
17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     001 'ב בלש

יזכרמ פ"צשל תומלשה 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

0 ק ר פ  00 ק ר פ       
      
0.0 ק ר פ  ת ת  00.00 ק ר פ  ת ת       
      
יללכ      
      
ם י מ ו א י ת  20.00 ק ר פ  ת ת       
      
ןלבק םע ישארה ןלבקה םואית רובע תפסות     00.02.0010
לש זרכמהה תואצותל םאתהב תאזו תורגנה      
יתווצ ,דדומ ,תושיגנ :תוברל טוהירה      
תוברל טוהירה לע הנגהו הרימש ,תודייטצה      
תנקתהל הוולנה לכו למשח תקפסא ,הנסחא      
תויחנה יפל -תמלשומ הרוצב םיטיהרה      

                    1.00 'פמוק חקפמה  
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17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     002 'ב בלש

יזכרמ פ"צשל תומלשה 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ם י ל ל כ  ם י פ י ע ס ו  ה ר י פ ח  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
ילמשח לקשמל למשח רוביח הנקתהו הקפסא     08.01.0040
,רואמ תייזכרממ היהי הנזהה רוביח .רק ימ \      
הרחמותש הקראהו הליבכ ללוכ אל ריחמה      

                    1.00 דרפנב 'חי   
      
תויזכרמ תבוטל למשח תרבח תרוקיב תנמזה     08.01.0060
ריחמה .םינוש למשח ירוביח ,תוקרזמ ,רואמ      
ידרשמ לופיט ,למשח תרבח לומ לויפט ללוכ      
יוויל ,תרוקיבו םירוביח תנמזהו םואיתב      
דע .םיאתמ לדוג לעב יאלמשח י"ע הקידבה      
.לומשיחל רושיא תלבקו תרוקיב רבעמל      
,ב"לח תקלחמ לומ לופיטה ללוכ ריחמה      

                    3.00 'פמוק .םינומ תקלחמו םיקדוב ,תונמזה  
      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ הנזה לבכ הנקתהו הקפסא     08.03.0010
    TRADNATS BSU רכזל רכז ישאר ללוכ,  
י"פע ןקתומ םינקת לעב ךכוסמ לבכ ,בהז שאר      

                  155.00 תינכתב תושירד רטמ   
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.03.0020
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

                 1020.00 .םידומעל הרידח רטמ   
      
אשונ לית ללוכה לבכ רוביח הנקתהו הקפסא     08.03.0040
לולכי ריחמה םיפרוצמ םיטרפו טרפמל םאתהב      
ןרצי לש החיתמהו רוביחה יטנמלא לכ תא      
הרואצ ףוגל םיאתמה גוסהמ היהי לבכה לבכה      

                  120.00 GOTA רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.03.0050
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 01X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

                  843.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.03.0060
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 61X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

                  838.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
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17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     003 'ב בלש

יזכרמ פ"צשל תומלשה 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה צ ק  י ר ז י ב א  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
תבוטל ינורטקלא לדבמ יאנש הנקתהו הקפסא     08.05.0010
,םרזו חתמ בציימ לולכי יאנשה . BSU תונזה      
טלוו 5 חתמל CA אלוו 032 מ חתמ תרמה      
    CD ןקתב BSU רפמא 3 דע לש םרזב ,ימלוע  
םייטרנדטס םידיינ םירישכמ 5 תלעפהל      
לבכל הסינכ יקדהמ לולכי הז יאנש .ליבקמב      
הבקנ האיצי שארו ר"ממ 6 דע ר"ממ 5.2      

                   10.00 בהזומ BSU 'חי   
      
ןקתומ בהז BSU הבקנ שאר תבוטל ןקתה     08.05.0020

                   31.00 לספס לע םימ תנגומ תינוציח הנקתהב 'חי   
      
לללוכ גוס לכמ 3IC אספוק הנקתהו הקפסא     08.05.0030
,תכתמ בג ,םינורגיטנא ,אספוקל רוביח ירזיבא      
ןיד ספו רוביח יקדהמ 76PI םימ ןגומ הסכמ      

                   15.00 'פמוק םאתהב  
      
וד ז"אמ  ללוכ טוברקילופמ םירזיבא שגמ     08.05.0040
לכו םירוביח םיקדהמ תוקראה ספ ,יבטוק      

                   10.00 .טרפמה יפל שורדה 'חי   
      
ףסונ סנפ לכ רובע םירזיבא שגמל תפסות     08.05.0050

                    4.00 .םיקדהמו יבטוק וד ז"אמ ללוכ 'חי   
      
תומיטא תגרדב ,DEKCOLRETNI תדיחי     08.05.0060
    ,76PI עקת-תיב הכותב תללוכה A36X5 ז"מו  
    A36X3 תרצות תמגוד "ILOZZALAP"  

                   26.00 'פמוק ע"וש וא תימי הריואל םיאתמ  
      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
053 תמגודכ הרואת ףוג הנקתהו הקפסא     08.06.0020
    ATOG DEL ךרע הווש וא גלפ תרבח לש,  
הראה רוזיפ לעב רוטקלפר לולכי ריחמה      
. טאוו 07 ףוגה קפסה שקובמל םאתהב      
לבכל ןה רוביחה ירזיבא לכ תא לולכי ריחמה      
.ל"נה ףוגל ידועייה למשחה לבכל ןהו אשונה      

                   25.00 רביירד דויצ ללוכ ריחמה 'חי   
      
W 7.12 תוגרדמ תראהל ריקב עוקש ת"ג     08.06.0030
ילארשי ןקת ות לעב 76PI ןמול 0431      
    08-ML,97-ML תמגודכ  DEL  
    HYDROLINE 13 PERFORMANCE  

                   30.00 ע"וש וא ןטשק י"ע רבוימ KUP י"ע רצוימ 'חי   
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17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     004 'ב בלש

יזכרמ פ"צשל תומלשה 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תראהל .םוינימולא תקצימ עקרק עוקש ת"ג     08.06.0040
86PI תומיטא80KI  תינכמ תודימע ,םיצע      
0004  :הכירד לקשמ  III SSALCהנגה תגרד      
ענומ רבול תיתוחיטב תיכוכז :השדע .ג"ק      
םוינימולא תקצי  :ףוג BMOCYENOH רוונס      
תודימעלםיביזרוק יטנא םיכילהתב לפוטמ ,      
תרצותמ  :DEL.דחוימב םישק עקרק יאנתב      
    DELIMUL SPILIHP הנגהל ימרט ןשייח םע  
תוריסמ ,K0003רוא ןווג.רתי םוחמ םידלה לע      
תועש 000,05 :םייח ךרוא,IRC < 08 עבצ      
    07L.רומיג ילארגטניא ינורטקלא :הלעפה דויצ:  
613 הטסורינ תרגסמ ,טרדנטס רוחש      
תספוק םע קפוסמ ףוגה :הנקתה.הלוגע      
שמתשהל ץלמומ ,קוצי ןרפואנ לבכ העקשה      

                   48.00 .דריל ץינייטש י"ע אבוימ 86PI רבחמב 'חי   
      
ה ר ו א ת  י ד ו מ ע ו  ת ו ד ו ס י  21.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןקתה י"פע ורצויי הז קרפב תועורזהו םידומעה      
השדחה ותרודהמב 218 - י"ת ילארשיה      
תועורזה, םידומעה יריחמ .0002 רבמצד      
ןרציה לעפמב העיבצ םיללוכ םילגד יקיזחמו      
יולק ,תיטטסורטקלא סקלפוד טרפמ י"פע      
עבצל תוירחא.ןימזמה י"ע רחביש ןווגב רונתב      
ריחמ  .1 :תורעה. תוחפל םינש 5 ךשמל היהת      
םאתהב עבצ - רונתב עבצ ללוכ םידומעה      
הדלפה ידומע לכ .2 .הייריעה תשירדל      
טרפמה יפל ועבציי םידומעה לכ .3  .םינוולוגמ      
אלל ( הייריעה תשירד יפל םיעבצ ןווגמל      
לכ .4 .) תרחא רמאנ אל םא ריחמ תפסות      
לוורש" םיללוכ )םייביטרוקד טעמל( םידומעה      
,הקפסא םיללוכ םידומעל םיריחמה לכ .5 ."דנז      
.)תרחא רמאנ אל םא( הלעפהו הנקתה ,הלבוה      
דרפנב הקפסא יפיעסב םיריחמה לכ .6      
תודובעה לכ .הלבוה םיללוכ דרפנב הנקתהו      
)"ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב רמאנל תופופכ      
אלא, הדידמה ינפוא ללוכ"(, לוחכה ןדגואה"      
םניאש םיפיעסב .ףיעסב תרחא ןייוצ םא      
וב רמאנל םידגונמ וא יללכה טרפמב םיללכנ      
.תדחוימ השירד לש םירקמב קר שמתשהל שי,      
וציב ינפל ןלבקה      
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17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     005 'ב בלש

יזכרמ פ"צשל תומלשה 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ןיקתמ הרואת יפוגב תופלחהו םיקוריפ ע      
םימייק הרואת יפוגה לכב םירטרטסו תורונמ      
תויומכו רושיא חקפמ וא סדנהממלבקמו      
ןלבק .הרואת יפוג ץופישו תופסוה ,תופלחהל      
םירזיבאה לכ חטשב חקפמ וא סדנהמל שיגמ      
הנקתה ינפל וא קוריפ רחהל וצפוש וא וקרופש      
הרואת יפוגו םירזיבאה לכ שיגמ ןלבק .םוקמב      
תונקתה ינפל )תואמגוד ( סדנהמ רושיאל      
ףילחהל תייאשר הייריעה בתכב רושיא לבקמו      
םאתהב תודובע עוציב קלחל וא תויומכ      
יוניש אלל תודובע עוציב ךלהמ ךות הייריעהצל      
עצבמ למשח ןלבקה ןדמואבש םיפיעס יריחמ      
תווצ י"ע ךאו קר למשח ינקתמב תודובעה לכ      
ןוישר תשגה םא םימיאתמ תונוישר םע יעוצקמ      
גיצנ וא חקפמ תשירדב חטשב דבוע לכל      
י"ע רזיבא וא דויצ לכ ושאמ ןלבקה הייריעה      
הייריע לש למשח תקלחמ להנמ וא סדנהמ      
ינמויו תונובשחל רושיא קתע ףרצמו בתכב      
לידגהל וא ןיטקהל תיאשאר הייריעה הדובע      
ןדמוא/זרכמה לש ףיעס וא קרפ לכב תויומכ      
תויומכ כ"הס לידגהל וא ןיטקהל וא תודובעל      
לכל םיריחמ םלוקישל םאתהב תודובעה לש      
ויהי ןדמואב םיפרוצמ אלש םירמוח/תודובעה      
חותינ וא 01% לש החנהב ,לקד ינוריחמ יפל      
.ל"נה תויופידע רדס יפל ןלבקה לש םיריחמ      
      
דויצ :זרכמ / ןוריחמב םיטירפה לכ לש תויולע      
תויולע םיללוכ םירמוחו םירזיבא ,גוס לכו      
,הלעפה ,טוויח ,רוביח ,הנקתה ,הלבוה עוציב      
שומישל ןכומ טלפמוק ןימזמל הריסמו הקידב      
      
העובצתו תנוולגמ הדלפמ קוזיחו דוסי ידומע      
גוסמ הרואת תכרעמ רובע תימי הריוואל      
    ATOG ילרגטניא יפיציפס טרפמ יפ לע  
ללוכ ,תכרעמהמ דרפינ יתליב קלח הווהמה      
ןרציה לש דויצ בושיח יפל םאתומו םירזיבא      
הרואתהו םילבכה תשר תקזחאל תוירחא ןתמו      
רשואמו ש"מק 081 לש חור תוריהמל םאתומ..      
מ"מ 6 ןיבש יבועב םידומעה רוטקורטסנוק י"ע      
מ"מ 8 ל      
      
רוטקורטסנוק תושירדל םאתהב דומעל דוסי     08.12.0010
לבכ היילתל םידומעל - םאתומ דוסי גרוב ללוכ      
רושיא קפסל שי .םיסנפל החיתמ      

                   20.00 'פמוק רוטקורטסנוק  
      
לוורש רובע ,דומעל ןוטב דוסי ריחמל תפסות     08.12.0030

                   20.00 .הקראהל ףסונ לוורשו לבכל ףסונ 'חי   
      
רוביח רובע הרואת דומעל דוסי ריחמל תפסות     08.12.0040

                   20.00 סנולכל 'חי   
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17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     006 'ב בלש

יזכרמ פ"צשל תומלשה 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

הלוגע ההבגה רובע ןוטב דוסיל ריחמ תפסות     08.12.0050
                   20.00 מ"ס 52*05*05 תודימב תיעוביר וא 'חי   

      
01 דע רטמ 7  דומעל ימי לופיט רובע תפסות     08.12.0060
יפ לע אלמ יזויפידו הקינולטמ יופיצ  ,רטמ      

                   20.00 טרפמ 'חי   
      
תלחשה רובע םידומעל ןוטב יסיסבל תפסות     08.12.0070
םיביס \ תומלצמ - ןוגכ תדחוימ תיתשת      
םידומעל למשח יעקשו \ IFIW \ םייטפוא      

                   20.00 'פמוק גח תרואתו  
      
רטמ 5.5 ינוק הרואת דומעל הלבוהו הקפסא     08.12.0100
תכתמ 5.5ATOG דומע "GLP"  י"ע אוביי      
חתפ ללוכ Z תטישב םיינזוא ירוביח ללוכ ימינפ      
הילת ןקתה ללוכ דומעב ירוקמ תוריש      
האישנ לבכל המיאתמה םירוביח תאספוקל      
גלפ אוביי תמגודכ 1T םגד רזיבא ידועיי      
.טרפל םאתהב רטמ 5.5 דומע הבוג ,הרואת      
הליבכ תכיתמ תאשל תלוכי לעב היהי דומעה      
4 תוחפל .םהילע ATOG יסנפ תנקתה םע      

                   20.00 םיסנפ 'חי   
      
הרואת דומעל סוליפ ,הדמעה ,בוציי ,הנקתה     08.12.0110
י"ע אוביי רטמ 5.5 ינוק "GLP" תמגודכ ץעמ      
    "GLP" 5.5 דומעATOG ללוכ ימינפ תכתמ  
תוריש חתפ ללוכ Z תטישב םיינזוא ירוביח      
תאספוקל הילת ןקתה ללוכ דומעב ירוקמ      
רזיבא ידועיי האישנ לבכל המיאתמה םירוביח      
דומע הבוג ,הרואת גלפ אוביי תמגודכ 1T םגד      
לעב היהי דומעה .טרפל םאתהב רטמ 5.5      
יסנפ תנקתה םע הליבכ תכיתמ תאשל תלוכי      
    ATOG ללוכ ריחמה .םיסנפ 4 תוחפל .םהילע  
תבוטל םירזיבא שגמב עקשו גח תרואתל עקש      

                   20.00 תומלצמ 'חי   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     007 'ב בלש

יזכרמ פ"צשל תומלשה 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
טכילש םקרימ תבכשו  תובכש יתש ץוח חיט     09.02.0001

                  120.00 ינועבצ ר"מ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     008 'ב בלש

יזכרמ פ"צשל תומלשה 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ם י פ ו צ י ר  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
403 מ"בלפ תורמסממ ישושימ הארתה חטשמ     40.03.0092
הדיריו םילושכימ ןומיס םשל ,הכרדמב םיצוענ      

                   20.00 םירוויעו םילבגומל הייצח ירבעמל ר"מ   
      
רטוקב מ"ס 6/04/04 תודימב 2 םגד א"ת קבח     40.03.0337
, תתוסמ ןוטסקרא רמגב 8"/6"/4"/3" ימינפ      
יפל )תודיחי 4( ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות      

                   85.00 'פמוק 31 טרפ  
      
ם ו ח י ת ו  ן ג  ,ה פ ש  י נ ב א  40.04 ק ר פ  ת ת       
      
וא 0001/0001 תודימב יקפוא תכתמ גירס      40.04.0180
תעבורמ וא הלוגע הרוצ ,מ"מ 0021/0021      

                   60.00 ע"ש וא " OCLATEM" הרבח תרצות 'חי   
      
,מ"מ 0003/0003 תודימב יקפוא תכתמ גירס      40.04.0190
הרבח תרצות םיצעל םיחתפ 3 תנכה ללוכ      

                    7.00 ע"ש וא " OCLATEM" 'חי   
      
ת ו ר י ק  50.04 ק ר פ  ת ת       
      
תוחולב תוריק יופיח תנקתהו הקפסא     40.05.0010

                  120.00 ןולמ יתב תוריק יופיח טרפ יפל םוינמולא ר"מ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     009 'ב בלש

יזכרמ פ"צשל תומלשה 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ט ש  ת נ כ ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ת ו ו ל י נ  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.14 ק ר פ  ת ת       
ה ל י ת ש ו  ן ו נ י ג ל       
      
םיצע תוגורעב רכרוכ ןבא וא/תלזב ץצח יולימ     41.01.0141

                  100.00 .והשלכ יבועב ק"מ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     010 'ב בלש

יזכרמ פ"צשל תומלשה 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו ח ר  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ב ו ח ר  ט ו ה י ר  10.24 ק ר פ  ת ת       
      
הרבח תרצות "riahcmrA-2014" םגד  לספס     42.01.0020
    "bomreF" ללוכ ע"ש וא "סיינמלוט" אוביב  
לספסה ןווג ,ןרציה תויחנה פ"ע דחוימ ןוגיע      

                   10.00 .לכירדאה תריחבל 'חי   
      
תרצות  "riahcmrA woL -4014" םגד  לספס     42.01.0030
ע"ש וא "סיינמלוט" אוביב "bomreF" הרבח      
ןווג ,ןרציה תויחנה פ"ע דחוימ ןוגיע ללוכ      

                   10.00 .לכירדאה תריחבל לספסה 'חי   
      
"riahcmrA woL ouD-5014" םגד  לספס     42.01.0035
וא "סיינמלוט" אוביב "bomreF" הרבח תרצות      
ןווג ,ןרציה תויחנה פ"ע דחוימ ןוגיע ללוכ ע"ש      

                   10.00 .לכירדאה תריחבל לספסה 'חי   
      
מ"ס 57 בחורב דיחי לספס תנקתהו הקפסא     42.01.0040
"oclateM" הרבח תרצות "AVIR" םגד      
יסקופא עבצ תפסותב רוהט םוינמולא תדליש      
ןווג ,ןרציה תויחנה פ"ע דחוימ ןוגיע ללוכ      

                   10.00 .לכירדאה תריחבל לספסה 'חי   
      
571 בחורב 3 רובע לספס תנקתהו הקפסא     42.01.0050
"oclateM" הרבח תרצות "AVIR" םגד מ"ס      
יסקופא עבצ תפסותב רוהט םוינמולא תדליש      
ןווג ,ןרציה תויחנה פ"ע דחוימ ןוגיע ללוכ      

                   10.00 .לכירדאה תריחבל לספסה 'חי   
      
םי תב תלייט ןותפשא לש הנקתהו הקפסא     42.01.0131

                   12.00 '71 טרפ יפל םגד 'חי   
      
ףוג , םירק םימ הייזרב תנקתהו הקפסא     42.01.0311
תנקתומ ,הייתש תקוש ללוכ ,םוינמולא תכתמ      
למשח ,םימ תכרעמל רוביח ללוכ םי תב ףוחב      

                    9.00 'פמוק 81 טרפ יפל ןוטב דוסיו  
      
רוניצמ ,םיעונטק / םיעונפוא תרישקל ןקתמ     42.01.0379
ללוכ א"ת תייריע תמגודכ 2" רטוקב הטסורינ      
תרזחהו ןוטב דוסי תועצמאב עקרקל ןוגיע      

                   20.00 12 טרפ יפל ותומדקל חטשה 'חי   
      
הטסורינ רוניצמ םיינפוא תרישקל ןקתמ     42.01.0380
ךותיר ללוכ( א"ת תייריע תמגודכ 2" רטוקב      
תועצמאב עקרקל ןוגיע ללוכ ,)םיינפוא תיחול      
טרפ יפל ותומדקל חטשה תרזחהו ןוטב דוסי      

                   15.00 21 'חי   
      
ללוכ ריחמה ילכירדא טרפ ריפל תלייט טוליש     42.01.0411

                   12.00 הדובעה תמלשהל שרדנה לכו הנקתהו הלבוה 'חי   
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     011 'ב בלש

יזכרמ פ"צשל תומלשה 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
ת כ ת מ  ת ו ד ו ב ע  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
לופכ די זחאמ ללוכה לגר יכלוהל הכלוה הקעמ     44.01.0300
הבוגב ,מ"ס 051 לכ םידומעו עפושמ וא יקפוא      
רטוקב 613 הטסורינ תורוניצמ מ"ס 09 -011      
ואו םידומע תוברל תולגועמ תוניפ ללוכ 5.1"      
ללוכ ,דיל תרואתב בלושמ תוריקל ןוגיע      

                   80.00 11 טרפ יפלו תוטזור רטמ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     012 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
0.1 ק ר פ  ת ת  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
    .  
      
, םיעצמ תיתחת סלפמל תיללכ הריפח     01.01.0010

                 3100.00 . תונוכמ ירדחו םיפצרמ ק"מ   
      

                 2700.00 . דחוימה טרפמה יפל תיתש קודיה ר"מ  01.01.0020
      
יפל , אבומ וא ימוקמ ררבנ רמוח קדוהמ יולימ     01.01.0030

                 3300.00 . דחוימה טרפמה ק"מ   
      
וא 011CARTROF גוסמ דירגואיג תותשר     01.01.0040

                 2600.00 . ע"ש ר"מ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     013 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
רתאב קוצי , מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב יחטשמ     02.01.0025
עקרק תפלחה יבג לע ,לזרבה ןויז ללוכ      
ח"ודו רוטקורטסנוקה תויחנהל םאתהבו      

                 1750.00 עקרקה ר"מ   
      
ןוטב יחטשמ לע קורס ןוטב רמג רובע תפסות      02.01.0140

                 1050.00 הקלחה דגנ 9722 י"ת יפל קלחומ ר"מ   
      
הרקת/הפצר תקלחה רובע ריחמ תפסות     02.01.0350
תפסותב  ,תינכותב יעופיש יפל "רטפוקילהב"      

                 1050.00 1:1 סחיב לוח םע ברועמ ר"מל טנמצ ג"ק 5.1 ר"מ   
      
5 דע בחורב םיילכירדא םירפתל לופכ רוסינ     02.01.0356
תוינכות י"פע תידדצ וד הזפב רומיג ללוכ מ"מ      
תקלחה רחאל ןוטב יחטשמב תולכירדא      

                  100.00 רטפוקילה רטמ   
      
- 0.2 ק ר פ  ת ת  20.20 ק ר פ  ת ת       
ה י צ ק ו ר ט ס נ ו ק       
      
    .  
      
תחתמ מ"מ 3.0 לופכ ןליטאילופ עצמ     02.02.0010

                 1500.00 . םיפצרמל ר"מ   
      
תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.02.0020

                  235.00 . םייעקרק תת םיפצרמו םירבוע ר"מ   
      
, 8 הפישח תגרד , 04-ב ןוטב םירבוע תודוסי     02.02.0030

                   50.00 . מ"ס 52 יבועב ק"מ   
      
יבועב , הפישח תגרד , 04-ב ןוטב ףצרמ     02.02.0040
    0201 םידבועמו םיקלחומ ןוטב ינפ . מ"ס  

                  850.00 . עפושמב ר"מ   
      
הפישח תגרד , 04-ב ןוטב עפושמ ןוטב ףצרמ     02.02.0050

                  250.00 . תוגרדמב מ"ס 21 יבועב , 8 ר"מ   
      
יבועב 8 הפישח תגרד , 04-ב ןוטב ףצרמ     02.02.0060
דחוימה טרפמה יפל םימל םוטא , מ"ס 03,52      
ריחמה . םיקלחומ ףצרמ ינפ . תונוכמ רדחב      

                   50.00 . זוקינ תוקוע דוביע ללוכ ר"מ   
      
56 יבועב 8 הפישח תגרד , 04-ב ןוטב ףצרמ     02.02.0070
ריחמה . םיקלחומ ןוטב ינפ . תוקרזמב מ"ס      

                  165.00 . זוקינ תוקוע דוביע ללוכ ר"מ   
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     014 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

52 יבועב , 8 הפישח תגרד , 04-ב ןוטב ףצרמ     02.02.0080
רטפוקילה םע םיקלחומ ןוטב יפ , מ"ס      

                   10.00 . םייקה ליבשה תמגודכ םיקרוסמו ר"מ   
      

                  560.00 . תועפושמ תופמר ךא , ל"נכ ר"מ  02.02.0090
      
הפישח תגרד , 04-ב ןוטב תוגרדמל םישלושמ     02.02.0100

                  700.00 8 . רטמ   
      
יבועב , 8 הפישח תגרד , 04-ב ןוטב תוריק     02.02.0110
ןוטב ינפ , תונוכמ רדחב מ"ס 03,52,02      

                   28.00 . דחוימה טרפמה יפל םימל םימוטא םיקלחומ ק"מ   
      
, 8 הפישח תגרד , 04-ב ןוטב םיכמות תוריק     02.02.0120

                   60.00 . תוקלח תוינבתב רמג . מ"ס 03,02 יבועב ק"מ   
      

                   35.00 . 8 הפישח תגרד , 04-ב ןוטב הבישי תונובירט ק"מ  02.02.0130
      
, 8 הפישח תגרד , 04-ב ןוטב םירליפ תרקת     02.02.0140

                   12.00 . םיקלחומ ןוטב ינפ , מ"ס 7151 יבועב ר"מ   
      
יבועב , 8 הפישח תגרד , 04-ב ןוטב תרקת     02.02.0150
עופישב םיקלחומ ןוטב ינפ , מ"ס 53-52      
טרפמה יפל םימל םימוטא םינוטבה . זוקינל      

                   33.00 . דחוימה ר"מ   
      
יפל םיכמות תוריק ינפ לש יביטרוקד תותיס     02.02.0160

                  100.00 . לכירדאה יטרפ ר"מ   
      
תותשר תוברל םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.02.0170
ןויזל םיכרואהו םירטקה לכב תוכתורמ      

                   65.00 . םינוטבה ןוט   
      
ךרואבו , מ"מ 02 רטוקב 613 ם"בלפ ינגוע     02.02.0180
קמועב , מ"מ 42 ? חדקב םינגועמ , מ"מ 002      
קבד םע םיקבדומו הבישיה ילספסב מ"מ 001      
ןוטב סייד םע ןוטבה דוסיב םינטובמו יסקופא      
001/001/001 ךתחב עקשב ץווכתמ יתלב      

                   84.00 .מ"מ 'חי   
      
, 04-ב ןוטב , הרואת ידומעל םידדוב תודוסי     02.02.0190

                   14.00 . 8 הפישח תגרד ק"מ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     015 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
0.5 ק ר פ  ת ת  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
    .  
      
