולח     18.01.150

 18,000.00 18,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב   81-א  'סמ סופיט ןולח     18.01.160

  3,000.00 3,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
      

100,400.00 10.81.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../054 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     054 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
100,400.00 מהעברה      

      
      
לכה .המישרב   91-א  'סמ סופיט ןולח     18.01.170

  8,000.00 4,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב   02-א  'סמ סופיט ןולח     18.01.180

  4,000.00 4,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב   12-א  'סמ סופיט ןולח     18.01.190

 20,000.00 4,000.00     5.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב   32-א  'סמ סופיט ןולח     18.01.200

  1,700.00 1,700.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב   42-א  'סמ סופיט ןולח     18.01.210

  4,000.00 4,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב   52-א  'סמ סופיט ןולח     18.01.220

  6,000.00 3,000.00     2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב   62-א  'סמ סופיט ןולח     18.01.230

  5,000.00 2,500.00     2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב   72-א  'סמ סופיט ןולח     18.01.240

  6,000.00 1,500.00     4.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב   82-א  'סמ סופיט ןולח     18.01.250

  2,000.00 2,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 6-א  'סמ סופיט ןולח     18.01.260

  7,500.00 2,500.00     3.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 7-א  'סמ סופיט ןולח     18.01.270

 10,400.00 2,600.00     4.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 22-א  'סמ סופיט ןולח     18.01.280

  1,100.00 1,100.00     1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
176,100.00 םוינימולא תודובע 10.81 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

176,100.00 םוינימולא תודובע 81 כ"הס  
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../055 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     055 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ך ו כ י ס ו  ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  10.91 ק ר פ  ת ת       
ך ו כ י ס ו       
      
ועצובי ךוכיסו שרח , תורגסמ תודובע      
קרפ יללכה טרפמה תוארוה יפל      
, םיחפל הדלפה .א : הדלפ תויצקורטסנוק01      
תללכנה הדובעל ושמשיש םיליפורפלו תורוניצ      
- 73  הדלפמ םילגרועמ ויהי , הז הזוחב      
    TS אלל םישדח , תרחא ןייוצ םא אלא תוחפל  
תרידחו תפלקתמ הפילק , ףופיכו םימגפ      
ילארשיה ןקתל ומיאתי תורוניצה. הדולח      
הדלפמ SHR  יליפורפ.ב . ינכדעה      
    73-TS הפילק , ףופיכו םימגפ אלל , םישדח  
לש הרקמ לכב . הדולח תרידחו תפלקתמ      
רושיא לבקל ןלבקה לע ולא תושירדל הריתס      
שארמ ךכל סדנהמה      
      
הכאלמ תיבב .א : היצקורטסנוק יקלח תנכה      
םצמצל ידכ םירוביחה ברימ תא עצבל שי      
.יחרכהה םומינימל םירוביחה רפסמ תא רתאב      
דבלב הגרבהב היהי הדשה רוביח .ב      
ןיכי ןלבקה .ג . רוטקורטסנוקה רושיא יפלו      
רוצייל תטרופמ הדובע תינכת      
םתוא שיגיו ונובשח לע )גניוורדפוש(  הבכרהלו      
. עוציבה תלחתה םרט רוטקורטסנוקה רושיאל      
ילכב וא רושמב עצובי םיטנמלאה ךותיח.ד      
יחטש , רעבמב ךותחל ןיא , דבלב ינכמ      
םיצירח ילבו םירשי וראשיי הרקמ לכב ךותיחה      
ןלבקה .ה . םיקלח ויהי רשפאה תדימבו      
לע תודימה , תודימה תמאתהל יארחא      
אלא רוצייל אל ןה היצקורטסנוקה תינכת      
. דבלב בושיחו ןונכתל      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.91.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../056 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     056 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ועצובי ךותירה תודובע לכ .א : ךותיר      
.ב3001  . ףיעס יללכה טרפמל םאתהב      
ידי לע עצוי ךותירה תודורטקלא גוס      
הדלפה גוסל םיאתיו סדנהמה רושיאל ןלבקה      
עצבל ןלבקה לע .ג . היצקורטסנוקה לש      
תוקידב סדנהמה תויחנה יפל רוצייה ךלהמב      
רשואמו רכומ ןוכמ תועצמאב ךותירה תרקבל      
תוקידב וללכי תוקידבה , סדנהמה י"ע      
: העיבצ -------------- . ןגטנר ימוליצו תוינוס      
לכב יביזורוק יטנא לופיט עצבי ןלבקה      
לזרבה יקלח .א : ןלהלדכ היצקורטסנוקה יקלח      
- ידוושה ןקתה תושירד יפל לוח םרזב וקוני      
,  י"ת000550SISלש הגרדל דע  A.S 5.2יפל      
ןיבה יללכה טרפמל 40.91  קרפ יפלו819      
סדנהמה רושיא רחאל .ב ידרשמ      
ןורקימ 001  יבועב היצקורטסנוקה ןוולגת      
.םח ץבא ןוולגב ה"כס      
      
תבכרה רחאל וא סדנהמה עבקיש דעומב .ג      
תא ןלבקה עבצי רתאב היצקורטסנוקה      
ןוילע עבצ תובכש 2  ב היצקורטסנוקה      
םינווגב כ"הס ןורקימ 06 קלרפוס      
רשא היצקורטסנוקה יקלח . לכירדאה עבקיש      
ןוקית . ןוילע עבצב ועבצי אל שא דגנ ונגוי      
, וא AGNIZ  גוסמ רק ץבא י"ע עצובי ןוולג      
    CRZ ביכרהל ןלבקה לע .ו. ןורקימ001 יבועב  
םע תורבחתהל הנכהכ הדלפ ינגוע ןוטבב      
. ןלבקל ורסמיש םיטרפה יפל הדלפה יקלח      
      
,הנבמב םינוש תומוקמב הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.010
םינוש הדלפ יליפורפמ 'וכו   ,תורוק  ,םידומע      
לכ תוברל ,שרדייש יפכו תוינכותב טרופמכ      
לכמ םיגרבה ,םיכותירה ,םירוביחה ,םיקוזיחה      
העיבק ,םיכתורמ םיצוק ,תוקטלפ ,םיגוסה      

700,000.00 14,000.00    50.00 .)לוגרע( תשקב ןוט   
      
תעיבצ רובע ריחמ תפסות     19.01.012
ו דוסי תובכש 2 ב ל"נה הדלפה תיצקורטסנוק      

100,000.00 2,000.00    50.00 לכירדאה תריחב יפל ןוילע עבצ תובכש 2 ןוט   
      
תונוש תודימב הדלפ יליפורפמ םישירמ     19.01.030
,םיכותירה ,םירוביחה ,םיקוזיחה לכ תוברל      
םיצוק ,תוקטלפ ,םיגוסה לכמ םיגרבה      
םיטרפ יפל טלפמוק לכה .'וכו העיבצ ,םיכתורמ      

124,000.00 12,400.00    10.00 .תוינכותב ןוט   
      
      
      

