
965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020 תויומכ בתכ
דף מס':     001 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
0.2 ק ר פ  ת ת  00.20 ק ר פ  ת ת       
      
    .  
      
03-ב גוסמ םה םינוטבה לכ :הרעה      
      
תוכימתהו םימוגיפה לכ לולכי ןוטבה ריחמ      
אלו הקיצילו תונספטל שורדה הבוגל םישורדה      
. הבוגב הדובעל תפסות לכ היהת      

0.2 קרפ תת 00.20 כ"הס            
      
ת ו א ס נ ו ל כ  ת ק י צ י ו  ח ו ד י ק  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
תטישב תואסנולכ תקיציו חודיק/הריפח     02.01.0010
,'מ 0.41 דע קמועל מ"ס 54 רטוק לייפורקימה      
י"ע  רטמ 0.1 ךרואב הדרפה ללוכ ריחמה      
לכל תינוס הקידב לולכי ריחמה ,יטסלפ לוורש      

 37,200.00   310.00   120.00 .תואסנולכה רטמ   
 37,200.00 תואסנולכ תקיציו חודיק 10.20 כ"הס  

      
ד ו ס י  ת ו ר ו ק ו  ם י פ צ ר מ  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
לעמ םינוש םיכתחב רשקו דוסי תורוק תקיצי     02.04.0010
לש ףצקומ ןרטסילופמ "םיניכס יזגרא"      
םיווקב ,דרפנב ודדמיש ,ע"ש וא "דיבילופ"      

  4,200.00 1,050.00     4.00 .םילגעתמו םירשי ק"מ   
      
לעמ , מ"ס 02 יבוע היולת ןוטב תפציר תקיצי     02.04.0020
לש ףצקומ ןרטסילופמ "םיניכס יזגרא"      
ריחמה . )דרפנב ודדמיש( ע"וש וא "דיבילופ"      
דע רשקה תורוק ןיב ותחנהו יולימ תאבה ללוכ      

  7,200.00   160.00    45.00 .דיבילופה יזגרא תיתחתל ר"מ   
      
ןרטסילופמ "םיניכס יזגרא" רודיסו תקפסא     02.04.0030
הפצירל תחתמ ,ע"ש וא "דיבילופ" לש ףצקומ      

  1,890.00    45.00    42.00 .מ"ס 02 יבוע ר"מ   
      
ןרטסילופמ "םיניכס יזגרא" רודיסו תקפסא     02.04.0040
תורוקל תחתמ ,ע"ש וא "דיבילופ" לש ףצקומ      

  1,050.00    30.00    35.00 .מ"ס 04-02 בחור רטמ   
 14,340.00 דוסי תורוקו םיפצרמ 40.20 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  60.20 ק ר פ  ת ת       
      
דע מ"ס 02 יבועב תוריקב -03ב ןוטב תקיצי     02.06.0010

 14,400.00 1,200.00    12.00 .תוינכותה יפל ד"ממה תוריק תוברל מ"ס 04 ק"מ   
      

 14,400.00 60.20.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../002 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     002 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 14,400.00 מהעברה      

      
      
תונוש ךתח תודימב םילדב ןוטב ידומע תקיצי     02.06.0020
סקדא רקלק לולכי ריחמה .תוינכותה יפל      

 15,000.00 1,500.00    10.00 תוינכותה יפל דודיבל ק"מ   
 29,400.00 םידומעו תוריק 60.20 כ"הס  

      
ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  80.20 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 03 יבועב , תיביסמ ןוטב תורקת תקיצי     02.08.0010

 97,500.00   325.00   300.00 . +00.3 סלפמב ר"מ   
      

 75,400.00   290.00   260.00 . מ"ס 22 יבועב  )גג( הרקת ךא ל"נכ ר"מ  02.08.0020
      
תורקתל תונוילע ,תונותחת גג תורוק תקיצי     02.08.0030
מ"ס 02  לש ילמינימ בחורב םיקעמ ללוכ ל"נה      
חטשמ רמגו ןוילעה קלחב הטילב םג ללוכ      

  6,750.00 1,350.00     5.00 .לק עופישב ןוילע ק"מ   
      
םהינימל -03ב ןוטב םיזינרכו תורוגח תקיצי     02.08.0060

  6,000.00 1,500.00     4.00 .תוינכותה יפל ק"מ   
      
, ןיינבה יקלח לכב םיטסדופו תוגרדמ תקיצי     02.08.0070
תוגרדמה לש םיינישה תא תללוכ תומכה      

  9,100.00 1,300.00     7.00 . תוינכותה יפל תודימב ק"מ   
      

 94,300.00 4,100.00    23.00 004W-פ קזוח ךיתר עלוצמ ןיינב לזרב ןוט  02.08.0080
289,050.00 תוגגו תורקת 80.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

369,990.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../003 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     003 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
0.4 ק ר פ  ת ת  00.40 ק ר פ  ת ת       
      
    .  
      
הז קרפב םילולכה םיפיעס יריחמ :הרעה      
תויכנאו תויקפוא ןוטב תורוגח םג םיללוכ      
תוריק.ןויזו ןוטב םע )סימופ( הלעת יקולבו      
,ןוטבה תקיצי ינפל תונבהל םיבייח םיקולבה      
ךתחב תוברטש תקיצי עצבי ןלבקה ,אל םאו-      
םידומעהמ םיצוק תאצוה ךות מ"ס 02 ילמינימ      
היהת הדובעה לכו הבוגל מ"ס 02 לכ 8" רטוק      
.ןלבקה ח"ע      

0.4 קרפ תת 00.40 כ"הס            
      
ץ ו ח  ת ו ר י ק  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
04 יבועב גנוטיא  יקולבמ ץוח תוריק תינב     04.01.0020

 16,600.00   415.00    40.00 .ךרוצה תדימב תוברטש ללוכ מ"ס  מ"ס ר"מ   
      
יפל מ"ס 22 וא 02 תוריק יבוע ךא ל"נכ     04.01.0030

 40,000.00   200.00   200.00 . תוינכותה ר"מ   
 56,600.00 ץוח תוריק 10.40 כ"הס  

      
ם י נ פ  ת ו ר י ק  20.40 ק ר פ  ת ת       
      
םילולח ןוטב יקולבמ םינפ תוציחמ תינב     04.02.0010
תדימב תוברטש ללוכ מ"ס 04/02/01 תודימב      
תוינכות י"פע תורוצו םידוביע ללוכ.ךרוצה      

 35,000.00   125.00   280.00 .תותיזחו ר"מ   
      
םילולח ןוטב יקולבמ םינפ תוציחמ תינב     04.02.0020
תדימב תוברטש ללוכ מ"ס 04/02/02 תודימב      

  1,550.00   155.00    10.00 .ךרוצה ר"מ   
 36,550.00 םינפ תוריק 20.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 93,150.00 הינב תודובע 40 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../004 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     004 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  50 ק ר פ       
      
0.5 ק ר פ  ת ת  00.50 ק ר פ  ת ת       
      
םוטיאה תודובע עוציבל תויחנה      
      
ץעוי תויחנה יפ לע ועצובי תודובעה לכ      
ילארשי ןקתו קוח לכל ףופכבו םוטיאה      
היחנה וא/ו םאות ןקת ןיאו הדימב ,םייטנוולר      
תויחנהה יפ לע ויהי תודובעה ץעויה לש      
.הנורחא הרודהמ ,"לוחכה רפס"ב      
      
י"פע ויהי םוטיאה תודובעל ןלבקה תוירחא      
."רכמה קוח"ב טרופמכ ןכו ל"נה םינקתה      
תנכה ביט תא אדוול םוטיאה ןלבק תוירחאב      
ורושיא הווהת ודי לע חטשה תלבק ,תיתשתה      
.תיתשתה תוניקתל      
      
הקיטקרפה בטימ יפל הנעצובת תונכהה      
,ןלהל םיפיעסב שרדנל םאתהב ,הבוטה      
.חקפמה תויחנהל םאתהבו טרפמב      
      
תא םייפיצפסה םיפיעסב תוללוכ תודובעה      
רזעה ירמוח לכו םירמוחה לכ תקפסא      
תקיטקרפל םאתהב םישרדנה םיטרופמה      
,)"רמיירפ"( דוסי תוחירמ ןוגכ ,התואנ הדובע      
וטרופ רשא םירמוחו תודובע דבלמ ,תאזו      
ןלהל תויומכה בתכב םידרפנ םיפיעסב      
.הנודנה הדובעל תודעוימו      
      
.תויפח תוללוכ ןניאו יקפוא לטיהב תודידמה      
      
רחאל קר ךרע יווש םירמוחב שמתשהל ןתינ      
יכ ,שגדוי.םוטיאה ץעוי לש בתכב רושיא      
םא אלא ,ריחמ תפסות אלל ויהי תופולחה      
.חקפמה רושיאבו ,שארמ תרחא םכוס      
      
תוקידבה תולע תא םג תוללוכ תודובעה תויולע      
)הרטמה ,הפצה ןוגכ( תושרדנה תולבוקמה      
.דרפנב ןרובע םלושי אלו      
      
םיזוקינ, "רמלד" זוקינ לש תודובעה לכ      
ללוכ אבס לקמ,םוינימולא יליגרס,םילופכ      
אלו , םינושה הדחי יריחמב לולכ לכה .תויבוק      
תודובעןיגב םיגירח וא ריחמ תפסות רשפאתת      
הלא םירמוחו      

0.5 קרפ תת 00.50 כ"הס            
      
      
      
      

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../005 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     005 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ב ו ט ר  ם י ר ד ח  ם ו ט י א  40.50 ק ר פ  ת ת       
      
ךא ,דבלב תויביטקודניא ןה תומושרה תויומכה      
ועצובי EDAM SA םיטוטרשו תויפוס תודידמ      
ןימזמה. חקפמה י"ע הנרשואתו ןלבקה י"ע      
עוציבל תויומכה תא לידגהל וא ןיטקהל יאשר      
.ויניע תואר יפל םימלש םיפיעס לטבלו      
      
תרנצ תחנה ינפל :הנושאר םוטיא תכרעמ     05.04.0002
יבועב שמגומ ילוארדיה טנמצ תוחירמ תיקפוא      
י"ע בתכבו שארמ רשואי םוטיאה רמוח .מ"מ 2      

    448.00    32.00    14.00 .}הדובע+רמוח,ןוטב הדמ תוברל{.ץעויה ר"מ   
      
תוחירמב םוטיא :הינש םוטיא תכרעמ     05.04.0005
תרבח לש B.P ןוגכ ינמוטיב ןתירואילופ      
לש ללוכ יבועב )ןדילופ י"ע קוושמ( הקימיכלא      
תוריקה יבג לע םג הלעי םוטיאה .מ"מ 2      

  1,540.00   110.00    14.00 .מ"ס 51 לש הבוגל ר"מ   
      

    375.00    25.00    15.00 ןוטבמ 5*5 תוקלור ר"מ  05.04.0006
      

    210.00    15.00    14.00 םוטיאה תבכשל םאות רמיירפ ר"מ  05.04.0007
  2,573.00 םיבוטר םירדח םוטיא 40.50 כ"הס  

      
ן ו ט ב  ר מ ג ב  ן ו י ל ע  ג ג  ם ו ט י א  50.50 ק ר פ  ת ת       
ה נ ג ה       
      
ףסומ םע מ"ס 5X5 ,ןוטבמ  תוקלור בוציע     05.05.0001

  1,900.00    25.00    76.00 ירמילופ רטמ   
      
הבכשה תא םאותה ינמוטיב רמיירפ םושיי     05.05.0002

  4,290.00    15.00   286.00 ר"מ/םרג 052-כ לש תומכב האבה ר"מ   
      
תבכעמ הבכשב יביטקורטסנוקה ןוטבה םוטיא     05.05.0003

  4,862.00    17.00   286.00 ר"מ/ג"ק 2 לש תומכב 57/52 ןמוטיב ,םידא ר"מ   
      
הבכשה תא םאותה ינמוטיב רמיירפ םושיי     05.05.0006

  4,290.00    15.00   286.00 ר"מ/םרג 052-כ לש תומכב האבה ר"מ   
      
מ"מ 2 יבועב "םוגילופ" ןוגכ ירמילופ ןמוטיב     05.05.0007

 11,440.00    40.00   286.00 .םוטיב לש ר"מ   
      
,מ"מ 5 יבועב R גרד SBS תינמוטיב העירי     05.05.0008
יאצומל ןוטב תויבוקו םיזקנ יביבס םוטיא ללוכ      

 18,590.00    65.00   286.00 תרנצ ר"מ   
      

  4,862.00    17.00   286.00 ר"מ/םרג 002 ליטסכטואיג ר"מ  05.05.0009
      

  1,430.00     5.00   286.00 מ"מ 2.0 יבועב ןליתאילופ תבכש ר"מ  05.05.0010
      

 51,664.00 50.50.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../006 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
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08/06/2020
דף מס':     006 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 51,664.00 מהעברה      

      
      
אלל ,מ"ס 5-4 יבועב ,02 -ב הנגה ןוטב תבכש     05.05.0011

  7,150.00    25.00   286.00 .ןויז ר"מ   
      

  4,180.00    55.00    76.00 .םירושימ ישגפמ לכב יופיחו קוזיח תועירי רטמ  05.05.0012
      
ירבעמל םוטיאל לוורש -ריווא רוניצ םוטיא     05.05.0013
,)לוגלמ קפס( ךופה RIA םוטיזיא :גוסמ תרנצ      

    150.00   150.00     1.00 הקעמה גניפוקב יטנמצ םוטיא ללוכ 'חי   
 63,144.00 הנגה ןוטב רמגב ןוילע גג םוטיא 50.50 כ"הס  

      
ץ ו ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  60.50 ק ר פ  ת ת       
      
יתשב ומטאי ,חיט םיפוחמה תוריק םוטיא      05.06.0001
.מ"מ 2 לש ללוכ יבועב ילוארדיה טנמצ תובכש      
,םינוש םירזיבא ביבס םוטיא תללוכ הדובעה      
לע "המיטא קיטסמ"ב ,עוביקה ירזיבא ןוגכ      
תבכש שוביי רחאל םשוימה ןתירואילופ סיסב      

  8,320.00    32.00   260.00 .םוטיאה ר"מ   
      
F-03 גוסמ ןריטסילופ תוטלפ - ימרת דודיב     05.06.0004

  8,800.00    40.00   220.00 .םוטיאה תבכשל קבדומ ר"מ   
      
הבכשה תא םאותה ינמוטיב רמיירפ םושיי     05.06.0006

  3,300.00    15.00   220.00 ר"מ/םרג 052-כ לש תומכב האבה ר"מ   
 20,420.00 ץוח תוריק םוטיא 60.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 86,137.00 םוטיא 50 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../007 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     007 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ת ל ד  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
1Aטירפ .מ"ס 002/001 יפנכ וד תוריש ןורא     06.01.0060

  4,800.00 1,200.00     4.00 .המישרה טרופמכ טלפמוק לכה .תומישרב 'חי   
  4,800.00 תורגסמ תותלד 10.60 כ"הס  

      
ת ו ר ג נ  ת ו ת ל ד  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס012/051 תודימב תגגוזמ תיפנכ וד תלד     06.03.0001
טרופמכ טלפמוק לכה .תומישרב 1A טירפ      

  7,000.00 7,000.00     1.00 המישרב 'חי   
      
טירפ מ"ס 012/08 תודימב תיפנכ דח תלד     06.03.0002

 17,500.00 3,500.00     5.00 המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .תומישרב1B 'חי   
      
טירפ מ"ס 012/011 תודימב תיפנכ דח תלד     06.03.0003

  7,000.00 3,500.00     2.00 המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .תומישרב 3B 'חי   
      
1D טירפ מ"ס 012/001 םיתורישל הסינכ תלד     06.03.0010

  3,500.00 3,500.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .תומישרב 'חי   
      
012/09 תודימב םיבוטר םירדחל הסינכ תלד     06.03.0020
טלפמוק לכה .תומישרב 1G טירפ מ"ס      

  3,500.00 3,500.00     1.00 המישרב טרופמכ 'חי   
      
.תומישרב 1F טירפ מ"ס 012/09 תודימב תלד     06.03.0030

  3,500.00 3,500.00     1.00 .המישרב טרפומכ טלפמוק לכה 'חי   
      
תודימב הפסרט תוציחמ יושע םיתוריש את     06.03.0050
לכה .תומישרב 11T טירפ מ"ס 012/071/09      

  4,200.00 2,100.00     2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
1C טירפ מ"ס012/051 תודימב תיפנכ וד תלד     06.03.0060

 12,800.00 6,400.00     2.00 המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .תומישרב 'חי   
 59,000.00 תורגנ תותלד 30.60 כ"הס  

      
ת ו ק ע מ  40.60 ק ר פ  ת ת       
      
עובו ןוולוגמ הדלפ רוניצמ דיחי די זחאמ     06.04.0010
ריקב םיקוזיח תוברל 5.1" רטוקב רונתב      
תמישרב A-מ טירפ .רוביחה יוסיכל תוטזורו      

  1,680.00   210.00     8.00 .תורגסמה רטמ   
      
תמישרבBטרפ יפע תוגרדמב לזרב הקעמ     06.04.0030
םיחוטש םיחלפמ בכראומ הקעמה.תורגסמה      
םייעוביר םייכנא תוטומו מ"מ01/04      

 14,400.00   450.00    32.00 .םירוביחה יוסיכל תוטזור ללוכ . מ"מ01/01 רטמ   
      

 16,080.00 40.60.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../008 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     008 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 16,080.00 מהעברה      

      
      

  6,500.00   130.00    50.00 טרפ יפע גגב םיאנכט הקעמ רטמ  06.04.0330
 22,580.00 תוקעמ 40.60 כ"הס  

      
ח ב ט מ  ת ו נ ו ר א  11.60 ק ר פ  ת ת       
      
לוזרפ ,הקיימרופ רמג , טלפמוק חבטמ     06.11.0010
    MULB,  רסיק שיש ,םינוילע תונורא ללוכ,  
לעמ הקימרק יופיח ,זרב + הטסורינ רויכ      
4 חבטמה ךרוא .ילכירדא טרפ יפל לכה .שישה      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .א"מ  
  6,000.00 חבטמ תונורא 11.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 92,380.00 ןמוא תורגסמו תורגנ 60 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../009 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     009 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  ת ר נ צ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
םינבלוגמ הדלפ תורונצ תנקתהו הקפסא     07.01.0001
םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל 04 לוידקס      
ללוכ תוגרבהב וא ךותירב םירבוחמ, םייומס וא      
הנקתהל םישרדנה םיחפסהו םירזיבאה לכ      

  6,970.00    82.00    85.00 .4/3" רטוקב המלש ר"מ   
      

  2,000.00   200.00    10.00 3 רטוקב ךא ל"נכ רטמ  07.01.0002
      
בלוצמ ןליטאילופמ תורוניצ תנקתהו הקפסא     07.01.0003
)P.S( םוינימולא ןיערג םע םימחו םירק םימל      
'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ 61 רטוקב      
םייולג וא םירבעמו תוריקב םיייומס םינקתומ      

  1,320.00    66.00    20.00 .הציחלב רוביח יחפס ללוכ רטמ   
      

    145.00   145.00     1.00 .4/3" ביגש זרב הנקתהו הקפסא 'חי  07.01.0004
      
תינקת שא יוביכ תדמע תנקתהו הקפסא     07.01.0005
021/08 תודימב ןורא ךותב תומלשב תנקתומ      
הפירש זרב ללוכ )דרפנב דדמנה( תוחפל מ"ס      
ג"ק 6 השבי הקבא ףטמ , ץרוטש דמצמ םע 2"      
דמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוק םיקונרז 2,      
ירודכ זרב םע 2" סוסיר /ןוליס קנזמ, ץרוטש      
52 ךרואבו 4/3" רטוקב שימג רונצ םע ןולגלג,      

  3,500.00 3,500.00     1.00 .'מ 'חי   
      
ןגזמל הנכה תדוקנ תנקתהו הקפסא     07.01.0006
םינגזמ זוקינל מ"מ 04 רטוק א"פ רונצללוכה      
יולימב וא םייומס םינקתומ 'מ -01 כ לשךרואב      
הנקתהל םישרדנה םירזיבאהו םיחפסהלכו      

  8,500.00   850.00    10.00 'פמוק .תינכתב ןייוצמכ טרפל םאתהב המלש  
 22,435.00 םימחו םירק םימ תרנצ 10.70 כ"הס  

      
ר ו ר ו ו א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
בויבל ןיליתאילופמ תורונצ תנקתהו הקפסא     07.03.0001
,םייולג םינקתומ E.P.D.H ההובג תופיפצב      
מ"מ011 רטוק רורוואלו עקרקב וא ,םייומס      
תאו םינקתב שרדנה פ"ע תרוקיב תודוקנ ללוכ      
םירזיבאה ,הביצח/הריפחה תודובע לכ      
םלשומ רוביחו הנקתהל םישרדנה םיחפסהו      

  6,600.00   220.00    30.00 .הלעפהל ןכומו רטמ   
      

     78.00    78.00     1.00 .4" רטוק רורווא עבוכ תנקתהו הקפסא 'חי  07.03.0003
      
יולימב וא םייומס םינקתומ ןילפורפילופ תורונצ     07.03.0004

  4,000.00   100.00    40.00 .מ"מ 05 -04 רטוק םיחפס ללוכ רטמ   
 10,678.00 30.70.10 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../010 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     010 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 10,678.00 מהעברה      

      
      
תרוקיב תואספוק תנקתהו הקפסא     07.03.0005
זילפמ הסכמו תרגסמ םע 2X"4" ןילפורפילופמ      

    750.00   250.00     3.00 .עבורמ 'חי   
 11,428.00 רורוואו םיזקנ תכרעמ 30.70 כ"הס  

      
ת ו י ת א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
םיכנל קולבונומ תלסא תנקתהו הקפסא     07.04.0001
,ע"ש וא "הסרח" תרצות 'א גוס ןבלסרחמ      
,יתומכ-וד קיטסלפמ החדה לכימ , 993ט"קמ      
לכ תללוכ הנקתהה .דבכ הסכמובשומ      
תוכרעמל רוביחו םישרדנה םיחפסהוםירזיבאה      
טלפמוק לכה , 2/1 " םימ זרב ,בויבהוםימה      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק .הלעפהל ןכומו ןקתומ  
      
- 'א גוס ןבל סרחמ הלסא תנקתהו הקפסא     07.04.0002
"טראמס" ע"ש וא "הסרח" תרצות      
קיטסלפמ ליגר החדה לכימ , 673ט"קמ84      
לכ תללוכ הנקתהה . דבכ םגד בשומו יתומכ-וד      
רוביחו םישרדנה םיחפסהו , םירזיבאה      
לכה 2/1" םימ זרב , בויבהו םימה תוכרעמל      

  3,600.00 1,800.00     2.00 'פמוק .הלעפהל ןכומ טלפמוק  
      
'א גוס ,ןבל סרחמ הצחר רויכ תנקתהו הקפסא     07.04.0003
85ןרק םגד ,ע"ש וא "הסרח" תרצות      
םירזיבאה לכ תללוכ הנקתהה .221ט"קמ      
םימה תוכרעמל רוביחל םישרדנה םיחפסהו      
ןופיס ,לינ יזרב ,הכימת תולוזנוק ,ןיחולדהו      

  1,485.00   495.00     3.00 'פמוק .הלעפהל ןכומו םלשומ ןקתומ לכה 1 4/1"  
      
םיכנ יתורישל הצחר רויכ תנקתהו הקפסא     07.04.0004

    495.00   495.00     1.00 'פמוק 221 ט"קמ 85 המלפ םגד מ"ס65 לדוגב  
      
םימח םימל בוברע תללוס תנקתהו הקפסא     07.04.0005
תמח תרצות הצחר ירויכל םירקו      
םורכ רמוחמ ע"ש וא 348203 ט"קמ"טסרווא"      
םיחפסהו םירזיבאה לכ תללוכ נקתהה .לקינ      
תכרעמל הרוביחו המלש הנקתהל םישרדנה      

  2,910.00   970.00     3.00 'פמוק .הלעפהל ןכומו םימה  
      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק .םיכנה יתורישל ףונמ תידי םע  זרב ךא ל"נכ 07.04.0006
 10,640.00 תויתאורבת תועובק 40.70 כ"הס  

      
      
      
      
      

 44,503.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../011 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     011 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  02.80 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     08.20.0030

  1,800.00    60.00    30.00 לזרב יקוזיח ללוכ ןבלוגמ לזרב תשרמ רטמ   
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     08.20.0040

  1,980.00    66.00    30.00 לזרב יקוזיח תוברל תנוולוגמ לזרב תשרמ רטמ   
  3,780.00 םיליבומ 02.80 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  03.80 ק ר פ  ת ת       
      
5.2x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0010
וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

    480.00    12.00    40.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
ר"ממ 6x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0020
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק      

    300.00    30.00    10.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
52x4 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0030
]וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  1,460.00    73.00    20.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
דודיב םע ר"ממ 61 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.30.0040
    C.V.P ללוכ וניא ריחמה( תורוניצב םילחשומ  

    400.00    20.00    20.00 )תרנצה רטמ   
      
םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג ןופלט לבכ     08.30.0050

    400.00    20.00    20.00 6.0x2x01 "קזב" תושירדל 'חי   
  3,040.00 םיכילומו םילבכ 03.80 כ"הס  

      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןינבה יקלח לכב תיטסוקא הרקת תקראה     08.40.0010
הלשו ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ תועצמאב      
הקראהה תדוקנ םוקימ ןומיס םע ,תינקית      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק המיאתמ הקבדמ י"ע תיטסוקא הרקתל תחתמ  
      
תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.40.0020
םיגרב ללוכ מ"מ 04X4  ךתחב תיטילורטקלא      

    200.00   200.00     1.00 קוחכ םירוביחו טולש זילפ תועבטו 'חי   
      
לאיצנטופ תאוושהל תדרפנ הקראה תדוקנ     08.40.0030
תשוחנ ךילומו  רטוק  מ"מ  02 ףכירמ רוניצב      
AP ספל דחא הצקב תרבוחמ , ר"ממ 61 דע      
טנמלאל ינשה  הצקבו  תוקראה  זוכרב      

    450.00   150.00     3.00 'פמוק יתכתמה  
  2,650.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 כ"הס  

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../012 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     012 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ח ו ל  06.80 ק ר פ  ת ת       
      
למשח חול הנבמ הנקתהו הלבוה הקפסא     08.60.0010
דע קמועב הדלפ חפמ יושע,רעונ ןודעומ ישאר      
תיתיזח השיג ריקה לע הנקת גהל מ"ס 53      
תוינכתל םאתהב יונב ,תלדו םילנפ םע דבלב      
יספ ,קוזיח יספ ,םילנפ ללוכ ,ינכטה טרפמלו      
דויצ לכ ללוכו ,םייוסיכ ,רפמא 061 הריבצ      

  4,500.00 3,000.00     1.50 הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה רזעה ר"מ   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0020

     80.00    80.00     1.00 הליענ רודיס ללוכ ,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0030

  1,505.00    43.00    35.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0040

  1,800.00   180.00    10.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0050

    220.00   220.00     1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
רפמא 04X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0060
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

    700.00   700.00     1.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
      
רפמא 08x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0070
תימרת הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ      
ללוכ N061SN תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו      

    850.00   850.00     1.00 רשואמ ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות רזע יעגמ 'חי   
      
בצמ םע רפמא 52x3 ףילחמ םרז קספמ     08.60.0080

    150.00   150.00     1.00 קספומ 'חי   
      

    570.00   190.00     3.00 A52 1-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.60.0090
      

    320.00   320.00     1.00 A04 1-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.60.0100
      
רפמא 4.2 יזפ תלת יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.60.0110
רנקולק" תמגודכ רפמא 6.1-4.2 לויכ םוחת םע      

    220.00   220.00     1.00 ע"ש וא MZKP םגד "רלימ 'חי   
      

    360.00   120.00     3.00 רפמא 61 נ"זל O.N 1. דעצ רסממ 'חי  08.60.0120
      

    250.00   250.00     1.00 CA V044/083 הקספה לילס 'חי  08.60.0130
      
03 תושיגר רפמא 04X4 תחפ רסממ     08.60.0140

    960.00   320.00     3.00 A םגד ,רפמאילימ 'חי   
      
      
      

 12,485.00 06.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../013 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     013 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 12,485.00 מהעברה      

      
      
ןשע/שא יוליג תייזכרמ רובע הארתה תדיחי     08.60.0150

    500.00   500.00     1.00 מ"עב הרקב גצמ תרצות B655-OSI-4 םגד 'חי   
 12,985.00 למשח חול 06.80 כ"הס  

      
ם י י ק  ח ו ל ב  ה ד ו ב ע  16.80 ק ר פ  ת ת       
      
םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ םייק חולב הפסוה     08.61.0250
רפמאוליק 63 קותינ רשוכ רפמא 08x3 דע      
תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב      

  1,500.00 1,500.00     1.00 רשואמ ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות N521SN 'חי   
  1,500.00 םייק חולב הדובע 16.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  07.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוגוז 01 לש תודיחיב קזב םגד תונורק יקדהמ     08.70.0010
תוישרד יפל ןופלטה לש םילבכה ירוביח ללוכ      

     50.00    50.00     1.00 קזב תרבח םע םואיתבו 'חי   
      
הספוקב ןקתומ רפמא 52x3 דע טקפ ז"מ     08.70.0020

  1,000.00   200.00     5.00 םימ תנגומ 56PI 'חי   
      
תרצות D-81 םגדכ ט"החת עקת בר תספוק     08.70.0030
םע למשח ת"ב 4 ללוכ ,רשואמ ע"וש וא א.ד.ע      
,,בשחמל ת"ב ,ןופלטל ת"ב ,הנגה יסירת      
- תועובק תוציחמ ללוכו , ןרקמל רומש םוקמ      

    400.00   400.00     1.00 טלפמוק 'חי   
      
תרצות D-71 םגדכ ט"החת עקת בר תספוק     08.70.0040
םע למשח ת"ב 4 ללוכ ,רשואמ ע"וש וא א.ד.ע      
,בשחמל ת"ב ,ןופלטל ת"ב ,הנגה יסירת      

  2,700.00   300.00     9.00 טלפמוק - תועובק תוציחמ ללוכו היזיולטל ת"ב 'חי   
  4,150.00 םירזיבא 07.80 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ מ  ,ה ר ו א ת  י פ ו ג  08.80 ק ר פ  ת ת       
ם ה י ר ז י ב א ו       
      
ותב ןומיסל רתיה םע ויהי הרואתה יפוג לכ      
לע הניקת האלמ הקידב דועת וא ,ףקותב ןקת      
םינקתה ןוכמ ידי      
      
םימושרה תרצותהו םגדהמ ויהי הרואתה יפוג      
םגדמ הרואת יפוג ןיקתהל ןיא .תויומכה בתכב      
ןנכתמהו חקפמהמ בתכב רושיא אלל רחא      
      
      
      
      

08.80.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../014 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     014 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םגד הרקתב עוקש 06/06 עבורמ הרואת ףוג     08.80.0010
ע"וש וא שעג תרצות A83300Z5 דלנאפ      
,K0004-ML0033-W03 דל תרונ ללוכ רשואמ      
שורדה רזעה דויצ לכו tuptuO dexiF רביירד      

  6,300.00   180.00    35.00 הניקת הלעפהו הנקתהל 'חי   
      
םגד הרקתב עוקש 06/06 עבורמ הרואת ףוג     08.80.0020
ע"וש וא שעג תרצות A83300Z5 דלנאפ      
,K0004-ML0044-W04 דל תרונ ללוכ רשואמ      
שורדה רזעה דויצ לכו tuptuO dexiF רביירד      

  4,250.00   250.00    17.00 הניקת הלעפהו הנקתהל 'חי   
      
תרצות LE-206 םגד םידל םוריח ת"ג     08.80.0030
דל תרונ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא טיילורטקלא      

  4,200.00   280.00    15.00 הנקתה הבוגל המיאתמ השדע םע W3 'חי   
      
ףיעס הרואת ףוג רובע ריחמ תפסות     08.80.0040

     70.00    70.00     1.00 תינוציח הנקתהל ךא 05.08.80 'חי   
      
דל וקד םגד הרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג     08.80.0050
ללוכ ,רשואמ ע"וש וא שעג תרצות 522 לוגע      
,רביירד ,K0004-mL0041-W81 דל תרונ      
םישורדה רזעה דויצו םירזיבאה לכ ללוכו      

    480.00   120.00     4.00 הניקת הלעפהו הנקתהל 'חי   
      
ללוכ ,שעג תרצות W12 רובת םגד הרואת ףוג     08.80.0060
לכ ללוכו K0004-mL0061-W12 דל תרונ      

  1,500.00   250.00     6.00 הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה רזעה דויצ 'חי   
      
תרצות DEL 8 ץח םגד םוריח תרואתל ףוג     08.80.0070
,לקינ רבצמ ללוכה ,רשואמ ע"וש וא שעג      
תורונו הרקב תרונ ,ןעטמ ,הלעפה תכרעמ      
השירד יפל םיאתמ טוליש ללוכו ,DEL גוסמ      

    700.00   350.00     2.00 טלפמוק 'חי   
      
םגד הרקתב עוקש 06/021 הרואת ףוג     08.80.0080
ע"וש וא שעג תרצות 74T5555 דלאטנפ      
,K0004-ML0027-W95 דל תרונ ללוכ רשואמ      
שורדה רזעה דויצ לכו tuptuO dexiF רביירד      

  1,000.00   500.00     2.00 הניקת הלעפהו הנקתהל 'חי   
 18,500.00 םהירזיבאו תורונמ ,הרואת יפוג 08.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../015 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     015 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש ו  ת ו ד ו ק נ  09.80 ק ר פ  ת ת       
      
יכילומב יזפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.90.0010
    EPLX םילבכ וא RF/YX2N 5.1 ר"ממ,  
וא/ו ,רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ      
ללוכ , ןורירמ רוניצ וא תולעתב םילבכב      
וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת םינקתומ תרנצה      
ףוליח וא לופכ/דיחי רואמל ז"מ ןכו תורקתב      
םגד ראומ ןצחל וא םימ ןגומ וא בלצ וא      
    METSYS הדימב( הרונמ תיב ,סיווג תרצות  

 10,920.00   130.00    84.00 םלשומ לכה )שורדו 'קנ   
      
יכילומ היושע תמלשומ רפמא 61 ת"ב תדוקנ     08.90.0020
    EPLX ילבכ וא RF/YX2N 5.2 ר"ממ  
וא/ו רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ      
עקש ןכו , ןורירמ רוניצ וא/ו תולעתב םילבכב      
סיווג תרצות METSYS םגד דיחי רפמא 61      
,םוינימולא/קיטסלפ תלעתב וא ט"הת ןקתומ      

  4,800.00   160.00    30.00 םלשומ לכה 'קנ   
      

    550.00    55.00    10.00 םימ ןגומ ת"ב רובע ת"ב תדוקנל תפסות 'קנ  08.90.0030
      
רובע 030.09.80 ףיעס ת"ב תדוקנל תפסות     08.90.0040

    500.00    50.00    10.00 ט"הע/ט"הת לופכ ת"ב 'קנ   
      
תחא הדיחיב ת"ב 4 רובע ת"ב תדוקנל תפסות     08.90.0050

     75.00    75.00     1.00 וקסינ תרצות 4N םגד ט"הע 'קנ   
      

  1,200.00   120.00    10.00 יפוס רזיבא אלל ךא ,ל"נכ ת"ב תדוקנ 'קנ  08.90.0060
      
יבטוק וד ז"מ ללוכ ילמשח םימ דודל הדוקנ     08.90.0070
,סיווג תרצות METSYS םגד ןומיס תרונמו      
םילחשומ ר"ממ YX2N 5.2X3 לבכ ללוכ      
תחתמ וא/ו ט"הת מ"מ 61 רטוק ףכירמ תרנצב      
היולג ןורירמ תרנצב וא/ו תורקתב וא/ו ףוצירל      
לכה םימה דודל ילמשח רוביח ללוכ ,חיטה לע      

    160.00   160.00     1.00 טלפמוק םלשומ 'קנ   
      
ר"ממ 5.2x3 םיכילומב יליע ןגזמל הנכה תדוקנ     08.90.0080
- ןגזמל עקש ןכו ,ט"הת רטוק מ"מ 02 תרנצו      

  2,800.00   280.00    10.00 טלפמוק 'קנ   
      
02 ףכירמ רוניצ היושע היזיולטל הנכה תדוקנ     08.90.0090
עקש ,6GR ילאיסקאוק לבכ םע מ"מ      
סיווג תרצות METSYS םגד היזיולטל      
וקה לכ  ,תופעתסה תואספוק ,ט"הת הנקתהל      
וקב וקלח ללוכ תופעתסהה תאספוקמ      

    300.00   150.00     2.00 םלשומ לכה ,הקולחה 'קנ   
      
      
      

 21,305.00 09.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../016 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     016 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 21,305.00 מהעברה      

      
      
יוליג( .מ.נ.מ תוכרעמל הנכה תדוקנ     08.90.0100
תרנצ היושע  )....  הזירכ לוקמר , הצירפ      
תואספוק ,הכישמ טוח םע מ"מ 02 ףכירמ      
ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה      
תלעת /תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה      

  2,750.00   110.00    25.00 הנכהה 'קנ דע תשר 'קנ   
      
)םינופלט/םיבשחמ( הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.0110
8 ךכוסמ לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ תרנצ היושע      
רדתב הדימעל TAC-7 )םידיג 61( תוגוז      
    ZHM 006 5-21344 יפל NID דעו הדוקנהמ  
לולכ( יפוס רזיבא אלל ,תרושקת ןוראל      

  2,800.00   280.00    10.00 )עקש בר תספוקב 'קנ   
      
הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.0120
תרנצ היושע ).ס.מ.ט/םינופלט/םיבשחמ(      
8( תוגוז 4 ךכוסמ לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ      
יפל ZHM 006 רדתב הדימעל TAC-7 )םידיג      
    5-21344 NID תרושקת ןוראל דעו הדוקנהמ,  
םגד רזיבאב הנקתהל 54JR עקש םע םויס      
תואספוק ללוכו ,ינכטה טרפמב טרופמכ      
ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה      
'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה      

  1,680.00   280.00     6.00 הנכהה 'קנ   
      
תרנצ היושע ןשע/שא יוליגל הנכה תדוקנ     08.90.0130
0.1 ךתחב ידיג 4 ךילומ םע מ"מ 02 ףכירמ      
,0221 י"תל םאתהב ךילומל ר"ממ      
םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוקמ      
תופעתסהה תביתמ םיוקה ללוכ ל"נכ      

  2,700.00   135.00    20.00 הנכהה 'קנ דע תיזכרמה 'קנ   
      
רשואיש יטרפ קדוב תקידבל ןקתמה תרבעה     08.90.0140
תנכהו הקידבה ימד םולשת ללוכ ןימזמה י"ע      
השורדה הרזעה לכ ןתמו edaM-sA תוינכת      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק - הקידבה ןמזב  
      
יוליג לנפ וא תזכרל רוביח תדוקנ     08.90.0150
לבכ היושע תמלשומ ןשע רורחש/הצירפ/שא      
    RF/YX2N 5.2 ףכירמ תרנצב לחשומ ר"ממ  
תרונ םע יבטוק וד ז"מ ןכו ,וא/ו רטוק מ"מ 02      
ןקתומ סיווג תרצות METSYS םגד ןומיס      

    250.00   250.00     1.00 םלשומ לכה - ט"הת 'חי   
 33,985.00 תונושו תודוקנ 09.80 כ"הס  

      
      
      

 80,590.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../017 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     017 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח י ט  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
הבוג לכב םימוגיפ תללוכ חיטה תודובע לכ      
רזעה ירמוח לכו םינותיוויז וללכי םהו שרדיש      
אל םיפילג ,םלשומ עוציב תלבקל דע םישורדה      
.ר"מל רימב םילולככ ובשויו דרפנב ודדמי      
      
וא ןוטב תורקת ,ןוטב תוריק לע םינפ חיט     09.01.0010
ללוכ םינוויכ ינשב ,לגרס תובכש יתש .םיקולב      
םיחטשמ לע הדובע ללוכ ריחמה .טכילש      
הבוג לכב ,םיפילג ,םילגועמ ,םייכנא ,םייקפוא      
,חיט תוניפ תנקתה ,תוינכות י"פע שרדנש      
ישגפמב סלגרביפ תשר ,םיפילג עוציב      

 54,600.00    70.00   780.00 .קולב-ןוטב ר"מ   
      
בר חיט, מ"ממ תרקתו תוריק ג"ע םינפ חיט     09.01.0020
טכילש רמג .ע"וש וא ריקומרת תרצות יתילכת      
תויחנה יפל לכה.ע"וש וא ריקומרת תרצות רגב      

  4,800.00    80.00    60.00 .בייחמה ןקתהו ףרועה דוקיפ ר"מ   
 59,400.00 םינפ חיט 10.90 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
וא ןוטב תורקת ,ןוטב תוריק לע ץוח חיט     09.02.0010
ללוכ םינוויכ ינשב ,לגרס תובכש יתש .םיקולב      
ריחמה . תרשיימ הבכש ,הצברה תבכש      
,םייכנא ,םייקפוא םיחטשמ לע הדובע ללוכ      
י"פע שרדנש הבוג לכב ,םיפילג ,םילגועמ      
,םיפילג עוציב ,חיט תוניפ תנקתה ,תוינכות      

 36,800.00    80.00   460.00 .קולב-ןוטב ישגפמב סלגרביפ תשר ר"מ   
      
לע ינוניב םקרמב שימג ילירקא ,ינועבצ טכילש     09.02.0020
דוסי תבכש תוברל )דרפנב דדמנ(,ץוח חיט      
ןווג ,ר"מ/ג"ק 2 תומכב ילירקא טכילש/ טכילשל      
יפל עוציב .לכירדאה תריחבל הרוטסקטו      
ללוכ ריחמה .חקפמ תויחנהו ןרצי תוארוה      
,םייקפוא םיחטשמ לע הדובע      
שרדנש הבוג לכב םיפילג,םילגועמ,םייכנא      

 21,150.00    45.00   470.00 .תינכת י"פע ר"מ   
 57,950.00 ץוח חיט 20.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

117,350.00 חיט 90 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../018 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     018 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  01 ק ר פ       
      
ף ו צ י ר  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
ןלצרופ טינרג יחיראב םיבוטר םירדח ףוציר     10.01.0010
.21R הקלחהל תודגנתה תמר .מ"ס 33/33      
תילירקא הבור ללוכ.ר"מל ח"ש07 דוסי ריחמ      
תריחבל ןווג, ע"וש וא "סקיפ רטסימ" תרצות      

  3,400.00   170.00    20.00 .לכירדאה ר"מ   
      
06/06 ןלצרופ טינרג יחיראב םירדח ףוציר     10.01.0020
ריחמ .01R הקלחהל תודגנתה תמר .מ"ס      
תילירקא הבור ללוכ .ר"מל ח"ש 07 דוסי      
תריחבל ןווג, ע"וש וא "סקיפ רטסימ" תרצות      
םגדמ .מ"ס 06/01 םילופיש ללוכ.לכירדאה      

 26,000.00   200.00   130.00 םירדחב ףוצירל םאות ר"מ   
      
06/06 ןלצרופ טינרג יחיראב םיאבול ףוציר     10.01.0040
ריחמ .01R הקלחהל תודגנתה תמר .מ"ס      
תילירקא הבור ללוכ.ר"מל ח"ש 041 דוסי      
תריחבל ןווג, ע"וש וא "סקיפ רטסימ" תרצות      
םגדמ .מ"ס 06/01 םילופיש ללוכ.לכירדאה      

 28,000.00   350.00    80.00 .םיאבול ףוצירל םאות ר"מ   
      
םיטסדופ ללוכ)חלש+םור( תוגרדמ יופיח     10.01.0060
יפל ינוניב רופא ןווגב יעבט שישמ ,שישמ      
הדימ תוברל תוגרדמ יופיח .לכירדאה תריחב      
רומאכ ויהי,הקלחהל תודגנתה יעצמאל םוקימו      
לש הקלחהל תודגנתהה תגרד.4551 י"תב      
הגרדמל. 9722. י"ת יפל הייהת תוגרדמה      

 15,400.00   350.00    44.00 'מ 3.1 ךרואב 'חי   
 72,800.00 ףוציר 10.01 כ"הס  

      
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  20.01 ק ר פ  ת ת       
      
תודימ הקימרק יחיראב תוריק  ג"ע יופיח     10.02.0010
דוסי ריחמ.03/03 וא02/02      
הבור ללוכ, ןקת יפל םיקשימר"מ/ח"ש05      
ריחמה ע"וש וא סקיפ רטסימ תרצות תילירקא      
ינשב םימ סלפ תרשוימ חיט תבכש  ללוכ      
הקימרק תוניפ ללוכ )ריחמב הלולכ) םינוויכ      
ןווג,הסירפ יפל תויכנא וא תויקפוא תויקפוא      

  7,600.00   190.00    40.00 .לכירדאה תריחבל םגד/ תודימ ר"מ   
  7,600.00 תוריק יופיח 20.01 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  30.01 ק ר פ  ת ת       
      

    750.00    50.00    15.00 מ"מ 5/03 םוינמולא תותלד ינתפמ רטמ  10.03.0010
      
      

    750.00 30.01.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../019 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     019 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    750.00 מהעברה      

      
      
רוניצ,תלד רשי עורז םיכנל די זחאמ     10.03.0020
מ"ס06 תודימ מ"מ 23 רטוק הטסורינמ      
.ע"וש וא 1408 ט"קמ ל"נמ תרבח תמגודכ      

    250.00   250.00     1.00 מ"ס 'חי   
      
הטסורינמ L" תרוצב םירושימ ינש םיכנ זחאמ     10.03.0030
תמגודכ.מ"ס06*06 תודימב מ"מ 23 רטוק       

    350.00   350.00     1.00 .ע"וש וא 6308 ט"קמ ל"נמ תרבח 'חי   
      
הסקוב םע םמורתמ  עורז םיכנ זחאמ     10.03.0040
תודימב    מ,מ 23  רונצרטוק.הטסורינמ      

    500.00   500.00     1.00 .ע"וש וא 6408 ט"קמ לנמ 'בח תמגודכ מ"ס08 'חי   
      
לע לקוצ + מ"ס 5 יבועב טנק ללוכ רסיק שיש     10.03.0050
.לכירדאה תריחבל ןווג , מ"ס 01 הבוגב ריקה      
החוטש רויכ תנקתה תוברל, מ"ס 56-06 קמוע      
תונוולוגמ תולוזנוק לע ןקתומ .זרבל חודיקו      

  3,000.00 1,500.00     2.00 .תינכת יפל ךרוא .תועובצו רטמ   
      
ע"וש וא8004 ט"קמ לנמ תרצות  היינובס     10.03.0060

    320.00   160.00     2.00 .לכירדאה רושיאל 'חי   
      
תרצות יטמוטוא 2-6RSA ילמשח םיידי שביימ     10.03.0070

  2,400.00 1,200.00     2.00 .לכירדאה רושיאל ע"וש וא.8301 ט"קמ לנמ 'חי   
      
.לנמ תרצות מ"ס 09/05  סקפסרפ תארמ     10.03.0080

  1,200.00   400.00     3.00 .לכירדאה רושיאל ע"וש וא.5038 - ט"קמ 'חי   
      
.לנמ תרצות םילילג 3-ל טלאוט ריינ ןקתמ     10.03.0110

    600.00   200.00     3.00 .לכירדאה רושיאל ע"וש וא.9003 - ט"קמ 'חי   
      
.לנמ תרצות הפצירה לע ןטק הטסורינ חפ     10.03.0120

    450.00   150.00     3.00 .לכירדאה רושיאל ע"וש וא.1206  -  ט"קמ 'חי   
      
53 דע בחורב מ"ס 3 יבועב שיש תונולח ינדא     10.03.0140

  7,500.00   250.00    30.00 מ"ס רטמ   
 17,320.00 תונוש 30.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 97,720.00 יופיחו ףוציר 01 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../020 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
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08/06/2020
דף מס':     020 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  11 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ם י ח ט ש  ת ע י ב צ  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
,םייכנא ,םייקפוא םינפ יחטשמ תעיבצ     11.01.0010
תובכש יתשב סבג וא ,םינפ חיט ג"ע .םילגועמ      
ריחמה .דוסי תבכש תוברל 0002 לירקרפוס      
לכב הדובעו םיפילגו םירניס לש העיבצ ללוכ      

 27,520.00    32.00   860.00 .תוינכותה י"פע שרדיש הבוג ר"מ   
 27,520.00 םינפ םיחטש תעיבצ 10.11 כ"הס  

      
ץ ו ח  ם י ח ט ש  ת ע י ב צ  20.11 ק ר פ  ת ת       
      
,םייקפוא ץוח יחטשמ ילירקא עבצב תעיבצ     11.02.0010
תובכש שולשב ץוח חיט ג"ע .םילגועמ ,םייכנא      
לש העיבצ ללוכ ריחמה .דוסי תבכש תוברל      
י"פע שרדיש הבוג לכב הדובעו םיפילג      

  3,500.00    35.00   100.00 .תוינכותה ר"מ   
  3,500.00 ץוח םיחטש תעיבצ 20.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 31,020.00 העיבצ 11 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../021 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
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08/06/2020
דף מס':     021 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו י נ מ ו ל א  21 ק ר פ       
      
ת ו ת ל ד ו  ת ו נ ו ל ח  20.21 ק ר פ  ת ת       
      
ירד תחא ףנכ ןולח -HT 26 לטסיסא םגד ןולח     12.02.0010
חתפב הנקתה + ןותחתו ןוילע עובק + פיק      
09*062 תודימב + טרפמו המישר יפל + יונב      

 15,000.00 2,500.00     6.00 A1-לא טירפ םגד.מ"ס 'חי   
      
ירד תחא ףנכ ןולח HT 26 לטסיסא םגד ןולח     12.02.0020
חתפב הנקתה + ןותחתו ןוילע עובק + פיק      
תודימב + טרפמו המישר יפל + יונב      
20-לא- טירפ {A40-לא טירפ.מ"ס 0072*062      

 12,600.00 6,300.00     2.00 }לכירדאה תינכתב 'חי   
      
ירד תחא ףנכ ןולח -HT 26 לטסיסא םגד ןולח     12.02.0030
חתפב הנקתה + ןותחתו ןוילע עובק + פיק      
תודימב + טרפמו המישר יפל + יונב      
30-לא- טירפ{A70-לא טירפ.מ"ס081*062      

 19,600.00 4,900.00     4.00 }לכירדאה תינכתב 'חי   
      
ףילג יופיח + םיקוזיחו תיתשת + LPH יופיח     12.02.0040
טירפ.ר"מ 1.1 חטשב + טרפמו המישר יפל +      

  5,280.00   800.00     6.60 A11-לא ר"מ   
      
ףילג יופיח + םיקוזיחו תיתשת + LPH יופיח     12.02.0050
טירפ .ר"מ 3.3 חטשב + טרפמו המישר יפל +      

  5,280.00   800.00     6.60 A21-לא ר"מ   
      
ףילג יופיח + םיקוזיחו תיתשת + LPH יופיח     12.02.0060
טירפ.ר"מ 2.2 חטשב + טרפמו המישר יפל +      

  7,040.00   800.00     8.80 A31-לא ר"מ   
 64,800.00 תותלדו תונולח 20.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 64,800.00 םוינמולא 21 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../022 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     022 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
.ינכדע 8732 י"ת י"פע עצובי ןבא יופיח      
ןפואל תכמסומ הדבעמ תקידב ללוכ ריחמה      
.יופיחה עוציב      
      
יבועב ןיטרוורט ןבאב םיפילגו ץוח תוריק יופיח     14.01.0010
ריחמה .לכירדא תריחב י"פע תותסב מ"ס 3      
.םייקה ריק לע מ"ס 4 יבועב ןוטב תקיצי ללוכ      
לא ןוולוגמ טוחב רוביח ,ןבא לכב םיחודיק 4      
.ןבאה תכימתל םינוולוגמ םינתיווז ,תשרה      
.ןבל טנמצ םע םיקשימב הלחוכ עוציב תוברל      
תרצות תיתנמצ הצברה תבכש ללוכ ריחמה      

 48,000.00   400.00   120.00 .ר"מ/ח"ש022 דוסי ריחמ ,ע"וש וא ריקומרת ר"מ   
      

 16,000.00   200.00    80.00 הנבמה גגל ןבא גניפוק רטמ  14.01.0020
 64,000.00 ץוח תוריק יופיח 10.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 64,000.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../023 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     023 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד ו ב ע   51 ק ר פ       
      
ה ק פ ס א -ר י ו ו א  ג ו ז י מ  ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
ה נ ק ת ה ו       
      
תקופתל חצ ריוא תדיחי תנקתהו תקפסא     15.01.0001
תיטרדנטס הנקתה -  RH/UTB 00853 רוריק      
א.מ תלעת ללוכ אל , זג תרנצ א"מ 2 ,      
םגד ) סבגו היינב תודובע(      

 10,450.00 10,450.00     1.00 'פמוק UE/HEDKNF001MA ע"ש וא.  
      