דחוימה טרפמה יפל תרנצ ירבעמ םוטיא     05.01.0010

                   10.00 05.04 'חי   
      
טרפמה יפל , הקיצי תקספה ירפת םוטיא     05.01.0020

                   35.00 10.50.50 דחוימה רטמ   
      
רדח תפצרו הכירבו זוקינ תורוב םוטיא     05.01.0030

                  160.00 60.50 , 70.50 דחוימה טרפמה יפל ,תונוכמ ר"מ   
      
תכרעמב , תורצאמו ימינפ םימ לכימ םוטיא     05.01.0040

                   90.00 80.50 דחוימה טרפמה יפל , האירואילופ ר"מ   
      
.11.50 דחוימה טרפמה יפל תוגג םוטיא     05.01.0050

                   45.00 . הסירפב הדידמ תוקלור ללוכ ריחמה ר"מ   
      
תללוכה תכרעמב םייעקרק תת םיפצרמ םוטיא     05.01.0060
, ר"מל םרג 003 תומכב 474SG רמיירפ      
תנגהו מ"מ 5 יבועב תינמוטיב העיריב םוטיא      

                  230.00 . לוט רינב םוטיאה ר"מ   
      
תנגה . תוקרזמ תונפדו תוריק םוטיא ךא , ל"נכ     05.01.0070

                  120.00 . מ"ס 3 יבועב רק לק תקבדהב םוטיאה ר"מ   
      
טרפמה יפל , תונוכמ רדח , הקרזמ םוטיא     05.01.0080

                  230.00 60.50 דחוימה ר"מ   
      
,הכירבה תוריקו תורקתה ,הפצרה חטש םוטיא     05.01.0090
ב  WK 2" ליסורדיה"  זוקינה רובו ןוזיאה רוב      
םיאתמ רמיירפ תחירמ תפסותב ,תובכש 2      
לכה ,הפצרה חטש לכ תא לולכי םוטיאה      

                  100.00 .ןרציה תוארוה י"פע השעיי ר"מ   
      
לש הטישב C.V.P. תועיריב םוטיאה תנגה     05.01.0100
היושע העיריה .)יכנא םוטיא( תישפוח החנה      
תשרב תניירושמ מ"מ 2.1 יבועב C.V.P. -מ      

                  100.00 .םישורדה םידוביעה לכ ללוכ ,רטסאילופ ר"מ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     016 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
תותלדה ילקשמל ומאותי המרה תונכוב      
.ישאר רוטקורטסנוק י"ע שארמ ורשאויו      
      
ןנכתמה רושיא לבקלו רוצי תינובשח גיצהל שי      
המיתחב      
      
הבוגב לכמ רדחל 613 הטסורינמ הדירי םלוס     06.01.0010
קיטסלפ יכרדמ םע מ"מ 04 רטוקב ,רטמ 3 דע      
הטסורינ תוטזורו הקלחה דגנ םיינקת      

                    2.20 ןוגיעה תרתסהל רטמ   
      
613 הטסורינ יושע םימ רגאמל הדירי םלוס     06.01.0020

                    2.20 .רטמ 3 דע הבוגב רטמ   
      
613 הטסורינמ 021/021 תודימב םיגרוס תלד     06.01.0030
ןזוא תללוכ תלדה ,תונוכמה ירדח תרקתב      

                    1.00 'פמוק .לוענמו תרשרש ,הליענ  
      
לש לדוגב ,613 הטסורינמ רורווא תפפר סירת     06.01.0040

                    1.00 'פמוק .ר"מ 5.1  
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     017 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ם י ל ל כ  ם י פ י ע ס ו  ה ר י פ ח  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
תרושקית תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תריפח     08.01.0010
יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח      
בחורו מ"ס 09 דע קמועב הלעתה .המדא      

                  832.00 .מ"ס 06-04 רטמ   
      
תקמעה רובע הביצח וא הריפחל תפסות     08.01.0020

                  460.00 )מ"ס 09 םוקמב( מ"ס 021 קמועל דע הריפחה רטמ   
      
תבחרה רובע הביצח וא/ו הריפחל תפסות     08.01.0030

                  832.00 .מ"ס 08 בחורל דע הריפחה רטמ   
      
ילמשח לקשמל למשח רוביח הנקתהו הקפסא     08.01.0040
,רואמ תייזכרממ היהי הנזהה רוביח .רק ימ \      
הרחמותש הקראהו הליבכ ללוכ אל ריחמה      

                    1.00 דרפנב 'חי   
      
תאוושהו דוסי תקראה הנקתהו הקפסא     08.01.0050
רובע תפרוצמ תינכתל םאתהב םילאיצנטופ      
ללוכ ריחמה ,תוקרזמ תובאשמ רדח הנבמ      
םאתהב הקרזמב םילאיצנטופ תאוושה עוציב      
הכירבב למשח ינקתימ( למשחה תונקתל      
,)ךומנ חתמ לע הלוע וניאש חתמב      

                    2.00 'פמוק .3002-ג"סשת  
      
תאוושהו דוסי תקראה הנקתהו הקפסא     08.01.0060
רובע תפרוצמ תינכתל םאתהב םילאיצנטופ      
הרואת ידומע תנקתה רוזאב ןוטב תפצר      

                    1.00 'פמוק .BSU יעקשו  
      
4X04 לזרבמ דוסי תקראה תעבטמ אצויה זיז     08.01.0065
אספוקב םויסו תודוסיל ךתורמו ןוולוגמ מ"מ      

                   40.00 .ט"הת 'חי   
      
תויזכרמ תבוטל למשח תרבח תרוקיב תנמזה     08.01.0070
ריחמה .םינוש למשח ירוביח ,תוקרזמ ,רואמ      
ידרשמ לופיט ,למשח תרבח לומ לויפט ללוכ      
יוויל ,תרוקיבו םירוביח תנמזהו םואיתב      
דע .םיאתמ לדוג לעב יאלמשח י"ע הקידבה      
.לומשיחל רושיא תלבקו תרוקיב רבעמל      
,ב"לח תקלחמ לומ לופיטה ללוכ ריחמה      

                    3.00 'פמוק .םינומ תקלחמו םיקדוב ,תונמזה  
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     018 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ח ו מ ו ג ו  ם י ל י ב ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.02.0010
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק      

                  180.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.02.0020
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק      

                  795.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      
מ"ס 06 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.02.0030
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      

                   10.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     08.02.0040
ללוכ הביצח /הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      

                    8.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
למס רובע הרקב את לש הסכמ ריחמל תפסות     08.02.0050
יושע, תדעוימה תיתשתהו ותימוקמה תושרה      

                   18.00 ןוטבה הסכמב עבטומ תקציי וא הזנורב 'חי   
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.02.0060
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
06? תרוקב תחוש ךותב, תעבט קדהמ ,השקה      
גוסמ הסכמו ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב      

                   68.00 'פמוק 521B,טלפמוק העיבצו טוליש.  
      
רובע ל"נה הקראה תדורטקלאל תפסות     08.02.0070
לש םייטרדנטס םיעטקב הדורטקלאה תקמעה      
תודגנתהה תלבקל דע ,דמצמ ללוכ . 'מ 5.1      

                   68.00 'פמוק .טלפמוק .השורדה  
      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ הנזה לבכ הנקתהו הקפסא     08.03.0010
    TRADNATS BSU רכזל רכז ישאר ללוכ,  
י"פע ןקתומ םינקת לעב ךכוסמ לבכ ,בהז שאר      

                   45.00 תינכתב תושירד רטמ   
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.03.0020
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

                 1621.00 .םידומעל הרידח רטמ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     019 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

רוביח הנקתהו הקפסאיזכרמ פ"צשל תומלשה     08.03.0040
םיטרפו טרפמל םאתהב אשונ לית ללוכה לבכ      
רוביחה יטנמלא לכ תא לולכי ריחמה םיפרוצמ      
גוסהמ היהי לבכה לבכה ןרצי לש החיתמהו      

                  140.00 ATOG הרואצ ףוגל םיאתמה רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.03.0050
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 01X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

                 1105.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.03.0060
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 61X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

                 2123.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
ה צ ק  י ר ז י ב א  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
תבוטל ינורטקלא לדבמ יאנש הנקתהו הקפסא     08.05.0010
,םרזו חתמ בציימ לולכי יאנשה . BSU תונזה      
טלוו 5 חתמל CA אלוו 032 מ חתמ תרמה      
    CD ןקתב BSU רפמא 3 דע לש םרזב ,ימלוע  
םייטרנדטס םידיינ םירישכמ 5 תלעפהל      
לבכל הסינכ יקדהמ לולכי הז יאנש .ליבקמב      
הבקנ האיצי שארו ר"ממ 6 דע ר"ממ 5.2      

                    2.00 בהזומ BSU 'חי   
      
ןקתומ בהז BSU הבקנ שאר תבוטל ןקתה     08.05.0020

                    9.00 לספס לע םימ תנגומ תינוציח הנקתהב 'חי   
      
לללוכ גוס לכמ 3IC אספוק הנקתהו הקפסא     08.05.0030
,תכתמ בג ,םינורגיטנא ,אספוקל רוביח ירזיבא      
ןיד ספו רוביח יקדהמ 76PI םימ ןגומ הסכמ      

                   10.00 'פמוק םאתהב  
      
וד ז"אמ  ללוכ טוברקילופמ םירזיבא שגמ     08.05.0040
לכו םירוביח םיקדהמ תוקראה ספ ,יבטוק      

                   15.00 .טרפמה יפל שורדה 'חי   
      
ףסונ סנפ לכ רובע םירזיבא שגמל תפסות     08.05.0050

                   24.00 .םיקדהמו יבטוק וד ז"אמ ללוכ 'חי   
      
תומיטא תגרדב ,DEKCOLRETNI תדיחי     08.05.0060
    ,76PI עקת-תיב הכותב תללוכה A36X5 ז"מו  
    A36X3 תרצות תמגוד "ILOZZALAP"  

                    8.00 'פמוק ע"וש וא תימי הריואל םיאתמ  
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     020 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ הרואת ףוג הנקתהו תקפסא     08.06.0010
    ydoowixam DEL תרבח לש INIZZUGI  
    W48  00321 לולכי ריחמה ,ךרע הווש וא ןמול  
שקובמל םאתהב הראה רוזיפ לעב רוטקלפר      

                   16.00 רביירד דויצ ללוכ ריחמה. 'חי   
      
053 תמגודכ הרואת ףוג הנקתהו הקפסא     08.06.0020
    ATOG DEL ךרע הווש וא גלפ תרבח לש,  
הראה רוזיפ לעב רוטקלפר לולכי ריחמה      
. טאוו 07 ףוגה קפסה שקובמל םאתהב      
לבכל ןה רוביחה ירזיבא לכ תא לולכי ריחמה      
.ל"נה ףוגל ידועייה למשחה לבכל ןהו אשונה      

                   17.00 רביירד דויצ ללוכ ריחמה 'חי   
      
W 7.12 תוגרדמ תראהל ריקב עוקש ת"ג     08.06.0030
ילארשי ןקת ות לעב 76PI ןמול 0431      
    08-ML,97-ML תמגודכ  DEL  
    HYDROLINE 13 PERFORMANCE  

                    6.00 ע"וש וא ןטשק י"ע רבוימ KUP י"ע רצוימ 'חי   
      
תראהל .םוינימולא תקצימ עקרק עוקש ת"ג     08.06.0040
86PI תומיטא80KI  תינכמ תודימע ,םיצע      
0004  :הכירד לקשמ  III SSALCהנגה תגרד      
ענומ רבול תיתוחיטב תיכוכז :השדע .ג"ק      
םוינימולא תקצי  :ףוג BMOCYENOH רוונס      
תודימעלםיביזרוק יטנא םיכילהתב לפוטמ ,      
תרצותמ  :DEL.דחוימב םישק עקרק יאנתב      
    DELIMUL SPILIHP הנגהל ימרט ןשייח םע  
תוריסמ ,K0003רוא ןווג.רתי םוחמ םידלה לע      
תועש 000,05 :םייח ךרוא,IRC < 08 עבצ      
    07L.רומיג ילארגטניא ינורטקלא :הלעפה דויצ:  
613 הטסורינ תרגסמ ,טרדנטס רוחש      
תספוק םע קפוסמ ףוגה :הנקתה.הלוגע      
שמתשהל ץלמומ ,קוצי ןרפואנ לבכ העקשה      

                   30.00 .דריל ץינייטש י"ע אבוימ 86PI רבחמב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     021 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י ד ו מ ע ו  ת ו ד ו ס י  21.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןקתה י"פע ורצויי הז קרפב תועורזהו םידומעה      
השדחה ותרודהמב 218 - י"ת ילארשיה      
תועורזה, םידומעה יריחמ .0002 רבמצד      
ןרציה לעפמב העיבצ םיללוכ םילגד יקיזחמו      
יולק ,תיטטסורטקלא סקלפוד טרפמ י"פע      
עבצל תוירחא.ןימזמה י"ע רחביש ןווגב רונתב      
ריחמ  .1 :תורעה. תוחפל םינש 5 ךשמל היהת      
םאתהב עבצ - רונתב עבצ ללוכ םידומעה      
הדלפה ידומע לכ .2 .הייריעה תשירדל      
טרפמה יפל ועבציי םידומעה לכ .3  .םינוולוגמ      
אלל ( הייריעה תשירד יפל םיעבצ ןווגמל      
לכ .4 .) תרחא רמאנ אל םא ריחמ תפסות      
לוורש" םיללוכ )םייביטרוקד טעמל( םידומעה      
,הקפסא םיללוכ םידומעל םיריחמה לכ .5 ."דנז      
.)תרחא רמאנ אל םא( הלעפהו הנקתה ,הלבוה      
דרפנב הקפסא יפיעסב םיריחמה לכ .6      
תודובעה לכ .הלבוה םיללוכ דרפנב הנקתהו      
)"ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב רמאנל תופופכ      
אלא, הדידמה ינפוא ללוכ"(, לוחכה ןדגואה"      
םניאש םיפיעסב .ףיעסב תרחא ןייוצ םא      
וב רמאנל םידגונמ וא יללכה טרפמב םיללכנ      
.תדחוימ השירד לש םירקמב קר שמתשהל שי,      
וציב ינפל ןלבקה      
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     022 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ןיקתמ הרואת יפוגב תופלחהו םיקוריפ ע      
םימייק הרואת יפוגה לכב םירטרטסו תורונמ      
תויומכו רושיא חקפמ וא סדנהממלבקמו      
ןלבק .הרואת יפוג ץופישו תופסוה ,תופלחהל      
םירזיבאה לכ חטשב חקפמ וא סדנהמל שיגמ      
הנקתה ינפל וא קוריפ רחהל וצפוש וא וקרופש      
הרואת יפוגו םירזיבאה לכ שיגמ ןלבק .םוקמב      
תונקתה ינפל )תואמגוד ( סדנהמ רושיאל      
ףילחהל תייאשר הייריעה בתכב רושיא לבקמו      
םאתהב תודובע עוציב קלחל וא תויומכ      
יוניש אלל תודובע עוציב ךלהמ ךות הייריעהצל      
עצבמ למשח ןלבקה ןדמואבש םיפיעס יריחמ      
תווצ י"ע ךאו קר למשח ינקתמב תודובעה לכ      
ןוישר תשגה םא םימיאתמ תונוישר םע יעוצקמ      
גיצנ וא חקפמ תשירדב חטשב דבוע לכל      
י"ע רזיבא וא דויצ לכ ושאמ ןלבקה הייריעה      
הייריע לש למשח תקלחמ להנמ וא סדנהמ      
ינמויו תונובשחל רושיא קתע ףרצמו בתכב      
לידגהל וא ןיטקהל תיאשאר הייריעה הדובע      
ןדמוא/זרכמה לש ףיעס וא קרפ לכב תויומכ      
תויומכ כ"הס לידגהל וא ןיטקהל וא תודובעל      
לכל םיריחמ םלוקישל םאתהב תודובעה לש      
ויהי ןדמואב םיפרוצמ אלש םירמוח/תודובעה      
חותינ וא 01% לש החנהב ,לקד ינוריחמ יפל      
.ל"נה תויופידע רדס יפל ןלבקה לש םיריחמ      
      
דויצ :זרכמ / ןוריחמב םיטירפה לכ לש תויולע      
תויולע םיללוכ םירמוחו םירזיבא ,גוס לכו      
,הלעפה ,טוויח ,רוביח ,הנקתה ,הלבוה עוציב      
שומישל ןכומ טלפמוק ןימזמל הריסמו הקידב      
      
העובצתו תנוולגמ הדלפמ קוזיחו דוסי ידומע      
גוסמ הרואת תכרעמ רובע תימי הריוואל      
    ATOG ילרגטניא יפיציפס טרפמ יפ לע  
ללוכ ,תכרעמהמ דרפינ יתליב קלח הווהמה      
ןרציה לש דויצ בושיח יפל םאתומו םירזיבא      
הרואתהו םילבכה תשר תקזחאל תוירחא ןתמו      
רשואמו ש"מק 081 לש חור תוריהמל םאתומ..      
מ"מ 6 ןיבש יבועב םידומעה רוטקורטסנוק י"ע      
מ"מ 8 ל      
      
רוטקורטסנוק תושירדל םאתהב דומעל דוסי     08.12.0010
לבכ היילתל םידומעל - םאתומ דוסי גרוב ללוכ      
רושיא קפסל שי .םיסנפל החיתמ      

                   14.00 'פמוק רוטקורטסנוק  
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     023 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

01 הבוג דע  גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.12.0020
מ"ס 021/08/08 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ      
רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ      
םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל      
םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו      

                   12.00 .טלפמוק 'חי   
      
לוורש רובע ,דומעל ןוטב דוסי ריחמל תפסות     08.12.0030

                   26.00 .הקראהל ףסונ לוורשו לבכל ףסונ 'חי   
      
רוביח רובע הרואת דומעל דוסי ריחמל תפסות     08.12.0040

                   26.00 סנולכל 'חי   
      
הלוגע ההבגה רובע ןוטב דוסיל ריחמ תפסות     08.12.0050

                   26.00 מ"ס 52*05*05 תודימב תיעוביר וא 'חי   
      
01 דע רטמ 7  דומעל ימי לופיט רובע תפסות     08.12.0060
יפ לע אלמ יזויפידו הקינולטמ יופיצ  ,רטמ      

                   26.00 טרפמ 'חי   
      
תלחשה רובע םידומעל ןוטב יסיסבל תפסות     08.12.0070
םיביס \ תומלצמ - ןוגכ תדחוימ תיתשת      
םידומעל למשח יעקשו \ IFIW \ םייטפוא      

                   26.00 'פמוק גח תרואתו  
      
םע 'מ 01 ינוק הרואת דומעל הלבוהו הקפסא     08.12.0080
םיינזוא ירוביח ללוכ ימינפ תכתמ יקוזיח      
דומעב ירוקמ תוריש חתפ ללוכ םיקבח תטישב      
סנפ תמגודכ םיסנפ 5 ל דע םיקבח ללוכ .ללוכ      

                   12.00 .יניצוגיא לש YDOOW IXAM 'חי   
      
הרואת דומעל סוליפ ,הדמעה ,בוציי ,הנקתה     08.12.0090
ירוביח ללוכ ימינפ תכתמ יקוזיח םע 'מ 01 ינוק      
תוריש חתפ ללוכ םיקבח תטישב םיינזוא      
םיסנפ 5 ל דע םיקבח ללוכ .ללוכ דומעב ירוקמ      
..יניצוגיא לש YDOOW IXAM  סנפ תמגודכ      
שגמב עקשו גח תרואתל עקש ללוכ ריחמה      

                   12.00 .תומלצמ תבוטל םירזיבא 'חי   
      
רטמ 5.5 ינוק הרואת דומעל הלבוהו הקפסא     08.12.0100
תכתמ 5.5ATOG דומע "GLP"  י"ע אוביי      
חתפ ללוכ Z תטישב םיינזוא ירוביח ללוכ ימינפ      
הילת ןקתה ללוכ דומעב ירוקמ תוריש      
האישנ לבכל המיאתמה םירוביח תאספוקל      
גלפ אוביי תמגודכ 1T םגד רזיבא ידועיי      
.טרפל םאתהב רטמ 5.5 דומע הבוג ,הרואת      
הליבכ תכיתמ תאשל תלוכי לעב היהי דומעה      
4 תוחפל .םהילע ATOG יסנפ תנקתה םע      

                   14.00 םיסנפ 'חי   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     024 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

הרואת דומעל סוליפ ,הדמעה ,בוציי ,הנקתה     08.12.0110
י"ע אוביי רטמ 5.5 ינוק "GLP" תמגודכ ץעמ      
    "GLP" 5.5 דומעATOG ללוכ ימינפ תכתמ  
תוריש חתפ ללוכ Z תטישב םיינזוא ירוביח      
תאספוקל הילת ןקתה ללוכ דומעב ירוקמ      
רזיבא ידועיי האישנ לבכל המיאתמה םירוביח      
דומע הבוג ,הרואת גלפ אוביי תמגודכ 1T םגד      
לעב היהי דומעה .טרפל םאתהב רטמ 5.5      
יסנפ תנקתה םע הליבכ תכיתמ תאשל תלוכי      
    ATOG ללוכ ריחמה .םיסנפ 4 תוחפל .םהילע  
תבוטל םירזיבא שגמב עקשו גח תרואתל עקש      

                   14.00 תומלצמ 'חי   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     025 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
טכילש םקרימ תבכשו  תובכש יתש ץוח חיט     09.02.0001

                  520.00 ינועבצ ר"מ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     026 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ת ו ג ר ד מ  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
ילכירדא ןוטבמ ימורט טנמלאמ תוגרדמ     40.02.0198
51 הבוג תודימבו מ"ס 051 ךרואב תשגנומ      
דובעב  ןוטסרקא רמגב םינוש בחורו מ"ס      
ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות והשלכ ןווגב תתוסמ      
הצקב הקלחה תעינמל מ"ס 4 בחורב ספ ללוכ      

                 1050.00 הגרדמה רטמ   
      
ם י פ ו צ י ר  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
,ךרד תרוצ :תוללוכ ףוצירה תודובע לכ :הרעה      
.מ"ס 5 לוח ,מ"ס 51 עצמ      
      
םגד ,מ"ס 7 יבועב תוינבלמ םינבאב ףוציר      40.03.0010
תודימב שטולמ וא תתוסמ רמג "ונברוא"      
05/05 ,מ"ס 06/04 ,מ"ס06/0 ,מ"ס 03/03      
ללוכ אל( מ"ס 5 לוח תוברל ,מ"ס 06/06 ,מ"ס      

                 2200.00 1 טרפ יפל ) עצמ ר"מ   
      
,מ"ס 7 יבועב תוינבלמ םינבאב תובחר ףוציר     40.03.0020
תודימב שטולמ וא תתוסמ רמג "ונברוא" םגד      
עצמ ללוכ אל( מ"ס 5 לוח תוברל מ"ס 001/04      

                  600.00 ) ר"מ   
      
403 מ"בלפ תורמסממ ישושימ הארתה חטשמ     40.03.0092
הדיריו םילושכימ ןומיס םשל ,הכרדמב םיצוענ      

                   40.00 םירוויעו םילבגומל הייצח ירבעמל ר"מ   
      
רטוקב מ"ס 6/04/04 תודימב 2 םגד א"ת קבח     40.03.0337
, תתוסמ ןוטסקרא רמגב 8"/6"/4"/3" ימינפ      
יפל )תודיחי 4( ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות      

                   40.00 'פמוק 31 טרפ  
      
ם ו ח י ת ו  ן ג  ,ה פ ש  י נ ב א  40.04 ק ר פ  ת ת       
      

                  180.00 תלחלחמ טילונרג תבכשב העיטנ יחתפ יולימ ר"מ  40.04.0030
      
וא 0001/0001 תודימב יקפוא תכתמ גירס      40.04.0180
תעבורמ וא הלוגע הרוצ ,מ"מ 0021/0021      

                   27.00 ע"ש וא " OCLATEM" הרבח תרצות 'חי   
      
י"ע מ"ס 021 רטוק ץעל הגורע טרפ עוציב     40.04.0200
01/051 תודימב ןטרוק תדלפמ חוטש לזרב      
יולימו הריפח ללוכ ןוטב תפצר ךותב קוצי מ"מ      
לכ תודוסיו ןויז תוטומ ללוכ תרשואמ ןג תמדא      

                   11.00 'פמוק מ"ס 04  
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     027 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

םינבא 4 -מ יושע ץעל המוג םוחית טנמלא     40.04.0210
ינוציח לדוגב , תתוסמ ןוטסרקא רמגב      
,מ"ס 001 לש ימינפ רטוקבו מ"ס 521/521      
וא "ןייטשרקא" תרצות 17166 ט"קמ תמגודכ      

                   16.00 'פמוק ע"ש  
      
הבחר ןג ןבא תנקתהו הלבוה הקפסא     40.04.0230
םידדצה ינשב ןוטב בג ללוכ מ"ס 01/05/02      

                  200.00 3  'סמ טרפ פ"ע רטמ   
      
ת ו ר י ק  50.04 ק ר פ  ת ת       
      
תוחולב תוריק יופיח תנקתהו הקפסא     40.05.0010

                  120.00 ןולמ יתב תוריק יופיח טרפ יפל םוינמולא ר"מ   
      
ףושח ןוטב ריק רמג רובע ןוטב תוריקל תפסות     40.05.0015

                  400.00 תתוסמ ר"מ   
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ו צ ר ט  70.04 ק ר פ  ת ת       
      
דחא ןווגב רתאב קוצי יסקופא וצרט     40.07.0010
תגרד ,מ"מ 6 יבועב ,םייטרדנטס םיטגרגאמו      
לע רליס תוברל ) edarG 008( הליגר שוטיל      