924,000.00 10.91.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../057 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     057 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
924,000.00 מהעברה      

      
      
ןוולוגמ ,מ"מ  2 יבועב חפמ םשג ימל הלחזמ     19.01.160
לכו האישנ תייצקורטסנוק תוברל עובצו      
,םשג ימ תורוניצל םילוורש ,םירוביחה      
עובצו ןבלוגמ חפמ םיגנושלפה ,םיקוזיחה      
רזעה ירמוח לכו 'וכוה אישנ היצקורטסנ      
סורפ בחור ,טרפ יפל טלפמוק לכה ,םהינימל      

 22,500.00   300.00    75.00 .'מס 09 רטמ   
      
ןוולוגמ מ"מ 0.1 יבועב חפמ םשג ימ תורוניצ     19.01.170
5-כ לש יללכ ךרואבו 6" רוניצה רטוק  עובצו      
תינגא ,הנותחת ךרב ,ןוילע שאר תוברל ,רטמ      
,םירוביחהלכו רוניצה תיתחתםורט ןוטבמ      
לכה ,םהינימל רזעה ירמוח לכו םיקוזחה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
ןוולוגמ מ"מ 0.1 יבועב חפמ םשג ימ תורוניצ     19.01.171
4-כ לש יללכ ךרואבו 6" רוניצה רטוק  עובצו      
תינגא ,הנותחת ךרב ,ןוילע שאר תוברל ,רטמ      
,םירוביחהלכו רוניצה תיתחתםורט ןוטבמ      
לכה ,םהינימל רזעה ירמוח לכו םיקוזחה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
ןוולוגמ מ"מ 0.1 יבועב חפמ םשג ימ תורוניצ     19.01.175
לש יללכ ךרואבו  6" רוניצה רטוק  עובצו      
ךרב ,ןוילע שאר תוברל ,רטמ  5.8-כ      
רוניצה תיתחתםורט ןוטבמ תינגא ,הנותחת      
רזעה ירמוח לכו םיקוזחה ,םירוביחה לכו      

  9,000.00 3,000.00     3.00 'פמוק .טלפמוק לכה ,םהינימל  
      
דצמ תיזח םג לק גג יוריק / ךוכיס     19.01.180
תמגוד תויטסוקא ומרת תוטסקמ המבה      
, תינכת יפל וא מ"ס8  יבועב ע"שוא פיז-לק      
, ןוילע יוסיכל ילג חפו יטסוקא דודיב ללוכה      
תכרעמ ללוכ , םיקוזיח וא םישירמ ללוכ      
דע םימה תדרוהו ףוסיאל תרנצו תולחזמ      
ביבס עופישב /תיכנא הריגס ללוכ, עקרקל      
תכרעמל ההז תכרעמב הנבמה תוריק      
םיטנמלא בוליש,גגה לש יופיחה חפו תוטסקה      
יופיח , םירבעמ ,רורווא /ןשע תונולח לש      
לכ ללוכ םיטרפב ראותמכ גגה תופשל לגועמ      

600,000.00   400.00 1,500.00 הרומג הרקת תלבקל דע םירזיבאה ר"מ   
      
2 יבועב םוינימולאמ גגה ףקיהב הצק טרפ      19.01.210
סורפ בחור( FDVP רמג רונתב עובצ מ"מ      
לוב גג הצקו תתשוקמ היספ תוברל )56-58      

335,000.00   335.00 1,000.00 .זונ ר"מ   
      
      

1,894,500.00 10.91.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../058 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     058 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,894,500.00 מהעברה      

      
      
םוינימולאמ תותיזחב תונותחת תוטסק      19.01.220

 60,000.00   400.00   150.00 .FDVP רמג רונתב עובצ מ"מ 2 יבועב ר"מ   
      
יליפורפו מ"מ 2 חפמ תונולחל הללצה טנמלא     19.01.240
הילתה תוברל לכה עובצו ןוולוגמ הדלפ      

 48,000.00 8,000.00     6.00 .םיטרפב הארנכ 'חי   
      
תרגסמ תללוכה תילגנא רצחל הכבס תשר     19.01.250
חפמ ,החיתפל תורשפא ,הקיציב תעמטומ      
םיטרפ יפל מ"מ05/5 תוטלפמ הייושע ןוולוגמ      

  8,400.00   700.00    12.00 טלפמוק ר"מ   
2,010,900.00 ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 10.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,010,900.00 ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס  
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../059 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     059 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות RDA-0007 םגד תיתבותכ יוליג תזכר     34.01.010
םוריח בצמב הנזהל םירבצמ תללוכה ,רייפלט      
םייגולנא וק ילגעמ יסיטרכ ,תועש 27 ךשמל      
יסיטרכ תללוכו ,תובותכ 821 רובע      

  6,000.00 6,000.00     1.00 טלפמוק - תכרעמה יביכר לכל תואיצי/תוסינכ 'חי   
      
םגד "קורי" ירטקלאוטופ סופיטמ ןשע יאלג     34.01.030

 11,200.00   280.00    40.00 רשואמ ע"ש וא רייפלט תרצות A084-OFT 'חי   
      

  1,200.00   240.00     5.00 'פמוק רייפלט תרצות תואיצי/תוסינכ תבותכ תדיחי 34.01.050
      
תכרעמל שא תקעזאל תיכוכז רבש ןצחל     34.01.060

  2,240.00   280.00     8.00 תיגולנא 'חי   
      
ןוכמ יקדוב י"ע שאה יוליג ןקתמ תקידב     34.01.090
לע םנקתל שי םייוקיל שיו הדימבו ,םינקתה      
לש הניקת הלעפהל דע ןלבקה ןובשח      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק הקידבה ימד םולשת ללוכ ,תכרעמה  
      
רייפלט תרצות i005-MDT םגד יטמוטוא ןגייח     34.01.100
ןעטמו תטלקומ  העדוה ללוכ רשואמ ע"ש וא      

    900.00   900.00     1.00 רבצמ םע 'חי   
      
יוסיכ חתפמ ,טלקמו ןרק רדשמ ,ןשע יאלג גוז     34.01.110

 10,000.00 5,000.00     2.00 'פמוק תוחפל 'מ 61/001  
      

  3,200.00   800.00     4.00 ריווא גוזימ תלעתל ןשע יאלג 'חי  34.01.120
 37,740.00 ןשעו שא יוליג תוכרעמ 10.43 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ  ת ו כ ר ע מ  20.43 ק ר פ  ת ת       
      
חפנב למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     34.02.010
רשואמ MF-002 זג לכימ :תללוכה ק"מ 3 דע      
    1002-APFN םירבוחמ( םיאלג גוז ,ע"ש וא  
תרנצ ,הזתה יריחנ ,ןומיס תורונ 2 ,)הבלצהב      