N 051 תמגודכ לצופמ ןגזמ תנקתהו תקפסא     15.01.0002
    ahpla itlum הבעמ, הלבוה תללוכ,  ע"ש וא  
רוביח ,  גגה הקעמל תבשות, היילת ירזיבא,      
תרנת לש םינושאר א"מ 5.2 זוקינל הדיחיה      
ריקב חתפ תחיתפ דוקיפו, למשח, זגה      
זג תרהצ רבעמל ,"8 4" , 3" םירטקב הרקתבו      

 11,880.00 1,980.00     6.00 'פמוק .תילמשח היצלטסניא ללוכ ומוטיאו  
      

  7,110.00 2,370.00     3.00 'פמוק .ע"ש וא N002 ahpla itlum םגד ךא ל"נכ 15.01.0003
      

  3,400.00 3,400.00     1.00 'פמוק .ע"ש וא N053 ahpla itlum םגד ךא ל"נכ 15.01.0004
      
רוריק תקופתל הבעמ תנקתהו תקפסא     15.01.0005
    RH/UTB 00065  - 2 , תיטרדנטס הנקתה  
תודובע( א.מ תלעת ללוכ אל , זג תרנצ א"מ      

 41,600.00 20,800.00     2.00 'פמוק .ע"ש וא iltum 9:1    םגד ) סבגו היינב  
      
RH/UTB  00314 רוריק תקיפתל ךא ל"נכ     15.01.0006

 13,600.00 13,600.00     1.00 .רשואמ ע"ש UE/RGDMXF040MA וא םגד, 'חי   
      
םידרפומ סיסב רובע ףדוזיא תוטלפ תכרעמ     15.01.0007

  3,000.00 1,000.00     3.00 'פמוק .גגה לע ריוא גוזימ דויצל  
      
,קספה/לעפה קספמ תללוכה , הלעפה תויחול     15.01.0008
תויוריהמ ררוב , רורוויא , ףרוח / ץיק ררוב      
ןקתומ , יזכרמ הנגה רודיס םע , טטסומרטו      

    720.00   720.00     1.00 .םלשומ 'חי   
      
תכרעמל חצ ריוואל חתפ תנקתהו תקפסא     15.01.0009
לא םותסש ללוכ 6" לדוגב םיד"ממב תמייק      
לכ ללוכ דודיבו רוביח תולעתו תרנצ, רזוח      
הלעפהל םישורדה םיחפסהו םירזיבאה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .תמלשומ  
      

    250.00   250.00     1.00 CISAB  טווחמ יריק טלש 'חי  15.01.0010
      
      
      
      

 93,010.00 10.51.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../024 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     024 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 93,010.00 מהעברה      

      
      
םיתוריש רורואל חופמ תנקתהו הקפסא     15.01.0011
םגד ENILNI ,ד"למר 003 ריווא תקיפסל      
    513-R תנקתה ללוכ הטניו תרבח תמגודכ  
יס.יו.יפ -מ מ"מ 011 רטוקב רורוא תרנצ      
שרדנה לכ תא ללוכ מ"ס 52\51 רטוקב ג.נ.תו      
דויצ תואלבט ,תוינכת יפל הנוכנ הדובעל      
תופיפצב 1" דודיב דדובמ .ינכט טרפמו      
י"תב דמוע םוינמולא םינפ יופיצ ק"מ/ג"ק61      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק ע"ש וא 557  
 95,510.00 הנקתהו הקפסא-ריווא גוזימ דויצ 10.51 כ"הס  

      
ה ק פ ס א - ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
ה נ ק ת ה ו       
      
0.1 דע יבועב הנבמה ךותב ןבלוגמ חפ תולעת     15.02.0001
ןבל ןוקיליסב רוביחה תוניפ םוטיא םע מ"מ      

  2,500.00   100.00    25.00 .תרבוחמה תיחפה ףופיכ ינפל ר"מ   
      
םע רוביח ,תולעתל יבוע 1" יטסוקא דודיב     15.02.0002
תורמסמ אלו ENYD ORUD תרצותמ םיניפ      

  1,250.00    50.00    25.00 םיגרב וא ר"מ   
      

  1,250.00    50.00    25.00 . יבוע 1" ימרת דודיב ךא ל"נכ ר"מ  15.02.0003
      
חפ םע מ"ס 02 בחורב תינושמש שימג רוביח     15.02.0004

    100.00   100.00     1.00 .תינושמשל ר"חיבב ןבלוגמ 'חי   
      
טסוו םע עובצ וא זייודנא םוינמולא ת.א.מ     15.02.0005
הלעת ללוכ 6X"6" תודימב חירא ףילחמו תומכ      
תופיפצב 1" דודיב דדובמ םוינמולאמ השימג      
י"תב דמוע םוינמולא םינפ יופיצ ק"מ/ג"ק 61      

  3,000.00   200.00    15.00 755. 'חי   
      
ינוציח דודיב םע םוינמולאמ תושימג תולעת     15.02.0006

  1,500.00    60.00    25.00 .4" רטוקב 1" יבועב רטמ   
      
ינוציח דודיב םע םוינמולאמ תושימג תולעת     15.02.0007

    300.00    60.00     5.00 .6" רטוקב 1" יבועב רטמ   
      
חטשב רונתב עובצ םשג דגנ םוינמולאמ סירת     15.02.0008

    350.00   350.00     1.00 . תומכ תסוו ללוכ ר"מ 1.0 דע 'חי   
      
חטשב רונתב עובצ םשג דגנ םוינמולאמ סירת     15.02.0009

    655.00   655.00     1.00 . תומכ תסוו ללוכ ר"מ 1.0 דע 'חי   
      
      
      

 10,905.00 20.51.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../025 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     025 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 10,905.00 מהעברה      

      
      
ללוכ 8" רטוקב ינכימ רפמד תנקתהו תקפסא     15.02.0010
םירזיבאה לכ ללוכו הרוטרפמטה רקבל רוביח      
תמגודכ תמלשומ הלעפהל םישורדה םיחפסהו      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק . הרטקלא תרבח  
 12,605.00 הנקתהו הקפסא- ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 כ"הס  

      
ה ק פ ס א  - ל מ ש ח ו  ז ג  ת ר נ צ  30.51 ק ר פ  ת ת       
ה נ ק ת ה ו       
      
"8/3X 4/1 רטוקב טלפמוק זג תרנצ עוצב     15.03.0001

 23,800.00   140.00   170.00 3" רטוקב .יס.יו.יפ לוורשו דודיב למשח לבכ+ רטמ   
      

 16,800.00   140.00   120.00 .2/1X"4/1"  רטוקב ךא ל"נכ רטמ  15.03.0002
      

  6,300.00   140.00    45.00 .8/5X"4/1 " רטוקב ךא ל"נכ רטמ  15.03.0003
      

    175.00   175.00     1.00 'פמוק .גגה ךרד א"מ תרנצ תרידחל לוורש 15.03.0004
      

  3,765.00 3,765.00     1.00 'פמוק )HCUOT)UDI821/senoz21  יזכרמ רקב 15.03.0005
      

    261.94   261.94     1.00 'פמוק WK0.51 דע - םינפ  'חיל Y רבחמ 15.03.0006
      

    365.00   365.00     1.00 'פמוק WK6.04-0.51 דע - םינפ  'חיל Y רבחמ 15.03.0007
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק WK3.07-54 דע - םינפ  'חיל Y רבחמ 15.03.0008
      

    552.00   552.00     1.00 'פמוק WK4.89-3.07 דע - םינפ  'חיל Y רבחמ 15.03.0009
      

    560.00   560.00     1.00 NOITCNUF-ITLUM  טווחמ יריק טלש 'חי  15.03.0010
      

    378.00   378.00     1.00 CISAB  טווחמ יריק טלש 'חי  15.03.0011
      

            640.00 )26 * 26( כ4 'פמוק הטסק לנפ 'חי          15.03.0012
      

    420.00    42.00    10.00 refrigerant gas 410 r410 'חי  15.03.0013
 53,876.94 הנקתהו הקפסא - למשחו זג תרנצ 30.51 כ"הס  

      
ה ק פ ס א - ד ו ק י פ  ל מ ש ח  40.51 ק ר פ  ת ת       
ה נ ק ת ה ו       
      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק ריווא גוזימ רובע תילמשח היצלטסניא 15.04.0001
 10,000.00 הנקתהו הקפסא- דוקיפ למשח 40.51 כ"הס  

      
      
      
      

171,991.94 ריוא גוזימ תודובע  51 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../026 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     026 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
ת ו י ל ע מ  10.71 ק ר פ  ת ת       
      
2,ש/מ0.1 םיעסונ 8,-היריעה תיבלתילעמ      17.01.0001
יפל לכה- אלמ ףסאמ  דוקפ,LRM,תונחת      
עוציבל שורדה לכ ללוכ ריחמה .טרפמה      
לכ ללוכ טרפמהו תוינכתה יפל הדובעה      

140,000.00 140,000.00     1.00 'פמוק .מעמל טרפ, םיסימה  
140,000.00 תוילעמ 10.71 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

140,000.00 תוילעמ 71 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../027 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     027 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ר ו ש ק ת  81 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ת ו נ ו ר א  10.81 ק ר פ  ת ת       
      
םילבכה תסירפל קתנתמ גוסמ הנורק קולב     18.01.0010

    150.00    50.00     3.00 םילבכה תסירפ ללוכ ,םייגוז ברה 'חי   
      

     50.00    50.00     1.00 הנורוק יקולב 01-ל היטבמא 'חי  18.01.0020
      
PTU 54JR תואובמ 05 לנפ תנקתהו הקפסא     18.01.0030
רטמ 02 דע גוז 001 לבכ ללוכ גויח יווק רובע      
יקולב ג"ע הסירפו היטבמא ,הנורק יספ ללוכ      
האובמ לכ לעמ החולש / 'גת טולישו הנורק      

  1,100.00 1,100.00     1.00 לנפב 'חי   
      
םע ,PTS ךוכיס ללוכ ,a6-taC ,91" בותינ חול     18.01.0040
ןקת ות םע ,JR-54 םיעקש 42 ספדומ לגעמ      
רודיס ללוכ ,היולת יתלב תינוציח הדבעמ לש      
עבצ ,טוויחו הנקתה ללוכו םילבכה תרישקל      

  1,200.00   600.00     2.00 רופא וא רוחש 'חי   
      
U51 הבוגבהילתב הנקתהל תרושקת ד"סמ     18.01.0050
תוליסמ ללוכ מ"מ 005 קמוע ,מ"מ 007 בחור      
דצ תונפד ללוכ ,הזזהל תונתינ 91" בולכ םוא      
,םינפבמ העובק הליענ תורשפא םע תוקירפ      
חול התיברמו תכתמ תרגסמ םע תימדק תלד      
יפל-תררוחמ תכתמ תלד וא ףוקש טנוברקילופ      
ללוכ ,חתפמו רדניליצ םע הליענ ללוכ ,השירד      
,ריק לע הילתל קזוחמ בג ללוכ ,הקראה טיק      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק רופא וא LAR-1109רוחש ןווגב רונתב העיבצ  
      
5X4 לדוגב טורח CVP יושע טוליש תנכה     18.01.0060

     40.00    10.00     4.00 תרושקת ןורא ןומיסל מ"ס 'חי   
      
ללוכה U1 הבוגב רושיג ילבכ רבעמל חוור ספ     18.01.0070

    120.00    30.00     4.00 רעיש יספ ןגומ ץירח 'חי   
      
דעוימה למשח יעקש ספ תנקתהו הקפסא     18.01.0080
חכ יעקש 6 לולכי ספה .91" תרגסמב הנקתהל      
A61 ת"מאמ גתמ ללוכ "םיילארשי" ןקתו גוסמ      
תכתמ זראמ היהי ספל .ןומיס תירונו G גוסמ      
'מ 51 דע ךרואב לדנפ לבכ ללוכ .ןקת ות אשיו      

     70.00    70.00     1.00 A61EEC גוסמ ילמשח עקת והצקבו 'חי   
      

    160.00    40.00     4.00 ץרוחמ עובק ףדמ 'חי  18.01.0090
      
      
      
      
      

  3,890.00 10.81.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../028 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     028 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,890.00 מהעברה      

      
      
לולכת הכרעה . תרושקת ןוראל הקראה תכרע     18.01.0100
יגרב 8 תוחפל ללוכה ,ידועי םירוביח ספ      
ר"ממ 61 הקראה לבכמ רוביח תומצו םירוביח      
.וב םידויצה לכו ןוראה ירזיבא לכל ,שימג      
םירוביחה ספמ בכוכ תרוצתב עצובי רוביחה      

    110.00   110.00     1.00 דויצל 'חי   
      
3 דע ךרואב JR/54-JR-54 ךכוסמ בותינ לבכ     18.01.0110
2ב ןמוסמ taC-6 -ב הדימעל הכמסה לעב  'מ      

    750.00    25.00    30.00 תווצק 'חי   
      
י"ע הצקל הצקמ תרושקת עקש תוניקת תקידב     18.01.0120
טרדנטסל םיאתמ KULF ןוגכ ידועיי רישכמ      
טלפ ץבוק תריסמ ללוכ ,A6TAC קדבנה      

    180.00     6.00    30.00 הקידבה תואצות לש טרופמ 'חי   
  4,930.00 תרושקת תונורא 10.81 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  4,930.00 תרושקת 81 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../029 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     029 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
ת ו כ מ נ מ  ת ו ר ק ת  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
03 בחורב ףפוכמ חפ תוחולמ תיטסוקא הרקת     22.01.0020
ורקימ רוריח .רונתב עובצ מ"מ 6.0 יבועב מ"ס      
חפ יליפורפמ הילת 'סנוק תוברל יטסוקא דב +      
תוריק םע רוביח יליפורפ,הילת ירזיבא ,ןוולוגמ      
    Z+L, םיקוזיח ,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ  

  8,500.00   170.00    50.00 .םהנימל ר"מ   
      
'גטנוודא ןופוקא יחיראמ  תיטסוקא הרקת     22.01.0030
תוברל .עוקש יצח  ,מ"ס 06/06 תודימב      
דב  ,'ןייל ןייפ' גוסמ האישנ תיצקורטסנוק      
,Z+L תוריק םע רוביח יליפורפ ,יטסוקא      

 22,000.00   200.00   110.00 .םהנימל םיקוזיח ,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ ר"מ   
      
FUANK גוסמ הנתשמ בחורב סבג רניס     22.01.0040
חפ יליפורפמ 'סנוק תוברל מ"מ 5.21 יבועב      
,םירוביחב הקבדה טרס ,הילת ירזיבא ,ןוולוגמ      
םיקוזיח ,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ ,לטכפש      

  6,400.00   160.00    40.00 ןרציה תויחנה י"פע לכה םהנימל ר"מ   
 36,900.00 תוכמנמ תורקת 10.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 36,900.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../030 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     030 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
RDA-0003 םגד תיתבותכ יולג תזכרל לנפ     34.01.0010

  3,000.00 3,000.00     1.00 טלפמוק -  רייפלט תרצות 'חי   
      
םגד "קורי" ירטקלאוטופ סופיטמ ןשע יאלג     34.01.0030

  4,480.00   280.00    16.00 רשואמ ע"ש וא רייפלט תרצות A084-OFT 'חי   
      

    110.00   110.00     1.00 יאלגל ליבקמב ןומיס תרונ 'חי  34.01.0050
      

    240.00   240.00     1.00 'פמוק רייפלט תרצות תואיצי/תוסינכ תבותכ תדיחי 34.01.0060
      
ץנצנ ללוכ תימינפ הנקתהל הקעזא רפוצ     34.01.0070

    200.00   200.00     1.00 רשואמ ע"ש וא רייפלט תרצות 'חי   
      
תכרעמל שא תקעזאל תיכוכז רבש ןצחל     34.01.0080

    280.00   280.00     1.00 תיגולנא 'חי   
      
,םינקתה ןוכמ יקדוב י"ע שאה יוליג ןקתמ תקידב     34.01.0110
ןובשח לע םנקתל שי םייוקיל שיו הדימבו      
,תכרעמה לש הניקת הלעפהל דע ןלבקה      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק הקידבה ימד םולשת ללוכ  
      
תרצות i005-MDT םגד יטמוטוא ןגייח     34.01.0120
תטלקומ  העדוה ללוכ רשואמ ע"ש וא רייפלט      

    900.00   900.00     1.00 רבצמ םע ןעטמו 'חי   
 12,210.00 ןשעו שא יוליג תוכרעמ 10.43 כ"הס  

      
ם י ר ל ק נ ר פ ס  ת כ ר ע מ  20.43 ק ר פ  ת ת       
      
הקפסא םיללוכ ל"נה קרפב םיפיעסה לכ      
םירזיבאה לכ ללוכ םירמוחה תחנה/תנקתה      
פ"ע המלש הנקתהל םישרדנה םיחפסהו      
לכ תאו ,הלעפהל ןכומו םייטנוולרה םינקתה      
םאתהב יולימו יוניפ הביצחה/הריפחה תודובע      
.שרדנל      
      
לע HCS-04 הדלפ תרנצ תנקתהו הקפסא     34.02.0001
,םירזבא ללוכ ,יסקופא םודא עובצ תיעקרק      
רטוקב 'וכו םילוורש ,תוכימת ,םילתמ ,םיחפס      

 10,800.00   120.00    90.00 "1. רטמ   
      

 37,500.00   250.00   150.00 3" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  34.02.0002
      
לע HCS-01 הדלפ תרנצ תנקתהו הקפסא     34.02.0003
,םירזבא ללוכ ,יסקופא םודאב עובצ תיעקרק      

  3,150.00    90.00    35.00 .2/11" 'וכו םילוורש ,תוכימת ,םילתמ ,םיחפס רטמ   
      

 51,450.00 20.43.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../031 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     031 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 51,450.00 מהעברה      

      
      

  8,400.00   120.00    70.00 . 3" ל"נכ רטמ  34.02.0004
      
1" רטוקב  ביגש תמגודכ ירודכ הקידב זרב     34.02.0005

    750.00   250.00     3.00 .טולישו 1" ל 2/11" מ רטוק רבעמ ללוכ 'חי   
      

    300.00   300.00     1.00 2" זוקינ זרב ל"נכ 'חי  34.02.0006
      

    600.00   200.00     3.00 ביגש תמגודכ 1" ירודכ זרב 'חי  34.02.0007
      

    750.00   250.00     3.00 2/11" ל"נכ 'חי  34.02.0008
      
הגרבה R.Q 6.5=K בצינ/יולת םגד  םיזתמ     34.02.0009
תרצות סויסלצ תולעמ 86  , 2/1" רטוקב      

  7,200.00   120.00    60.00 ע"ש וא LARTNEC 'חי   
      
םידרשמב תכמנומ הרקתב זתמ תנקתה     34.02.0010
,ךרוא לפינ ללוכ ןונכתה יפל םוקימל ותמאתהו      
אלל םירזיבא ללוכ ,שימג רוניצ וא 1" רוניצ      

  7,200.00   120.00    60.00 .זתמ ריחמ 'חי   
      
גוסמ יתמוק )תילמשח הרקב םע( הטילש ףוגמ     34.02.0011
    EVLAV LORTNOC ESOLC-WOLS ללוכ  
תרצות MF/LU רשואמ תישארה תזכרל טוויח      

  8,640.00 2,880.00     3.00 .3"  רטוק LARTNEC 'חי   
      
MF\LU רשואמ  SO & Y לזרב תקיצי ףוגמ     34.02.0012

  3,500.00 3,500.00     1.00 "3. 'חי   
      
עונמ ןומעפ , םוליב את ללוכ הקעזא רזוח לא     34.02.0013
םינגואו םינגוא תרנצ םיזרב ,םינועש ,םימ      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .MF\LU -  "3 רשואמ 'וכו םיידגנ  
      

  1,350.00 1,350.00     1.00 MF\LU "3 רשואמ הפלכ הקנסה רזוח לא  'חי  34.02.0014
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 .MF/LU "3 רשואמ הקנסהל םימאיס םימואת  'חי  34.02.0015
      

    300.00   300.00     1.00 .3" הקנסהל ץרוטש רבחמ 'חי  34.02.0016
      

    200.00   200.00     1.00 .3" ץרוטשל הסכמ 'חי  34.02.0017
      
וא RTTO P תרצותRSV-F םגד המירז שגר     34.02.0018

  2,400.00   800.00     3.00 .תישארה תזכרל טוויח ללוכ 3" ע"ש 'חי   
      
      
      
      
      
      

105,540.00 20.43.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../032 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     032 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
105,540.00 מהעברה      

      
      
2" רטוקב ןשאירפ תכרעמ תנקתהו הקפסא     34.02.0019
ישאר ןשקאירפ זרב רוביח ירזבא ללוכש      
ןשע יאלג,זוקינו הקידב זרב ,ילמשח דקופמ      
שא יולגל תזכר ,תזכר יוביגל םירבצמ,םוחו      
ללוכו ריווא סחדמו ןגייחו הקעזא רפוצ ,ןשעו      
הלעפהל םישורדה םיחפסהו םירזבאה לכ      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק .תוילעמה לש תונוכמ רדחל תמלשומ  
      
לכמ םיזתמ 21 ללוכ םיזתמל םוריח תספוק     34.02.0020

  1,500.00 1,500.00     1.00 . גוס 'חי   
      
ךשמל ISP 002 ץחלב םימב ץחל תקידב     34.02.0021

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .ןקתל םאתהב הקידב חוד תקפהו םייתעש  
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק EDAM SA ללוכ ןקתמ רפס תנכה 34.02.0022
      
תליחת ינפל תכמסומ הדבעמב ןונכתה רושיא     34.02.0023
תרגא ללוכ תורגאה םולשת+ הנבמב הדובעה      
הלעפהל דע תכרעמה עוציב לע תרוקיב      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .המלש  
151,040.00 םירלקנרפס תכרעמ 20.43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

163,250.00 שא יוליג תכרעמ 43 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../033 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     033 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  95 ק ר פ       
      
מ "מ מ ל  ת ו ר ג ס מ  10.95 ק ר פ  ת ת       
      
012/09 תודימב תיפנכ דח מ"ממל הדלפ תלד     59.01.0010
טלפמוק לכה .תומישרב 2D טירפ מ"ס      

  4,000.00 4,000.00     1.00 .המישרב טרופמה 'חי   
      
.מ"ס 001/001 תודימב ד"ממל םיסיסר ןולח     59.01.0030
1G טירפ .סיכ ךותל הרירגל יפגא דח      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .תומישרב טרפומכ טלפמוק לכה .תומישרב 'חי   
      
'גנאלפ םע ד"ממל 8" רטוקב ריווא לוורש     59.01.0035

    900.00   450.00     2.00 רונתב יסקופא עובצ ןוולוגמ 'חי   
      
'גנאלפ םע ד"ממל 4" רטוקב ריווא לוורש     59.01.0040

    500.00   250.00     2.00 רונתב יסקופא עובצ ןוולוגמ 'חי   
      
הטסורינמ  די זחאמ      

  8,400.00 מ"ממל תורגסמ 10.95 כ"הס  
      
ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו א  י נ ק ת מ  20.95 ק ר פ  ת ת       
      
הרעה      
      
כ"באו ריווא ןוניסו רורווא תוכרעמ:הרעה      
םיידסומ םיטלקמלו םינגומ םיבחרמל      
-0754 י"ת תושירדל םאתהב תורשואמ      
      
ללוכ טלפמוק.ש"קמ084/081AV תכרעמ     59.02.0001

 13,500.00 13,500.00     1.00 'פמוק . הנקתה  
 13,500.00 ןוניסו רורווא ינקתמ 20.95 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 21,900.00 םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../034 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     034 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  06 ק ר פ       
      
ת ו ק ת ע ה  10.06 ק ר פ  ת ת       
      
ןינב גג לע תומייק תוכרעמ תקתעה     60.01.0001
תונטנא ,ריווא גוזימ תוכרעמ תוברל הצעומה      
םוקימ. גגה לע תמייקה תכרעמ לכ וא/ו,םוקלס      
דעוימה םוקמל הקתעהה .גג סלפמ ותואב      
יארחא םרוג לכ לומ םואית ללוכ ריחמה,ךכל      
תודובעה לכ.םתקתעה ךרוצל תוכרעמה לע      
ךכל יא ,סלכואמ ןינבה רשאכ תועצובמ ל"נה      
תקספהל םורגת אל הקתעההש גואדל שי      
הדובעה  ןכ ומכ,עוציבה תעב תוכרעמה      
הרימש ךות םינמוימ עוצקמ ילעב ידילע עצובת      

 35,000.00 35,000.00     1.00 'פמוק .ותקתעה םויסב שדחמ ורוביחו דויצה לע  
 35,000.00 תוקתעה 10.06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 35,000.00 תונוש 06 כ"הס  
1,715,611.94 A ןיינב - הצעומ.ב תפסות כ"הס

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../035 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     035 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
0.2 ק ר פ  ת ת  00.20 ק ר פ  ת ת       
      
    .  
      
03-ב גוסמ םה םינוטבה לכ :הרעה      
      
תוכימתהו םימוגיפה לכ לולכי ןוטבה ריחמ      
אלו הקיצילו תונספטל שורדה הבוגל םישורדה      
. הבוגב הדובעל תפסות לכ היהת      

0.2 קרפ תת 00.20 כ"הס            
      
ת ו א ס נ ו ל כ  ת ק י צ י ו  ח ו ד י ק  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
תטישב תואסנולכ תקיציו  חודיק/הריפח     02.01.0010
,'מ 0.21 דע קמועל מ"ס 54 רטוק לייפורקימה      
י"ע  רטמ 0.1 ךרואב הדרפה ללוכ ריחמה      
לכל תינוס הקידב לולכי ריחמה ,יטסלפ לוורש      

213,900.00   310.00   690.00 .תואסנולכה רטמ   
213,900.00 תואסנולכ תקיציו חודיק 10.20 כ"הס  

      
ד ו ס י  ת ו ר ו ק ו  ם י פ צ ר מ  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
לעמ םינוש םיכתחב רשקו דוסי תורוק תקיצי     02.04.0010
לש ףצקומ ןרטסילופמ "םיניכס יזגרא"      
םיווקב ,דרפנב ודדמיש ,ע"ש וא "דיבילופ"      

 84,000.00 1,050.00    80.00 .םילגעתמו םירשי ק"מ   
      
לעמ , מ"ס 02 יבוע היולת ןוטב תפציר תקיצי     02.04.0020
לש ףצקומ ןרטסילופמ "םיניכס יזגרא"      
ריחמה. )דרפנב ודדמיש( ע"וש וא "דיבילופ"      
דע רשקה תורוק ןיב ותחנהו יולימ תאבה ללוכ      

 59,200.00   160.00   370.00 .דיבילופה יזגרא תיתחתל ר"מ   
      
ןרטסילופמ "םיניכס יזגרא" רודיסו תקפסא     02.04.0030
הפצירל תחתמ ,ע"ש וא "דיבילופ" לש ףצקומ      

 16,650.00    45.00   370.00 .מ"ס 02 יבוע ר"מ   
      
ןרטסילופמ "םיניכס יזגרא" רודיסו תקפסא     02.04.0040
תורוקל תחתמ ,ע"ש וא "דיבילופ" לש ףצקומ      

  4,000.00    25.00   160.00 .מ"ס 02 בחור רטמ   
      
ןרטסילופמ "םיניכס יזגרא" רודיסו תקפסא     02.04.0050
תורוקל תחתמ ,ע"ש וא "דיבילופ" לש ףצקומ      

  4,500.00    30.00   150.00 .מ"ס 04-52 בחור רטמ   
      
      
      
      

168,350.00 40.20.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../036 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     036 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
168,350.00 מהעברה      

      
      
ןרטסילופמ "םיניכס יזגרא" רודיסו תקפסא     02.04.0060
תורוקל תחתמ ,ע"ש וא "דיבילופ" לש ףצקומ      

    900.00    45.00    20.00 .מ"ס 04-53 בחור רטמ   
      

  1,925.00    55.00    35.00 . מ"ס 54 בחורב ךא ל"נכ רטמ  02.04.0070
      
לע תחנומ מ"ס 52 יבוע ןוטבמ םלואה תפצר     02.04.0080
יתשב םיקדוהמ מ"ס 04 יבוע 'א גוס םיעצמ      
.דרפנב בשחי יולימה . א"כ מ"ס 02 תובכש      
םייביטקורטסנוק םירפת עוציב ללוכ ריחמה      

178,500.00   210.00   850.00 . תוינכותב הקולחה יפל ימד ירפתו ר"מ   
      
מ"ס 04 יבוע ל"נה הפצרל תחתמ 'א גוס עצמ     02.04.0090
תגרדל א"כ מ"ס 02 תובכש יתשב קדוהמ      

 56,000.00   160.00   350.00 .ו.ש.א דייפידומ 89% לש תופיפצ ק"מ   
      
יבועב ןליטאילופ תועירי עצמ רודיסו תקפסא     02.04.0100

  7,650.00     9.00   850.00 ןוטב תפצרל תחתמ מ"מ 3.0 ר"מ   
      
הפצרל הנכה ,רטפוקילהב ןוטב תפצר תקלחה     02.04.0110

 18,700.00    22.00   850.00 קחשמה תריז רוזיאב תיתבכש בר ר"מ   
432,025.00 דוסי תורוקו םיפצרמ 40.20 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  60.20 ק ר פ  ת ת       
      
דע מ"ס 02 יבועב תוריקב -03ב ןוטב תקיצי     02.06.0010

300,000.00 1,200.00   250.00 .תוינכותה יפל .מ"ס 04 ק"מ   
      
תונוש ךתח תודימב םילדב ןוטב ידומע תקיצי     02.06.0020
סקדא רקלק לולכי ריחמה .תוינכותה יפל      

 90,000.00 1,500.00    60.00 תוינכותה יפל דודיבל ק"מ   
      
-03ב ןוטב 'סנוק ךתח יפל הנובירט תקיצי     02.06.0030
הנכה ןוטב ינפ דוביע תוברל ,תוגרדמ ללוכ      

 54,950.00 1,570.00    35.00 .יסקופא עבצל ק"מ   
444,950.00 םידומעו תוריק 60.20 כ"הס  

      
ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  80.20 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב ןוטבמ תויביסמ םייניב תורקת תקיצי     02.08.0010

139,200.00   290.00   480.00 . ןיינבה יקלח לכב מ"ס 52 ר"מ   
      

 84,500.00   325.00   260.00 . מ"ס 03 יבועב תורקת ךא ל"נכ ר"מ  02.08.0020
      
      
      
      

223,700.00 80.20.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../037 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     037 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
223,700.00 מהעברה      

      
      
תורקתל תונוילע ,תונותחת גג תורוק תקיצי     02.08.0030
מ"ס 02  לש ילמינימ בחורב םיקעמ ללוכ ל"נה      
חטשמ רמגו ןוילעה קלחב הטילב םג ללוכ      

 81,000.00 1,350.00    60.00 .לק עופישב ןוילע ק"מ   
      
םהינימל -03ב ןוטב םיזינרכו תורוגח תקיצי     02.08.0040

 42,000.00 1,500.00    28.00 .תוינכותה יפל ק"מ   
      

389,500.00 4,100.00    95.00 004W-פ קזוח ךיתר עלוצמ ןיינב לזרב ןוט  02.08.0050
736,200.00 תוגגו תורקת 80.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,827,075.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../038 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     038 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
0.4 ק ר פ  ת ת  00.40 ק ר פ  ת ת       
      
    .  
      
הז קרפב םילולכה םיפיעס יריחמ :הרעה      
תויכנאו תויקפוא ןוטב תורוגח םג םיללוכ      
תוריק.ןויזו ןוטב םע )סימופ( הלעת יקולבו      
םאו- ,ןוטבה תקיצי ינפל תונבהל םיבייח ןוטבה      
ךתחב תוברטש תקיצי עצבי ןלבקה ,אל      
םידומעהמ םיצוק תאצוה ךות מ"ס 02 ילמינימ      
היהת הדובעה לכו הבוגל מ"ס 02 לכ 8" רטוק      
.ןלבקה ח"ע      

0.4 קרפ תת 00.40 כ"הס            
      
ץ ו ח  ת ו ר י ק  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
03 יבועב גנוטיא  יקולבמ ץוח תוריק תינב     04.01.0020

 89,250.00   255.00   350.00 .ךרוצה תדימב תוברטש ללוכ מ"ס  מ"ס ר"מ   
      
יפל. מ"ס 22 וא 02 תוריק יבוע ךא ל"נכ     04.01.0030

 50,000.00   200.00   250.00 . תוינכותה ר"מ   
139,250.00 ץוח תוריק 10.40 כ"הס  

      
ם י נ פ  ת ו ר י ק  20.40 ק ר פ  ת ת       
      
םילולח ןוטב יקולבמ םינפ תוציחמ תינב     04.02.0010
תדימב תוברטש ללוכ מ"ס 04/02/01 תודימב      
תוינכות י"פע תורוצו םידוביע ללוכ .ךרוצה      

 12,500.00   125.00   100.00 .תותיזחו ר"מ   
      
םילולח ןוטב יקולבמ םינפ תוציחמ תינב     04.02.0020
תדימב תוברטש ללוכ מ"ס 04/02/02 תודימב      

  3,100.00   155.00    20.00 .ךרוצה ר"מ   
 15,600.00 םינפ תוריק 20.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

154,850.00 הינב תודובע 40 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../039 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     039 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  50 ק ר פ       
      
0.5 ק ר פ  ת ת  00.50 ק ר פ  ת ת       
      
םוטיאה תודובע עוציבל תויחנה      
      
ץעוי תויחנה יפ לע ועצובי תודובעה לכ      
ילארשי ןקתו קוח לכל ףופכבו םוטיאה      
היחנה וא/ו םאות ןקת ןיאו הדימב ,םייטנוולר      
תויחנהה יפ לע ויהי תודובעה ץעויה לש      
.הנורחא הרודהמ ,"לוחכה רפס"ב      
      
י"פע ויהי םוטיאה תודובעל ןלבקה תוירחא      
."רכמה קוח"ב טרופמכ ןכו ל"נה םינקתה      
תנכה ביט תא אדוול םוטיאה ןלבק תוירחאב      
ורושיא הווהת ודי לע חטשה תלבק ,תיתשתה      
.תיתשתה תוניקתל      
      
הקיטקרפה בטימ יפל הנעצובת תונכהה      
,ןלהל םיפיעסב שרדנל םאתהב ,הבוטה      
.חקפמה תויחנהל םאתהבו טרפמב      
      
תא םייפיצפסה םיפיעסב תוללוכ תודובעה      
רזעה ירמוח לכו םירמוחה לכ תקפסא      
תקיטקרפל םאתהב םישרדנה םיטרופמה      
,)"רמיירפ"( דוסי תוחירמ ןוגכ ,התואנ הדובע      
וטרופ רשא םירמוחו תודובע דבלמ ,תאזו      
ןלהל תויומכה בתכב םידרפנ םיפיעסב      
.הנודנה הדובעל תודעוימו      
      
.תויפח תוללוכ ןניאו יקפוא לטיהב תודידמה      
      
רחאל קר ךרע יווש םירמוחב שמתשהל ןתינ      
יכ ,שגדוי.םוטיאה ץעוי לש בתכב רושיא      
םא אלא ,ריחמ תפסות אלל ויהי תופולחה      
.חקפמה רושיאבו ,שארמ תרחא םכוס      
      
תוקידבה תולע תא םג תוללוכ תודובעה תויולע      
)הרטמה ,הפצה ןוגכ( תושרדנה תולבוקמה      
.דרפנב ןרובע םלושי אלו      
      
םיזוקינ, "רמלד" זוקינ לש תודובעה לכ      
ללוכ אבס לקמ,םוינימולא יליגרס,םילופכ      
אלו , םינושה הדחי יריחמב לולכ לכה .תויבוק      
תודובעןיגב םיגירח וא ריחמ תפסות רשפאתת      
הלא םירמוחו      

0.5 קרפ תת 00.50 כ"הס            
      
      
      
      

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../040 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     040 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ף ת ר מ  ת פ צ ר  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
עצוממ יבועב 003 ב ןוטבמ,םיעופיש תקיצי.      05.01.0001

 27,000.00    30.00   900.00 .לכירדא תוינכת יפל מס01 ר"מ   
      
ךא ,דבלב תויביטקודניא ןה תומושרה תויומכה      
ועצובי EDAM SA םיטוטרשו תויפוס תודידמ      
ןימזמה. חקפמה י"ע הנרשואתו ןלבקה י"ע      
עוציבל תויומכה תא לידגהל וא ןיטקהל יאשר      
.ויניע תואר יפל םימלש םיפיעס לטבלו      
      

  5,000.00    25.00   200.00 5X5 תוקלור בוציע רטמ  05.01.0002
      
EPDH תועירי ויהי הפצרה םוטיא תועירי     05.01.0003
טרס םע תוקבדומ תויפחב ,מ"מ 6.0 יבועב      

 22,500.00    25.00   900.00 .013EPATAPACS ידדצ וד הקבדה ר"מ   
      
מ"מ 4 יבועב S.B.S קוזיח תוינמוטיב תועירי     05.01.0004

 11,000.00    55.00   200.00 .לוח רמג ןוטב ינפמ מ"ס 05 לש הילע רטמ   
      

 10,000.00    50.00   200.00 לווס הקיס ןוגכ חפות ימיכ םימ רצע רטמ  05.01.0005
 75,500.00 ףתרמ תפצר םוטיא 10.50 כ"הס  

      
ף ת ר מ  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
היסלומא םשייל שי ,םאות רמיירפ ג"ע     05.02.0001
"םוגיסקלפ" ןוגכ תיביכר וד הזתהב תינמוטיב      

 27,600.00    80.00   345.00 .ריקה חטש לכ לע ,מ"מ 5 יבועב ר"מ   
      
יבועב קלח EPDH תעירי - םוטיאה לע הנגה     05.02.0002

  6,900.00    20.00   345.00 )םוטיב י"ע קוושמ( מ"מ 5.0 ר"מ   
 34,500.00 ףתרמ תוריק םוטיא 20.50 כ"הס  

      
ף ת ר מ  ת ר ק ת  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       
ת פ צ ו ר מ       
      
עצוממ יבועב 003 ב ןוטבמ,םיעופיש תקיצי     05.03.0001

 11,900.00    70.00   170.00 .לכירדא תוינכת יפל מס01 ר"מ   
      
ףסומ םע מ"ס 5X5 ,ןוטבמ תוקלור בוציע     05.03.0002

  1,500.00    25.00    60.00 .ירמילופ רטמ   
      
העיריה תא םאותה ינמוטיב רמיירפ םושיי     05.03.0003

  2,550.00    15.00   170.00 ר"מ/םרג 052-כ לש תומכב ר"מ   
      
םוטיב לש "םוגילופ" ןוגכ ירמילופ ןמוטיב     05.03.0004

  6,800.00    40.00   170.00 .מ"מ 2 יבועב ר"מ   
      

 11,050.00    65.00   170.00 מ"מ 5 יבועב R גרד SBS תינמוטיב העירי ר"מ  05.03.0005
      

 33,800.00 30.50.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../041 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     041 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 33,800.00 מהעברה      

      
      

  3,300.00    55.00    60.00 .םירושימ ישגפמ לכב יופיחו קוזיח תועירי רטמ  05.03.0006
      

  2,890.00    17.00   170.00 ר"מ/םרג 002 ליטסכטואיג ר"מ  05.03.0007
      

    850.00     5.00   170.00 מ"מ 2.0 יבועב ןליתאילופ ר"מ  05.03.0008
      
,ןויז אלל ,מ"ס 5-4 יבועב 02 -ב הנגה ןוטב     05.03.0009
תועירי ג"ע הקלחה אלל ,סג טגרגא אלל      

  4,250.00    25.00   170.00 .םוטיאה ר"מ   
 45,090.00 תפצורמ ףתרמ תרקת םוטיא 30.50 כ"הס  

      
ם י ב ו ט ר  ם י ר ד ח  ם ו ט י א  40.50 ק ר פ  ת ת       
      

  1,890.00    15.00   126.00 ןוטבמ 5*5 תוקלור תקיצי רטמ  05.04.0001
      
תרנצ תחנה ינפל :הנושאר םוטיא תכרעמ     05.04.0002
יבועב שמגומ ילוארדיה טנמצ תוחירמ תיקפוא      
י"ע בתכבו שארמ רשואי םוטיאה רמוח .מ"מ 2      

  3,360.00    32.00   105.00 .}הדובע+רמוח,ןוטב הדמ תוברל{..ץעויה ר"מ   
      
תוחירמב םוטיא :הינש םוטיא תכרעמ     05.04.0005
תרבח לש B.P ןוגכ ינמוטיב ןתירואילופ      
לש ללוכ יבועב )ןדילופ י"ע קוושמ( הקימיכלא      
תוריקה יבג לע םג הלעי םוטיאה .מ"מ 2      

 11,550.00   110.00   105.00 .מ"ס 51 לש הבוגל ר"מ   
      
ילוארדיה טנמצ י"ע םוטיא תוחלקמ ירדחב     05.04.0006
וא יופצ הבטרה הבוג דע ,מ"מ 2 יבועב שמגומ      

  1,120.00    32.00    35.00 ףוציר ינפמ 'מ 2 דע ר"מ   
      

  1,575.00    15.00   105.00 םוטיאה תבכשל םאות ינמוטיב רמיירפ ר"מ  05.04.0007
 19,495.00 םיבוטר םירדח םוטיא 40.50 כ"הס  

      
ץ ו ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  50.50 ק ר פ  ת ת       
      
יתשב ומטאי ,חיט םיפוחמה תוריק םוטיא      05.05.0001
.מ"מ 2 לש ללוכ יבועב ילוארדיה טנמצ תובכש      
,םינוש םירזיבא ביבס םוטיא תללוכ הדובעה      
לע "המיטא קיטסמ"ב ,עוביקה ירזיבא ןוגכ      
תבכש שוביי רחאל םשוימה ןתירואילופ סיסב      

 34,880.00    32.00 1,090.00 .םוטיאה ר"מ   
 34,880.00 ץוח תוריק םוטיא 50.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../042 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     042 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  ר מ ג ב  ן ו י ל ע  ג ג  ם ו ט י א  60.50 ק ר פ  ת ת       
ה נ ג ה       
      
ףסומ םע מ"ס 5X5 ,ןוטבמ  תוקלור בוציע     05.06.0001

  1,750.00    25.00    70.00 ירמילופ רטמ   
      
הבכשה תא םאותה ינמוטיב רמיירפ םושיי     05.06.0002

  3,300.00    15.00   220.00 ר"מ/םרג 052-כ לש תומכב האבה ר"מ   
      
תבכעמ הבכשב יביטקורטסנוקה ןוטבה םוטיא     05.06.0003

  3,740.00    17.00   220.00 ר"מ/ג"ק 2 לש תומכב 57/52 ןמוטיב ,םידא ר"מ   
      
F-03 גוסמ ןריטסילופ תוטלפ - ימרת דודיב     05.06.0004

  8,800.00    40.00   220.00 .םוטיאה תבכשל קבדומ ר"מ   
      
עצוממ יבועב 003 ב ןוטבמ,םיעופיש תקיצי     05.06.0005

 15,400.00    70.00   220.00 .לכירדא תוינכת יפל מס01 ר"מ   
      
הבכשה תא םאותה ינמוטיב רמיירפ םושיי     05.06.0006

  3,300.00    15.00   220.00 ר"מ/םרג 052-כ לש תומכב האבה ר"מ   
      
מ"מ 2 יבועב "םוגילופ" ןוגכ ירמילופ ןמוטיב     05.06.0007

  8,800.00    40.00   220.00 .םוטיב לש ר"מ   
      
,מ"מ 5 יבועב R גרד SBS תינמוטיב העירי     05.06.0008
יאצומל ןוטב תויבוקו םיזקנ יביבס םוטיא ללוכ      