                  250.00 ןאסקוליסו ןאליס סיסב ר"מ   
      
עוציב רובע   0100.70.04 ףיעסל תפסות     40.07.0030
VU דימע רשקמב שומיש :יסקופא וצארט      

                  250.00 ץוח יאנתב ר"מ   
      
עוציב רובע  0100.70.04 ףיעסל תפסות     40.07.0040
01R וא 9R פילסיטנא הבכש :יסקופא וצארט      

                  250.00 21R וא 11R וא ר"מ   
      
תקיצי יחטשב םירשי מ"מ 6 בחור זילפ ילגרס     40.07.0060

                  350.00 וצרט רטמ   
      
רפתב "קיטסמ" יולימ ללוכ םירשי םילגרס ינש     40.07.0070

                  280.00 .תוטשפתה רטמ   
      
ביבסמ רתאב קוצי יסקופא וצרט תקיצי     40.07.0071
,םייטרדנטס םיטגרגאמו דחא ןווגב םידומעל      
edarG( הליגר שוטיל תגרד ,מ"מ 6 יבועב      
ןאסקוליסו ןאליס סיסב לע רליס תוברל ) 008      
שומיש ללוכ ,ןקתה יפל פילסיטנא תבכש ללוכ      

                   10.00 'פמוק ץוח יאנתב VU דימע רשקמב  
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     028 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

רובע לופכ הסכמ ךותב יסקופא וצרט תקיצי     40.07.0072
,םייטרדנטס םיטגרגאמו דחא ןווגב תויתשת      
שוטיל תגרד ,הסכמה יפל הנתשמ יבועב      
סיסב לע רליס תוברל ) edarG 008( הליגר      
יפל פילסיטנא תבכש ללוכ ןאסקוליסו ןאליס      
יאנתב VU דימע רשקמב שומיש ללוכ ,ןקתה      

                   30.00 'פמוק ץוח  
      
ץ ע  ת ו ד ו ב ע  01.04 ק ר פ  ת ת       
      
)E.P.I.( האפיא גוסמ ץע תוחולמ תוריק יופיח     40.10.0180
םיחוורמב, מ"ס 0.2 יבועבו םינתשמ םיבחורב      
ןרוא ץע תוחולל םירבוחמו םהיניב מ"מ 3 לש      
מ"ס 51X7 וא מ"ס 01X5 תודימב יניפ      
ץעמ תוהבגה יבג לע מ"ס 06 לכ )םירגיל(      
ירזיבאו היצנגרפמיא ללוכ ריחמה.סוליפל      

                  230.00 .613 הטסורינמ רוביח ר"מ   
      
דע לש לדוגב קדה תפצרב תורש יחתפ תנכה     40.10.0230
שרדנכ םיקוזיחו רזע תיצקורטסנוק ללוכ ר"מ 1      

                   20.00 . 613 הטסורינ יריצ ללוכ 'חי   
      
הגרד יניפ ןרואמ ץע תוחולמ קד יופיח / ףוציר     40.10.0851
/ מ"ס 5 יבועבו םינתשמ םיבחורב רחבומ 5      
מ"מ 3 לש םיחוורמב מ"ס 8 רטוקב גול יצח      
תודימב יניפ ןרוא ץע תוחולל םירבוחמו םהיניב      
    01X5 51 וא מ"סX7 מ"ס 06 לכ )םירגיל( מ"ס  
ללוכ ריחמה.סוליפל ץעמ תוהבגה יבג לע      

                   60.00 .613 הטסורינמ רוביח ירזיבאו היצנגרפמיא ר"מ   
      
)E.P.I.( האפיא גוסמ ץע תוחולמ קד ףוציר     40.10.0852
םיחוורמב, מ"ס 0.2 יבועבו םינתשמ םיבחורב      
ןרוא ץע תוחולל םירבוחמו םהיניב מ"מ 3 לש      
מ"ס 51X7 וא מ"ס 01X5 תודימב יניפ      
ץעמ תוהבגה יבג לע מ"ס 06 לכ )םירגיל(      
ירזיבאו היצנגרפמיא ללוכ ריחמה.סוליפל      

                  800.00 .613 הטסורינמ רוביח ר"מ   
      
קדב 'וכו תומב/םילספס/םיטנמלא/תוריק יופיח     40.10.0853
םיבחורב )E.P.I.( האפיא גוסמ ץע תוחולמ      
3 לש םיחוורמב, מ"ס 0.2 יבועבו םינתשמ      
יניפ ןרוא ץע תוחולל םירבוחמו םהיניב מ"מ      
לכ )םירגיל( מ"ס 51X7 וא מ"ס 01X5 תודימב      
ריחמה.סוליפל ץעמ תוהבגה יבג לע מ"ס 06      
הטסורינמ רוביח ירזיבאו היצנגרפמיא ללוכ      

                  200.00 316. ר"מ   
      
ץע תוחולמ קד  יופיח / ףוצירל ריחמ תפסות     40.10.0854
ג"ע עוציב רובע והשלכ יבועב יניפ ןרוא גוסמ      

                   60.00 'דכו םירצ םירבעמ , תוגרדמ , םילספס ר"מ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     029 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

,השינב תובכרומ תוריש תונוראל תותלד     40.10.0900
הדלפ ינתיווזל תונגועמ האפיא ץע תוחולמ      
תוברל ,תימי העיבצב םיעובצו םינוולוגמ      
,תותלדל רוצעמו רגוס ,תכתממ םיפוקשמ      
לכו תימוקמה תושרה םע םואיתב םילוענמ      
.6.21 טרפ יפלו הדובעה תמלשהל שרדנה      

                    8.00 )תויפנכ וד וא דח( תותלדל וניה ריחמה ר"מ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     030 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ט ש  ת נ כ ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ת ו ו ל י נ  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.14 ק ר פ  ת ת       
ה ל י ת ש ו  ן ו נ י ג ל       
      
ישדוח 4 תוללוכ הייקשההו ןוניגה תודובע ללכ      
תללוכ הדובעה , ףיעסב ריחמב הקזחא      
ןויקינ תללוכש עובשב םימי 6 האלמ הקוזחת      
הייקשה תכרעמב לופיט ,תואשדמ חוסיכ , ימוי      
הייבשעב לופיט , םיירמוח תקפסא ללוכ      
ןלבקל הייצפואה ןתנית ,הייחמצ תמלשהו      
קזחתמ ןלבקל הקוזחת ישדוח 4 רובע םלשל      
זרכמ יריחמ פ"ע ל"נה רוזאה לש ינוריע      
םייק ינוריע הקזחא      
      
םיצע תוגורעב רכרוכ ןבא וא/תלזב ץצח יולימ     41.01.0141

                  100.00 .והשלכ יבועב ק"מ   
      
,םינבאמ היקנ ,תיאלקח ןג תמדא תקפסא     41.01.0200
ללוכ ,םיעגפו םייתנש בר םיבשע תלוספ      

                 3000.00 .ןוניג יחטשב הרוזיפ ק"מ   
      
ת ע י ט נ ו  ה ק פ ס א  ,ה ר ב ע ה  20.14 ק ר פ  ת ת       
ת ו א ש ד מ  ת ל י ת ש ו  ם י ח י ש  ,ם י צ ע       
      
ישדוח 4 תוללוכ הייקשההו ןוניגה תודובע ללכ      
תללוכ הדובעה , ףיעסב ריחמב הקזחא      
ןויקינ תללוכש עובשב םימי 6 האלמ הקוזחת      
הייקשה תכרעמב לופיט ,תואשדמ חוסיכ , ימוי      
הייבשעב לופיט , םיירמוח תקפסא ללוכ      
ןלבקל הייצפואה ןתנית ,הייחמצ תמלשהו      
קזחתמ ןלבקל הקוזחת ישדוח 4 רובע םלשל      
זרכמ יריחמ פ"ע ל"נה רוזאה לש ינוריע      
םייק ינוריע הקזחא      
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     031 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

שרוש יפושח םיצע תרבעה :   1(  תורעה      
םע לופיטו ףונמב שומיש, תוולנ תודובע תללוכ      
.ב"צמה טרפמב טרופמכ ןכמ רחאל תוירחא      
הלתשמהמ םינוש םיחיש וא םיצע תליתש2(      
לולכת ףונו םינג תקלחמ לש תינוריעה      
םתקירפ, רתאל םתרבעה, םתסמעה םריחמב      
תליתש יריחמב3( .םתליתשו הדובעה רתאב      
טרופמכ תוירחאו לופיט לולכ םיחישו םיצע      
טרופמכ םיצע תרבעה4( .ב"צמה טרפמב      
טרופמכ םיצע תתירכ5( .ב"צמה טרפמב      
םיצע תליתשו הקפסא6( .ב"צמה טרפמב      
רתאל הרבעה, הסמעה, ץעה ריחמ לולכת      
הקירפ הליתשב גירלפ וא הטוי יקש אלל,      
הליתש, טסופמוקו םינשד, תוכומס 2, הריפח,      
תוירחאו השרומ רחאל תלוספ יוניפ, היקשה,      
בוחרב הליתש .ב"צמה טרפמב טרופמכ לכה      
יוניפ , ק"מ לש עקרק תפחה ריחמב תללוכ      
הטילקל תוירחא ללוכ ק"מ הרמח תמלשהו      
יפושח. = ש.ח7( . םישדוח 4 הקוזחתו . הנשל      
רתאה תוקנל שי הדובעה רמגב8( .שרוש      
ח"ע השרומ תלוספ רתאל תלוספ לכ תונפלו      
.ןלבקה      
      
הלתשמב ולדגש תואשדמ וקפוסי :  1(  תורעה      
רתאל קתונמ עצמ לע וא הלק עקרקב      
טספמוק ,עקרק תנכה ללוכ ריחמה .הדובעה      
. דרפנב 090.30.14 ףיעס יפל םלושי      
תוירחא םע לופיט לולכ תואשדמה יריחמב2(      
.ב"צמה טרפמב טרופמכ םישדוח 4 ךשמב      
      
"ורוטלא "םינזמ אשד תוטלפ תליתשו הקפסא     41.02.0030
ןברד", "םולפספ", "ולאפוב", "ורוטלא-רפוס",      

                 2500.00 .טרפמב טרופמכ רחא וא" ר"מ   
      
הבוג המדאב לודיגמ הינוטגנישוו גוסמ לקד     41.02.0100

                   36.00 .'מ 4 תוחפל עזג 'חי   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../032 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     032 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו ח ר  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ב ו ח ר  ט ו ה י ר  10.24 ק ר פ  ת ת       
      
הרבח תרצות "riahcmrA-2014" םגד  לספס     42.01.0020
    "bomreF" ללוכ ע"ש וא "סיינמלוט" אוביב  
לספסה ןווג ,ןרציה תויחנה פ"ע דחוימ ןוגיע      

                   10.00 .לכירדאה תריחבל 'חי   
      
תרצות  "riahcmrA woL -4014" םגד  לספס     42.01.0030
ע"ש וא "סיינמלוט" אוביב "bomreF" הרבח      
ןווג ,ןרציה תויחנה פ"ע דחוימ ןוגיע ללוכ      

                   10.00 .לכירדאה תריחבל לספסה 'חי   
      
"riahcmrA woL ouD-5014" םגד  לספס     42.01.0035
וא "סיינמלוט" אוביב "bomreF" הרבח תרצות      
ןווג ,ןרציה תויחנה פ"ע דחוימ ןוגיע ללוכ ע"ש      

                   10.00 .לכירדאה תריחבל לספסה 'חי   
      
מ"ס 57 בחורב דיחי לספס תנקתהו הקפסא     42.01.0040
"oclateM" הרבח תרצות "AVIR" םגד      
יסקופא עבצ תפסותב רוהט םוינמולא תדליש      
ןווג ,ןרציה תויחנה פ"ע דחוימ ןוגיע ללוכ      

                   10.00 .לכירדאה תריחבל לספסה 'חי   
      
571 בחורב 3 רובע לספס תנקתהו הקפסא     42.01.0050
"oclateM" הרבח תרצות "AVIR" םגד מ"ס      
יסקופא עבצ תפסותב רוהט םוינמולא תדליש      
ןווג ,ןרציה תויחנה פ"ע דחוימ ןוגיע ללוכ      

                   10.00 .לכירדאה תריחבל לספסה 'חי   
      
טרפ יפל םגד ןותפשא לש הנקתהו הקפסא     42.01.0130

                   10.00 17' 'חי   
      
ןוטסרקא רמגב ילכירדא ןוטבמ ינבלמ לספס     42.01.0174
תרצות "םולשה" םגד מ"ס 05/002/04 תודימב      

                   44.00 32 טרפ יפל ע"ש וא "ןייטשרקא" 'חי   
      
ףוג , םירק םימ הייזרב תנקתהו הקפסא     42.01.0310
תנקתומ ,הייתש תקוש ללוכ ,םוינמולא תכתמ      
למשח ,םימ תכרעמל רוביח ללוכ םי תב ףוחב      

                    3.00 'פמוק 81 טרפ יפל ןוטב דוסיו  
      
'צות dh rednilyc םגד ילוארדיה םוסחמ דומע     42.01.0353
דוסי ללוכ ,ע"ש וא םיינברוא םיטנמלא .ג.ב      

                    6.00 ןוטב 'חי   
      
רוניצמ ,םיעונטק / םיעונפוא תרישקל ןקתמ     42.01.0378
ללוכ א"ת תייריע תמגודכ 2" רטוקב הטסורינ      
תרזחהו ןוטב דוסי תועצמאב עקרקל ןוגיע      

                   10.00 12 טרפ יפל ותומדקל חטשה 'חי   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../033 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     033 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

הטסורינ רוניצמ םיינפוא תרישקל ןקתמ     42.01.0379
ךותיר ללוכ( א"ת תייריע תמגודכ 2" רטוקב      
תועצמאב עקרקל ןוגיע ללוכ ,)םיינפוא תיחול      
טרפ יפל ותומדקל חטשה תרזחהו ןוטב דוסי      

                    4.00 21 'חי   
      
ללוכ ריחמה ילכירדא טרפ ריפל תלייט טוליש     42.01.0810

                    3.00 הדובעה תמלשהל שרדנה לכו הנקתהו הלבוה 'חי   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../034 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     034 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
ת כ ת מ  ת ו ד ו ב ע  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
2412 ןקת יפ לע ורצויי תכתמ תוקעמו תורדג      
ןוגיע / סוסיב ללוכ ריחמה  .3274 ןקתו      
םיקלחה לכ .רונתב תיטטסורטקלא העיבצו      
.רוציה רחאל םח ץבאב םילובט      
      
לופכ די זחאמ ללוכה לגר יכלוהל הכלוה הקעמ     44.01.0300
הבוגב ,מ"ס 051 לכ םידומעו עפושמ וא יקפוא      
רטוקב 613 הטסורינ תורוניצמ מ"ס 09 -011      
ואו םידומע תוברל תולגועמ תוניפ ללוכ 5.1"      
ללוכ ,דיל תרואתב בלושמ תוריקל ןוגיע      

                  100.00 11 טרפ יפלו תוטזור רטמ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../035 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     035 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  84 ק ר פ       
      
ם י ל ו ו ר ש  ת ח נ ה ו  ה ר י פ ח  - 10.84 ק ר פ  ת ת       
      

                  490.00 01 גרד מ"מ CVP 011 רוניצ רטמ  48.01.0020
      
רוניצ םלוא 01 גרד מ"מ CVP 57 רוניצ     48.01.0040

                  250.00 ןליתאילופ רטמ   
      

                  130.00 )ןליתאילופ( 01 גרד מ"מ EP 011 רוניצ רטמ  48.01.9000
      
ת ס י ר פ ו  ה ק פ ס א  - 20.84 ק ר פ  ת ת       
ה י י ק ש ה  ת ו ר ו נ י צ       
      

                  170.00 )הריפח ללוכ( 01גרד מ"מ 23 ןליתאילופ רוניצ רטמ  48.02.0050
      

                  300.00 )הריפח ללוכ ( 6 גרד מ"מ 36 ןליתאילופ רוניצ רטמ  48.02.0070
      

                  260.00 )הריפח ללוכ ( 6 גרד מ"מ 05 ןליתאילופ רוניצ רטמ  48.02.0080
      

                  400.00 )הריפח ללוכ ( 6 גרד מ"מ 04 ןליתאילופ רוניצ רטמ  48.02.0090
      

                  100.00 )הריפח ללוכ ( 6 גרד מ"מ 23 ןליתאילופ רוניצ רטמ  48.02.0100
      

                  200.00 )הריפח ללוכ ( 6 גרד מ"מ 52 ןליתאילופ רוניצ רטמ  48.02.0110
      

                  100.00 )הריפח ללוכ ( 6 גרד מ"מ 61 ןליתאילופ רוניצ רטמ  48.02.0170
      
ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  - 30.84 ק ר פ  ת ת       
ם י ז ת מ ו  ם י ר י ט מ מ       
      
לש םיחווטל החיג ריטממ תנקתהו הקפסא     48.03.0020

                   61.00 .ע"ש וא I-02 רטנה גוסמ' מ 21-8 'חי   
      
לש םיחווטל החיג ריטממ תנקתהו הקפסא     48.03.0090

                   72.00 .ע"ש וא PM ןוסלנ גוסמ' מ 8-5 'חי   
      

                   30.00 םיכומנ םיריטממל ינוציח רגנ לא 'חי  48.03.9000
      
י ט ר פ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  - 11.84 ק ר פ  ת ת       
ל ק ד /ץ ע  ת י י ק ש ה       
      

                   40.00 .לקד תייקשהל טרפ תנקתהו הקפסא 'חי  48.11.0020
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../036 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     036 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
גוס לכמ קוריפ תודובע שי םהב םיפיעסה לכב      
תלוספ רתא לא קוליס ללוכ ריחמה ,אוהש      
אל םא םג םי תב ריעה ימוחתל ץוחמ רשואמ      
.ףיעסב שרופמב ןיוצ      
      
תרשועמו תקזוחמ תיתשת רובע ריחמ תפסות     51.01.0141
תושירדל םאתהב ףוצירה עוציבו טנמצ 5% -ב      
ףיעס )לוחכה רפסה( ידרשמניבה טרפמה      
רובע( .ןוטב ףוציר ינבאמ תועסמ - 51.15      

                  450.00 )תורישה ךרד םוחתב םינבאה ףוציר ר"מ   
      
גוסמ  )דירגואיג( עקרק ןוירש תעירי     51.01.0142
    02-03/011 CARTROF תובכש ןיב הסירפל  

                 7800.00 תועיריה ןיב מ"ס 01 לש הפיפח ללוכ 'ב עצמ ר"מ   
      
תודוסיו ןוטב יפצרמל תחתמ ןליטאילופ תועירי     51.01.0143

                 1600.00 מ"מ 5.0 יבועב םירבוע ר"מ   
      

                   50.00 MSLC  תבורעתב תורוב וא תולעת יולימ ק"מ  51.01.0150
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
תודובע יפיעסל עוציב תויומכ רושיא ךרוצל      
ןיכהל ןלבקה לע )הריפח וא/ו יולימ( רפע      
.עוציבה ירחאו ינפל תיבצמ הפמ תינכות      
ורשואיו ךמסומ דדומ י"ע ונכוי תוינכותה      
דדומ תינכות תמייק םהב םירקמב .ותמיתחב      
וז תינכות שמשת הדובעה עוציב םדוק תיבצמ      
יכ ררבתי םהב םירקמב טעמל( בושיחל סיסבכ      
.)הדובעה תליחת םדוק חטשב םייוניש ושענ      
תלוחתמ קלח ןניה הדידמה תוינכות תנכה      
.ןרובע םלושי אלו םיריחמה      
      
תלוספ רתאל ןינב תלוספ וא רפע יפדוע יוניפ     51.02.0010
ךרוצל ןלבקה תואצוה לכ וללכי ריחמב. השרומ      
ןלבקה. תלוספה לש הקירפו הרבעה, הסמעה      
רתא לש הליקש תודועת תגצהב בייוחמ      

                 2600.00 .הביבסה תוכיאל דרשמה לש השרומ ק"מ   
      
רטמ 1 לע הלוע וניאש קמועל חטשב הריפח     51.02.0040

                 2600.00 עקרקה יגוס לכב ק"מ   
      
לש תופיפצ תגרדל םייולימ לש רקובמ קודיה     51.02.0160

                 6300.00 .הדבעמ תודועת תגצה ללוכ וא.שא.א.ומ 89% ק"מ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../037 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     037 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ "ו ג א ו  ם י ע צ מ  ת ו ד ו ב ע  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
רוזיפ ללוכ םישיבכל 'א גוס עצמ תקפסא     51.03.0010
דע רקובמ קודיהו מ"ס 02 דע יבועב תובכשב      

                 2600.00 .001% לש תופיפצ תגרדל ק"מ   
      
תוכרדמל )סורג טגרגא( 'ב גוס עצמ תקפסא     51.03.0020
רקובמ קודיהו מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ ללוכ      

                 2600.00 .79% לש תופיפצ תגרדל דע ק"מ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../038 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     038 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ  י ו ו ק  ת ח נ ה  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ם י ש ד ח  ם י מ  י ו ו ק  ת ח נ ה  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
"לוגסקפ" תמגוד בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0010
דע קמועב עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא 01 גרד      

                   50.00 מ"מ 09 רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע 'מ 52.1 רטמ   
      

                  140.00 מ"מ 061 רטוקב רוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  57.01.0020
      
ם י מ  י ו ו ק ב  ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  20.75 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 מ"מ 09 רטוק תכרעמ שאר רוביחל הנכה 'חי  57.02.0010
      
,3" רטוק דדוב ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.02.0020
רטוק ףקז תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב רבוחמ      
ןג זרב ,ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,4"      

                    2.00 םימ וקל רוביחו 4/3" 'חי   
      
"ש ב י " ח ט ש מ  01.75 ק ר פ  ת ת       
      
תרנצ.1  :וללכי םיריחמה תרנצה יפיעסב      
לוח דופיר לש הבכש לולכת עקרקב תחנומה      
תבכש/מ"ס 01 לש רוניצה ףקיה ביבס יקנ      
01 לש יבועב תרנצה ףקיה ביבס MSLC ןוטב      
םישורדה רוביחה ירזיבא ללוכ .2 .תוחפל מ"ס      
,רטוק ירבעמ,תויופעתסה,תויוז ןוגכ      
יקבחמ תרנצל תוכימת, הקבדה ירמוח,םינגוא      
תומשב תרנצה טולישו הטסורינ יגריבו      
תונספתל תרנצ ןוגיע.3.שרדייש לככםיציחו      
יכותיר ירוביח.4.תוקיצי ינפל לזרב      
יוסיכ,הקפסא,הריפח.5 .ן'זויפורטקלא/םינפ      
תרנצ תיילת.6.ותומדקל בצמה תרזחהו לוחב      
613 הטסורינ יקבח תועצמאב הנבמ תרקתל      
'מ 5.2 לכ הרקתל םיינקת עוביק יגרב ללוכ      
עוביק םיללוכ םיריחמה.רוטקורטסנוק רושיאב      
תונוכמה רדחב הכימת וא היילתב םימ תרנצ      
םימ תרנצ טוליש,הטסורינ ירזיבא תועצמאב      
עוביק,םימ ןוליס לכ רופסמו המירז ינוויכ םע      
תולעת ךות לא למשח תרנצ לווריש תדמצהו      
ץעוי רושיא יפ לע לכה למשח תרנצל      
תדמעה תינכות תנכה.למשחה      
םישרת, תרנצה ירזיבאו תרנצ-ירטק,דויצה      
ןוטבב תרנצ ירודיחו תובאשמה רדחב המירז      
לע ןכות תינכותה.שרדנכ תרנצל תוכימת ללוכ      
סדנהמ רושיא רחאל.ונובשח לעו ןלבקה ידי      
.ןלבקה עצבי בתכב תוקרזמה      
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../039 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     039 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

למשחה תודובעב םיללוכ םיריחמה      
הרואתה, למשחה תודובע לכ.1:הרואתהו      
יאלמשח ידי לע ועצובי הקרזמב הרקבהו      
למשח תודובע קדוב ידי לע וקדביו ךמסומ      
היהי רושיאה.בתכב ודי לע ורשואיו ךמסומ      
רושיאהו הקידבה.הדובע לכלו הקרזמל ידועיי      
הלעפהל יאנת םניהו ןלבקה ןובשח לע ויהי      
הליבכה תא ןנכתי ןלבקה.2.הדובעה תלבקלו      
יפיעס.3.ונובשח לע הרואתה יפוגל תילמשחה      
לכו שורדה למשחה חול תא םיללוכ הרואתה      
לכ ללוכ חולה ךותב דויצה      
הלעפה,םירקבה לויכ,םירזיבאה,םירוביחה      
.הנשל תוירחאו הכרדה      
      
ידרשמניבה טרפמה יפ לע ועצובי תודובעה לכ      
תודובעל םימאותה ויקרפ לכ לע לוחכה ןדגואה      
זרכמב תושרדנה      
      
י"ע ועצובי הרקבו הרואת,למשחה תודובע לכ      
קדוב רושיא תלבק וללכיו ךמסומ יאלמשח      
הקרזמו הקרזמ לכל ךמסומ למשח תודובע      
      
החנה הקפסא, ןונכת םיללוכ למשחה תודובע      
הרואתה ילבכ,למשחה ילבכ לכ לש רוביחו      
למשחה חולמ הרואתה יפוגל      
      
רטוקב 001EPDH ןליטאילופמ ץחל רוניצ     57.10.0073
ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 01 גרד מ"מ 002      
,הנקתה ללוכ ן'זויפורטקלא ירוביח וא ךותיר      

                   15.00 .םירבחמה םירזיבאה לכו סוליפ רטמ   
      
רטוקב 001EPDH ןליטאילופמ ץחל רוניצ     57.10.0076
ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 01 גרד מ"מ 061      
,הנקתה ללוכ ן'זויפורטקלא ירוביח וא ךותיר      

                   65.00 .םירבחמה םירזיבאה לכו סוליפ רטמ   
      
001EPDH ןליטאילופמ לוורש/ץחל רוניצ     57.10.0077
םע רשואמ ע"ש וא 01 גרד מ"מ 011 רטוקב      
ללוכ ן'זויפורטקלא ירוביח וא ךותיר ירוביח      

