
חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

13/10/2020 םיריחמה תיירפס
דף מס':     001 ןוריחמ

קחשמ ינקתמ תקזחא 10 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ק ח ש מ  י נ ק ת מ  ת ק ז ח א  10 ק ר פ     
    
ה ד ל פ ו  ץ ע  י ד ו מ ע  ם י ב ל ו ש מ  ם י נ ק ת מ ל  ד ו ס י  י ב י כ ר מ  10.10 ק ר פ  ת ת     
    

    73.71 מ"ס 01X01 ךתחב ץע דומע 'חי  01.01.0010
    

   294.84 מ"ס 9/01 ךתחב היניבור ץע דומע 'חי  01.01.0020
    

   163.17 רטוקב לוגע ךתח הדלפ דומע "½2 'חי  01.01.0030
    

   191.52 3 " רטוקב לוגע ךתח הדלפ דומע 'חי  01.01.0040
    

   206.64 4" רטוקב לוגע ךתח הדלפ דומע 'חי  01.01.0050
    

   215.46 5" רטוקב לוגע ךתח הדלפ דומע 'חי  01.01.0060
    

   226.80 6" רטוקב לוגע ךתח הדלפ דומע 'חי  01.01.0070
    

   238.14 8 " רטוקב לוגע ךתח הדלפ דומע 'חי  01.01.0080
    

   255.15 01 " רטוקב לוגע ךתח הדלפ דומע 'חי  01.01.0090
    

   793.80 סוידר לכל לקועמ לוגע ךתח הדלפ דומעל תפסות 'חי  01.01.0100
    

   198.45 2" רטוקב לוגע ךתח )דלח-לא תדלפ( הטסורינמ הרוק 'חי  01.01.0110
    

   255.15 רטוקב לוגע ךתח )דלח-לא תדלפ( הטסורינ דומע "½2 'חי  01.01.0120
    

   311.85 3 " רטוקב לוגע ךתח )דלח-לא תדלפ( הטסורינ דומע 'חי  01.01.0130
    

   368.55 4 " רטוקב לוגע ךתח )דלח-לא תדלפ( הטסורינ דומע 'חי  01.01.0140
    

   425.25 5 " רטוקב לוגע ךתח )דלח-לא תדלפ( הטסורינ דומע 'חי  01.01.0150
    

 1,247.40 סוידר לכל לקועמ )דלח-לא תדלפ( הטסורינ דומעל תפסות 'חי  01.01.0160
    

   218.61 3 " רטוקב לוגע ךתח םוינימולא דומע 'חי  01.01.0170
    

   280.98 4  " רטוקב לוגע ךתח םוינימולא דומע 'חי  01.01.0180
    

   368.55 5 " רטוקב לוגע ךתח םוינימולא דומע 'חי  01.01.0190
    

    79.38 )למשח דומע( לוגע ךתח ,ץע ילובמ ץע דומע 'חי  01.01.0200
    

   396.90 מ"ס 21 רטוקב לוגע ךתח היניבור ץע )לוב( דומע 'חי  01.01.0210
    

    28.35 ץע ינקתמל ץעמ הרישק תרוק 'חי  01.01.0220
    

   141.75 מ"ס 11 רטוקב לוגע ךתח קיטסלפ דומע 'חי  01.01.0230
    
    

קובץ: מחירון אחזקת מתקני מ   .../002 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

13/10/2020
דף מס':     002 ןוריחמ

קחשמ ינקתמ תקזחא 10 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

לוגע ךתח הדלפ דומעל )הרוטסקט( םקרמ םע יוסיכ לוורש תפסות   01.01.0240
    51.03 4  " רטוקב 'חי   

    
   340.20 מ"ס 02 לעמ רטוקב - לודג לגועמ רבחמ רובע תפסות 'חי  01.01.0250

    
ת ו ר ה נ מ  ,ת ו ש ל ג מ  - ם י ב ל ו ש מ  ם י נ ק ת מ ל  ד ו ס י  י ב י כ ר מ  20.10 ק ר פ  ת ת     
ת ו ג ר ד מ ו  ה ל י ח ז     
    

 1,434.51 סלגרביפמ 'מ 7.0 הבוגב השלגמ 'חי  01.02.0010
    

 1,621.62 סלגרביפמ 'מ 0.1 הבוגב הרשי השלגמ 'חי  01.02.0020
    

 1,701.00 סלגרביפמ 'מ 6.1 הבוגב הרשי השלגמ 'חי  01.02.0030
    

 1,808.10 סלגרביפמ 'מ 2 הבוגב הרשי השלגמ 'חי  01.02.0040
    

 1,933.47 סלגרביפמ 'מ 5.2 הבוגב הרשי השלגמ 'חי  01.02.0050
    

 1,604.61 LPH/EPDH רמוחמ תונפד 'מ 7.0 הבוגב הרשי השלגמ 'חי  01.02.0060
    

 1,859.76 LPH/EPDH רמוחמ תונפד 'מ 0.1 הבוגב הרשי השלגמ 'חי  01.02.0070
    

 1,927.80 LPH/EPDH רמוחמ תונפד 'מ 6.1 הבוגב הרשי השלגמ 'חי  01.02.0080
    

 1,984.50 LPH/EPDH רמוחמ תונפד 'מ 2 הבוגב הרשי השלגמ 'חי  01.02.0090
    

 2,154.60 LPH/EPDH רמוחמ תונפד 'מ 5.2 הבוגב הרשי השלגמ 'חי  01.02.0100
    
תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ ,'מ 7.0 הבוגב הרשי השלגמ   01.02.0110

 1,905.12 )תורוגס 'חי   
    
תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ ,'מ 0.1 הבוגב הרשי השלגמ   01.02.0120

 2,245.32 )תורוגס 'חי   
    
תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ ,'מ 3.1 הבוגב הרשי השלגמ   01.02.0130

 2,324.70 )תורוגס 'חי   
    
תונפד( רוגס חפונמ הנבמ קיטסלפמ 'מ 0.1 הבוגב הבחר הרשי השלגמ   01.02.0140

 2,551.50 )תורוגס 'חי   
    

 2,154.60 סלגרביפמ 'מ 0.1 הבוגב הלופכ הרשי השלגמ 'חי  01.02.0150
    
רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ ,'מ 0.1 הבוגב הלופכ הרשי השלגמ   01.02.0160

 2,835.00 )תורוגס תונפד( 'חי   
    
רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ ,'מ 6.1 הבוגב הלופכ הרשי השלגמ   01.02.0170

 3,118.50 )תורוגס תונפד( 'חי   
    
הנבמ ןליתאילופמ .'מ 5.1 הבוגמ השילג ילולסמ 3 תלעב הרשי השלגמ   01.02.0180

 5,103.00 )תורוגס תונפד( רוגס חפונמ 'חי   
    

קובץ: מחירון אחזקת מתקני מ   .../003 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