 14,300.00    65.00   220.00 תרנצ ר"מ   
      

  3,740.00    17.00   220.00 ר"מ/םרג 002 ליטסכטואיג ר"מ  05.06.0009
      

  3,960.00    18.00   220.00 מ"מ 2.0 יבועב ןליתאילופ תבכש ר"מ  05.06.0010
      
אלל ,מ"ס 5-4 יבועב ,02 -ב הנגה ןוטב תבכש     05.06.0011

  5,500.00    25.00   220.00 .ןויז ר"מ   
      

  3,850.00    55.00    70.00 .םירושימ ישגפמ לכב יופיחו קוזיח תועירי רטמ  05.06.0012
      
ירבעמל םוטיאל לוורש -ריווא רוניצ םוטיא     05.06.0013
,)לוגלמ קפס( ךופה RIA םוטיזיא :גוסמ תרנצ      

    150.00   150.00     1.00 הקעמה גניפוקב יטנמצ םוטיא ללוכ 'חי   
 76,590.00 הנגה ןוטב רמגב ןוילע גג םוטיא 60.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

286,055.00 םוטיא 50 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../043 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     043 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ת ל ד  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
2B טירפ .מ"ס 012/011 תיפנכ דח שא תלד     06.01.0010

  7,000.00 3,500.00     2.00 .המישרה טרופמכ טלפמוק לכה .תומישרב 'חי   
      
3B טירפ .מ"ס 012/031 תיפנכ דח שא תלד     06.01.0020

  7,000.00 3,500.00     2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .תומישרב 'חי   
      
1C טירפ .מ"ס 012/081 תיפנכ-וד טולימ תלד     06.01.0030

  6,500.00 6,500.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .תומישרב 'חי   
      
.תומישרב 2F  טירפ .מ"ס 012/011 חפ תלד     06.01.0040

  3,500.00 3,500.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
 24,000.00 תורגסמ תותלד 10.60 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  ת ו נ ל ו ח  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
טירפ 09/08 תודימב ןשע רורחשל הפפר ןולח     06.02.0010
    1J לכה  .רוויע ףוקשמ תוברל תומישרב  

    500.00   500.00     1.00 המישרב טרופמה טלפמוק 'חי   
      
טירפ 09/09 תודימב ןשע רורחשל הפפר ןולח     06.02.0020
    2J לכה  .רוויע ףוקשמ תוברל תומישרב  

  1,740.00   580.00     3.00 המישרב טרופמה טלפמוק 'חי   
      
05/081 תודימב ןשע רורחשל הפפר ןולח     06.02.0030
לכה  .רוויע ףוקשמ תוברל תומישרב 4J טירפ      

    650.00   650.00     1.00 המישרב טרופמה טלפמוק 'חי   
      
05/031 תודימב ןשע רורחשל הפפר ןולח     06.02.0040
לכה  .רוויע ףוקשמ תוברל תומישרב 5J טירפ      

    920.00   460.00     2.00 המישרב טרופמה טלפמוק 'חי   
  3,810.00 תורגסמ תונלוח 20.60 כ"הס  

      
ת ו ר ג נ  ת ו ת ל ד  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
1D טירפ מ"ס 012/001 םיתורישל הסינכ תלד     06.03.0010

 14,000.00 3,500.00     4.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .תומישרב 'חי   
      
012/09 תודימב םיבוטר םירדחל הסינכ תלד     06.03.0020
טלפמוק לכה .תומישרב 1G טירפ מ"ס      

 21,000.00 3,500.00     6.00 המישרב טרופמכ 'חי   
      
2F טירפ מ"ס 012/001 תודימב תלד     06.03.0030

 21,000.00 3,500.00     6.00 .המישרב טרפומכ טלפמוק לכה .תומישרב 'חי   
      
      
      

 56,000.00 30.60.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../044 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     044 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 56,000.00 מהעברה      

      
      
מ"ס 012/001 תודימב תוחלתמל הסינכ תלד     06.03.0040
טרפומכ טלפמוק לכה .תומישרב 2G טירפ      

  7,000.00 3,500.00     2.00 .המישרב 'חי   
      
תודימב הפסרט תוציחמ יושע םיתוריש את     06.03.0050
.תומישרב 3T,2T,1T טירפ מ"ס 012/071/09      

 31,500.00 2,100.00    15.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
      
מ"ס 001-09 קמועב הפסרטמ הדרפה תציחמ     06.03.0060
21 תוציחמ יבוע .מ"ס 002 לש ללוכ הבוגבו      
לוזרפ + מ"ס 02 הבוגב תוילגר .מ"מ      
טומ י"ע תוציחמה ןיב רוביח .הטסורינמ      

 19,200.00 1,600.00    12.00 לכירדאה תריחבל ןווג .ךרואה לכל םוינימולא 'חי   
      
הבוג .הפסרטמ םיתוריש יאתל הנתשמ תציחמ     06.03.0070

  1,800.00   900.00     2.00 לכירדא תריחבל ןווג .מ"ס 04 קמוע .מ"ס 021 'חי   
115,500.00 תורגנ תותלד 30.60 כ"הס  

      
ת ו ק ע מ  40.60 ק ר פ  ת ת       
      
עובו ןוולוגמ הדלפ רוניצמ דיחי די זחאמ     06.04.0010
ריקב םיקוזיח תוברל 5.1" רטוקב רונתב      
תמישרב A-מ טירפ .רוביחה יוסיכל תוטזורו      

  3,150.00   210.00    15.00 .תורגסמה רטמ   
      

  4,500.00 1,500.00     3.00 לכירדאה טרפ יפע לותש תיכוכז הקעמ.  רטמ  06.04.0020
      
תמישרבBטרפ יפע תוגרדמב לזרב הקעמ     06.04.0030
םיחוטש םיחלפמ בכראומ הקעמה.תורגסמה      
םייעוביר םייכנא תוטומו מ"מ01/04      

  4,500.00   450.00    10.00 .םירוביחה יוסיכל תוטזור ללוכ . מ"מ01/01 רטמ   
 12,150.00 תוקעמ 40.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

155,460.00 ןמוא תורגסמו תורגנ 60 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../045 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
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08/06/2020
דף מס':     045 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  ת ר נ צ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
םינבלוגמ הדלפ תורונצ תנקתהו הקפסא     07.01.0001
םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל 04 לוידקס      
ללוכ תוגרבהב וא ךותירב םירבוחמ, םייומס וא      
הנקתהל םישרדנה םיחפסהו םירזיבאה לכ      

 16,000.00   200.00    80.00 3" רטוקב המלש ר"מ   
      

 19,050.00   127.00   150.00 5.1" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  07.01.0002
      

  2,910.00    97.00    30.00 1" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  07.01.0003
      
בלוצמ ןליטאילופמ תורוניצ תנקתהו הקפסא     07.01.0004
)P.S( םוינימולא ןיערג םע םימחו םירק םימל      
'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ 61 רטוקב      
םייולג וא םירבעמו תוריקב םיייומס םינקתומ      

 15,180.00    66.00   230.00 .הציחלב רוביח יחפס ללוכ רטמ   
      

    900.00   180.00     5.00 .1" ביגש זרב הנקתהו הקפסא 'חי  07.01.0005
      
םע1"-2/1" םירטוקב םימח םימ תרנצל דודיב     07.01.0006
ללוכ 4/3" יבועב ע"ש וא "טסלפודיו" ילוורש      

  5,000.00    25.00   200.00 C.V.P. מ הקבדה יטרס רטמ   
      
תינקת שא יוביכ תדמע תנקתהו הקפסא     07.01.0007
021/08 תודימב ןורא ךותב תומלשב תנקתומ      
הפירש זרב ללוכ )דרפנב דדמנה( תוחפל מ"ס      
ג"ק 6 השבי הקבא ףטמ , ץרוטש דמצמ םע 2"      
דמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוק םיקונרז 2,      
ירודכ זרב םע 2" סוסיר /ןוליס קנזמ, ץרוטש      
52 ךרואבו 4/3" רטוקב שימג רונצ םע ןולגלג,      

 10,500.00 3,500.00     3.00 .'מ 'חי   
      
םע רטיל 002 חפנב דוד תנקתהו הקפסא     07.01.0008
,קוצי ןתירואלופ דודיבו ימינפ לייאמא יופיצ      
ריהמ םומיח םע ילמשח םמחמ ללוכ ,הדימעב      
לכ ללוכ תולכירדאה תינכתל םאתהב ןקתומה      
הנקתהל םישרדנה םיחפסהו םירזיבאה      
םותסש ,קותינ זרב ,רזוח לא דמעמ ,המלש      

 17,200.00 4,300.00     4.00 .2/1" רטוקב ריווא ררחשמ ,ןוחטב 'חי   
      
תרצותו תמגוד םימ לברעמ     07.01.0009
    AGINAZZAC_STTAW י"ע קוושמ PS  
םימ דודמ האיציב ןקתומ 4/3" רטוק ינקת      

  2,800.00   700.00     4.00 .םימח םימ לש הרוטרפמט תלבגהל םימח 'חי   
      

  8,160.00    96.00    85.00 5.1" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  07.01.0010
 97,700.00 םימחו םירק םימ תרנצ 10.70 כ"הס  

      
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../046 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
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08/06/2020
דף מס':     046 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ר ו ו א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
בויבל ןיליתאילופמ תורונצ תנקתהו הקפסא     07.03.0001
,םייולג םינקתומ E.P.D.H ההובג תופיפצב      
מ"מ011 רטוק רורוואלו עקרקב וא ,םייומס      
תאו םינקתב שרדנה פ"ע תרוקיב תודוקנ ללוכ      
םירזיבאה ,הביצח/הריפחה תודובע לכ      
םלשומ רוביחו הנקתהל םישרדנה םיחפסהו      

 39,600.00   220.00   180.00 .הלעפהל ןכומו רטמ   
      

 17,500.00   250.00    70.00 .מ"מ061 רטוקב תרנצ ךא ל"נכ רטמ  07.03.0002
      

    156.00    78.00     2.00 .4" רטוק רורווא עבוכ תנקתהו הקפסא 'חי  07.03.0003
      
יולימב וא םייומס םינקתומ ןילפורפילופ תורונצ     07.03.0004

 12,000.00   100.00   120.00 .מ"מ 05 -04 רטוק םיחפס ללוכ רטמ   
      
תרוקיב תואספוק תנקתהו הקפסא     07.03.0005
זילפמ הסכמו תרגסמ םע 2X"4" ןילפורפילופמ      

  4,000.00   250.00    16.00 .עבורמ 'חי   
      
4"/2" הפצר םוסחמ תנקתהו הקפסא     07.03.0006

  1,400.00   200.00     7.00 עבורמ זילפ הסכמו  תעבט םע  ןילפורפילופמ 'חי   
      
מ"מ 4/8 הפצר םוסחמ תנקתהו הקפסא     07.03.0007
הסכמ תעבט םע ההובג תופיפצב ןליתאילופמ      

  7,700.00 1,100.00     7.00 .זילפ תשר הסכמו זילפ 'חי   
      

  1,400.00   200.00     7.00 תלפונ תרוקיב תואספוק תנקתהו הקפסא 'חי  07.03.0008
 83,756.00 רורוואו םיזקנ תכרעמ 30.70 כ"הס  

      
ת ו י ת א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
םיכנל קולבונומ תלסא תנקתהו הקפסא     07.04.0001
,ע"ש וא "הסרח" תרצות 'א גוס ןבלסרחמ      
,יתומכ-וד קיטסלפמ החדה לכימ , 993ט"קמ      
לכ תללוכ הנקתהה .דבכ הסכמובשומ      
תוכרעמל רוביחו םישרדנה םיחפסהוםירזיבאה      
טלפמוק לכה , 2/1 " םימ זרב ,בויבהוםימה      

  6,800.00 1,700.00     4.00 'פמוק .הלעפהל ןכומו ןקתומ  
      
- 'א גוס ןבל סרחמ הלסא תנקתהו הקפסא     07.04.0002
"טראמס" ע"ש וא "הסרח" תרצות      
קיטסלפמ ליגר החדה לכימ , 673ט"קמ84      
לכ תללוכ הנקתהה . דבכ םגד בשומו יתומכ-וד      
רוביחו םישרדנה םיחפסהו , םירזיבאה      
לכה 2/1" םימ זרב , בויבהו םימה תוכרעמל      

 32,400.00 1,800.00    18.00 'פמוק .הלעפהל ןכומ טלפמוק  
      
      

 39,200.00 40.70.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../047 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     047 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 39,200.00 מהעברה      

      
      
'א גוס ,ןבל סרחמ הצחר רויכ תנקתהו הקפסא     07.04.0003
85ןרק םגד ,ע"ש וא "הסרח" תרצות      
םירזיבאה לכ תללוכ הנקתהה .221ט"קמ      
םימה תוכרעמל רוביחל םישרדנה םיחפסהו      
ןופיס ,לינ יזרב ,הכימת תולוזנוק ,ןיחולדהו      

  8,910.00   495.00    18.00 'פמוק .הלעפהל ןכומו םלשומ ןקתומ לכה 1 4/1"  
      
םיכנ יתורישל הצחר רויכ תנקתהו הקפסא     07.04.0004

  1,980.00   495.00     4.00 'פמוק 221 ט"קמ 85 המלפ םגד מ"ס65 לדוגב  
      
םימח םימל בוברע תללוס תנקתהו הקפסא     07.04.0005
תמח תרצות הצחר ירויכל םירקו      
םורכ רמוחמ ע"ש וא 348203 ט"קמ"טסרווא"      
םיחפסהו םירזיבאה לכ תללוכ נקתהה .לקינ      
תכרעמל הרוביחו המלש הנקתהל םישרדנה      

 17,460.00   970.00    18.00 'פמוק .הלעפהל ןכומו םימה  
      

  1,800.00   450.00     4.00 'פמוק .םיכנה יתורישל ףונמ תידי םע  זרב ךא ל"נכ 07.04.0006
      
563 םגד א גוס ןבל סרחמ תויולת תונתשמ     07.04.0007

  2,790.00   930.00     3.00 םימ רזפמו 2/1" זרב תוברל ע"ש א גוס 'חי   
      
זרב + 2/1 " ריק יזרב ינש תוללוכה תוחלקמ     07.04.0008
םע 2/1 " ילד זרב ,תוידי םע שלושמ יזכרמ      
בבותסמ תחלקמ שארוהיוטנ עורז ,תידי      

 16,380.00 1,170.00    14.00 'פמוק 778202 ט"קמ"טסרווא"םגד  
 88,520.00 תויתאורבת תועובק 40.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

269,976.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../048 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     048 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  02.80 ק ר פ  ת ת       
      
"נ"פ" ,"וילאמ הבכ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     08.20.0010
ללוכ םייולג וא םייומס ,מ"מ 52 רטוקב      

  4,000.00     8.00   500.00 רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
"נ"פ" ,"וילאמ הבכ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     08.20.0015
ללוכ םייולג וא םייומס ,מ"מ 05 רטוקב      

  3,000.00    12.00   250.00 רזע ירמוחו תואספוק רטמ   
      
יבוע מ"מ 061 רטוקב םידבכ םייטסלפ תורונצ     08.20.0020
תנזה רובע הכישמ טוח םע מ"מ 7.7 ןפוד      

  1,560.00    52.00    30.00 למשח רטמ   
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     08.20.0030

  6,000.00    60.00   100.00 לזרב יקוזיח ללוכ ןבלוגמ לזרב תשרמ רטמ   
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     08.20.0040

  6,600.00    66.00   100.00 לזרב יקוזיח תוברל תנוולוגמ לזרב תשרמ רטמ   
 21,160.00 םיליבומ 02.80 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  03.80 ק ר פ  ת ת       
      
5.1x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0010
וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  2,800.00    10.00   280.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
5.1x7 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0020
וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

    720.00    12.00    60.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
5.2x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0030
וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  3,360.00    12.00   280.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
ר"ממ 6x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0040
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק      

    450.00    30.00    15.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
01x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0050
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

    630.00    42.00    15.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
52X4 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0060
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  3,900.00    65.00    60.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
      

 11,860.00 03.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../049 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     049 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 11,860.00 מהעברה      

      
      
07x4 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0070
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  6,000.00   150.00    40.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
דודיב םע ר"ממ 61 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.30.0080
    C.V.P ללוכ וניא ריחמה( תורוניצב םילחשומ  

    960.00    16.00    60.00 )תרנצה רטמ   
      
דודיב םע ר"ממ 53 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.30.0090
    C.V.P ללוכ וניא ריחמה( תורוניצב םילחשומ  

  1,200.00    30.00    40.00 )תרנצה רטמ   
 20,020.00 םיכילומו םילבכ 03.80 כ"הס  

      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוינכתהו תונקתה יפל דוסי תוקראה     08.40.0010
יוסיכ ,רושיגה תעבט עוציב תוברל תונכדועמה      
רוביחה ספ ,רבוע דוסי ןיאש םיעטקב ןוטב      
ללוכ ץוחה תואיצי ,םילאיצנטופה תאוושה ספל      
תקראהל תואיציו ריקב העוקש הספוק      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק קוחה יפל םינוש םיתוריש  
      
ץוחה תואיצי רובע ריקה לע תואספוק     08.40.0020

    480.00   120.00     4.00 טולישהו םירוביחה תוברל ,דוסיה תקראהמ 'חי   
      
תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.40.0030
םיגרב ללוכ מ"מ 05X5 ךתחב תיטילורטקלא      

    300.00   300.00     1.00 קוחכ םירוביחו טולש זילפ תועבטו 'חי   
      
52 תשוחנ ךילומב םימ תרנצל הקראה תדוקנ     08.40.0040

    180.00   180.00     1.00 תינקת הלשו ןגמ תרנצ ללוכ ר"ממ 'קנ   
      
ןינבה יקלח לכב תיטסוקא הרקת תקראה     08.40.0050
הלשו ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ תועצמאב      
הקראהה תדוקנ םוקימ ןומיס םע ,תינקית      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק המיאתמ הקבדמ י"ע תיטסוקא הרקתל תחתמ  
      
לאיצנטופ תאוושהל תדרפנ הקראה תדוקנ     08.40.0060
דע תשוחנ ךילומו רטוק מ"מ 02 ףכירמ רוניצב      
זוכרב AP ספל דחא הצקב תרבוחמ ,ר"ממ 61      

    900.00   150.00     6.00 'פמוק יתכתמה טנמלאל ינשה הצקבו תוקראה  
      
,תשר( תרושקתהו למשחה תולעת לכ תקראה     08.40.0070
תועצמאב ןקתמה יקלח לכב )תומלוסו חפ      
םע ,תינקית הלשו ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ      
הקבדמ י"ע הקראהה תדוקנ םוקימ ןומיס      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק - המיאתמ  
 10,860.00 04.80.20 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../050 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     050 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 10,860.00 מהעברה      

      
      
יקלח לכב ריווא גוזימה תולעת לכ תקראה     08.40.0080
ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ תועצמאב ןקתמה      
תדוקנ םוקימ ןומיס םע ,תינקית הלשו      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק - המיאתמ הקבדמ י"ע הקראהה  
 12,360.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 כ"הס  

      
1E י ש א ר  ל מ ש ח  ח ו ל  06.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ לע 2-93416 ןקת יפל ועצובי למשח תוחול      
ויקלח      
      
למשח חול הנבמ הנקתהו הלבוה הקפסא     08.60.0010
מ"ס 04 קמועב הדלפ חפמ יושע ,ישאר      
םע דבלב תיתיזח השיג הפצרה לע הדמעהל      
טרפמלו תוינכתל םאתהב יונב ,תלדו םילנפ      
הריבצ יספ ,קוזיח יספ ,םילנפ ללוכ ,ינכטה      
רזעה דויצ לכ ללוכו ,םייוסיכ ,רפמא 004      

 10,000.00 5,000.00     2.00 הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה ר"מ   
      
רפמא 052x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0020
תימרת הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ      
ללוכ N052SN תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו      

  2,500.00 2,500.00     1.00 רשואמ ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות רזע יעגמ 'חי   
      
רפמא 061x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0030
תימרת הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ      
N061SN תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו      

  1,500.00 1,500.00     1.00 רשואמ ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0060

     82.00    82.00     1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע 'חי   
      
דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0070

  1,125.00    45.00    25.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0080
01 קותינ רשוכ ,הליענ רודיס םע יבטוק      

    240.00   120.00     2.00 רפמאוליק 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0090

    540.00   180.00     3.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0100

    420.00   210.00     2.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      

    500.00   250.00     2.00 םרז קספמל הקספה לילס 'חי  08.60.0110
      

 16,907.00 06.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../051 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     051 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 16,907.00 מהעברה      

      
      
ןשע/שא יוליג תייזכרמ רובע הארתה תדיחי     08.60.0120

    800.00   800.00     1.00 מ"עב הרקב גצמ תרצות B655-OSI-4 םגד 'חי   
      
בצמ םע רפמא 52x1 ףילחמ םרז קספמ     08.60.0130

    100.00   100.00     1.00 קספומ 'חי   
      
תורונ ללוכ  ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ     08.60.0140

    165.00    55.00     3.00 דליטלומ 'חי   
      

    240.00   120.00     2.00 A61 נ"זל יבטוק וד דעצ רסממ 'חי  08.60.0150
      
MH 191-CETAS םגד ילטיגיד דדומ בר     08.60.0160
םדקמ ,קפסה ,רדת ,םימרז ,םיחתמ : תדידמל      
םאתמ ללוכ היגרנאו שוקיב איש ,קפסה      
יעגמ ללוכ תרושקת ילבכו םיבשחמ תרושקת      

  2,450.00 2,450.00     1.00 רזע 'חי   
      

    450.00   150.00     3.00 רפמא 5/08 דע םרז הנשמ 'חי  08.60.0170
      
לש רצק םרזב דמוע ,V082 רתי חתמ ןגמ     08.60.0180

  2,300.00 2,300.00     1.00 יבטוק AK001, 4 'חי   
      
ללוכ רפמא 52X3 םע סמועב םיכיתנ קתנמ     08.60.0190

    200.00   200.00     1.00 A23/A01 C.R.H ןיכס ךיתנ 'חי   
      

    480.00   240.00     2.00 .רפמא 4-4.2 -ל MZKP םגדמ קפסה קתנמ 'חי  08.60.0200
      

    360.00   180.00     2.00 CA-1 רפמא 52 דע םינעגמ 'חי  08.60.0210
      

    350.00   350.00     1.00 CA-1 רפמא 04 דע םינעגמ 'חי  08.60.0220
      

    800.00   400.00     2.00 CA-3 רפמא 04 דע םינעגמ 'חי  08.60.0230
      

    120.00    60.00     2.00 2-0-1 םיבצמ 3 ררוב 'חי  08.60.0240
      

    900.00   900.00     1.00 םיצורע ינש ימונורטסא ןועש קספמ 'חי  08.60.0250
      

    250.00   250.00     1.00 גותימ תוינכת 2 םע ילטגיד תבש ןועש 'חי  08.60.0260
      
03 תושיגר רפמא 04X4 תחפ רסממ     08.60.0270

    960.00   320.00     3.00 A םגד ,רפמאילימ 'חי   
 27,832.00 1E ישאר למשח חול 06.80 כ"הס  

      
2E י נ ש מ  ל מ ש ח  ח ו ל  16.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ לע 93416 ןקת יפל ועצובי למשח תוחול      
ויקלח      

16.80.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../052 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     052 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
2 יבועב הדלפ חפמ יושע למשח חול הנבמ     08.61.0010
הפצרה לע הדמעהל מ"ס 04 דע קמועב מ"מ      
יספ ללוכ םילנפ םע דבלב תיתיזח השיג      

 10,000.00 4,000.00     2.50 רזעה ירזיבא לכ ללוכו ,רפמא 061 נ"זל הריבצ ר"מ   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.61.0020

     82.00    82.00     1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע 'חי   
      
דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.61.0030

  1,350.00    45.00    30.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.61.0040
01 קותינ רשוכ ,הליענ רודיס םע יבטוק      

    240.00   120.00     2.00 רפמאוליק 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.61.0050

  2,000.00   200.00    10.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.61.0060

  1,000.00   250.00     4.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 04X4 תחפ רסממ     08.61.0070

  1,920.00   320.00     6.00 A םגד ,רפמאילימ 'חי   
      
רפמא 08x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.61.0080
תימרת הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ      
ללוכ N061SN תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו      

  1,700.00   850.00     2.00 רשואמ ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות רזע יעגמ 'חי   
      
רפמא 061x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.61.0090
תימרת הנגהב רפמאוליק 52 קותינ רשוכ      
N061SN תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו      

  1,200.00 1,200.00     1.00 רשואמ ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות 'חי   
      
רפמא 04X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.61.0100
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

    700.00   700.00     1.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
      

  2,660.00   190.00    14.00 A52 1-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.61.0110
      

    640.00   320.00     2.00 A04 1-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.61.0120
      

  1,440.00   120.00    12.00 רפמא 61 נ"זל O.N 1. דעצ רסממ 'חי  08.61.0130
      

    120.00    60.00     2.00 2-0-1 םיבצמ 3 ררוב 'חי  08.61.0140
      

    250.00   250.00     1.00 גותימ תוינכת 2 םע ילטגיד תבש ןועש 'חי  08.61.0150
      

 25,302.00 16.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../053 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     053 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 25,302.00 מהעברה      

      
      

    900.00   900.00     1.00 םיצורע ינש ימונורטסא ןועש קספמ 'חי  08.61.0160
      
רפמא 4.2 יזפ תלת יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.61.0170
תמגודכ רפמא 6.1-4.2 לויכ םוחת םע      

    220.00   220.00     1.00 ע"ש וא MZKP םגד "רלימ רנקולק" 'חי   
      

    150.00    50.00     3.00 דליטלומ תרונו ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ 'חי  08.61.0180
      
ןשע/שא יוליג תייזכרמ רובע הארתה תדיחי     08.61.0190

    800.00   800.00     1.00 מ"עב הרקב גצמ תרצות B655-OSI-4 םגד 'חי   
      

  1,000.00   250.00     4.00 CA V044/083 הקספה לילס 'חי  08.61.0200
 28,372.00 2E ינשמ למשח חול 16.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  07.80 ק ר פ  ת ת       
      
01 לש תודיחיב קזב םגד תונורק יקדהמ     08.70.0010
יפל ןופלטה לש םילבכה ירוביח ללוכ תוגוז      

    140.00    70.00     2.00 קזב תרבח םע םואיתבו תוישרד 'חי   
      
ןקתומ יזאפ דח רפמא 52 דע טקפ ז"מ     08.70.0020
לש הבעמה דיל - םימ תנגומ תספוקב      

  1,600.00   160.00    10.00 טלפמוק-ןגזמה 'חי   
      
IC תספוקב ןקתומ רפמא 52X3 דע טקפ ז"מ     08.70.0030

    950.00   190.00     5.00 טלפמוק - 'חי   
      
IC תספוקב ןקתומ רפמא 08X3 דע טקפ ז"מ     08.70.0040

  1,200.00   600.00     2.00 טלפמוק - 'חי   
      
תרצות D-81 םגד ט"החת עקת בר תספוק     08.70.0050
ת"ב 6 ללוכ ,רשואמ ע"וש וא טסלפ .א.ד.ע      
,בשחמל לופכ ת"ב ,ןופלטל לופכ ת"ב ,למשח      

  1,280.00   320.00     4.00 טלפמוק - תועובק תוציחמ ללוכו 'חי   
      
תלת A61 דע םרזל יזאפ תלת EEC  ת"ב     08.70.0060

    180.00    90.00     2.00 םימ ןגומ יזאפ 'חי   
  5,350.00 םירזיבא 07.80 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ מ  ,ה ר ו א ת  י פ ו ג  08.80 ק ר פ  ת ת       
ם ה י ר ז י ב א ו       
      
ותב ןומיסל רתיה םע ויהי הרואתה יפוג לכ      
לע הניקת האלמ הקידב דועת וא ,ףקותב ןקת      
םינקתה ןוכמ ידי      
      
      

08.80.20 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../054 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     054 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םימושרה תרצותהו םגדהמ ויהי הרואתה יפוג      
םגדמ הרואת יפוג ןיקתהל ןיא .תויומכה בתכב      
ןנכתמהו חקפמהמ בתכב רושיא אלל רחא      
      
םגד הרקתב עוקש 06/06 עבורמ הרואת ףוג     08.80.0010
ע"וש וא שעג תרצות A83300Z5 דלנאפ      
,K0004-ML0033-W03 דל תרונ ללוכ רשואמ      
שורדה רזעה דויצ לכו tuptuO dexiF רביירד      

 13,140.00   180.00    73.00 הניקת הלעפהו הנקתהל 'חי   
      
'ץינייטש דריל קוויש EDUOLC-IH םגד  ת"ג     08.80.0020
דל קוויש W002-05142TS-YL םגד וא      
W051 דל תרונ ללוכ ,מ"עב הרואת יב טיא      
    ML57351, שורדה רזעה דויצ לכו רביירד  
תנקתהל םיאתמ , הניקת הלעפהו הנקתהל      

 38,400.00 1,600.00    24.00 םינפו ץוח 'חי   
      
תרצות םעונ םגד הרקתל דומצ דל הרואת ףוג     08.80.0030
,K0004-ML0003-W63 דל תרונ ללוכ שעג      
הנקתהל שורדה רזעה דויצ לכו רביירד      

  1,320.00   220.00     6.00 הניקת הלעפהו 'חי   
      
שעג תרצות דל ראטס םגד ץוח תרואת ףוג     08.80.0040
,K0004-mL4262-W72  דל תרונו דויצ ללוכ      
דויצה לכ ללוכו ,ריקל הנקתהל ןנווכתמ םאתמ      
הלעפהו הנקתהל םישורדה רזעה ירזיבאו      

    800.00   400.00     2.00 טלפמוק - הניקת 'חי   
      
תרצות LE-206 םגד םידל םוריח ת"ג     08.80.0050
דל תרונ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא טיילורטקלא      

  7,000.00   280.00    25.00 הנקתה הבוגל המיאתמ השדע םע W3 'חי   
      
ףיעס הרואת ףוג רובע ריחמ תפסות     08.80.0060

    240.00    60.00     4.00 תינוציח הנקתהל ךא 05.08.80 'חי   
      
דל וקד םגד הרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג     08.80.0070
ללוכ ,רשואמ ע"וש וא שעג תרצות 522 לוגע      
,רביירד ,K0004-mL0041-W81 דל תרונ      
םישורדה רזעה דויצו םירזיבאה לכ ללוכו      

  2,400.00   120.00    20.00 הניקת הלעפהו הנקתהל 'חי   
      
ללוכ ,שעג תרצות W12 רובת םגד הרואת ףוג     08.80.0080
לכ ללוכו K0004-mL0061-W12 דל תרונ      

  2,500.00   250.00    10.00 הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה רזעה דויצ 'חי   
      
      
      
      

 65,800.00 08.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../055 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     055 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 65,800.00 מהעברה      

      
      
תרצות DEL P516-LE םגד ,םידל םוריח ת"ג     08.80.0090
DEL תורונ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא טיילורטקלא      
    W3x2 ןקת ות; רושיא םע רשואמ ע"ש וא  

  9,800.00   700.00    14.00 22.2.02 ילארשי 'חי   
      
תרצות DEL 8 ץח םגד םוריח תרואתל ףוג     08.80.0100
,לקינ רבצמ ללוכה ,רשואמ ע"וש וא שעג      
תורונו הרקב תרונ ,ןעטמ ,הלעפה תכרעמ      
השירד יפל םיאתמ טוליש ללוכו ,DEL גוסמ      

  2,800.00   350.00     8.00 טלפמוק 'חי   
      
ללוכ שעג תרצות דל רטפוי םגד הפצה ת"ג     08.80.0110
לכו רביירד ,K0004-ML0447-W07 דל תרונ      
, הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה רזעה דויצ      

  4,200.00   600.00     7.00 ץוח תנקתהל םיאתמ 'חי   
      
ריחמ - תוגרדמ ןומיסל ריקב עוקש הרואת ףוג     08.80.0120

  5,280.00   330.00    16.00 ח"ש 052 דוסי 'חי   
 87,880.00 םהירזיבאו תורונמ ,הרואת יפוג 08.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ת ו ד ו ק נ  09.80 ק ר פ  ת ת       
      
יכילומב יזפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.90.0010
    EPLX םילבכ וא RF/YX2N 5.1 ר"ממ,  
וא/ו ,רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ      
ללוכ , ןורירמ רוניצ וא תולעתב םילבכב      
וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת םינקתומ תרנצה      
ףוליח וא לופכ/דיחי רואמל ז"מ ןכו תורקתב      
םגד ראומ ןצחל וא םימ ןגומ וא בלצ וא      
    METSYS הדימב( הרונמ תיב ,סיווג תרצות  

 26,100.00   145.00   180.00 םלשומ לכה )שורדו 'קנ   
      
ילבכ יזאפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.90.0020
EPLX 5.2 תשוחנ יכילומ וא/ו YX2N תשוחנ      
,רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ ,ר"ממ      
םינקתומ תרנצה ללוכ ,תולעתב םילבכב וא/ו      
ת"ב ןכו תורקתב וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת      
הלעפהל םלשומ לכה ,וקסינ תרצות 1N םגד      

  5,120.00   160.00    32.00 .הניקת 'קנ   
      
יכילומ היושע תמלשומ רפמא 61 ת"ב תדוקנ     08.90.0030
    EPLX ילבכ וא RF/YX2N 5.2 ר"ממ  
וא/ו רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ      
עקש ןכו , ןורירמ רוניצ וא/ו תולעתב םילבכב      
סיווג תרצות METSYS םגד דיחי רפמא 61      
,םוינימולא/קיטסלפ תלעתב וא ט"הת ןקתומ      

  4,800.00   160.00    30.00 םלשומ לכה 'קנ   
 36,020.00 09.80.20 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../056 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     056 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 36,020.00 מהעברה      

      
      

    440.00    55.00     8.00 םימ ןגומ ת"ב רובע ת"ב תדוקנל תפסות 'קנ  08.90.0040
      
רובע 020.09.80 ףיעס ת"ב תדוקנל תפסות     08.90.0050

    100.00    50.00     2.00 ט"הע/ט"הת לופכ ת"ב 'קנ   
      
תחא הדיחיב ת"ב 4 רובע ת"ב תדוקנל תפסות     08.90.0060

     75.00    75.00     1.00 וקסינ תרצות 4N םגד ט"הע 'קנ   
      

    480.00   120.00     4.00 יפוס רזיבא אלל ךא ,ל"נכ ת"ב תדוקנ 'קנ  08.90.0070
      
יבטוק וד ז"מ ללוכ ילמשח םימ דודל הדוקנ     08.90.0080
,סיווג תרצות METSYS םגד ןומיס תרונמו      
םילחשומ ר"ממ YX2N 5.2X3 לבכ ללוכ      
תחתמ וא/ו ט"הת מ"מ 61 רטוק ףכירמ תרנצב      
היולג ןורירמ תרנצב וא/ו תורקתב וא/ו ףוצירל      
לכה םימה דודל ילמשח רוביח ללוכ ,חיטה לע      

    320.00   160.00     2.00 טלפמוק םלשומ 'קנ   
      
ר"ממ 5.2x3 םיכילומב יליע ןגזמל הנכה תדוקנ     08.90.0090
- ןגזמל עקש ןכו ,ט"הת רטוק מ"מ 02 תרנצו      

  3,920.00   280.00    14.00 טלפמוק 'קנ   
      
02 ףכירמ רוניצ היושע היזיולטל הנכה תדוקנ     08.90.0100
עקש ,6GR ילאיסקאוק לבכ םע מ"מ      
סיווג תרצות METSYS םגד היזיולטל      
וקה לכ  ,תופעתסה תואספוק ,ט"הת הנקתהל      
וקב וקלח ללוכ תופעתסהה תאספוקמ      

    300.00   150.00     2.00 םלשומ לכה ,הקולחה 'קנ   
      
יוליג( .מ.נ.מ תוכרעמל הנכה תדוקנ     08.90.0110
תרנצ היושע  )....  הנרקהל לוקמר , הצירפ      
תואספוק ,הכישמ טוח םע מ"מ 02 ףכירמ      
ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה      
תלעת /תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה      

  3,300.00   110.00    30.00 הנכהה 'קנ דע תשר 'קנ   
      
)םינופלט/םיבשחמ( הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.0120
8 ךכוסמ לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ תרנצ היושע      
רדתב הדימעל TAC-7 )םידיג 61( תוגוז      
    ZHM 006 5-21344 יפל NID דעו הדוקנהמ  
לולכ( יפוס רזיבא אלל ,תרושקת ןוראל      

  2,240.00   280.00     8.00 )עקש בר תספוקב 'קנ   
      
      
      
      
      
      

 47,195.00 09.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../057 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     057 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 47,195.00 מהעברה      

      
      
הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.0130
תרנצ היושע ).ס.מ.ט/םינופלט/םיבשחמ(      
8( תוגוז 4 ךכוסמ לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ      
יפל ZHM 006 רדתב הדימעל TAC-7 )םידיג      
    5-21344 NID תרושקת ןוראל דעו הדוקנהמ,  
םגד רזיבאב הנקתהל 54JR עקש םע םויס      
תואספוק ללוכו ,ינכטה טרפמב טרופמכ      
ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה      
'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה      

  4,200.00   280.00    15.00 הנכהה 'קנ   
      
שא יולג תבלושמ הזירכ תכרעמל הנכה תדוקנ     08.90.0140
52 וא מ"מ 02 םודא עבצ ףכירמ תרנצ היושע      
תופעתסה תואספוק ,הכישמ טוח םע מ"מ      
םיוקה ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו      
דע תשר תלעת /תיזכרמה תופעתסהה תביתמ      

  3,200.00   100.00    32.00 הנכהה 'קנ 'קנ   
      
תרנצ היושע ןשע/שא יוליגל הנכה תדוקנ     08.90.0150
0.1 ךתחב ידיג 4 ךילומ םע מ"מ 02 ףכירמ      
,0221 י"תל םאתהב ךילומל ר"ממ      
םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוקמ      
תופעתסהה תביתמ םיוקה ללוכ ל"נכ      

  5,400.00   135.00    40.00 הנכהה 'קנ דע תיזכרמה 'קנ   
      
ללוכ למשח תרבח תקידבל ןקתמה תרבעה     08.90.0160
הרזעה לכ ןתמו edaM-sA תוינכת תנכה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק - הקידבה ןמזב השורדה  
      
YX2N 5.1x3 לבכ ללוכ יללכ קותינ ןצחל     08.90.0170
דע חולהמ ,מ"מ 02 רטוקב ףכירמ רוניצ ,ר"ממ      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק טלפמוק - ןצחל ללוכו ןצחלה  
      
יוליג לנפ וא תזכרל רוביח תדוקנ     08.90.0180
לבכ היושע תמלשומ ןשע רורחש/הצירפ/שא      
    RF/YX2N 5.2 ףכירמ תרנצב לחשומ ר"ממ  
תרונ םע יבטוק וד ז"מ ןכו ,וא/ו רטוק מ"מ 02      
ןקתומ סיווג תרצות METSYS םגד ןומיס      

    750.00   250.00     3.00 םלשומ לכה - ט"הת 'חי   
      
ןולח לש תיטמוטוא החיתפל הנכה תדוקנ     08.90.0190
ר"ממ HXHXN 5.2X3 לבכ ללוכ ןשע רורחש      
ט"הת מ"מ 02 רטוק ףכירמ תרנצב םילחשומ      
תרנצב וא/ו תורקתב וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו      
ילמשח רוביח ללוכ אל ,חיטה לע היולג ןורירמ      

  1,500.00   250.00     6.00 עונמל 'קנ   
 64,745.00 תונושו תודוקנ 09.80 כ"הס  
267,719.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../058 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     058 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח י ט  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
הבוג לכב םימוגיפ תללוכ חיטה תודובע לכ      
רזעה ירמוח לכו םינותיוויז וללכי םהו שרדיש      
אל םיפילג ,םלשומ עוציב תלבקל דע םישרדנה      
.ר"מל רימב םילולככ ובשויו דרפנב ודדמי      
      
וא ןוטב תורקת ,ןוטב תוריק לע םינפ חיט     09.01.0010
ללוכ םינוויכ ינשב ,לגרס תובכש יתש .םיקולב      
םיחטשמ לע הדובע ללוכ ריחמה .טכילש      
הבוג לכב ,םיפילג ,םילגועמ ,םייכנא ,םייקפוא      
,חיט תוניפ תנקתה ,תוינכות י"פע שרדנש      
ישגפמב סלגרביפ תשר ,םיפילג עוציב      

199,500.00    70.00 2,850.00 .קולב-ןוטב ר"מ   
      
בר חיט, מ"ממ תרקתו תוריק ג"ע םינפ חיט     09.01.0020
טכילש רמג .ע"וש וא ריקומרת תרצות יתילכת      
תויחנה יפל לכה.ע"וש וא ריקומרת תרצות רגב      

 12,000.00    80.00   150.00 .בייחמה ןקתהו ףרועה דוקיפ ר"מ   
211,500.00 םינפ חיט 10.90 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
וא ןוטב תורקת ,ןוטב תוריק לע ץוח חיט     09.02.0010
ללוכ םינוויכ ינשב ,לגרס תובכש יתש .םיקולב      
ריחמה .טכילשו תרשיימ הבכש ,הצברה תבכש      
,םייכנא ,םייקפוא םיחטשמ לע הדובע ללוכ      
י"פע שרדנש הבוג לכב ,םיפילג ,םילגועמ      
,םיפילג עוציב ,חיט תוניפ תנקתה ,תוינכות      

132,000.00    80.00 1,650.00 .קולב-ןוטב ישגפמב סלגרביפ תשר ר"מ   
      
לע ינוניב םקרמב שימג ילירקא ,ינועבצ טכילש     09.02.0020
דוסי תבכש תוברל )דרפנב דדמנ(,ץוח חיט      
ןווג ,ר"מ/ג"ק 2 תומכב ילירקא טכילש/ טכילשל      
יפל עוציב .לכירדאה תריחבל הרוטסקטו      
ללוכ ריחמה .חקפמ תויחנהו ןרצי תוארוה      
,םייקפוא םיחטשמ לע הדובע      
שרדנש הבוג לכב םיפילג,םילגועמ,םייכנא      

 54,000.00    45.00 1,200.00 .תינכת י"פע ר"מ   
186,000.00 ץוח חיט 20.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

397,500.00 חיט 90 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../059 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     059 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  01 ק ר פ       
      
ף ו צ י ר  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
ןלצרופ טינרג יחיראב םיבוטר םירדח ףוציר     10.01.0010
תריחבל תודימו םגד מ"ס 03/03 וא  .      
דוסי ריחמ ,21R הקלחה םדקמ , לכירדאה      
הבור ללוכ .מ"מ 3 םיקשימ ר"מ/ח"ש07      
ןווג, ע"וש וא "סקיפ רטסימ" תרצות תילירקא      

 24,650.00   170.00   145.00 .לכירדאה תריחבל ר"מ   
      
םיטפוש.ח,לועפת ח,םינסחמ,םירדח ףוציר     10.01.0020
06/06 ןלצרופ טינרג יחיראב  דועו מ"ממ      
הקלחה םדקמ,לכירדאה תריחבל םגד.מ"ס      
    01R. יפל םיקשימ,ר"מל ח"ש  07 דוסי ריחמ  
רטסימ" תרצות ,תילירקא הבור ללוכ,ןקת      
ללוכ. לכירדאה תריחבל ןווג .ע"וש וא "סקיפ      
ףוצירל םאות םגדמ .מ"ס 06/01 םילופיש      

 30,000.00   200.00   150.00 םירדחב ר"מ   
      
06/06 ןלצרופ טינרג יחיראב םיאבול ףוציר     10.01.0040
הקלחה םדקמ,לכירדאה תריחבל םגד .מ"ס      
    01R. יפל  םקשימ .ר"מל ח"ש 041 דוסי ריחמ  
רטסימ "תרצות ,תילירקא הבור ללוכ, ןקת      
ריחמה.לכירדאה תריחבל ןווג, ע"וש וא " סקיפ      
ףוצירל םאות םגדמ מ"מ06/01 םילופיש ללוכ      

 49,000.00   350.00   140.00 .םיאבול ר"מ   
103,650.00 ףוציר 10.01 כ"הס  

      
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  20.01 ק ר פ  ת ת       
      
תודימ הקימרק יחיראב תוריק  ג"ע יופיח     10.02.0010
יפל םיקשימר"מ/ח"ש05 דוסי ריחמ.03/03       
סקיפ רטסימ תרצות תילירקא הבור ללוכ, ןקת      
סלפ תרשוימ חיט תבכש  ללוכ ריחמה ע"וש וא      
תוניפ ללוכ )ריחמב הלולכ) םינוויכ ינשב םימ      
יפל תויכנא וא תויקפוא תויקפוא הקימרק      

 74,100.00   190.00   390.00 .לכירדאה תריחבל םגד/ תודימ ןווג,הסירפ ר"מ   
 74,100.00 תוריק יופיח 20.01 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  30.01 ק ר פ  ת ת       
      

  1,250.00    50.00    25.00 מ"מ 5/03 םוינמולא תותלד ינתפמ רטמ  10.03.0010
      
רוניצ,תלד רשי עורז םיכנל די זחאמ     10.03.0020
מ"ס06 תודימ מ"מ 23 רטוק הטסורינמ      
.ע"וש וא 1408 ט"קמ ל"נמ תרבח תמגודכ      

  1,000.00   250.00     4.00 מ"ס 'חי   
      
      

  2,250.00 30.01.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../060 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     060 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,250.00 מהעברה      

      
      
הטסורינמ L" תרוצב םירושימ ינש םיכנ זחאמ     10.03.0030
תמגודכ.מ"ס06*06 תודימב מ"מ 23 רטוק       

  1,400.00   350.00     4.00 .ע"וש וא 6308 ט"קמ ל"נמ תרבח 'חי   
      
הסקוב םע םמורתמ  עורז םיכנ זחאמ     10.03.0040
תודימב    מ,מ 23  רונצרטוק.הטסורינמ      

  2,000.00   500.00     4.00 .ע"וש וא 6408 ט"קמ לנמ 'בח תמגודכ מ"ס08 'חי   
      
ריקל רבוחמ השיגנ תחלקמל לפקתמ בשומ     10.03.0041

  2,000.00 1,000.00     2.00 .ןרצי תוארוה יפ"ע 'חי   
      
םיאת 4 ל תקלוחמה LPH הפסרט תדומע     10.03.0050
381 הבוג 04 קמוע ,03 בחור תודימ .הבוגל      
יבועב L.P.H רמוחמ היושע רקולה תיזח .מ"ס      
רקולה ףוג.םינווג לש בחר ןווגמב מ"מ 21      
יושע )םיפדמו תויכנא תונפד ,תויקפוא תונפד(      
בג .ןבל ןווגב מ"מ 8 יבועב L.P.H רמוחמ      
ןווגב מ"מ 3 יבועב L.P.H רמוחמ יושע רקולה      
חתפ ,היילת טומ ,דיינ ףדמ ללוכ.דבלב ןבל      
ןווג .לכירדאה תריחבל םילוענמו רורווא      

 18,000.00 1,500.00    12.00 .לכירדאה תריחבל 'חי   
      
ע"וש וא .8004 ט"קמ לנמ תרצות  היינובס     10.03.0060

  2,400.00   160.00    15.00 .לכירדאה רושיאל 'חי   
      
.לנמ תרצות םילילג 3-ל טלאוט ריינ ןקתמ     10.03.0065

  3,200.00   200.00    16.00 .לכירדאה רושיאל ע"וש וא.9003 - ט"קמ 'חי   
      
תרצות יטמוטוא 2-6RSA ילמשח םיידי שביימ     10.03.0070

 14,400.00 1,200.00    12.00 .לכירדאה רושיאל ע"וש וא.8301 ט"קמ לנמ 'חי   
      
.לנמ תרצות מ"ס 09/05  סקפסרפ תארמ     10.03.0080

  8,800.00   400.00    22.00 .לכירדאה רושיאל ע"וש וא.5038 - ט"קמ 'חי   
      
002-051 ךרואב תוחתלמל הפסרט לספס     10.03.0090
תוחול יבוע .מ"ס 44 הבוגו מ"ס 63 בחור .מ"ס      
.תוביטרו רוק םוח ינפב דימע .מ"מ 21 הפסרט      