  5,500.00 5,500.00     1.00 טווחו לכימהו םיריחנה ןיב 'חי   
      

    500.00   500.00     1.00 יוביכ תזכרל יטמוטוא יוביכ תלעפה סיטרכ 'חי  34.02.020
      
יוביכל הכישמ םע בוהצ ןשע/שא יוליג ןצחל     34.02.030
ע"וש וא רייפלט תרצות Y01-BPT םגד זגב      

    300.00   300.00     1.00 רשואמ 'חי   
      
חולב יטמוטואה יוביכה תכרעמ תקידב     34.02.040
ידי לע APFN 1002 -ל םאתהב למשחה      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק הקידבה ימד םולשת ללוכ ,םינקתה ןוכמ יקדוב  
  6,800.00 שא יוביכ תוכרעמ 20.43 כ"הס  

קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../060 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     060 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ש ע  ר ו ר ח ש  ת כ ר ע מ  30.43 ק ר פ  ת ת       
      
םגד ןשע יחתפב הטילשו דוקיפ תכרעמ     34.03.010
    84VEHS דע A84 cdv42 תרצותמ awR  
    nomiS סרפלטמ תרבח י"ע קוושמ הינמרג  
שדח יאפוריא ןקתב תדמוע ,ע"וש וא מ"עב      
    01/9-10121NE ילארשיה ןקתבו  
051 ךשמל םירבצמ תוברל 01/9-72912      
הניעט תרקב ןונגנמ ,םוריחב הדובע תועש      
בצמל תילאוזיוו תילוק הארתה ,תוללוסל      
שא יניסח םילבכו תרנצ( םוריחב תכרעמה      

 15,000.00 15,000.00     1.00 )דרפנב םימלושמ 'חי   
      
לעפומה ילמשח עונמ רוביחו הנקתה הקפסא     34.03.020
םיחתפ לש הריגסו החיתפל טלוו 42 ישי םרזב      
תמגודכ ,םירזבאה לכ ללוכ ,ןשע רורחשל      
    ISETNIS תרבח תרצות SCU ע"וש וא  

  4,500.00   900.00     5.00 רשואמ 'חי   
      
AWR תרצות םיעגמ 6 ירוזא הלעפה ןצחל     34.03.030

    200.00   200.00     1.00 רשואמ ע"וש וא NOMIS 'חי   
 19,700.00 ןשע רורחש תכרעמ 30.43 כ"הס  

      
ם ו ר י ח  ת ז י ר כ  ת כ ר ע מ  40.43 ק ר פ  ת ת       
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ם ע  ת ב ל ו ש מ       
      
הרקבה זכרמב תבלושמ תישאר הזירכ תדמע     34.04.010
01 תרבעהל ילטיגיד תועדוה ללוחמ תללוכה      
ןופורקימ ללוכ תוחפל תויטמוטוא תועדוה      

  6,000.00 6,000.00     1.00 י"תמו LU רשואמ ימינפ 'חי   
      
W001 קפסה לעב ילטיגיד קפסה רבגמ     34.04.020
זראמה( זראמ ךותב הנקתהל םאתומ תוחפל      

  4,000.00 4,000.00     1.00 )רבגמה ריחמב לולכ 'חי   
      
זכרמב םירוזא גותימו תקחורמ הטילש תדיחי     34.04.030
תוברל ,תוחפל םירוזא 42 -ל הטילשה      
ןחלושב הנקתהל תמאתומ ,ימוקמ ןופורקימ      

  4,880.00 4,880.00     1.00 דויצ דסמב וא הרקב 'חי   
      
ןגומ ROODTUO ינוציח רוטק'זורפ/לוקמר     34.04.040
דע קפסהב היצקורטסנוק/חיט לע ןקתומ םימ      
    W02 לש המצועו bd69, המצועב ץנצנ תוברל  

  1,400.00   350.00     4.00 המיאתמ תירוחא הספוק םע תוחפל dc37 לש 'חי   
      
םימ ןגומ ROODNI ימינפ רוטק'זורפ/לוקמר     34.04.060
W02 דע קפסהב היצקורטסנוק/חיט לע ןקתומ      
לש המצועב ץנצנ תוברל ,bd69 לש המצועו      

 10,080.00   280.00    36.00 המיאתמ תירוחא הספוק םע תוחפל dc37 'חי   
      

 26,360.00 40.43.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../061 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     061 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 26,360.00 מהעברה      

      
      
קפסהה רבגמ יוביגל םירבצמ ללוכ חכ קפס     34.04.070
YBDNATS + 03 תוחפל תועש 84 ךשמל      

  1,800.00 1,800.00     1.00 הלעפה ןמזב תוקד 'חי   
      
ירוזא י"פע םילוקמר תלעפהל תבותכ תדיחי     34.04.080

    350.00   350.00     1.00 הזירכ 'חי   
      
תוברל ,TTP םע תקחורמ ןופורקימ תדיחי     34.04.090
תבותכ תדיחי ללוכ הפוקש תלד םע זראמ      

    800.00   800.00     1.00 רתאב הדיחיה םוקימ יוהיזל 'חי   
      
ךכוסמו בלצומ םיטוח גוזב םילוקמר טווח     34.04.100
תושירדל םאתהב ,תוחפל GWA61 לש ךתחב      

  5,400.00   135.00    40.00 תושירדל םאתומ הטעמ ילעבו ןרציה 'קנ   
      
דוקיפו חתמ לבכ תרזעב ןופורקימ תדמע טווח     34.04.110
תוברל ,ןרציה י"ע שרדנכ םידיג רפסמ לעב      

    145.00   145.00     1.00 לופכ דודיב 'קנ   
      
םיטוח גוזב םיאבכ ןופלט תודיחי ןיב טווח     34.04.120
,תוחפל GWA41 לש ךתחב ךכוסמו בלצומ      
םיאתמ הטעמ לעבו ןרציה תושירדל םאתהב      

    140.00   140.00     1.00 תושירדל 'חי   
      
זראמ תללוכ תילרגטניא םיאבכ ןופלט תדיחי     34.04.130

  1,900.00 1,900.00     1.00 הדמעה יוהיזל תבותכ תדיחיו תלד םע 'חי   
      
חתפמ י"ע גותימ תורשפא םע ןופלט עקש     34.04.140
םוקימ יוהיזל תבותכ 'חי תוברל ,JPF גוסמ      

    350.00   350.00     1.00 רשואמ ךרע הווש וא עקשה 'חי   
      
זכרמב םיאבכ ןופלטל גותימו הטילש תדיחי     34.04.150

  1,800.00 1,800.00     1.00 ןופלט תודוקנ 42 -ל הטילשה 'חי   
 39,045.00 ןשעו שא יוליג םע תבלושמ םוריח תזירכ תכרעמ 40.43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

103,285.00 שא יוליג תכרעמ 43 כ"הס  
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../062 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     062 הינק ןיע טרופס םלוא

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ט ל פ מ ו ק  ם י ר ל ק נ י ר פ ס  ת כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
ם י ז ת מ  'ע מ  ע ו צ י ב ו  ן ו נ כ ת  10.53 ק ר פ  ת ת       
      