13/10/2020
דף מס':     003 ןוריחמ

קחשמ ינקתמ תקזחא 10 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ ,'מ 7.0 הבוגב תילג השלגמ   01.02.0190
 1,956.15 )תורוגס 'חי   

    
 2,608.20 סלגרביפמ 'מ 6.1 הבוגב תילג השלגמ 'חי  01.02.0200

    
תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ , 'מ 6.1 הבוגב תילג השלגמ   01.02.0210

 3,402.00 )תורוגס 'חי   
    
'מ 1 ךרואב הדימ תדיחי ,הרהנמ תשלגמל הרשי הרהנמ תדיחי   01.02.0220

 3,150.00 ןליתאילופמ 'חי   
    

 3,100.00 ןליתאילופמ השלגמ תרהנמ לש הצק תדיחי 'חי  01.02.0230
    

 3,150.00 ןליתאילופמ השלגמ תרהנמ לש תלגועמ הצק תדיחי 'חי  01.02.0240
    

 3,150.00 ןליתאילופמ תלקועמ השלגמ הרהנמ תדיחי 'חי  01.02.0250
    

 3,465.00 הרהנמ תשלגמ רובע - הפוקש הרהנמ תדיחי 'חי  01.02.0260
    

 1,984.50 השלגמ תרהנמ לש הצק תדיחיל ךיראמ תדיחי 'חי  01.02.0270
    
תדיחי ,ןליתאילופמ הרהנמ תשלגמל ,הפוקש תיזח הרשי הרהנמ תדיחי   01.02.0280

 3,465.00 'מ 1 ךרואב הדימ 'חי   
    

 1,360.80 השלגמ תרהנמל הכירד חטשממ )םאתמ( רבעמ חול 'חי  01.02.0290
    
תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ השלגמל תירלודומ הרשי הילוח   01.02.0300

 2,154.60 'מ 1 ךרואב הדימ תדיחי - )תורוגס 'חי   
    
תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ השלגמל תירלודומ תלקועמ הילוח   01.02.0310

 2,154.60 'מ 1 ךרואב הדימ תדיחי - )תורוגס 'חי   
    
רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ השלגמל )האיצי( תירלודומ הצק תיילוח   01.02.0320

 2,154.60 'מ 1 ךרואב הדימ תדיחי - )תורוגס תונפד( 'חי   
    

 5,380.83 סלגרביפמ 'מ 5.1-8.1 הבוגב סלפממ )תילריפס( תיניילול השלגמ 'חי  01.02.0330
    
הנבמ ןליתאילופמ 'מ 5.1-8.1 הבוגב סלפממ )תילריפס( תיניילול השלגמ   01.02.0340

 5,273.10 )תורוגס תונפד( רוגס חפונמ 'חי   
    

 2,245.32 'מ 0.1 הבוגב סלגרביפמ תלקועמ השלגמ 'חי  01.02.0350
    
תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ ,'מ 0.1 הבוגב תלקועמ השלגמ   01.02.0360

 2,585.52 )תורוגס 'חי   
    
תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ ,'מ 6.1 הבוגב תלקועמ השלגמ   01.02.0370

 2,381.40 )תורוגס 'חי   
    
רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ ,'מ 0.1 הבוגב הבחר תלקועמ השלגמ   01.02.0380

 2,551.50 )תורוגס תונפד( 'חי   
    
    

קובץ: מחירון אחזקת מתקני מ   .../004 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

13/10/2020
דף מס':     004 ןוריחמ

קחשמ ינקתמ תקזחא 10 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ ,'מ 0.1 הבוגב הלופכ תלקועמ השלגמ   01.02.0390
 2,835.00 )תורוגס תונפד( 'חי   

    
הנבמ ןליתאילופמ .'מ 5.1 הבוגמ השילג ילולסמ 3 תלעב תלקועמ השלגמ   01.02.0400

 3,969.00 )תורוגס תונפד( רוגס חפונמ 'חי   
    
, 6.1 , 2.1 םיהבגב םיגרודמ השילג ילולסמ 3 תלעב תלקועמ השלגמ   01.02.0410

 4,819.50 )תורוגס תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ ,'מ 0.2 'חי   
    

 1,417.50 )תורוגס תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ השלגמל הפוח 'חי  01.02.0420
    

 1,973.16 'מ 1 ךרואב בקונמ חפמ הליחז תרהנמ 'חי  01.02.0430
    

 1,916.46 'מ 1 ךרואב יטסלפ רוניצמ הליחז תרהנמ 'חי  01.02.0440
    

 2,154.60 ףוקש ןולח םע יטסלפ רוניצמ הליחז תרהנמ 'חי  01.02.0450
    

 2,551.50 'מ 1 ךרואב ןליתאילופמ תילג הליחז תרהנמ 'חי  01.02.0460
    
תדיחיל ריחמ - ןליתאילופמ מ"ס 06/051 )תינוק( הדימע-הליחז תרהנמ   01.02.0470

 3,969.00 א"מ 1 לש הדימ רטמ   
    

 1,190.70 'מ 1 הבוג לש הדימ תדיחיל ץע תוגרדמ 'חי  01.02.0480
    

 2,041.20 'מ 1 הבוג לש הדימ תדיחיל הדלפ תוגרדמ 'חי  01.02.0490
    

 1,814.40 'מ 1 הבוג לש הדימ תדיחיל קיטסלפמ תוגרדמ 'חי  01.02.0500
    

 2,268.00 'מ 1 הבוג לש הדימ תדיחיל LPH/EPDH רמוחמ תוגרדמ 'חי  01.02.0510
    
ם י ר ש ג ו  ם י ח ט ש מ  -ם י ב ל ו ש מ  ם י נ ק ת מ ל  ד ו ס י  י ב י כ ר מ  30.10 ק ר פ  ת ת     
ץ ע ו  ת כ ת מ מ     
    

   396.90 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - ץעמ עבורמ חטשמ ר"מ  01.03.0010
    

   396.90 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - ץעמ שלושמ חטשמ ר"מ  01.03.0020
    

   396.90 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - ץעמ השושמ חטשמ ר"מ  01.03.0030
    

 1,701.00 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - היניבור ץעמ עבורמ חטשמ ר"מ  01.03.0040
    

 1,701.00 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - היניבור ץעמ שלושמ חטשמ ר"מ  01.03.0050
    

 1,224.72 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - הדלפמ עבורמ חטשמ ר"מ  01.03.0060
    

 1,224.72 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - הדלפמ שלושמ חטשמ ר"מ  01.03.0070
    

 1,224.72 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - הדלפמ השושמ חטשמ ר"מ  01.03.0080
    