  4,800.00 1,200.00     4.00 .לכירדאה תריחבל עבצ 'חי   
      
.לנמ תרצות לעננ ובמ'ג טלאוט ריינל ןקתמ     10.03.0100

  4,200.00   200.00    21.00 .לכירדאה רושיאל ע"וש וא.7303 - ט"קמ 'חי   
      
.לנמ תרצות הפצירה לע ןטק הטסורינ חפ     10.03.0120

  3,150.00   150.00    21.00 .לכירדאה רושיאל ע"וש וא.1206  -  ט"קמ 'חי   
      
      
      
      

 66,600.00 30.01.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../061 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     061 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 66,600.00 מהעברה      

      
      
לע לקוצ + מ"ס 5 יבועב טנק ללוכ רסיק שיש     10.03.0130
.לכירדאה תריחבל ןווג , מ"ס 01 הבוגב ריקה      
החוטש רויכ תנקתה תוברל, מ"ס 56-06 קמוע      
תונוולוגמ תולוזנוק לע ןקתומ .זרבל חודיקו      

 30,000.00 1,500.00    20.00 .תינכת יפל ךרוא .תועובצו רטמ   
      
53 דע בחורב מ"ס 3 יבועב שיש תונולח ינדא     10.03.0140

 10,000.00   250.00    40.00 מ"ס רטמ   
106,600.00 תונוש 30.01 כ"הס  

      
ם ל ו א  ת פ צ י ר  40.01 ק ר פ  ת ת       
      
תובכש 5 - תיתילכת בר ןטירואילופ תפצר     10.04.0010
, םירפת אלל,מ"מ 7 יבועב טרופסל תדחוימ      
ידיתע שודיחל תנתינ .םינווג ינשב תמשוימ      
הדימע תדועת לעב .הקוזחתו יוקינב הלק,      
יאפוריא ןקת לעבו 557 ילארשי שא ןקתב      

142,800.00   200.00   714.00 EN14904 ר"מ   
      

  1,980.00    18.00   110.00 שימג CVP  7 לנפ רטמ  10.04.0020
144,780.00 םלוא תפציר 40.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

429,130.00 יופיחו ףוציר 01 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../062 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     062 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  11 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ם י ח ט ש  ת ע י ב צ  20.11 ק ר פ  ת ת       
      
,םייכנא ,םייקפוא םינפ יחטשמ תעיבצ     11.02.0010
תובכש יתשב סבג וא ,םינפ חיט ג"ע .םילגועמ      
ריחמה .דוסי תבכש תוברל 0002 לירקרפוס      
לכב הדובעו םיפילגו םירניס לש העיבצ ללוכ      

 90,880.00    32.00 2,840.00 .תוינכותה י"פע שרדיש הבוג ר"מ   
 90,880.00 םינפ םיחטש תעיבצ 20.11 כ"הס  

      
ץ ו ח  ם י ח ט ש  ת ע י ב צ  30.11 ק ר פ  ת ת       
      
,םייקפוא ץוח יחטשמ ילירקא עבצב תעיבצ     11.03.0010
תובכש שולשב ץוח חיט ג"ע .םילגועמ ,םייכנא      
לש העיבצ ללוכ ריחמה .דוסי תבכש תוברל      
י"פע שרדיש הבוג לכב הדובעו םיפילג      

 15,750.00    35.00   450.00 .תוינכותה ר"מ   
 15,750.00 ץוח םיחטש תעיבצ 30.11 כ"הס  

      
ה נ ו ב י ר ט  ת ו ג ר ד מ  ת ע י ב צ  40.11 ק ר פ  ת ת       
      
יפל רמוחו  עבצ,הנובירט תוגרדמ תעיבצ     11.04.0001

  9,900.00    60.00   165.00 , לכירדאה תריחב ר"מ   
  9,900.00 הנובירט תוגרדמ תעיבצ 40.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

116,530.00 העיבצ 11 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../063 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     063 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו י נ מ ו ל א  21 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ל ח ו  ך ס מ  ת ו ר י ק  10.21 ק ר פ  ת ת       
.ם ו י נ י מ ו ל א       
      
םיעובק +GSS CF05 לטסיסא םגד ךסמ ריק     12.01.0010
יקפוא הדלפ ליפורפ+ םיפוקש תודש + הקולחו      
תודימב + טרפמו המישר יפל + לולכ      

 25,300.00 1,100.00    23.00 .רמ 32 חטשב.B1-לא םגד.מ"ס 063*546 ר"מ   
      
םיעובק +GSS CF05 לטסיסא םגד ךסמ ריק     12.01.0020
םייפנכ יתש תלד+ םיפוקש תודש + הקולחו      
תודימב + טרפמו המישר יפל + הצוחה      
טירפ .רמ62 חטשבע.מ"ס 037*063      

 37,570.00 1,445.00    26.00 .B40-לא ר"מ   
      
םיעובק +GSS CF05 לטסיסא םגד ךסמ ריק     12.01.0030
טרפמו המישר יפל + םיפוקש תודש + הקולחו      
טירפ.רמ52חטשב  מ"ס  086*063 תודימב +      

 27,500.00 1,100.00    25.00 .B70-לא ר"מ   
      
םיעובק+GSS CF05 לטסיסא םגד ךסמ ריק     12.01.0040
יפל + הצוחה תחא ףנכ תותלד יתש + הקולחו      
.מ"ס 0922*063 תודימב + טרפמו המישר      

101,260.00 1,220.00    83.00 B80-לא טירפ .ר"מ 38 חטשב ר"מ   
      
םיעובק +GSS CF05 לטסיסא םגד ךסמ ריק     12.01.0050
תודימב + טרפמו המישר יפל + הקולחו      
טירפ .ר"מ 92 חטשב מ"ס 051+866*063      

 31,900.00 1,100.00    29.00 B90-לא ר"מ   
      
םגד ימרתרפוס ליפורפמ  הקולחו עובק     12.01.0060
יפל + הקולחו םיעובק +HT 26 לטסיסא      
מ"ס 308*071 תודימב + טרפמו המישר      

  8,100.00   600.00    13.50 B11-לא טירפ.רמ5.31 חטשב ר"מ   
      
םגד ימרתרפוס ליפורפמ הקולחו עובק     12.01.0070
יפל + הקולחו םיעובק + HT 26 לטסיסא      
מ"ס 538*071 תודימב + טרפמו המישר      

  8,400.00   600.00    14.00 B21-לא טירפ.רמ41חטשב ר"מ   
      
םיעובק +GSS CF05 לטסיסא םגד ךסמ ריק     12.01.0080
תודימב + טרפמו המישר יפל + הקולחו      

  9,900.00 1,100.00     9.00 B31-לא טירפ .ר"מ9 חטשב.מ"ס 423*072 ר"מ   
      
םיעובק +GSS CF05 לטסיסא םגד ךסמ ריק     12.01.0090
072 תודימב + טרפמו המישר יפל + הקולחו      

 29,700.00 1,100.00    27.00 B71-לא טירפ.רמ9 חטשב מ"ס 543* ר"מ   
      
      

279,630.00 10.21.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../064 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
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08/06/2020
דף מס':     064 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
279,630.00 מהעברה      

      
      
פיק ןולח -HT 26 לטסיסא םגד ימרת  ןולח     12.01.0100
המישר יפל + יונב חתפב הנקתה + המינפ      

  6,000.00 1,000.00     6.00 B12-לא טירפ.מ"ס 051*05 תודימב +טרפמו 'חי   
      
ףנכ ןולח --HT 26 לטסיסא םגד ימרת  ןולח     12.01.0110
יונב חתפב הנקתה + ןותחת עובק + פיק-ירד      
021*061 תודימב +טרפמו המישר יפל +      

  6,200.00 3,100.00     2.00 B22-לא טירפ.מ"ס 'חי   
291,830.00 .םוינימולא תונולחו ךסמ תוריק 10.21 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

291,830.00 םוינמולא 21 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../065 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
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08/06/2020
דף מס':     065 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
.ינכדע 8732 י"ת י"פע עצובי ןבא יופיח      
ןפואל תכמסומ הדבעמ תקידב ללוכ ריחמה      
.יופיחה עוציב      
      
יבועב ןיטרוורט ןבאב םיפילגו ץוח תוריק יופיח     14.01.0010
ריחמה .לכירדא תריחב י"פע תותסב מ"ס 3      
.םייקה ריק לע מ"ס 4 יבועב ןוטב תקיצי ללוכ      
לא ןוולוגמ טוחב רוביח ,ןבא לכב םיחודיק 4      
.ןבאה תכימתל םינוולוגמ םינתיווז ,תשרה      
.ןבל טנמצ םע םיקשימב הלחוכ עוציב תוברל      
תרצות תיתנמצ הצברה תבכש ללוכ ריחמה      

 40,000.00   400.00   100.00 .ר"מ/ח"ש022 דוסי ריחמ ,ע"וש וא ריקומרת ר"מ   
 40,000.00 ץוח תוריק יופיח 10.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 40,000.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../066 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     066 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד ו ב ע   51 ק ר פ       
      
ה ק פ ס א -ר י ו ו א  ג ו ז י מ  ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
ה נ ק ת ה ו       
      
רוריק תקיפתל FRV הבעמ תנקתהו תקפסא     15.01.0001
    RH/UTB 006411 ירוביח, גגל הפנה תוברל  
םגד, למשחו תרושקת , תרנצ      

 24,340.00 24,340.00     1.00 'פמוק UE/HGHVXJ021MA רשואמ ע"ש וא.  
      
רוריק תקופתל  תוטסק תנקתהו תקפסא     15.01.0002
    RH/UTB 00242  - 2 , תיטרדנטס הנקתה  
תודובע( א.מ תלעת ללוכ אל , זג תרנצ א"מ      
LNP+HED4NF060MA םגד ) סבגו היינב      

  2,260.00 2,260.00     1.00 'פמוק .ע"ש  וא  
      
רוריק תקופתל תיליע הדיחי תנקתהו תקפסא     15.01.0003
    RH/UTB 00451 - 2 , תיטרדנטס הנקתה  
תודובע( א.מ תלעת ללוכ אל , זג תרנצ א"מ      
וא 54(MA(UE/HKDVNJ םגד ) סבגו היינב      

  5,991.00 1,997.00     3.00 .ע"ש 'חי   
      
UTB00713 רוריק תקופתב ךא ל"נכ     15.01.0004

  9,590.00 4,795.00     2.00 .ע"ש  וא UE/HEDQNM390MA 'חי   
      
םידרפומ סיסב רובע ףדוזיא תוטלפ תכרעמ     15.01.0005

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק .גגה לע ריוא גוזימ דויצל  
      
,קספה/לעפה קספמ תללוכה , הלעפה תויחול     15.01.0006
תויוריהמ ררוב , רורוויא , ףרוח / ץיק ררוב      
ןקתומ , יזכרמ הנגה רודיס םע , טטסומרטו      

    720.00   720.00     1.00 .םלשומ 'חי   
      

    250.00   250.00     1.00 CISAB  טווחמ יריק טלש 'חי  15.01.0007
      
םיתוריש רורואל חופמ תנקתהו הקפסא     15.01.0008
םגד ENILNI ,ד"למר 054 ריווא תקיפסל      
    513-R תנקתה ללוכ הטניו תרבח תמגודכ  
יס.יו.יפ -מ מ"מ 011 רטוקב רורוא תרנצ      
שרדנה לכ תא ללוכ מ"ס 52\51 רטוקב ג.נ.תו      
דויצ תואלבט ,תוינכת יפל הנוכנ הדובעל      
תופיפצב 1" דודיב דדובמ .ינכט טרפמו      
י"תב דמוע םוינמולא םינפ יופיצ ק"מ/ג"ק61      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק ע"ש וא 557  
      
םיתוריש רורואל חופמ תנקתהו הקפסא     15.01.0009
םגד ENILNI ,ד"למר 006  ריווא תקיפסל      

 12,000.00 4,000.00     3.00 'פמוק R-315  
      
      

 59,651.00 10.51.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../067 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     067 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 59,651.00 מהעברה      

      
      
םיתוריש רורואל חופמ תנקתהו הקפסא     15.01.0010
םגד ENILNI ,ד"למר 001  ריווא תקיפסל      

  3,400.00 1,700.00     2.00 'פמוק R-315  
      
גוסמ הרישי תוטשפהל יזכרמ ריוא ןגזמ     15.01.0011
    TINU DEGAKCAP POT FOOR תרצות "  
     EQINU"  וא " SIRO " , לש רוריק תקופתל  
יפוג , MFC 00001   לש הקיפסו ק.ט03      
למשח חול . W.K 5.03 לש קפסהב םומח      
ריווא רםמד , "בטימ " תוגרד רקב ללוכ םלשומ      
לכה. MFC0002  םירופיצ תשר ללוכ חצ      

280,000.00 140,000.00     2.00 . טרפמב ראותמכ 'חי   
343,051.00 הנקתהו הקפסא-ריווא גוזימ דויצ 10.51 כ"הס  

      
ה ק פ ס א - ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
ה נ ק ת ה ו       
      
0.1 דע יבועב הנבמה ךותב ןבלוגמ חפ תולעת     15.02.0001
ןבל ןוקיליסב רוביחה תוניפ םוטיא םע מ"מ      

 20,000.00   100.00   200.00 .תרבוחמה תיחפה ףופיכ ינפל ר"מ   
      
םע רוביח ,תולעתל יבוע 1" יטסוקא דודיב     15.02.0002
תורמסמ אלו ENYD ORUD תרצותמ םיניפ      

 10,000.00    50.00   200.00 םיגרב וא ר"מ   
      

 10,000.00    50.00   200.00 . יבוע 1" ימרת דודיב ךא ל"נכ ר"מ  15.02.0003
      
חפ םע מ"ס 02 בחורב תינושמש שימג רוביח     15.02.0004

    200.00   100.00     2.00 .תינושמשל ר"חיבב ןבלוגמ 'חי   
      
ינוציח דודיב םע םוינמולאמ תושימג תולעת     15.02.0005

  3,000.00    60.00    50.00 .4" רטוקב 1" יבועב רטמ   
      
חטשב רונתב עובצ םשג דגנ םוינמולאמ סירת     15.02.0006

  2,100.00   350.00     6.00 . תומכ תסוו ללוכ ר"מ 1.0 דע 'חי   
      
ןנסמ םע עובצ וא זיידונא םוינימולא .ח.א.ת     15.02.0007
HFRF םגד 2" יבועב טסלרוד      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .מ"ס 581X572תודימב 'חי   
      
טסוו םע עובצ וא זייודנא םוינמולא ת.א.מ     15.02.0008
השימג הלעת ללוכ 5.22*5.26 תודימב  תומכ      
61 תופיפצב 1" דודיב דדובמ םוינמולאמ      

  3,200.00   200.00    16.00 .557 י"תב דמוע םוינמולא םינפ יופיצ ק"מ/ג"ק 'חי   
      
      
      

 50,000.00 20.51.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../068 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     068 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 50,000.00 מהעברה      

      
      
טסוו םע עובצ וא זייודנא לוגע םוינמולא ת.א.מ     15.02.0009
השימג הלעת ללוכ 6" תודימב  תומכ      
61 תופיפצב 1" דודיב דדובמ םוינמולאמ      

    880.00   220.00     4.00 557. י"תב דמוע םוינמולא םינפ יופיצ ק"מ/ג"ק 'חי   
      

  4,680.00   180.00    26.00 4 " ךא ל"נכ 'חי  15.02.0010
 55,560.00 הנקתהו הקפסא- ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 כ"הס  

      
ה ק פ ס א  - ל מ ש ח ו  ז ג  ת ר נ צ  30.51 ק ר פ  ת ת       
ה נ ק ת ה ו       
      
"8/5X 8/3 רטוקב טלפמוק זג תרנצ עוצב     15.03.0001

  5,600.00   140.00    40.00 3" רטוקב .יס.יו.יפ לוורשו דודיב למשח לבכ+ רטמ   
      

  6,000.00   100.00    60.00 'פמוק .2/1X"4/1"  רטוקב ךא ל"נכ 15.03.0002
      

  8,360.00   209.00    40.00 ."8/1/1X2/1"רטוקב ךא ל"נכ רטמ  15.03.0003
      

    350.00   175.00     2.00 'פמוק .גגה ךרד א"מ תרנצ תרידחל לוורש 15.03.0004
      

  3,765.00 3,765.00     1.00 'פמוק )HCUOT)UDI821/senoz21  יזכרמ רקב 15.03.0005
      

    523.88   261.94     2.00 'פמוק WK0.51 דע - םינפ  'חיל Y רבחמ 15.03.0006
      

  2,190.00   365.00     6.00 'פמוק WK6.04-0.51 דע - םינפ  'חיל Y רבחמ 15.03.0007
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק WK3.07-54 דע - םינפ  'חיל Y רבחמ 15.03.0008
      

    552.00   552.00     1.00 'פמוק WK4.89-3.07 דע - םינפ  'חיל Y רבחמ 15.03.0009
      

  2,240.00   560.00     4.00 NOITCNUF-ITLUM  טווחמ יריק טלש 'חי  15.03.0010
      

  4,158.00   378.00    11.00 CISAB  טווחמ יריק טלש 'חי  15.03.0011
      

            640.00 )26 * 26( כ4 'פמוק הטסק לנפ 'חי          15.03.0012
      

  1,092.00    42.00    26.00 refrigerant gas 410 r410 'חי  15.03.0013
 35,330.88 הנקתהו הקפסא - למשחו זג תרנצ 30.51 כ"הס  

      
ה ק פ ס א - ד ו ק י פ  ל מ ש ח  40.51 ק ר פ  ת ת       
ה נ ק ת ה ו       
      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק ריווא גוזימ רובע תילמשח היצלטסניא 15.04.0001
 10,000.00 הנקתהו הקפסא- דוקיפ למשח 40.51 כ"הס  

      
      

443,941.88 ריוא גוזימ תודובע  51 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../069 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     069 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
ת ו י ל ע מ  10.71 ק ר פ  ת ת       
      
,םיעסונ 8,טרופס םלוא,תילעמל ריחמ     17.01.0001
ילסרבנוא דוקפ ,LRM ,תונחת 3 ,ש/מ 0.1      
לכ ללוכ ריחמה ,טרפמה יפל לכה- םשור      
טרפמהו תוינכתה יפל הדובעה עוציבל שורדה      

145,000.00 145,000.00     1.00 'פמוק .מעמל טרפ, םיסימה לכ ללוכ  
145,000.00 תוילעמ 10.71 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

145,000.00 תוילעמ 71 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../070 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     070 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ר ו ש ק ת  81 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ת ו נ ו ר א  10.81 ק ר פ  ת ת       
      
םילבכה תסירפל קתנתמ גוסמ הנורק קולב     18.01.0010

    300.00    50.00     6.00 םילבכה תסירפ ללוכ ,םייגוז ברה 'חי   
      

     50.00    50.00     1.00 הנורוק יקולב 01-ל היטבמא 'חי  18.01.0020
      
PTU 54JR תואובמ 05 לנפ תנקתהו הקפסא     18.01.0030
רטמ 02 דע גוז 001 לבכ ללוכ גויח יווק רובע      
יקולב ג"ע הסירפו היטבמא ,הנורק יספ ללוכ      
האובמ לכ לעמ החולש / 'גת טולישו הנורק      

  1,100.00 1,100.00     1.00 לנפב 'חי   
      
םע ,PTS ךוכיס ללוכ ,a6-taC ,91" בותינ חול     18.01.0040
ןקת ות םע ,JR-54 םיעקש 42 ספדומ לגעמ      
רודיס ללוכ ,היולת יתלב תינוציח הדבעמ לש      
עבצ ,טוויחו הנקתה ללוכו םילבכה תרישקל      

  1,200.00   600.00     2.00 רופא וא רוחש 'חי   
      
U51 הבוגבהילתב הנקתהל תרושקת ד"סמ     18.01.0050
תוליסמ ללוכ מ"מ 005 קמוע ,מ"מ 007 בחור      
דצ תונפד ללוכ ,הזזהל תונתינ 91" בולכ םוא      
,םינפבמ העובק הליענ תורשפא םע תוקירפ      
חול התיברמו תכתמ תרגסמ םע תימדק תלד      
יפל-תררוחמ תכתמ תלד וא ףוקש טנוברקילופ      
ללוכ ,חתפמו רדניליצ םע הליענ ללוכ ,השירד      
,ריק לע הילתל קזוחמ בג ללוכ ,הקראה טיק      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק רופא וא LAR-1109רוחש ןווגב רונתב העיבצ  
      
U44 הבוגב דויצ תנקתהל 91" תרושקת ד"סמ     18.01.0060
המוטא תירוחא חפ/הפוקש תיזח תלד ,ללוכ      
לכ  54MFC תקופתב םיררוואמ ינש ,לוענמ      
ינמרג ץיפק ימואל הנקתה תוליסמ ללוכ דחא      
חי2  , 6 חכ יעקש ספ חי  2 91" לדוגב דויצל      
וא 01674 ט"קמ  םוקדיל תרצות  עובק ףדמ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ע"ווש  
      
5X4 לדוגב טורח CVP יושע טוליש תנכה     18.01.0070

     40.00    10.00     4.00 תרושקת ןורא ןומיסל מ"ס 'חי   
      
ללוכה U1 הבוגב רושיג ילבכ רבעמל חוור ספ     18.01.0080

    120.00    30.00     4.00 רעיש יספ ןגומ ץירח 'חי   
      
      
      
      
      
      

  6,810.00 10.81.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../071 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
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08/06/2020
דף מס':     071 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,810.00 מהעברה      

      
      
דעוימה למשח יעקש ספ תנקתהו הקפסא     18.01.0090
חכ יעקש 6 לולכי ספה .91" תרגסמב הנקתהל      
A61 ת"מאמ גתמ ללוכ "םיילארשי" ןקתו גוסמ      
תכתמ זראמ היהי ספל .ןומיס תירונו G גוסמ      
'מ 51 דע ךרואב לדנפ לבכ ללוכ .ןקת ות אשיו      

    140.00    70.00     2.00 A61EEC גוסמ ילמשח עקת והצקבו 'חי   
      

    160.00    40.00     4.00 ץרוחמ עובק ףדמ 'חי  18.01.0100
      
לולכת הכרעה . תרושקת ןוראל הקראה תכרע     18.01.0110
יגרב 8 תוחפל ללוכה ,ידועי םירוביח ספ      
ר"ממ 61 הקראה לבכמ רוביח תומצו םירוביח      
.וב םידויצה לכו ןוראה ירזיבא לכל ,שימג      
םירוביחה ספמ בכוכ תרוצתב עצובי רוביחה      

    220.00   110.00     2.00 דויצל 'חי   
      
3 דע ךרואב JR/54-JR-54 ךכוסמ בותינ לבכ     18.01.0120
2ב ןמוסמ taC-6 -ב הדימעל הכמסה לעב  'מ      

  1,250.00    25.00    50.00 תווצק 'חי   
      
י"ע הצקל הצקמ תרושקת עקש תוניקת תקידב     18.01.0130
טרדנטסל םיאתמ KULF ןוגכ ידועיי רישכמ      
טלפ ץבוק תריסמ ללוכ ,A6TAC קדבנה      

    300.00     6.00    50.00 הקידבה תואצות לש טרופמ 'חי   
  8,880.00 תרושקת תונורא 10.81 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  8,880.00 תרושקת 81 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../072 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
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08/06/2020
דף מס':     072 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ד ל פ  ה י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  ת ו ד ו ב ע  91 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ה י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  ת ו ד ו ב ע  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
יפל טרופסה םלוא יוסיכל הדלפ היצקורטסנוק     19.01.0010
,תוקטלפה תא לולכי ריחמה .תוינכותה      
דע ךירצש המ לכו םיכותירה ,םיגרבה ,תוטיפה      

240,000.00 12,000.00    20.00 םלשומ רמגל ןוט   
      
הזתה י"ע הדלפ היצקורטסנוקל יביזרבא יוקינ     19.01.0021
ירגרג וא ,ילרנימ וא יטטניס לוח לש ץחלב      
לזרב ירגרג וא ,תיכוכז ירגרג וא ,תכתמ      

 20,000.00 1,000.00    20.00 . טקיליס ןוט   
      
תנוולוגמ אל הדלפ תיצקורטסנוק תעיבצ     19.01.0022
ןוילע עבצב )תורוניצ וא S.H.R יליפורפ(      
דוסי תבכש תללוכ העיבצה .ע"ש וא "סלגמט"      
ןורקימ 05-04 יבועב ע"ש וא "AE-9 יסקופא"      
יבועב ע"ש וא "יסקופיטלומ" םייניב תבכש      
ע"ש וא "סלגמט" ןוילע עבצו ןורקימ 021-001      

 10,000.00   500.00    20.00 אלמ יוסיכ דע םייתש וא תחא הבכשב ןוט   
270,000.00 הדלפ היצקורטסנוק תודובע 10.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

270,000.00 הדלפ היצקורטסנוק תודובע 91 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../073 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
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08/06/2020
דף מס':     073 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
ר י ק  י ו פ י ח +ת ו כ מ נ ו מ  ת ו ר ק ת  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ תוררוחמ תוטסק תבכרהו הקפסא     22.01.0010
    ANATNOM KM   A005/041 תועובצ  
י"ע הדלפה היצקורטסנוקל תורבוחמו רונתב      
,XPNE גוסמ יטליה תורמסמ וא 4/1" םיגרב      
םע ק"מ/ ג"ק "4 42 תיכוכז רמצמ האולמ      
יטנא םע טילודנא גוסמ חול ,רוחש ןימבס      
ןוילע מ"מ 21 יבועב סקיא-ולב חול , םארד      
ךותב מ"מ 5.21 יבועב ימינפ סבג חולו      
ןוטבל MDPE םוטיא לולכי ריחמה . האולימה      
ןווגב רמוחמ םוינמולא םיגנושנלפ תנקתהו      

396,000.00   440.00   900.00 .גגה ר"מ   
      
03 בחורב ףפוכמ חפ תוחולמ תיטסוקא הרקת     22.01.0020
ורקימ רוריח .רונתב עובצ מ"מ 6.0 יבועב מ"ס      
חפ יליפורפמ הילת 'סנוק תוברל יטסוקא דב +      
תוריק םע רוביח יליפורפ,הילת ירזיבא ,ןוולוגמ      
    Z+L, םיקוזיח ,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ  

 15,300.00   170.00    90.00 .םהנימל ר"מ   
      
'גטנוודא ןופוקא יחיראמ  תיטסוקא הרקת     22.01.0030
תוברל .עוקש יצח  ,מ"ס 06/06 תודימב      
דב  ,'ןייל ןייפ' גוסמ האישנ תיצקורטסנוק      
,Z+L תוריק םע רוביח יליפורפ ,יטסוקא      

 54,000.00   200.00   270.00 .םהנימל םיקוזיח ,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ ר"מ   
      
מ"מ 5.21 יבועב FUANK גוסמ סבג תרקת     22.01.0040
ירזיבא ,ןוולוגמ חפ יליפורפמ 'סנוק תוברל      
,לטכפש ,םירוביחב הקבדה טרס ,הילת      
לכה םהנימל םיקוזיח ,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ      

 30,400.00   160.00   190.00 ןרציה תויחנה י"פע ר"מ   
      
תרצות טידא תוחול תועצמאב ריק יופיח     22.01.0055

 48,000.00   200.00   240.00 ןרצייה תוארוה י"פע לכה FUANK תרבח ר"מ   
543,700.00 ריק יופיח+תוכמנומ תורקת 10.22 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
ןרצי טרפ יפל תנבלוגמ ףפוכמ חפ תלעת     22.02.0010

 16,200.00   450.00    36.00 .לכירדאה םע םואיתבו רטמ   
      

 21,000.00   120.00   175.00 FDVP עובצ מ"מ 1 םוינימולא גניפוק רטמ  22.02.0020
 37,200.00 תונוש 20.22 כ"הס  

      
      
      

580,900.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../074 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     074 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ט ר ו פ ס  י נ ק ת מ  03 ק ר פ       
      
ט ר ו פ ס  י נ ק ת מ  10.03 ק ר פ  ת ת       
      
שדח ABIF ןקת יפל לסרודכ שרגמ ןומיס     30.01.0010

  3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק ןבל ןווגב הקיחשב דימע ינטירואילופ עבצב  
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק םלואב ינטירואילופ עבצב ףערודכ שרגמ ןומיס 30.01.0020
      
םגד ביבסמ הנגה דופיר ףערודכ ידומע גוז     30.01.0030
י"תל המאתה תדועת לעב.תשר ללוכ יפמילוא      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק ףערודכ- 2 קלח 5155  
      
ןטירואילופ תפצרב ףערודכ ידומעל לוורש     30.01.0040
תטזור ,מ"מ 5 יבועב ןוולוגמ לוורש ללוכה      
ףלשנ םוינימולא הסכמ ,תנגועמ םוינימולא      
סוסיב הביצח ללוכ הפצרה גוסמ יופיצב      

  6,600.00 1,100.00     6.00 .הנקתהו 'חי   
      
יפמילוא םגד 52.4 לס ןקתמ       30.01.0050
4 ןפוד יבוע 002*001 ליפורפ לעב ינורטקלא      
ריקל תילמשח לפקתמ מ"ס 524 הטילב .מ"מ      
האישנ תעוצר ללוכ ,הלופכ המרה תעוצר      
טוטרש ללוכ קפוסמ.ןוט 9 לש העירק סמועל      
סדנהמ י"ע רשואמ לעופב הנקתהה      
רושיא לעב תמסוחמ תיכוכז חול ללוכ.הרבחה      
    .ABIFללוכ ,קושיחה רוזיאב דחוימ יוניפ ללוכ  
יוניש ןונגנמ ללוכ.רבש הרקמל קיטסלפ תנגה      
י"ע לס טקל הבוג יוניש רשפאמה ילמשח הבוג      
לעב יפמילוא םגד יציפק קושיח דחא ליעפמ      
הפלחהל היצפוא ללוכ.םיימינפ םיציפק השולש      
םיגרב העברא י"ע לסה חול לש הריהמ      
עורזלו חולל הנגה ידופיר ללוכ.דבלב      
42 ןקתמ רובע תפסותל היצפוא ללוכ.ןקתמה      
היצפואו ABIF ןקת יפל יליבקמ לפקתמ תוינש      
הליפנ םלוב ללוכ .יפקיה תורונ ספ תפסותל      

 44,000.00 22,000.00     2.00 .ילגופורטנצ 'חי   
      
תיכוכז חול ילמשח הרקתל לפקתמ לס ןקתמ     30.01.0060
לעב.רונתב עובצ SHR ליפורפמ יושע ןונגנמו      
ןקתל ילארשיה םינקתה ןוכממ המאתה תדועת      
ללוכ קפוסמםילס-1 קלח, טרופס - 5155      
סדנהמ י"ע רשואמ לעופב הנקתהה טוטרש      
ריבש יתלב טנוברקילופ חול ללוכ.הרבחה      
ןונגנמ ללוכ.)רבש דגנכ םינש 01-ל תוירחא(      
לס טקל הבוג יוניש רשפאמה הבוג יוניש      
םגד יציפק קושיח ללוכ.תיגרוב תידי תרזעב      
ללוכ.םיימינפ םיציפק השולש לעב יפמילוא      
הנגה דופיר ללוכ.ילגופורטנצ הליפנ םלוב      

 48,000.00 24,000.00     2.00 .חולל 'חי   
110,300.00 10.03.20 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../075 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     075 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
110,300.00 מהעברה      

      
      
יוניש ןונגנמ םע הדיצה לפקתמ 52.2 לס ןקתמ     30.01.0070
םינקתה ןוכממ המאתה תדועת לעב * הבוג      
םילס-1 קלח, טרופס - 5155 ןקתל ילארשיה      
ללוכ קפוסמ.רונתב עובצ SHR ליפורפמ יושע      
סדנהמ י"ע רשואמ לעופב הנקתהה טוטרש      
ריבש יתלב טנוברקילופ חול ללוכ .הרבחה      
ללוכ.)ריבש דגנכ םינש 01 - ל תויארחא(      
טקל הבוג יוניש רשפאמה הבוג יוניש ןונגנמ      
יציפק קושיח ללוכ.תיגרוב תידי תרזעב לס      
םיציפק השולש לעב יפמילוא םגד      
לולכ ריחמה .חולל הנגה דופיר ללוכ.םיימינפ      

 21,000.00 10,500.00     2.00 060.1.03 ףיעסב 'חי   
      
רבוחמ ילוזנוק הנבמב סופיט ילבח 4 ןקתמ     30.01.0090
תקפסא תוברל,הדיצה לפקתמ הנבמה ריקל      
רשואמ, עוציבה רתאל םאתומ הנקתה טוטרש      
םינקתה ןוכממ המאתה תדועת לעבסדנהמ י"ע      
תושירד ,טרופס - 5155 ןקתל ילארשיה      

  6,000.00 6,000.00     1.00 םילבח - 4 קלחו תוחיטב 'חי   
      
ריקל רבוחמ ילוזנוק הנבמב תועבט ןקתמ     30.01.0100
ילגלג יבג לע הענה הרקתל תולפקתמ הנבמה      
ךכ הלופכ החטבא תכרעמ ללוכ ,זילפ      
החטבאה תחא החטבאב לשכ לש הרקמבש      
תכרעמ ללוכ ,שמתשמה תליפנ ענמת הינשה      
הריהמ ,שומישל הלק תועבטה הבוג יונישל      
הנקתה טוטרש תקפסא תוברל ,הפיצרו      
לעבסדנהמ י"ע רשואמ עוציבה רתאל םאתומ      
קתל ילארשיה םינקתה ןוכממ המאתה תדועת      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק תועבט - 4 קלח ,טרופס - 5155  
      
הנתשמ 'ג הנבמה ריקל ךמסנ חתמ ןקתמ     30.01.0110
תונוש הבוג תודוקנ 41 לעב מ"ס 541-052מ      
רתאל םאתומ הנקתה טוטרש תקפסא תוברל,      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק סדנהמ י"ע רשואמ עוציבה  
      
ללוכה הטזור ללוכ ןטירואילופ תפצרל ןגוע     30.01.0120
םוינימולא תטזור ,םינוולוגמ ןוגיע רזיבא      
גוסמ יופיצב ףלשנ םוינימולא הסכמ,תנגועמ      

  2,200.00 1,100.00     2.00 'פמוק .הנקתהו סוסיב, הביצח ללוכ הפצרה  
      
      
      
      
      
      
      
      

149,000.00 10.03.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../076 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
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08/06/2020
דף מס':     076 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
149,000.00 מהעברה      

      
      
הלופכ תילמשח תיטסוקא הקולח הציחמ     30.01.0130
שא ןיסח דחוימ גירא תובכש יתש היושע      
ילגופרטנצ עונמ ללוכ ר"מ/'רג 0021 לקשמב      
הליפנ ימלוב ינש ללוכ.עונמה לע דחוימ םלבו      
ןונכת י"פע תודימ. ןקתה י"ע שרדנכ תווצקב      
םינקתה ןוכממ המאתה תדועת לעב.רשואמ      

 78,000.00 78,000.00     1.00 'פמוק הקולח תוציחמ -7155 ןקתל ילארשיה  
      
םיבלש 41 - יעוצקמ לופכ ידבש םלוס     30.01.0140
    052X081 ידומעו קוב ץע יבלש לעב מ"ס  
רומיג לעבו קלח שטולמ קוב ץע םייושע האישנ      
ללוכו המידק טלוב ןוילע שאר ללוכ ,הובג      
תעינמלו תוחיטבל ריקהמ תוירוחא תוקחרה      
םיבלש 41 לעב ,שומישה ןמזב ריקב העיגפ      
םידחוימ םיעקש ךותב תוסנכומ ןוגיעה תויוז,      
תוחיטבל וטלבי אלש ךכ ץעה לגרב םימסרוכמ      
םיגרב םיארנ אל הנקתהה רחאל ,תיברימ      
אלל הקלחו הייקנ םלוסה תיזחו םיטלוב      
םינקתה ןוכממ המאתה תדועת לעב  .םיגרב      
- 3 קלח ,טרופס - 5155 ןקתל ילארשיה      

 16,800.00 2,100.00     8.00 'פמוק תומלוס  
      
ןווג - מ"מ 05 יבועב תוריק לע הנגה דופיר     30.01.0150
ץע ליפורפו שא ןיסח חיטש םע הריחבל      

 22,400.00   400.00    56.00 'פמוק .)ילארשיה ןקתה י"פע שרדנכ(- ביבסמ  
      
יעוצקמ ינורטקלא 52561ANםגד תואצות חול     30.01.0160
הבוג .תוישיא תוריבע ללוכ ABIF רשואמ      
דוקיפ חול ללוכ ריחמה .מ"ס 61 תורפס      
    NOCUAN רשואמ 0001 תוישיא תוריבע  

 24,000.00 24,000.00     1.00 'פמוק FIBA  
      
רשואמ 55712CN םגד תוינש 42 ינועש     30.01.0170

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק ABIF תוגוצת 2 טס( מ"ס 12 תורפס הבוג(  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

298,200.00 10.03.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../077 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     077 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
298,200.00 מהעברה      

      
      
תרבח VU RF ATEB עובק קיטסלפ בשומ     30.01.0180
    ATLED )יתוכיא קיטסלפ בשומ )ילוזנוק  
תרבח תרצות ATEB גוסמ ימונוגראו      
    ATLED. הקידב יפל ילארשי שא ןקתב דמוע  
תומלואל םיאתמה V.2.3 לש האצותב- 557      
דימע ,הלופכ ןפוד לעב בשומה.םירוגס טרופס      
אלל בשומה בג לע םיכרוד םיפוצ וב בצמב      
םינקתה יפל הבוח( לופיק אללו רבש      
NE EST 4-00231 םינקתב הדימע.)םישדחה      
    & 72721 NEהובג בשומ בג .1:םיינכט םינותנ  
קמוע .3 .מ"ס 34 בשומה בחור .2 .מ"ס 13      
הנקתהב ןקתומ בשומה .מ"ס 14 בשומה      

 52,500.00   210.00   250.00 הגרדמה םורל תילוזנוק 'חי   
      
ץע יושע ABIF לדומ ראופמ תוריכזמ ןחלוש     30.01.0190
ירוזא ללוכ ,םילגלג לע דיינ ,דבועמ ינשוג      
לש תויללכ תודימב ,הפלחה ינקחשל הבשי      
    67X09X024  וקלחב דפורמו לגועמ  מ"ס  

  7,500.00 7,500.00     1.00 .ע"וש וא.תוחיטבל ימדקה 'חי   
      
ןוכמ רושיא ללוכ,תכמסומ הדבעמ תקידב     30.01.0200

  5,000.00 5,000.00     1.00 .קחשמה תריזלו םינקתמה לכל םינקתה 'חי   
      
ןוסחיא ןורא+)האיחה רישכמ( רוטלירטיפד     30.01.0210
1SH תמגוד , הקעזא תכרעמ ללוכ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 . ע"וש וא ספיליפ תרצות -TRATSTRAH 'חי   
      
םגד םח+רק יתפציר הטסורינ רלוק     30.01.0220

  2,000.00 2,000.00     1.00 . ע"וש וא.021TAW 'חי   
370,200.00 טרופס ינקתמ 10.03 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

370,200.00 טרופס ינקתמ 03 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../078 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     078 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות RDA-0007 םגד תיתבותכ יוליג תזכר     34.01.0010
םוריח בצמב הנזהל םירבצמ תללוכה ,רייפלט      
םייגולנא וק ילגעמ יסיטרכ ,תועש 27 ךשמל      
יסיטרכ תללוכו ,תובותכ 821 רובע      

  6,000.00 6,000.00     1.00 טלפמוק - תכרעמה יביכר לכל תואיצי/תוסינכ 'חי   
      
םגד "קורי" ירטקלאוטופ סופיטמ ןשע יאלג     34.01.0020

  8,400.00   280.00    30.00 רשואמ ע"ש וא רייפלט תרצות A084-OFT 'חי   
      

    480.00   240.00     2.00 'פמוק רייפלט תרצות תואיצי/תוסינכ תבותכ תדיחי 34.01.0030
      
תכרעמל שא תקעזאל תיכוכז רבש ןצחל     34.01.0040

  2,240.00   280.00     8.00 תיגולנא 'חי   
      
,םינקתה ןוכמ יקדוב י"ע שאה יוליג ןקתמ תקידב     34.01.0050
ןובשח לע םנקתל שי םייוקיל שיו הדימבו      
,תכרעמה לש הניקת הלעפהל דע ןלבקה      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק הקידבה ימד םולשת ללוכ  
      
תרצות i005-MDT םגד יטמוטוא ןגייח     34.01.0060
תטלקומ  העדוה ללוכ רשואמ ע"ש וא רייפלט      

    900.00   900.00     1.00 רבצמ םע ןעטמו 'חי   
      
יוסיכ חתפמ ,טלקמו ןרק רדשמ ,ןשע יאלג גוז     34.01.0070

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

  1,600.00   800.00     2.00 ריווא גוזימ תלעתל ןשע יאלג 'חי  34.01.0080
 32,620.00 ןשעו שא יוליג תוכרעמ 10.43 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ  ת ו כ ר ע מ  20.43 ק ר פ  ת ת       
      
חפנב למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     34.02.0010
רשואמ MF-002 זג לכימ :תללוכה ק"מ 3 דע      
    1002-APFN םירבוחמ( םיאלג גוז ,ע"ש וא  
תרנצ ,הזתה יריחנ ,ןומיס תורונ 2 ,)הבלצהב      

 11,000.00 5,500.00     2.00 טווחו לכימהו םיריחנה ןיב 'חי   
      
תרושקת רדחל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     34.02.0015
MF-002 זג לכימ :תללוכה ק"מ 01 דע חפנב      
םיאלג גוז ,ע"ש וא APFN-1002 רשואמ      
יריחנ ,ןומיס תורונ 2 ,)הבלצהב םירבוחמ(      

          13,000.00 טווחו לכימהו םיריחנה ןיב תרנצ ,הזתה 'חי           
      

  1,000.00   500.00     2.00 יוביכ תזכרל יטמוטוא יוביכ תלעפה סיטרכ 'חי  34.02.0020
      
      

 12,000.00 20.43.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../079 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     079 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 12,000.00 מהעברה      

      
      
יוביכל הכישמ םע בוהצ ןשע/שא יוליג ןצחל     34.02.0030
ע"וש וא רייפלט תרצות Y01-BPT םגד זגב      

    600.00   300.00     2.00 רשואמ 'חי   
      
חולב יטמוטואה יוביכה תכרעמ תקידב     34.02.0040
ידי לע APFN 1002 -ל םאתהב למשחה      

  1,000.00   500.00     2.00 'פמוק הקידבה ימד םולשת ללוכ ,םינקתה ןוכמ יקדוב  
 13,600.00 שא יוביכ תוכרעמ 20.43 כ"הס  

      
ן ש ע  ר ו ר ח ש  ת כ ר ע מ  30.43 ק ר פ  ת ת       
      
םגד ןשע יחתפב הטילשו דוקיפ תכרעמ     34.03.0010
    84VEHS דע A84 cdv42 תרצותמ awR  
    nomiS סרפלטמ תרבח י"ע קוושמ הינמרג  
שדח יאפוריא ןקתב תדמוע ,ע"וש וא מ"עב      
    01/9-10121NE ילארשיה ןקתבו  
051 ךשמל םירבצמ תוברל 01/9-72912      
הניעט תרקב ןונגנמ ,םוריחב הדובע תועש      
בצמל תילאוזיוו תילוק הארתה ,תוללוסל      
שא יניסח םילבכו תרנצ( םוריחב תכרעמה      

  9,000.00 9,000.00     1.00 )דרפנב םימלושמ 'חי   
      
לעפומה ילמשח עונמ רוביחו הנקתה הקפסא     34.03.0020
םיחתפ לש הריגסו החיתפל טלוו 42 ישי םרזב      
תמגודכ ,םירזבאה לכ ללוכ ,ןשע רורחשל      
    ISETNIS תרבח תרצות SCU ע"וש וא  

  5,400.00   900.00     6.00 רשואמ 'חי   
      
AWR תרצות םיעגמ 6 ירוזא הלעפה ןצחל     34.03.0030

    200.00   200.00     1.00 רשואמ ע"וש וא NOMIS 'חי   
 14,600.00 ןשע רורחש תכרעמ 30.43 כ"הס  

      
ם ו ר י ח  ת ז י ר כ  ת כ ר ע מ  40.43 ק ר פ  ת ת       
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ם ע  ת ב ל ו ש מ       
      
הרקבה זכרמב תבלושמ תישאר הזירכ תדמע     34.04.0010
01 תרבעהל ילטיגיד תועדוה ללוחמ תללוכה      
ןופורקימ ללוכ תוחפל תויטמוטוא תועדוה      

  4,500.00 4,500.00     1.00 י"תמו LU רשואמ ימינפ 'חי   
      
W001 קפסה לעב ילטיגיד קפסה רבגמ     34.04.0020
זראמה( זראמ ךותב הנקתהל םאתומ תוחפל      

  3,500.00 3,500.00     1.00 )רבגמה ריחמב לולכ 'חי   
      
      
      
      

  8,000.00 40.43.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../080 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     080 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

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

      
      
םימ ןגומ ROODNI ימינפ רוטק'זורפ/לוקמר     34.04.0030
W02 דע קפסהב היצקורטסנוק/חיט לע ןקתומ      
לש המצועב ץנצנ תוברל ,bd69 לש המצועו      

  5,600.00   200.00    28.00 המיאתמ תירוחא הספוק םע תוחפל dc37 'חי   
      
ןגומ ROODTUO ינוציח רוטק'זורפ/לוקמר     34.04.0035
דע קפסהב היצקורטסנוק/חיט לע ןקתומ םימ      
    W02 לש המצועו bd69, המצועב ץנצנ תוברל  

  1,750.00   350.00     5.00 המיאתמ תירוחא הספוק םע תוחפל dc37 לש 'חי   
      
קפסהה רבגמ יוביגל םירבצמ ללוכ חכ קפס     34.04.0040
+ YBDNATS תוחפל תועש 84 ךשמל      

  1,800.00 1,800.00     1.00 הלעפה ןמזב תוקד 03 'חי   
      
ירוזא י"פע םילוקמר תלעפהל תבותכ תדיחי     34.04.0050

    350.00   350.00     1.00 הזירכ 'חי   
      
תוברל ,TTP םע תקחורמ ןופורקימ תדיחי     34.04.0060
תבותכ תדיחי ללוכ הפוקש תלד םע זראמ      

    800.00   800.00     1.00 רתאב הדיחיה םוקימ יוהיזל 'חי   
      
ךכוסמו בלצומ םיטוח גוזב םילוקמר טווח     34.04.0070
תושירדל םאתהב ,תוחפל GWA61 לש ךתחב      

  2,700.00   135.00    20.00 תושירדל םאתומ הטעמ ילעבו ןרציה 'קנ   
      
דוקיפו חתמ לבכ תרזעב ןופורקימ תדמע טווח     34.04.0080
תוברל ,ןרציה י"ע שרדנכ םידיג רפסמ לעב      

    145.00   145.00     1.00 לופכ דודיב 'קנ   
 21,145.00 ןשעו שא יוליג םע תבלושמ םוריח תזירכ תכרעמ 40.43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 81,965.00 שא יוליג תכרעמ 43 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../081 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     081 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  95 ק ר פ       
      
מ "מ מ ל  ת ו ר ג ס מ  10.95 ק ר פ  ת ת       
      
012/09 תודימב תיפנכ דח מ"ממל הדלפ תלד     59.01.0010
טלפמוק לכה .תומישרב 2D טירפ מ"ס      

  8,000.00 4,000.00     2.00 .המישרב טרופמה 'חי   
      
.מ"ס 001/001 תודימב מ"ממל םיסיסר ןולח     59.01.0030
1G טירפ .סיכ ךותל הרירגל יפגא דח      

  6,000.00 3,000.00     2.00 .תומישרב טרפומכ טלפמוק לכה .תומישרב 'חי   
      
'גנאלפ םע ד"ממל 8" רטוקב ריווא לוורש     59.01.0035

  1,800.00   450.00     4.00 רונתב יסקופא עובצ ןוולוגמ 'חי   
      
'גנאלפ םע ד"ממל 4" רטוקב ריווא לוורש     59.01.0040

  1,000.00   250.00     4.00 רונתב יסקופא עובצ ןוולוגמ 'חי   
      
.תומישרב 1K טירפ טולימ םלוס + טולימ חתפ     59.01.0050

  8,000.00 8,000.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
 24,800.00 מ"ממל תורגסמ 10.95 כ"הס  

      
ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו א  י נ ק ת מ  20.95 ק ר פ  ת ת       
      
הרעה      
      
כ"באו ריווא ןוניסו רורווא תוכרעמ:הרעה      
םיידסומ םיטלקמלו םינגומ םיבחרמל      
-0754 י"ת תושירדל םאתהב תורשואמ      
      
ללוכ טלפמוק.ש"קמ084/081AV תכרעמ     59.02.0001

 13,500.00 13,500.00     1.00 'פמוק . הנקתה  
      
כ"באו ריווא ןוניסו רורווא תכרעמ     59.02.1802

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק 008/003AV.הנקתה ללוכ טלפמוק.  
 31,500.00 ןוניסו רורווא ינקתמ 20.95 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 56,300.00 םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס  
6,193,311.88 B ןיינב - טרופס םלוא כ"הס

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../082 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     082 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
0.2 ק ר פ  ת ת  00.20 ק ר פ  ת ת       
      
0.2 קרפ תת      
      
    .  
      