                  280.00 .םירבחמה םירזיבאה לכו סוליפ ,הנקתה רטמ   
      
57 רטוקב 001EPDH ןליטאילופמ ץחל רוניצ     57.10.0078
ךותיר ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 01 גרד מ"מ      
סוליפ ,הנקתה ללוכ ן'זויפורטקלא ירוביח וא      

                   80.00 .םירבחמה םירזיבאה לכו רטמ   
      
36 רטוקב 001EPDH ןליטאילופמ ץחל רוניצ     57.10.0079
ךותיר ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 01 גרד מ"מ      
סוליפ ,הנקתה ללוכ ן'זויפורטקלא ירוביח וא      

                   80.00 .םירבחמה םירזיבאה לכו רטמ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../040 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     040 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

04 רטוקב 001EPDH ןליטאילופמ ץחל רוניצ     57.10.0090
ךותיר ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 01 גרד מ"מ      
סוליפ ,הנקתה ללוכ ן'זויפורטקלא ירוביח וא      
ןוליס רוביחל רוניצה.םירבחמה םירזיבאה לכו      

                  150.00 )מ"מ 061( הקולח תרנצל םימ רטמ   
      
רטוקב 001EPDH ןליטאילופמ לוורש רוניצ     57.10.0092
תרואתל הכישמ טוח ללוכ 4 גרד מ"מ 02      
רחאל םוטיא ללוכ ילמשח ףוגמ תרקב/הקרזמ      
לכו סוליפ ,הנקתה ,ילמשח טוויח עוציב      
חולמ ינטרפ רוניצ(.םירבחמה םירזיבאה      

                  300.00 )םימ ןוליס את לא למשחה רטמ   
      
ץעוי רושיא תלבק,9141 ןקת יפ לע ןונכת     57.10.0100
י"פע למשח חול לש הנקתהו הקפסא,למשחה      
2  :תובאשמ 6-ל ינכטה טרפמהו תושירד בתכ      
לכ WK 51 לש קפסהב- תובאשמ      
ןוניס תובאשמ 2 ,)תינרות תחא הבאשמ(תחא      
תובאשמ 2 ,תחא לכ WK 2.2 לש קפסהב -      
למשח חולל הנזה , WK 2.2 לש קפסהב ןוקיר      
הלעפה רשפאי חולה .םימה ינוליס תרואתל      
.דרפנב םג הבאשמ לכ לש תינדיו תיטמוטוא      
רקב ללוכ, ךמסומ למשח קדוב לש רושיא ללוכ      
ליעפי רקבה.V-031  םגד סקינורטינוי תרצות      
חולה. הרואתה םע םואתב םימה עפומ תא      
לועפת לכ תרבעהל תונכהה לכ תא לולכי      
חולה .ינוריע תוקרזמ לוהינ זכרמל הקרזמה      
לופיטל תכרעמ,םיפוצמ,תובאשמה לכ תא ןיזי      
רקבו V.U תכרעמ ,םימ ךוכירל תכרעמ,םימב      
תרצות רדת יריממ 2 לולכי חולה.חור תמצוע      
    BBA טוויחה לכ ללוכ .שארמ רשואמ .ע.ש וא  
למשחה חולל תובאשמה ןיב שורדה ילמשחה      
דחא טקפ קספמ( רדח ךותב קותינ יקספמ      
הכרדהו הלעפה,שרדנכ )הבאשמ לכל םימ ןגומ      

                    1.00 'פמוק הנשל תוירחאו  
      
הובג 0501 רטוק לרטסא תרצות לוח ןנסמ     57.10.0102
.ע.ש וא יבצמ בר ררוב זרב םע ונקלוו םגד      
57 רוניצ,םיינדי קותינ יפוגמ, שארמ רשואמ      

                    2.00 'פמוק בויבה תכרעמל דע הפיטש ימ זוקינל מ"מ  
      
מ"מ 3 יבועב 613 הטסורינמ רעיש ןנסמ     57.10.0109
יפוגמ 2 ללוכ רטיל 03 לש חפנב הבאשמל      
הקיני תרנצל ורוביח 8" רטוקב  קותינ      

                    2.00 'פמוק הטסורינ ינגוא תועצמאב שרדנכ הבאשמל  
      
האצותכ ייוציפל תיטמוטוא םימ ייולימ תכרעמ     57.10.0122
רקב,יטטסורדיה יוויח ללוכה םימ ינדבואמ      
ייולימ זרב ,ילמינימו יברימ םימ סלפמ ,ידועי      
םישורדה רוביחה ירזיבא לכו 5.1" ילמשח      

                    1.00 'פמוק רקבל הרוביחו לויכ, הניקת הלועפל  
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17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     041 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

דמ,הקיפס דמ תללוכה םימב לופיטל תכרעמ     57.10.0130
םימ תוכיאל ףיצר רקב, תוריכע דמ ,המירז      
שארמ רשואמ .ע.ש וא ייא ולב תרצות      
הצמוחו רולכל  תוילמשח ןונימ תובאשמו      
ללוכ ישארה רקבלו למשחה חולל ורוביחו      
לולכי רקבה.תוארתה תלבקל םדומל הרוביח      
HP,תוריכע לש  ףיצר םינותנ םושיר      
ידועיי יטנרטניא רתא תמקה ללוכ.רולכו      

                    1.00 'פמוק האשרה י"פע שיגנ הקרזמל  
      
רטוקב 'א טרפ י"פע תובאשמ רדחל םימ רוביח     57.10.0160
ילמשח טלפ+םימ דמ, ח"זמ,ןנסמ ללוכ: 2"      
ןוראו 1" ריוא םותסש,ינדי ףוגמ,)רקבל רבוחי(      
רבעות םימה תדידמ  IGF 0011 הנגה      

                    1.00 'פמוק הקזחא להנמ לא רקבה תועצמאב  
      
םגד  "לאפר" תרצות רפרפ   6" זוקינ ףוגמ     57.10.0190
    LAESOPMOC-B לש תוריהמ תרקב םע  
תלעפה תרקבל רבוחי ףוגמה. הריגסו החיתפ      
הקרזמה תלעפה תחיתפ םע חתפייו הקרזמה      
ףוגמה.סדנהמה י"ע רדגוי החיתפה ןומזת.      
הסכמ+ןוטב תחושב ןקתויו זוקינ תרנצל רבוחי      

                    1.00 מ"ס 08 רטוק 'חי   
      
F-20 תרצות 6"ףוגמל V42 ילמשח ליעפמ     57.10.0192
    IFFIB  ורוביח ללוכ שארמ רשואמ .ע.ש וא  
יאלמשח י"ע למשחה חולל ורוביחו ףוגמל      
םישורדה רוביחה ירזיבא תופסות לכו ךמסומ      
הכרדה,הלעפה למשחה חולב הנקתהל      

                    1.00 'פמוק הנשל תוירחאו  
      
םגד  "לאפר" תרצות רפרפ   8" זוקינ ףוגמ     57.10.0193
    LAESOPMOC-B לש תוריהמ תרקב םע  
תלעפה תרקבל רבוחי ףוגמה. הריגסו החיתפ      
הקרזמה תלעפה תחיתפ םע חתפייו הקרזמה      
ףוגמה.סדנהמה י"ע רדגוי החיתפה ןומזת.      
הסכמ+ןוטב תחושב ןקתויו זוקינ תרנצל רבוחי      

                    1.00 מ"ס 08 רטוק 'חי   
      
F-20 תרצות 8"ףוגמל V42 ילמשח ליעפמ     57.10.0196
    IFFIB  ורוביח ללוכ שארמ רשואמ .ע.ש וא  
יאלמשח י"ע למשחה חולל ורוביחו ףוגמל      
םישורדה רוביחה ירזיבא תופסות לכו ךמסומ      
הכרדה,הלעפה למשחה חולב הנקתהל      

                    1.00 'פמוק הנשל תוירחאו  
      
םימה עפומ תקספהל תבשבשו דוקיפ חול     57.10.0210
שארמ לייוכמ ךרע לעמ חור לש הרקמב      
וא K/ 3AFW- ESAO תרצות רקבל הרוביחו      

                    1.00 'פמוק הכרדהו לויכ הלעפה שארמ רשואמ .ע.ש  
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17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     042 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ע.ש וא "ןואסלפ" תרצות מ"מ 57  רפרפ ףוגמ     57.10.0234
                    4.00 'פמוק שרדנכ תרנצל םישורדה םירוביחה לכ ללוכ  

      
תרצות  םימ ינוליסל הקינס תבאשמ     57.10.0250
    "SOFDNURG"   622/052-051 םגד-BN  
    )WK 51( 0541ד"לס )מ 6.21 /ש"קמ 003'(  
םימ ןגומ טקאפ קספמ ,תושורדה תונגהה לכ      
8" רזוחלא ,8" "ןואסלפ" רפרפ קותינ יפוגמ 2,      
2 , בגר םגד םילקימיכל דימע "ירא" תרצות      
לכו SMA תרצות הבאשמל םישימג םירבחמ      
תרנצלו הקיני תרנצל םישורדה רוביחה ירזיבא      
ילמשח טוויחב למשחה חול לא הרוביח,הקינס      

                    2.00 'פמוק הנשל תוירחאו הלעפה,שרדנכ הרקב טוויחו  
      
7 םגד "ADEPLAC" תרצות ןוניס תבאשמ     57.10.0265
    CPM)WK 2.2( ללוכ שארמ רשואמ .ע.ש וא  
,"ירא" תרצות 3" רזוחלא,םיינדי קותינ יפוגמ 2      
SMA תרצות הבאשמל םישימג םירבחמ 2-ו      
,טקאפ קספמ, םישורדה רוביחה ירזיבא לכו      
ילמשח טוויחב  למשחה חול לא הרוביח      

                    2.00 'פמוק הנשל תוירחאו הלעפה,שרדנכ  
      
תרצות תובאשמ רדח/רגאמ ןוקיר תבאשמ     57.10.0302
ש"קמ 22 לש הקיפסל 51.05.01PD סופדנרג      
םיפוצמ תכרעמ ללוכ )WK2.2( 'מ 41 דמועלו      
ילמשח טוויח,שרדנכ למשחה חולל הרוביח,      
'מ 02 דע לשךרואב מ"מ 57 יס.יו.יפ רוניצו      
ףוגמו 2" רזוחלא ללוכ ,השילג רוניצל ורוביחו      

                    2.00 'פמוק . מ"מ 57  "ןואסלפ" קותינ  
      
KCELF-0065 תרצות םימ ךוכירל תכרעמ      57.10.0320
.ע.ש וא  ש"קמ 2 תיברימ תיתעש הקיפסל      
םישורדה םירוביחה לכ ללוכ שארמ רשואמ      

                    1.00 'פמוק הנשל תוירחאו הכרדה,הלעפה,לכימ ללוכ  
      
.ע.ש וא תיפוח תרצות יטסלפ םילקימיכ לכימ     57.10.0350
לכ ללוכ  הרצאמ ללוכ רטיל 05  חפנב      
ןונימ תבאשמל ורוביחל םישורדה םירזיבאה      

                    2.00 'פמוק שרדנכ ינקת  טולישו תילמשח  
      
רדחב  הכימת וא היילתב םימ תרנצ עוביק     57.10.0364
לכ,613 הטסורינ  ירזיבא תועצמאב תונוכמה      
טוליש,םישורדה םיפסונה רוביחה ירזיבא      
תינכות תנכה ללוכ המירז ינוויכ םע םימ תרנצ      
רדחב תרנצו,ןוטבב תרנצ ירודיח,הדמעה      
רחאל.ונובשח לעו ןלבקה ידי לע תובאשמה      

                    1.00 'פמוק .ןלבקה עצבי בתכב תוקרזמה סדנהמ רושיא  
      
רדח תפצרב הפצהל הארתה תודורטקלא     57.10.0374

                    1.00 'פמוק - ןתלעפהו ןרוביח, רקב ללוכ תונוכמה  
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17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     043 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תרצות  שבי חטשמל םימ תזתה תדיחי     57.10.0440
    ANATNOF 0007  םגד KPF  ,  
    REVOC DNUOR , 613I SIA , ןיב תללוכה  
הכבס, 613 הטסורינמ ליפורפ,לכימ רתיה      
מ"ס 04 הדימב/רטוקב תעבורמ/הלוגע      
הרואת יפוג 2 , 613 הטסורינמ      
    BGR-V21,םימ ןוליס,המירז קיספמ ףוגמ  
    4101SM,שורדה טוויחהו םירוביחה לכ ללוכ  
לכ ללוכ,ידועייה הרואתה חוללו למשחה חולל      
עפומ תלבקל ינשמה למשחה חולו םיביכרה      

                   36.00 'פמוק םימלשומ הרואתו םימ  
      
מ"מ 3 לש יבועב  613 הטסורינמ הכבס     57.10.0453
ללוכ מ"מ 01 רירח לכ זוחא 04 תררוחמ      
3 לש יבועב הטסורינמ קוזיח יליפורפו תרגסמ      
עבוקת הכבסה.מ"מ 03 לש בחורבו מ"מ      
תלעת/יזכרמ זוקינ רוב לש  הטסורינמ סיסבל      
עוביקל ןלה יגריב תועצמאב תיפקיה זוקינ      
תלעת/רוב ילושב סיסבל הדיחיה      
תוכימתה לכ תא לולכת הכבסה.זוקינה      
רושיאו רוטקורטסנוק ןונכת יפ לע תושורדה      

                    1.50 .ןלבקה ןובשח לע רוטקורטסנוק ר"מ   
      
מ"מ 3 לש יבועב  613 הטסורינמ הכבס     57.10.0456
67 רטוקב מ"מ 01 רירח לכ זוחא 04 תררוחמ      
מ"ס 04 הבוגב תונפדו הפצר ללוכ מ"ס      
הטסורינמ קוזיח יליפורפו תרגסמ ,תוררוחמ      
ילגר 4 לולכת הכבסה. מ"מ 3 לש יבועב      
ןוטב תחוש ללוכו מ"ס 5 הבוגב 613 הטסורינ      

                    1.00 'פמוק .הסכמו  מ"ס 08 רטוקב המוטא  
      
תוכרעמ לע הטילשל "םגא" תרצות יזכרמ רקב     57.10.0585
לוהינ זכרמל תיטוחלא תרושקת ללוכ םימה      
שמתשמ ךסמ תחיתפ ללוכ,ינוריע תוקרזמ      
יולימ תדיחיו תובאשמה רובע יוויחה תלבקו      

                    1.00 'פמוק .הרואתה תכרעמו םימה  
      
001/08 רטוקב  ןוטבמ םוטא לוגע הרקב את     57.10.0752
םאות הסכמ ללוכ 'מ לוכ 0.2 דע קמועבו מ"ס      
םיחודיקה לכ ללוכ תילכירדאה תשירד יפ לע      

                    2.00 'פמוק זוקינ תרנצ תאיציו הסינכל  
      
OCEDEW תרצות  V.U םימב לופיט רישכמ      57.10.0884
רשואמ .ע.ש וא E05 NORTPEKS םגד        
הלעפה לויכ,הנקתה,הקפסא ללוכ  שארמ      

                    1.00 'פמוק .ש"קמ 03 תיברמ הקיפס.הנשל תוירחאו  
      
תרצות תחלקמ ללוכה םייניע תפיטש ןקתמ     57.10.0919

                    1.00 'פמוק SWAH שארמ רשואמ .ע.ש וא  
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../044 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     044 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

הנגה ןורא ללוכה הקרזמה תרואתל למשח חול     57.10.0956
תרצות CBGR 0003  רקב, ינקת      
    ANATNOF )םיצורע 215 רקב לכ XMD-  
הלעפהל שורדה דויצה לכ,) הרואת יפוג 071      
םע םואתב הקרזמה תרואת לע האלמ הטילשו      
דויצה לכו םיקדהמ םיאנש,תובאשמה תרקב      

                    1.00 'פמוק .תמלשומ הלעפהל שורדה  
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../045 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     045 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ז ו ק י נ  י ו ו ק  ת ח נ ה  ת ו ד ו ב ע  95 ק ר פ       
      
ז ו ק י נ  י ו ו ק  10.95 ק ר פ  ת ת       
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     59.01.0010
    8-NS ןק תות לעב ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא  
דע 'מ 52.1 קמועב עקרקב םיחנומ ,488      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1      

                   40.00 .רזוח יולימו רטמ   
      

                  110.00 .מ"מ 002 רטוקב תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  59.01.0020
      
ת ו ר ו ב ו  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  20.95 ק ר פ  ת ת       
ל ו ח ל ח       
      
תוימורט תיתחתו תוילוחמ הלוגע הרקב תחוש     59.02.0010
08 ימינפ רטוקב 856 ןקת ות תלעב ,ןוטבמ      
05 רטוק ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס      
לכו הכירד יבלש ,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס      
רוביחל םיחתפ יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה      
םטא םע ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ      
,'מ 52.1 דע קמועב ,"ביבוטיא" גוסמ הרידח      

                    1.00 רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל 'חי   
      
תוימורט תיתחתו תוילוחמ הלוגע הרקב תחוש     59.02.0020
08 ימינפ רטוקב 856 ןקת ות תלעב ,ןוטבמ      
06 רטוק ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס      
לכו הכירד יבלש ,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס      
רוביחל םיחתפ יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה      
םטא םע ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ      
דע 'מ 52.1 קמועב ,"ביבוטיא" גוסמ הרידח      

                    1.00 רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ יושע לוחלחו הייהשה רוב     59.02.0030
,)ףוט( יטרניא עצמב יולימ ללוכ ,'מ 2 רטוקב      
ראש לכו תשר הסכמ ,תיתחתב ינכטואיג דב      

                    3.00 'פמוק .יטרדנטסה טרפה י"פע םיביכרה  
      
תוימורט תוילוחמ יושע לוחלחו הייהשה רוב     59.02.0040
,)ףוט( יטרניא עצמב יולימ ללוכ ,'מ 2 רטוקב      
ראש לכו הרקת ,תיתחתב ינכטואיג דב      

                    3.00 'פמוק .יטרדנטסה טרפה י"פע םיביכרה  
      
מ"ס 52 ימינפ בחורב ןיירדונגמ זוקינ תלעת     59.02.0050
ימינפ עופיש ,ינוניב סמועל מ"ס 82 קמועו      
תוטלפ ללוכ ,תנוולוגמ הדלפמ תשר םע  ,1%      
CVP רוניצ תאיציו תירוחאו תימדק הריגס      
וא ןמפלוו תרצות .דצהמ מ"מ 061 רטוקב      

                    5.00 .ע"ש רטמ   
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../046 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     046 'ב בלש

ינופצ פ"צש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

הסכמה לעמ( תוחושל עבורמ הסכמ     59.02.0060
לדוגב םינבאל לזרב תקיצימ )יטרדנטסה      
ןבאו ,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות 06*06      
.הקיציה הסכמ ךותב 06*06 תשטולמ ונאברוא      

                    4.00 ףונ לכירדא טרפ פ"ע 'חי   
      
ז ו ק י נ  י ו ו ק ב  ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  30.95 ק ר פ  ת ת       
      

                  120.00 .זוקינ יווק לש םוליצו הפיטש , יוקינ רטמ  59.03.0010
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../047 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     047 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
    .  
      
, םיעצמ תיתחת סלפמל תיללכ הריפח     01.0010

                 3300.00 . תונוכמ ירדחו םיפצרמ ק"מ   
      

                 2400.00 . דחוימה טרפמה יפל תיתש קודיה ר"מ  01.0020
      
יפל , אבומ וא ימוקמ ררבנ רמוח קדוהמ יולימ     01.0030

                 2850.00 . דחוימה טרפמה ק"מ   
      
וא 011CARTROF גוסמ דירגואיג תותשר     01.0040

                 4500.00 . ע"ש ר"מ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../048 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     048 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
    .  
      
תחתמ מ"מ 3.0 לופכ ןליטאילופ עצמ     02.0010

                 1500.00 . םיפצרמל ר"מ   
      
תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.0020

                  180.00 . םייעקרק תת םיפצרמו םירבוע ר"מ   
      
01 יבועב , הפישח תגרד , 04-ב ןוטב ףצרמ     02.0030

                 1500.00 . עפושמב םידבועמ ןוטב ינפ . מ"ס ר"מ   
      
הפישח תגרד , 04-ב ןוטב עפושמ ןוטב ףצרמ     02.0040

                   35.00 . תוגרדמב מ"ס 21 יבועב , 8 ר"מ   
      
03 יבועב 8 הפישח תגרד , 04-ב ןוטב ףצרמ     02.0050
רדחב דחוימה טרפמה יפל םימל םוטא , מ"ס      
ללוכ ריחמה . םיקלחומ ףצרמ ינפ . תונוכמ      

                   40.00 . זוקינ תוקוע דוביע ר"מ   
      
52 יבועב 8 הפישח תגרד , 04-ב ןוטב ףצרמ     02.0060
ריחמה . םיקלחומ ןוטב ינפ . תוקרזמב מ"ס      

                   90.00 . זוקינ תוקוע דוביע ללוכ ר"מ   
      
הפישח תגרד , 04-ב ןוטב תוגרדמל םישלושמ     02.0070

                  120.00 8 . רטמ   
      
יבועב , 8 הפישח תגרד , 04-ב ןוטב תוריק     02.0080
ןוטב ינפ , תונוכמ רדחב מ"ס 03,52,02      

                   28.00 . דחוימה טרפמה יפל םימל םימוטא םיקלחומ ק"מ   
      
יבועב , 8 הפישח תגרד , 04-ב ןוטב תרקת     02.0090
עופישב םיקלחומ ןוטב ינפ , מ"ס 53-52      
טרפמה יפל םימל םימוטא םינוטבה . זוקינל      

                   33.00 . דחוימה ר"מ   
      
יבועב , 8 הפישח תגרד , 04-ב ןוטב תוהבגה     02.0100
תוקוצי תוהבגהה . תוקרזמ ביבס , מ"ס 04      

                    7.50 . םימל םימוטא םינוטבה . הפצרה םע דחי ק"מ   
      
תודימב, 8 הפישח תגרד , 04-ב ןוטב לספס     02.0110

                   25.00 . מ"ס 56/49 ק"מ   
      
, 04-ב ןוטב , הרואת ידומעל םידדוב תודוסי     02.0120

                   20.00 . 8 הפישח תגרד ק"מ   
      
תותשר תוברל םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.0130
ןויזל םיכרואהו םירטקה לכב תוכתורמ      

                   22.00 . םינוטבה ןוט   
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../049 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     049 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
0.5 ק ר פ  ת ת  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
    .  
      
דחוימה טרפמה יפל תרנצ ירבעמ םוטיא     05.01.0010

                   10.00 05.04 'חי   
      
טרפמה יפל , הקיצי תקספה ירפת םוטיא     05.01.0020

                   35.00 10.50.50 דחוימה רטמ   
      
רדח תפצרו הכירבו זוקינ תורוב םוטיא     05.01.0030

                  160.00 60.50 , 70.50 דחוימה טרפמה יפל ,תונוכמ ר"מ   
      
תכרעמב , תורצאמו ימינפ םימ לכימ םוטיא     05.01.0040

                   60.00 80.50 דחוימה טרפמה יפל , האירואילופ ר"מ   
      
.11.50 דחוימה טרפמה יפל תוגג םוטיא     05.01.0050

                   45.00 . הסירפב הדידמ תוקלור ללוכ ריחמה ר"מ   
      
תללוכה תכרעמב םייעקרק תת םיפצרמ םוטיא     05.01.0060
, ר"מל םרג 003 תומכב 474SG רמיירפ      
תנגהו מ"מ 5 יבועב תינמוטיב העיריב םוטיא      

                   40.00 . לוט רינב םוטיאה ר"מ   
      
תנגה . תוקרזמ תונפדו תוריק םוטיא ךא , ל"נכ     05.01.0070

                  185.00 . מ"ס 3 יבועב רק לק תקבדהב םוטיאה ר"מ   
      
,הכירבה תוריקו תורקתה ,הפצרה חטש םוטיא     05.01.0090
ב  WK 2" ליסורדיה"  זוקינה רובו ןוזיאה רוב      
םיאתמ רמיירפ תחירמ תפסותב ,תובכש 2      
לכה ,הפצרה חטש לכ תא לולכי םוטיאה      

                  120.00 .ןרציה תוארוה י"פע השעיי ר"מ   
      
לש הטישב C.V.P. תועיריב םוטיאה תנגה     05.01.0100
היושע העיריה .)יכנא םוטיא( תישפוח החנה      
תשרב תניירושמ מ"מ 2.1 יבועב C.V.P. -מ      

                  120.00 .םישורדה םידוביעה לכ ללוכ ,רטסאילופ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../050 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     050 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
תותלדה ילקשמל ומאותי המרה תונכוב      
.ישאר רוטקורטסנוק י"ע שארמ ורשאויו      
      
ןנכתמה רושיא לבקלו רוצי תינובשח גיצהל שי      
המיתחב      
      
הבוגב לכמ רדחל 613 הטסורינמ הדירי םלוס     06.01.0010
קיטסלפ יכרדמ םע מ"מ 04 רטוקב ,רטמ 3 דע      
הטסורינ תוטזורו הקלחה דגנ םיינקת      

                    2.50 ןוגיעה תרתסהל רטמ   
      
613 הטסורינ יושע םימ רגאמל הדירי םלוס     06.01.0020

                    2.50 .רטמ 3 דע הבוגב רטמ   
      
הטסורינמ 021/021 תודימב םיגרוס תכבס     06.01.0030
ןזוא תללוכ תלדה ,תונוכמה ירדח תרקתב 613      

                    1.00 'פמוק .לוענמו תרשרש ,הליענ  
      
לש לדוגב ,613 הטסורינמ רורווא תפפר סירת     06.01.0040

                    1.00 'פמוק .ר"מ 5.1  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../051 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     051 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ם י ל ל כ  ם י פ י ע ס ו  ה ר י פ ח  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
תרושקית תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תריפח     08.01.0010
יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח      
בחורו מ"ס 09 דע קמועב הלעתה .המדא      

                 1096.00 .מ"ס 06-04 רטמ   
      
תקמעה רובע הביצח וא הריפחל תפסות     08.01.0020

                  883.00 )מ"ס 09 םוקמב( מ"ס 021 קמועל דע הריפחה רטמ   
      
תבחרה רובע הביצח וא/ו הריפחל תפסות     08.01.0030

                 1096.00 .מ"ס 08 בחורל דע הריפחה רטמ   
      
ילמשח לקשמל למשח רוביח הנקתהו הקפסא     08.01.0040
,רואמ תייזכרממ היהי הנזהה רוביח .רק ימ \      
הרחמותש הקראהו הליבכ ללוכ אל ריחמה      

                    5.00 דרפנב 'חי   
      
תאוושהו דוסי תקראה הנקתהו הקפסא     08.01.0050
רובע תפרוצמ תינכתל םאתהב םילאיצנטופ      
ללוכ ריחמה ,תוקרזמ תובאשמ רדח הנבמ      
םאתהב הקרזמב םילאיצנטופ תאוושה עוציב      
הכירבב למשח ינקתימ( למשחה תונקתל      
,)ךומנ חתמ לע הלוע וניאש חתמב      

                    3.00 'פמוק .3002-ג"סשת  
      
תויזכרמ תבוטל למשח תרבח תרוקיב תנמזה     08.01.0060
ריחמה .םינוש למשח ירוביח ,תוקרזמ ,רואמ      
ידרשמ לופיט ,למשח תרבח לומ לויפט ללוכ      
יוויל ,תרוקיבו םירוביח תנמזהו םואיתב      
דע .םיאתמ לדוג לעב יאלמשח י"ע הקידבה      
.לומשיחל רושיא תלבקו תרוקיב רבעמל      
,ב"לח תקלחמ לומ לופיטה ללוכ ריחמה      

                    3.00 'פמוק .םינומ תקלחמו םיקדוב ,תונמזה  
      
EPLX יטסלפומרט יעקרק תת םוינימולא לבכ     08.01.0070
ךתחב לבכ חולל רבוחמ רוניצב לחשומ      

                   70.00 ר"ממ 051X4 רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.01.0080
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 53X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

                  250.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
גוסמ EPLX יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.01.0090
    YX2N ךתחב לבכ חולל רבוחמ רוניצב לחשומ  

                   50.00 ר"ממ 59X4 רטמ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../052 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     052 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תאוושהו דוסי תקראה הנקתהו הקפסא     08.01.0100
רובע תפרוצמ תינכתל םאתהב םילאיצנטופ      
הרואת ידומע תנקתה רוזאב ןוטב תפצר      

                    2.00 'פמוק .BSU יעקשו  
      
4X04 לזרבמ דוסי תקראה תעבטמ אצויה זיז     08.01.0110
אספוקב םויסו תודוסיל ךתורמו ןוולוגמ מ"מ      

                   40.00 .ט"הת 'חי   
      
ת ו ח ו מ ו ג ו  ם י ל י ב ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.02.0010
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק      

                  926.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.02.0020
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק      

                  450.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      
מ"ס 06 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.02.0030
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      

                    6.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     08.02.0040
ללוכ הביצח /הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      

                    6.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
למס רובע הרקב את לש הסכמ ריחמל תפסות     08.02.0050
יושע, תדעוימה תיתשתהו ותימוקמה תושרה      

                   12.00 ןוטבה הסכמב עבטומ תקציי וא הזנורב 'חי   
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.02.0060
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
06? תרוקב תחוש ךותב, תעבט קדהמ ,השקה      
גוסמ הסכמו ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב      

                   27.00 'פמוק 521B,טלפמוק העיבצו טוליש.  
      