 1,020.60 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - הדלפמ לוגיע יצח חטשמ ר"מ  01.03.0090
    

קובץ: מחירון אחזקת מתקני מ   .../005 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

13/10/2020
דף מס':     005 ןוריחמ

קחשמ ינקתמ תקזחא 10 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - ןתירואילופב םיפוצמ הדלפמ עבורמ חטשמ   01.03.0100
 1,224.72 ר"מ ר"מ   

    
1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - ןתירואילופב הפוצמ הדלפמ שלושמ חטשמ   01.03.0110

 1,224.72 ר"מ ר"מ   
    
1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - ןתירואילופב הפוצמ הדלפמ השושמ חטשמ   01.03.0120

 1,224.72 ר"מ ר"מ   
    
1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - ןתירואילופב הפוצמ הדלפמ לוגיע יצח חטשמ   01.03.0130

 1,224.72 ר"מ ר"מ   
    

 2,205.00 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - LPH/EPDH רמוחמ עבורמ חטשמ ר"מ  01.03.0140
    

 2,205.00 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - LPH/EPDH רמוחמ שלושמ חטשמ ר"מ  01.03.0150
    

 2,205.00 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - LPH/EPDH רמוחמ לוגיע יצח חטשמ ר"מ  01.03.0160
    

   793.80 א"מל ריחמ - 'מ 9.0 בחורב רצ ץע רשג רטמ  01.03.0170
    

   963.90 א"מל ריחמ - 'מ 3.1 בחורב בחר ץע רשג רטמ  01.03.0180
    

 3,969.00 א"מל ריחמ - 'מ 9.0 בחורב רצ היניבור ץע רשג רטמ  01.03.0190
    

 4,536.00 א"מל ריחמ - 'מ 3.1 בחורב בחר היניבור ץע רשג רטמ  01.03.0200
    

 1,360.80 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - 'מ 9.0 בחורב הדלפמ רשג רטמ  01.03.0210
    

 1,644.30 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - 'מ 3.1 בחורב הדלפמ בחר רשג רטמ  01.03.0220
    
1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - 'מ 9.0 בחורב S תרוצב לתופמ הדלפמ רשג   01.03.0230

 1,530.90 א"מ רטמ   
    
הדימ תדיחיל ריחמ - 'מ 3.1 בחורב S תרוצב לתופמ הדלפמ בחר רשג   01.03.0240

 1,757.70 א"מ 1 לש רטמ   
    

 1,530.90 א"מל ריחמ - 'מ 9.0 בחורב LPH/EPDH רמוחמ רשג רטמ  01.03.0250
    

 1,984.50 א"מל ריחמ - 'מ 3.1 בחורב LPH/EPDH רמוחמ רשג רטמ  01.03.0260
    
רשג( א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - 'מ 1 דע לש הבוגל םילבכ רשג   01.03.0270

 2,494.80 )יאקירפא רטמ   
    
רשג( א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - 'מ 1 -ל לעמ לש הבוגל םילבכ רשג   01.03.0280

 2,948.40 )יאקירפא רטמ   
    
לבכ ,מ"ס 01/01 דע חתפ תופיפצב )רוגס( הרהנמ םילבכ תשר/רשג   01.03.0290
1 לש הדימ תדיחיל סורפ-ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - מ"מ 61 רטוקב    

 3,402.00 סורפ-ר"מ ר"מ   
    
    
    

קובץ: מחירון אחזקת מתקני מ   .../006 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

13/10/2020
דף מס':     006 ןוריחמ

קחשמ ינקתמ תקזחא 10 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

לבכ ,מ"ס 01/01 דע חתפ תופיפצב )רוגס( הרהנמ םילבכ תשר/רשג   01.03.0300
 4,082.40 סורפ-ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - מ"מ 02 רטוקב ר"מ   

    
 1,984.50 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - תוארשרש רשג רטמ  01.03.0310

    
 3,969.00 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - םילבכמ לגנו'ג רשג רטמ  01.03.0320

    
 2,268.00 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - הדרפהב םיכרדמ םע רשג רטמ  01.03.0330

    
 2,494.80 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - ימוג תעוצר םע רשג רטמ  01.03.0340

    
,ת כ ת מ  ,ץ ע  י נ ו ג ג  - ם י ב ל ו ש מ  ם י נ ק ת מ ל  ד ו ס י  י ב י כ ר  40.10 ק ר פ  ת ת     
ק י ט ס ל פ ו  ס ל ג ר ב י פ     
    
תדיחיל ריחמ - םיעבורמ םיחטשמ םע םילדגמ יורקל ,עבורמ ץע ןוגג   01.04.0010

   396.90 ר"מ 1 לש הדימ ר"מ   
    
תדיחיל ריחמ - םישלושמ םיחטשמ םע םילדגמ יורקל ,שלושמ ץע ןוגג   01.04.0020

   396.90 ר"מ 1 לש הדימ ר"מ   
    
הדימ תדיחיל ריחמ - םישושמ םיחטשמ םע םילדגמ יורק ,השושמ ץע ןוגג   01.04.0030

   396.90 ר"מ 1 לש ר"מ   
    
ריחמ - םיעבורמ םיחטשמ םע םילדגמ יורקל ,עבורמ היניבור ץע ןוגג   01.04.0040

 1,701.00 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ר"מ   
    
ריחמ - םישלושמ םיחטשמ םע םילדגמ יורקל ,שלושמ היניבור ץע ןוגג   01.04.0050

 1,701.00 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ר"מ   
    
ריחמ - םישושמ םיחטשמ םע םילדגמ יוריק ,השושמ היניבור ץע ןוגג   01.04.0060

   850.50 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ר"מ   
    
תדיחיל ריחמ -םיעבורמ םיחטשמ םע םילדגמ יורקל ,םיעבורמ תכתמ ןוגג   01.04.0070

 1,306.62 ר"מ 1 לש הדימ ר"מ   
    
ריחמ -םישלושמ םיחטשמ םע םילדגמ יורקל ,םישלושמ תכתמ ןוגג   01.04.0080

 1,306.62 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ר"מ   
    

 1,306.62 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ- השושמ תכתמ ןוגג ר"מ  01.04.0090
    

   680.40 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - 'מ 1X1 יעוביר ןקתמל יתשק תכתמ ןוגג ר"מ  01.04.0100
    
תדיחיל ריחמ -םיעבורמ םיחטשמ םע םילדגמ יורקל ,עבורמ סלגרביפ ןוגג   01.04.0110

   793.80 ר"מ 1 לש הדימ ר"מ   
    
ריחמ -םישלושמ םיחטשמ םע םילדגמ יורקל ,שלושמ סלגרביפ ןוגג   01.04.0120

   793.80 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ר"מ   
    

   793.80 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - השושמ סלגרביפ ןוגג ר"מ  01.04.0130
    