03-ב גוסמ םה םינוטבה לכ :הרעה      
      
תוכימתהו םימוגיפה לכ לולכי ןוטבה ריחמ      
אלו הקיצילו תונספטל שורדה הבוגל םישורדה      
. הבוגב הדובעל תפסות לכ היהת      

0.2 קרפ תת 00.20 כ"הס            
      
ת ו א ס נ ו ל כ  ת ק י צ י ו  ח ו ד י ק  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
תטישב תואסנולכ תקיציו חודיק/הריפח     02.01.0010
,'מ 0.41 דע קמועל מ"ס 54 רטוק לייפורקימה      
י"ע  רטמ 0.1 ךרואב הדרפה ללוכ ריחמה      
לכל תינוס הקידב לולכי ריחמה ,יטסלפ לוורש      

131,750.00   310.00   425.00 .תואסנולכה רטמ   
131,750.00 תואסנולכ תקיציו חודיק 10.20 כ"הס  

      
ד ו ס י  ת ו ר ו ק ו  ם י פ צ ר מ  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
לעמ םינוש םיכתחב רשקו דוסי תורוק תקיצי     02.04.0010
לש ףצקומ ןרטסילופמ "םיניכס יזגרא"      
םיווקב ,דרפנב ודדמיש ,ע"ש וא "דיבילופ"      

 15,750.00 1,050.00    15.00 .םילגעתמו םירשי ק"מ   
      
לעמ , מ"ס 02 יבוע היולת ןוטב תפציר תקיצי     02.04.0020
לש ףצקומ ןרטסילופמ "םיניכס יזגרא"      
ריחמה. )דרפנב ודדמיש( ע"וש וא "דיבילופ"      
דע רשקה תורוק ןיב ותחנהו יולימ תאבה ללוכ      

 52,800.00   160.00   330.00 .דיבילופה יזגרא תיתחתל ר"מ   
      
ןרטסילופמ "םיניכס יזגרא" רודיסו תקפסא     02.04.0030
הפצירל תחתמ ,ע"ש וא "דיבילופ" לש ףצקומ      

 14,850.00    45.00   330.00 .מ"ס 02 יבוע ר"מ   
      
ןרטסילופמ "םיניכס יזגרא" רודיסו תקפסא     02.04.0040
תורוקל תחתמ ,ע"ש וא "דיבילופ" לש ףצקומ      

  6,000.00    30.00   200.00 .מ"ס 04-02 בחור רטמ   
      

  4,400.00 1,100.00     4.00 .תוינכותה יפל תודימב תואסנולכ ישאר תקיצי ק"מ  02.04.0050
 93,800.00 דוסי תורוקו םיפצרמ 40.20 כ"הס  

      
      
      

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../083 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     083 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  60.20 ק ר פ  ת ת       
      
דע מ"ס 02 יבועב תוריקב -03ב ןוטב תקיצי     02.06.0010

276,000.00 1,200.00   230.00 .תוינכותה יפל .מ"ס 06 ק"מ   
      
תונוש ךתח תודימב םילדב ןוטב ידומע תקיצי     02.06.0020
סקדא רקלק לולכי ריחמה .תוינכותה יפל      

 67,500.00 1,500.00    45.00 תוינכותה יפל דודיבל ק"מ   
      
5.4-כ הבוגב לגר םע ירוחא ךמות ריק תקיצי     02.06.0030
תללוכ תומכה , מ"ס 54 דע  03-ב ליחתמש 'מ      
הדובעה. מ"ס 54 יבועב ריקה לש לגרה תא      

102,000.00 1,200.00    85.00 .ןויז לזרב תללוכ ק"מ   
      
לכב מ"ס 04 רטוקב םילוגע םידומע תקיצי     02.06.0040

  9,000.00 1,800.00     5.00 . ןוטרק תוינבת םע ןיינבה יקלח ק"מ   
454,500.00 םידומעו תוריק 60.20 כ"הס  

      
ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  80.20 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב ןוטבמ תויביסמ םייניב תורקת תקיצי     02.08.0010

116,000.00   290.00   400.00 . ןיינבה יקלח לכב מ"ס 52 ר"מ   
      

 82,875.00   325.00   255.00 . מ"ס 03 יבועב תורקת ךא ל"נכ ר"מ  02.08.0020
      
תורקתל תונוילע ,תונותחת גג תורוק תקיצי     02.08.0030
מ"ס 02  לש ילמינימ בחורב םיקעמ ללוכ ל"נה      
חטשמ רמגו ןוילעה קלחב הטילב םג ללוכ      

 94,500.00 1,350.00    70.00 .לק עופישב ןוילע ק"מ   
      
יקלח לכב גניפוט מ"ס 52 + 5 םידחול תורקת     02.08.0040
גניפוטה תקיצי ללוכ ריחמה . ןיינבה      
דע  םידחולה תבכרהו הלבוה ,םיחוורמהו      

133,200.00   370.00   360.00 . םלשומ רמגל ר"מ   
      
-03ב ןוטב , )ייא( I ךתחב תועלצ תורקת     02.08.0050
יולימ יפוג םע 7+52+8 = מ"ס 04 יבועב      
, "למרכ ןיע" תרצות ףצקומ ןריטסילופמ      

121,800.00   420.00   290.00 . יולימה יפוג תא ללוכ ריחמה ר"מ   
      
םהינימל -03ב ןוטב םיזינרכו תורוגח תקיצי     02.08.0060

 30,000.00 1,500.00    20.00 .תוינכותה יפל ק"מ   
      
, ןיינבה יקלח לכב םיטסדופו תוגרדמ תקיצי     02.08.0070
תוגרדמה לש םיינישה תא תללוכ תומכה      

 15,600.00 1,300.00    12.00 . תוינכותה יפל תודימב ק"מ   
      

315,700.00 4,100.00    77.00 004W-פ קזוח ךיתר עלוצמ ןיינב לזרב ןוט  02.08.0080
909,675.00 תוגגו תורקת 80.20 כ"הס  

      
1,589,725.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../084 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     084 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
0.4 ק ר פ  ת ת  00.40 ק ר פ  ת ת       
      
0.4 קרפ תת      
      
    .  
      
הז קרפב םילולכה םיפיעס יריחמ :הרעה      
תויכנאו תויקפוא ןוטב תורוגח םג םיללוכ      
תוריק.ןויזו ןוטב םע )סימופ( הלעת יקולבו      
,ןוטבה תקיצי ינפל תונבהל םיבייח םיקולבה      
ךתחב תוברטש תקיצי עצבי ןלבקה ,אל םאו-      
םידומעהמ םיצוק תאצוה ךות מ"ס 02 ילמינימ      
היהת הדובעה לכו הבוגל מ"ס 02 לכ 8" רטוק      
.ןלבקה ח"ע      

0.4 קרפ תת 00.40 כ"הס            
      
ץ ו ח  ת ו ר י ק  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
03 יבועב גנוטיא  יקולבמ ץוח תוריק תינב     04.01.0020

 11,475.00   255.00    45.00 .ךרוצה תדימב תוברטש ללוכ מ"ס  מ"ס ר"מ   
      
יפל. מ"ס 22 וא 02 תוריק יבוע ךא ל"נכ     04.01.0030

 56,000.00   200.00   280.00 . תוינכותה ר"מ   
 67,475.00 ץוח תוריק 10.40 כ"הס  

      
ם י נ פ  ת ו ר י ק  20.40 ק ר פ  ת ת       
      
םילולח ןוטב יקולבמ םינפ תוציחמ תינב     04.02.0010
תדימב תוברטש ללוכ מ"ס 04/02/01 תודימב      
תוינכות י"פע תורוצו םידוביע ללוכ.ךרוצה      

 43,750.00   125.00   350.00 .תותיזחו ר"מ   
      
םילולח ןוטב יקולבמ םינפ תוציחמ תינב     04.02.0020
תדימב תוברטש ללוכ מ"ס 04/02/02 תודימב      

  3,100.00   155.00    20.00 .ךרוצה ר"מ   
 46,850.00 םינפ תוריק 20.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

114,325.00 הינב תודובע 40 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../085 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     085 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  50 ק ר פ       
      
0.5 ק ר פ  ת ת  00.50 ק ר פ  ת ת       
      
םוטיאה תודובע עוציבל תויחנה      
      
ץעוי תויחנה יפ לע ועצובי תודובעה לכ      
ילארשי ןקתו קוח לכל ףופכבו םוטיאה      
היחנה וא/ו םאות ןקת ןיאו הדימב ,םייטנוולר      
תויחנהה יפ לע ויהי תודובעה ץעויה לש      
.הנורחא הרודהמ ,"לוחכה רפס"ב      
      
י"פע ויהי םוטיאה תודובעל ןלבקה תוירחא      
."רכמה קוח"ב טרופמכ ןכו ל"נה םינקתה      
תנכה ביט תא אדוול םוטיאה ןלבק תוירחאב      
ורושיא הווהת ודי לע חטשה תלבק ,תיתשתה      
.תיתשתה תוניקתל      
      
הקיטקרפה בטימ יפל הנעצובת תונכהה      
,ןלהל םיפיעסב שרדנל םאתהב ,הבוטה      
.חקפמה תויחנהל םאתהבו טרפמב      
      
תא םייפיצפסה םיפיעסב תוללוכ תודובעה      
רזעה ירמוח לכו םירמוחה לכ תקפסא      
תקיטקרפל םאתהב םישרדנה םיטרופמה      
,)"רמיירפ"( דוסי תוחירמ ןוגכ ,התואנ הדובע      
וטרופ רשא םירמוחו תודובע דבלמ ,תאזו      
ןלהל תויומכה בתכב םידרפנ םיפיעסב      
.הנודנה הדובעל תודעוימו      
      
.תויפח תוללוכ ןניאו יקפוא לטיהב תודידמה      
      
רחאל קר ךרע יווש םירמוחב שמתשהל ןתינ      
יכ ,שגדוי.םוטיאה ץעוי לש בתכב רושיא      
םא אלא ,ריחמ תפסות אלל ויהי תופולחה      
.חקפמה רושיאבו ,שארמ תרחא םכוס      
      
תוקידבה תולע תא םג תוללוכ תודובעה תויולע      
)הרטמה ,הפצה ןוגכ( תושרדנה תולבוקמה      
.דרפנב ןרובע םלושי אלו      
      
םיזוקינ, "רמלד" זוקינ לש תודובעה לכ      
ללוכ אבס לקמ,םוינימולא יליגרס,םילופכ      
אלו , םינושה הדחי יריחמב לולכ לכה .תויבוק      
תודובעןיגב םיגירח וא ריחמ תפסות רשפאתת      
הלא םירמוחו      

0.5 קרפ תת 00.50 כ"הס            
      
      
      
      

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../086 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     086 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ף ת ר מ  ת פ צ ר  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
ךא ,דבלב תויביטקודניא ןה תומושרה תויומכה      
ועצובי EDAM SA םיטוטרשו תויפוס תודידמ      
ןימזמה. חקפמה י"ע הנרשואתו ןלבקה י"ע      
עוציבל תויומכה תא לידגהל וא ןיטקהל יאשר      
.ויניע תואר יפל םימלש םיפיעס לטבלו      
      

  2,750.00    25.00   110.00 5X5 תוקלור בוציע רטמ  05.01.0002
      

  6,050.00    55.00   110.00 .םירושימ ישגפמ לכב יופיחו קוזיח תועירי רטמ  05.01.0003
      
EPDH תועירי ויהי הפצרה םוטיא תועירי     05.01.0005
טרס םע תוקבדומ תויפחב ,מ"מ 6.0 יבועב      

 12,525.00    25.00   501.00 .013EPATAPACS ידדצ וד הקבדה ר"מ   
      
מ"מ 4 יבועב S.B.S קוזיח תוינמוטיב תועירי     05.01.0006

  6,050.00    55.00   110.00 .לוח רמג ןוטב ינפמ מ"ס 05 לש הילע רטמ   
 27,375.00 ףתרמ תפצר םוטיא 10.50 כ"הס  

      
ת י ל ע מ  ר י פ  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
      

  1,100.00    55.00    20.00 .םירושימ ישגפמ לכב יופיחו קוזיח תועירי רטמ  05.02.0002
      

  1,000.00    50.00    20.00 ימיכ םימ רצע רטמ  05.02.0003
      
תועירי ויהי ריפה תפצר םוטיא תועירי     05.02.0004
ןיב הקבדהב ,מ"מ 5 יבועב B ERP תוינמוטיב      
,הזר ןוטב ג"ע תועיריה םושיי .תויפחה      
תוכאלמהו םירמוחה לכ תא תללוכ הדובעה      
,תורוב ,עוביק ילגרס ,תורוק ידוביע רובע      
הנגה םג תללוכ הדובעה .'וכו םירדוח תורוניצ      
לש תינמז הקספה תעב םוטיאה לע תינמז      
תופיפצב ןליתאילופ תובכש יתש - תודובעה      
עצובת הנגהה ,מ"מ 1 יבועב EPDH ,ההובג      
םינוטב תקפסאו תודובע .מ"ס 54 לש בחורל      

  5,250.00    75.00    70.00 .ריחמב םילולכ םניא ר"מ   
      
,םאות רמיירפ ג"ע :תילעמ ריפ תוריק םוטיא     05.02.0005
וד הזתהב תינמוטיב היסלומא םשייל שי      
לכ לע ,מ"מ 5 יבועב "םוגיסקלפ" ןוגכ תיביכר      

  5,520.00    80.00    69.00 .ריקה חטש ר"מ   
      
יבועב קלח EPDH תעירי - םוטיאה לע הנגה     05.02.0006

  1,380.00    20.00    69.00 )םוטיב י"ע קוושמ( מ"מ 5.0 ר"מ   
 14,250.00 תילעמ ריפ םוטיא 20.50 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../087 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     087 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ף ת ר מ  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       
      
היסלומא םשייל שי ,םאות רמיירפ ג"ע     05.03.0002
"םוגיסקלפ" ןוגכ תיביכר וד הזתהב תינמוטיב      
םוטיא ללוכ ,ריקה חטש לכ לע ,מ"מ 5 יבועב      

 23,200.00    80.00   290.00 .םירדוח תורוניצ ביבס ר"מ   
      
יבועב קלח EPDH תעירי - םוטיאה לע הנגה     05.03.0003
עוביק לגרס ללוכ ,)םוטיב י"ע קוושמ( מ"מ 5.0      

  5,800.00    20.00   290.00 המיטא קיטסמו ר"מ   
 29,000.00 ףתרמ תוריק םוטיא 30.50 כ"הס  

      
ף ת ר מ  ת ר ק ת  ם ו ט י א  40.50 ק ר פ  ת ת       
ת פ צ ו ר מ       
      
ףסומ םע מ"ס 5X5 ,ןוטבמ  תוקלור בוציע     05.04.0002

  3,650.00    25.00   146.00 .ירמילופ רטמ   
      
העיריה תא םאותה ינמוטיב רמיירפ םושיי     05.04.0003

  5,850.00    15.00   390.00 ר"מ/םרג 052-כ לש תומכב ר"מ   
      
םוטיב לש "םוגילופ" ןוגכ ירמילופ ןמוטיב     05.04.0004

 15,600.00    40.00   390.00 .מ"מ 2 יבועב ר"מ   
      
,מ"מ 5 יבועב R גרד SBS תינמוטיב העירי     05.04.0005
יאצומל ןוטב תויבוקו םיזקנ יביבס םוטיא ללוכ      

 25,350.00    65.00   390.00 תרנצ ר"מ   
      

  8,030.00    55.00   146.00 .םירושימ ישגפמ לכב יופיחו קוזיח תועירי רטמ  05.04.0006
      

  6,630.00    17.00   390.00 ר"מ/םרג 002 ליטסכטואיג ר"מ  05.04.0007
      

  1,950.00     5.00   390.00 מ"מ 2.0 יבועב ןליתאילופ ר"מ  05.04.0008
      
,ןויז אלל ,מ"ס 5-4 יבועב 02 -ב הנגה ןוטב     05.04.0009
תועירי ג"ע הקלחה אלל ,סג טגרגא אלל      

  9,750.00    25.00   390.00 .םוטיאה ר"מ   
 76,810.00 תפצורמ ףתרמ תרקת םוטיא 40.50 כ"הס  

      
ת י מ י נ פ ה  ת פ ט ע מ ה  ם ו ט י א  50.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ל ג נ א  ת ו ר צ ח  ל ש       
      
יבועב שמגומ ילוארדיה טנמצ לש תובכש 3     05.05.0001
,םירושימ ישגפמב ןוירש גרא ללוכ .מ"מ 5.2      

 12,825.00    45.00   285.00 .םירדוח תורוניצו םינטלוק ביבס דוביע ר"מ   
 12,825.00 תוילגנא תורצח לש תימינפה תפטעמה םוטיא 50.50 כ"הס  
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08/06/2020
דף מס':     088 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ב ו ט ר  ם י ר ד ח  ם ו ט י א  60.50 ק ר פ  ת ת       
      

  2,125.00    25.00    85.00 ןוטבמ 5*5 תוקלור תקיצי ר"מ  05.06.0001
      
תרנצ תחנה ינפל :הנושאר םוטיא תכרעמ     05.06.0002
יבועב שמגומ ילוארדיה טנמצ תוחירמ תיקפוא      
י"ע בתכבו שארמ רשואי םוטיאה רמוח .מ"מ 2      

  2,176.00    32.00    68.00 .}הדובע+רמוח,ןוטב הדמ תוברל{..ץעויה ר"מ   
      
תוחירמב םוטיא :הינש םוטיא תכרעמ     05.06.0003
תרבח לש B.P ןוגכ ינמוטיב ןתירואילופ      
לש ללוכ יבועב )ןדילופ י"ע קוושמ( הקימיכלא      
תוריקה יבג לע םג הלעי םוטיאה .מ"מ 2      

  7,480.00   110.00    68.00 .מ"ס 51 לש הבוגל ר"מ   
      

  1,020.00    15.00    68.00 םוטיאה תבכשל םאות רמיירפ ר"מ  05.06.0004
 12,801.00 םיבוטר םירדח םוטיא 60.50 כ"הס  

      
ץ ו ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  70.50 ק ר פ  ת ת       
      
יתשב ומטאי ,חיט םיפוחמה תוריק םוטיא      05.07.0002
.מ"מ 2 לש ללוכ יבועב ילוארדיה טנמצ תובכש      
,םינוש םירזיבא ביבס םוטיא תללוכ הדובעה      
לע "המיטא קיטסמ"ב ,עוביקה ירזיבא ןוגכ      
תבכש שוביי רחאל םשוימה ןתירואילופ סיסב      

 29,600.00    32.00   925.00 .םוטיאה ר"מ   
 29,600.00 ץוח תוריק םוטיא 70.50 כ"הס  

      
ן ו ט ב  ר מ ג ב  ן ו י ל ע  ג ג  ם ו ט י א  80.50 ק ר פ  ת ת       
ה נ ג ה       
      
ףסומ םע מ"ס 5X5 ,ןוטבמ  תוקלור בוציע     05.08.0001

  2,500.00    25.00   100.00 ירמילופ רטמ   
      
הבכשה תא םאותה ינמוטיב רמיירפ םושיי     05.08.0002

  7,500.00    15.00   500.00 ר"מ/םרג 052-כ לש תומכב האבה ר"מ   
      
תבכעמ הבכשב יביטקורטסנוקה ןוטבה םוטיא     05.08.0003

  8,500.00    17.00   500.00 ר"מ/ג"ק 2 לש תומכב 57/52 ןמוטיב ,םידא ר"מ   
      
F-03 גוסמ ןריטסילופ תוטלפ - ימרת דודיב     05.08.0004

 20,000.00    40.00   500.00 .םוטיאה תבכשל קבדומ ר"מ   
      
עצוממ יבועב 003 ב ןוטבמ,םיעופיש תקיצי     05.08.0005

 35,000.00    70.00   500.00 .לכירדא תוינכת יפל מס01 ר"מ   
      
הבכשה תא םאותה ינמוטיב רמיירפ םושיי     05.08.0006

  7,500.00    15.00   500.00 ר"מ/םרג 052-כ לש תומכב האבה ר"מ   
      
      

 81,000.00 80.50.30 קרפ תתב הרבעהל
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08/06/2020
דף מס':     089 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 81,000.00 מהעברה      

      
      
מ"מ 2 יבועב "םוגילופ" ןוגכ ירמילופ ןמוטיב     05.08.0007

 20,000.00    40.00   500.00 .םוטיב לש ר"מ   
      
,מ"מ 5 יבועב R גרד SBS תינמוטיב העירי     05.08.0008
יאצומל ןוטב תויבוקו םיזקנ יביבס םוטיא ללוכ      

 32,500.00    65.00   500.00 תרנצ ר"מ   
      

  8,500.00    17.00   500.00 ר"מ/םרג 002 ליטסכטואיג ר"מ  05.08.0009
      

  2,500.00     5.00   500.00 מ"מ 2.0 יבועב ןליתאילופ תבכש ר"מ  05.08.0010
      
אלל ,מ"ס 5-4 יבועב ,02 -ב הנגה ןוטב תבכש     05.08.0011

 12,500.00    25.00   500.00 .ןויז ר"מ   
      

  5,500.00    55.00   100.00 .םירושימ ישגפמ לכב יופיחו קוזיח תועירי רטמ  05.08.0012
      
ירבעמל םוטיאל לוורש -ריווא רוניצ םוטיא     05.08.0013
,)לוגלמ קפס( ךופה RIA םוטיזיא :גוסמ תרנצ      

    150.00   150.00     1.00 הקעמה גניפוקב יטנמצ םוטיא ללוכ 'חי   
162,650.00 הנגה ןוטב רמגב ןוילע גג םוטיא 80.50 כ"הס  

      
ה פ מ ר  ם ו ט י א  90.50 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב BP ןוגכ יביכר וד ןתירואילופ םושיי     05.09.0001
רמיירפ םושיי תללוכ הדובעה .מ"מ 2 ילאמינימ      
הפמרה תא םימחותה תוריקה ג"ע רודווקא      
לכל הפמרה ןוטב ג"עו ,מ"ס 03 לש הבוגל      
ג"ע תחנומ הפמרה וב רוזאב דבלמ( הבחור      
.)דצ לכב מ"ס 03 לש בחורל עצובי וב ,עקרקה      

  3,080.00   110.00    28.00 ליטסכטואיג תבכש י"ע זוקינ תללוכ הדובעה ר"מ   
  3,080.00 הפמר םוטיא 90.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

368,391.00 םוטיא 50 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../090 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     090 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ת ל ד  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
2B טירפ .מ"ס 012/011 תיפנכ דח שא תלד     06.01.0010

  3,500.00 3,500.00     1.00 .המישרה טרופמכ טלפמוק לכה .תומישרב 'חי   
      
1C טירפ .מ"ס 012/081 תיפנכ-וד טולימ תלד     06.01.0030

  6,500.00 6,500.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .תומישרב 'חי   
      
.תומישרב 2F  טירפ .מ"ס 012/011 חפ תלד     06.01.0040

  3,500.00 3,500.00     1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
      
1B טירפ .מ"ס 012/001 תיפנכ דח שא תלד     06.01.0050

 10,500.00 3,500.00     3.00 .המישרה טרופמכ טלפמוק לכה .תומישרב 'חי   
      
1Aטירפ .מ"ס 002/001 יפנכ וד תוריש ןורא     06.01.0060

 21,600.00 1,200.00    18.00 .המישרה טרופמכ טלפמוק לכה .תומישרב 'חי   
 45,600.00 תורגסמ תותלד 10.60 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  ת ו נ ו ל ח   20.60 ק ר פ  ת ת       
      
08/051 תודימב ןשע רורחשל הפפר ןולח     06.02.0040
לכה  .רוויע ףוקשמ תוברל תומישרב 3J טירפ      

  1,200.00   600.00     2.00 המישרב טרופמה טלפמוק 'חי   
  1,200.00 תורגסמ תונולח  20.60 כ"הס  

      
ת ו ר ג נ  ת ו ת ל ד  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
1D טירפ מ"ס 012/001 םיתורישל הסינכ תלד     06.03.0010

 10,500.00 3,500.00     3.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .תומישרב 'חי   
      
012/09 תודימב םיבוטר םירדחל הסינכ תלד     06.03.0020
טלפמוק לכה .תומישרב 1G טירפ מ"ס      

 14,000.00 3,500.00     4.00 המישרב טרופמכ 'חי   
      
2F טירפ מ"ס 012/001 תודימב תלד     06.03.0030

 17,500.00 3,500.00     5.00 .המישרב טרפומכ טלפמוק לכה .תומישרב 'חי   
      
מ"ס 012/001 תודימב תוחלתמל הסינכ תלד     06.03.0040
טרפומכ טלפמוק לכה .תומישרב 2G טירפ      

  7,000.00 3,500.00     2.00 .המישרב 'חי   
      
תודימב הפסרט תוציחמ יושע םיתוריש את     06.03.0050
.תומישרב 3T,2T,1T טירפ מ"ס 012/071/09      

 33,600.00 2,100.00    16.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
 82,600.00 תורגנ תותלד 30.60 כ"הס  

      
      
      

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../091 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     091 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ק ע מ  40.60 ק ר פ  ת ת       
      
עובו ןוולוגמ הדלפ רוניצמ דיחי די זחאמ     06.04.0010
ריקב םיקוזיח תוברל 5.1" רטוקב רונתב      
תמישרב A-מ טירפ .רוביחה יוסיכל תוטזורו      

 10,500.00   210.00    50.00 .תורגסמה רטמ   
      
תמישרבBטרפ יפע תוגרדמב לזרב הקעמ     06.04.0030
םיחוטש םיחלפמ בכראומ הקעמה.תורגסמה      
םייעוביר םייכנא תוטומו מ"מ01/04      

 22,500.00   450.00    50.00 .םירוביחה יוסיכל תוטזור ללוכ . מ"מ01/01 רטמ   
      

  4,500.00 1,500.00     3.00 לכירדאה טרפ יפע לותש תיכוכז הקעמ רטמ  06.04.0320
      

 11,700.00   130.00    90.00 טרפ יפע גגב  םיאנכט הקעמ רטמ  06.04.0330
 49,200.00 תוקעמ 40.60 כ"הס  

      
ן ו ח ב ט מ  11.60 ק ר פ  ת ת       
      
לוזרפ ,הקיימרופ רמג , טלפמוק חבטמ     06.11.0010
    MULB,  רסיק שיש ,םינוילע תונורא ללוכ,  
לעמ הקימרק יופיח ,זרב + הטסורינ רויכ      
4 חבטמה ךרוא .ילכירדא טרפ יפל לכה .שישה      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .א"מ  
  6,000.00 ןוחבטמ 11.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

184,600.00 ןמוא תורגסמו תורגנ 60 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../092 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     092 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  ת ר נ צ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
םינבלוגמ הדלפ תורונצ תנקתהו הקפסא     07.01.0001
םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל 04 לוידקס      
ללוכ תוגרבהב וא ךותירב םירבוחמ, םייומס וא      
הנקתהל םישרדנה םיחפסהו םירזיבאה לכ      

 10,560.00    96.00   110.00 .1" רטוקב המלש ר"מ   
      

  4,000.00   200.00    20.00 3 רטוקב ךא ל"נכ רטמ  07.01.0002
      
בלוצמ ןליטאילופמ תורוניצ תנקתהו הקפסא     07.01.0003
)P.S( םוינימולא ןיערג םע םימחו םירק םימל      
'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ 61 רטוקב      
םייולג וא םירבעמו תוריקב םיייומס םינקתומ      

  4,620.00    66.00    70.00 .הציחלב רוביח יחפס ללוכ רטמ   
      

    380.00   190.00     2.00 1" רטוקב ביגש זרב הנקתהו הקפסא 'חי  07.01.0004
      
תינקת שא יוביכ תדמע תנקתהו הקפסא     07.01.0005
021/08 תודימב ןורא ךותב תומלשב תנקתומ      
הפירש זרב ללוכ )דרפנב דדמנה( תוחפל מ"ס      
ג"ק 6 השבי הקבא ףטמ , ץרוטש דמצמ םע 2"      
דמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוק םיקונרז 2,      
ירודכ זרב םע 2" סוסיר /ןוליס קנזמ, ץרוטש      
03ךרואבו 4/3" רטוקב שימג רונצ םע ןולגלג,      

 10,500.00 3,500.00     3.00 .'מ 2 ע"י   
      
רונצללוכהןגזמל הנכה תדוקנ תנקתהו הקפסא     07.01.0006
כ לשךרואבםינגזמ זוקינל מ"מ 04 רטוק א"פ      
םיחפסהלכויולימב וא םייומס םינקתומ 'מ 01-      
םאתהב המלש הנקתהל םישרדנה םירזיבאהו      

 11,900.00   850.00    14.00 'פמוק .תינכתב ןייוצמכ טרפל  
 41,960.00 םימחו םירק םימ תרנצ 10.70 כ"הס  

      
ר ו ר ו ו א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
בויבל ןיליתאילופמ תורונצ תנקתהו הקפסא     07.03.0001
,םייולג םינקתומ E.P.D.H ההובג תופיפצב      
מ"מ011 רטוק רורוואלו עקרקב וא ,םייומס      
תאו םינקתב שרדנה פ"ע תרוקיב תודוקנ ללוכ      
םירזיבאה ,הביצח/הריפחה תודובע לכ      
םלשומ רוביחו הנקתהל םישרדנה םיחפסהו      

 22,000.00   220.00   100.00 .הלעפהל ןכומו רטמ   
      

     78.00    78.00     1.00 .4" רטוק רורווא עבוכ תנקתהו הקפסא 'חי  07.03.0003
      
יולימב וא םייומס םינקתומ ןילפורפילופ תורונצ     07.03.0004

 10,500.00   100.00   105.00 .מ"מ 05 -04 רטוק םיחפס ללוכ רטמ   
 32,578.00 30.70.30 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../093 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     093 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 32,578.00 מהעברה      

      
      
תרוקיב תואספוק תנקתהו הקפסא     07.03.0005
זילפמ הסכמו תרגסמ םע 2X"4" ןילפורפילופמ      

  1,750.00   250.00     7.00 .עבורמ 'חי   
      

    600.00   200.00     3.00 תלפונ תרוקיב תואספוק תנקתהו הקפסא 'חי  07.03.0006
      
8"/4" הפצר םוסחמ תנקתהו הקפסא     07.03.0007

  2,200.00 1,100.00     2.00 בורמ זילפ הסכמו  תעבט םע  ןילפורפילופמ 'חי   
      

  5,750.00   250.00    23.00 .מ"מ061 רטוקב תרנצ ךא ל"נכ רטמ  07.03.0232
 42,878.00 רורוואו םיזקנ תכרעמ 30.70 כ"הס  

      
ת ו י ת א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
סרחמ םיכנל קולבונומ תלסא תנקתהו הקפסא     07.04.0001
תקרב םגד ,ע"ש וא "הסרח" תרצות 'א גוס ןבל      
בשומ ,יתומכ-וד קיטסלפמ החדה לכימ ,      
םירזיבאה לכ תללוכ הנקתהה .דבכ הסכמו      
םימה תוכרעמל רוביחו םישרדנה םיחפסהו      
ןקתומ טלפמוק לכה ,2/1" םימ זרב ,בויבהו      

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק .הלעפהל ןכומו  
      
- 'א גוס ןבל סרחמ הלסא תנקתהו הקפסא     07.04.0002
, לכירדאה תריחב יפל ע"ש וא "הסרח" תרצות      
בשומו יתומכ-וד קיטסלפמ ליגר החדה לכימ      
, םירזיבאה לכ תללוכ הנקתהה . דבכ םגד      
םימה תוכרעמל רוביחו םישרדנה םיחפסהו      
ןכומ טלפמוק לכה 2/1" םימ זרב , בויבהו      

 12,000.00 1,000.00    12.00 'פמוק .הלעפהל  
      
'א גוס ,ןבל סרחמ הצחר רויכ תנקתהו הקפסא     07.04.0003
.75 תירונ םגד ,ע"ש וא "הסרח" תרצות      
םיחפסהו םירזיבאה לכ תללוכ הנקתהה      
,ןיחולדהו םימה תוכרעמל רוביחל םישרדנה      
לכה 1 4/1" ןופיס ,לינ יזרב ,הכימת תולוזנוק      

  4,800.00   480.00    10.00 'פמוק .הלעפהל ןכומו םלשומ ןקתומ  
      
םיכנ יתורישל הצחר רויכ תנקתהו הקפסא     07.04.0004

    900.00   450.00     2.00 'פמוק .711 ט"קמ 15 המלפ םגד מ"ס06 לדוגב  
      
םימח םימל בוברע תללוס תנקתהו הקפסא     07.04.0005
וא  "חרפ" תמח תרצות הצחר ירויכל םירקו      
לכ תללוכ נקתהה .לקינ םורכ רמוחמ ע"ש      
המלש הנקתהל םישרדנה םיחפסהו םירזיבאה      

  4,800.00   480.00    10.00 'פמוק .הלעפהל ןכומו םימה תכרעמל הרוביחו  
      

  1,120.00   560.00     2.00 'פמוק .םיכנה יתורישל ףונמ תידי םע  זרב ךא ל"נכ 07.04.0006
 28,620.00 40.70.30 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../094 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     094 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 28,620.00 מהעברה      

      
      
ןבל ןווגב סרחמ חבטמ תרעק תנקתהו הקפסא     07.04.0007
וא "הסרח" תרצות מ"ס 04/06 תודימב 'א גוס      
לכ תללוכ הנקתהה ,הנותחת הנקתה םע .ע"ש      
המלש הנקתהל םישרדנה םיחפסהו םירזיבאה      
תולוזנוק ,ןיחולדהו םימה תוכרעמל רוביחו      
ןקתומ לכה לינ יזרב ,3" ןופיס ,הכימת      

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק .הלעפהל ןכומו תומלשב  
      
םירקו םימח םימל בוברע תללוס ךא ל"נכ     07.04.0008

  3,000.00 1,500.00     2.00 'פמוק .ףלשנ ףלזמו ,הכורא היפ םע  חבטמל  
 34,020.00 תויתאורבת תועובק 40.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

118,858.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../095 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     095 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  02.80 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     08.20.0010

  3,600.00    60.00    60.00 לזרב יקוזיח ללוכ ןבלוגמ לזרב תשרמ רטמ   
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     08.20.0020

  7,920.00    66.00   120.00 לזרב יקוזיח תוברל תנוולוגמ לזרב תשרמ רטמ   
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     08.20.0030
וא הנבמ לע תועובק ,עובצ וא ןבלוגמ חפמ      
,לזרב יקוזיחו הסכמ ללוכ הרקתהמ תויולת      
יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תויווז ,תותשק      

    700.00    70.00    10.00 הקראה רטמ   
      
05 רטוקב םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.20.0040

    450.00    15.00    30.00 הכישמ לבח םע ,)םינרקמ(מ"מ רטמ   
 12,670.00 םיליבומ 02.80 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  03.80 ק ר פ  ת ת       
      
5.1x7 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0010
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

    780.00    13.00    60.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
5.2x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0020
וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

    360.00    12.00    30.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
ר"ממ 6x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0030
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק      

    300.00    30.00    10.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
01x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0040
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  2,940.00    42.00    70.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
61x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0050
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

    780.00    52.00    15.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
52X4 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0060
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  4,550.00    65.00    70.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
042X4 ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0070
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  2,400.00   120.00    20.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      

 12,110.00 03.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../096 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     096 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 12,110.00 מהעברה      

      
      
דודיב םע ר"ממ 61 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.30.0080
    C.V.P ללוכ וניא ריחמה( תורוניצב םילחשומ  

  1,120.00    16.00    70.00 )תרנצה רטמ   
      
םע ר"ממ 021 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.30.0090
ריחמה( תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      

  1,680.00    84.00    20.00 )תרנצה ללוכ וניא רטמ   
      
םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג ןופלט לבכ     08.30.0110

    400.00    20.00    20.00 6.0x2x01 "קזב" תושירדל 'חי   
 15,310.00 םיכילומו םילבכ 03.80 כ"הס  

      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוינכתהו תונקתה יפל דוסי תוקראה     08.40.0010
יוסיכ ,רושיגה תעבט עוציב תוברל תונכדועמה      
רוביחה ספ ,רבוע דוסי ןיאש םיעטקב ןוטב      
ץוחה תואיצי ,םילאיצנטופה תאוושה ספל      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק קוחה יפל םינוש םיתוריש תקראהל תואיציו  
      
ןינבה יקלח לכב תיטסוקא הרקת תקראה     08.40.0020
הלשו ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ תועצמאב      
הקראהה תדוקנ םוקימ ןומיס םע ,תינקית      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק המיאתמ הקבדמ י"ע תיטסוקא הרקתל תחתמ  
      
תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.40.0030
םיגרב ללוכ מ"מ 04X4  ךתחב תיטילורטקלא      

    400.00   200.00     2.00 קוחכ םירוביחו טולש זילפ תועבטו 'חי   
      
תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.40.0040
םיגרב ללוכ מ"מ 05X5 ךתחב תיטילורטקלא      

    250.00   250.00     1.00 קוחכ םירוביחו טולש זילפ תועבטו 'חי   
      
לאיצנטופ תאוושהל תדרפנ הקראה תדוקנ     08.40.0050
תשוחנ ךילומו  רטוק  מ"מ  02 ףכירמ רוניצב      
AP ספל דחא הצקב תרבוחמ , ר"ממ 61 דע      
טנמלאל ינשה  הצקבו  תוקראה  זוכרב      

    450.00   150.00     3.00 'פמוק יתכתמה  
      
,תשר( תרושקתהו למשחה תולעת לכ תקראה     08.40.0060
תועצמאב ןקתמה יקלח לכב )תומלוסו חפ      
םע ,תינקית הלשו ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ      
הקבדמ י"ע הקראהה תדוקנ םוקימ ןומיס      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק - המיאתמ  
      
ץוחה תואיצי רובע ריקה לע תואספוק     08.40.0080

    400.00   100.00     4.00 טולישהו םירוביחה תוברל ,דוסיה תקראהמ 'חי   
  9,500.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 כ"הס  

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../097 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     097 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י י נ ב  י ש א ר  4E ל מ ש ח  ח ו ל  06.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ לע 93416 ןקת יפל ועצובי למשח תוחול      
ויקלח      
      
1E למשח חול הנבמ הנקתהו הלבוה הקפסא     08.60.0010
לע הדמעהל מ"ס 05 קמועב הדלפ חפמ יושע      
,תלדו םילנפ םע דבלב תיתיזח השיג הפצרה      
ללוכ ,ינכטה טרפמלו תוינכתל םאתהב יונב      
,רפמא 036 הריבצ יספ ,קוזיח יספ ,םילנפ      
הנקתהל שורדה רזעה דויצ לכ ללוכו ,םייוסיכ      

 18,000.00 6,000.00     3.00 הניקת הלעפהו ר"מ   
      
רפמא 004x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0020
ןוויכל תנתינ תיטנגמו תימרת הנגה םע      
    006-DMT -XS005XSN רזע יעגמ ללוכ  

  4,000.00 4,000.00     1.00 רשואמ ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות 'חי   
      
רפמא 513X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0030
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      
ללוכ N513SN תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו      

  7,000.00 3,500.00     2.00 רשואמ ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות רזע יעגמ 'חי   
      
רפמא 36X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0040
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

    800.00   800.00     1.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
      
רפמא 04X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0050
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

  1,400.00   700.00     2.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0060

     82.00    82.00     1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0080

     80.00    80.00     1.00 הליענ רודיס ללוכ ,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0090

  1,075.00    43.00    25.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0100

    360.00   180.00     2.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0110

    220.00   220.00     1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      

    380.00   190.00     2.00 A52 1-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.60.0120
      

    320.00   320.00     1.00 A04 1-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.60.0130
      
      

 33,717.00 06.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../098 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     098 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 33,717.00 מהעברה      

      
      
רפמא 4.2 יזפ תלת יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.60.0140
רנקולק" תמגודכ רפמא 6.1-4.2 לויכ םוחת םע      

    220.00   220.00     1.00 ע"ש וא MZKP םגד "רלימ 'חי   
      

    240.00   120.00     2.00 רפמא 61 נ"זל O.N 1. דעצ רסממ 'חי  08.60.0150
      

    900.00   900.00     1.00 םיצורע ינש ימונורטסא ןועש קספמ 'חי  08.60.0160
      

    750.00   250.00     3.00 CA V044/083 הקספה לילס 'חי  08.60.0170
      
03 תושיגר רפמא 04X4 תחפ רסממ     08.60.0180

    640.00   320.00     2.00 A םגד ,רפמאילימ 'חי   
      
MH 191-CETAS םגד ילטיגיד דדומ בר     08.60.0190
םדקמ ,קפסה ,רדת ,םימרז ,םיחתמ : תדידמל      
םאתמ ללוכ היגרנאו שוקיב איש ,קפסה      
יעגמ ללוכ תרושקת ילבכו םיבשחמ תרושקת      

  2,450.00 2,450.00     1.00 רזע 'חי   
      

    450.00   150.00     3.00 רפמא 5/08 דע םרז הנשמ 'חי  08.60.0200
      
לש רצק םרזב דמוע ,V082 רתי חתמ ןגמ     08.60.0210

  2,300.00 2,300.00     1.00 יבטוק AK001, 4 'חי   
      
ללוכ רפמא 52X3 םע סמועב םיכיתנ קתנמ     08.60.0220

    200.00   200.00     1.00 A23/A01 C.R.H ןיכס ךיתנ 'חי   
      
ןשע/שא יוליג תייזכרמ רובע הארתה תדיחי     08.60.0230

    800.00   800.00     1.00 מ"עב הרקב גצמ תרצות B655-OSI-4 םגד 'חי   
 42,667.00 ןיינב ישאר 4E למשח חול 06.80 כ"הס  

      
2E ח ו ל  16.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ לע 93416 ןקת יפל ועצובי למשח תוחול      
ויקלח      
      
2E למשח חול      
      
למשח חול הנבמ הנקתהו הלבוה הקפסא     08.61.0010
53 דע קמועב הדלפ חפמ יושע, 2E הנשמ      
דבלב תיתיזח השיג ריקה לע הנקת גהל מ"ס      
תוינכתל םאתהב יונב ,תלדו םילנפ םע      
יספ ,קוזיח יספ ,םילנפ ללוכ ,ינכטה טרפמלו      
דויצ לכ ללוכו ,םייוסיכ ,רפמא 061 הריבצ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה רזעה ר"מ   
      
      

  3,000.00 16.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../099 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     099 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

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

      
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.61.0020

     82.00    82.00     1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע 'חי   
      
דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.61.0030

  1,376.00    43.00    32.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.61.0040

    180.00   180.00     1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
רשוכ יבטוק תלת רפמא 23 ילנימונ םרזל ז"אמ     08.61.0050

    750.00   250.00     3.00 רפמאוליק 01 קותינ 'חי   
      
בצמ םע רפמא 52x3 ףילחמ םרז קספמ     08.61.0060

    150.00   150.00     1.00 קספומ 'חי   
      
רפמא 04X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.61.0070
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

    700.00   700.00     1.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
      

    250.00   250.00     1.00 הקספה לילס 'חי  08.61.0080
      

    380.00   190.00     2.00 A52 1-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.61.0090
      

    320.00   320.00     1.00 A04 1-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.61.0100
      
תורונ ללוכ  ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ     08.61.0120

    165.00    55.00     3.00 דליטלומ 'חי   
      

    240.00   240.00     1.00 .רפמא 4-4.2 -ל MZKP םגדמ קפסה קתנמ 'חי  08.61.0130
      

    240.00   120.00     2.00 רפמא 61 נ"זל O.N 1. דעצ רסממ 'חי  08.61.0140
      

    900.00   900.00     1.00 םיצורע ינש ימונורטסא ןועש קספמ 'חי  08.61.0150
      
03 תושיגר רפמא 04X4 תחפ רסממ     08.61.0160

    960.00   320.00     3.00 A םגד ,רפמאילימ 'חי   
      
ןשע/שא יוליג תייזכרמ רובע הארתה תדיחי     08.61.0170

    300.00   300.00     1.00 מ"עב הרקב גצמ תרצות B655-OSI-1 םגד 'חי   
  9,993.00 2E חול 16.80 כ"הס  

      
ה ס י נ כ  ת מ ו ק  8E ח ו ל  36.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ לע 93416 ןקת יפל ועצובי למשח תוחול      
ויקלח      
      
8E למשח חול      

36.80.30 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../100 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     100 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
למשח חול הנבמ הנקתהו הלבוה הקפסא     08.63.0010
53 דע קמועב הדלפ חפמ יושע,2 ןג 8E הנשמ      
דבלב תיתיזח השיג ריקה לע הנקת גהל מ"ס      
תוינכתל םאתהב יונב ,תלדו םילנפ םע      
יספ ,קוזיח יספ ,םילנפ ללוכ ,ינכטה טרפמלו      
דויצ לכ ללוכו ,םייוסיכ ,רפמא 061 הריבצ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה רזעה ר"מ   
      
דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.63.0030

    860.00    43.00    20.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.63.0040

    540.00   180.00     3.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
רפמא 04X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.63.0070
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

    700.00   700.00     1.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
      

    250.00   250.00     1.00 הקספה לילס 'חי  08.63.0080
      

    570.00   190.00     3.00 A52 1-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.63.0090
      
תורונ ללוכ  ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ     08.63.0120

    165.00    55.00     3.00 דליטלומ 'חי   
      

    240.00   240.00     1.00 .רפמא 4-4.2 -ל MZKP םגדמ קפסה קתנמ 'חי  08.63.0130
      

    120.00   120.00     1.00 רפמא 61 נ"זל O.N 1. דעצ רסממ 'חי  08.63.0140
      

    900.00   900.00     1.00 םיצורע ינש ימונורטסא ןועש קספמ 'חי  08.63.0150
      
03 תושיגר רפמא 04X4 תחפ רסממ     08.63.0160

    320.00   320.00     1.00 A םגד ,רפמאילימ 'חי   
  7,665.00 הסינכ תמוק 8E חול 36.80 כ"הס  

      
ג ג  ה ק ו ל ח  ח ו ל  46.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ לע 93416 ןקת יפל ועצובי למשח תוחול      
ויקלח      
      
5E למשח חול הנבמ הנקתהו הלבוה הקפסא     08.64.0010
06 דע קמועב 56PI םוטא רטסאילופמ יושע      
דבלב תיתיזח השיג הפצרה לע הדמעהל מ"ס      
004 נ"זל הריבצ יספ ללוכ ,תותלדו םילנפ םע      

  8,000.00 4,000.00     2.00 רזעה ירזיבא לכ ללוכו ,רפמא ר"מ   
      
      

  8,000.00 46.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../101 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     101 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

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

      
      
רפמא 513X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.64.0020
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      
ללוכ N513SN תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו      