6951 י"ת פ"ע םיזתמ תכרעמ עוציבו ןונכת     35.01.001
ןנכתמ תלעפה תוברל הנבמה חטש אולמ יוסיכ      
רושיאל השגה ןונכת קית תנכהל םיזתמ      
חטשב םיזתמ תכרעמ עוציבו תכמסומ הדבעמ      
םיזתמ םירזיבא תונחת ללוכ ולוכ םלואה      
תולעתל םיזתמ הרקת תוכמנהל םישימג      
י"ע תכרעמה תנקתה רושיא תוברל ..וכו למשח      
, 6951 י"תל המאתה תכמסומ הדבעמ התוא      

120,000.00 120,000.00     1.00 'פמוק . טלפמוק - עוציבו ןונכת רושיא הדועת  
120,000.00 םיזתמ 'עמ עוציבו ןונכת 10.53 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

120,000.00 טלפמוק םירלקנירפס תכרעמ 53 כ"הס  
9,215,521.00 הנבמ טרופס םלוא כ"הס

קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../063 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     063 הינק ןיע טרופס םלוא

חותיפ טרופס םלוא 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  10 ק ר פ       
      
ת ו י נ ב ו  ת ו ק י צ י  ,ת ו ר י פ ח  01.10 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 001 קמוע םילבכל תולעת תביצח/תריפח     01.10.010
5 לש לוח  תובכש יתש ללוכ מ"ס 04 בחור      
יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תחא לכ מ"ס      

  2,000.00    40.00    50.00 ותומדקל חטשה ינפ תרזחהו רטמ   
      
תבחרה רובע הביצח וא/ו הריפחל תפסות     01.10.020

  1,000.00    20.00    50.00 .מ"ס 001 בחורל דע הריפחה רטמ   
      
תודימב P 'סמ "קזב" לש ינקית הרקב את     01.10.030
תלבוהו הביצח/הריפח ללוכ , מ"ס 501/58      
לע ותנקתה ,"קזב" עבקייש םוקממ הסכמה      

  3,000.00 1,500.00     2.00 .טלפמוק סוליפ ללוכ החושה 'חי   
      
מ"ס 001x001 תודימב םילבכל הרקב את     01.10.050
תבכש ,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועבו      
סמועל דבכ גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח      

  4,000.00 2,000.00     2.00 אתה דועיל טוליש ללוכו ,ןוט 52 'חי   
      
ןורא/למשח תרבח ינומ רובע ןוטב תחמוג     01.10.060
522X05X001 םינפ תודימב ישאר קספמ      

  4,400.00 2,200.00     2.00 י"חח תושירד יפל הנקתהו הריפח ללוכ ,מ"ס 'חי   
 14,400.00 תוינבו תוקיצי ,תוריפח 01.10 כ"הס  

      
ם י ל י ב ו מ  02.10 ק ר פ  ת ת       
      
הכישמ טוח םע מ"מ 05 רטוקב יטסלפ רוניצ     01.20.020
"קזב" 'בח תושירדל  םאתהב  ןופלט  יוק רובע      

  3,200.00    16.00   200.00 )05.31 .ע.ק.י( רטמ   
      
05 רטוקב םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     01.20.030

  1,050.00    21.00    50.00 הכישמ לבח םע ,מ"מ רטמ   
      
יבוע מ"מ 061 רטוקב םידבכ םייטסלפ תורונצ     01.20.040
תנזה רובע הכישמ טוח םע מ"מ 7.7 ןפוד      

  3,150.00    63.00    50.00 למשח רטמ   
  7,400.00 םיליבומ 02.10 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  03.10 ק ר פ  ת ת       
      
5.1x3 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     01.30.010
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

    350.00     7.00    50.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
      
      
      

    350.00 03.10.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../064 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     064 הינק ןיע טרופס םלוא

חותיפ טרופס םלוא 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    350.00 מהעברה      

      
      
042X4 ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םילבכ     01.30.020
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  6,000.00   120.00    50.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
דודיב םע ר"ממ 021 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     01.30.030
    C.V.P ללוכ וניא ריחמה( תורוניצב םילחשומ  

  4,200.00    84.00    50.00 )תרנצה רטמ   
      
לי'ג תוגוז 02 ילעב םיידיג-בר ןופלט ילבכ     01.30.050
וא תרנצב םילחשומ "קזב" תושירדל םאתהב      

  2,500.00    50.00    50.00 םילבכ תולעתב רטמ   
 13,050.00 םיכילומו םילבכ 03.10 כ"הס  

      
ח ו ת י פ ב  ה ח מ ו ג ב  ח ו ל  06.10 ק ר פ  ת ת       
      
החמוגב ישאר ז"מ      
      
תודימב רטסאילופמ חול הנבמ     01.60.020
    003x006x008 56 מ"מPI תטלפו תלד תוברל  

  2,000.00 2,000.00     1.00 רזע יקדהמו טווח ,הריבצ יספ ,הבכרה 'חי   
      
פמא 052X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     01.60.030
הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ רפמא      
רדיינש וא BBA תרצות , תינורטקלא      

  3,800.00 3,800.00     1.00 קירטקלא 'חי   
      
תורונ ללוכ  ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ     01.60.040

    165.00    55.00     3.00 דליטלומ 'חי   
      

    240.00   240.00     1.00 .רפמא 4-4.2 -ל MZKP םגדמ קפסה קתנמ 'חי  01.60.050
      

    250.00   250.00     1.00 םרז קספמל הקספה לילס 'חי  01.60.060
      
ןשע/שא יוליג תייזכרמ רובע הארתה תדיחי     01.60.070

    800.00   800.00     1.00 מ"עב הרקב גצמ תרצות B655-OSI-4 םגד 'חי   
  7,255.00 חותיפב החמוגב חול 06.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 42,105.00 למשח ינקתמ 10 כ"הס  
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../065 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     065 הינק ןיע טרופס םלוא

חותיפ טרופס םלוא 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ך מ ת  ת ו י ר ק  20 ק ר פ       
      
ש ר ג מ ה  ף ק י ה ב  ך מ ו ת  ר י ק  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
עוציב , רטמ4  דע הבוגב ןוטבמ ךמת תוריק     02.01.018
ןוטב תודובע רזוח יולימ, הריפח ללוכ תוריקה      
יוסיכ םע רטמ 5.1/5.1 לכ 4" רטוק םיזקנ+      
+תזקנמ הבכשכ םינבא יולימ +ןויז + ץצח קשו      
חותיפה תמגודכ גניפוקו ןבא יופיח+ רמג       
לע תינכת י"פע טלפמוק לכה םיזקנו , הביבסב      

152,500.00   500.00   305.00 . חקפמה תשירד יפ ק"מ   
      
הבוגב םינפ וד ךא ל"נכ ריק רובע תפסות     02.01.028

 21,875.00   125.00   175.00 חותיפה ינפ לעמ מ"ס 05 דע עצוממ רטמ   
174,375.00 שרגמה ףקיהב ךמות ריק 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

174,375.00 ךמת תוירק 20 כ"הס  
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../066 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     066 הינק ןיע טרופס םלוא