    

קובץ: מחירון אחזקת מתקני מ   .../007 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

13/10/2020
דף מס':     007 ןוריחמ

קחשמ ינקתמ תקזחא 10 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   907.20 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - רומקו לוגע סלגרביפ ןוגג ר"מ  01.04.0140
    

   907.20 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ -םילדגמ יורקל עבורמ קיטסלפ ןוגג ר"מ  01.04.0150
    

   907.20 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ םילדגמ יורקל שלושמ קיטסלפ ןוגג ר"מ  01.04.0160
    

   907.20 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ םילדגמ יורקל השושמ קיטסלפ ןוגג ר"מ  01.04.0170
    
הדימ תדיחיל ריחמ - 'מ 1 לש רטוקל ריחמה רומקו לוגע ןליתאילופ ןוגג   01.04.0180

   907.20 ר"מ 1 לש ר"מ   
    
-םילדגמ יורקל )תורוגס תונפד( רוגס חפונמ הנבמ עבורמ ןליתאילופ ןוגג   01.04.0190

 1,224.72 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ ר"מ   
    
םילדגמ יורקל )תורוגס תונפד( רוגס חפונמ הנבמ שלושמ ןליתאילופ ןוגג   01.04.0200

 1,224.72 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ ר"מ   
    
םילדגמ יורקל )תורוגס תונפד( רוגס חפונמ הנבמ השושמ ןליתאילופ ןוגג   01.04.0210

 1,224.72 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ ר"מ   
    
ריחמה )תורוגס תונפד( רוגס חפונמ הנבמ רומקו לוגע ןליתאילופ ןוגג   01.04.0220

 1,224.72 'מ 1 לש רטוקל רטמ   
    
ריחמ - דומע לע )תורוגס תונפד( חפונמ הנבמ ןליתאילופ ינרוצ דומע ןוגג   01.04.0230

 1,417.50 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ר"מ   
    
1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - דומע לע LPH/EPDH חולמ ינרוצ דומע ןוגג   01.04.0240

 2,520.00 ר"מ ר"מ   
    
,ס ו פ י ט  י ט נ מ ל א  - ם י ב ל ו ש מ  ם י נ ק ת מ ל  ד ו ס י  י ב י כ  50.10 ק ר פ  ת ת     
ר ב ע מ ו  ,ה ש י ל ג  י נ ק ת מ     
    

   283.50 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - ץעמ עפושמ וא/ו יכנא סופיט םלוס רטמ  01.05.0010
    

   340.20 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - הדלפמ עפושמ וא/ו יכנא סופיט םלוס רטמ  01.05.0020
    
לש הדימ תדיחיל ריחמ - הדלפמ םיקומע םיבלש לעב יתשק סופיט םלוס   01.05.0030

   510.30 )הבוגל( א"מ 1 רטמ   
    

   567.00 )הבוגל( א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - הדלפמ לקועמ סופיט םלוס רטמ  01.05.0040
    

   680.40 )הבוגל( א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - הדלפמ לתופמ סופיט םלוס רטמ  01.05.0050
    

   737.10 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - הדלפמ AND םלוס רטמ  01.05.0060
    

   680.40 )הבוגל( א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - הדלפמ לקועמ בחר סופיט םלוס רטמ  01.05.0070
    

   793.80 )הבוגל( א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - הדלפמ לתופמ בחר סופיט םלוס רטמ  01.05.0080
    
    
    

קובץ: מחירון אחזקת מתקני מ   .../008 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

13/10/2020
דף מס':     008 ןוריחמ

קחשמ ינקתמ תקזחא 10 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תדיחיל ריחמ - LPH/EPDH תוחולמ הכירד יחטשמ םע הדלפמ םלוס   01.05.0090
 1,247.40 א"מ 1 לש הדימ רטמ   

    
1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - )םימגדה לכ( סופיט םלוסל הטסורינ תפסות   01.05.0100

   623.70 א"מ רטמ   
    

   453.60 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - הדלפמ יניילול סופיט דומע רטמ  01.05.0110
    

   680.40 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - הדלפמ ילריפס סופיט דומע רטמ  01.05.0120
    
1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - קיטסלפמ םיכרדמ םע הדלפמ סופיט דומע   01.05.0130

   680.40 א"מ רטמ   
    
תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ םיכרדמ םע הדלפמ סופיט דומע   01.05.0140

 1,020.60 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - )תורוגס רטמ   
    

   907.20 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - קיטסלפמ םירודכ םע סופיט דומע רטמ  01.05.0150
    
הדימ תדיחיל ריחמ - קיטסלפמ םיכרדמ םע הדלפמ לקועמ סופיט דומע   01.05.0160

   793.80 א"מ 1 לש רטמ   
    
הדימ תדיחיל ריחמ - קיטסלפמ םיכרדמ םע הדלפמ לתופמ סופיט דומע   01.05.0170

   850.50 א"מ 1 לש רטמ   
    
1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - )םימגדה לכ( סופיט דומעל הטסורינ תפסות   01.05.0180

   793.80 א"מ רטמ   
    

   907.20 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - קיטסלפמ לגרו די יכרדמ םע סופיט לבכ רטמ  01.05.0190
    
- )תורוגס תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ םיכרדמ םע סופיט לבכ   01.05.0200

 1,247.40 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ רטמ   
    

 1,077.30 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - קיטסלפמ םירודכ םע סופיט לבכ רטמ  01.05.0210
    

 1,134.00 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - םילבכ םלוס ר"מ  01.05.0220
    

 1,597.68 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - מ"מ 61 רטוקב םילבכמ סופיט תשר ר"מ  01.05.0230
    

 1,937.88 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - מ"מ 81 רטוקב םילבכמ סופיט תשר ר"מ  01.05.0240
    

 2,835.00 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - מ"מ 02 רטוקב םילבכמ סופיט תשר ר"מ  01.05.0250
    

 1,733.76 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - מ"מ 61 רטוקב םילבכמ תינרוצ תשר ר"מ  01.05.0260
    

 2,005.92 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - מ"מ 81 רטוקב םילבכמ תינרוצ תשר ר"מ  01.05.0270
    

 2,835.00 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - מ"מ 02 רטוקב םילבכמ תינרוצ תשר ר"מ  01.05.0280
    
הדימ תדיחיל ריחמ - הדלפ תרגסמ םע מ"מ 61 םילבכמ תינרוצ תשר   01.05.0290

 1,694.70 ר"מ 1 לש ר"מ   
    
    

קובץ: מחירון אחזקת מתקני מ   .../009 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