  7,000.00 3,500.00     2.00 רשואמ ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות רזע יעגמ 'חי   
      
רפמא 08x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.64.0030
תימרת הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ      
ללוכ N061SN תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו      

  2,550.00   850.00     3.00 רשואמ ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות רזע יעגמ 'חי   
      
רפמא 04X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.64.0040
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

  1,400.00   700.00     2.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
      

    250.00   250.00     1.00 םרז קספמל הקספה לילס 'חי  08.64.0050
      

    480.00   240.00     2.00 .רפמא 4-4.2 -ל MZKP םגדמ קפסה קתנמ 'חי  08.64.0060
      
תורונ ללוכ  ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ     08.64.0070

    165.00    55.00     3.00 דליטלומ 'חי   
      
לש רצק םרזב דמוע ,V082 רתי חתמ ןגמ     08.64.0080

  2,300.00 2,300.00     1.00 יבטוק AK001, 4 'חי   
      
ללוכ רפמא 52X3 םע סמועב םיכיתנ קתנמ     08.64.0090

    200.00   200.00     1.00 A23/A01 C.R.H ןיכס ךיתנ 'חי   
      
ןשע/שא יוליג תייזכרמ רובע הארתה תדיחי     08.64.0100

    300.00   300.00     1.00 מ"עב הרקב גצמ תרצות B655-OSI-1 םגד 'חי   
 22,645.00 גג הקולח חול 46.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  07.80 ק ר פ  ת ת       
      
IC תספוקב ןקתומ רפמא 52X3 דע טקפ ז"מ     08.70.0010

    570.00   190.00     3.00 טלפמוק - 'חי   
      
IC תספוקב ןקתומ רפמא 04X3 דע טקפ ז"מ     08.70.0020

    750.00   250.00     3.00 טלפמוק - 'חי   
      
IC תספוקב ןקתומ רפמא 08X3 דע טקפ ז"מ     08.70.0030

  1,200.00   600.00     2.00 טלפמוק - 'חי   
      
תרצות D-81 םגד ט"החת עקת בר תספוק     08.70.0040
ת"ב 6 ללוכ ,רשואמ ע"וש וא טסלפ .א.ד.ע      
,בשחמל לופכ ת"ב ,ןופלטל לופכ ת"ב ,למשח      

  2,240.00   320.00     7.00 טלפמוק - תועובק תוציחמ ללוכו 'חי   
      

  4,760.00 07.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../102 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     102 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,760.00 מהעברה      

      
      
תרצות D-81 םגדכ ט"החת עקת בר תספוק     08.70.0050
םע למשח ת"ב 4 ללוכ ,רשואמ ע"וש וא א.ד.ע      
,,בשחמל ת"ב ,ןופלטל ת"ב ,הנגה יסירת      
- תועובק תוציחמ ללוכו , ןרקמל רומש םוקמ      

  1,200.00   400.00     3.00 טלפמוק 'חי   
      
תרצות D-71 םגדכ ט"החת עקת בר תספוק     08.70.0060
םע למשח ת"ב 4 ללוכ ,רשואמ ע"וש וא א.ד.ע      
,בשחמל ת"ב ,ןופלטל ת"ב ,הנגה יסירת      

  1,500.00   300.00     5.00 טלפמוק - תועובק תוציחמ ללוכו היזיולטל ת"ב 'חי   
  7,460.00 םירזיבא 07.80 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ מ  ,ה ר ו א ת  י פ ו ג  08.80 ק ר פ  ת ת       
ם ה י ר ז י ב א ו       
      
ותב ןומיסל רתיה םע ויהי הרואתה יפוג לכ      
לע הניקת האלמ הקידב דועת וא ,ףקותב ןקת      
םינקתה ןוכמ ידי      
      
םימושרה תרצותהו םגדהמ ויהי הרואתה יפוג      
םגדמ הרואת יפוג ןיקתהל ןיא .תויומכה בתכב      
ןנכתמהו חקפמהמ בתכב רושיא אלל רחא      
      
םגד הרקתב עוקש 06/06 עבורמ הרואת ףוג     08.80.0010
ע"וש וא שעג תרצות A83300Z5 דלנאפ      
,K0004-ML0033-W03 דל תרונ ללוכ רשואמ      
שורדה רזעה דויצ לכו tuptuO dexiF רביירד      

 14,940.00   180.00    83.00 הניקת הלעפהו הנקתהל 'חי   
      
תרצות םעונ םגד הרקתל דומצ דל הרואת ףוג     08.80.0020
,K0004-ML0003-W63 דל תרונ ללוכ שעג      
הנקתהל שורדה רזעה דויצ לכו רביירד      

  1,760.00   220.00     8.00 הניקת הלעפהו 'חי   
      
שעג תרצות דל ראטס םגד ץוח תרואת ףוג     08.80.0030
,K0004-mL4262-W72  דל תרונו דויצ ללוכ      
דויצה לכ ללוכו ,ריקל הנקתהל ןנווכתמ םאתמ      
הלעפהו הנקתהל םישורדה רזעה ירזיבאו      

  3,200.00   400.00     8.00 טלפמוק - הניקת 'חי   
      
תרצות LE-206 םגד םידל םוריח ת"ג     08.80.0040
דל תרונ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא טיילורטקלא      

 14,000.00   280.00    50.00 הנקתה הבוגל המיאתמ השדע םע W3 'חי   
      
ףיעס הרואת ףוג רובע ריחמ תפסות     08.80.0050

    840.00    70.00    12.00 תינוציח הנקתהל ךא 05.08.80 'חי   
      

 34,740.00 08.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../103 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     103 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 34,740.00 מהעברה      

      
      
דל וקד םגד הרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג     08.80.0060
ללוכ ,רשואמ ע"וש וא שעג תרצות 522 לוגע      
,רביירד ,K0004-mL0041-W81 דל תרונ      
םישורדה רזעה דויצו םירזיבאה לכ ללוכו      

  7,200.00   120.00    60.00 הניקת הלעפהו הנקתהל 'חי   
      
ללוכ ,שעג תרצות W12 רובת םגד הרואת ףוג     08.80.0070
לכ ללוכו K0004-mL0061-W12 דל תרונ      

  4,000.00   250.00    16.00 הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה רזעה דויצ 'חי   
      
תרצות DEL 8 ץח םגד םוריח תרואתל ףוג     08.80.0080
,לקינ רבצמ ללוכה ,רשואמ ע"וש וא שעג      
תורונו הרקב תרונ ,ןעטמ ,הלעפה תכרעמ      
השירד יפל םיאתמ טוליש ללוכו ,DEL גוסמ      

  2,100.00   350.00     6.00 טלפמוק 'חי   
 48,040.00 םהירזיבאו תורונמ ,הרואת יפוג 08.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ת ו ד ו ק נ  09.80 ק ר פ  ת ת       
      
יכילומב יזפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.90.0010
    EPLX םילבכ וא RF/YX2N 5.1 ר"ממ,  
וא/ו ,רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ      
ללוכ , ןורירמ רוניצ וא תולעתב םילבכב      
וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת םינקתומ תרנצה      
ףוליח וא לופכ/דיחי רואמל ז"מ ןכו תורקתב      
םגד ראומ ןצחל וא םימ ןגומ וא בלצ וא      
    METSYS הדימב( הרונמ תיב ,סיווג תרצות  

 33,075.00   135.00   245.00 םלשומ לכה )שורדו 'קנ   
      
יכילומ היושע תמלשומ רפמא 61 ת"ב תדוקנ     08.90.0020
    EPLX ילבכ וא RF/YX2N 5.2 ר"ממ  
וא/ו רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ      
עקש ןכו , ןורירמ רוניצ וא/ו תולעתב םילבכב      
סיווג תרצות METSYS םגד דיחי רפמא 61      
,םוינימולא/קיטסלפ תלעתב וא ט"הת ןקתומ      

  7,200.00   160.00    45.00 םלשומ לכה 'קנ   
      

    825.00    55.00    15.00 םימ ןגומ ת"ב רובע ת"ב תדוקנל תפסות 'קנ  08.90.0030
      
רובע 030.09.80 ףיעס ת"ב תדוקנל תפסות     08.90.0040

    500.00    50.00    10.00 ט"הע/ט"הת לופכ ת"ב 'קנ   
      
תחא הדיחיב ת"ב 4 רובע ת"ב תדוקנל תפסות     08.90.0050

     75.00    75.00     1.00 וקסינ תרצות 4N םגד ט"הע 'קנ   
      

  2,160.00   120.00    18.00 יפוס רזיבא אלל ךא ,ל"נכ ת"ב תדוקנ 'קנ  08.90.0060
      

 43,835.00 09.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../104 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     104 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 43,835.00 מהעברה      

      
      
יבטוק וד ז"מ ללוכ ילמשח םימ דודל הדוקנ     08.90.0070
,סיווג תרצות METSYS םגד ןומיס תרונמו      
םילחשומ ר"ממ YX2N 5.2X3 לבכ ללוכ      
תחתמ וא/ו ט"הת מ"מ 61 רטוק ףכירמ תרנצב      
היולג ןורירמ תרנצב וא/ו תורקתב וא/ו ףוצירל      
לכה םימה דודל ילמשח רוביח ללוכ ,חיטה לע      

    160.00   160.00     1.00 טלפמוק םלשומ 'קנ   
      
םיכילומב יתרקת/יליע ןגזמל הנכה תדוקנ     08.90.0080
    5.2x3 ןכו ,ט"הת רטוק מ"מ 02 תרנצו ר"ממ  

  3,960.00   220.00    18.00 טלפמוק - ןגזמל עקש 'קנ   
      
02 ףכירמ רוניצ היושע היזיולטל הנכה תדוקנ     08.90.0090
עקש ,6GR ילאיסקאוק לבכ םע מ"מ      
סיווג תרצות METSYS םגד היזיולטל      
וקה לכ  ,תופעתסה תואספוק ,ט"הת הנקתהל      
וקב וקלח ללוכ תופעתסהה תאספוקמ      

    450.00   150.00     3.00 םלשומ לכה ,הקולחה 'קנ   
      
יוליג( .מ.נ.מ תוכרעמל הנכה תדוקנ     08.90.0100
תרנצ היושע  )....  הנרקה לוקמר , הצירפ      
תואספוק ,הכישמ טוח םע מ"מ 02 ףכירמ      
ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה      
תלעת /תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה      

  3,300.00   110.00    30.00 הנכהה 'קנ דע תשר 'קנ   
      
)םינופלט/םיבשחמ( הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.0110
8 ךכוסמ לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ תרנצ היושע      
רדתב הדימעל TAC-7 )םידיג 61( תוגוז      
    ZHM 006 5-21344 יפל NID דעו הדוקנהמ  
לולכ( יפוס רזיבא אלל ,תרושקת ןוראל      

  5,600.00   280.00    20.00 )עקש בר תספוקב 'קנ   
      
/ םינופלט / םיבשחמ( הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.0120
לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ תרנצ היושע ).ס.מ.ט      
הדימעל TAC-7 )םידיג 8( תוגוז 4 ךכוסמ      
NID 5-21344 יפל ZHM 006 רדתב      
עקש םע םויס ,תרושקת ןוראל דעו הדוקנהמ      
    54JR טרפמב טרופמכ םגד רזיבאב הנקתהל  
תוביתו תופעתסה תואספוק ללוכו ,ינכטה      
תביתמ םיוקה ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ      

  5,320.00   280.00    19.00 הנכהה 'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה 'קנ   
      
      
      
      
      
      

 62,625.00 09.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../105 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     105 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 62,625.00 מהעברה      

      
      
שא יולג תבלושמ הזירכ תכרעמל הנכה תדוקנ     08.90.0130
52 וא מ"מ 02 םודא עבצ ףכירמ תרנצ היושע      
תופעתסה תואספוק ,הכישמ טוח םע מ"מ      
םיוקה ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו      
דע תשר תלעת /תיזכרמה תופעתסהה תביתמ      

  2,200.00   100.00    22.00 הנכהה 'קנ 'קנ   
      
תרנצ היושע ןשע/שא יוליגל הנכה תדוקנ     08.90.0140
0.1 ךתחב ידיג 4 ךילומ םע מ"מ 02 ףכירמ      
,0221 י"תל םאתהב ךילומל ר"ממ      
םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוקמ      
תופעתסהה תביתמ םיוקה ללוכ ל"נכ      

  5,805.00   135.00    43.00 הנכהה 'קנ דע תיזכרמה 'קנ   
      
ללוכ למשח תרבח תקידבל ןקתמה תרבעה     08.90.0150
הרזעה לכ ןתמו edaM-sA תוינכת תנכה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק - הקידבה ןמזב השורדה  
      
YX2N 5.1x3 לבכ ללוכ יללכ קותינ ןצחל     08.90.0160
דע חולהמ ,מ"מ 02 רטוקב ףכירמ רוניצ ,ר"ממ      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק טלפמוק - ןצחל ללוכו ןצחלה  
 73,630.00 תונושו תודוקנ 09.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

249,580.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../106 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     106 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח י ט  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
הבוג לכב םימוגיפ תללוכ חיטה תודובע לכ      
רזעה ירמוח לכו םינותיוויז וללכי םהו שרדיש      
אל םיפילג ,םלשומ עוציב תלבקל דע םישורדה      
.ר"מל רימב םילולככ ובשויו דרפנב ודדמי      
      
וא ןוטב תורקת ,ןוטב תוריק לע םינפ חיט     09.01.0010
ללוכ םינוויכ ינשב ,לגרס תובכש יתש .םיקולב      
םיחטשמ לע הדובע ללוכ ריחמה .טכילש      
הבוג לכב ,םיפילג ,םילגועמ ,םייכנא ,םייקפוא      
,חיט תוניפ תנקתה ,תוינכות י"פע שרדנש      
ישגפמב סלגרביפ תשר ,םיפילג עוציב      

123,900.00    70.00 1,770.00 .קולב-ןוטב ר"מ   
      
בר חיט, מ"ממ תרקתו תוריק ג"ע םינפ חיט     09.01.0020
טכילש רמג .ע"וש וא ריקומרת תרצות יתילכת      
תויחנה יפל לכה.ע"וש וא ריקומרת תרצות רגב      

 21,600.00    80.00   270.00 .בייחמה ןקתהו ףרועה דוקיפ ר"מ   
145,500.00 םינפ חיט 10.90 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
וא ןוטב תורקת ,ןוטב תוריק לע ץוח חיט     09.02.0010
ללוכ םינוויכ ינשב ,לגרס תובכש יתש .םיקולב      
ריחמה .טכילשו תרשיימ הבכש ,הצברה תבכש      
,םייכנא ,םייקפוא םיחטשמ לע הדובע ללוכ      
י"פע שרדנש הבוג לכב ,םיפילג ,םילגועמ      
,םיפילג עוציב ,חיט תוניפ תנקתה ,תוינכות      

140,000.00    80.00 1,750.00 .קולב-ןוטב ישגפמב סלגרביפ תשר ר"מ   
      
לע ינוניב םקרמב שימג ילירקא ,ינועבצ טכילש     09.02.0020
דוסי תבכש תוברל )דרפנב דדמנ(,ץוח חיט      
ןווג ,ר"מ/ג"ק 2 תומכב ילירקא טכילש/ טכילשל      
יפל עוציב .לכירדאה תריחבל הרוטסקטו      
ללוכ ריחמה .חקפמ תויחנהו ןרצי תוארוה      
,םייקפוא םיחטשמ לע הדובע      
שרדנש הבוג לכב םיפילג,םילגועמ,םייכנא      

 81,450.00    45.00 1,810.00 .תינכת י"פע ר"מ   
221,450.00 ץוח חיט 20.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

366,950.00 חיט 90 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../107 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     107 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  01 ק ר פ       
      
ף ו צ י ר  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
ןלצרופ טינרג יחיראב םיבוטר םירדח ףוציר     10.01.0010
.21R הקלחהל תודגנתה תמר .מ"ס 33/33      
תילירקא הבור ללוכ.ר"מל ח"ש 07דוסי ריחמ      

 17,000.00   170.00   100.00 . ע"וש וא "סקיפ רטסימ" תרצות ר"מ   
      
06/06 ןלצרופ טינרג יחיראב םירדח ףוציר     10.01.0020
ריחמ .01R הקלחהל תודגנתה תמר .מ"ס      
תילירקא הבור ללוכ.ר"מל ח"ש 07 דוסי      

 81,000.00   200.00   405.00 ע"וש וא "סקיפ רטסימ" תרצות ר"מ   
      
06/06 ןלצרופ טינרג יחיראב םיאבול ףוציר     10.01.0040
ריחמ .01R הקלחהל תודגנתה תמר .מ"ס      
תילירקא הבור ללוכ .ר"מל ח"ש 041 דוסי      
םילופיש ללוכ,ע"וש וא "סקיפ רטסימ" תרצות      

 63,000.00   350.00   180.00 .םיאבולב  ףוצירל םאות םגדמ .מ"ס 06/01 ר"מ   
      
06/06 ןלצרופ טינרג יחיראב תספרמ ףוציר     10.01.0060
ריחמ .11R הקלחהל תודגנתה תמר .מ"ס      

  3,900.00   260.00    15.00 .ר"מל ח"ש 001 דוסי ר"מ   
      
ףוצירל םאות םגדמ .מ"ס 06/01 םילופיש     10.01.0070

    875.00    35.00    25.00 . תספרמ רטמ   
165,775.00 ףוציר 10.01 כ"הס  

      
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  20.01 ק ר פ  ת ת       
      
תודימ הקימרק יחיראב תוריק  ג"ע יופיח     10.02.0010
דוסי ריחמ.03/03 וא02/02      
הבור ללוכ, ןקת יפל םיקשימר"מ/ח"ש05      
ריחמה ע"וש וא סקיפ רטסימ תרצות תילירקא      
ינשב םימ סלפ תרשוימ חיט תבכש  ללוכ      
הקימרק תוניפ ללוכ )ריחמב הלולכ) םינוויכ      
ןווג,הסירפ יפל תויכנא וא תויקפוא תויקפוא      

 34,200.00   190.00   180.00 .לכירדאה תריחבל םגד/ תודימ ר"מ   
 34,200.00 תוריק יופיח 20.01 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  30.01 ק ר פ  ת ת       
      

  1,250.00    50.00    25.00 מ"מ 5/03 םוינמולא תותלד ינתפמ רטמ  10.03.0010
      
רוניצ,תלד רשי עורז םיכנל די זחאמ     10.03.0020
מ"ס06 תודימ מ"מ 23 רטוק הטסורינמ      
.ע"וש וא 1408 ט"קמ ל"נמ תרבח תמגודכ      

    750.00   250.00     3.00 מ"ס 'חי   
      
      

  2,000.00 30.01.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../108 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     108 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,000.00 מהעברה      

      
      
הטסורינמ L" תרוצב םירושימ ינש םיכנ זחאמ     10.03.0030
תמגודכ.מ"ס06*06 תודימב מ"מ 23 רטוק       

  1,400.00   350.00     4.00 .ע"וש וא 6308 ט"קמ ל"נמ תרבח 'חי   
      
הסקוב םע םמורתמ  עורז םיכנ זחאמ     10.03.0040
תודימב    מ,מ 23  רונצרטוק.הטסורינמ      

  1,500.00   500.00     3.00 .ע"וש וא 6408 ט"קמ לנמ 'בח תמגודכ מ"ס08 'חי   
      
ע"וש וא.8004 ט"קמ לנמ תרצות  היינובס     10.03.0060

  1,920.00   160.00    12.00 .לכירדאה רושיאל 'חי   
      
תרצות יטמוטוא 2-6RSA ילמשח םיידי שביימ     10.03.0070

 10,800.00 1,200.00     9.00 .לכירדאה רושיאל ע"וש וא.8301 ט"קמ לנמ 'חי   
      
.לנמ תרצות מ"ס 09/05  סקפסרפ תארמ     10.03.0080

  7,200.00   400.00    18.00 .לכירדאה רושיאל ע"וש וא5038 - ט"קמ 'חי   
      
.לנמ תרצות םילילג 3-ל טלאוט ריינ ןקתמ     10.03.0110

  3,800.00   200.00    19.00 .לכירדאה רושיאל ע"וש וא9003 - ט"קמ 'חי   
      
.לנמ תרצות הפצירה לע ןטק הטסורינ חפ     10.03.0120

  2,850.00   150.00    19.00 .לכירדאה רושיאל ע"וש וא1206  -  ט"קמ 'חי   
      
לע לקוצ + מ"ס 5 יבועב טנק ללוכ רסיק שיש     10.03.0130
.לכירדאה תריחבל ןווג , מ"ס 01 הבוגב ריקה      
החוטש רויכ תנקתה תוברל  מ"ס 56-06 קמוע      
תונוולוגמ תולוזנוק לע ןקתומ .זרבל חודיקו      

 19,500.00 1,500.00    13.00 .תינכת יפל ךרוא .תועובצ רטמ   
      
53 דע בחורב מ"ס 3 יבועב שיש תונולח ינדא     10.03.0140

 45,000.00   250.00   180.00 מ"ס רטמ   
 95,970.00 תונוש 30.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

295,945.00 יופיחו ףוציר 01 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../109 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     109 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  11 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ם י ח ט ש  ת ע י ב צ  20.11 ק ר פ  ת ת       
      
,םייכנא ,םייקפוא םינפ יחטשמ תעיבצ     11.02.0010
תובכש יתשב סבג וא ,םינפ חיט ג"ע .םילגועמ      
ריחמה .דוסי תבכש תוברל 0002 לירקרפוס      
לכב הדובעו םיפילגו םירניס לש העיבצ ללוכ      

 75,200.00    32.00 2,350.00 .תוינכותה י"פע שרדיש הבוג ר"מ   
 75,200.00 םינפ םיחטש תעיבצ 20.11 כ"הס  

      
ץ ו ח  ם י ח ט ש  ת ע י ב צ  30.11 ק ר פ  ת ת       
      
,םייקפוא ץוח יחטשמ ילירקא עבצב תעיבצ     11.03.0010
תובכש שולשב ץוח חיט ג"ע .םילגועמ ,םייכנא      
לש העיבצ ללוכ ריחמה .דוסי תבכש תוברל      
י"פע שרדיש הבוג לכב הדובעו םיפילג      

  7,000.00    35.00   200.00 .תוינכותה ר"מ   
  7,000.00 ץוח םיחטש תעיבצ 30.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 82,200.00 העיבצ 11 כ"הס  
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08/06/2020
דף מס':     110 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו י נ מ ו ל א  21 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ל ח ו  ך ס מ  ת ו ר י ק  10.21 ק ר פ  ת ת       
.ם ו י נ י מ ו ל א       
      
תודש + הקולחו םיעובק + GSS ךסמ ריק     12.01.0010
יפל + האיצי תלד+לרדנפס םימוטאו םיפוקש      
.מ"ס 0082 708*  תודימב + טרפמו המישר      

119,520.00 1,440.00    83.00 C10-לא טירפ .רמ38ר"מיפל ר"מ   
      
תונולחו םיעובק+GSS ךסמ ריק     12.01.0011
תודימב+טרפמוהמישר יפל+פיק-ירד      
יפל בושיחה.ר"מ יפלו  מ"ס 5862*051      

 55,000.00 1,375.00    40.00 A10C-לא'סמ טירפ.ר"מ04 ר"מ   
      
תודש + הקולחו םיעובק + GSS ךסמ ריק     12.01.0020
561  תודימב + טרפמו המישר יפל + םיפוקש      

 48,510.00 1,470.00    33.00 C20-לא טירפ.רמ 33 חטשב.מ"ס  0462 * ר"מ   
      
תודש + הקולחו םיעובק + GSS ךסמ ריק     12.01.0030
073  תודימב + טרפמו המישר יפל + םיפוקש      

 78,080.00 1,280.00    61.00 C30- לא . רמ16חטשב .מ"ס 2561 * ר"מ   
      
HT26+ םגד םיעובקו תונולח תכרעמ     12.01.0040
תונולח ינשו פיק ירד ףנכ תונולח שולש+ולחו      
יפל+הצוחה תחא ףנכ תלד+ הצוחה פיק      
5571 * 072 תודימב +טרפמו המישר      

 65,200.00 32,600.00     2.00 C40-לא טירפ .,תחא לכ רמ 32 חטשב.מ"ס 'חי   
      
HT26+ םגד םיעובקו תונולח תכרעמ     12.01.0060
פיק ירד ףנכ תונולח עברא+ולחו      
* 521  תודימב + טרפמו המישר יפל      

 33,000.00 33,000.00     1.00 C60-לא-טירפ.רמ03 חטשב מ"ס5742 'חי   
      
+ פיק-ירד ףנכ ןולח+לטסיסא HT26 םגד ןולח     12.01.0070
תודימב + טרפמו המישר יפל + דצ יעובק      

  4,950.00 4,950.00     1.00 C70-לא טירפ .רמ 5.4 חטשב מ"ס 063*521 'חי   
      
+ פיק-ירד ףנכ ןולח+לטסיסא HT26 םגד ןולח     12.01.0080
תודימב+טרפמו המישר יפל + דצ יעובק      

  6,000.00 1,000.00     6.00 C80-לא טירפ .מ"ס 541*05 'חי   
      
המישר יפל+דצ יעובק+הצוחה תחא ףנכ תלד     12.01.0090

 10,000.00 10,000.00     1.00 90C-לא טירפ .רמ7 .תודימב+טרפמו 'חי   
420,260.00 .םוינימולא תונולחו ךסמ תוריק 10.21 כ"הס  

      
      
      
      
      

420,260.00 םוינמולא 21 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../111 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     111 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד ו ב ע   51 ק ר פ       
      
ה ק פ ס א -ר י ו ו א  ג ו ז י מ  ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
ה נ ק ת ה ו       
      
תקופתל חצ ריוא תדיחי תנקתהו תקפסא     15.01.0001
תיטרדנטס הנקתה -  RH/UTB 00559 רוריק      
א.מ תלעת ללוכ אל , זג תרנצ א"מ 2 ,      
םגד ) סבגו היינב תודובע(      

 13,540.00 13,540.00     1.00 'פמוק UE/HEPENJ082MA ע"ש  וא.  
      
UTB00853 רוריק תקופתב ךא ל"נכ     15.01.0002

 10,450.00 10,450.00     1.00 .ע"ש  וא UE/hedknf001MA 'חי   
      
רוריק תקופתל  תוטסק תנקתהו תקפסא     15.01.0003
    RH/UTB 002-42  - 2 , תיטרדנטס הנקתה  
תודובע( א.מ תלעת ללוכ אל , זג תרנצ א"מ      
LNP+HED4NF170MA םגד ) סבגו היינב      

 18,870.00 3,145.00     6.00 'פמוק .ע"ש  וא  
      
RH/UTB רוריק תקופתל  הטסק ךא ל"נכ     15.01.0004
וא UE/HED4NF540MA תמגודכ  00703      

  6,300.00 2,100.00     3.00 'פמוק . ע"ש  
      
RH/UTB רוריק תקופתל  הטסק ךא ל"נכ     15.01.0005
וא UE/HED4NF090MA תמגודכ  00703      

  3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק . ע"ש  
      
RH/UTB רוריק תקופתל  הטסק ךא ל"נכ     15.01.0006
וא UE/HED4NF211MA תמגודכ  00283      

  6,400.00 3,200.00     2.00 . ע"ש 'חי   
      
רוריק תקופתל  יזכרמ ינימ ןגזמ ךא ל"נכ     15.01.0007
    RH/UTB 00283  תמגודכ  

  3,200.00 3,200.00     1.00 . ע"ש וא UE/HEDMNF211MA 'חי   
      
RH/UTB רוריק תקופתל  הטסק ךא ל"נכ     15.01.0008
וא UE/HED4NF821MA תמגודכ  00283      

  4,300.00 4,300.00     1.00 . ע"ש 'חי   
      
רוריק תקיפתל FRV הבעמ תנקתהו תקפסא     15.01.0009
    RH/UTB 003295 ירוביח, גגל הפנה תוברל  
םגד, למשחו תרושקת , תרנצ      
    UE/HTE1RNGAVXM)026(MA ע"ש וא  

 99,000.00 99,000.00     1.00 'פמוק .רשואמ  
      
םידרפומ סיסב רובע ףדוזיא תוטלפ תכרעמ     15.01.0010

  7,000.00 1,000.00     7.00 'פמוק .גגה לע ריוא גוזימ דויצל  
      
      

172,260.00 10.51.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../112 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     112 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
172,260.00 מהעברה      

      
      
,קספה/לעפה קספמ תללוכה , הלעפה תויחול     15.01.0011
תויוריהמ ררוב , רורוויא , ףרוח / ץיק ררוב      
ןקתומ , יזכרמ הנגה רודיס םע , טטסומרטו      

  2,880.00   720.00     4.00 .םלשומ 'חי   
      
תכרעמל חצ ריוואל חתפ תנקתהו תקפסא     15.01.0012
לא םותסש ללוכ 6" לדוגב םיד"ממב תמייק      
לכ ללוכ דודיבו רוביח תולעתו תרנצ, רזוח      
הלעפהל םישורדה םיחפסהו םירזיבאה      

  4,000.00 1,000.00     4.00 'פמוק .תמלשומ  
      

  2,250.00   250.00     9.00 CISAB  טווחמ יריק טלש 'חי  15.01.0013
      
םיתוריש רורואל חופמ תנקתהו הקפסא     15.01.0014
םגד ENILNI ,ד"למר 054 ריווא תקיפסל      
    513-R תנקתה ללוכ הטניו תרבח תמגודכ  
יס.יו.יפ -מ מ"מ 011 רטוקב רורוא תרנצ      
שרדנה לכ תא ללוכ מ"ס 52\51 רטוקב ג.נ.תו      
דויצ תואלבט ,תוינכת יפל הנוכנ הדובעל      
תופיפצב 1" דודיב דדובמ .ינכט טרפמו      
י"תב דמוע םוינמולא םינפ יופיצ ק"מ/ג"ק61      

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק ע"ש וא 557  
186,390.00 הנקתהו הקפסא-ריווא גוזימ דויצ 10.51 כ"הס  

      
ה ק פ ס א - ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
ה נ ק ת ה ו       
      
0.1 דע יבועב הנבמה ךותב ןבלוגמ חפ תולעת     15.02.0001
ןבל ןוקיליסב רוביחה תוניפ םוטיא םע מ"מ      

  8,000.00   100.00    80.00 .תרבוחמה תיחפה ףופיכ ינפל ר"מ   
      
םע רוביח ,תולעתל יבוע 1" יטסוקא דודיב     15.02.0002
תורמסמ אלו ENYD ORUD תרצותמ םיניפ      

  4,000.00    50.00    80.00 םיגרב וא ר"מ   
      

  4,000.00    50.00    80.00 . יבוע 1" ימרת דודיב ךא ל"נכ ר"מ  15.02.0003
      
חפ םע מ"ס 02 בחורב תינושמש שימג רוביח     15.02.0004

    200.00   100.00     2.00 .תינושמשל ר"חיבב ןבלוגמ 'חי   
      
טסוו םע עובצ וא זייודנא םוינמולא ת.א.מ     15.02.0005
הלעת ללוכ 9X"9" תודימב חירא ףילחמו תומכ      
תופיפצב 1" דודיב דדובמ םוינמולאמ השימג      
י"תב דמוע םוינמולא םינפ יופיצ ק"מ/ג"ק 61      

  3,000.00   200.00    15.00 'פמוק .755  
      
      

 19,200.00 20.51.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../113 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     113 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 19,200.00 מהעברה      

      
      
טסוו םע עובצ וא זייודנא םוינמולא ת.א.מ     15.02.0006
הלעת ללוכ 6X"6" תודימב חירא ףילחמו תומכ      
תופיפצב 1" דודיב דדובמ םוינמולאמ השימג      
י"תב דמוע םוינמולא םינפ יופיצ ק"מ/ג"ק 61      

  5,600.00   200.00    28.00 755. 'חי   
      
ינוציח דודיב םע םוינמולאמ תושימג תולעת     15.02.0007

  2,100.00    60.00    35.00 .4" רטוקב 1" יבועב רטמ   
      
ינוציח דודיב םע םוינמולאמ תושימג תולעת     15.02.0008

  1,200.00    60.00    20.00 .6" רטוקב 1" יבועב רטמ   
      

    500.00   100.00     5.00 01 " ךא ל"נכ רטמ  15.02.0009
      
חטשב רונתב עובצ םשג דגנ םוינמולאמ סירת     15.02.0010

  1,965.00   655.00     3.00 . תומכ תסוו ללוכ ר"מ 1.0 דע 'חי   
 30,565.00 הנקתהו הקפסא- ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 כ"הס  

      
ה ק פ ס א  - ל מ ש ח ו  ז ג  ת ר נ צ  30.51 ק ר פ  ת ת       
ה נ ק ת ה ו       
      
"8/5X 8/3 רטוקב טלפמוק זג תרנצ עוצב     15.03.0001

 11,200.00   140.00    80.00 3" רטוקב .יס.יו.יפ לוורשו דודיב למשח לבכ+ רטמ   
      

  3,000.00   100.00    30.00 .2/1X"4/1"  רטוקב ךא ל"נכ רטמ  15.03.0002
      

  3,200.00   160.00    20.00 .""8/7X8/3 רטוקב ךא ל"נכ רטמ  15.03.0003
      

 28,000.00   350.00    80.00 .""8/5/1X"8/1/2X8/7רטוקב ךא ל"נכ רטמ  15.03.0004
      

  3,765.00 3,765.00     1.00 'פמוק )HCUOT)UDI821/senoz21  יזכרמ רקב 15.03.0005
      

 24,000.00 12,000.00     2.00 'פמוק WK0.51 דע - םינפ  'חיל Y רבחמ 15.03.0006
      
WK6.04-0.51 דע - םינפ  'חיל Y רבחמ      
      
WK3.07-54 דע - םינפ  'חיל Y רבחמ      
      
WK4.89-3.07 דע - םינפ  'חיל Y רבחמ      
      

  2,240.00   560.00     4.00 NOITCNUF-ITLUM  טווחמ יריק טלש 'חי  15.03.0010
      

  4,158.00   378.00    11.00 CISAB  טווחמ יריק טלש 'חי  15.03.0011
      

          2,000.00 )26 * 26( כ4 'פמוק הטסק לנפ 'חי          15.03.0012
      

  1,092.00    42.00    26.00 refrigerant gas 410 r410 'חי  15.03.0013
 80,655.00 30.51.30 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../114 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     114 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 80,655.00 מהעברה      

      
      

  3,500.00   175.00    20.00 .גגה ךרד א"מ תרנצ תרידחל לוורש רטמ  15.03.0014
 84,155.00 הנקתהו הקפסא - למשחו זג תרנצ 30.51 כ"הס  

      
ה ק פ ס א - ד ו ק י פ  ל מ ש ח  40.51 ק ר פ  ת ת       
ה נ ק ת ה ו       
      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק ריווא גוזימ רובע תילמשח היצלטסניא 15.04.0001
 10,000.00 הנקתהו הקפסא- דוקיפ למשח 40.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

311,110.00 ריוא גוזימ תודובע  51 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../115 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     115 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
ת ו י ל ע מ  10.71 ק ר פ  ת ת       
      
םיעסונ 8, יתילכת בר ןינבב תילעמל ריחמ     17.01.0001
ףסאמ דוקפ,LRM,תונחת4 ,ש/מ0.1      
שורדה לכ ללוכ ריחמה .טרפמה יפל לכה-אלמ      
לכ ללוכ טרפמהו תוינכתה יפל הדובעה עוציבל      

150,000.00 150,000.00     1.00 'פמוק .מעמל טרפ, םיסימה  
150,000.00 תוילעמ 10.71 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

150,000.00 תוילעמ 71 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../116 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     116 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ר ו ש ק ת  81 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ת ו נ ו ר א  10.81 ק ר פ  ת ת       
      
םילבכה תסירפל קתנתמ גוסמ הנורק קולב     18.01.0010

    200.00    50.00     4.00 םילבכה תסירפ ללוכ ,םייגוז ברה 'חי   
      

     50.00    50.00     1.00 הנורוק יקולב 01-ל היטבמא 'חי  18.01.0020
      
PTU 54JR תואובמ 05 לנפ תנקתהו הקפסא     18.01.0030
רטמ 02 דע גוז 001 לבכ ללוכ גויח יווק רובע      
יקולב ג"ע הסירפו היטבמא ,הנורק יספ ללוכ      
האובמ לכ לעמ החולש / 'גת טולישו הנורק      

  1,100.00 1,100.00     1.00 לנפב 'חי   
      
םע ,PTS ךוכיס ללוכ ,a6-taC ,91" בותינ חול     18.01.0040
ןקת ות םע ,JR-54 םיעקש 42 ספדומ לגעמ      
רודיס ללוכ ,היולת יתלב תינוציח הדבעמ לש      
עבצ ,טוויחו הנקתה ללוכו םילבכה תרישקל      

    600.00   600.00     1.00 רופא וא רוחש 'חי   
      
U51 הבוגבהילתב הנקתהל תרושקת ד"סמ     18.01.0050
תוליסמ ללוכ מ"מ 005 קמוע ,מ"מ 007 בחור      
דצ תונפד ללוכ ,הזזהל תונתינ 91" בולכ םוא      
,םינפבמ העובק הליענ תורשפא םע תוקירפ      
חול התיברמו תכתמ תרגסמ םע תימדק תלד      
יפל-תררוחמ תכתמ תלד וא ףוקש טנוברקילופ      
ללוכ ,חתפמו רדניליצ םע הליענ ללוכ ,השירד      
,ריק לע הילתל קזוחמ בג ללוכ ,הקראה טיק      

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק רופא וא LAR-1109רוחש ןווגב רונתב העיבצ  
      
5X4 לדוגב טורח CVP יושע טוליש תנכה     18.01.0070

     20.00    10.00     2.00 תרושקת ןורא ןומיסל מ"ס 'חי   
      
ללוכה U1 הבוגב רושיג ילבכ רבעמל חוור ספ     18.01.0080

    150.00    30.00     5.00 רעיש יספ ןגומ ץירח 'חי   
      
דעוימה למשח יעקש ספ תנקתהו הקפסא     18.01.0090
חכ יעקש 6 לולכי ספה .91" תרגסמב הנקתהל      
A61 ת"מאמ גתמ ללוכ "םיילארשי" ןקתו גוסמ      
תכתמ זראמ היהי ספל .ןומיס תירונו G גוסמ      
'מ 51 דע ךרואב לדנפ לבכ ללוכ .ןקת ות אשיו      

    140.00    70.00     2.00 A61EEC גוסמ ילמשח עקת והצקבו 'חי   
      

    160.00    40.00     4.00 ץרוחמ עובק ףדמ 'חי  18.01.0100
      
      
      
      
      

  4,420.00 10.81.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../117 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     117 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,420.00 מהעברה      

      
      
לולכת הכרעה . תרושקת ןוראל הקראה תכרע     18.01.0110
יגרב 8 תוחפל ללוכה ,ידועי םירוביח ספ      
ר"ממ 61 הקראה לבכמ רוביח תומצו םירוביח      
.וב םידויצה לכו ןוראה ירזיבא לכל ,שימג      
םירוביחה ספמ בכוכ תרוצתב עצובי רוביחה      

    220.00   110.00     2.00 דויצל 'חי   
      
3 דע ךרואב JR/54-JR-54 ךכוסמ בותינ לבכ     18.01.0120
2ב ןמוסמ taC-6 -ב הדימעל הכמסה לעב  'מ      

    750.00    25.00    30.00 תווצק 'חי   
      
י"ע הצקל הצקמ תרושקת עקש תוניקת תקידב     18.01.0130
טרדנטסל םיאתמ KULF ןוגכ ידועיי רישכמ      
טלפ ץבוק תריסמ ללוכ ,A6TAC קדבנה      

    180.00     6.00    30.00 הקידבה תואצות לש טרופמ 'חי   
  5,570.00 תרושקת תונורא 10.81 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  5,570.00 תרושקת 81 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../118 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     118 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
ת ו כ מ נ ו מ  ת ו ר ק ת  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
03 בחורב ףפוכמ חפ תוחולמ תיטסוקא הרקת     22.01.0020
ורקימ רוריח .רונתב עובצ מ"מ 6.0 יבועב מ"ס      
חפ יליפורפמ הילת 'סנוק תוברל יטסוקא דב +      
תוריק םע רוביח יליפורפ,הילת ירזיבא ,ןוולוגמ      
    Z+L, םיקוזיח ,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ  

 20,400.00   170.00   120.00 .םהנימל ר"מ   
      
'גטנוודא ןופוקא יחיראמ  תיטסוקא הרקת     22.01.0030
תוברל .עוקש יצח  ,מ"ס 06/06 תודימב      
דב  ,'ןייל ןייפ' גוסמ האישנ תיצקורטסנוק      
,Z+L תוריק םע רוביח יליפורפ ,יטסוקא      

 80,000.00   200.00   400.00 .םהנימל םיקוזיח ,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ ר"מ   
      
FUANK גוסמ הנתשמ בחורב סבג רניס     22.01.0040
חפ יליפורפמ 'סנוק תוברל מ"מ 5.21 יבועב      
,םירוביחב הקבדה טרס ,הילת ירזיבא ,ןוולוגמ      
םיקוזיח ,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ ,לטכפש      

 24,000.00   160.00   150.00 .ןרציה תויחנה י"פע לכה םהנימל רטמ   
124,400.00 תוכמנומ תורקת 10.22 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  20.22 ק ר פ  ת ת       
      

 13,200.00   120.00   110.00 FDVP עובצ מ"מ 1 םוינימולא גניפוק רטמ  22.02.0020
 13,200.00 תונוש 20.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

137,600.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../119 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     119 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות RDA-0007 םגד תיתבותכ יוליג תזכר     34.01.0010
םוריח בצמב הנזהל םירבצמ תללוכה ,רייפלט      
םייגולנא וק ילגעמ יסיטרכ ,תועש 27 ךשמל      
יסיטרכ תללוכו ,תובותכ 821 רובע      

  6,000.00 6,000.00     1.00 טלפמוק - תכרעמה יביכר לכל תואיצי/תוסינכ 'חי   
      
םגד "קורי" ירטקלאוטופ סופיטמ ןשע יאלג     34.01.0030

  8,400.00   280.00    30.00 רשואמ ע"ש וא רייפלט תרצות A084-OFT 'חי   
      

    480.00   240.00     2.00 'פמוק רייפלט תרצות תואיצי/תוסינכ תבותכ תדיחי 34.01.0050
      
תכרעמל שא תקעזאל תיכוכז רבש ןצחל     34.01.0060

  1,120.00   280.00     4.00 תיגולנא 'חי   
      
,םינקתה ןוכמ יקדוב י"ע שאה יוליג ןקתמ תקידב     34.01.0090
ןובשח לע םנקתל שי םייוקיל שיו הדימבו      
,תכרעמה לש הניקת הלעפהל דע ןלבקה      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק הקידבה ימד םולשת ללוכ  
      
תרצות i005-MDT םגד יטמוטוא ןגייח     34.01.0100
תטלקומ  העדוה ללוכ רשואמ ע"ש וא רייפלט      

    900.00   900.00     1.00 רבצמ םע ןעטמו 'חי   
 19,900.00 ןשעו שא יוליג תוכרעמ 10.43 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ  ת ו כ ר ע מ  20.43 ק ר פ  ת ת       
      
חפנב למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     34.02.0010
רשואמ MF-002 זג לכימ :תללוכה ק"מ 3 דע      
    1002-APFN םירבוחמ( םיאלג גוז ,ע"ש וא  
תרנצ ,הזתה יריחנ ,ןומיס תורונ 2 ,)הבלצהב      

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

    500.00   500.00     1.00 יוביכ תזכרל יטמוטוא יוביכ תלעפה סיטרכ 'חי  34.02.0020
      
יוביכל הכישמ םע בוהצ ןשע/שא יוליג ןצחל     34.02.0030
ע"וש וא רייפלט תרצות Y01-BPT םגד זגב      

    300.00   300.00     1.00 רשואמ 'חי   
      
חולב יטמוטואה יוביכה תכרעמ תקידב     34.02.0040
ידי לע APFN 1002 -ל םאתהב למשחה      

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

      
      
      
      
      

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../120 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     120 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ר י ח  ת ז י ר כ  ת כ ר ע מ  40.43 ק ר פ  ת ת       
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ם ע  ת ב ל ו ש מ       
      
הרקבה זכרמב תבלושמ תישאר הזירכ תדמע     34.04.0010
01 תרבעהל ילטיגיד תועדוה ללוחמ תללוכה      
ןופורקימ ללוכ תוחפל תויטמוטוא תועדוה      

  3,500.00 3,500.00     1.00 י"תמו LU רשואמ ימינפ 'חי   
      
W001 קפסה לעב ילטיגיד קפסה רבגמ     34.04.0020
זראמה( זראמ ךותב הנקתהל םאתומ תוחפל      

  3,000.00 3,000.00     1.00 )רבגמה ריחמב לולכ 'חי   
      
םימ ןגומ ROODNI ימינפ רוטק'זורפ/לוקמר     34.04.0030
W02 דע קפסהב היצקורטסנוק/חיט לע ןקתומ      
לש המצועב ץנצנ תוברל ,bd69 לש המצועו      

  4,000.00   200.00    20.00 המיאתמ תירוחא הספוק םע תוחפל dc37 'חי   
      
קפסהה רבגמ יוביגל םירבצמ ללוכ חכ קפס     34.04.0040
+ YBDNATS תוחפל תועש 84 ךשמל      

  1,800.00 1,800.00     1.00 הלעפה ןמזב תוקד 03 'חי   
      
ירוזא י"פע םילוקמר תלעפהל תבותכ תדיחי     34.04.0050

    350.00   350.00     1.00 הזירכ 'חי   
      
תוברל ,TTP םע תקחורמ ןופורקימ תדיחי     34.04.0060
תבותכ תדיחי ללוכ הפוקש תלד םע זראמ      

    800.00   800.00     1.00 רתאב הדיחיה םוקימ יוהיזל 'חי   
      
ךכוסמו בלצומ םיטוח גוזב םילוקמר טווח     34.04.0070
תושירדל םאתהב ,תוחפל GWA61 לש ךתחב      

  2,700.00   135.00    20.00 תושירדל םאתומ הטעמ ילעבו ןרציה 'קנ   
      
דוקיפו חתמ לבכ תרזעב ןופורקימ תדמע טווח     34.04.0080
תוברל ,ןרציה י"ע שרדנכ םידיג רפסמ לעב      

    145.00   145.00     1.00 לופכ דודיב 'קנ   
 16,295.00 ןשעו שא יוליג םע תבלושמ םוריח תזירכ תכרעמ 40.43 כ"הס  

      
ם י ר ל ק נ ר פ ס  ת כ ר ע מ  50.43 ק ר פ  ת ת       
      
הקפסא םיללוכ ל"נה קרפב םיפיעסה לכ      
םירזיבאה לכ ללוכ םירמוחה תחנה/תנקתה      
פ"ע המלש הנקתהל םישרדנה םיחפסהו      
לכ תאו ,הלעפהל ןכומו םייטנוולרה םינקתה      
םאתהב יולימו יוניפ הביצחה/הריפחה תודובע      
.שרדנל      
      
לע HCS-04 הדלפ תרנצ תנקתהו הקפסא     34.05.0001
,םירזבא ללוכ ,יסקופא םודא עובצ תיעקרק      
רטוקב 'וכו םילוורש ,תוכימת ,םילתמ ,םיחפס      

  7,200.00   120.00    60.00 "1. רטמ   
  7,200.00 50.43.30 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../121 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     121 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,200.00 מהעברה      

      
      

 21,250.00   250.00    85.00 3" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  34.05.0002
      
לע HCS-01 הדלפ תרנצ תנקתהו הקפסא     34.05.0003
,םירזבא ללוכ ,יסקופא םודאב עובצ תיעקרק      

  5,040.00    90.00    56.00 .2/11" 'וכו םילוורש ,תוכימת ,םילתמ ,םיחפס רטמ   
      

  8,400.00   120.00    70.00 . 3" ל"נכ רטמ  34.05.0004
      
1" רטוקב  ביגש תמגודכ ירודכ הקידב זרב     34.05.0005

    250.00   250.00     1.00 .טולישו 1" ל 2/11" מ רטוק רבעמ ללוכ 'חי   
      

    300.00   300.00     1.00 2" זוקינ זרב ל"נכ 'חי  34.05.0006
      

    200.00   200.00     1.00 ביגש תמגודכ 1" ירודכ זרב 'חי  34.05.0007
      

    250.00   250.00     1.00 2/11" ל"נכ 'חי  34.05.0008
      
הגרבה R.Q 6.5=K בצינ/יולת םגד  םיזתמ     34.05.0009
תרצות סויסלצ תולעמ 86  , 2/1" רטוקב      

  8,400.00   120.00    70.00 ע"ש וא LARTNEC 'חי   
      
םידרשמב תכמנומ הרקתב זתמ תנקתה     34.05.0010
,ךרוא לפינ ללוכ ןונכתה יפל םוקימל ותמאתהו      
אלל םירזיבא ללוכ ,שימג רוניצ וא 1" רוניצ      

  8,400.00   120.00    70.00 .זתמ ריחמ 'חי   
      
גוסמ יתמוק )תילמשח הרקב םע( הטילש ףוגמ     34.05.0011
    EVLAV LORTNOC ESOLC-WOLS ללוכ  
תרצות MF/LU רשואמ תישארה תזכרל טוויח      

  2,880.00 2,880.00     1.00 .3"  רטוק LARTNEC 'חי   
      
MF\LU רשואמ  SO & Y לזרב תקיצי ףוגמ     34.05.0012

  3,500.00 3,500.00     1.00 "3. 'חי   
      
עונמ ןומעפ , םוליב את ללוכ הקעזא רזוח לא     34.05.0013
םינגואו םינגוא תרנצ םיזרב ,םינועש ,םימ      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .MF\LU -  "3 רשואמ 'וכו םיידגנ  
      

  1,350.00 1,350.00     1.00 MF\LU "3 רשואמ הפלכ הקנסה רזוח לא  'חי  34.05.0014
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 .MF/LU "3 רשואמ הקנסהל םימאיס םימואת  'חי  34.05.0015
      

    300.00   300.00     1.00 .3" הקנסהל ץרוטש רבחמ 'חי  34.05.0016
      

    200.00   200.00     1.00 .3" ץרוטשל הסכמ 'חי  34.05.0017
      
וא RTTO P תרצותRSV-F םגד המירז שגר     34.05.0018

  2,400.00   800.00     3.00 .תישארה תזכרל טוויח ללוכ 3" ע"ש 'חי   
 82,820.00 50.43.30 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../122 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     122 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 82,820.00 מהעברה      

      
      
2" רטוקב ןשאירפ תכרעמ תנקתהו הקפסא     34.05.0019
ישאר ןשקאירפ זרב רוביח ירזבא ללוכש      
ןשע יאלג,זוקינו הקידב זרב ,ילמשח דקופמ      
שא יולגל תזכר ,תזכר יוביגל םירבצמ,םוחו      
ללוכו ריווא סחדמו ןגייחו הקעזא רפוצ ,ןשעו      
הלעפהל םישורדה םיחפסהו םירזבאה לכ      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק .תוילעמה לש תונוכמ רדחל תמלשומ  
      
לכמ םיזתמ 21 ללוכ םיזתמל םוריח תספוק     34.05.0020

  1,500.00 1,500.00     1.00 . גוס 'חי   
      
ךשמל ISP 002 ץחלב םימב ץחל תקידב     34.05.0021

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .ןקתל םאתהב הקידב חוד תקפהו םייתעש  
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק EDAM SA ללוכ ןקתמ רפס תנכה 34.05.0022
      
תליחת ינפל תכמסומ הדבעמב ןונכתה רושיא     34.05.0023
תרגא ללוכ תורגאה םולשת+ הנבמב הדובעה      
הלעפהל דע תכרעמה עוציב לע תרוקיב      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .המלש  
128,320.00 םירלקנרפס תכרעמ 50.43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

171,315.00 שא יוליג תכרעמ 43 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../123 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     123 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ק ב ו  ת ר ו ש ק ת  ת ו כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
ת י ר ט ס  ו ד  ת ר ו ש ק ת  20.53 ק ר פ  ת ת       
      
תללוכ תינחלוש תילטיגיד רמוש תדמע     35.02.0020
יוהיזל YALPSID גצ תללוכ , רוביד תרפופש      
תכרעמה . חכ קפס ללוכ . האירקה תדמע      
םגד . SUBELPMIS תטישב תדבוע      
    A8991 תרצות TILEMOC תאבוימה  

  4,800.00 4,800.00     1.00 . הקינורטקלא רבגא תרבח י"ע תקוושמו 'חי   
      
תכרעמל ,  EERFDNAH רוביד תחולש     35.02.0030
    SUBELPMIS/PIV , האירק ץיחל תלעב  
, ליירב בתכב יוהיז ללוכ , לודג דחא םוריח      
העקשה תספוק ללוכ , יוויחל DEL תירונ ללוכ      
תאבוימה TILEMOC תרצות AE0643 םגד .      