חותיפ טרופס םלוא 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  30 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.30 ק ר פ  ת ת       
      
םישיבכבו םיחטשב יולימ לש רקובמ קודיה     03.02.002
.קודיה רחאל מ"ס 02 דע יבועב תובכשב      

    900.00     6.00   150.00 .ררבנ יולימ תושירדל הנעי רמוחה ק"מ   
      
םישיבכל תיתש לש אלמ קודיהו רושי     03.02.003

  6,600.00     6.00 1,100.00 .ךרד תרוצ - רפע תודובע רחאל תוכרדמו ר"מ   
  7,500.00 רפע תודובע 20.30 כ"הס  

      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  30.30 ק ר פ  ת ת       
      
לש תובכשב קודיהו רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     03.03.001
%89 לש תופיפצ תגרדל קודיהו מ"ס 51      
טרפמ י"פע הקפסא ללוכ ,.וה.ש.א.א דייפידומ      

 45,600.00   120.00   380.00 .דחוימ ק"מ   
      
תובכשב רזופמ ,ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     03.03.002
קודיהה רחאל מ"ס 02 לש 'סקמ יבועב      
יללכה טרפמב שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב      
קר עוציבל . )קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ      

 20,000.00    80.00   250.00 .תיתיסרחיתשב ק"מ   
 65,600.00 תויתשתו םיעצמ 30.30 כ"הס  

      
ת ו ב ח ר  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  50.30 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ ו       
      
,מ"ס 01 יבועב רתאב קוצי 03-ב ןוטב תפצי     03.05.001
.ק"מ/ג"ק 21 לש סחיב עבצ תקבא בוליש ללוכ      

  3,200.00   160.00    20.00 .דחוימה טרפמב שרדנהו ןויז ללוכ ר"מ   
      
,מ"ס6  יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     03.05.002
02/02  ,תינבלמ גוסמ עבצ ספסוחמרמגב      

 38,500.00    70.00   550.00 תינכת יפל ע"וש וא02/01, ר"מ   
      
יפל ,תיעוביר הרובש תלזב ןבאמ ןג ןבא     03.05.003

 23,800.00   140.00   170.00 .)תומכ יצח( דחוימה טרפמבו טרפב שרדנה רטמ   
      
,מ"ס 51X04X03 תודימב תושיגנ תוגרדמ     03.05.005
תרצות 7104 ט"קמ ,ירכרוכ ןווג ,WS דוביע      
טרפמבו טרפב שרדנה יפל ,ע"ש וא ןייטשרקא      

  2,100.00   350.00     6.00 .דחוימה רטמ   
      
תודימב תוטילב םע היאר ידבכל ןומיס ןבא     03.05.006
    6X02X02 טיפרג ןווגב 17961 ט"קמ ,מ"ס  
ללוכ ,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ,ההכ רופא      

    375.00   250.00     1.50 .ףוצירו הקפסא ר"מ   
      

 67,975.00 50.30.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../067 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     067 הינק ןיע טרופס םלוא

חותיפ טרופס םלוא 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 67,975.00 מהעברה      

      
      
תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     03.05.010
.)ל"נכ( ,מ"ס 51/001/03 , 71/001/52      
ללוכ ריחמה.)ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה(      

  4,200.00    70.00    60.00 . תותשקו םייצח רטמ   
 72,175.00 תוגרדמו תובחר ,םיליבש ףוציר 50.30 כ"הס  

      
ת ו ק ע מ ו  ם י ר ע ש  ,ת ו ר ד ג  70.30 ק ר פ  ת ת       
      
1.1 הבוגב תכתמ יליפורפמ תוחיטב הקעמ     03.07.001
טרפמב שרדנהו הנקתה ,הקפסא ללוכ ,'מ      

  2,100.00   350.00     6.00 .דחוימה רטמ   
      
X 0.2 02.3 הבוגב לגר יכלוהל יפנכ-וד רעש     03.07.002
הנקתהו הקפסא ללוכ ,"םישרוש" םגד 'מ      

  3,500.00 3,500.00     1.00 .דחוימה טרפמבו E-6 טרפב שרדנהו 'חי   
      
לגר יכלוהל יפנכ-וד רעש תעיבצ רובע תפסות     03.07.003

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .ןרציה טרפמ י"פע ל"נה  
      
0.2X הבוגב לגר יכלוהל יפנכ-דח שפשפ     03.07.004
הנקתהו הקפסא ללוכ ,"םישרוש" םגד ,'מ0.2      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .ןרציה טרפמבו טרפב שרדנהו 'חי   
      
יכלוהל יפנכ-דח שפשפ תעיבצ רובע תפסות     03.07.005

    250.00   250.00     1.00 'פמוק .ןרציה טרפמ י"פע ל"נה לגר  
      
םחות" םגד 'מ 2 הבוגב תכתורמ תשר רדג     03.07.006
וא ילרוא תורדג תרצות 1101 ט"קמ "הקלח      
טרפב שרדנהו הנקתהו הקפסא ללוכ ,ע"ש      

  7,500.00   300.00    25.00 )תומכ יצח( ןרציה טרפמבו רטמ   
      
ל"נה תכתורמ תשר רדג תעיבצ רובע תפסות     03.07.007

  1,250.00    50.00    25.00 .)תומכ יצח( ןרצי טרפמ י"פע רטמ   
      
,"םישרוש" םגד לזרב יליפורפמ תידסומ רדג     03.07.008
טרפמבו טרפב שרדנהו הנקתה ,הקפסא ללוכ      

 10,000.00   400.00    25.00 )תומכ יצח( דחוימה רטמ   
      
יליפורפמ תידסומ רדג תעיבצ רובע תפסות     03.07.009

  1,750.00    70.00    25.00 .ןרצי טרפמ י"פע ל"נה לזרב רטמ   
      
הקפסא ,העיבצ ללוכ ,תוגרדמ םרגב די זחאמ     03.07.010
דחוימה טרפמב ,טרפב שרדנהו הנקתהו      

    660.00   220.00     3.00 .ןרציה טרפמבו רטמ   
 30,410.00 תוקעמו םירעש ,תורדג 70.30 כ"הס  

      
      
      

קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../068 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     068 הינק ןיע טרופס םלוא

חותיפ טרופס םלוא 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  80.30 ק ר פ  ת ת       
      
ט"קמ ,מ"ס 54X01X03 תודימב בזרמל תקוש     03.08.003
    ,22-SM הקפסא ללוכ ,ע"ש וא ןמפלוו תרצות,  

    600.00   100.00     6.00 .עקרקב תרתסומ הנקתהו הלבוה 'חי   
      
מ"ס 0354X01X תודימב בזרמל תקוש ךיראמ     03.08.004
ללוכ ,ע"ש וא ןמפלוו תרצות SM-2-22, ט"קמ      

    600.00   100.00     6.00 .עקרקב תרתסומ הנקתהו הלבוה ,הקפסא 'חי   
      
םגד ,מ"ס06X 06 תודימב עבורמ לזרב הסכמ     03.08.005
ףוציר ללוכ ,ע"ש וא ןמפלוו תרצות 66 למרכ      