13/10/2020
דף מס':     009 ןוריחמ

קחשמ ינקתמ תקזחא 10 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םע )תורוגס תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ רשי ינרוצ סופיט   01.05.0300
 1,134.00 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - לגרו די יזחאמ ר"מ   

    
םע )תורוגס תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ לקועמ ינרוצ סופיט   01.05.0310

 1,247.40 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - לגרו די יזחאמ ר"מ   
    
םע )תורוגס תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ לתופמ ינרוצ סופיט   01.05.0320

 1,360.80 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - לגרו די יזחאמ ר"מ   
    
הדימ תדיחיל ריחמ - לגרו די יזחאמ םע LPH/EPDH רמוחמ סופיט ריק   01.05.0330

 1,644.30 ר"מ 1 לש ר"מ   
    
תדיחיל ריחמ - לגרו די יזחאמ םע LPH/EPDH רמוחמ לקועמ סופיט ריק   01.05.0340

 1,814.40 ר"מ 1 לש הדימ ר"מ   
    
תדיחיל ריחמ - לגרו די יזחאמ םע LPH/EPDH רמוחמ לתופמ סופיט ריק   01.05.0350

 1,927.80 ר"מ 1 לש הדימ ר"מ   
    
הדימ תדיחיל ריחמ - סופיט לבכ םע ץעמ )עפושמ לולכמ( סופיט חטשמ   01.05.0360

   623.70 א"מ 1 לש רטמ   
    
תדיחיל ריחמ - סופיט לבכ םע הדלפמ )עפושמ לולכמ( סופיט חטשמ   01.05.0370

   850.50 א"מ 1 לש הדימ רטמ   
    
- סופיט לבכ םע LPH/EPDH רמוחמ )עפושמ לולכמ( סופיט חטשמ   01.05.0380

 1,530.90 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ רטמ   
    

 1,134.00 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - תועבט םע הדלפ תרוק םיידי תכילה רטמ  01.05.0390
    
1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - תועבט םע תלקועמ הדלפ תרוק םיידי תכילה   01.05.0400

 1,247.40 א"מ רטמ   
    
1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - תועבט םע תילג הדלפ תרוק םיידי תכילה   01.05.0410

 1,190.70 א"מ רטמ   
    

 1,247.40 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - יניילול רוניצ םע הדלפ תרוק םיידי תכילה רטמ  01.05.0420
    
הדימ תדיחיל ריחמ - העונתב הדלפ יקושיח םע הדלפ תרוק םיידי תכילה   01.05.0430

 1,247.40 א"מ 1 לש רטמ   
    

 1,134.00 א"מ 1 תדיחיל ריחמ - יקפוא םלוס םיידי תכילה רטמ  01.05.0440
    

 1,247.40 א"מ 1 תדיחיל ריחמ - יקפוא לקועמ יקפוא םלוס םיידי תכילה רטמ  01.05.0450
    

 1,247.40 א"מ 1 תדיחיל ריחמ - יכנא לקועמ יקפוא םלוס םיידי תכילה רטמ  01.05.0460
    

 1,247.40 א"מ 1 תדיחיל ריחמ - לתופמ בצמב םלוס םיידי תכילה רטמ  01.05.0470
    

 1,247.40 א"מ 1 תדיחיל ריחמ - םיגרודמ םיקומע םיבלש םיידי תכילה רטמ  01.05.0480
    
    
    

קובץ: מחירון אחזקת מתקני מ   .../010 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

13/10/2020
דף מס':     010 ןוריחמ

קחשמ ינקתמ תקזחא 10 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

דומע םע )תורוגס תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ רבעמ ךרדמ   01.05.0490
   680.40 'מ 6.0 הבוג דע הדלפמ 'חי   

    
דומע םע )תורוגס תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ רבעמ ךרדמ   01.05.0500

   793.80 הדלפמ ןוילע 'חי   
    
לבכ םע )תורוגס תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ רבעמ ךרדמ   01.05.0510

   907.20 העונתב 'חי   
    

 1,417.50 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - לבח סוס רבעמ תרוק רטמ  01.05.0520
    

 3,220.56 הריס תדנדנב םישמתשמ 3 -ל הבישי תרוק 'חי  01.05.0530
    

   396.90 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - הדלפמ השילג רוניצ רטמ  01.05.0540
    

   737.10 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - הטסורינמ השילג רוניצ רטמ  01.05.0550
    

 1,587.60 'מ 5.1 הבוגמ הטסורינמ םיעפושמ הקלחה תורוניצ גוז 'חי  01.05.0560
    

 2,381.40 'מ 5.2 הבוגמ הטסורינמ םיעפושמ הקלחה תורוניצ גוז 'חי  01.05.0570
    

 1,984.50 'מ 5.1 הבוגמ הטסורינמ םילקועמ הקלחה תורוניצ גוז 'חי  01.05.0580
    

 2,721.60 'מ 5.2 הבוגמ הטסורינמ םילקועמ הקלחה תורוניצ גוז 'חי  01.05.0590
    
)תורוגס תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ )קדח( רשי השילג טנמלא   01.05.0600

 2,835.00 א"מ 1 תדיחיל ריחמ - רטמ   
    
תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ )קדח( לקועמ השילג טנמלא   01.05.0610

 3,685.50 א"מ 1 תדיחיל ריחמ - )תורוגס רטמ   
    
תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ )קדח( ילג/לתופמ השילג טנמלא   01.05.0620

 4,252.50 א"מ 1 תדיחיל ריחמ - )תורוגס רטמ   
    

 3,685.50 הדימע חטשמו הדלפ תורוניצמ הדימע ןוביבס 'חי  01.05.0630
    
)תורוגס תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ יעוביר הנבמ דונדנ תעבט   01.05.0640

 1,417.50 םילבכ םע 'חי   
    
תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ שלושמ הנבמ דונדנ תעבט   01.05.0650

 1,417.50 םילבכ םע )תורוגס 'חי   
    
תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ לוגע/ילבוא הנבמ דונדנ תעבט   01.05.0660

 1,417.50 םילבכ םע )תורוגס 'חי   
    
תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ בבותסמ ירודכ הבישי הנבמ   01.05.0670

 6,804.00 הדלפ דומע םע )תורוגס 'חי   
    
    
    

קובץ: מחירון אחזקת מתקני מ   .../011 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

13/10/2020
דף מס':     011 ןוריחמ

קחשמ ינקתמ תקזחא 10 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ח י ט ב  ת ו ק ע מ  ,ם י י ד ד צ  ה נ ג ה  י ח ט ש מ ו  ת ו ק ע מ  60.10 ק ר פ  ת ת     
ה ד ר פ ה ו     
    

 1,224.72 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - הדלפ תורוניצמ גרוס הקעמ ר"מ  01.06.0010
    