רובע ל"נה הקראה תדורטקלאל תפסות     08.02.0070
לש םייטרדנטס םיעטקב הדורטקלאה תקמעה      
תודגנתהה תלבקל דע ,דמצמ ללוכ . 'מ 5.1      

                   27.00 'פמוק .טלפמוק .השורדה  
      
ןקת מ"מ 061 ירושרש וא חישק יסיויפ רוניצ     08.02.0080

                 1268.00 .תוכמות ללוכ מ"מ 7.7 ןפוד יבוע למשח תרבח רטמ   
      
ןקת מ"מ 022 ירושרש וא חישק יסיויפ רוניצ     08.02.0090

                  534.00 .תוכמות ללוכ מ"מ 7.7 ןפוד יבוע למשח תרבח רטמ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../053 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     053 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ידי לע תרשואמ וטנ 061x061 למשח תחוש     08.02.0100
רשואמ תרצי D-004 הסכמ ללוכ למשח תרבח      

                    2.00 .למשח תרבח לומיס םע למשח תרבח י"ע 'חי   
      
,למשח-תרבח הנומ חול רובע ןוטב תחמוג     08.02.0110
052 ינוציח הבוגו מ"ס 06X061 םינפ תודימב      
תושירד יפל הנקתהו הריפח תוברל ,מ"ס      

                    2.00 .י"חח 'חי   
      
,למשח-תרבח הנומ חול רובע ןוטב תחמוג     08.02.0120
052 ינוציח הבוגו מ"ס 06X08 םינפ תודימב      
תושירד יפל הנקתהו הריפח תוברל ,מ"ס      

                    3.00 .י"חח 'חי   
      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ הנזה לבכ הנקתהו הקפסא     08.03.0010
    TRADNATS BSU רכזל רכז ישאר ללוכ,  
י"פע ןקתומ םינקת לעב ךכוסמ לבכ ,בהז שאר      

                   60.00 תינכתב תושירד רטמ   
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.03.0020
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

                 1126.00 .םידומעל הרידח רטמ   
      
אשונ לית ללוכה לבכ רוביח הנקתהו הקפסא     08.03.0040
לולכי ריחמה םיפרוצמ םיטרפו טרפמל םאתהב      
ןרצי לש החיתמהו רוביחה יטנמלא לכ תא      
הרואצ ףוגל םיאתמה גוסהמ היהי לבכה לבכה      

                   60.00 GOTA רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.03.0045
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
אל ריחמה ר"ממ 6X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

                  126.00 .רוניצ ללוכ רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.03.0050
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 01X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

                  828.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.03.0060
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 61X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

                  240.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../054 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     054 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
,רדיינש ,BBA תרצות םיזאמה לכ .1:תורעה      
C וא B ןיפוא ויהי םיזאמה לכ .2 .ע"ש וא רלומ      
CEI 898 ןקת יפל א"ק 01 לש ילמינימ ק"זלו      
,רדיינש ,BBA תרצות ויהי םיתמאמה לכ.3      
א"א א"ק 53 לש ילמינימ ק"זלו ע"ש וא רלומ      
יוק דח ןומיס וללכי תוחולה לכ.4 . תרחא ןיוצ      
םירזיבאה לכ .5 .םילנפה ג"ע דימע עבצב      
שורדה לכ ללוכ חולב הנקתהו הקפסה םיללוכ      
האר 6. טוויחו טוליש הריבצי ספ תוברל      
הקידב םיריחמב םיללוכ תוחולה לכ .7 טרפמה      
A036 םיתמאמה לכ .8 .אלמ סמועב תימרת      
ריחמב תוחפל דחא רזע עגמ םיללוכ הלעמו      
ויהי הלעמו A0001 םיתמאמה לכ .קספמה      
שרופמב ןייוצמ אל םא ףא דבלב ריואב יוביכ      
.כ"כב      
      
ןמוסי ןקתה ות 93416 ןקת יפל ויהי תוחולה.9      
לכ .ירודיס רפסמ ללוכ חולה יבג לע עבטויו      
םע חפ תותלד םיללוכ למשחה תוחולל םינבמה      
הלבוה ללוכ למשחה חול ריחמ .01 .הליענ      
תפסות אלל חטשב הנקתהו הבכרה הנסחא      
תקידב ללוכ למשחה חול ריחמ .11 .םולשת      
רחאל םישדוח השולש אלמ סמועב תימרת      
ףסונ םולשת הבגי אל.21 .חוקלל ותריסמ      
,למשחה חול ןרצי י"ע למשחה חול ןונכת רובע      
.שרדיש לככ םימעפ רפסמ ןנכותי חולה      
      
דעוימה A052X3 ללוכו דע למשח חולל הנבמ     08.04.0020
טנוברק ילופמ דבלב תיזחהמ לופיטו השיגל      
לכ ללוכ טרפמל םאתהב 56PI םימל דימע      
קמוע - ןורא תיזח ר"מ יפל הדידמה .שורדה      
הריבצ יספ ,טוליש ללוכ - שרדינכ חולה      

                   13.50 .תותלדו , קימימ המרגאידו ר"מ   
      
דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל יזאפ דח ז"אמ     08.04.0050

                   10.00 . יבטוק 'חי   
      
דח רפמא 04 דע ילנימונ םרזל יזאפ דח ז"אמ     08.04.0060

                    9.00 . יבטוק 'חי   
      
דח רפמא 05 דע ילנימונ םרזל יזאפ דח ז"אמ     08.04.0070

                    6.00 . יבטוק 'חי   
      
וד רפמא 52 דע ילנימונ םרזל יזאפ דח ז"אמ     08.04.0080

                    4.00 .הליענ ןונגנמ םע  יבטוק 'חי   
      
רפמא 52 דע ילנימונ םרזל יזאפ תלת ז"אמ     08.04.0090

                   12.00 . יבטוק תלת 'חי   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../055 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     055 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

רפמא 52 דע ילנימונ םרזל יזאפ תלת ז"אמ     08.04.0095
                    6.00 . יבטוק עברא 'חי   

      
רפמא 04 דע ילנימונ םרזל יזאפ תלת ז"אמ     08.04.0100

                   18.00 . יבטוק תלת 'חי   
      
הנגה םע A36x3 דע ילנימונ םרז םית"מאמ     08.04.0150
AK53 קותינ רשוכ )A36-04( םוחתב תימרת      

                   20.00 תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ 'חי   
      
הנגה A08x3 דע ילנימונ םרז םית"מאמ     08.04.0160
AK53 קותינ רשוכ )A08-36( םוחתב תימרת      

                    8.00 תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ 'חי   
      
הנגה םע A001x3 דע ילנימונ םרז םית"מאמ     08.04.0170
AK53 קותינ רשוכ )A001-08( םוחתב תימרת      

                    4.00 תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ 'חי   
      
הנגה םע A061x4 ילנימונ םרז םית"מאמ     08.04.0230
קותינ רשוכ )A061-521( םוחתב תימרת      
    AK53 תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ  

                    2.00 תנווכתמ 'חי   
      
טלוו 032/004 לילס ילעב םייבטוק דח םינעגמ     08.04.0473
לש ףוצר םרזל 3 'סמ "C.A"  הדובע רטשמ      
דוקיפל םרז יעגמ 2 ילעב יזאפ תלת  רפמא 61      

                   10.00 םינוש םיגוסמ 'חי   
      
032/004 לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ     08.04.0475
ףוצר םרזל 3 'סמ "C.A"  הדובע רטשמ טלוו      
דוקיפל םרז יעגמ 2 ילעב ל רפמא 03 לש      

                    6.00 םינוש םיגוסמ 'חי   
      
032/004 לילס ילעב םייבטוק העברא םינעגמ     08.04.0486
ףוצר םרזל 3 'סמ "C.A"  הדובע רטשמ טלוו      
דוקיפל םרז יעגמ 2 ילעב רפמא 061 לש      

                    2.00 םינוש םיגוסמ 'חי   
      

                    4.00 .תוחפל םיעגמ 2 ללוכ  רפמא 61 דעצ רסממ 'חי  08.04.0490
      
תושיגר רפמא 04 נ"זל םיבטק 4 תחפ ירסממ     08.04.0510

                   10.00 .A םגד  רפמאילימ 03 'חי   
      
תושיגר רפמא 04 נ"זל םיבטק 2 תחפ ירסממ     08.04.0520

                   10.00 .A םגד  רפמאילימ 03 'חי   
      
תוינכות 05 םיצורע 2 ימונורטסא ןועש קספמ     08.04.0560

                    4.00 .016RP NEBAT תמגודכ 'חי   
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../056 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     056 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ללוכ טלוו 514 תוזאפ 3 ר"אוק 5.2 םילבק קנב     08.04.0582
ןומיס תרונ ,ררוב ,םילבק גותימל ןעגמ      

                    3.00 .םילבק םע הדובעל םיאתמה A01x3 ת"מאמו 'חי   
      
ללוכ טלוו 514 תוזאפ 3 ר"אוק 5 םילבק קנב     08.04.0584
ןומיס תרונ ,ררוב ,םילבק גותימל ןעגמ      

                    2.00 .םילבק םע הדובעל םיאתמה A61x3 ת"מאמו 'חי   
      
ללוכ טלוו 004 תוזאפ 3 ר"אוק 01 םילבק קנב     08.04.0596
ןומיס תרונ ,ררוב ,םילבק גותימל ןעגמ      

                    1.00 .םילבק םע הדובעל םיאתמה A52x3 ת"מאמו 'חי   
      
הסכמ תוברל חולב תועוקש דל ןומיס תורונ     08.04.0610

                   15.00 .םינוש םיעבצב ריבש יתלב ףוקש רמוחמ 'חי   
      
תרצות תוגרד 6 קפסה ילטיגיד לפוכ רקב     08.04.0624

                    1.00 .תרושקת םאתמ ללוכ ןיילסורג 'חי   
      
ןומיס תורונ לע הנגהל MZKP תאמגודכ ענתמ     08.04.0625

                    8.00 .רפמא 61 דע םיעונמ וא 'חי   
      
ט"אמ ללוכ AK02x4 רתי חתמ יניגמ  טס     08.04.0635
    A52x4 דויצה לכו ןומיס תרונו רזע עגמ תרונ  
היהית הדיחיה אלמ ןפואב רוביחל שרדנה      

                    4.00 .ע"וש וא קירטקלא רדיינש תרצות דחא קולב 'חי   
      
ללוכ רדמא תרצות יטמוטוא הפלחה רקב     08.04.0685

                    2.00 'פמוק .הנבמ תרקבל רוביח  
      
דע םירוטקטנוק גוז רובע ילמשחו ינכמ רוגיח     08.04.0690

                    1.00 .רוטרנג יחח תפלחהל A061x3 'חי   
      

                   12.00 5/052 דע םרז ינשמ 'חי  08.04.0710
      
הנקתהל םימ תנגומ אספוק ךותב לצ וטופ     08.04.0755

                    1.00 .תינוציח 'חי   
      

                    4.00 .תירקמ העיגנ ינפב הנגה םע הירטפ ןצחל 'חי  08.04.0765
      
םגד קאטאס תרצות ילטיגיד דדומ בר     08.04.0790
    P531MP תרושקת ,ע"ש וא PI/CPT תרקבל  

                    4.00 .הנבמ 'חי   
      
רמוחמ םייושע,55PI םימ ינגומ עקת יתב     08.04.0800
גוס ,ילארשי םגד רפמא 61X3,חישק יטסלפ      
ןפוד וא לנפל הנקתה( חולב םיעוקש הנקתהה      

                    3.00 .)םיגרב 4 תרזעב חולה 'חי   
      
רמוחמ םייושע 76PI םימ ינגומ עקת יתב     08.04.0820
EEC,61X5 71 ןקת יפל חישק יטסלפ      

                    2.00 .חולב םיעוקש הנקתה גוס,רפמא 'חי   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../057 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     057 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

רמוחמ םייושע 76PI םימ ינגומ עקת יתב     08.04.0830
EEC,23X5 71 ןקת יפל חישק יטסלפ      

                    1.00 .חולב םיעוקש הנקתה גוס,רפמא 'חי   
      
י"ע קפוסת רשא תינוציח תכרעמ רוביח תדוקנ     08.04.0840
הדוקנה .'דכו םינומ ,םירקב :ןוגכ ינשמ ןלבק      
האיציו רזיבאב יסיחי קלח לש הנקתה לולכת      
הסינכ רובע םיקדהמ ללוכ  םיקדהמ ספל דע      
לולכי הדוקנה ריחמ .הצק ירזיבא לש חטשהמ      
רשא רחא דויצ לכו חכ קפס ,דויצ תנקתה      
.תקפוסמה תכרעמ לש הניקת הלעפהל שרדנ      
םינקתומה םיקדהמה גוז פ"ע דדמת הדוקנ      

                   20.00 .חטשהמ הסינכ לבקל םינכומו םיקדהמה ספב 'חי   
      
תלת םיצורע 81 לש II-MFB יצורע בר הנומ     08.04.0850
בוליש לכ וא םיזאפ-דח םיצורע 45 וא םיזאפ      
תדידמ , )  CETAS( קטייס תרצות  םהינבש      
,TDH קפסה לפוכ ,םיקפסה ,םיחתמ ,םימרז      
וא/ו םיזאפ-דח םיצורעל תונכת תורשפא      
הנש חול םע ז"ועתב הינמ .םיזאפ-תלת      
-ל היגרנא ינותנ רגוא .0402 תנש דע לארשיל      
תרושקת תאיצי  .ץורע לכל םימי 021      
תאיצי -  םירחא םינומלו 584SR  תיטרדנטס      
קויד  .2MOC -ב PI/PCT תפסונ תרושקת      
    S5.0 ssalC 1991-61.21 יפלC ISNA ו-  

                    1.00 .A40.0-ל םרז יאנש ךרד.6301CEI 'חי   
      
םאתהב רפמא 001 דע רישי םרז הנשמ     08.04.0860

                   36.00 .CETAS תושירדל 'חי   
      
ל"נה יצורע-בר הנומל 'פמוק טוויחו הנקתה     08.04.0870
הקולח חולב )~II- MFB-)24*1  םגדמ      

                    1.00 'פמוק . תוחולבו הנומב םרז יאנש טוויחו הנקתהו  
      
רובע והשלכ גוסמ ת"מאמל ריחמ תפסות     08.04.0880
קספמל GISL תוננוכתמ תוינורטקלא תונגה      

                    4.00 .A061x3 דע 'חי   
      
רובע והשלכ גוסמ ת"מאמל ריחמ תפסות     08.04.0890
דע קספמל ISL תוננוכתמ תוינורטקלא תונגה      

                   12.00 3x63A. 'חי   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../058 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     058 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה צ ק  י ר ז י ב א  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
תבוטל ינורטקלא לדבמ יאנש הנקתהו הקפסא     08.05.0010
,םרזו חתמ בציימ לולכי יאנשה . BSU תונזה      
טלוו 5 חתמל CA אלוו 032 מ חתמ תרמה      
    CD ןקתב BSU רפמא 3 דע לש םרזב ,ימלוע  
םייטרנדטס םידיינ םירישכמ 5 תלעפהל      
לבכל הסינכ יקדהמ לולכי הז יאנש .ליבקמב      
הבקנ האיצי שארו ר"ממ 6 דע ר"ממ 5.2      

                    4.00 בהזומ BSU 'חי   
      
ןקתומ בהז BSU הבקנ שאר תבוטל ןקתה     08.05.0020

                   12.00 לספס לע םימ תנגומ תינוציח הנקתהב 'חי   
      
לללוכ גוס לכמ 3IC אספוק הנקתהו הקפסא     08.05.0030
,תכתמ בג ,םינורגיטנא ,אספוקל רוביח ירזיבא      
ןיד ספו רוביח יקדהמ 76PI םימ ןגומ הסכמ      

                    8.00 'פמוק םאתהב  
      
וד ז"אמ  ללוכ טוברקילופמ םירזיבא שגמ     08.05.0040
לכו םירוביח םיקדהמ תוקראה ספ ,יבטוק      

                   24.00 .טרפמה יפל שורדה 'חי   
      
ףסונ סנפ לכ רובע םירזיבא שגמל תפסות     08.05.0050

                   63.00 .םיקדהמו יבטוק וד ז"אמ ללוכ 'חי   
      
תומיטא תגרדב ,DEKCOLRETNI תדיחי     08.05.0060
    ,76PI עקת-תיב הכותב תללוכה A36X5 ז"מו  
    A36X3 תרצות תמגוד "ILOZZALAP"  

                    8.00 'פמוק ע"וש וא תימי הריואל םיאתמ  
      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ הרואת ףוג הנקתהו תקפסא     08.06.0010
    ydoowixam DEL תרבח לש INIZZUGI  
    W48  00321 לולכי ריחמה ,ךרע הווש וא ןמול  
שקובמל םאתהב הראה רוזיפ לעב רוטקלפר      

                   84.00 רביירד דויצ ללוכ ריחמה. 'חי   
      
053 תמגודכ הרואת ףוג הנקתהו הקפסא     08.06.0020
    ATOG DEL ךרע הווש וא גלפ תרבח לש,  
הראה רוזיפ לעב רוטקלפר לולכי ריחמה      
. טאוו 07 ףוגה קפסה שקובמל םאתהב      
לבכל ןה רוביחה ירזיבא לכ תא לולכי ריחמה      
.ל"נה ףוגל ידועייה למשחה לבכל ןהו אשונה      

                    7.00 רביירד דויצ ללוכ ריחמה 'חי   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../059 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     059 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תראהל .םוינימולא תקצימ עקרק עוקש ת"ג     08.06.0030
86PI תומיטא80KI  תינכמ תודימע ,םיצע      
0004  :הכירד לקשמ  III SSALCהנגה תגרד      
ענומ רבול תיתוחיטב תיכוכז :השדע .ג"ק      
םוינימולא תקצי  :ףוג BMOCYENOH רוונס      
תודימעלםיביזרוק יטנא םיכילהתב לפוטמ ,      
תרצותמ  :DEL.דחוימב םישק עקרק יאנתב      
    DELIMUL SPILIHP הנגהל ימרט ןשייח םע  
תוריסמ ,K0003רוא ןווג.רתי םוחמ םידלה לע      
תועש 000,05 :םייח ךרוא,IRC < 08 עבצ      
    07L.רומיג ילארגטניא ינורטקלא :הלעפה דויצ:  
613 הטסורינ תרגסמ ,טרדנטס רוחש      
תספוק םע קפוסמ ףוגה :הנקתה.הלוגע      
שמתשהל ץלמומ ,קוצי ןרפואנ לבכ העקשה      

                   50.00 .דריל ץינייטש י"ע אבוימ 86PI רבחמב 'חי   
      
ה ר ו א ת  י ד ו מ ע ו  ת ו ד ו ס י  21.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןקתה י"פע ורצויי הז קרפב תועורזהו םידומעה      
השדחה ותרודהמב 218 - י"ת ילארשיה      
תועורזה, םידומעה יריחמ .0002 רבמצד      
ןרציה לעפמב העיבצ םיללוכ םילגד יקיזחמו      
יולק ,תיטטסורטקלא סקלפוד טרפמ י"פע      
עבצל תוירחא.ןימזמה י"ע רחביש ןווגב רונתב      
ריחמ  .1 :תורעה. תוחפל םינש 5 ךשמל היהת      
םאתהב עבצ - רונתב עבצ ללוכ םידומעה      
הדלפה ידומע לכ .2 .הייריעה תשירדל      
טרפמה יפל ועבציי םידומעה לכ .3  .םינוולוגמ      
אלל ( הייריעה תשירד יפל םיעבצ ןווגמל      
לכ .4 .) תרחא רמאנ אל םא ריחמ תפסות      
לוורש" םיללוכ )םייביטרוקד טעמל( םידומעה      
,הקפסא םיללוכ םידומעל םיריחמה לכ .5 ."דנז      
.)תרחא רמאנ אל םא( הלעפהו הנקתה ,הלבוה      
דרפנב הקפסא יפיעסב םיריחמה לכ .6      
תודובעה לכ .הלבוה םיללוכ דרפנב הנקתהו      
)"ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב רמאנל תופופכ      
אלא, הדידמה ינפוא ללוכ"(, לוחכה ןדגואה"      
םניאש םיפיעסב .ףיעסב תרחא ןייוצ םא      
וב רמאנל םידגונמ וא יללכה טרפמב םיללכנ      
.תדחוימ השירד לש םירקמב קר שמתשהל שי,      
וציב ינפל ןלבקה      
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../060 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     060 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ןיקתמ הרואת יפוגב תופלחהו םיקוריפ ע      
םימייק הרואת יפוגה לכב םירטרטסו תורונמ      
תויומכו רושיא חקפמ וא סדנהממלבקמו      
ןלבק .הרואת יפוג ץופישו תופסוה ,תופלחהל      
םירזיבאה לכ חטשב חקפמ וא סדנהמל שיגמ      
הנקתה ינפל וא קוריפ רחהל וצפוש וא וקרופש      
הרואת יפוגו םירזיבאה לכ שיגמ ןלבק .םוקמב      
תונקתה ינפל )תואמגוד ( סדנהמ רושיאל      
ףילחהל תייאשר הייריעה בתכב רושיא לבקמו      
םאתהב תודובע עוציב קלחל וא תויומכ      
יוניש אלל תודובע עוציב ךלהמ ךות הייריעהצל      
עצבמ למשח ןלבקה ןדמואבש םיפיעס יריחמ      
תווצ י"ע ךאו קר למשח ינקתמב תודובעה לכ      
ןוישר תשגה םא םימיאתמ תונוישר םע יעוצקמ      
גיצנ וא חקפמ תשירדב חטשב דבוע לכל      
י"ע רזיבא וא דויצ לכ ושאמ ןלבקה הייריעה      
הייריע לש למשח תקלחמ להנמ וא סדנהמ      
ינמויו תונובשחל רושיא קתע ףרצמו בתכב      
לידגהל וא ןיטקהל תיאשאר הייריעה הדובע      
ןדמוא/זרכמה לש ףיעס וא קרפ לכב תויומכ      
תויומכ כ"הס לידגהל וא ןיטקהל וא תודובעל      
לכל םיריחמ םלוקישל םאתהב תודובעה לש      
ויהי ןדמואב םיפרוצמ אלש םירמוח/תודובעה      
חותינ וא 01% לש החנהב ,לקד ינוריחמ יפל      
.ל"נה תויופידע רדס יפל ןלבקה לש םיריחמ      
      
דויצ :זרכמ / ןוריחמב םיטירפה לכ לש תויולע      
תויולע םיללוכ םירמוחו םירזיבא ,גוס לכו      
,הלעפה ,טוויח ,רוביח ,הנקתה ,הלבוה עוציב      
שומישל ןכומ טלפמוק ןימזמל הריסמו הקידב      
      