  1,650.00   550.00     3.00 . הקינורטקלא רבגא תרבח י"ע תקוושמו 'חי   
      
21 דע יוביג תדיחי+5931 םגד ישאר חכ קפס     35.02.0040
תרצות רמוש תדמעל רבחתמ , תועש      
    TILEMOC תרבח י"ע תקוושמו תאבוימה  

    480.00   480.00     1.00 . הקינורקלא רבגא 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק טלפמוק -8.0x2 שא לבכב תכרעמה לש טוויח 35.02.0050
  7,130.00 תירטס וד תרושקת 20.53 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  7,130.00 הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../124 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     124 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  95 ק ר פ       
      
מ "מ מ ל  ת ו ר ג ס מ  10.95 ק ר פ  ת ת       
      
012/09 תודימב תיפנכ דח מ"ממל הדלפ תלד     59.01.0010
טלפמוק לכה .תומישרב 2D טירפ מ"ס      

  4,000.00 4,000.00     1.00 .המישרב טרופמה 'חי   
      
.מ"ס 001/001 תודימב מ"ממל םיסיסר ןולח     59.01.0030
1G טירפ .סיכ ךותל הרירגל יפגא דח      

 12,000.00 3,000.00     4.00 .תומישרב טרפומכ טלפמוק לכה .תומישרב 'חי   
      
'גנאלפ םע ד"ממל 8" רטוקב ריווא לוורש     59.01.0035

  3,600.00   450.00     8.00 רונתב יסקופא עובצ ןוולוגמ 'חי   
      
'גנאלפ םע ד"ממל 4" רטוקב ריווא לוורש     59.01.0040

  2,000.00   250.00     8.00 רונתב יסקופא עובצ ןוולוגמ 'חי   
      
.תומישרב 1K טירפ טולימ םלוס + טולימ חתפ     59.01.0050

 32,000.00 8,000.00     4.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
      
012/09 תודימב תיפנכ דח םיסיסר הדלפ תלד     59.01.0060
טלפמוק לכה .תומישרב 1E טירפ מ"ס      

 13,500.00 4,500.00     3.00 .המישרב טרופמה 'חי   
 67,100.00 מ"ממל תורגסמ 10.95 כ"הס  

      
ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו א  י נ ק ת מ  20.95 ק ר פ  ת ת       
      
כ"באו ריווא ןוניסו רורווא תוכרעמ:הרעה      
םיידסומ םיטלקמלו םינגומ םיבחרמל      
-0754 י"ת תושירדל םאתהב תורשואמ      
      
ללוכ טלפמוק.ש"קמ084/081AV תכרעמ     59.02.0001

 54,000.00 13,500.00     4.00 'פמוק . הנקתה  
 54,000.00 ןוניסו רורווא ינקתמ 20.95 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

121,100.00 םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס  
4,694,659.00 C ןיינב - יתילכת בר כ"הס

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../125 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     125 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

D ןינב-הרכשהל םידרשמ םלוא 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
0.2 ק ר פ  ת ת  00.20 ק ר פ  ת ת       
      
    .  
      
03-ב גוסמ םה םינוטבה לכ :הרעה      
      
תוכימתהו םימוגיפה לכ לולכי ןוטבה ריחמ      
אלו הקיצילו תונספטל שורדה הבוגל םישורדה      
. הבוגב הדובעל תפסות לכ היהת      

0.2 קרפ תת 00.20 כ"הס            
      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  60.20 ק ר פ  ת ת       
      
דע מ"ס 02 יבועב תוריקב -03ב ןוטב תקיצי     02.06.0010

 66,000.00 1,200.00    55.00 .תוינכותה יפל .מ"ס 04 ק"מ   
      
תונוש ךתח תודימב םילדב ןוטב ידומע תקיצי     02.06.0020
סקדא רקלק לולכי ריחמה .תוינכותה יפל      

 27,000.00 1,500.00    18.00 תוינכותה יפל דודיבל ק"מ   
 93,000.00 םידומעו תוריק 60.20 כ"הס  

      
ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  80.20 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב ןוטבמ תויביסמ םייניב תורקת תקיצי     02.08.0010

 63,800.00   290.00   220.00 . ןיינבה יקלח לכב מ"ס 22-02 ר"מ   
      
תורקתל תונוילע ,תונותחת גג תורוק תקיצי     02.08.0030
מ"ס 02  לש ילמינימ בחורב םיקעמ ללוכ ל"נה      
חטשמ רמגו ןוילעה קלחב הטילב םג ללוכ      

 22,500.00 1,500.00    15.00 .לק עופישב ןוילע ק"מ   
      
-03ב ןוטב , )ייא( I ךתחב תועלצ תורקת     02.08.0050
יולימ יפוג םע 7+52+8 = מ"ס 04 יבועב      
, "למרכ ןיע" תרצות ףצקומ ןריטסילופמ      

121,800.00   420.00   290.00 . יולימה יפוג תא ללוכ ריחמה ר"מ   
      
םהינימל -03ב ןוטב םיזינרכו תורוגח תקיצי     02.08.0060

  7,500.00 1,500.00     5.00 .תוינכותה יפל ק"מ   
      
, ןיינבה יקלח לכב םיטסדופו תוגרדמ תקיצי     02.08.0070
תוגרדמה לש םיינישה תא תללוכ תומכה      

  5,200.00 1,300.00     4.00 . תוינכותה יפל תודימב ק"מ   
      

 82,000.00 4,100.00    20.00 004W-פ קזוח ךיתר עלוצמ ןיינב לזרב ןוט  02.08.0080
302,800.00 תוגגו תורקת 80.20 כ"הס  

      
      

395,800.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../126 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     126 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

D ןינב-הרכשהל םידרשמ םלוא 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
0.4 ק ר פ  ת ת  00.40 ק ר פ  ת ת       
      
    .  
      
הז קרפב םילולכה םיפיעס יריחמ :הרעה      
תויכנאו תויקפוא ןוטב תורוגח םג םיללוכ      
תוריק.ןויזו ןוטב םע )סימופ( הלעת יקולבו      
,ןוטבה תקיצי ינפל תונבהל םיבייח םיקולבה      
ךתחב תוברטש תקיצי עצבי ןלבקה ,אל םאו-      
םידומעהמ םיצוק תאצוה ךות מ"ס 02 ילמינימ      
היהת הדובעה לכו הבוגל מ"ס 02 לכ 8" רטוק      
.ןלבקה ח"ע      

0.4 קרפ תת 00.40 כ"הס            
      
ץ ו ח  ת ו ר י ק  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
03 יבועב גנוטיא  יקולבמ ץוח תוריק תינב     04.01.0020

  5,100.00   255.00    20.00 .ךרוצה תדימב תוברטש ללוכ מ"ס  מ"ס ר"מ   
      
יפל. מ"ס 22 וא 02 תוריק יבוע ךא ל"נכ     04.01.0030

  8,000.00   200.00    40.00 . תוינכותה ר"מ   
 13,100.00 ץוח תוריק 10.40 כ"הס  

      
ם י נ פ  ת ו ר י ק  20.40 ק ר פ  ת ת       
      
םילולח ןוטב יקולבמ םינפ תוציחמ תינב     04.02.0010
תדימב תוברטש ללוכ מ"ס 04/02/01 תודימב      
תוינכות י"פע תורוצו םידוביע ללוכ.ךרוצה      

 36,250.00   125.00   290.00 .תותיזחו ר"מ   
      
םילולח ןוטב יקולבמ םינפ תוציחמ תינב     04.02.0020
תדימב תוברטש ללוכ מ"ס 04/02/02 תודימב      

  1,550.00   155.00    10.00 .ךרוצה ר"מ   
 37,800.00 םינפ תוריק 20.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 50,900.00 הינב תודובע 40 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../127 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     127 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

D ןינב-הרכשהל םידרשמ םלוא 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  ת ו ת ל ד  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 012/09 גוגיז + תיפנכ דח דרשמ תלד     06.03.0005
טרופמכ טלפמוק לכה .תומישרב 2B טירפ      

 31,500.00 3,500.00     9.00 .המישרב 'חי   
 31,500.00 תורגנ תותלד 30.60 כ"הס  

      
ן ו ח ב ט מ  11.60 ק ר פ  ת ת       
      
לוזרפ ,הקיימרופ רמג , טלפמוק חבטמ     06.11.0010
    MULB,  רסיק שיש ,םינוילע תונורא ללוכ,  
לעמ הקימרק יופיח ,זרב + הטסורינ רויכ      
4 חבטמה ךרוא .ילכירדא טרפ יפל לכה .שישה      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .א"מ  
  6,000.00 ןוחבטמ 11.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 37,500.00 ןמוא תורגסמו תורגנ 60 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../128 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     128 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

D ןינב-הרכשהל םידרשמ םלוא 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  ת ר נ צ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
םינבלוגמ הדלפ תורונצ תנקתהו הקפסא     07.01.0001
םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל 04 לוידקס      
ללוכ תוגרבהב וא ךותירב םירבוחמ, םייומס וא      
הנקתהל םישרדנה םיחפסהו םירזיבאה לכ      

  1,920.00    96.00    20.00 .1" רטוקב המלש ר"מ   
      
בלוצמ ןליטאילופמ תורוניצ תנקתהו הקפסא     07.01.0002
)P.S( םוינימולא ןיערג םע םימחו םירק םימל      
'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ 61 רטוקב      
םייולג וא םירבעמו תוריקב םיייומס םינקתומ      

  3,960.00    66.00    60.00 .הציחלב רוביח יחפס ללוכ רטמ   
      

    280.00   280.00     1.00 2" רטוקב ביגש זרב הנקתהו הקפסא 'חי  07.01.0003
      
תינקת שא יוביכ תדמע תנקתהו הקפסא     07.01.0004
021/08 תודימב ןורא ךותב תומלשב תנקתומ      
הפירש זרב ללוכ )דרפנב דדמנה( תוחפל מ"ס      
ג"ק 6 השבי הקבא ףטמ , ץרוטש דמצמ םע 2"      
דמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוק םיקונרז 2,      
ירודכ זרב םע 2" סוסיר /ןוליס קנזמ, ץרוטש      
52 ךרואבו 4/3" רטוקב שימג רונצ םע ןולגלג,      

  3,500.00 3,500.00     1.00 .'מ ע"י   
      
ןגזמל הנכה תדוקנ תנקתהו הקפסא     07.01.0005
םינגזמ זוקינל מ"מ 04 רטוק א"פ רונצללוכה      
יולימב וא םייומס םינקתומ 'מ -01 כ לשךרואב      
הנקתהל םישרדנה םירזיבאהו םיחפסהלכו      

  8,500.00   850.00    10.00 'פמוק .תינכתב ןייוצמכ טרפל םאתהב המלש  
      

  2,400.00   600.00     4.00 םינזגמ זוקינל הבאשמ הנקתהו תקפסא 'חי  07.01.0006
 20,560.00 םימחו םירק םימ תרנצ 10.70 כ"הס  

      
ר ו ר ו ו א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
בויבל ןיליתאילופמ תורונצ תנקתהו הקפסא     07.03.0001
,םייולג םינקתומ E.P.D.H ההובג תופיפצב      
מ"מ011 רטוק רורוואלו עקרקב וא ,םייומס      
תאו םינקתב שרדנה פ"ע תרוקיב תודוקנ ללוכ      
םירזיבאה ,הביצח/הריפחה תודובע לכ      
םלשומ רוביחו הנקתהל םישרדנה םיחפסהו      

  4,400.00   220.00    20.00 .הלעפהל ןכומו רטמ   
      

     78.00    78.00     1.00 .4" רטוק רורווא עבוכ תנקתהו הקפסא 'חי  07.03.0002
      
יולימב וא םייומס םינקתומ ןילפורפילופ תורונצ     07.03.0003

  6,000.00   100.00    60.00 .מ"מ 05 -04 רטוק םיחפס ללוכ רטמ   
 10,478.00 30.70.40 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../129 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     129 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

D ןינב-הרכשהל םידרשמ םלוא 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 10,478.00 מהעברה      

      
      
תרוקיב תואספוק תנקתהו הקפסא     07.03.0004
זילפמ הסכמו תרגסמ םע 2X"4" ןילפורפילופמ      

    750.00   250.00     3.00 .עבורמ 'חי   
      
4"/2" הפצר םוסחמ תנקתהו הקפסא     07.03.0005

    200.00   200.00     1.00 עבורמ זילפ הסכמו  תעבט םע  ןילפורפילופמ 'חי   
 11,428.00 רורוואו םיזקנ תכרעמ 30.70 כ"הס  

      
ת ו י ת א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
סרחמ םיכנל קולבונומ תלסא תנקתהו הקפסא     07.04.0001
תקרב םגד ,ע"ש וא "הסרח" תרצות 'א גוס ןבל      
בשומ ,יתומכ-וד קיטסלפמ החדה לכימ ,      
םירזיבאה לכ תללוכ הנקתהה .דבכ הסכמו      
םימה תוכרעמל רוביחו םישרדנה םיחפסהו      
ןקתומ טלפמוק לכה ,2/1" םימ זרב ,בויבהו      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .הלעפהל ןכומו  
      
- 'א גוס ןבל סרחמ הלסא תנקתהו הקפסא     07.04.0002
, לכירדאה תריחב יפל ע"ש וא "הסרח" תרצות      
בשומו יתומכ-וד קיטסלפמ ליגר החדה לכימ      
, םירזיבאה לכ תללוכ הנקתהה . דבכ םגד      
םימה תוכרעמל רוביחו םישרדנה םיחפסהו      
ןכומ טלפמוק לכה 2/1" םימ זרב , בויבהו      

  6,000.00 1,000.00     6.00 'פמוק .הלעפהל  
      
'א גוס ,ןבל סרחמ הצחר רויכ תנקתהו הקפסא     07.04.0003
.75 תירונ םגד ,ע"ש וא "הסרח" תרצות      
םיחפסהו םירזיבאה לכ תללוכ הנקתהה      
,ןיחולדהו םימה תוכרעמל רוביחל םישרדנה      
לכה 1 4/1" ןופיס ,לינ יזרב ,הכימת תולוזנוק      

  2,400.00   480.00     5.00 'פמוק .הלעפהל ןכומו םלשומ ןקתומ  
      
םיכנ יתורישל הצחר רויכ תנקתהו הקפסא     07.04.0004

    450.00   450.00     1.00 'פמוק .711 ט"קמ 15 המלפ םגד מ"ס06 לדוגב  
      
םימח םימל בוברע תללוס תנקתהו הקפסא     07.04.0005
וא  "חרפ" תמח תרצות הצחר ירויכל םירקו      
לכ תללוכ נקתהה .לקינ םורכ רמוחמ ע"ש      
המלש הנקתהל םישרדנה םיחפסהו םירזיבאה      

  2,400.00   480.00     5.00 'פמוק .הלעפהל ןכומו םימה תכרעמל הרוביחו  
      

    560.00   560.00     1.00 'פמוק .םיכנה יתורישל ףונמ תידי םע  זרב ךא ל"נכ 07.04.0006
      
      
      
      

 14,310.00 40.70.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../130 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     130 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

D ןינב-הרכשהל םידרשמ םלוא 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 14,310.00 מהעברה      

      
      
ןבל ןווגב סרחמ חבטמ תרעק תנקתהו הקפסא     07.04.0007
וא "הסרח" תרצות מ"ס 04/06 תודימב 'א גוס      
לכ תללוכ הנקתהה ,הנותחת הנקתה םע .ע"ש      
המלש הנקתהל םישרדנה םיחפסהו םירזיבאה      
תולוזנוק ,ןיחולדהו םימה תוכרעמל רוביחו      
ןקתומ לכה לינ יזרב ,3" ןופיס ,הכימת      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .הלעפהל ןכומו תומלשב  
      
םירקו םימח םימל בוברע תללוס ךא ל"נכ     07.04.0008

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .ףלשנ ףלזמו ,הכורא היפ םע  חבטמל  
 17,010.00 תויתאורבת תועובק 40.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 48,998.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../131 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     131 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

D ןינב-הרכשהל םידרשמ םלוא 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
3E ח ו ל  26.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ לע 93416 ןקת יפל ועצובי למשח תוחול      
ויקלח      
      
למשח חול הנבמ הנקתהו הלבוה הקפסא     08.62.0010
     3E,גהל מ"ס 53 דע קמועב הדלפ חפמ יושע  
םילנפ םע דבלב תיתיזח השיג ריקה לע הנקת      
,ינכטה טרפמלו תוינכתל םאתהב יונב ,תלדו      
061 הריבצ יספ ,קוזיח יספ ,םילנפ ללוכ      
שורדה רזעה דויצ לכ ללוכו ,םייוסיכ ,רפמא      

  6,000.00 3,000.00     2.00 הניקת הלעפהו הנקתהל ר"מ   
      
רפמא 36X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.62.0020
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

    800.00   800.00     1.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.62.0030

     82.00    82.00     1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע 'חי   
      
דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.62.0040

  1,720.00    43.00    40.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.62.0050

    360.00   180.00     2.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.62.0060

    660.00   220.00     3.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      

    250.00   250.00     1.00 הקספה לילס 'חי  08.62.0070
      

    190.00   190.00     1.00 A52 1-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.62.0080
      

    320.00   320.00     1.00 A04 1-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.62.0090
      
תורונ ללוכ  ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ     08.62.0100

    165.00    55.00     3.00 דליטלומ 'חי   
      

    240.00   240.00     1.00 .רפמא 4-4.2 -ל MZKP םגדמ קפסה קתנמ 'חי  08.62.0110
      

    240.00   120.00     2.00 רפמא 61 נ"זל O.N 1. דעצ רסממ 'חי  08.62.0120
      
03 תושיגר רפמא 04X4 תחפ רסממ     08.62.0130

    960.00   320.00     3.00 A םגד ,רפמאילימ 'חי   
      
ןשע/שא יוליג תייזכרמ רובע הארתה תדיחי     08.62.0140

    800.00   800.00     1.00 מ"עב הרקב גצמ תרצות B655-OSI-4 םגד 'חי   
 12,787.00 3E חול 26.80 כ"הס  

      
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../132 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     132 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

D ןינב-הרכשהל םידרשמ םלוא 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ז י ב א  07.80 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות D-71 םגדכ ט"החת עקת בר תספוק     08.70.0070
םע למשח ת"ב 4 ללוכ ,רשואמ ע"וש וא א.ד.ע      
,בשחמל ת"ב ,ןופלטל ת"ב ,הנגה יסירת      

  5,400.00   300.00    18.00 טלפמוק - תועובק תוציחמ ללוכו היזיולטל ת"ב 'חי   
  5,400.00 םירזיבא 07.80 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ מ  ,ה ר ו א ת  י פ ו ג  08.80 ק ר פ  ת ת       
ם ה י ר ז י ב א ו       
      
הרקתב עוקש W24 06/06 עבורמ הרואת ףוג     08.80.0020
ע"וש וא ץינייטש דריל קוויש DELINU םגד      
,K0004-ML0204 דל תרונ ללוכ רשואמ      
הנקתהל שורדה רזעה דויצ לכו רביירד      

  9,600.00   240.00    40.00 הניקת הלעפהו 'חי   
      
הרקתב עוקש W23 06/06 עבורמ הרואת ףוג     08.80.0030
ע"וש וא ץינייטש דריל קוויש DELINU םגד      
,K0004-ML0613 דל תרונ ללוכ רשואמ      
הנקתהל שורדה רזעה דויצ לכו רביירד      

  8,000.00   200.00    40.00 הניקת הלעפהו 'חי   
      
תרצות LE-206 םגד םידל םוריח ת"ג     08.80.0080
דל תרונ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא טיילורטקלא      

  7,000.00   350.00    20.00 הנקתה הבוגל המיאתמ השדע םע W3 'חי   
      
דל סותניס םגד הרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג     08.80.0100
דל לודומ תרונ ללוכ ,NROHT תרצות       
    K0004-mL0011, םירזיבאה לכ ללוכו ,רביירד  

  1,750.00   250.00     7.00 הניקת הלעפהו הנקתהל םישורדה רזעה דויצו 'חי   
      
ללוכ ,שעג תרצות סוקסיד םגד הרואת ףוג     08.80.0110
רזעה דויצ לכ ללוכו W61 דל תרונ      

  1,100.00   550.00     2.00 הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה 'חי   
      
תרצות DEL 8 ץח םגד םוריח תרואתל ףוג     08.80.0120
,לקינ רבצמ ללוכה ,רשואמ ע"וש וא שעג      
תורונו הרקב תרונ ,ןעטמ ,הלעפה תכרעמ      
השירד יפל םיאתמ טוליש ללוכו ,DEL גוסמ      

  1,400.00   350.00     4.00 טלפמוק 'חי   
 28,850.00 םהירזיבאו תורונמ ,הרואת יפוג 08.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../133 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     133 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

D ןינב-הרכשהל םידרשמ םלוא 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש ו  ת ו ד ו ק נ  09.80 ק ר פ  ת ת       
      
יכילומב יזפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.90.0010
    EPLX םילבכ וא RF/YX2N 5.1 ר"ממ,  
וא/ו ,רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ      
ללוכ , ןורירמ רוניצ וא תולעתב םילבכב      
וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת םינקתומ תרנצה      
ףוליח וא לופכ/דיחי רואמל ז"מ ןכו תורקתב      
םגד ראומ ןצחל וא םימ ןגומ וא בלצ וא      
    METSYS הדימב( הרונמ תיב ,סיווג תרצות  

 16,675.00   145.00   115.00 םלשומ לכה )שורדו 'קנ   
      
,םינגזמו הרואת קותינ רובע ראומ ןצחל תדוקנ     08.90.0020
וא EPLX יכילומב יזפ דח לגעמב תמלשומ      
םילחשומ ,ר"ממ RF/YX2N 5.1 םילבכ      
םילבכב וא/ו ,רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב      
וא/ו ט"הת םינקתומ תרנצה ללוכ ,תולעתב      
יפל םגד ראומ ןצחל ןכו תורקתב וא/ו תוקיציב      

    350.00   175.00     2.00 םלשומ לכה ינכט טרפמ 'קנ   
      
יכילומ היושע תמלשומ רפמא 61 ת"ב תדוקנ     08.90.0030
    EPLX ילבכ וא RF/YX2N 5.2 ר"ממ  
וא/ו רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ      
עקש ןכו , ןורירמ רוניצ וא/ו תולעתב םילבכב      
סיווג תרצות METSYS םגד דיחי רפמא 61      
,םוינימולא/קיטסלפ תלעתב וא ט"הת ןקתומ      

  4,800.00   160.00    30.00 םלשומ לכה 'קנ   
      

    550.00    55.00    10.00 םימ ןגומ ת"ב רובע ת"ב תדוקנל תפסות 'קנ  08.90.0040
      
רובע 030.09.80 ףיעס ת"ב תדוקנל תפסות     08.90.0050

  1,000.00    50.00    20.00 ט"הע/ט"הת לופכ ת"ב 'קנ   
      

  2,160.00   120.00    18.00 יפוס רזיבא אלל ךא ,ל"נכ ת"ב תדוקנ 'קנ  08.90.0070
      
יבטוק וד ז"מ ללוכ ילמשח םימ דודל הדוקנ     08.90.0080
,סיווג תרצות METSYS םגד ןומיס תרונמו      
םילחשומ ר"ממ YX2N 5.2X3 לבכ ללוכ      
תחתמ וא/ו ט"הת מ"מ 61 רטוק ףכירמ תרנצב      
היולג ןורירמ תרנצב וא/ו תורקתב וא/ו ףוצירל      
לכה םימה דודל ילמשח רוביח ללוכ ,חיטה לע      

    160.00   160.00     1.00 טלפמוק םלשומ 'קנ   
      
םיכילומב יתרקת/יליע ןגזמל הנכה תדוקנ     08.90.0090
    5.2x3 ןכו ,ט"הת רטוק מ"מ 02 תרנצו ר"ממ  

  3,360.00   280.00    12.00 טלפמוק - ןגזמל עקש 'קנ   
      
      
      
      
      

 29,055.00 09.80.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../134 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     134 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

D ןינב-הרכשהל םידרשמ םלוא 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 29,055.00 מהעברה      

      
      
02 ףכירמ רוניצ היושע היזיולטל הנכה תדוקנ     08.90.0100
עקש ,6GR ילאיסקאוק לבכ םע מ"מ      
סיווג תרצות METSYS םגד היזיולטל      
וקה לכ  ,תופעתסה תואספוק ,ט"הת הנקתהל      
וקב וקלח ללוכ תופעתסהה תאספוקמ      

    300.00   150.00     2.00 םלשומ לכה ,הקולחה 'קנ   
      
יוליג( .מ.נ.מ תוכרעמל הנכה תדוקנ     08.90.0110
תרנצ היושע  )....  הנרקה לוקמר , הצירפ      
תואספוק ,הכישמ טוח םע מ"מ 02 ףכירמ      
ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה      
תלעת /תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה      

  3,300.00   110.00    30.00 הנכהה 'קנ דע תשר 'קנ   
      
)םינופלט/םיבשחמ( הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.0120
8 ךכוסמ לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ תרנצ היושע      
רדתב הדימעל TAC-7 )םידיג 61( תוגוז      
    ZHM 006 5-21344 יפל NID דעו הדוקנהמ  
לולכ( יפוס רזיבא אלל ,תרושקת ןוראל      

  5,600.00   280.00    20.00 )עקש בר תספוקב 'קנ   
      
הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.0130
תרנצ היושע ).ס.מ.ט/םינופלט/םיבשחמ(      
8( תוגוז 4 ךכוסמ לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ      
יפל ZHM 006 רדתב הדימעל TAC-7 )םידיג      
    5-21344 NID תרושקת ןוראל דעו הדוקנהמ,  
םגד רזיבאב הנקתהל 54JR עקש םע םויס      
תואספוק ללוכו ,ינכטה טרפמב טרופמכ      
ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה      
'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה      

  1,680.00   280.00     6.00 הנכהה 'קנ   
      
שא יולג תבלושמ הזירכ תכרעמל הנכה תדוקנ     08.90.0140
52 וא מ"מ 02 םודא עבצ ףכירמ תרנצ היושע      
תופעתסה תואספוק ,הכישמ טוח םע מ"מ      
םיוקה ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו      
דע תשר תלעת /תיזכרמה תופעתסהה תביתמ      

    800.00   100.00     8.00 הנכהה 'קנ 'קנ   
      
תרנצ היושע ןשע/שא יוליגל הנכה תדוקנ     08.90.0150
0.1 ךתחב ידיג 4 ךילומ םע מ"מ 02 ףכירמ      
,0221 י"תל םאתהב ךילומל ר"ממ      
םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוקמ      
תופעתסהה תביתמ םיוקה ללוכ ל"נכ      

  2,970.00   135.00    22.00 הנכהה 'קנ דע תיזכרמה 'קנ   
      
      
      

 43,705.00 09.80.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../135 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     135 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

D ןינב-הרכשהל םידרשמ םלוא 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 43,705.00 מהעברה      

      
      
ללוכ למשח תרבח תקידבל ןקתמה תרבעה     08.90.0160
הרזעה לכ ןתמו edaM-sA תוינכת תנכה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק - הקידבה ןמזב השורדה  
      
הסינכב םילבכ רבעמ םוטיאל TCM תדיחי     08.90.0200
ידי לע תרשואמ ,םינגומ םיבחרמו םיטלקמל      
הדלפ רוניצ תללוכ הדיחיה .ףרועה דוקיפ      
תכרעמ תוברל ןוטבב קוצי 3" רטוקב ירוקמ      
םאתהב םימטא יולימו לוגע חדקל המיטא      
תקוושמ תכרעמה ,םירדוחה םילבכה רטוקל      
וא "6991 תויגולונכט ןורשה ימ" תרבח י"ע      

  1,520.00   380.00     4.00 ע"ש 'חי   
 46,725.00 תונושו תודוקנ 09.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 93,762.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../136 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     136 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

D ןינב-הרכשהל םידרשמ םלוא 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח י ט  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
הבוג לכב םימוגיפ תללוכ חיטה תודובע לכ      
רזעה ירמוח לכו םינותיוויז וללכי םהו שרדיש      
אל םיפילג ,םלשומ עוציב תלבקל דע םישורדה      
.ר"מל רימב םילולככ ובשויו דרפנב ודדמי      
      
וא ןוטב תורקת ,ןוטב תוריק לע םינפ חיט     09.01.0010
ללוכ םינוויכ ינשב ,לגרס תובכש יתש .םיקולב      
םיחטשמ לע הדובע ללוכ ריחמה .טכילש      
הבוג לכב ,םיפילג ,םילגועמ ,םייכנא ,םייקפוא      
,חיט תוניפ תנקתה ,תוינכות י"פע שרדנש      
ישגפמב סלגרביפ תשר ,םיפילג עוציב      

 65,100.00    70.00   930.00 .קולב-ןוטב ר"מ   
 65,100.00 םינפ חיט 10.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 65,100.00 חיט 90 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../137 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     137 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

D ןינב-הרכשהל םידרשמ םלוא 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  01 ק ר פ       
      
ף ו צ י ר  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
06/06 ןלצרופ טינרג יחיראב םירדח ףוציר     10.01.0020
ריחמ .01R הקלחהל תודגנתה תמר .מ"ס      
תילירקא הבור ללוכ.ר"מל ח"ש 07 דוסי      
תריחבל ןווג, ע"וש וא "סקיפ רטסימ" תרצות      
םגדמ .מ"ס 06/01 םילופיש ללוכ.לכירדאה      

 59,000.00   200.00   295.00 םירדחב ףוצירל םאות ר"מ   
      
06/06 ןלצרופ טינרג יחיראב םיאבול ףוציר     10.01.0040
הקלחה םדקמ,לכירדאה תריחבל םגד .מ"ס      
    01R. יפל  םקשימ .ר"מל ח"ש 041 דוסי ריחמ  
רטסימ "תרצות ,תילירקא הבור ללוכ, ןקת      
ריחמה.לכירדאה תריחבל ןווג, ע"וש וא " סקיפ      
ףוצירל םאות םגדמ מ"מ06/01 םילופיש ללוכ      

 31,500.00   350.00    90.00 .םיאבול ר"מ   
 90,500.00 ףוציר 10.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 90,500.00 יופיחו ףוציר 01 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../138 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     138 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

D ןינב-הרכשהל םידרשמ םלוא 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  11 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ם י ח ט ש  ת ע י ב צ  20.11 ק ר פ  ת ת       
      
,םייכנא ,םייקפוא םינפ יחטשמ תעיבצ     11.02.0010
תובכש יתשב סבג וא ,םינפ חיט ג"ע .םילגועמ      
ריחמה .דוסי תבכש תוברל 0002 לירקרפוס      
לכב הדובעו םיפילגו םירניס לש העיבצ ללוכ      

 29,760.00    32.00   930.00 .תוינכותה י"פע שרדיש הבוג ר"מ   
 29,760.00 םינפ םיחטש תעיבצ 20.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 29,760.00 העיבצ 11 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../139 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     139 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

D ןינב-הרכשהל םידרשמ םלוא 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד ו ב ע   51 ק ר פ       
      
ה ק פ ס א -ר י ו ו א  ג ו ז י מ  ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
ה נ ק ת ה ו       
      
תקופת  חצ ריוא תדיחי תנקתהו תקפסא     15.01.0001
םגד UTB00874 רוריק      

  8,235.00 8,235.00     1.00 'פמוק UE/HEPENJ041MA ע"ש וא .  
      
רוריק תקופתל  תוטסק תנקתהו תקפסא     15.01.0002
    RH/UTB 00242  - 2 , תיטרדנטס הנקתה  
תודובע( א.מ תלעת ללוכ אל , זג תרנצ א"מ      
LNP+HED4NF170MA םגד ) סבגו היינב      

  3,145.00 3,145.00     1.00 'פמוק .ע"ש  וא  
      
RH/UTB רוריק תקופתל  הטסק ךא ל"נכ     15.01.0003
וא UE/HED4NF211MA תמגודכ  00283      

 16,000.00 3,200.00     5.00 . ע"ש 'חי   
      
RH/UTB רוריק תקופתל  הטסק ךא ל"נכ     15.01.0004
וא UE/HED4NF821MA תמגודכ  00283      

  8,600.00 4,300.00     2.00 . ע"ש 'חי   
      
RH/UTB רוריק תקופתל  הטסק ךא ל"נכ     15.01.0005
וא UE/HED4NF54MA תמגודכ  00451      

  2,100.00 2,100.00     1.00 . ע"ש 'חי   
      
רוריק תקופתל FRV הבעמ תנקתהו תקפסא     15.01.0006
    RH/UTB 007643 ,וא םגד  
    UE/HTE1RNGAVXM063MA ע"ש  

 54,000.00 54,000.00     1.00 .רשואמ 'חי   
      
םידרפומ סיסב רובע ףדוזיא תוטלפ תכרעמ     15.01.0007

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק .גגה לע ריוא גוזימ דויצל  
      
,קספה/לעפה קספמ תללוכה , הלעפה תויחול     15.01.0008
תויוריהמ ררוב , רורוויא , ףרוח / ץיק ררוב      
ןקתומ , יזכרמ הנגה רודיס םע , טטסומרטו      

    720.00   720.00     1.00 .םלשומ 'חי   
      
תכרעמל חצ ריוואל חתפ תנקתהו תקפסא     15.01.0009
לא םותסש ללוכ 6" לדוגב םיד"ממב תמייק      
לכ ללוכ דודיבו רוביח תולעתו תרנצ, רזוח      
הלעפהל םישורדה םיחפסהו םירזיבאה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .תמלשומ  
      

  2,500.00   250.00    10.00 . CISAB  טווחמ יריק טלש 'חי  15.01.0010
      
      
      

 98,300.00 10.51.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../140 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     140 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

D ןינב-הרכשהל םידרשמ םלוא 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 98,300.00 מהעברה      

      
      
םיתוריש רורואל חופמ תנקתהו הקפסא     15.01.0011
םגד ENILNI ,ד"למר 054 ריווא תקיפסל      
    513-R תנקתה ללוכ הטניו תרבח תמגודכ  
יס.יו.יפ -מ מ"מ 011 רטוקב רורוא תרנצ      
שרדנה לכ תא ללוכ מ"ס 52\51 רטוקב ג.נ.תו      
דויצ תואלבט ,תוינכת יפל הנוכנ הדובעל      
תופיפצב 1" דודיב דדובמ .ינכט טרפמו      
י"תב דמוע םוינמולא םינפ יופיצ ק"מ/ג"ק61      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק ע"ש וא 557  
100,800.00 הנקתהו הקפסא-ריווא גוזימ דויצ 10.51 כ"הס  

      
ה ק פ ס א - ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
ה נ ק ת ה ו       
      
0.1 דע יבועב הנבמה ךותב ןבלוגמ חפ תולעת     15.02.0001
ןבל ןוקיליסב רוביחה תוניפ םוטיא םע מ"מ      

  2,000.00   100.00    20.00 .תרבוחמה תיחפה ףופיכ ינפל ר"מ   
      
םע רוביח ,תולעתל יבוע 1" יטסוקא דודיב     15.02.0002
תורמסמ אלו ENYD ORUD תרצותמ םיניפ      

  1,000.00    50.00    20.00 םיגרב וא ר"מ   
      

  1,000.00    50.00    20.00 . יבוע 1" ימרת דודיב ךא ל"נכ ר"מ  15.02.0003
      
חפ םע מ"ס 02 בחורב תינושמש שימג רוביח     15.02.0004

    100.00   100.00     1.00 .תינושמשל ר"חיבב ןבלוגמ 'חי   
      
טסוו םע עובצ וא זייודנא םוינמולא ת.א.מ     15.02.0005
הלעת ללוכ 6X"6" תודימב חירא ףילחמו תומכ      
תופיפצב 1" דודיב דדובמ םוינמולאמ השימג      
י"תב דמוע םוינמולא םינפ יופיצ ק"מ/ג"ק 61      

  2,400.00   200.00    12.00 755. 'חי   
      
ינוציח דודיב םע םוינמולאמ תושימג תולעת     15.02.0006

  1,200.00    60.00    20.00 .6" רטוקב 1" יבועב רטמ   
      
חטשב רונתב עובצ םשג דגנ םוינמולאמ סירת     15.02.0007

  1,310.00   655.00     2.00 . תומכ תסוו ללוכ ר"מ 1.0 דע 'חי   
  9,010.00 הנקתהו הקפסא- ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 כ"הס  

      
ה ק פ ס א  - ל מ ש ח ו  ז ג  ת ר נ צ  30.51 ק ר פ  ת ת       
ה נ ק ת ה ו       
      
"8/5X 8/3 רטוקב טלפמוק זג תרנצ עוצב     15.03.0001

 14,000.00   140.00   100.00 3" רטוקב .יס.יו.יפ לוורשו דודיב למשח לבכ+ רטמ   
      

  1,000.00   100.00    10.00 .2/1X"4/1"  רטוקב ךא ל"נכ רטמ  15.03.0002
 15,000.00 30.51.40 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../141 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     141 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

D ןינב-הרכשהל םידרשמ םלוא 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 15,000.00 מהעברה      

      
      

  7,350.00   245.00    30.00 ."8/3/1X"8/5/1X4/3"רטוקב ךא ל"נכ רטמ  15.03.0003
      

  3,765.00 3,765.00     1.00 'פמוק )HCUOT)UDI821/senoz21  יזכרמ רקב 15.03.0004
      

    523.88   261.94     2.00 'פמוק WK0.51 דע - םינפ  'חיל Y רבחמ 15.03.0005
      

  2,190.00   365.00     6.00 'פמוק WK6.04-0.51 דע - םינפ  'חיל Y רבחמ 15.03.0006
      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק WK3.07-54 דע - םינפ  'חיל Y רבחמ 15.03.0007
      

    552.00   552.00     1.00 'פמוק WK4.89-3.07 דע - םינפ  'חיל Y רבחמ 15.03.0008
      

  2,240.00   560.00     4.00 NOITCNUF-ITLUM  טווחמ יריק טלש 'חי  15.03.0009
      

  4,158.00   378.00    11.00 CISAB  טווחמ יריק טלש 'חי  15.03.0010
      

          2,000.00 )26 * 26( כ4 'פמוק הטסק לנפ 'חי          15.03.0011
      

  1,092.00    42.00    26.00 refrigerant gas 410 r410 'חי  15.03.0012
      

    350.00   175.00     2.00 .גגה ךרד א"מ תרנצ תרידחל לוורש רטמ  15.03.0013
 37,720.88 הנקתהו הקפסא - למשחו זג תרנצ 30.51 כ"הס  

      
ה ק פ ס א - ד ו ק י פ  ל מ ש ח  40.51 ק ר פ  ת ת       
ה נ ק ת ה ו       
      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק ריווא גוזימ רובע תילמשח היצלטסניא 15.04.0001
 10,000.00 הנקתהו הקפסא- דוקיפ למשח 40.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

157,530.88 ריוא גוזימ תודובע  51 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../142 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     142 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

D ןינב-הרכשהל םידרשמ םלוא 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ר ו ש ק ת  81 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ת ו נ ו ר א  10.81 ק ר פ  ת ת       
      
םילבכה תסירפל קתנתמ גוסמ הנורק קולב     18.01.0010

    200.00    50.00     4.00 םילבכה תסירפ ללוכ ,םייגוז ברה 'חי   
      
PTU 54JR תואובמ 05 לנפ תנקתהו הקפסא     18.01.0030
רטמ 02 דע גוז 001 לבכ ללוכ גויח יווק רובע      
יקולב ג"ע הסירפו היטבמא ,הנורק יספ ללוכ      
האובמ לכ לעמ החולש / 'גת טולישו הנורק      

  1,100.00 1,100.00     1.00 לנפב 'חי   
      
םע ,PTS ךוכיס ללוכ ,a6-taC ,91" בותינ חול     18.01.0040
ןקת ות םע ,JR-54 םיעקש 42 ספדומ לגעמ      
רודיס ללוכ ,היולת יתלב תינוציח הדבעמ לש      
עבצ ,טוויחו הנקתה ללוכו םילבכה תרישקל      

    600.00   600.00     1.00 רופא וא רוחש 'חי   
      
U51 הבוגבהילתב הנקתהל תרושקת ד"סמ     18.01.0050
תוליסמ ללוכ מ"מ 005 קמוע ,מ"מ 007 בחור      
דצ תונפד ללוכ ,הזזהל תונתינ 91" בולכ םוא      
,םינפבמ העובק הליענ תורשפא םע תוקירפ      
חול התיברמו תכתמ תרגסמ םע תימדק תלד      
יפל-תררוחמ תכתמ תלד וא ףוקש טנוברקילופ      
ללוכ ,חתפמו רדניליצ םע הליענ ללוכ ,השירד      
,ריק לע הילתל קזוחמ בג ללוכ ,הקראה טיק      

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק רופא וא LAR-1109רוחש ןווגב רונתב העיבצ  
      
5X4 לדוגב טורח CVP יושע טוליש תנכה     18.01.0070

     20.00    10.00     2.00 תרושקת ןורא ןומיסל מ"ס 'חי   
      
ללוכה U1 הבוגב רושיג ילבכ רבעמל חוור ספ     18.01.0080

    150.00    30.00     5.00 רעיש יספ ןגומ ץירח 'חי   
      
דעוימה למשח יעקש ספ תנקתהו הקפסא     18.01.0090
חכ יעקש 6 לולכי ספה .91" תרגסמב הנקתהל      
A61 ת"מאמ גתמ ללוכ "םיילארשי" ןקתו גוסמ      
תכתמ זראמ היהי ספל .ןומיס תירונו G גוסמ      
'מ 51 דע ךרואב לדנפ לבכ ללוכ .ןקת ות אשיו      

    140.00    70.00     2.00 A61EEC גוסמ ילמשח עקת והצקבו 'חי   
      

    160.00    40.00     4.00 ץרוחמ עובק ףדמ 'חי  18.01.0100
      
לולכת הכרעה . תרושקת ןוראל הקראה תכרע     18.01.0110
יגרב 8 תוחפל ללוכה ,ידועי םירוביח ספ      
ר"ממ 61 הקראה לבכמ רוביח תומצו םירוביח      
.וב םידויצה לכו ןוראה ירזיבא לכל ,שימג      
םירוביחה ספמ בכוכ תרוצתב עצובי רוביחה      

    220.00   110.00     2.00 דויצל 'חי   
  4,590.00 10.81.40 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../143 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     143 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

D ןינב-הרכשהל םידרשמ םלוא 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,590.00 מהעברה      

      
      
3 דע ךרואב JR/54-JR-54 ךכוסמ בותינ לבכ     18.01.0120
2ב ןמוסמ taC-6 -ב הדימעל הכמסה לעב  'מ      

    750.00    25.00    30.00 תווצק 'חי   
      
י"ע הצקל הצקמ תרושקת עקש תוניקת תקידב     18.01.0130
טרדנטסל םיאתמ KULF ןוגכ ידועיי רישכמ      
טלפ ץבוק תריסמ ללוכ ,A6TAC קדבנה      

    180.00     6.00    30.00 הקידבה תואצות לש טרופמ 'חי   
  5,520.00 תרושקת תונורא 10.81 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  5,520.00 תרושקת 81 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../144 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     144 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

D ןינב-הרכשהל םידרשמ םלוא 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
ת ו כ מ נ ו מ  ת ו ר ק ת  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
03 בחורב ףפוכמ חפ תוחולמ תיטסוקא הרקת     22.01.0020
ורקימ רוריח .רונתב עובצ מ"מ 6.0 יבועב מ"ס      
חפ יליפורפמ הילת 'סנוק תוברל יטסוקא דב +      
תוריק םע רוביח יליפורפ,הילת ירזיבא ,ןוולוגמ      
    Z+L, םיקוזיח ,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ  