 2,041.20 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - םוינימולא תורוניצמ גרוס הקעמ ר"מ  01.06.0020
    

 2,551.50 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - הטסורינמ תורוניצמ גרוס הקעמ ר"מ  01.06.0030
    

 1,496.88 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - בקונמ הדלפ חפמ הקעמ ר"מ  01.06.0040
    

   737.10 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - ץעמ תוקעמ ר"מ  01.06.0050
    

 3,717.00 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - היניבור ץעמ תוקעמ ר"מ  01.06.0060
    
תדיחיל ריחמ - )תורוגס תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ הקעמ   01.06.0070

 1,224.72 ר"מ 1 לש הדימ ר"מ   
    
- קחשמ חול םע )תורוגס תונפד( רוגס חפונמ הנבמ ןליתאילופמ הקעמ   01.06.0080

 2,268.00 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ ר"מ   
    

 2,390.22 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - LPH/EPDH חולמ הקעמ ר"מ  01.06.0090
    
ריחמ - תוריק ינשב רוגס קחשמ חול םע LPH/EPDH תוחולמ הקעמ   01.06.0100

 4,082.40 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ר"מ   
    
1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - LPH/EPDH חולב תינועבצ הקיפרגל תפסות   01.06.0110

   793.80 ר"מ ר"מ   
    
1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - LPH/EPDH חולב תינועבצ הספדהל תפסות   01.06.0120

   907.20 ר"מ ר"מ   
    

 2,498.58 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - )דלח-לא תדלפ( הטסורינמ חולמ הקעמ ר"מ  01.06.0130
    

 1,247.40 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - טנוברקילופמ ףוקש העוב ןולח םע הקעמ ר"מ  01.06.0140
    

   623.70 הדיחיל ריחמ - טנוברקילופמ הפוקש העוב 'חי  01.06.0150
    

   311.85 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - הדלפ תורוניצמ יונב תוחיטב הקעמ רטמ  01.06.0160
    

   311.85 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - תשרו הדלפ ידומעמ יונב תוחיטב הקעמ רטמ  01.06.0170
    
תדיחיל ריחמ - 'מ 0.2 הבוגב תשרו הדלפ ידומעמ היונבה תוחיטב רדג   01.06.0180

   453.60 א"מ 1 לש הדימ רטמ   
    
ריחמ - םיקושיחו תוטומ הדלפ ידומעמ יונב יביטרוקד תוחיטב הקעמ   01.06.0190

   334.53 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל רטמ   
    
הדימ תדיחיל ריחמ - 'מ 0.2 הבוגב הדלפ תורוניצמ יונב תוחיטב הקעמ   01.06.0200

   425.25 א"מ 1 לש רטמ   
    

קובץ: מחירון אחזקת מתקני מ   .../012 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

13/10/2020
דף מס':     012 ןוריחמ

קחשמ ינקתמ תקזחא 10 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   243.81 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - תשרו רוניצ תרגסמ םע הדרפה הקעמ רטמ  01.06.0210
    
הדימ תדיחיל ריחמ - תשרו החוטש הדלפ לש תרגסמ םע הדרפה הקעמ   01.06.0220

   226.80 א"מ 1 לש רטמ   
    

   198.45 הדלפ יטוחמ היושעה תשרו הדלפ ידומעמ יונבה הדרפה הקעמ 'חי  01.06.0230
    
ריחמ-תונוילע תותשקו םייכנא תוטוממ יונבה תוחיטב םוסחמ/הקעמ   01.06.0240

   272.16 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל רטמ   
    
לש הדימ תדיחיל ריחמ - בצועמ הדלפ חפמ יונבה תוחיטב םוסחמ/הקעמ   01.06.0250

   357.21 א"מ 1 רטמ   
    

 1,474.20 מ"ס ג 002 /ר 001 תודימב שפשפ רעש 'חי  01.06.0260
    

   850.50 'חיל ריחמ - הרהנמ תושלגמל הדלפמ סופיט םוסחמ 'חי  01.06.0270
    
י מ ו ג  י ח ט ש מ  ם ל ו ה  י מ ל ו ב  ם י י ת ו כ א ל מ  ם י ח ט ש מ  -  70.10 ק ר פ  ת ת     
י ט ט נ י ס  א ש ד ו  ם י ק ו צ י     
    
1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - מ"ס 051 הבוגמ םלוה תמילבל ימוג יחטשמ   01.07.0010

   189.00 ר"מ ר"מ   
    
1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - מ"ס 002 הבוגמ םלוה תמילבל ימוג יחטשמ   01.07.0020

   195.93 ר"מ ר"מ   
    
1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - מ"ס 052 הבוגמ םלוה תמילבל ימוג יחטשמ   01.07.0030

   204.12 ר"מ ר"מ   
    

   405.72 ר"מ 1 ל ריחמ - םייק חטשמב )ר"מ 02 דע( ימוג ינוקית ר"מ  01.07.0040
    

    82.53 ר"מ 1 ל ריחמ - השרומ רתאל יוניפ ללוכ ,דיחא/ימוג יחטשמ קוריפ ר"מ  01.07.0050
    
- מ"ס 042 הבוגמ םלוה תמילבל ההובג תופיפצב יטטניס אשד יחטשמ   01.07.0060

   170.10 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ ר"מ   
    
- מ"ס 003 הבוגמ םלוה תמילבל ההובג תופיפצב יטטניס אשד יחטשמ   01.07.0070

   178.92 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ ר"מ   
    
- מ"ס 042 הבוגמ םלוה תמילבל תינוניב תופיפצב יטטניס אשד יחטשמ   01.07.0080

   164.43 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ ר"מ   
    
- מ"ס 003 הבוגמ םלוה תמילבל תינוניב תופיפצב יטטניס אשד יחטשמ   01.07.0090

   173.25 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ ר"מ   
    

 2,415.42 ההובג תופיפצב יטטניס אשד חטשמב םיעבצ 4 דעו ר"מ 0.3 דע הקיפרג 'חי  01.07.0100
    

 3,810.24 ההובג תופיפצב יטטניס אשד חטשמב םיעבצ 6 דעו ר"מ 0.4 דע הקיפרג 'חי  01.07.0110
    

 6,032.88 ההובג תופיפצב יטטניס אשד חטשמב םיעבצ 9 דעו ר"מ 0.9 דע הקיפרג 'חי  01.07.0120
    

קובץ: מחירון אחזקת מתקני מ   .../013 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

13/10/2020
דף מס':     013 ןוריחמ

קחשמ ינקתמ תקזחא 10 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

 3,022.11 ר"מ 2 * 2 לע הלעי אלש חטשב יטטניסה אשדה חטשמב וגול וא בותיכ 'חי  01.07.0130
    