העובצתו תנוולגמ הדלפמ קוזיחו דוסי ידומע      
גוסמ הרואת תכרעמ רובע תימי הריוואל      
    ATOG ילרגטניא יפיציפס טרפמ יפ לע  
ללוכ ,תכרעמהמ דרפינ יתליב קלח הווהמה      
ןרציה לש דויצ בושיח יפל םאתומו םירזיבא      
הרואתהו םילבכה תשר תקזחאל תוירחא ןתמו      
רשואמו ש"מק 081 לש חור תוריהמל םאתומ..      
מ"מ 6 ןיבש יבועב םידומעה רוטקורטסנוק י"ע      
מ"מ 8 ל      
      
רוטקורטסנוק תושירדל םאתהב דומעל דוסי     08.12.0010
לבכ היילתל םידומעל - םאתומ דוסי גרוב ללוכ      
רושיא קפסל שי .םיסנפל החיתמ      

                    6.00 'פמוק רוטקורטסנוק  
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../061 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     061 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

01 הבוג דע  גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.12.0020
מ"ס 021/08/08 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ      
רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ      
םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל      
םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו      

                   21.00 .טלפמוק 'חי   
      
לוורש רובע ,דומעל ןוטב דוסי ריחמל תפסות     08.12.0030

                   27.00 .הקראהל ףסונ לוורשו לבכל ףסונ 'חי   
      
רוביח רובע הרואת דומעל דוסי ריחמל תפסות     08.12.0040

                   27.00 סנולכל 'חי   
      
הלוגע ההבגה רובע ןוטב דוסיל ריחמ תפסות     08.12.0050

                   27.00 מ"ס 52*05*05 תודימב תיעוביר וא 'חי   
      
01 דע רטמ 7  דומעל ימי לופיט רובע תפסות     08.12.0060
יפ לע אלמ יזויפידו הקינולטמ יופיצ  ,רטמ      

                   27.00 טרפמ 'חי   
      
תלחשה רובע םידומעל ןוטב יסיסבל תפסות     08.12.0070
םיביס \ תומלצמ - ןוגכ תדחוימ תיתשת      
םידומעל למשח יעקשו \ IFIW \ םייטפוא      

                   27.00 'פמוק גח תרואתו  
      
םע 'מ 01 ינוק הרואת דומעל הלבוהו הקפסא     08.12.0080
םיינזוא ירוביח ללוכ ימינפ תכתמ יקוזיח      
דומעב ירוקמ תוריש חתפ ללוכ םיקבח תטישב      
סנפ תמגודכ םיסנפ 5 ל דע םיקבח ללוכ .ללוכ      

                   21.00 .יניצוגיא לש YDOOW IXAM 'חי   
      
הרואת דומעל סוליפ ,הדמעה ,בוציי ,הנקתה     08.12.0090
ירוביח ללוכ ימינפ תכתמ יקוזיח םע 'מ 01 ינוק      
תוריש חתפ ללוכ םיקבח תטישב םיינזוא      
םיסנפ 5 ל דע םיקבח ללוכ .ללוכ דומעב ירוקמ      
.יניצוגיא לש YDOOW IXAM  סנפ תמגודכ      
שגמב עקשו גח תרואתל עקש ללוכ ריחמה      

                   21.00 .תומלצמ תבוטל םירזיבא 'חי   
      
רטמ 5.5 ינוק הרואת דומעל הלבוהו הקפסא     08.12.0100
תכתמ 5.5ATOG דומע "GLP"  י"ע אוביי      
חתפ ללוכ Z תטישב םיינזוא ירוביח ללוכ ימינפ      
הילת ןקתה ללוכ דומעב ירוקמ תוריש      
האישנ לבכל המיאתמה םירוביח תאספוקל      
גלפ אוביי תמגודכ 1T םגד רזיבא ידועיי      
.טרפל םאתהב רטמ 5.5 דומע הבוג ,הרואת      
הליבכ תכיתמ תאשל תלוכי לעב היהי דומעה      
4 תוחפל .םהילע ATOG יסנפ תנקתה םע      

                    6.00 םיסנפ 'חי   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../062 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     062 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

הרואת דומעל סוליפ ,הדמעה ,בוציי ,הנקתה     08.12.0110
י"ע אוביי רטמ 5.5 ינוק "GLP" תמגודכ ץעמ      
    "GLP" 5.5 דומעATOG ללוכ ימינפ תכתמ  
תוריש חתפ ללוכ Z תטישב םיינזוא ירוביח      
תאספוקל הילת ןקתה ללוכ דומעב ירוקמ      
רזיבא ידועיי האישנ לבכל המיאתמה םירוביח      
דומע הבוג ,הרואת גלפ אוביי תמגודכ 1T םגד      
לעב היהי דומעה .טרפל םאתהב רטמ 5.5      
יסנפ תנקתה םע הליבכ תכיתמ תאשל תלוכי      
    ATOG ללוכ ריחמה .םיסנפ 4 תוחפל .םהילע  
תבוטל םירזיבא שגמב עקשו גח תרואתל עקש      

                    6.00 תומלצמ 'חי   
      
ר ו ט א ר נ ג  31.80 ק ר פ  ת ת       
      
AVK581 יוביגל רוטארנג לזיד תקפסא     08.13.0010
    emirP ו םוריח תדובעל- AVK002 ב הדובעל-  
    ybdnatS לש הפיצר הלועפל קלד לכימ ללוכ  

                    1.00 'פמוק .תועש 01  
      
הקראה תנגה תוקראה ספ תללוכה הקראה     08.13.0220

                    1.00 'פמוק UC051 דדובמ הקראה ךילומב הטיש תנגהו  
      
G.M. תרצות רוטוארנג תממדה םורח ןצחל     08.13.0230

                    1.00 IP65 'חי   
      
היגרנאה דרשמ תרוקיב תרבעהו םושיר     08.13.0300
רובע םולשתו הלעפה  רושיא ללוכ רוטרנגל      

                    1.00 .תרוקיבה 'חי   
      
תנגהל דרשמ תושירד פ"ע הקתשה תפוח     08.13.0305

                    1.00 .הקיטסוקא ץעוי לש טרפמ יפלו הביבסה 'חי   
      
יפל זיידונט םיטלש ללוכ העיבצו טוליש     08.13.0420

                    1.00 'פמוק חוקיפה תושירד  
      

                    1.00 יטיאו ריהמ םירבצמ ןעטמ 'חי  08.13.0450
      

                    8.00 םירבצמ רמוש 'חי  08.13.0460
      

                    1.00 'פמוק טרפמ יפל תילמשח קלד תבאשמ 08.13.0500
      
הריסמל דע םולשת תפסות אלל הצרה      
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../063 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     063 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
טכילש םקרימ תבכשו  תובכש יתש ץוח חיט     09.02.0001

                  500.00 ינועבצ ר"מ   
      
ת ו כ י ר ב  ח י ט  30.90 ק ר פ  ת ת       
      
טילברמ חיטב  ףוקיש תכירב יופיצו עוציב     09.03.0001

                   90.00 ןרציה תויחנהל םאתהב הווקא ר"מ   
      
מ"מ 5/05/05 הטסורינ תיווז תנקתהו הקפסא     09.03.0020
הדובעה ,השילג ריק ןפודב רזייל סוליפב      
תמאתה ,דצו ןויליע סוליפ ,הנקתה תללוכ      
,חטשב חקפמה ןוצר תועיבשל דע םיהבגה      
תבכש עצבמו תוכירבה ןנכתמ ,ףונה לכירדא      

                   60.00 .טילברמה רטמ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../064 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     064 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
    .  
      
תגרד , 04-ב ןוטב תואסנולכ תקיציו חודיק     23.0010
21 קמועל , טיינוטנבה תטישב , 8 הפישח      

                   72.00 . רטמ רטמ   
      
םיכרואהו םירטקה לכב םיכתורמ ןויז יבולכ     23.0020

                    1.20 . תואסנולכה ןויזל ןוט   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../065 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     065 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר צ ח  ך ו ת ב  ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
ר ו ב י צ  י נ ב מ ו       
      
ת ו ג ר ד מ  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
ילכירדא ןוטבמ ימורט טנמלאמ תוגרדמ     40.02.0198
51 הבוג תודימבו מ"ס 051 ךרואב תשגנומ      
דובעב  ןוטסרקא רמגב םינוש בחורו מ"ס      
ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות והשלכ ןווגב תתוסמ      
הצקב הקלחה תעינמל מ"ס 4 בחורב ספ ללוכ      

                  200.00 הגרדמה רטמ   
      
ם י פ ו צ י ר  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
םגד ,מ"ס 7 יבועב תוינבלמ םינבאב ףוציר      40.03.0010
תודימב שטולמ וא תתוסמ רמג "ונברוא"      
05/05 ,מ"ס 06/04 ,מ"ס06/0 ,מ"ס 03/03      
ללוכ אל( מ"ס 5 לוח תוברל ,מ"ס 06/06 ,מ"ס      

                 5000.00 1 טרפ יפל ) עצמ ר"מ   
      
,מ"ס 7 יבועב תוינבלמ םינבאב תובחר ףוציר     40.03.0020
תודימב שטולמ וא תתוסמ רמג "ונברוא" םגד      
עצמ ללוכ אל( מ"ס 5 לוח תוברל מ"ס 001/04      

                  500.00 ) ר"מ   
      
מ"ס 6 םינבאה יבוע תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.03.0030
תריחב פ"ע עבצב תונוש תודימב ןועבט/וטנרט      

                  200.00 לכירדאה ר"מ   
      
403 מ"בלפ תורמסממ ישושימ הארתה חטשמ     40.03.0092
הדיריו םילושכימ ןומיס םשל ,הכרדמב םיצוענ      

                   40.00 םירוויעו םילבגומל הייצח ירבעמל ר"מ   
      
רומיגב )יטיס( "ןוטסרקא" ףוציר ינבאב ףוציר     40.03.0101
תודימב מ"ס 7 יבועב תתוסמ וא שטולמ      
םינוש םינווגב )ןבלמ ,עוביר( תונוש תורוצבו      

                 1000.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות ר"מ   
      
לעמ מ"ס 01 יבועב ילכירדא ןוטב ףוציר תחנה     40.03.0121
מ"ס 4.47/2.32 תודימב ףוקיש תכירב תלעת      
תייחנה יפל רמגב ע"ש וא ןייטשרקא תרצות      
54 ךותיח ללוכ ,והשלכ ןווגבו ףונה לכירדא      

                   30.00 תוניפב שגפמב )גנורג( תולעמ ר"מ   
      
רטוקב מ"ס 6/04/04 תודימב 2 םגד א"ת קבח     40.03.0337
, תתוסמ ןוטסקרא רמגב 8"/6"/4"/3" ימינפ      
יפל )תודיחי 4( ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות      

                   80.00 'פמוק 31 טרפ  
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../066 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     066 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ח י ת ו  ן ג  ,ה פ ש  י נ ב א  40.04 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע מ"ס 021 רטוק ץעל הגורע טרפ עוציב     40.04.0200
01/051 תודימב ןטרוק תדלפמ חוטש לזרב      
יולימו הריפח ללוכ ןוטב תפצר ךותב קוצי מ"מ      
לכ תודוסיו ןויז תוטומ ללוכ תרשואמ ןג תמדא      

                   31.00 'פמוק מ"ס 04  
      
םינבא 4 -מ יושע ץעל המוג םוחית טנמלא     40.04.0210
ינוציח לדוגב , תתוסמ ןוטסרקא רמגב      
,מ"ס 001 לש ימינפ רטוקבו מ"ס 521/521      
וא "ןייטשרקא" תרצות 17166 ט"קמ תמגודכ      

                   69.00 'פמוק ע"ש  
      
תודימב תעפושמ / הליגר הבחר הפש ןבא     40.04.0233
תרצות ןוטסרקא רמגב מ"ס 05/52/03      

                 1000.00 םיעטקב ןוטב דוסי לע ע"ש וא "ןייטשרקא" רטמ   
      
52/03/05 תודימב םיינפוא ליבשל הפש ןבא     40.04.0249
לע ע"ש וא ןייטשרקא תרצות רופא ןווגב מ"ס      

                  250.00 ןוטב תנעשמו דוסי רטמ   
      
רומיג רובע םיגוסה לכמ הפש ןבאל תפסות     40.04.0255
טנמצ / )שוו ןוטס( WS / תירכרוכ / ןוטסרקא      

                  250.00 ןבל רטמ   
      
ת ו ר י ק  50.04 ק ר פ  ת ת       
      
ףושח ןוטב ריק רמג רובע ןוטב תוריקל תפסות     40.05.0015

                  200.00 תתוסמ ר"מ   
      

                  300.00 .ףושח ןוטב רובע תפסות ר"מ  40.05.0350
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ו צ ר ט  70.04 ק ר פ  ת ת       
      
דחא ןווגב רתאב קוצי יסקופא וצרט     40.07.0010
תגרד ,מ"מ 6 יבועב ,םייטרדנטס םיטגרגאמו      
לע רליס תוברל ) edarG 008( הליגר שוטיל      

                  120.00 ןאסקוליסו ןאליס סיסב ר"מ   
      
עוציב רובע   0100.70.04 ףיעסל תפסות     40.07.0030
VU דימע רשקמב שומיש :יסקופא וצארט      

                  120.00 ץוח יאנתב ר"מ   
      
עוציב רובע  0100.70.04 ףיעסל תפסות     40.07.0040
01R וא 9R פילסיטנא הבכש :יסקופא וצארט      

                  120.00 21R וא 11R וא ר"מ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../067 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     067 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

הקרזמ תוריקל ספ וצרט תקיצי רובע תפסות     40.07.0050
6 יבועב ,םייטרדנטס םיטגרגאמו דחא ןווגב      
) edarG 008( הליגר שוטיל תגרד ,מ"מ      

                  120.00 ןאסקוליסו ןאליס סיסב לע רליס תוברל ר"מ   
      
תקיצי יחטשב םירשי מ"מ 6 בחור זילפ ילגרס     40.07.0060

                   40.00 וצרט רטמ   
      
רפתב "קיטסמ" יולימ ללוכ םירשי םילגרס ינש     40.07.0070

                   40.00 .תוטשפתה רטמ   
      
רובע לופכ הסכמ ךותב יסקופא וצרט תקיצי     40.07.0072
,םייטרדנטס םיטגרגאמו דחא ןווגב תויתשת      
שוטיל תגרד ,הסכמה יפל הנתשמ יבועב      
סיסב לע רליס תוברל ) edarG 008( הליגר      
יפל פילסיטנא תבכש ללוכ ןאסקוליסו ןאליס      
יאנתב VU דימע רשקמב שומיש ללוכ ,ןקתה      

                   40.00 'פמוק ץוח  
      
ץ ע  ת ו ד ו ב ע  01.04 ק ר פ  ת ת       
      
האפיא גוסמ ץע תוחולמ קד יופיח / ףוציר     40.10.0852
    ).E.P.I( מ"ס 0.2 יבועבו םינתשמ םיבחורב  
םירבוחמו םהיניב מ"מ 3 לש םיחוורמב,      
וא מ"ס 01X5 תודימב יניפ ןרוא ץע תוחולל      
    51X7 יבג לע מ"ס 06 לכ )םירגיל( מ"ס  
היצנגרפמיא ללוכ ריחמה.סוליפל ץעמ תוהבגה      

                 2100.00 .613 הטסורינמ רוביח ירזיבאו ר"מ   
      
ץע תוחולמ קד  יופיח / ףוצירל ריחמ תפסות     40.10.0855
רובע והשלכ יבועב )E.P.I.( האפיא גוסמ      
םירצ םירבעמ , תוגרדמ , םילספס ג"ע עוציב      

                  100.00 'דכו ר"מ   
      
,השינב תובכרומ תוריש תונוראל תותלד     40.10.0900
הדלפ ינתיווזל תונגועמ האפיא ץע תוחולמ      
תוברל ,תימי העיבצב םיעובצו םינוולוגמ      
,תותלדל רוצעמו רגוס ,תכתממ םיפוקשמ      
לכו תימוקמה תושרה םע םואיתב םילוענמ      
.6.21 טרפ יפלו הדובעה תמלשהל שרדנה      

                   30.00 )תויפנכ וד וא דח( תותלדל וניה ריחמה ר"מ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../068 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     068 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ט ש  ת נ כ ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ת ו ו ל י נ  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.14 ק ר פ  ת ת       
ה ל י ת ש ו  ן ו נ י ג ל       
      
ץעמ תופולק תוכומס תנקתהו תקפסא     41.01.0080
)ץעל 'חי 3( תולוגע ,'מ 0.3 הבוגב סוטפילקא      
.ץע תכימתל 'מ 0.3 ךרואבו מ"מ 001 רטוקב      
תוכומסל ץעה תרישק תללוכ הדובעה      
התיפכב 2/1" רטוקב לזיס לבח תועצמאב      

                  100.00 'פמוק .תוכומסה ןיבל ץעה עזג ןיב תרבחמה  
      
םיצע תוגורעב רכרוכ ןבא וא/תלזב ץצח יולימ     41.01.0141

                  200.00 .והשלכ יבועב ק"מ   
      
,םינבאמ היקנ ,תיאלקח ןג תמדא תקפסא     41.01.0200
ללוכ ,םיעגפו םייתנש בר םיבשע תלוספ      

                  200.00 .ןוניג יחטשב הרוזיפ ק"מ   
      
ת ע י ט נ ו  ה ק פ ס א  ,ה ר ב ע ה  20.14 ק ר פ  ת ת       
ת ו א ש ד מ  ת ל י ת ש ו  ם י ח י ש  ,ם י צ ע       
      
ישדוח 4 תוללוכ הייקשההו ןוניגה תודובע ללכ      
תללוכ הדובעה , ףיעסב ריחמב הקזחא      
ןויקינ תללוכש עובשב םימי 6 האלמ הקוזחת      
הייקשה תכרעמב לופיט ,תואשדמ חוסיכ , ימוי      
הייבשעב לופיט , םיירמוח תקפסא ללוכ      
ןלבקל הייצפואה ןתנית ,הייחמצ תמלשהו      
קזחתמ ןלבקל הקוזחת ישדוח 4 רובע םלשל      
זרכמ יריחמ פ"ע ל"נה רוזאה לש ינוריע      
םייק ינוריע הקזחא      
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../069 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     069 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

שרוש יפושח םיצע תרבעה :   1(  תורעה      
םע לופיטו ףונמב שומיש, תוולנ תודובע תללוכ      
.ב"צמה טרפמב טרופמכ ןכמ רחאל תוירחא      
הלתשמהמ םינוש םיחיש וא םיצע תליתש2(      
לולכת ףונו םינג תקלחמ לש תינוריעה      
םתקירפ, רתאל םתרבעה, םתסמעה םריחמב      
תליתש יריחמב3( .םתליתשו הדובעה רתאב      
טרופמכ תוירחאו לופיט לולכ םיחישו םיצע      
טרופמכ םיצע תרבעה4( .ב"צמה טרפמב      
טרופמכ םיצע תתירכ5( .ב"צמה טרפמב      
םיצע תליתשו הקפסא6( .ב"צמה טרפמב      
רתאל הרבעה, הסמעה, ץעה ריחמ לולכת      
הקירפ הליתשב גירלפ וא הטוי יקש אלל,      
הליתש, טסופמוקו םינשד, תוכומס 2, הריפח,      
תוירחאו השרומ רחאל תלוספ יוניפ, היקשה,      
בוחרב הליתש .ב"צמה טרפמב טרופמכ לכה      
יוניפ , ק"מ לש עקרק תפחה ריחמב תללוכ      
הטילקל תוירחא ללוכ ק"מ הרמח תמלשהו      
יפושח. = ש.ח7( . םישדוח 4 הקוזחתו . הנשל      
רתאה תוקנל שי הדובעה רמגב8( .שרוש      
ח"ע השרומ תלוספ רתאל תלוספ לכ תונפלו      
.ןלבקה      
      
הלתשמב ולדגש תואשדמ וקפוסי :  1(  תורעה      
רתאל קתונמ עצמ לע וא הלק עקרקב      
טספמוק ,עקרק תנכה ללוכ ריחמה .הדובעה      
. דרפנב 090.30.14 ףיעס יפל םלושי      
תוירחא םע לופיט לולכ תואשדמה יריחמב2(      
.ב"צמה טרפמב טרופמכ םישדוח 4 ךשמב      
      
,4" 'נימ עזג יבוע ,01 'סמ לדוג ,םירגוב םיצע     41.02.0180

                  100.00 3 - םידב רפסמ . 'מ 05.4 ילמינימ הבוג 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../070 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     070 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו ח ר  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ב ו ח ר  ט ו ה י ר  10.24 ק ר פ  ת ת       
      
הרבח תרצות "riahcmrA-2014" םגד  לספס     42.01.0020
    "bomreF" ללוכ ע"ש וא "סיינמלוט" אוביב  
לספסה ןווג ,ןרציה תויחנה פ"ע דחוימ ןוגיע      

                   15.00 .לכירדאה תריחבל 'חי   
      
תרצות  "riahcmrA woL -4014" םגד  לספס     42.01.0030
ע"ש וא "סיינמלוט" אוביב "bomreF" הרבח      
ןווג ,ןרציה תויחנה פ"ע דחוימ ןוגיע ללוכ      

                   15.00 .לכירדאה תריחבל לספסה 'חי   
      
"riahcmrA woL ouD-5014" םגד  לספס     42.01.0035
וא "סיינמלוט" אוביב "bomreF" הרבח תרצות      
ןווג ,ןרציה תויחנה פ"ע דחוימ ןוגיע ללוכ ע"ש      

                   15.00 .לכירדאה תריחבל לספסה 'חי   
      
מ"ס 57 בחורב דיחי לספס תנקתהו הקפסא     42.01.0040
"oclateM" הרבח תרצות "AVIR" םגד      
יסקופא עבצ תפסותב רוהט םוינמולא תדליש      
ןווג ,ןרציה תויחנה פ"ע דחוימ ןוגיע ללוכ      

                   10.00 .לכירדאה תריחבל לספסה 'חי   
      
571 בחורב 3 רובע לספס תנקתהו הקפסא     42.01.0050
"oclateM" הרבח תרצות "AVIR" םגד מ"ס      
יסקופא עבצ תפסותב רוהט םוינמולא תדליש      
ןווג ,ןרציה תויחנה פ"ע דחוימ ןוגיע ללוכ      

                   10.00 .לכירדאה תריחבל לספסה 'חי   
      
טרפ יפל םגד ןותפשא לש הנקתהו הקפסא     42.01.0130

                   20.00 17' 'חי   
      
ללוכ תיתשת תונורא תכרעמל תוקוצי תוחמוג     42.01.0160
הנוילע ןפודו תוידדצ תואפ ,תכתמ תותלד      
,4.21 'סמ טרפ יפל .EPI השק ץע תוחולמ      
תורגסמ ,ימינפ חיט הקיצי ,ןויז ללוכ ריחמה      

                    2.00 'פמוק .טרפמב טרופמכ  
      
ףוג , םירק םימ הייזרב תנקתהו הקפסא     42.01.0310
תנקתומ ,הייתש תקוש ללוכ ,םוינמולא תכתמ      
למשח ,םימ תכרעמל רוביח ללוכ םי תב ףוחב      

                    7.00 'פמוק 81 טרפ יפל ןוטב דוסיו  
      
6" רטוקב 613 הטסורינמ בכרל ילילג םוסחמ     42.01.0351
תמגודכ ,ןוטב דוסי ללוכ ,מ"ס 08 דע הבוגבו      

                  120.00 51 טרפ יפל א"ת תייריע 'חי   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../071 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     071 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

רוניצמ ,םיעונטק / םיעונפוא תרישקל ןקתמ     42.01.0378
ללוכ א"ת תייריע תמגודכ 2" רטוקב הטסורינ      
תרזחהו ןוטב דוסי תועצמאב עקרקל ןוגיע      

                   16.00 12 טרפ פל ותומדקל חטשה 'חי   
      
הטסורינ רוניצמ םיינפוא תרישקל ןקתמ     42.01.0379
ךותיר ללוכ( א"ת תייריע תמגודכ 2" רטוקב      
תועצמאב עקרקל ןוגיע ללוכ ,)םיינפוא תיחול      
טרפ יפל ותומדקל חטשה תרזחהו ןוטב דוסי      

                    4.00 21 'חי   
      
םגד ילכירדא ןוטבמ לספס תלבוהו הקפסא     42.01.0400

                   25.00 ע"ווש וא TEFOCSE  תרבח תרצות 'GIWT' 'חי   
      
ללוכ ריחמה ילכירדא טרפ ריפל תלייט טוליש     42.01.0810

                    4.00 הדובעה תמלשהל שרדנה לכו הנקתהו הלבוה 'חי   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../072 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     072 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
ת כ ת מ  ת ו ד ו ב ע  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
2412 ןקת יפ לע ורצויי תכתמ תוקעמו תורדג      
ןוגיע / סוסיב ללוכ ריחמה  .3274 ןקתו      
םיקלחה לכ .רונתב תיטטסורטקלא העיבצו      
.רוציה רחאל םח ץבאב םילובט      
      
הטסורינ ילבכמ הייושע תיביטרוקד רדג     44.01.0036
    'BOKAJ' הטסורינ תוטומל תרבוחמו תנגועמ  
סוסיבו ןוגיע ללוכ .'מ 50.1 הבוגב ,613      

                   40.00 רוטקורטסנוק תויחנהל םאתהב עקרקב רטמ   
      
לופכ די זחאמ ללוכה לגר יכלוהל הכלוה הקעמ     44.01.0300
הבוגב ,מ"ס 051 לכ םידומעו עפושמ וא יקפוא      
רטוקב 613 הטסורינ תורוניצמ מ"ס 09 -011      
ואו םידומע תוברל תולגועמ תוניפ ללוכ 5.1"      
ללוכ ,דיל תרואתב בלושמ תוריקל ןוגיע      

                   30.00 11 טרפ יפלו תוטזור רטמ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../073 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     073 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  84 ק ר פ       
      