  1,200.00   600.00     2.00 .הסכמה ג"ע 'חי   
      
ט"קמ תעבורמ תרגסמ םע 05-ק הסכמ     03.08.006
םאתומ ,מ"ס 06 חתפ רטוק ,3625197      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .ע"ש וא ןייטשרקא תרצות 004D סמועל 'חי   
      
ללוכ ,8" רטוקב C.V.P תורוניצמ םימ ריבעמ     03.08.007
יוסיכ םע הרופח הלעתב הנקתהו הקפסא      

  3,000.00   200.00    15.00 .דחוימה טרפמבו טרפב שרדנהו רטמ   
  7,400.00 תונוש תודובע 80.30 כ"הס  

      
ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  90.30 ק ר פ  ת ת       
      
טגרגא םע מ"ס 6  יבועב 52  צ"את     03.09.010

 55,000.00    50.00 1,100.00 01-86GP.  ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריגסג ר"מ   
      

  1,760.00     1.60 1,100.00 ר"מ/ג"ק1  רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר ר"מ  03.09.020
      

  1,100.00     1.00 1,100.00 ר"מ/ג"ק3.0  רועישב החאמ ןמוטיב סוסיר ר"מ  03.09.030
      
טגרגא םע מ"ס5  יבועב52  צ"את     03.09.040

 49,500.00    45.00 1,100.00 .  ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריגסג ר"מ   
107,360.00 הלילס תודובע 90.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

290,445.00 חותיפ תודובע 30 כ"הס  
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../069 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     069 הינק ןיע טרופס םלוא

חותיפ טרופס םלוא 2 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  40 ק ר פ       
      
ע ק ר ק ה  ת נ כ ה  10.40 ק ר פ  ת ת       
      

  4,500.00    45.00   100.00 .טרפמב שרדנה יפל רשואמ ביטמ ןג תמדא ק"מ  04.01.001
      
םורמ ףוט תרצות מ"מ 02-4 לדוגב םודא ףוט     04.01.002

  2,500.00   250.00    10.00 .הנבמה ביבס רוזיפ ללוכ ע"ש וא ןלוג ןוט   
      
תפסוה ,חוחית ללוכ ןוניג חטש תרשכה     04.01.003

  2,000.00     4.00   500.00 .דחוימה טרפמה יפל ,יננג רושייו טסופמוק ר"מ   
  9,000.00 עקרקה תנכה 10.40 כ"הס  

      
ה י ק ש ה  20.40 ק ר פ  ת ת       
      
םילוורש      
      
תנמטה ,הריפח םיללוכ םילוורשה יריחמ      
.הריגסו לוחב יוסיכ ,לוורשה      
      

  8,000.00    40.00   200.00 .5.21 גרדב 4" רטוקב .C.V.P לוורש רטמ  04.02.235
  8,000.00 היקשה 20.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 17,000.00 היקשהו ןוניג תודובע 40 כ"הס  
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../070 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     070 הינק ןיע טרופס םלוא

חותיפ טרופס םלוא 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ו ח  ט ו ה י ר  50 ק ר פ       
      
ה ב י ש י  ת ו כ ר ע מ ו  ם י ל ס פ ס  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות מ"ס 081 ךרואב "דירדמ" םגד לספס     05.02.001
תריחה יפל ץע עבצב ע"ש וא ןג טוהיר תימע      
תוארוה יפל הנקתהו הקפסא ללוכ ,לכירדאה      

  4,000.00 2,000.00     2.00 .ןרציה 'חי   
  4,000.00 הבישי תוכרעמו םילספס 20.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  4,000.00 ץוח טוהיר 50 כ"הס  
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../071 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     071 הינק ןיע טרופס םלוא

חותיפ טרופס םלוא 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ  - ב ו י ב  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ר ט ו ק  ד ע  ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ  ר י ח מ ה (4"      
      
םע מ"מ 56.3 .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.010
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
חנומ ע"ש וא  CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

 16,500.00   165.00   100.00 .םיחפס תוברל , קמוע לכב עקרקב רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.020
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
עקרקב חנומ ע"ש וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

  5,125.00   205.00    25.00 .םיחפס תוברל , קמוע לכב רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.030
תלחושמ קיטסלפו ןוטב תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא CPA-4 תמגוד תיתבכש תלת      

 21,660.00   228.00    95.00 .םיחפס תוברל , קמוע לכב עקרקב רטמ   
      
ימל 42 גרד מ"מ 36 רטוקב קיטסלפמ םימ וק     57.01.040
תוברל , קמוע לכב עקרקב חנומ הכירצ      

  7,750.00   155.00    50.00 . הכירצ ימל .םיחפס רטמ   
      
ימל 42 גרד מ"מ 23 רטוקב קיטסלפמ םימ וק     57.01.050
תוברל , קמוע לכב עקרקב חנומ הכירצ      

  3,200.00   128.00    25.00 . הכירצ ימל .םיחפס רטמ   
      
חטשב םייק םימ וקל שדח םימ וק רוביח     57.01.060
שומיש , ךותירו ךותיח הריפחו שושיג תוברל      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק . םואית + ןורפחמב  
 55,735.00 )םיחפס ללוכ ריחמה(4" רטוק דע םימ תקפסא יוק 10.75 כ"הס  

      
ם י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ אל( תינכתב טרפ יפל 4" ישאר םימ למג     57.02.010

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק )םיזתמל הלעפה תנחת  
      
הייקשהה תכרעמ שארל הייקשה תדוקנ תנכה     57.02.020

    380.00   380.00     1.00 2" קותינ זרב תוברל למגה דיל 'חי   
      

    880.00   220.00     4.00 . ביגש 4/3" ןג זרב 'חי  57.02.030
      
ללוכ 3" רטוק "סמופ" תמגודכ שא יוביכ זרב     57.02.040

  3,000.00 3,000.00     1.00 . הריבש ןקתמו 4" ,קז 'חי   
 34,260.00 םימל םירזיבאו םינקתמ 20.75 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../072 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     072 הינק ןיע טרופס םלוא

חותיפ טרופס םלוא 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב  ת ו י ת ש ת  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
NS-8 חישק C.V.P-מ יטסלפ בויב רוניצ     57.03.010
וא הריפח ללוכ םותכ , ךרע הווש וא דיברמ      
תפיטע , איהשלכ עקרק לש גוס לכב הביצח      
רוניצל תחתמו לעמ מ"ס 03 יבועב תונויד לוח      
יאתל םירוביח קודיה עקרק קודיה יולימ      
רטוקב , יללכה טרפמב טרופמה לכו תרוקיב      