ל ריחמ - םייק חטשמב )ר"מ 02 דע( ההובג תופיפצב יטטניס אשד ינוקית   01.07.0140

   405.72 ר"מ 1 ר"מ   
    
ל ריחמ - םייק חטשמב )ר"מ 02 דע( תינוניב תופיפצב יטטניס אשד ינוקית   01.07.0150

   362.88 ר"מ 1 ר"מ   
    

    68.04 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - יוניפ ללוכ יטטניס אשד יחטשמ קוריפ ר"מ  01.07.0160
    
- מ"ס 051 הבוגמ םלוה תמילבל ,)%001( דיחא רמוחמ שימג חטשמ   01.07.0170

   255.15 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ ר"מ   
    
- מ"ס 002 הבוגמ םלוה תמילבל ,)%001( דיחא רמוחמ שימג חטשמ   01.07.0180

   266.49 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ ר"מ   
    
- מ"ס 052 הבוגמ םלוה תמילבל ,)%001(  דיחא רמוחמ שימג חטשמ   01.07.0190

   280.98 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ ר"מ   
    
םייק חטשמב )ר"מ 02 דע( )%001( דיחא רמוחמ שימג חטשמל םינוקית   01.07.0200

   413.91 ר"מ 1 ל ריחמ - ר"מ   
    

   825.30 דיחא רמוחמ שימג/ימוג חטשמב םיעבצ 3 דעו מ"ס 05/05 דע הקיפרג 'חי  01.07.0210
    

 1,157.31 דיחא רמוחמ שימג/ימוג חטשמב םיעבצ 3 דעו מ"ס 001/001 דע הקיפרג 'חי  01.07.0220
    

 3,302.46 דיחא רמוחמ שימג/ימוג חטשמב םיעבצ 3 דעו מ"ס 001/004 דע הקיפרג 'חי  01.07.0230
    
ם י פ ל ח  - ם י י ל ל כ  ד ו ס י  י ב י כ ר מ  80.10 ק ר פ  ת ת     
    

   170.10 דרו הלע תדנדנל בשומ 'חי  01.08.0010
    

   606.69 תויולת תודנדנב תוטועפל בשומ 'חי  01.08.0020
    

   379.89 היולת הדנדנל בשומ 'חי  01.08.0030
    

 5,290.11 רופיצל ןק בשומ 'חי  01.08.0040
    

   606.69 עונענ ןקתמל ץיפק 'חי  01.08.0050
    

   754.11 דחא ץיפק לע עונענ ןקתמל יטסלפ רמוחמ תומד 'חי  01.08.0060
    

   453.60 )םיקלח ינשמ תבכרומ הדיחי לכ( הרהנמ תשלגמל קבח 'חי  01.08.0070
    

 1,927.80 הגמוא ןקתמל בשומ 'חי  01.08.0080
    

    73.71 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - הגמוא ןקתמל לבכ רטמ  01.08.0090
    

 2,835.00 הגמוא ןקתמל ןלחז לולכמ 'חי  01.08.0100
    
    

קובץ: מחירון אחזקת מתקני מ   .../014 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

13/10/2020
דף מס':     014 ןוריחמ

קחשמ ינקתמ תקזחא 10 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    31.50 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - מ"מ 8-6 הטסורינמ תינקית תרשרש רטמ  01.08.0110
    

   379.89 תרגסמ אללו םוינימולאמ רתא טלש 'חי  01.08.0120
    

 1,134.00 הדלפ דומע םע תרגסמ ללוכ םוינימולאמ רתא טלש 'חי  01.08.0130
    

 1,287.09 םייתשק הדלפ ידומע םע תרגסמ ללוכ םוינימולאמ יתשק רתא טלש 'חי  01.08.0140
    

 1,287.09 הדלפ דומעו תרגסמ ללוכ םוינימולאמ שמתשמל עדימ טלש 'חי  01.08.0150
    

   453.60 בשומל בג תנעשמ 'חי  01.08.0160
    

   510.30 רשוכ ןקתמל בשומ 'חי  01.08.0170
    

   283.50 לגר ףכ ךרדימ 'חי  01.08.0180
    

   226.80 ןקתמל ימוג לילג 'חי  01.08.0190
    

   113.40 הזיחא תוידי 'חי  01.08.0200
    

   623.70 רשוכ ינקתמב תכתמ וא סלגרביפ תטלפ 'חי  01.08.0210
    

   198.45 םיינפוא ןקתמל לדפ 'חי  01.08.0220
    

 1,360.80 אסרוכל תלוקשמ 'חי  01.08.0230
    

   567.00 הביכש חטשמ 'חי  01.08.0240
    

   283.50 תלוקשמל רוצעמ 'חי  01.08.0250
    

   113.40 עורזל ןיפ 'חי  01.08.0260
    

   850.50 רשוכ ןקתמל יזכרמ דומע 'חי  01.08.0270
    

   226.80 םיבסימ 'חי  01.08.0280
    

   113.40 בסימל יוסיכ 'חי  01.08.0290
    

 1,020.60 ישוק תוגרד ררוב םע תילוארדיה הנכוב 'חי  01.08.0300
    

   226.80 די יזחאמ 'חי  01.08.0310
    

   850.50 תכתממ די עורז 'חי  01.08.0320
    

   850.50 תכתממ תילגר 'חי  01.08.0330
    

   396.90 רפוטס 'חי  01.08.0340
    
    
    

קובץ: מחירון אחזקת מתקני מ   .../015 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



חותיפה ףגא - הדוהי הטמ תירוזא הצעומ
0080099-20:סקפ 3380099-20:לט
 

13/10/2020
דף מס':     015 ןוריחמ

קחשמ ינקתמ תקזחא 10 קרפ
    
ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ר ש ו כ  י נ ק ת מ ו  ם י ק ח ש מ  י נ ק ת מ  ץ ו פ י ש ו  ה ק ז ח א  90.10 ק ר פ  ת ת     
    

   202.50 )פ"צש( חותפ ירוביצ חטשב םיקחשמ רתא לש תישדוח הקזחא שדוח 01.09.0010
    

   170.10 ס"יב/ י"נגב םיקחשמ רתא לש תישדוח הקזחא שדוח 01.09.0020
    
ם י ק ח ש מ  י נ ק ת מ  ר ת א  ן ו נ כ ת  י פ ל  ע ו צ י ב  01.10 ק ר פ  ת ת     
    

 1,458.00 'פמוק .םינקתמה חטש אתב םיקחשמ ינקתמל עוציבו ןונכת 01.10.0010
    
ת ו י ל ל כ  ת ו ד ו ב ע  11.10 ק ר פ  ת ת     
    
לכ ללוכ ותומדקל בצמ תרזחהו םידדוב קחשמ ינקתמ יוניפו קורפ   01.11.0010

   300.00 )תחא הדיחיל ריחמ( םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה 'חי   
    