ם י ל ו ו ר ש  ת ח נ ה ו  ה ר י פ ח  - 10.84 ק ר פ  ת ת       
      

                 1030.00 01 גרד מ"מ CVP 011 רוניצ רטמ  48.01.0020
      

                  750.00 ןליתאילופ םלוא 01 גרד מ"מ CVP 57 רוניצ רטמ  48.01.0040
      
05 רטוק םלוא 01 גרד מ"מ CVP 57 רוניצ     48.01.0050

                  250.00 ןליתאילופ רטמ   
      

                   25.00 "4.תכתמ רוניצ רטמ  48.01.0060
      
ת ס י ר פ ו  ה ק פ ס א  - 20.84 ק ר פ  ת ת       
ה י י ק ש ה  ת ו ר ו נ י צ       
      
ללוכ ( 01גרד מ"מ 57 ןליתאילופ רוניצ     48.02.0020

                   20.00 (.הריפח רטמ   
      

                  270.00 )הריפח ללוכ( 01גרד מ"מ 23 ןליתאילופ רוניצ רטמ  48.02.0050
      

                 1100.00 )הריפח ללוכ ( 6 גרד מ"מ 36 ןליתאילופ רוניצ רטמ  48.02.0070
      

                  100.00 )הריפח ללוכ ( 6 גרד מ"מ 05 ןליתאילופ רוניצ רטמ  48.02.0080
      

                   75.00 )הריפח ללוכ ( 6 גרד מ"מ 04 ןליתאילופ רוניצ רטמ  48.02.0090
      

                  260.00 )הריפח ללוכ ( 6 גרד מ"מ 23 ןליתאילופ רוניצ רטמ  48.02.0100
      

                  250.00 )הריפח ללוכ ( 6 גרד מ"מ 52 ןליתאילופ רוניצ רטמ  48.02.0110
      

                  200.00 )הריפח ללוכ ( 6 גרד מ"מ 61 ןליתאילופ רוניצ רטמ  48.02.0170
      
י ש א ר  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  - 50.84 ק ר פ  ת ת       
ט ר פ  י "פ ע  ת כ ר ע מ       
      

                    1.00 "2.טרדנטס תכרעמ שאר תנקתהו הקפסא 'חי  48.05.0030
      
ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  - 60.84 ק ר פ  ת ת       
ת כ ר ע מ ה  ש א ר ב  ף ו ט פ ט  ת י י ק ש ה ל  ת פ ס ו ת       
ט ר פ  י "פ ע       
      
שארב ףוטפטל תפסות תנקתהו הקפסא     48.06.0020

                    1.00 5.1" טרדנטס תכרעמ 'חי   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../074 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     074 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  - 70.84 ק ר פ  ת ת       
ת כ ר ע מ  י ש א ר ל  ה נ ג ה  ת ו נ ו ר א       
      
תכרעמ שארל הנגה תונורא תנקתהו הקפסא     48.07.0031
24/731/231 לדוגב ע"ש וא טיילרוא תרצות      

                    1.00 ןיירושמ רטסאיללופמ הנגה ןורא מ"ס 'חי   
      
תכרעמ ישארל הנגה תונורא תנקתהו הקפסא     48.07.0060
בשחמל הנגה ןורא ע"ש וא רבנע תרצות      
וא 0IV םגדמ" רבניע "גוסמ הייקשה      

                    1.00 08/06/03.ע"ש 'חי   
      
תכתממ הנגה קבח לש הנקתהו הקפסא     48.07.0080
ןיירושמ רטסאילופמ הנגה תונוראל דלח-לא      
011 דע ךרואב תונוראל חירב-בר לוענמ ללוכ,      

                    2.00 .מ"ס 'חי   
      
ל ק ו ס  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  - 80.84 ק ר פ  ת ת       
ה נ ג ה  ת ו נ ו ר א ל       
      

                    1.00 מ"ס 24/45/731 לדוגב לקוס תנקתהו הקפסא 'חי  48.08.0060
      
ף ו ג מ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  - 01.84 ק ר פ  ת ת       
ן ו נ י ג ל  ה ז נ ו ר ב       
      

                    5.00 5.1" ןוניגל הזנורב ףוגמ תנקתהו הקפסא 'חי  48.10.0060
      

                    5.00 2".ןוניגל הזנורב ףוגמ תנקתהו הקפסא 'חי  48.10.0070
      
י ט ר פ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  - 11.84 ק ר פ  ת ת       
ל ק ד /ץ ע  ת י י ק ש ה       
      

                  100.00 .ץע תייקשהל טרפ תנקתהו הקפסא 'חי  48.11.0010
      
י ט ר פ  ת ב כ ר ה ו  ה ק פ ס א  - 21.84 ק ר פ  ת ת       
ה נ ג ה  ת כ י ר ב ב  ם י נ ג ו מ  ה י י ק ש ה       
      
הסכמ ללוכ תרוקיב תחוש תבכרהו הקפסא     48.12.0030
08 רטוקב א"ת םגד הייקשה בותיכ םע ןקלוו      

                    4.00 .מ"ס 'חי   
      
ר ו נ י צ  ת ס י ר פ ו  ה ק פ ס א  - 51.84 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ש ק ת  ל ו ו ר ש כ  ש מ ש מ ה  ן ל י ת א י ל ו פ       
      
05 רטוקב תרושקת רוניצ תסירפו הקפסא     48.15.0010
ידיג-וד לבכ ללוכ מ"מ 3 תוחפל ןפוד יבוע      

                  100.00 .ר"ממ 5.1 יבועב YYN רטמ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../075 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     075 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ב כ ר ה ו  ה ק פ ס א   71.84 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ י י ק  ם י מ  ת ו כ ר ע מ  ן ו ק י ת ל  ם י ר ז י ב א       
      

                    1.00 .ןנווכתמ "5.1 תסוו תבכרהו הקפסא 'חי  48.17.0030
      
ירא "בלושמ "1 ריוא םותסש תבכרהו הקפסא     48.17.0060

                    1.00 .ע"ש וא" 'חי   
      

                    1.00 "2 ןוסכלא זרב תבכרהו הקפסא 'חי  48.17.0100
      

                    1.00 "5.1 רטוקב ןנסמ תבכרהו הקפסא 'חי  48.17.0230
      

                    1.00 "2 רטוקב ןנסמ תבכרהו הקפסא 'חי  48.17.0240
      

                    1.00 "2 רטוקב טלפ + םימ דמ תבכרהו הקפסא 'חי  48.17.0330
      
ת ב כ ר ה ו  ה ק פ ס א  - 81.84 ק ר פ  ת ת       
ה י ק ש ה  ת כ ר ע מ ל  ב ו ש ח מ       
      
הצק 'חי לש תיביטרגטניא הנקתהו תקפסא     48.18.0180
    LLECIRRI הייקשה רקב תללוכה םגא תרצות  
     ENOLA DNATS תללוכה תולעפה 61 ל  
ןעטמ תנעטנ הללוס, תרושקת םאתמ      
    CDQCA 56 ןקת הנגה תספוקב הדווזמ-PI  
הנשל תוירחאו , העמטהו הנקתה ללוכ      

                    1.00 'פמוק ע"ש וא תכרעמב  
      
ACTAL-CD דיאונולוס תנקתהו הקפסא     48.18.0190
ירזיבא לכ ללוכ רוביח לגרס לע טלוו 04-9      

                   11.00 'פמוק ע"ש וא תכרעמל טווחמו רבוחמ , רוביחה  
      
רוקמ / הרואת דומעמ היגרנא תנזה תודובע     48.18.0200
ללוכ םגא ) 'מ 01 דע( הרקב תדיחיל CA חתמ      
המדאב הנמטהו הריפח YYN*5.1 3 ילבכ      
הנשל תוירחא ללוכ רוביח ירזיבא , ןעטמ ללוכ      

                    1.00 'פמוק ע"ש וא  
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../076 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     076 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
גוס לכמ קוריפ תודובע שי םהב םיפיעסה לכב      
תלוספ רתא לא קוליס ללוכ ריחמה ,אוהש      
אל םא םג םי תב ריעה ימוחתל ץוחמ רשואמ      
.ףיעסב שרופמב ןיוצ      
      

                   20.00 הרקתה תמאתה רובע ל"נל תפסות 'חי  51.01.0039
      
תרשועמו תקזוחמ תיתשת רובע ריחמ תפסות     51.01.0041
תושירדל םאתהב ףוצירה עוציבו טנמצ 5% -ב      
ףיעס )לוחכה רפסה( ידרשמניבה טרפמה      
רובע( .ןוטב ףוציר ינבאמ תועסמ - 51.15      

                  450.00 )תורישה ךרד םוחתב םינבאה ףוציר ר"מ   
      
מ"ס 06 רטוקב לוגע הרקב את הסכמ תמאתה     51.01.0045
תועבט תועצמאב שיבכה עופישלו סלפמל      
מ"ס 02 דע ןיירושמ סלגרביפמ תויושע      
דימע" תרבח לש " ביבא םאתמ " תמגודכ      

                   20.00 ןרציה טרפמל םאתהבו ע"וש וא "זיירפרטנא 'חי   
      
םישיבכב טלפסא יחטשמ קוליסו קוריפ     51.01.0130

                 1200.00 .מ"ס 01 דעו מ"ס 5 לעמ יבועב תוכרדמו ר"מ   
      
גוסמ  )דירגואיג( עקרק ןוירש תעירי     51.01.0142
    02-03/011 CARTROF תובכש ןיב הסירפל  

                 6000.00 תועיריה ןיב מ"ס 01 לש הפיפח ללוכ 'ב עצמ ר"מ   
      
תודוסיו ןוטב יפצרמל תחתמ ןליטאילופ תועירי     51.01.0143

                  200.00 מ"מ 5.0 יבועב םירבוע ר"מ   
      

                   50.00 MSLC  תבורעתב תורוב וא תולעת יולימ ק"מ  51.01.0150
      
דע הכרדמב תוחושו םיאת לש הבוג תמאתה     51.01.0210
תרזחה ללוכ הרקת תריבש אלל מ"ס 04 רטוק      

                   20.00 .ןשיה הסכמה 'חי   
      
)אוהש גוס לכמ( ןבאמ םיכמות תוריק קוריפ     51.01.0400

                  350.00 דוסיו ןוטב בג תוברל ר"מ   
      

                  700.00 .הפש ינבא קוריפ רטמ  51.01.0460
      

                 3500.00 .גוס לכמ תופצרמ קוליסו קוריפ ר"מ  51.01.0500
      

                   12.00 .טלש/רורמת ידומע קוריפ 'חי  51.01.0530
      
ןוקית ללוכ םוסחמ דומע לש ריהז קוריפ     51.01.0560

                    8.00 .ףוצירה 'חי   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../077 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     077 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

                   40.00 .לגר יכלוהל תוחיטב הקעמ קוריפ רטמ  51.01.0580
      
ןוגכ ןג וא בוחר טוהיר טירפ לש קוליסו קוריפ     51.01.0700

                   20.00 .'דכו ןותפשא ,לספס 'חי   
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
תודובע יפיעסל עוציב תויומכ רושיא ךרוצל      
ןיכהל ןלבקה לע )הריפח וא/ו יולימ( רפע      
.עוציבה ירחאו ינפל תיבצמ הפמ תינכות      
ורשואיו ךמסומ דדומ י"ע ונכוי תוינכותה      
דדומ תינכות תמייק םהב םירקמב .ותמיתחב      
וז תינכות שמשת הדובעה עוציב םדוק תיבצמ      
יכ ררבתי םהב םירקמב טעמל( בושיחל סיסבכ      
.)הדובעה תליחת םדוק חטשב םייוניש ושענ      
תלוחתמ קלח ןניה הדידמה תוינכות תנכה      
.ןרובע םלושי אלו םיריחמה      
      
רטמ 1 לע הלוע וניאש קמועל חטשב הריפח     51.02.0040

                 4500.00 עקרקה יגוס לכב ק"מ   
      
תלוספ רתאל ןינב תלוספ וא רפע יפדוע יוניפ     51.02.0100
ךרוצל ןלבקה תואצוה לכ וללכי ריחמב. השרומ      
ןלבקה. תלוספה לש הקירפו הרבעה, הסמעה      
רתא לש הליקש תודועת תגצהב בייוחמ      

                 4500.00 .הביבסה תוכיאל דרשמה לש השרומ ק"מ   
      
לש תופיפצ תגרדל םייולימ לש רקובמ קודיה     51.02.0160

                 4600.00 .הדבעמ תודועת תגצה ללוכ וא.שא.א.ומ 89% ק"מ   
      
מ "ו ג א ו  ם י ע צ מ  ת ו ד ו ב ע  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
רוזיפ ללוכ םישיבכל 'א גוס עצמ תקפסא     51.03.0010
דע רקובמ קודיהו מ"ס 02 דע יבועב תובכשב      

                 4500.00 .001% לש תופיפצ תגרדל ק"מ   
      
תוכרדמל )סורג טגרגא( 'ב גוס עצמ תקפסא     51.03.0020
רקובמ קודיהו מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ ללוכ      

                 4500.00 .79% לש תופיפצ תגרדל דע ק"מ   
      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
לש תבורעתמ רודכ ישרגמל טלפסא ןוטב     51.04.0120
עצוביש מ"ס 7 לש ללוכ יבועב 'א גוס טגרגא      
עצובת הנוילע הבכש .מ"ס 4+3 תובכש יתשב      
,סינט ישרגמל דחוימ 8/3"  'כמ יבוע טגרגאב      
תמגוד תילירקא הנוילע הבכש ללוכ      

                  650.00 קורי/םודא םינווגב יתבכיש-וד "טוקטרופסב" ר"מ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../078 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     078 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ  י ו ו ק  ת ח נ ה  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ם י ש ד ח  ם י מ  י ו ו ק  ת ח נ ה  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע הדלפ תורוניצ     57.01.0010
CPA-3 וא "וירט" תמגוד יתבכש תלת לוחש      
םיחנומ ,טנמצ טלמ םינפ יופיצו ע"ש וא      
תודובע תוברל 23/5" .ד.ע 6" רטוקב ,עקרקב      

                   40.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
"לוגסקפ" תמגוד בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0020
תפיטע םע עקרקב םיחנומ ,ע"ש וא 01 גרד      

                  140.00 .מ"מ 061 רוניצה רטוק ,לוח רטמ   
      
ם י מ  י ו ו ק ב  ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
6" רטוקב הדלפ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     57.02.0010
תוברל ,61" רטוקב הדלפ רוניצמ םייק וקל      
,וקה זוקינ ,םייקה וקה יוליגל הריפח תודובע      
רבעמ ,ךותיר תועצמאב םייקה וקל רוביח      
אל ,)דמצמ( ךותירל הפומ/תשק/ףקז/רטוק      
םירזיבאהו תודובעה תוברל ,תופעתסה ללוכ      
בצמה תרזחהו ,םלשומ רוביחל םישרדנה      

                    1.00 .ותומדקל 'חי   
      

                    1.00 מ"מ 09 רטוק תכרעמ שאר רוביחל הנכה 'חי  57.02.0020
      
זירט ףוגמו 6" זירט יפוגמ 2 ללוכ 6" םימ למג     57.02.0030
םינבא תדוכלמ ,2" ריווא םותסש ,ח"זמ ,4"      

                    1.00 'פמוק הילד דרא תרצות 4" בלושמ םימ דמו  
      
,3" רטוק דדוב ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.02.0040
רטוק ףקז תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב רבוחמ      
ןג זרב ,ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,4"      

                    2.00 םימ וקל רוביחו 4/3" 'חי   
      
ב ו י ב  י ו ו ק  ת ח נ ה  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.03.0010
    8-NS ןקת ות לעב ,מ"מ 011 רטוק ,ע"ש וא  
דע 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ ,488      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2      

                   25.00 .רזוח יולימו רטמ   
      
'מ 57.2 לעמ קמועב מ"מ 052 רטוקב תורונצ     57.03.0020

                   10.00 .'מ 52.3 דע רטמ   
      
'מ 57.2 לעמ קמועב מ"מ 004 רטוקב תורונצ     57.03.0030

                   15.00 .'מ 52.3 דע רטמ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../079 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     079 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ל  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  40.75 ק ר פ  ת ת       
      
תוימורט תיתחתו תוילוחמ הלוגע הרקב תחוש     57.04.0010
001 ימינפ רטוקב 856 ןקת ות תלעב ,ןוטבמ      
06 רטוק ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס      
לכו הכירד יבלש ,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס      
רוביחל םיחתפ יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה      
םטא םע ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ      
דע 'מ 52.1 קמועב ,"ביבוטיא" גוסמ הרידח      

                    2.00 .רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 'חי   
      
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב תוחוש ךא ,ל"נכ     57.04.0020

                    1.00 .'מ 52.2 'חי   
      
תוימורט תיתחתו תוילוחמ הלוגע הרקב תחוש     57.04.0040
521 ימינפ רטוקב 856 ןקת ות תלעב ,ןוטבמ      
06 רטוק ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס      
לכו הכירד יבלש ,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס      
רוביחל םיחתפ יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה      
םטא םע ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ      
'מ 52.3 לעמ קמועב ,"ביבוטיא" גוסמ הרידח      
יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.3 דעו      

                    1.00 .רזוח 'חי   
      
מ"ס 06 רטוקב תרגסמ םע הקיצי לזרב הסכמ     57.04.0060
ןיממ ,תמייק הרקב תחושל ,984 ןקת ות לעב      

                   10.00 .הליענ אלל ,)ןוט 521B )5.21 'חי   
      
הסכמה לעמ( תוחושל עבורמ הסכמ     57.04.0070
לדוגב םינבאל לזרב תקיצימ )יטרדנטסה      
ןבאו ,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות 06*06      
.הקיציה הסכמ ךותב 06*06 תשטולמ ונאברוא      

                   12.00 ףונ לכירדא טרפ פ"ע 'חי   
      
ימינפ רטוק תימורט הרקב תחושל תפסות     57.04.0080
קמועב םייק וק לע התיינב רובע מ"ס 001      

                    1.00 'פמוק .'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ  
      
ב ו י ב ל  ת ו נ ו ש  ר ז ע  ת ו ד ו ב ע  50.75 ק ר פ  ת ת       
      
החושל מ"מ 052 רטוק CVP בויב רוניצ רוביח     57.05.0010
,תמייקה החושל דומצב הריפח תוברל ,תמייק      
,םיכפש תייטה ,תוביאש ,רוביחה תודובע      
םירמוחה לכו לעתמה דוביע ,החוש רבחמ      

                    1.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,םישורדה  
      
החושל מ"מ 004 רטוק CVP בויב רוניצ רוביח     57.05.0020
,תמייקה החושל דומצב הריפח תוברל ,תמייק      
,םיכפש תייטה ,תוביאש ,רוביחה תודובע      
םירמוחה לכו לעתמה דוביע ,החוש רבחמ      

                    1.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,םישורדה  
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../080 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     080 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

                   40.00 .בויב יווק לש םוליצו הפיטש ,יוקינ רטמ  57.05.0030
      
- ם י ש ד ח  ם י מ  י ו ו ק  ת ח נ ה  60.75 ק ר פ  ת ת       
ל כ י ר ד א       
      
דמ תנקתה ללוכ 3" רטוקב יתיב םימ רוביח     57.06.1260
,זירט יפוגמ 2 ,)היריעה י"ע קפוסי( םימ      
םידרוקר ,םילפינ ,תויווז ,תותשק 4 ,םירבעמ      
ריחמה .היריעה י"ע קפוסיש טרפ יפ לע לכה      
ישארה ליעפ םימ תקפסא וקל רוביח םג ללוכ      
OIRT-ב ףוטע םימ רונצ ,יתשורח רזיבאב      
תשרל רוביחבו הקראה רשג ,'מ 0.3 דע ךרואב      
תודובע לכו תיבה לש הליעפה תמייקה םימ      
תחתמ רבעמו םיפדוע קוליס ,יוסיכ ,הריפחה      

                    1.00 'פמוק .ותריגסו חתפ תביצח וא רדגל  
      
י ו ו ק ב  ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  70.75 ק ר פ  ת ת       
ל כ י ר ד א  - ם י מ ה       
      
םורט ןוטבמ )החוש( את לש הנקתהו הקפסא     57.07.0110
יפוגמל 'מ 05.1 דע קמועבו מ"ס 001 רטוקב      
תקצימ הסכמ תקפסה תללוכ הדובעה .םימ      
ע"ש וא "ןרומ" גוסמ מ"ס 06 רטוקב לזרב      
למס ,"םי תב תייריע" בותיכ םע ןוט 8 סמועל      
עצובת אתה תיתחתב ."םימ" הלימהו ריעה      
ללוכ ריחמה .מ"ס 01 יבועב ץצח תבכש      
קדוהמ רזוח יולימ ןכו םיפדוע קוליסו הריפח      

                    2.00 .שרדנה םורל הבוגה תמאתהו 'חי   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../081 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     081 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ  ת ו כ ר ע מ  01.75 ק ר פ  ת ת       
      
תרנצ.1  :וללכי םיריחמה תרנצה יפיעסב      
לוח דופיר לש הבכש לולכת עקרקב תחנומה      
תבכש/מ"ס 01 לש רוניצה ףקיה ביבס יקנ      
01 לש יבועב תרנצה ףקיה ביבס MSLC ןוטב      
םישורדה רוביחה ירזיבא ללוכ .2 .תוחפל מ"ס      
,רטוק ירבעמ,תויופעתסה,תויוז ןוגכ      
יקבחמ תרנצל תוכימת, הקבדה ירמוח,םינגוא      
תומשב תרנצה טולישו הטסורינ יגריבו      
תונספתל תרנצ ןוגיע.3.שרדייש לככםיציחו      
יכותיר ירוביח.4.תוקיצי ינפל לזרב      
יוסיכ,הקפסא,הריפח.5 .ן'זויפורטקלא/םינפ      
תרנצ תיילת.6.ותומדקל בצמה תרזחהו לוחב      
613 הטסורינ יקבח תועצמאב הנבמ תרקתל      
'מ 5.2 לכ הרקתל םיינקת עוביק יגרב ללוכ      
עוביק םיללוכ םיריחמה.רוטקורטסנוק רושיאב      
תונוכמה רדחב הכימת וא היילתב םימ תרנצ      
םימ תרנצ טוליש,הטסורינ ירזיבא תועצמאב      
עוביק,םימ ןוליס לכ רופסמו המירז ינוויכ םע      
תולעת ךות לא למשח תרנצ לווריש תדמצהו      
ץעוי רושיא יפ לע לכה למשח תרנצל      
תדמעה תינכות תנכה.למשחה      
םישרת, תרנצה ירזיבאו תרנצ-ירטק,דויצה      
ןוטבב תרנצ ירודיחו תובאשמה רדחב המירז      
לע ןכות תינכותה.שרדנכ תרנצל תוכימת ללוכ      
סדנהמ רושיא רחאל.ונובשח לעו ןלבקה ידי      
.ןלבקה עצבי בתכב תוקרזמה      
      
ידרשמניבה טרפמה יפ לע ועצובי תודובעה לכ      
תודובעל םימאותה ויקרפ לכ לע לוחכה ןדגואה      
זרכמב תושרדנה      
      
י"ע ועצובי הרקבו הרואת,למשחה תודובע לכ      
קדוב רושיא תלבק וללכיו ךמסומ יאלמשח      
הקרזמו הקרזמ לכל ךמסומ למשח תודובע      
      
החנה הקפסא, ןונכת םיללוכ למשחה תודובע      
הרואתה ילבכ,למשחה ילבכ לכ לש רוביחו      
למשחה חולמ הרואתה יפוגל      
      
רטוקב 001EPDH ןליטאילופמ ץחל רוניצ     57.10.0073
ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 01 גרד מ"מ 002      
,הנקתה ללוכ ן'זויפורטקלא ירוביח וא ךותיר      

                   45.00 .םירבחמה םירזיבאה לכו סוליפ רטמ   
      
רטוקב 001EPDH ןליטאילופמ ץחל רוניצ     57.10.0076
ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 01 גרד מ"מ 061      
,הנקתה ללוכ ן'זויפורטקלא ירוביח וא ךותיר      

                   65.00 .םירבחמה םירזיבאה לכו סוליפ רטמ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../082 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     082 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

001EPDH ןליטאילופמ לוורש/ץחל רוניצ     57.10.0077
םע רשואמ ע"ש וא 01 גרד מ"מ 011 רטוקב      
ללוכ ן'זויפורטקלא ירוביח וא ךותיר ירוביח      

                  140.00 .םירבחמה םירזיבאה לכו סוליפ ,הנקתה רטמ   
      
57 רטוקב 001EPDH ןליטאילופמ ץחל רוניצ     57.10.0078
ךותיר ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 01 גרד מ"מ      
סוליפ ,הנקתה ללוכ ן'זויפורטקלא ירוביח וא      

                   90.00 .םירבחמה םירזיבאה לכו רטמ   
      
36 רטוקב 001EPDH ןליטאילופמ ץחל רוניצ     57.10.0079
ךותיר ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 01 גרד מ"מ      
סוליפ ,הנקתה ללוכ ן'זויפורטקלא ירוביח וא      

                  125.00 .םירבחמה םירזיבאה לכו רטמ   
      
04 רטוקב 001EPDH ןליטאילופמ ץחל רוניצ     57.10.0090
ךותיר ירוביח םע רשואמ ע"ש וא 01 גרד מ"מ      
סוליפ ,הנקתה ללוכ ן'זויפורטקלא ירוביח וא      
ןוליס רוביחל רוניצה.םירבחמה םירזיבאה לכו      

                   30.00 )מ"מ 061( הקולח תרנצל םימ רטמ   
      
רטוקב 001EPDH ןליטאילופמ לוורש רוניצ     57.10.0092
תרואתל הכישמ טוח ללוכ 4 גרד מ"מ 02      
רחאל םוטיא ללוכ ילמשח ףוגמ תרקב/הקרזמ      
לכו סוליפ ,הנקתה ,ילמשח טוויח עוציב      
חולמ ינטרפ רוניצ(.םירבחמה םירזיבאה      

                  160.00 )םימ ןוליס את לא למשחה רטמ   
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../083 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     083 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץעוי רושיא תלבק,9141 ןקת יפ לע ןונכת     57.10.0100
י"פע למשח חול לש הנקתהו הקפסא,למשחה      
2  :תובאשמ 6-ל ינכטה טרפמהו תושירד בתכ      
WK לש קפסהב-SRELBUB עפומ תובאשמ      
תובאשמ WK2,   2  לפמ תבאשמ,תחא לכ 11      
2 ,תחא לכ WK 2.2 לש קפסהב - ןוניס      
הנזה , WK 2.2 לש קפסהב ןוקיר תובאשמ      
חולה .םימה ינוליס תרואתל למשח חולל      
לכ לש תינדיו תיטמוטוא הלעפה רשפאי      
קדוב לש רושיא ללוכ .דרפנב םג הבאשמ      
סקינורטינוי תרצות רקב ללוכ, ךמסומ למשח      
םימה עפומ תא ליעפי רקבה.V-031  םגד      
לכ תא לולכי חולה. הרואתה םע םואתב      
זכרמל הקרזמה לועפת לכ תרבעהל תונכהה      
לכ תא ןיזי חולה .ינוריע תוקרזמ לוהינ      
לופיטל תכרעמ,םיפוצמ,תובאשמה      
תמצוע רקבו  ,םימ ךוכירל תכרעמ,םימב      
וא BBA תרצות רדת יריממ 2 לולכי חולה.חור      
ילמשחה טוויחה לכ ללוכ .שארמ רשואמ .ע.ש      
יקספמ למשחה חולל תובאשמה ןיב שורדה      
םימ ןגומ דחא טקפ קספמ( רדח ךותב קותינ      
תוירחאו הכרדהו הלעפה,שרדנכ )הבאשמ לכל      