  8,645.00   133.00    65.00 .מ"ס 521 דע קמועבו 6" רטמ   
      
NS-8 חישק C.V.P-מ יטסלפ בויב רוניצ     57.03.020
וא הריפח ללוכ םותכ , ךרע הווש וא דיברמ      
תפיטע , איהשלכ עקרק לש גוס לכב הביצח      
רוניצל תחתמו לעמ מ"ס 03 יבועב תונויד לוח      
יאתל םירוביח קודיה עקרק קודיה יולימ      
רטוקב , יללכה טרפמב טרופמה לכו תרוקיב      

 16,800.00   168.00   100.00 .מ"ס 022 דע קמועבו 6" רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ בויבל הרקב תחוש     57.03.030
וא "ןמפלוו" תמגוד רטמ 52.1 דע קמועבו      
גוסמ מ"ס 06 רטוק הסכמו הרקת םע , מע"ש      
לכב החושה יקלח לכ ןיב םוטיא , דבכ .ב.ב      
םטא תועצמאב םימ תורידח דגנכ רטוק      

 14,000.00 2,800.00     5.00 . "טסלפוטיא" 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ןוטבמ בויבל הרקב תחוש     57.03.040
וא "ןמפלוו" תמגוד רטמ 01.2 דע קמועבו      
גוסמ מ"ס 06 רטוק הסכמו הרקת םע , מע"ש      
לכב החושה יקלח לכ ןיב םוטיא , דבכ .ב.ב      
םטא תועצמאב םימ תורידח דגנכ רטוק      

 24,000.00 4,000.00     6.00 . "טסלפוטיא" 'חי   
      
שושיג הריפח תוברל ןנכותמ ב.תל תורבחתה     57.03.050
ןלבקה תוירחאב . ותמדקל בצמה תרזחהו      
בויבל תורבחתה תחוש בצמ קודבל עצבמה      
יסלפמ תקידב תוברל עוציבה תליחת ינפל      
דיגאת לומ םואיתו המירזה ינוויכו החושה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 . יארחאה םימה 'חי   
 64,945.00 בויב תויתשת 30.75 כ"הס  

      
ז ו ק י נ  ת ו י ת ש ת  40.75 ק ר פ  ת ת       
      
םע 02-ב ןוטבמ ןמפלוו )42DM( זוקינ תלעת     57.04.010

  5,000.00 2,500.00     2.00 . לק סמוע תנוללוגמ תדדוב לזרב תקצי תשר 'חי   
      
. מ"ס06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     57.04.020

131,760.00   732.00   180.00 רטמ 0.2 דע קמועב  5 גרד רטמ   
      
      
      

136,760.00 40.75.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../073 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     073 הינק ןיע טרופס םלוא

חותיפ טרופס םלוא 2 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
136,760.00 מהעברה      

      
      
רטוקב 02 -ב ןוטבמ הקוצי הלוגע החוש     57.04.030
ב.ב שיבכ הסכמו עוקיש את םע מ"ס 001      
קמועב 004D  ןיממ ןוט 04  ,מ"ס 06 רטוקב      

 10,500.00 3,500.00     3.00 'מ52.2 דעו 'מ57.1 לעמ 'חי   
      

  8,000.00 4,000.00     2.00 מ"ס 08 רטוק ךא ל"נכ 'חי  57.04.040
      

  6,000.00 6,000.00     1.00 מ"ס 001 רטוק ךא ל"נכ 'חי  57.04.050
      
םינפ תודימב הפש ןבאל דומצ ידדצ ןטלוק     57.04.060
תמגודכ מ"ס56  הבוגב87/84      
    2-DMתשרו תרגסמ ללוכ ע"ש וא ןמפלוולש  
םירמוח וא הדבכ לזרבמ052C תינקית      

  8,430.00 1,686.00     5.00 984 י"ת תושירדל ףופכב םיבכורמ 'חי   
169,690.00 זוקינ תויתשת 40.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

324,630.00 חותיפ - בויב םימ תודובע 75 כ"הס  
852,555.00 חותיפ טרופס םלוא כ"הס

קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../074 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 

26/06/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     074 הינק ןיע טרופס םלוא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הנבמ טרופס םלוא 1 הנבמ     
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                             153,400.00 רפע תודובע 10.10 קרפ תת    
    

                153,400.00 רפע תודובע 10 כ"הס                
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             172,650.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

                             268,640.00 תויולת תופצרו םיפצרמ 20.20 קרפ תת    
    

                             550,850.00 םידומעו תוריק 30.20 קרפ תת    
    

                             557,035.00 תורקת 40.20 קרפ תת    
    

                             476,500.00 ןויז תדלפ 50.20 קרפ תת    
    

              2,025,675.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
םיחודיקו תואסנולכ 30 קרפ      
    

                             395,000.00 רתאב םיחודיקו תואסנולכ 10.30 קרפ תת    
    

                395,000.00 םיחודיקו תואסנולכ 30 כ"הס                
    
היינב תודובע 40 קרפ      
    

                             207,000.00 םיקולבמ הינב 10.40 קרפ תת    
    

                207,000.00 היינב תודובע 40 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                             117,580.00 ץוח תוריק םוטיא 10.50 קרפ תת    
    

                117,580.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
ןמוא תורגסמ תודובע תורגנ תודובע 60 קרפ      
    

תויללכ תורעה 10.60 קרפ תת                                           
    

                              66,550.00 ןמוא תורגנ 20.60 קרפ תת    
    

                             295,115.00 הדלפ תורגסמ 30.60 קרפ תת    
    

                361,665.00 ןמוא תורגסמ תודובע תורגנ תודובע 60 כ"הס                
 
 

קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../075 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     075 הינק ןיע טרופס םלוא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

0.7 קרפ תת 00.70 קרפ תת                                           
    

                              66,725.00 םימחו םירק םימ תרנצ 10.70 קרפ תת    
    

                              14,720.00 םימותסש ,םיזרב ,םיפוגמ 20.70 קרפ תת    
    

                               8,750.00 דודיב 30.70 קרפ תת    
    

                              87,715.00 רורוויאו םיזקנ תכרעמ 40.70 קרפ תת    
    

                              56,910.00 ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 50.70 קרפ תת    
    

                              29,420.00 תונוש ,םימרזמ ,םיזרב 60.70 קרפ תת    
    

                               3,000.00 תודבעמ ירושיא 70.70 קרפ תת    
    

                267,240.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                              34,880.00 םיליבומ 02.80 קרפ תת    
    

                              19,050.00 םיכילומו םילבכ 03.80 קרפ תת    
    

                              12,210.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 קרפ תת    
    

                              72,765.00 1E ישאר למשח חול 06.80 קרפ תת    
    

                              13,902.00 2E הנשמ למשח חול 16.80 קרפ תת    
    

                               2,340.00 םיאבכ לנפ 26.80 קרפ תת    
    

                               7,630.00 םירזיבא 07.80 קרפ תת    
    

                             159,980.00 םהירזיבאו תורונמ ,הרואת יפוג 08.80 קרפ תת    
    

                             117,435.00 תונושו תודוקנ 09.80 קרפ תת    
    

                440,192.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                             349,600.00 חיט תודובע 10.90 קרפ תת    
    

                349,600.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
 
 
 