לכ ללוכ ותומדקל בצמ תרזחהו םיבלושמ קחשמ ינקתמ יוניפו קורפ   01.11.0020

   900.00 )תחא הדיחיל ריחמ( םלשומ עוציבל תושורדה תודובעה 'חי   
    
בצמ תרזחהו)'וכו הפש ןבא /ןג ןבא/ץע( אוהש גוס לכמ םוחית יוניפו קורפ   01.11.0030
הדימ תדיחיל ריחמ -םלשומ עוציבל תשורדה תודובעה לכ ללכ ותומדקל    

    30.00 א"מ לש רטמ   
    
תדיחיל ריחמ - )ר"מ 07 דע( מ"מ 6 יבועב הדלפ תשר םע ןוטב חטשמ   01.11.0040

   178.20 ר"מ 1 לש הדימ ר"מ   
    
תדיחיל ריחמ - )ר"מ 07 לעמ( מ"מ 6 יבועב הדלפ תשר םע ןוטב חטשמ   01.11.0050

   151.20 ר"מ 1 לש הדימ ר"מ   
    
1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - מ"ס 02 בחורב הדלפ תשר םע ןוטב תרוק   01.11.0060

 1,134.00 ק"מ ק"מ   
    

   275.40 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - תיארפ ןבאמ היינב ר"מ  01.11.0070
    
1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - עופיש םע מ"ס 52X71 ןוטבמ ןג/ הפש ןבא   01.11.0080

   110.00 א"מ רטמ   
    

    24.30 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - יטרדנטס אל ןווגב ןג ןבאל תפסות רטמ  01.11.0090
    

    24.30 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - לגועמ רומיגב ןג ןבאל תפסות רטמ  01.11.0100
    

    64.80 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - ץע ילגרסמ םוחית רטמ  01.11.0110
    

    81.00 מ"מ 04 בחורב םוינימולאמ רמג ףס 'חי  01.11.0120
    

   202.50 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - ימוגמ םירוויעל ןומיס חטשמ רטמ  01.11.0130
    
ריחמ - רשואמ תלוספ רתאל םייוניפו ,ימוגמ םירוויעל ןומיס חטשמ קוריפ   01.11.0140

    48.60 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל רטמ   
    

   243.00 א"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - םירוויעל ןומיס ינבא רטמ  01.11.0150
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תדיחיל ריחמ - רשואמ תלוספ רתאל םייוניפו ,םירוויעל ןומיס ינבא קוריפ   01.11.0160
    65.00 א"מ 1 לש הדימ רטמ   

    
   575.00 ר"מ 1 ל ריחמ חטש תהבגהו םוחיתל תויקוצ ר"מ  01.11.0170

    
   324.00 ק"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - רוזיפ ללוכ ינקית לוח תקפסא ק"מ  01.11.0180

    
1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - רוזיפ ללוכ ינקית "תימושמוש" ץצח תקפסא   01.11.0190

   284.00 ק"מ ק"מ   
    

   138.00 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ יטטניס אשד ר"מ  01.11.0200
    
ריחמ - רשואמ תלוספ רתאל םייוניפו ,טלפסאו ןוטב יחטשמ ,תורוק קורפ   01.11.0210

   118.00 ןוט תדיחיל ןוט   
    

 1,944.00 םויל ריחמ - ןורפחמ - רוטקרט תלעפה ע"י  01.11.0220
    

 2,916.00 םויל ףונמ תיאשמ תלעפה ע"י  01.11.0230
    

 3,402.00 םויל ריחמ - )וקיימ( ןוטב תבאשמ תיאשמ תלעפה ע"י  01.11.0240
    

   972.00 רשואמ תלוספ רתאל יוניפ ללוכ תלוספ םע הלוכמ תלבוה 'חי  01.11.0250
    

   162.00 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - לוח תבכש ללוכ תבלתשמ ןבא תחנה ר"מ  01.11.0260
    
ריחמ - ןמוטיב סוסיר ללוכ מ"ס 5 יבועב טלפסא /ןוטב תבכש תחנה   01.11.0270

    97.20 ר"מ 1 לש הדימ תדיחיל ר"מ   
    
תדיחיל ריחמ - תושרה י"ע רשואמ רתאל יוניפ ללוכ קמוע לכל הריפח   01.11.0280

   113.40 ק"מ 1 לש הדימ ק"מ   
    
1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - רקובמ קודיה ללוכ ,יבוע לכב 'א גוסמ עצמ   01.11.0290

   178.20 ק"מ ק"מ   
    
1 לש הדימ תדיחיל ריחמ - רקובמ קודיה ללוכ ,יבוע לכב 'ב גוסמ עצמ   01.11.0300

   137.70 ק"מ ק"מ   
    

    37.00 ק"מ 1 -ל ריחמ . לוח חוחית ק"מ  01.11.0310
    

    50.00 ק"מ 1 -ל ריחמ . ןקת יפל לוח ןוניס ק"מ  01.11.0320
    

    33.00 ר"מ 1 -ל ריחמ -ר"מ 002 דע חטשב יטטניס אשדל השרבה ר"מ  01.11.0330
    

    30.00 ר"מ 1 -ל ריחמ -ר"מ 002 לעמ חטשב יטטניס אשדל השרבה ר"מ  01.11.0340
    

    57.00 'פמוק ר"מ 002 דע חטשב השרבה ללוכ יטטניס אשדל ץרווק לוח יולימו הקפסא 01.11.0350
    
002 לעמ חטשב השרבה ללוכ יטטניס אשדל ץרווק לוח יולימו הקפסא   01.11.0360

    54.00 'פמוק ר"מ  
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םעטמ חקפמ רושיאב( תויעוצקמ ןוקיתו ץופיש תודובעל הדובע תעש   01.11.0370
    95.00 )דבלב הצעומה ע"ש   

    
הצעומה םעטמ חקפמ רושיאב(  דיחי רתאל ריחמ -ךמסומ תושיגנ ץעוי   01.11.0380

 1,620.00 )דבלב 'חי   
    
הצעומה םעטמ חקפמ רושיאב( דיחי רתאל ריחמ -ךמסומ תוחיטב ץעוי   01.11.0390

 1,620.00 )דבלב 'חי   
    
םעטמ חקפמ רושיאב( דיחי רצומל ריחמה - ךמסומ רוטקורטסנוק רושיא   01.11.0400

 1,215.00 )דבלב הצעומה 'חי   
    

   729.00 רתאל י"תמ תקידב 'חי  01.11.0410
    
חקפמ רושיאב( רחא/יטטניס אשד/ימוג, תוחיטב יחטשמל םלוה תקידב   01.11.0420

 1,296.00 )דבלב הצעומה םעטמ 'חי   
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