                    1.00 'פמוק הנשל  
      
הובג 0501 רטוק לרטסא תרצות לוח ןנסמ     57.10.0102
.ע.ש וא יבצמ בר ררוב זרב םע ונקלוו םגד      
57 רוניצ,םיינדי קותינ יפוגמ, שארמ רשואמ      

                    2.00 'פמוק בויבה תכרעמל דע הפיטש ימ זוקינל מ"מ  
      
מ"מ 3 יבועב 613 הטסורינמ רעיש ןנסמ     57.10.0109
יפוגמ 2 ללוכ רטיל 03 לש חפנב הבאשמל      
הקיני תרנצל ורוביח 8" רטוקב  קותינ      

                    1.00 'פמוק הטסורינ ינגוא תועצמאב שרדנכ הבאשמל  
      
האצותכ ייוציפל תיטמוטוא םימ ייולימ תכרעמ     57.10.0122
רקב,יטטסורדיה יוויח ללוכה םימ ינדבואמ      
ייולימ זרב ,ילמינימו יברימ םימ סלפמ ,ידועי      
םישורדה רוביחה ירזיבא לכו 5.1" ילמשח      

                    1.00 'פמוק רקבל הרוביחו לויכ, הניקת הלועפל  
      
דמ,הקיפס דמ תללוכה םימב לופיטל תכרעמ     57.10.0130
םימ תוכיאל ףיצר רקב, תוריכע דמ ,המירז      
שארמ רשואמ .ע.ש וא ייא ולב תרצות      
הצמוחו רולכל  תוילמשח ןונימ תובאשמו      
ללוכ ישארה רקבלו למשחה חולל ורוביחו      
לולכי רקבה.תוארתה תלבקל םדומל הרוביח      
HP,תוריכע לש  ףיצר םינותנ םושיר      
ידועיי יטנרטניא רתא תמקה ללוכ.רולכו      

                    1.00 'פמוק האשרה י"פע שיגנ הקרזמל  
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קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../084 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     084 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

רטוקב 'א טרפ י"פע תובאשמ רדחל םימ רוביח     57.10.0160
ילמשח טלפ+םימ דמ, ח"זמ,ןנסמ ללוכ: 2"      
ןוראו 1" ריוא םותסש,ינדי ףוגמ,)רקבל רבוחי(      
רבעות םימה תדידמ  IGF 0011 הנגה      

                    1.00 'פמוק הקזחא להנמ לא רקבה תועצמאב  
      
םגד  "לאפר" תרצות רפרפ   6" זוקינ ףוגמ     57.10.0190
    LAESOPMOC-B לש תוריהמ תרקב םע  
תלעפה תרקבל רבוחי ףוגמה. הריגסו החיתפ      
הקרזמה תלעפה תחיתפ םע חתפייו הקרזמה      
ףוגמה.סדנהמה י"ע רדגוי החיתפה ןומזת.      
הסכמ+ןוטב תחושב ןקתויו זוקינ תרנצל רבוחי      

                    1.00 מ"ס 08 רטוק 'חי   
      
F-20 תרצות 6"ףוגמל V42 ילמשח ליעפמ     57.10.0192
    IFFIB  ורוביח ללוכ שארמ רשואמ .ע.ש וא  
יאלמשח י"ע למשחה חולל ורוביחו ףוגמל      
םישורדה רוביחה ירזיבא תופסות לכו ךמסומ      
הכרדה,הלעפה למשחה חולב הנקתהל      

                    1.00 'פמוק הנשל תוירחאו  
      
םגד  "לאפר" תרצות רפרפ   8" זוקינ ףוגמ     57.10.0193
    LAESOPMOC-B לש תוריהמ תרקב םע  
תלעפה תרקבל רבוחי ףוגמה. הריגסו החיתפ      
הקרזמה תלעפה תחיתפ םע חתפייו הקרזמה      
ףוגמה.סדנהמה י"ע רדגוי החיתפה ןומזת.      
הסכמ+ןוטב תחושב ןקתויו זוקינ תרנצל רבוחי      

                    1.00 מ"ס 08 רטוק 'חי   
      
F-20 תרצות 8"ףוגמל V42 ילמשח ליעפמ     57.10.0196
    IFFIB  ורוביח ללוכ שארמ רשואמ .ע.ש וא  
יאלמשח י"ע למשחה חולל ורוביחו ףוגמל      
םישורדה רוביחה ירזיבא תופסות לכו ךמסומ      
הכרדה,הלעפה למשחה חולב הנקתהל      

                    1.00 'פמוק הנשל תוירחאו  
      
םימה עפומ תקספהל תבשבשו דוקיפ חול     57.10.0210
שארמ לייוכמ ךרע לעמ חור לש הרקמב      
וא K/ 3AFW- ESAO תרצות רקבל הרוביחו      

                    1.00 'פמוק הכרדהו לויכ הלעפה שארמ רשואמ .ע.ש  
      
.ע.ש וא "ןואסלפ" תרצות מ"מ 57  רפרפ ףוגמ     57.10.0234

                    4.00 'פמוק שרדנכ תרנצל םישורדה םירוביחה לכ ללוכ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../085 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     085 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תרצות  SRELBUB-ל הקינס תבאשמ     57.10.0250
    "SOFDNURG" 542/052-001 םגד-BN  
    )WK 11( 0541ד"לס )לכ )'מ 71 /ש"קמ 071  
2, םימ ןגומ טקאפ קספמ ,תושורדה תונגהה      
8" רזוחלא ,8" "ןואסלפ" רפרפ קותינ יפוגמ      
2 , בגר םגד םילקימיכל דימע "ירא" תרצות      
לכו SMA תרצות הבאשמל םישימג םירבחמ      
תרנצלו הקיני תרנצל םישורדה רוביחה ירזיבא      
ילמשח טוויחב למשחה חול לא הרוביח,הקינס      

                    1.00 'פמוק הנשל תוירחאו הלעפה,שרדנכ הרקב טוויחו  
      
7 םגד "ADEPLAC" תרצות ןוניס תבאשמ     57.10.0265
    CPM)WK 2.2( ללוכ שארמ רשואמ .ע.ש וא  
,"ירא" תרצות 3" רזוחלא,םיינדי קותינ יפוגמ 2      
SMA תרצות הבאשמל םישימג םירבחמ 2-ו      
,טקאפ קספמ, םישורדה רוביחה ירזיבא לכו      
ילמשח טוויחב  למשחה חול לא הרוביח      

                    3.00 'פמוק הנשל תוירחאו הלעפה,שרדנכ  
      
תרצות תובאשמ רדח/רגאמ ןוקיר תבאשמ     57.10.0302
ש"קמ 22 לש הקיפסל 51.05.01PD סופדנרג      
םיפוצמ תכרעמ ללוכ )WK2.2( 'מ 41 דמועלו      
ילמשח טוויח,שרדנכ למשחה חולל הרוביח,      
'מ 02 דע לשךרואב מ"מ 57 יס.יו.יפ רוניצו      
ףוגמו 2" רזוחלא ללוכ ,השילג רוניצל ורוביחו      

                    2.00 'פמוק . מ"מ 57  "ןואסלפ" קותינ  
      
KCELF-0065 תרצות םימ ךוכירל תכרעמ      57.10.0320
.ע.ש וא  ש"קמ 2 תיברימ תיתעש הקיפסל      
םישורדה םירוביחה לכ ללוכ שארמ רשואמ      

                    1.00 'פמוק הנשל תוירחאו הכרדה,הלעפה,לכימ ללוכ  
      
.ע.ש וא תיפוח תרצות יטסלפ םילקימיכ לכימ     57.10.0350
לכ ללוכ  הרצאמ ללוכ רטיל 05  חפנב      
ןונימ תבאשמל ורוביחל םישורדה םירזיבאה      

                    2.00 'פמוק שרדנכ ינקת  טולישו תילמשח  
      
רדחב  הכימת וא היילתב םימ תרנצ עוביק     57.10.0364
לכ,613 הטסורינ  ירזיבא תועצמאב תונוכמה      
טוליש,םישורדה םיפסונה רוביחה ירזיבא      
תינכות תנכה ללוכ המירז ינוויכ םע םימ תרנצ      
רדחב תרנצו,ןוטבב תרנצ ירודיח,הדמעה      
רחאל.ונובשח לעו ןלבקה ידי לע תובאשמה      

                    1.00 'פמוק .ןלבקה עצבי בתכב תוקרזמה סדנהמ רושיא  
      
רדח תפצרב הפצהל הארתה תודורטקלא     57.10.0374

                    1.00 'פמוק - ןתלעפהו ןרוביח, רקב ללוכ תונוכמה  
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../086 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     086 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

"RELBUB" הכירבב םימ תזתה תדיחי     57.10.0440
הטסורינ  051PM םגד ANATNOF תרצות      
םישורדה םירוביחה לכ  ללוכ, 613      

                   14.00 'פמוק הנשל תוירחאו הלעפה סוליפ,תרנצל  
      
תרצות הכירבב םימ תזתה תדיחי     57.10.0442
    ANATNOF 4101 םגדSM  613 הטסורינ  
סוליפ,תרנצל םישורדה םירוביחה לכ  ללוכ,      

                   31.00 'פמוק הנשל תוירחאו הלעפה  
      
MEP תאמגוד  לפמ ימ רוזיפ תדיחי     57.10.0450
הרוביח ללוכ 27-2446  םגד 613 הטסורינמ      

                    2.00 'פמוק הנשל תוירחאו הלעפה,תישאר תרנצל  
      
ץעוי רושיא תלבק, DS ןונכת     57.10.0453
הכבס לש הנקתהו הקפסא,רוציי,תוקרזמה      
תבשות תויווז ללוכ מ"מ 003 בחורב הלעתל      
מ"מ 8 הטסורינמ תולוגע תוטומ ללוכ ,הכבסל      
יגריב ללוכ  מ"מ 8  לש םיחוורימב ךרואל אלמ      
תוכימתה לכ תא לולכת הכבסה.הטסורינ      
לכ.רוטקורטסנוק תייחנה יפ לע תושורדה      

                   54.00 .613 הטסורינמ ויהי תובשותהו הכבסה רטמ   
      
מ"מ 3 לש יבועב  613 הטסורינמ הכבס     57.10.0456
67 רטוקב מ"מ 01 רירח לכ זוחא 04 תררוחמ      
מ"ס 04 הבוגב תונפדו הפצר ללוכ מ"ס      
הטסורינמ קוזיח יליפורפו תרגסמ ,תוררוחמ      
ילגר 4 לולכת הכבסה. מ"מ 3 לש יבועב      
ןוטב תחוש ללוכו מ"ס 5 הבוגב 613 הטסורינ      

                    1.00 'פמוק .הסכמו  מ"ס 08 רטוקב המוטא  
      
תוכרעמ לע הטילשל "םגא" תרצות יזכרמ רקב     57.10.0585
לוהינ זכרמל תיטוחלא תרושקת ללוכ םימה      
שמתשמ ךסמ תחיתפ ללוכ,ינוריע תוקרזמ      
יולימ תדיחיו תובאשמה רובע יוויחה תלבקו      

                    1.00 'פמוק .הרואתה תכרעמו םימה  
      
001/08 רטוקב  ןוטבמ םוטא לוגע הרקב את     57.10.0752
םאות הסכמ ללוכ 'מ לוכ 0.2 דע קמועבו מ"ס      
םיחודיקה לכ ללוכ תילכירדאה תשירד יפ לע      

                    5.00 'פמוק זוקינ תרנצ תאיציו הסינכל  
      
תרצות תחלקמ ללוכה םייניע תפיטש ןקתמ     57.10.0919

                    1.00 'פמוק SWAH שארמ רשואמ .ע.ש וא  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../087 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     087 'ב בלש

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

הנגה ןורא ללוכה הקרזמה תרואתל למשח חול     57.10.0956
תרצות CBGR 0003  רקב, ינקת      
    ANATNOF )םיצורע 215 רקב לכ XMD-  
הלעפהל שורדה דויצה לכ,) הרואת יפוג 071      
םע םואתב הקרזמה תרואת לע האלמ הטילשו      
דויצה לכו םיקדהמ םיאנש,תובאשמה תרקב      

                    1.00 'פמוק .תמלשומ הלעפהל שורדה  
      
תרצות 86PI םימ דימע הרואת ףוג     57.10.0958
    ANATNOF 003 םגדLX םגד 613 הטסורינ  
ןיב הנקתהל) NI DLIUB (   הפצר הנקתה      
הנקתהה.  םיק ןבא חטשמ ךותב םימה ינוליסל      
םילוורשה לכ ללוכ יאלמשח י"ע       
חולל דע שורדה ילמשחה טוויחה,םישורדה      
הלעפה,ילמשח טוויח ילוורש םוטיא, הרואתה      

                   43.00 'פמוק הנשל תוירחאו  
      
0.1" ןנווכתמ לרטסא תרצות יתפצר טלניא     57.10.0966

                   12.00 'פמוק הקינס תרנצל ורוביחו ש"קמ  5.2-ל ולויכ ללוכ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../088 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 )זוכיר( םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     088 'ב בלש

  
כ"הס  

יזכרמ פ"צשל תומלשה 10 הנבמ   
  
0 קרפ 00 קרפ    
  
0.0 קרפ תת 00.00 קרפ תת     
  
םימואית 20.00 קרפ תת     
  
0 קרפ 00 כ"הס    
  
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ    
  
םיללכ םיפיעסו הריפח 10.80 קרפ תת     
  
םיכילומו םילבכ 30.80 קרפ תת     
  
הצק ירזיבא 50.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 60.80 קרפ תת     
  
הרואת ידומעו תודוסי 21.80 קרפ תת     
  
תרושקתו למשח ינקתמ 80 כ"הס    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
ץוח חיט 20.90 קרפ תת     
  
חיט תודובע 90 כ"הס    
  
יפונ חותיפ 04 קרפ    
  
םיפוציר 30.04 קרפ תת     
  
םוחיתו ןג ,הפש ינבא 40.04 קרפ תת     
  
תוריק 50.04 קרפ תת     
  
יפונ חותיפ 04 כ"הס    
  
חטש תנכהו ןוניג תודובע 14 קרפ    
  
הליתשו ןוניגל תוולינ הנכה תודובע 10.14 קרפ תת     
  
חטש תנכהו ןוניג תודובע 14 כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../089 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 )זוכיר( םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     089 'ב בלש

  
כ"הס  

בוחר טוהיר 24 קרפ    
  
בוחר טוהיר 10.24 קרפ תת     
  
בוחר טוהיר 24 כ"הס    
  
תוקעמו תורדג 44 קרפ    
  
תכתמ תודובע 10.44 קרפ תת     
  
תוקעמו תורדג 44 כ"הס    
יזכרמ פ"צשל תומלשה 10 כ"הס   
  
ינופצ פ"צש 20 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
0.1 קרפ תת 10.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
רתאב ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת     
  
היצקורטסנוק - 0.2 קרפ תת 20.20 קרפ תת     
  
ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
0.5 קרפ תת 10.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
תורגסמו תורגנ 60 קרפ    
  
תורגסמ 10.60 קרפ תת     
  
תורגסמו תורגנ 60 כ"הס    
  
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ    
  
םיללכ םיפיעסו הריפח 10.80 קרפ תת     
  
תוחומוגו םיליבומ 20.80 קרפ תת     
  
םיכילומו םילבכ 30.80 קרפ תת     
  
הצק ירזיבא 50.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 60.80 קרפ תת     

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../090 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 )זוכיר( םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     090 'ב בלש

  
כ"הס  

הרואת ידומעו תודוסי 21.80 קרפ תת     
  
תרושקתו למשח ינקתמ 80 כ"הס    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
ץוח חיט 20.90 קרפ תת     
  
חיט תודובע 90 כ"הס    
  
חותיפ תודובע 04 קרפ    
  
תוגרדמ 20.04 קרפ תת     
  
םיפוציר 30.04 קרפ תת     
  
םוחיתו ןג ,הפש ינבא 40.04 קרפ תת     
  
תוריק 50.04 קרפ תת     
  
רתאב קוצי וצרט 70.04 קרפ תת     
  
ץע תודובע 01.04 קרפ תת     
  
חותיפ תודובע 04 כ"הס    
  
חטש תנכהו ןוניג תודובע 14 קרפ    
  
הליתשו ןוניגל תוולינ הנכה תודובע 10.14 קרפ תת     
  
תואשדמ תליתשו םיחיש ,םיצע תעיטנו הקפסא ,הרבעה 20.14 קרפ תת     
  
חטש תנכהו ןוניג תודובע 14 כ"הס    
  
בוחר טוהיר 24 קרפ    
  
בוחר טוהיר 10.24 קרפ תת     
  
בוחר טוהיר 24 כ"הס    
  
תוקעמו תורדג 44 קרפ    
  
תכתמ תודובע 10.44 קרפ תת     
  
תוקעמו תורדג 44 כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../091 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 )זוכיר( םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     091 'ב בלש

  
כ"הס  

הייקשה תודובע 84 קרפ    
  
םילוורש תחנהו הריפח - 10.84 קרפ תת     
  
הייקשה תורוניצ תסירפו הקפסא - 20.84 קרפ תת     
  
םיזתמו םיריטממ תנקתהו הקפסא - 30.84 קרפ תת     
  
לקד/ץע תייקשה יטרפ תנקתהו הקפסא - 11.84 קרפ תת     
  
הייקשה תודובע 84 כ"הס    
  
הלילס תודובע 15 קרפ    
  
קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת     
  
רפע תודובע 20.15 קרפ תת     
  
מ"וגאו םיעצמ תודובע 30.15 קרפ תת     
  
הלילס תודובע 15 כ"הס    
  
םימ יווק תחנה תודובע 75 קרפ    
  
םישדח םימ יווק תחנה 10.75 קרפ תת     
  
םימ יווקב תונוש תודובע 20.75 קרפ תת     
  
"שבי" חטשמ 01.75 קרפ תת     
  
םימ יווק תחנה תודובע 75 כ"הס    
  
זוקינ יווק תחנה תודובע 95 קרפ    
  
זוקינ יווק 10.95 קרפ תת     
  
לוחלח תורובו הרקב תוחוש 20.95 קרפ תת     
  
זוקינ יווקב תונוש תודובע 30.95 קרפ תת     
  
זוקינ יווק תחנה תודובע 95 כ"הס    
ינופצ פ"צש 20 כ"הס   
  
יחרזמ פ"צש 30 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10 כ"הס    

 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../092 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 )זוכיר( םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     092 'ב בלש

  
כ"הס  

ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
0.5 קרפ תת 10.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
תורגסמו תורגנ 60 קרפ    
  
תורגסמ 10.60 קרפ תת     
  
תורגסמו תורגנ 60 כ"הס    
  
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ    
  
םיללכ םיפיעסו הריפח 10.80 קרפ תת     
  
תוחומוגו םיליבומ 20.80 קרפ תת     
  
םיכילומו םילבכ 30.80 קרפ תת     
  
למשח תוחול 40.80 קרפ תת     
  
הצק ירזיבא 50.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 60.80 קרפ תת     
  
הרואת ידומעו תודוסי 21.80 קרפ תת     
  
רוטארנג 31.80 קרפ תת     
  
תרושקתו למשח ינקתמ 80 כ"הס    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
ץוח חיט 20.90 קרפ תת     
  
תוכירב חיט 30.90 קרפ תת     
  
חיט תודובע 90 כ"הס    
  
תואסנולכ 32 קרפ    
  
תואסנולכ 32 כ"הס    

 
 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../093 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 )זוכיר( םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     093 'ב בלש

  
כ"הס  

רוביצ ינבמו תורצח ךותב חותיפ תודובע 04 קרפ    
  
תוגרדמ 20.04 קרפ תת     
  
םיפוציר 30.04 קרפ תת     
  
םוחיתו ןג ,הפש ינבא 40.04 קרפ תת     
  
תוריק 50.04 קרפ תת     
  
רתאב קוצי וצרט 70.04 קרפ תת     
  
ץע תודובע 01.04 קרפ תת     
  
רוביצ ינבמו תורצח ךותב חותיפ תודובע 04 כ"הס    
  
חטש תנכהו ןוניג תודובע 14 קרפ    
  
הליתשו ןוניגל תוולינ הנכה תודובע 10.14 קרפ תת     
  
תואשדמ תליתשו םיחיש ,םיצע תעיטנו הקפסא ,הרבעה 20.14 קרפ תת     
  
חטש תנכהו ןוניג תודובע 14 כ"הס    
  
בוחר טוהיר 24 קרפ    
  
בוחר טוהיר 10.24 קרפ תת     
  
בוחר טוהיר 24 כ"הס    
  
תוקעמו תורדג 44 קרפ    
  
תכתמ תודובע 10.44 קרפ תת     
  
תוקעמו תורדג 44 כ"הס    
  
הייקשה תודובע 84 קרפ    
  
םילוורש תחנהו הריפח - 10.84 קרפ תת     
  
הייקשה תורוניצ תסירפו הקפסא - 20.84 קרפ תת     
  
טרפ י"פע תכרעמ ישאר תנקתהו הקפסא - 50.84 קרפ תת     
  
י"פע תכרעמה שארב ףוטפט תייקשהל תפסות תנקתהו הקפסא - 60.84 קרפ תת     
טרפ          
  
תכרעמ ישארל הנגה תונורא תנקתהו הקפסא - 70.84 קרפ תת     
  
הנגה תונוראל לקוס תנקתהו הקפסא - 80.84 קרפ תת     
  
ןוניגל הזנורב ףוגמ תנקתהו הקפסא - 01.84 קרפ תת     
  
לקד/ץע תייקשה יטרפ תנקתהו הקפסא - 11.84 קרפ תת     

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../094 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 )זוכיר( םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     094 'ב בלש

  
כ"הס  

הנגה תכירבב םינגומ הייקשה יטרפ תבכרהו הקפסא - 21.84 קרפ תת     
  
תרושקת לוורשכ שמשמה ןליתאילופ רוניצ תסירפו הקפסא - 51.84 קרפ תת     
  
תומייק םימ תוכרעמ ןוקיתל םירזיבא תבכרהו הקפסא  71.84 קרפ תת     
  
היקשה תכרעמל בושחמ תבכרהו הקפסא - 81.84 קרפ תת     
  
הייקשה תודובע 84 כ"הס    
  
הלילס תודובע 15 קרפ    
  
קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת     
  
רפע תודובע 20.15 קרפ תת     
  
מ"וגאו םיעצמ תודובע 30.15 קרפ תת     
  
טלפסא תודובע 40.15 קרפ תת     
  
הלילס תודובע 15 כ"הס    
  
םימ יווק תחנה תודובע 75 קרפ    
  
םישדח םימ יווק תחנה 10.75 קרפ תת     
  
םימ יווקב תונוש תודובע 20.75 קרפ תת     
  
בויב יווק תחנה 30.75 קרפ תת     
  
בויבל הרקב תוחוש 40.75 קרפ תת     
  
בויבל תונוש רזע תודובע 50.75 קרפ תת     
  
לכירדא - םישדח םימ יווק תחנה 60.75 קרפ תת     
  
לכירדא - םימה יווקב תונוש תודובע 70.75 קרפ תת     
  
םימ תוכרעמ 01.75 קרפ תת     
  
םימ יווק תחנה תודובע 75 כ"הס    
יחרזמ פ"צש 30 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../095 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 )זוכיר( םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     095 'ב בלש

  
כ"הס  

יזכרמ פ"צשל תומלשה 10 הנבמ   
  
0 קרפ 00 קרפ    
  
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
יפונ חותיפ 04 קרפ    
  
חטש תנכהו ןוניג תודובע 14 קרפ    
  
בוחר טוהיר 24 קרפ    
  
תוקעמו תורדג 44 קרפ    
  
יזכרמ פ"צשל תומלשה 10 כ"הס   
  
ינופצ פ"צש 20 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
תורגסמו תורגנ 60 קרפ    
  
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
חותיפ תודובע 04 קרפ    
  
חטש תנכהו ןוניג תודובע 14 קרפ    
  
בוחר טוהיר 24 קרפ    
  
תוקעמו תורדג 44 קרפ    
  
הייקשה תודובע 84 קרפ    
  
הלילס תודובע 15 קרפ    
  
םימ יווק תחנה תודובע 75 קרפ    
  
זוקינ יווק תחנה תודובע 95 קרפ    
  
ינופצ פ"צש 20 כ"הס   

 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../096 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 )זוכיר( םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     096 'ב בלש

  
כ"הס  

יחרזמ פ"צש 30 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
תורגסמו תורגנ 60 קרפ    
  
תרושקתו למשח ינקתמ 80 קרפ    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
תואסנולכ 32 קרפ    
  
רוביצ ינבמו תורצח ךותב חותיפ תודובע 04 קרפ    
  
חטש תנכהו ןוניג תודובע 14 קרפ    
  
בוחר טוהיר 24 קרפ    
  
תוקעמו תורדג 44 קרפ    
  
הייקשה תודובע 84 קרפ    
  
הלילס תודובע 15 קרפ    
  
םימ יווק תחנה תודובע 75 קרפ    
  
יחרזמ פ"צש 30 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: טיילת מלונות בת ים   .../097 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



17/07/2017 )זוכיר( םי-תב תונולמ תלייט
דף מס':     097 'ב בלש

  
כ"הס  

יזכרמ פ"צשל תומלשה 10 הנבמ   
  
ינופצ פ"צש 20 הנבמ   
  
יחרזמ פ"צש 30 הנבמ   

 
  
כ"הס  

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

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: טיילת מלונות בת ים 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