 
 

קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../076 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     076 הינק ןיע טרופס םלוא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                             539,090.00 יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת    
    

                539,090.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
תוילעמ 11 קרפ      
    

                             200,000.00 תילעמ 10.11 קרפ תת    
    

                200,000.00 תוילעמ 11 כ"הס                
    
ריוא גוזימ 21 קרפ      
    

                              25,000.00 תונוש 20.21 קרפ תת    
    

                               1,200.00 ס"ממ 40.21 קרפ תת    
    

                             345,650.00 .םירזיבאו דויצ 50.21 קרפ תת    
    

                             317,950.00 .םירזיבאו רוזיפ תכרעמ 60.21 קרפ תת    
    

                689,800.00 ריוא גוזימ 21 כ"הס                
    
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 31 קרפ      
    

                             426,450.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.31 קרפ תת    
    

                426,450.00 ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 31 כ"הס                
    
ןינבב בכרומ דויצ 41 קרפ      
    

                             345,600.00 תונוש 10.41 קרפ תת    
    

                345,600.00 ןינבב בכרומ דויצ 41 כ"הס                
    
שא יוביכו יוליג תכרעמ 51 קרפ      
    

                              79,459.00 םיזתמ תכרעמ 10.51 קרפ תת    
    

                              81,740.00 שא יוליג תכרעמ 20.51 קרפ תת    
    

                               8,300.00 םיזתמ יללכ 30.51 קרפ תת    
    

                               3,500.00 זג יוביכל דויצ 40.51 קרפ תת    
    

                172,999.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 51 כ"הס                
 
 
 
 
 

קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../077 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     077 הינק ןיע טרופס םלוא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םורח תזירכ תכרעמ 61 קרפ      
    

                              24,000.00 םורח תזירכ תכרעמ 10.61 קרפ תת    
    

                 24,000.00 םורח תזירכ תכרעמ 61 כ"הס                
    
העיבצ תודובע 71 קרפ      
    

                              89,945.00 העיבצ תודובע 10.71 קרפ תת    
    

                 89,945.00 העיבצ תודובע 71 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 81 קרפ      
    

                             176,100.00 םוינימולא תודובע 10.81 קרפ תת    
    

                176,100.00 םוינימולא תודובע 81 כ"הס                
    
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ      
    

                           2,010,900.00 ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 10.91 קרפ תת    
    

              2,010,900.00 ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס                
    
שא יוליג תכרעמ 43 קרפ      
    

                              37,740.00 ןשעו שא יוליג תוכרעמ 10.43 קרפ תת    
    

                               6,800.00 שא יוביכ תוכרעמ 20.43 קרפ תת    
    

                              19,700.00 ןשע רורחש תכרעמ 30.43 קרפ תת    
    

                              39,045.00 םע תבלושמ םוריח תזירכ תכרעמ 40.43 קרפ תת    
ןשעו שא יוליג            
    

                103,285.00 שא יוליג תכרעמ 43 כ"הס                
    
טלפמוק םירלקנירפס תכרעמ 53 קרפ      
    

                             120,000.00 םיזתמ 'עמ עוציבו ןונכת 10.53 קרפ תת    
    

                120,000.00 טלפמוק םירלקנירפס תכרעמ 53 כ"הס                
 9,215,521.00 הנבמ טרופס םלוא 1 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../078 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     078 הינק ןיע טרופס םלוא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

חותיפ טרופס םלוא 2 הנבמ     
    
למשח ינקתמ 10 קרפ      
    

                              14,400.00 תוינבו תוקיצי ,תוריפח 01.10 קרפ תת    
    

                               7,400.00 םיליבומ 02.10 קרפ תת    
    

                              13,050.00 םיכילומו םילבכ 03.10 קרפ תת    
    

                               7,255.00 חותיפב החמוגב חול 06.10 קרפ תת    
    

                 42,105.00 למשח ינקתמ 10 כ"הס                
    
ךמת תוירק 20 קרפ      
    

                             174,375.00 שרגמה ףקיהב ךמות ריק 10.20 קרפ תת    
    

                174,375.00 ךמת תוירק 20 כ"הס                
    
חותיפ תודובע 30 קרפ      
    

                               7,500.00 רפע תודובע 20.30 קרפ תת    
    

                              65,600.00 תויתשתו םיעצמ 30.30 קרפ תת    
    

                              72,175.00 תוגרדמו תובחר ,םיליבש ףוציר 50.30 קרפ תת    
    

                              30,410.00 תוקעמו םירעש ,תורדג 70.30 קרפ תת    
    

                               7,400.00 תונוש תודובע 80.30 קרפ תת    
    

                             107,360.00 הלילס תודובע 90.30 קרפ תת    
    

                290,445.00 חותיפ תודובע 30 כ"הס                
    
היקשהו ןוניג תודובע 40 קרפ      
    

                               9,000.00 עקרקה תנכה 10.40 קרפ תת    
    

                               8,000.00 היקשה 20.40 קרפ תת    
    

                 17,000.00 היקשהו ןוניג תודובע 40 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 50 קרפ      
    

                               4,000.00 הבישי תוכרעמו םילספס 20.50 קרפ תת    
    

                  4,000.00 ץוח טוהיר 50 כ"הס                
 
 
 

קובץ: אולם ספורט עין קניה   .../079 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



םילכירדא ןעמ
0083421 דוקימ ןלוגה תמר  סמש לד'גמ 3711 .ד.ת

 
26/06/2021
דף מס':     079 הינק ןיע טרופס םלוא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

חותיפ - בויב םימ תודובע 75 קרפ      
    

                              55,735.00 רטוק דע םימ תקפסא יוק 10.75 קרפ תת    
)םיחפס ללוכ ריחמה(4"            
    

                              34,260.00 םימל םירזיבאו םינקתמ 20.75 קרפ תת    
    

                              64,945.00 בויב תויתשת 30.75 קרפ תת    
    

                             169,690.00 זוקינ תויתשת 40.75 קרפ תת    
    

                324,630.00 חותיפ - בויב םימ תודובע 75 כ"הס                
   852,555.00 חותיפ טרופס םלוא 2 כ"הס                            

 
  

לכה ךס  
10,068,076.00  יללכ כ"הס  

  1,711,572.92 מ"עמ %71  
 11,779,648.92 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: אולם ספורט עין קניה 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה

ןלבקה תעצה

10,068,076.00 מ"עמ ינפל תויומכה בתכל םאתהב תודובעה ןדמוא

ןלבקה ידי לע עצומה יללכה החנהה זוחא

ןלבקה ידי לע עצומה יללכה החנהה םוכס

מ"עמה ינפלו החנהה רחאל תיפוסה ןלבקה תעצה

מ"עמ

 מ"עמ ללוכ כ"הס

. ₪ __________________ : מ"עמ ללוכ יפוסה העצהה םוכס

. םישדח םילקש __________________________________________   ,םילימב 

______________
______________
______________

______________

_______________

ח"ש

%

ח"ש

ח"ש

ח"ש

ח"ש