 15,300.00   170.00    90.00 .םהנימל ר"מ   
      
'גטנוודא ןופוקא יחיראמ  תיטסוקא הרקת     22.01.0030
תוברל .עוקש יצח  ,מ"ס 06/06 תודימב      
דב  ,'ןייל ןייפ' גוסמ האישנ תיצקורטסנוק      
,Z+L תוריק םע רוביח יליפורפ ,יטסוקא      

 50,000.00   200.00   250.00 .םהנימל םיקוזיח ,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ ר"מ   
      
FUANK גוסמ הנתשמ בחורב סבג רניס     22.01.0040
חפ יליפורפמ 'סנוק תוברל מ"מ 5.21 יבועב      
,םירוביחב הקבדה טרס ,הילת ירזיבא ,ןוולוגמ      
םיקוזיח ,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ ,לטכפש      

 28,800.00   160.00   180.00 .ןרציה תויחנה י"פע לכה םהנימל רטמ   
 94,100.00 תוכמנומ תורקת 10.22 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 94,100.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../145 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     145 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

D ןינב-הרכשהל םידרשמ םלוא 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
םגד "קורי" ירטקלאוטופ סופיטמ ןשע יאלג     34.01.0030

  8,400.00   280.00    30.00 רשואמ ע"ש וא רייפלט תרצות A084-OFT 'חי   
      

    480.00   240.00     2.00 'פמוק רייפלט תרצות תואיצי/תוסינכ תבותכ תדיחי 34.01.0050
      
תכרעמל שא תקעזאל תיכוכז רבש ןצחל     34.01.0060

  1,120.00   280.00     4.00 תיגולנא 'חי   
 10,000.00 ןשעו שא יוליג תוכרעמ 10.43 כ"הס  

      
ם ו ר י ח  ת ז י ר כ  ת כ ר ע מ  40.43 ק ר פ  ת ת       
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ם ע  ת ב ל ו ש מ       
      
םימ ןגומ ROODNI ימינפ רוטק'זורפ/לוקמר     34.04.0060
W02 דע קפסהב היצקורטסנוק/חיט לע ןקתומ      
לש המצועב ץנצנ תוברל ,bd69 לש המצועו      

  3,600.00   200.00    18.00 המיאתמ תירוחא הספוק םע תוחפל dc37 'חי   
  3,600.00 ןשעו שא יוליג םע תבלושמ םוריח תזירכ תכרעמ 40.43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 13,600.00 שא יוליג תכרעמ 43 כ"הס  
1,083,070.88 D ןינב-הרכשהל םידרשמ םלוא כ"הס

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../146 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     146 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

ינוציח חותיפ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ה ב י צ ח /ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמהו,יללכה טרפמל הפופכ ןאכ הדובעה לכ      
.ןלהל טרופמו  דחוימה      
      
קמועל, חטשב הביצח/הריפח תודובע עוציב     01.01.0001
הריפח/הביצח תללוכ הדובעה ,שרדנה      
יוניפ תללוכ הדובעה. רשק תורוקו תילעמ ריפל      
תולע.הצעומה י"יע רשואמ ךפש רתאל רמוחה      

275,400.00    34.00 8,100.00 .הז ףיעסב הלולכ הנמטהה ק"מ   
275,400.00 הביצח/הריפח תודובע 10.10 כ"הס  

      
ק ו ד י ה ו  ע צ מ ,א ב ו מ  י ו ל י מ  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
-מ הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     01.02.0120
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס 51      
דייפידומ יפל 001% לש רקובמ      

 57,500.00   115.00   500.00 )ףוצירלו הינחל תחתמ(.וטשאא ק"מ   
 57,500.00 קודיהו עצמ,אבומ יולימ 20.10 כ"הס  

      
ם י ק ו ר י פ  ת ו ד ו ב ע  30.10 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ )םיקוריפו ףושיח תוברל( ע"ע יריחמ      
רתאל וא/ו יולימ יחטשל הרבעהו הלבוה      
תולובגמ שרדייש קחרמ לכב רשואמ הכיפש      
רושיאבו תובכשב רוזיפו טקיורפה לש עוציב      
.ןנשי םא הנמטה תורגא תוברל חקפמה      
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     01.03.0003
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

 15,910.00     3.70 4,300.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
, חטשב םיקוריפה תודובע לכ ללוכ הז ףיעס     01.03.0004
קוריפ,ןוטב יחטשמ, תונובירט תוגרדמ תוברל      
קוריפ תללוכ הדובעה .תורדג,תוריק,תועלסמ      
ידילע רשואמ םוקמל תלוספה יוניפו      

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק .הצעומה  
      
הרויש םוקמל ,הקתעהל תיז יצע     01.03.0005
עצובת הדובעה . רפכה םוחתב,חקפמה      

 28,000.00 1,000.00    28.00 'פמוק ".00.70.40.14" יללכה טרפמל םאתהב  
 93,910.00 םיקוריפ תודובע 30.10 כ"הס  

      
      
      
      
      

426,810.00 רפע תודובע 10 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../147 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     147 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

ינוציח חותיפ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
.ם י י ו פ י ח ו  ת ו ר י ק -ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ך מ ת  ת ו ר י ק  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
יופיח אלל ,03-ב ןייוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     02.01.0040
,הזר ןוטב ,רפע תודובע : ללוכ ריחמה.ןבא      
ירלונרג יולימ ,ריקה ןויז, םירפת ,םיזקנ ,דוסי      
םישורדה םירמוחה תודובעה לכו ריקה בגב      
טרופמכ תומלשב ריקה עוציב ךרוצל      

275,000.00 1,100.00   250.00 .'מ5.3 דע הבוגב.תוינכתב ק"מ   
275,000.00 ךמת תוריק 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

275,000.00 .םייופיחו תוריק-ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../148 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     148 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

ינוציח חותיפ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ת י נ ו צ י ח  ב ו י ב ו  ם י מ  ת כ ר ע מ  60.70 ק ר פ  ת ת       
      
הדלפ תורונצ תנקתהו הקפסא     07.06.0001
םימחו םירק םימל 04 לוידקסםינבלוגמ      
ךותירב םירבוחמ, םייומס ואםייולג םינקתומ      
םיחפסהו םירזיבאה לכללוכ תוגרבהב וא      

 25,000.00   200.00   125.00 3" רטוקב המלש הנקתהל םישרדנה רטמ   
      
מ"מ 061 רטוקב CVP תרנצ תחנהו הקפסא     07.06.0002
52.1 דע קמועב עקרקב תוחנומ בויבל "הבע"      
יבועב לוח תפיטע ,רפע תודובע ,םיחפס ללוכ      
םוקמה תמדא בטימב יוסיכ .דצ לכמ מ"ס 02      

 14,630.00   154.00    95.00 .ךרוצה יפל תובכשב קודיהו םינבא אלל רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H. תרנצ תחנהו הקפסא     07.06.0003
002 רטוק 01 גרד EP -RDS -001 גוסמ      

 12,600.00   360.00    35.00 'מ 57.1 דע52.1 לעמ קמועב רטמ   
      
הלוגע הרקב תחוש תנקתהו הקפסא     07.06.0004
ןקת יפל ןוטבמ תוימורט תוילוחמ זוקינ/בויבל      
םגד ןטירואילופו ןוטב תובלושמ תויתחתו 856      
רטוקב ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות "טסלפנגמ"      
הרקת ללוכ 'מ 52.1 דע קמועבו מ"ס 08      
ביבוטיא םגד החוש ירבחמ ללוכ .ב.ב הסכמו      

 29,900.00 2,300.00    13.00 .ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות 'חי   
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'מ 05.2 דע קמועבו מ"ס 001 רטוקב ךא ל"נכ 'חי  07.06.0005
      
יופיצו לייאמא םינפ יופיצ םע זירט ףוגמ     07.06.0006
םינגואו ןגוא רבחמ תוברל יסקופאינוציח      

 14,000.00 2,800.00     5.00 ."לאפר" תרצות 4 " רטוק םיידגנ 'חי   
      

  4,600.00 2,300.00     2.00 3" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  07.06.0007
      

  1,650.00 1,650.00     1.00 2" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  07.06.0008
      
ללוכ ע"ש וא "לאפר" תרצות 4 " רטוק ןנסמ     07.06.0009

  2,000.00 2,000.00     1.00 .םיידגנ םינגוא 'חי   
      
"ירא" תרצות 2 " רטוק בלושמ ריוא םותסש     07.06.0010

  2,400.00 2,400.00     1.00 C-050-D00.1 'חי .םיידגנ םינגוא ללוכ 'חי   
      
תויחנהל םאתהב 3 " רטוקב ישאר םימ דמ     07.06.0011

  3,500.00 3,500.00     1.00 הרושיאל ףופכו דיגאתה 'חי   
      

  1,150.00 1,150.00     1.00 5.1" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  07.06.0012
      

    800.00   800.00     1.00 1" רטוק ךא ל"נכ 'חי  07.06.0013
114,730.00 60.70.50 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../149 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     149 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

ינוציח חותיפ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
114,730.00 מהעברה      

      
      

    600.00   600.00     1.00 1" רטוק ךא ל"נכ 'חי  07.06.0014
      
ינוריע םימ וקל 4 " םימ וק רוביח     07.06.0015
םיחפסהוםירזיבאה לכו הביצח/הריפחללוכ      
הלעפהל ןכומו םלשומ רוביחל םישרדנה      

  2,800.00 2,800.00     1.00 .דיגאתה לומ ורושיאו 'חי   
      
4" רטוק ח"זמ תרזוח המירז ענומ םותסש     07.06.0016

  9,400.00 9,400.00     1.00 .ןוגיע יגרבו םימטא םידגנ םינגוא םע הדלפמ, 'חי   
      
הדלפמ 4 " רטוק םימל רזוח לא םותסש     07.06.0017
לש הדובע ץחלל ךרואמ ריצו ןוילע חתפםע      
יגרבו םימטא ,םיידגנ םינגוע תוברל 'מטא61      

  3,700.00 3,700.00     1.00 .ןוגיע 'חי   
      

  2,800.00 2,800.00     1.00 3" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  07.06.0018
      

    550.00   275.00     2.00 5.1" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  07.06.0019
      

    400.00   200.00     2.00 1" רטוק ךא ל"נכ 'חי  07.06.0020
      

    340.00   170.00     2.00 4/3" רטוק ךא ל"נכ 'חי  07.06.0021
      
3 " רטוקב שא יוביכל הקנסה זרב     07.06.0022
ןגוא ידי לע וא רזוחלא ללוכ הגרבהברבוחמ      
ןקתמ ללוכ ץרוטש דמצמ 4 " רטוק ףקזתוברל      
םירזיבאה לכ ללוכ םלשמ ןקתומהריבש      

  5,600.00 2,800.00     2.00 .המלש הנקתהל םישרדנה םיחפסהו 'חי   
      
בויב רוניצל ןוטב תפיטע תנקתהו הקפסא      07.06.0023
מ"מ 01 תוטומ 4( ןויז ללוכ מ"ס 01 יבועב      

  1,800.00    90.00    20.00 .)מ"ס 02 לכ מ"מ 6 םיקושיחו רטמ   
142,720.00 תינוציח בויבו םימ תכרעמ 60.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

142,720.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../150 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     150 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

ינוציח חותיפ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ת ו י נ ב ו  ת ו ק י צ י  ,ת ו ר י פ ח  01.80 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 001 קמוע םילבכל תולעת תביצח/תריפח     08.10.0010
01 לש לוח  תובכש יתש ללוכ מ"ס 04 בחור      
יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תחא לכ מ"ס      

  7,200.00    40.00   180.00 ותומדקל חטשה ינפ תרזחהו רטמ   
      
תבחרה רובע הביצח וא/ו הריפחל תפסות     08.10.0020

    260.00    13.00    20.00 .מ"ס 08 בחורל דע הריפחה רטמ   
      
קמועבו מ"ס 08 רטוקב םילבכל הרקב את     08.10.0030
לש ץצח תבכש ,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031      
,ןוט 5.21 סמועל םיאתמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02      

  3,600.00 1,200.00     3.00 )תוינכתב טרפ יפל( אתה דועיל טוליש ללוכו 'חי   
      
001x001x001 תודימב םילבכל הרקב את     08.10.0040
,הביצח/הריפח ללוכ ,ןוטבמ וא םיקולבמ מ"ס      
דבכ גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      
יפל( אתה דועיל טוליש ללוכו ,ןוט 04 סמועל      

  7,200.00 1,800.00     4.00 )תוינכתב טרפ 'חי   
      
/ישאר קספמ תרבח רובע ןוטב תחמוג     08.10.0050
522X04X08 םינפ תודימב , הרואת תייזכרמ      

  3,000.00 1,500.00     2.00 י"חח תושירד יפל הנקתהו הריפח ללוכ ,מ"ס 'חי   
      
תודימב למשח תרבח ינומ רובע ןוטב תחמוג     08.10.0060
הריפח ללוכ ,מ"ס 522X05X001 םינפ      

  2,200.00 2,200.00     1.00 י"חח תושירד יפל הנקתהו 'חי   
      
ןוטבמ קוצי 'מ 4 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.10.0070
יגרב ללוכ מ"ס 09/06/06 תודימב ךא 03-ב      
תוינכת תשגהו הנכהו תרנצ ןוויז לזרב ןוגיע      

  5,400.00   900.00     6.00 'פמוק חקפמה רושיאל רוטקורטסנוק  
 28,860.00 תוינבו תוקיצי ,תוריפח 01.80 כ"הס  

      
ם י ל י ב ו מ  02.80 ק ר פ  ת ת       
      
05 רטוקב םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.20.0010

  3,750.00    15.00   250.00 הכישמ לבח םע ,מ"מ רטמ   
      
יבוע מ"מ 061 רטוקב םידבכ םייטסלפ תורונצ     08.20.0030
תנזה רובע הכישמ טוח םע מ"מ 7.7 ןפוד      

  9,000.00    60.00   150.00 למשח רטמ   
      
תשירד יפל מ"מ 05 רטוקב דבכ יטסלפ רוניצ     08.20.0040

  2,700.00    18.00   150.00 הכישמ טוח םע )5.31 .ע.ק.י( קזב רטמ   
 15,450.00 םיליבומ 02.80 כ"הס  

      
      

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../151 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     151 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

ינוציח חותיפ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  03.80 ק ר פ  ת ת       
      
5.1x3 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0010
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  1,400.00     7.00   200.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
ר"ממ 6x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0020
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק      

  6,000.00    30.00   200.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
042X4 ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0030
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

 21,600.00   120.00   180.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
םינומט ,ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.30.0040
םלוס לע וא/ו רוניצב םילחשומ וא/ו עקרקב      

  4,050.00    27.00   150.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ רטמ   
      
םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג ןופלט לבכ     08.30.0050

  1,400.00    20.00    70.00 6.0x2x01 "קזב" תושירדל 'חי   
 34,450.00 םיכילומו םילבכ 03.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  23.80 ק ר פ  ת ת       
      
,יעוביר ,םוינימולא יושע ץוח תרואתל סנפ     08.32.0010
    56PI, םגד דומע שאר לע הנקתהל ARUTUF  
דויצ טו 05 דל תרונ ללוכ CETNI תרצות      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      
םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה      

  8,400.00 1,400.00     6.00 .טלפמוק סנפל דעו 'חי   
  8,400.00 הרואת יפוג 23.80 כ"הס  

      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80 ק ר פ  ת ת       
      
תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.40.0010
םיגרב ללוכ מ"מ 04X5 ךתחב תיטילורטקלא      

    250.00   250.00     1.00 קוחכ םירוביחו טולש זילפ תועבטו 'חי   
    250.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 כ"הס  

      
י ש א ר  ק ס פ מ  ח ו ל  06.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ לע 93416 ןקת יפל ועצובי למשח תוחול      
ויקלח      
      
      
      
      
      
      

06.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../152 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     152 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

ינוציח חותיפ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
למשח חול הנבמ הנקתהו הלבוה הקפסא     08.60.0010
56PI םוטא רטסאילופמ יושע 0E הקולח      
לע הדמעהל מ"ס 06 דע קמועב לופכ דודיב      
םילנפ םע דבלב תיתיזח השיג הפצרה      
,רפמא 008 נ"זל הריבצ יספ ללוכ ,תותלדו      

  9,000.00 6,000.00     1.50 רזעה ירזיבא לכ ללוכו ר"מ   
      
רפמא 036x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0020
קירטקלא רדיינש תרות תינורטקלא הנגה םע      
וא ןיר'ג ןילרמ תרצות רזע יעגמ ללוכ BBA וא      

  5,500.00 5,500.00     1.00 רשואמ ע"וש 'חי   
      
רפמא 004x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0030
ןוויכל תנתינ תיטנגמו תימרת הנגה םע      
    006-DMT -XS005XSN רזע יעגמ ללוכ  

  4,000.00 4,000.00     1.00 רשואמ ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות 'חי   
      
רפמא 052x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0040
תימרת הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ      
ללוכ N052SN תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו      

  2,500.00 2,500.00     1.00 רשואמ ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות רזע יעגמ 'חי   
      
רפמא 36X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0050
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

    800.00   800.00     1.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
      
תורונ ללוכ  ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ     08.60.0060

    495.00    55.00     9.00 דליטלומ 'חי   
      

    720.00   240.00     3.00 .רפמא 4-4.2 -ל MZKP םגדמ קפסה קתנמ 'חי  08.60.0070
      

    840.00   280.00     3.00 CA V044/083 הקספה לילס 'חי  08.60.0080
      
)O+HP3( םיבטק העברא קרב יניגמ תיעיבר     08.60.0090

  1,800.00 1,800.00     1.00 רזע יעגמ ללוכ C+B רפמאוליק 001 'חי   
      
ללוכ רפמא 52X3 םע סמועב םיכיתנ קתנמ     08.60.0100

    200.00   200.00     1.00 A23/A01 C.R.H ןיכס ךיתנ 'חי   
      
MH 191-CETAS םגד ילטיגיד דדומ בר     08.60.0110
םדקמ ,קפסה ,רדת ,םימרז ,םיחתמ : תדידמל      
םאתמ ללוכ היגרנאו שוקיב איש ,קפסה      
יעגמ ללוכ תרושקת ילבכו םיבשחמ תרושקת      

  2,000.00 2,000.00     1.00 רזע 'חי   
      

    920.00   230.00     4.00 רפמא 5/036 דע םרז הנשמ 'חי  08.60.0120
      
      

 28,775.00 06.80.50 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../153 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     153 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

ינוציח חותיפ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 28,775.00 מהעברה      

      
      
ןשע/שא יוליג תייזכרמ רובע הארתה תדיחי     08.60.0130

    500.00   500.00     1.00 מ"עב הרקב גצמ תרצות B655-OSI-4 םגד 'חי   
      
תרצות )אספוק ללוכ( ר"אוק 02 יזפ תלת לבק     08.60.0140

    500.00   500.00     1.00 רשואמ ע"ש וא ELPMOC 'חי   
      

  4,000.00   800.00     5.00 ר"אוק 04 יזפ תלת לבק ךא ל"נכ 'חי  08.60.0150
      
ND-801NS םגד תוגרד 6 םילבק דוקיפ רקב     08.60.0160

  1,500.00 1,500.00     1.00 רשואמ ע"ש וא ןוקלוס תרצות 'חי   
      
םרז םילבק גותימל םייבטוק תלת םינעגמ     08.60.0170

  3,000.00   500.00     6.00 רפמא 36 דע ףוצר 'חי   
 38,275.00 ישאר קספמ חול 06.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  08.80 ק ר פ  ת ת       
      
,יעוביר ,םוינימולא יושע ץוח תרואתל סנפ     08.80.0010
    56PI, םגד דומע שאר לע הנקתהל ARUTUF  
דויצ טו 05 דל תרונ ללוכ CETNI תרצות      
ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה      
םירוביחה שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה      

  8,400.00 1,400.00     6.00 .טלפמוק סנפל דעו 'חי   
  8,400.00 הרואת יפוג 08.80 כ"הס  

      
ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  18.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.81.0010
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
51x51 דיחא יעוביר ךתח לעב דומעה .ושארב      
תרצות ,ףרוצמ טרפ יפל רטמ4  הבוגו מ"ס      
לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג"      

 13,200.00 2,200.00     6.00 .סקלפוד טרפמ י"פע ןרציה 'חי   
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     08.81.0020
ןוגג םע יבוע מ"מ 5.1 ןבלוגמ חפמ דומעה      
ספא קותינ םע םע יזאפ דח ז"אמ םע ,חפ      
תופעתסה יקדהמ םע ,A01 AK01 םרזל      
תרצות 3KAPOC וא 2KAPOC םגדכ      
    IXEGOS תרצות םיסנפל האיצי יקדהמ םע  
    XINOHP, דע לבכו תימע הקראה ספ םע  

  1,500.00   250.00     6.00 .טלפמוק סנפל 'חי   
 14,700.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 18.80 כ"הס  

      
      

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../154 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     154 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

ינוציח חותיפ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ו פ ר ט  ר ד ח  28.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ תללוכ הדובעה .ופרט רדח עוציב     08.82.0001
..וכו רמג תודובע,היצקורטסנוקה,רוזביאה      

170,000.00 170,000.00     1.00 'פמוק .למשחה תרבח רושיא תלבק ללוכ  
170,000.00 ופרט רדח 28.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

318,785.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../155 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     155 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

ינוציח חותיפ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
1.04 ק ר פ  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
דע יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
. .מ"ס 5      
      
טקמ .מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ינבא     40.01.0011
ןווגב.ע"וש וא גנוטיא 'בח לש 02103411      

 18,750.00    50.00   375.00 רופא רטמ   
      
03/08 תודימב ןוטבמ בכרל םוסחמ ידומע     40.01.0012
רופא ןווגב, 81037511ט"קמ יעוביר ךתחב      
ללוכ ריחמה.ע"וש וא גנוטיא 'בח תרצות      
םירמוחה לכ ללוכ החנהו הקפסא הלבוה      

  9,027.00   531.00    17.00 .םישורדה 'חי   
      
ט"קמ יטנאש לספס לש החנהו הלבוה הקפסא     40.01.0017
הבוג.ע"וש וא אכירא םחש תרצות .5511      
ריחמה  .מ"ס032 ךרוא מ"ס49 בחור מ"ס54      
תוארוה יפ לע שרדנכ  ןוגיע ללוכ      

 25,000.00 2,500.00    10.00 . ןרציה 'חי   
      
םע יטנאש לספס לש החנהו הלבוה הקפסא     40.01.0018
אכירא םחש תרצות ,6511 ט"קמ שאר תנעשמ      
בחור מ"ס 48 הבוג תודימב,ע"וש וא      
ןוגיע ללוכ ריחמה.מ"ס032 ךרוא מ"ס011      

 15,000.00 2,500.00     6.00 . ןרצי תוארוה יפלע שרדנכ 'חי   
      
םתור םגד ןותפשא תחנהו הלבוה הקפסא     40.01.0019
.ע"וש וא אכירא םחש 'בח לש 5843 ט"קמ      

  3,016.00   754.00     4.00 .ןרצי תוארוה יפל שרדנכ ןוגיע ללוכ 'חי   
      
תוגרדמ לש הנקתהו הלבוההקפסא     40.01.0020
םגדמ .51/06/04 תודימב תינשוגםגד      
רופא ןווגב ,51225511 ט"קמ "06 תישושמ"      
עוציב ללוכ ריחמה.ע"וש וא גנוטיא 'בח תרצות      

 32,000.00   160.00   200.00 .טרפ יפל תוגרדמ ךלהמ רטמ   
      
ל הינח ןקתמ לש הנקתהו החנה הקפסא     40.01.0022
םוינימולא תילגר םע "הלריפס" םיינפוא      
םחש 'בח לש.ג"ק7 לקשמב עקרקב תנטובמ      
תוארוה יפל שרדנכ ןוגיע ללוכ.ע"וש וא אכירא      

 10,600.00   530.00    20.00 .ןרצי 'חי   
      
      
      
      
      
      

113,393.00 10.04.50 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../156 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     156 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

ינוציח חותיפ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
113,393.00 מהעברה      

      
      
םוינימולאמ םיטלש תנקתהו הלבוה הקפסא     40.01.0023
יאנתל דימע לכירדאה תריחבל ןווגב,זיישונא      
.מ"מ 6 יבועבו מ"ס 001/07 דע תודימב ץוח      
םידומע ללוכ.תינכת יפל תויתוא תטירח ללוכ      
יעבוכו תשוחנ יגרב םע ריקל עוביקו תודוסי      

 10,500.00 3,500.00     3.00 .תשוחנ 'חי   
      
רובע תבלתשמ ןבא  ףוציר יפיעסל תפסות     40.01.0220

  1,140.00    11.40   100.00 .ןבל עבצ ר"מ   
      
רמג מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0280
לכירדאה תריחבל ןווג.ע"ש וא "ופי" גוסמ רופא      

285,120.00   105.60 2,700.00 .תינכת יפל וא ר"מ   
410,153.00 1.04 קרפ 10.04 כ"הס  

      
2.04 ק ר פ  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 04 הבוג דע תויזגרא העלסמ ינבא תרוש     40.02.0030
י"פע שרדנכ הדובעהו םירמוחה לכ ללוכ      

  1,510.00   151.00    10.00 .תינכותה רטמ   
  1,510.00 2.04 קרפ 20.04 כ"הס  

      
3.04 ק ר פ  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
רמגב ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.03.0190
וא 02/02 ,02/01 ,תינבלמ גוסמ עבצ ספסוחמ      

 10,000.00   100.00   100.00 . תינכת יפל ע"וש ר"מ   
      
םוחיתו ןג ,הפש ינבא      
      
52/02 תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.03.0470
תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס      

  8,400.00    70.00   120.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תמגודכ רטמ   
 18,400.00 3.04 קרפ 30.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

430,063.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../157 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     157 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

ינוציח חותיפ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י ק ש ה ו  ם י ל ת ש  ם י צ ע -14 ק ר פ  14 ק ר פ       
      
1.14 ק ר פ  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
לש תומכב ר"מ 052 לעמ םיחטשל טסופמוק     41.01.0011

 15,000.00   150.00   100.00 םנודל ק"מ 02-כ ק"מ   
      
רחאלו תימוקמה המדאל תמאתומ ןג תמדא     41.01.0013
תומכ רובע( חטשב רוזיפ תוברל ,עקרק תקידב      

 24,380.00    53.00   460.00 )ק"מ 51 לעמ ק"מ   
 39,380.00 1.14 קרפ 10.14 כ"הס  

      
14;.3 ק ר פ  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
תרבוח יפל הייחמצה ביטו לדוג תרדגה      
לש "יונו תוננג יליתשל םיטרדנטס תרדגה"      
תורש ,תואלקחה דרשמ תאצוהב ןויצע בקעי      
תסדנהל הקלחמה )מ"הש( עוצקמהו הכרדהה      
.ףונו תונגגחמוצה      
      
םישדוח השולשל תוירחא ללוכ םיחמצה לכ      
.בולבל דע הטילקל      
      
ויולימו רובה תריפח םיללוכ םיצעה יריחמ      
1-ל תוירחא ללוכ טסופמוק םע ןג תמדאב      
.הנש      
      

 11,000.00    11.00 1,000.00 . הליתשל עקרק תרשכה ר"מ  41.03.0032
      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק . היקשה תכרעמ 41.03.0034
      
לכימ , 4 לדוג ,םיחמצ לש העיטנו הקפסא     41.03.0110

 16,000.00    16.00 1,000.00 .תיקש וא  ,רטיל 3 חפנב 'חי   
      
04 עזג רטוק - 8 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     41.03.0160
,עקרקהמ עזגה הלעמב מ"ס 02 דודמ מ"מ      
2 םומינימ ,הפיו חתופמ ,'מ 3 ילמינימ הבוג      
וא,תוחפל רטיל 05 חפנב לכיממ .דלש יפנע      

  3,000.00   300.00    10.00 .ריחמ ותואב עקרקהמ 'חי   
 45,000.00 14;.3 קרפ 30.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 84,380.00 היקשהו םילתש םיצע-14 קרפ 14 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../158 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     158 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

ינוציח חותיפ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ק ע מ -44 ק ר פ  44 ק ר פ       
      
1.44 ק ר פ  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.01.0010
,מ"ס 021 דע מ"ס 011 הבוג רונתב העובצו      
הקעמ. תוריקל וא עקרקל ןוטיבו ןוגיע ללו      
,ע"וש וא "ילרוא תורדג"  תרצות"ברנמ" גוסמ      

 87,750.00   375.00   234.00 LAR 7009 ןווגב רטמ   
      
,מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ רוניצמ די זחאמ     44.01.0080
לכ םייכנא םידומע ללוכ, רונתב עובצו ןוולוגמ      
וא עקרקב ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל 'מ 5.1      

  6,300.00   180.00    35.00 . טרפ יפל תוריקל רוביח רטמ   
      
ללוכ.םיכנל ליבש םוחיתל הטסורינמ   די זחאמ     44.01.0081
ללוכ ריחמה . רטמ5.1 לכ םייכנא םידומע      
םירמוחה לכ ללוכ-הנקתהו הלבוה הקפסא      

 25,000.00   250.00   100.00 .טרפ יפל-םישורדה רטמ   
      
ריחמה , לגר יכולהל   תנוולוגמ הכירד תכבס     44.01.0082
םירוביח תוברל עוציבו הלבוה הקפסא ללוכ      

 22,500.00   500.00    45.00 .הכבכסה תחנהו םיכותיר ר"מ   
141,550.00 1.44 קרפ 10.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

141,550.00 תוקעמ-44 קרפ 44 כ"הס  
קובץ: כפר ברא-מועצה   .../159 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
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08/06/2020
דף מס':     159 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

ינוציח חותיפ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
4.15 ק ר פ  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
קודיהו רוזיפ ,הלבוה םיללוכ םיטלפסאה יריחמ      
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     51.04.0190
01-86GP.2 ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג      

 20,000.00    40.00   500.00 .תרשקמו תאשוננ תובכש ר"מ   
      

    375.00     1.50   250.00 .ר"מ/ג"ק 1 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.04.0380
      
.ר"מ/ג"ק 5.0-4.0 רועשב ןמוטיב סוסיר     51.04.0400

    325.00     1.30   250.00 .)םישיבכ דוביר תדובעב( ר"מ   
      
הפש ןבאו םייק טלפסא תורבחתה קשימ     51.04.0420
סוסירו עצמ תמלשה ,יוקינ תוברל השדח      

  1,760.00    22.00    80.00 . רטמ 5.0 בחור דע .ןמוטיב רטמ   
 22,460.00 4.15 קרפ 40.15 כ"הס  

      
9.15 ק ר פ  90.15 ק ר פ  ת ת       
      
תויהל תוחיטבה ירזיבאו העונתה ינקתה לע      
ןיבה הדעוה י"ע שרדנכ ףקותבו םירשואמ      
. תוחיטבו העונת ינקתה תניחבל תידרשמ      
      
ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת      
      
תויהל תוחיטבה ירזיבאו העונתה ינקתה לע      
ןיבה הדעוה י"ע שרדנכ ףקותבו םירשואמ      
. תוחיטבו העונת ינקתה תניחבל תידרשמ      
      
,מ"ס 21 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.0050

    360.00     3.00   120.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( .אלמ ןבל רטמ   
      
ט"קמ הינחב בכר תריצעל המילב ןבא     51.09.0051
    7021MQE וא תוחיטב ירזיבא .ש.ו.א 'בח לש  

  3,150.00   150.00    21.00 .ע"וש 'חי   
      
734 למסב תולבגומ ילעבל היינח ןומיס     51.09.0136

    138.00    46.00     3.00 .)734 ןומיסו חטשמ תעיבצ( 'חי   
  3,648.00 9.15 קרפ 90.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

 26,108.00 הלילס תודובע 15 כ"הס  
1,845,416.00 ינוציח חותיפ כ"הס

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../160 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     160 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 הנבמ     
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

0.2 קרפ תת 00.20 קרפ תת                                           
    

                              37,200.00 תואסנולכ תקיציו חודיק 10.20 קרפ תת    
    

                              14,340.00 דוסי תורוקו םיפצרמ 40.20 קרפ תת    
    

                              29,400.00 םידומעו תוריק 60.20 קרפ תת    
    

                             289,050.00 תוגגו תורקת 80.20 קרפ תת    
    

                369,990.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

0.4 קרפ תת 00.40 קרפ תת                                           
    

                              56,600.00 ץוח תוריק 10.40 קרפ תת    
    

                              36,550.00 םינפ תוריק 20.40 קרפ תת    
    

                 93,150.00 הינב תודובע 40 כ"הס                
    
םוטיא 50 קרפ      
    

0.5 קרפ תת 00.50 קרפ תת                                           
    

                               2,573.00 םיבוטר םירדח םוטיא 40.50 קרפ תת    
    

                              63,144.00 הנגה ןוטב רמגב ןוילע גג םוטיא 50.50 קרפ תת    
    

                              20,420.00 ץוח תוריק םוטיא 60.50 קרפ תת    
    

                 86,137.00 םוטיא 50 כ"הס                
    
ןמוא תורגסמו תורגנ 60 קרפ      
    

                               4,800.00 תורגסמ תותלד 10.60 קרפ תת    
    

                              59,000.00 תורגנ תותלד 30.60 קרפ תת    
    

                              22,580.00 תוקעמ 40.60 קרפ תת    
    

                               6,000.00 חבטמ תונורא 11.60 קרפ תת    
    

                 92,380.00 ןמוא תורגסמו תורגנ 60 כ"הס                
 
 
 

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../161 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     161 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                              22,435.00 םימחו םירק םימ תרנצ 10.70 קרפ תת    
    

                              11,428.00 רורוואו םיזקנ תכרעמ 30.70 קרפ תת    
    

                              10,640.00 תויתאורבת תועובק 40.70 קרפ תת    
    

                 44,503.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                               3,780.00 םיליבומ 02.80 קרפ תת    
    

                               3,040.00 םיכילומו םילבכ 03.80 קרפ תת    
    

                               2,650.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 קרפ תת    
    

                              12,985.00 למשח חול 06.80 קרפ תת    
    

                               1,500.00 םייק חולב הדובע 16.80 קרפ תת    
    

                               4,150.00 םירזיבא 07.80 קרפ תת    
    

                              18,500.00 םהירזיבאו תורונמ ,הרואת יפוג 08.80 קרפ תת    
    

                              33,985.00 תונושו תודוקנ 09.80 קרפ תת    
    

                 80,590.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
חיט 90 קרפ      
    

                              59,400.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                              57,950.00 ץוח חיט 20.90 קרפ תת    
    

                117,350.00 חיט 90 כ"הס                
    
יופיחו ףוציר 01 קרפ      
    

                              72,800.00 ףוציר 10.01 קרפ תת    
    

                               7,600.00 תוריק יופיח 20.01 קרפ תת    
    

                              17,320.00 תונוש 30.01 קרפ תת    
    

                 97,720.00 יופיחו ףוציר 01 כ"הס                
 
 
 
 
 

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../162 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     162 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

העיבצ 11 קרפ      
    

                              27,520.00 םינפ םיחטש תעיבצ 10.11 קרפ תת    
    

                               3,500.00 ץוח םיחטש תעיבצ 20.11 קרפ תת    
    

                 31,020.00 העיבצ 11 כ"הס                
    
םוינמולא 21 קרפ      
    

                              64,800.00 תותלדו תונולח 20.21 קרפ תת    
    

                 64,800.00 םוינמולא 21 כ"הס                
    
ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                              64,000.00 ץוח תוריק יופיח 10.41 קרפ תת    
    

                 64,000.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                
    
ריוא גוזימ תודובע  51 קרפ      
    

                              95,510.00 הנקתהו הקפסא-ריווא גוזימ דויצ 10.51 קרפ תת    
    

                              12,605.00 הנקתהו הקפסא- ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 קרפ תת    
    

                              53,876.94 הנקתהו הקפסא - למשחו זג תרנצ 30.51 קרפ תת    
    

                              10,000.00 הנקתהו הקפסא- דוקיפ למשח 40.51 קרפ תת    
    

                171,991.94 ריוא גוזימ תודובע  51 כ"הס                
    
תוילעמ 71 קרפ      
    

                             140,000.00 תוילעמ 10.71 קרפ תת    
    

                140,000.00 תוילעמ 71 כ"הס                
    
תרושקת 81 קרפ      
    

                               4,930.00 תרושקת תונורא 10.81 קרפ תת    
    

                  4,930.00 תרושקת 81 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../163 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     163 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ      
    

                              36,900.00 תוכמנמ תורקת 10.22 קרפ תת    
    

                 36,900.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס                
    
שא יוליג תכרעמ 43 קרפ      
    

                              12,210.00 ןשעו שא יוליג תוכרעמ 10.43 קרפ תת    
    

                             151,040.00 םירלקנרפס תכרעמ 20.43 קרפ תת    
    

                163,250.00 שא יוליג תכרעמ 43 כ"הס                
    
םינגומ םיבחרמ 95 קרפ      
    

                               8,400.00 מ"ממל תורגסמ 10.95 קרפ תת    
    

                              13,500.00 ןוניסו רורווא ינקתמ 20.95 קרפ תת    
    

                 21,900.00 םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס                
    
תונוש 06 קרפ      
    

                              35,000.00 תוקתעה 10.06 קרפ תת    
    

                 35,000.00 תונוש 06 כ"הס                
 1,715,611.94 A ןיינב - הצעומ.ב תפסות 10 כ"הס                            

    
B ןיינב - טרופס םלוא 20 הנבמ     
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

0.2 קרפ תת 00.20 קרפ תת                                           
    

                             213,900.00 תואסנולכ תקיציו חודיק 10.20 קרפ תת    
    

                             432,025.00 דוסי תורוקו םיפצרמ 40.20 קרפ תת    
    

                             444,950.00 םידומעו תוריק 60.20 קרפ תת    
    

                             736,200.00 תוגגו תורקת 80.20 קרפ תת    
    

              1,827,075.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../164 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     164 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הינב תודובע 40 קרפ      
    

0.4 קרפ תת 00.40 קרפ תת                                           
    

                             139,250.00 ץוח תוריק 10.40 קרפ תת    
    

                              15,600.00 םינפ תוריק 20.40 קרפ תת    
    

                154,850.00 הינב תודובע 40 כ"הס                
    
םוטיא 50 קרפ      
    

0.5 קרפ תת 00.50 קרפ תת                                           
    

                              75,500.00 ףתרמ תפצר םוטיא 10.50 קרפ תת    
    

                              34,500.00 ףתרמ תוריק םוטיא 20.50 קרפ תת    
    

                              45,090.00 תפצורמ ףתרמ תרקת םוטיא 30.50 קרפ תת    
    

                              19,495.00 םיבוטר םירדח םוטיא 40.50 קרפ תת    
    

                              34,880.00 ץוח תוריק םוטיא 50.50 קרפ תת    
    

                              76,590.00 הנגה ןוטב רמגב ןוילע גג םוטיא 60.50 קרפ תת    
    

                286,055.00 םוטיא 50 כ"הס                
    
ןמוא תורגסמו תורגנ 60 קרפ      
    

                              24,000.00 תורגסמ תותלד 10.60 קרפ תת    
    

                               3,810.00 תורגסמ תונלוח 20.60 קרפ תת    
    

                             115,500.00 תורגנ תותלד 30.60 קרפ תת    
    

                              12,150.00 תוקעמ 40.60 קרפ תת    
    

                155,460.00 ןמוא תורגסמו תורגנ 60 כ"הס                
    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                              97,700.00 םימחו םירק םימ תרנצ 10.70 קרפ תת    
    

                              83,756.00 רורוואו םיזקנ תכרעמ 30.70 קרפ תת    
    

                              88,520.00 תויתאורבת תועובק 40.70 קרפ תת    
    

                269,976.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
 
 
 

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../165 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     165 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                              21,160.00 םיליבומ 02.80 קרפ תת    
    

                              20,020.00 םיכילומו םילבכ 03.80 קרפ תת    
    

                              12,360.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 קרפ תת    
    

                              27,832.00 1E ישאר למשח חול 06.80 קרפ תת    
    

                              28,372.00 2E ינשמ למשח חול 16.80 קרפ תת    
    

                               5,350.00 םירזיבא 07.80 קרפ תת    
    

                              87,880.00 םהירזיבאו תורונמ ,הרואת יפוג 08.80 קרפ תת    
    

                              64,745.00 תונושו תודוקנ 09.80 קרפ תת    
    

                267,719.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
חיט 90 קרפ      
    

                             211,500.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                             186,000.00 ץוח חיט 20.90 קרפ תת    
    

                397,500.00 חיט 90 כ"הס                
    
יופיחו ףוציר 01 קרפ      
    

                             103,650.00 ףוציר 10.01 קרפ תת    
    

                              74,100.00 תוריק יופיח 20.01 קרפ תת    
    

                             106,600.00 תונוש 30.01 קרפ תת    
    

                             144,780.00 םלוא תפציר 40.01 קרפ תת    
    

                429,130.00 יופיחו ףוציר 01 כ"הס                
    
העיבצ 11 קרפ      
    

                              90,880.00 םינפ םיחטש תעיבצ 20.11 קרפ תת    
    

                              15,750.00 ץוח םיחטש תעיבצ 30.11 קרפ תת    
    

                               9,900.00 הנובירט תוגרדמ תעיבצ 40.11 קרפ תת    
    

                116,530.00 העיבצ 11 כ"הס                
 
 
 

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../166 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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08/06/2020
דף מס':     166 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םוינמולא 21 קרפ      
    

                             291,830.00 .םוינימולא תונולחו ךסמ תוריק 10.21 קרפ תת    
    

                291,830.00 םוינמולא 21 כ"הס                
    
ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                              40,000.00 ץוח תוריק יופיח 10.41 קרפ תת    
    

                 40,000.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                
    
ריוא גוזימ תודובע  51 קרפ      
    

                             343,051.00 הנקתהו הקפסא-ריווא גוזימ דויצ 10.51 קרפ תת    
    

                              55,560.00 הנקתהו הקפסא- ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 קרפ תת    
    

                              35,330.88 הנקתהו הקפסא - למשחו זג תרנצ 30.51 קרפ תת    
    

                              10,000.00 הנקתהו הקפסא- דוקיפ למשח 40.51 קרפ תת    
    

                443,941.88 ריוא גוזימ תודובע  51 כ"הס                
    
תוילעמ 71 קרפ      
    

                             145,000.00 תוילעמ 10.71 קרפ תת    
    

                145,000.00 תוילעמ 71 כ"הס                
    
תרושקת 81 קרפ      
    

                               8,880.00 תרושקת תונורא 10.81 קרפ תת    
    

                  8,880.00 תרושקת 81 כ"הס                
    
הדלפ היצקורטסנוק תודובע 91 קרפ      
    

                             270,000.00 הדלפ היצקורטסנוק תודובע 10.91 קרפ תת    
    

                270,000.00 הדלפ היצקורטסנוק תודובע 91 כ"הס                
    
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ      
    

                             543,700.00 ריק יופיח+תוכמנומ תורקת 10.22 קרפ תת    
    

                              37,200.00 תונוש 20.22 קרפ תת    
    

                580,900.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס                
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08/06/2020
דף מס':     167 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

טרופס ינקתמ 03 קרפ      
    

                             370,200.00 טרופס ינקתמ 10.03 קרפ תת    
    

                370,200.00 טרופס ינקתמ 03 כ"הס                
    
שא יוליג תכרעמ 43 קרפ      
    

                              32,620.00 ןשעו שא יוליג תוכרעמ 10.43 קרפ תת    
    

                              13,600.00 שא יוביכ תוכרעמ 20.43 קרפ תת    
    

                              14,600.00 ןשע רורחש תכרעמ 30.43 קרפ תת    
    

                              21,145.00 םע תבלושמ םוריח תזירכ תכרעמ 40.43 קרפ תת    
ןשעו שא יוליג            
    

                 81,965.00 שא יוליג תכרעמ 43 כ"הס                
    
םינגומ םיבחרמ 95 קרפ      
    

                              24,800.00 מ"ממל תורגסמ 10.95 קרפ תת    
    

                              31,500.00 ןוניסו רורווא ינקתמ 20.95 קרפ תת    
    

                 56,300.00 םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס                
 6,193,311.88 B ןיינב - טרופס םלוא 20 כ"הס                            

    
C ןיינב - יתילכת בר 30 הנבמ     
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

0.2 קרפ תת 00.20 קרפ תת                                           
    

                             131,750.00 תואסנולכ תקיציו חודיק 10.20 קרפ תת    
    

                              93,800.00 דוסי תורוקו םיפצרמ 40.20 קרפ תת    
    

                             454,500.00 םידומעו תוריק 60.20 קרפ תת    
    

                             909,675.00 תוגגו תורקת 80.20 קרפ תת    
    

              1,589,725.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../168 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     168 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הינב תודובע 40 קרפ      
    

0.4 קרפ תת 00.40 קרפ תת                                           
    

                              67,475.00 ץוח תוריק 10.40 קרפ תת    
    

                              46,850.00 םינפ תוריק 20.40 קרפ תת    
    

                114,325.00 הינב תודובע 40 כ"הס                
    
םוטיא 50 קרפ      
    

0.5 קרפ תת 00.50 קרפ תת                                           
    

                              27,375.00 ףתרמ תפצר םוטיא 10.50 קרפ תת    
    

                              14,250.00 תילעמ ריפ םוטיא 20.50 קרפ תת    
    

                              29,000.00 ףתרמ תוריק םוטיא 30.50 קרפ תת    
    

                              76,810.00 תפצורמ ףתרמ תרקת םוטיא 40.50 קרפ תת    
    

                              12,825.00 תורצח לש תימינפה תפטעמה םוטיא 50.50 קרפ תת    
תוילגנא            
    

                              12,801.00 םיבוטר םירדח םוטיא 60.50 קרפ תת    
    

                              29,600.00 ץוח תוריק םוטיא 70.50 קרפ תת    
    

                             162,650.00 הנגה ןוטב רמגב ןוילע גג םוטיא 80.50 קרפ תת    
    

                               3,080.00 הפמר םוטיא 90.50 קרפ תת    
    

                368,391.00 םוטיא 50 כ"הס                
    
ןמוא תורגסמו תורגנ 60 קרפ      
    

                              45,600.00 תורגסמ תותלד 10.60 קרפ תת    
    

                               1,200.00 תורגסמ תונולח  20.60 קרפ תת    
    

                              82,600.00 תורגנ תותלד 30.60 קרפ תת    
    

                              49,200.00 תוקעמ 40.60 קרפ תת    
    

                               6,000.00 ןוחבטמ 11.60 קרפ תת    
    

                184,600.00 ןמוא תורגסמו תורגנ 60 כ"הס                
 
 
 
 

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../169 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     169 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                              41,960.00 םימחו םירק םימ תרנצ 10.70 קרפ תת    
    

                              42,878.00 רורוואו םיזקנ תכרעמ 30.70 קרפ תת    
    

                              34,020.00 תויתאורבת תועובק 40.70 קרפ תת    
    

                118,858.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                              12,670.00 םיליבומ 02.80 קרפ תת    
    

                              15,310.00 םיכילומו םילבכ 03.80 קרפ תת    
    

                               9,500.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 קרפ תת    
    

                              42,667.00 ןיינב ישאר 4E למשח חול 06.80 קרפ תת    
    

                               9,993.00 2E חול 16.80 קרפ תת    
    

                               7,665.00 הסינכ תמוק 8E חול 36.80 קרפ תת    
    

                              22,645.00 גג הקולח חול 46.80 קרפ תת    
    

                               7,460.00 םירזיבא 07.80 קרפ תת    
    

                              48,040.00 םהירזיבאו תורונמ ,הרואת יפוג 08.80 קרפ תת    
    

                              73,630.00 תונושו תודוקנ 09.80 קרפ תת    
    

                249,580.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
חיט 90 קרפ      
    

                             145,500.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                             221,450.00 ץוח חיט 20.90 קרפ תת    
    

                366,950.00 חיט 90 כ"הס                
    
יופיחו ףוציר 01 קרפ      
    

                             165,775.00 ףוציר 10.01 קרפ תת    
    

                              34,200.00 תוריק יופיח 20.01 קרפ תת    
 
 
 
 
 

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../170 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     170 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              95,970.00 תונוש 30.01 קרפ תת    
    

                295,945.00 יופיחו ףוציר 01 כ"הס                
    
העיבצ 11 קרפ      
    

                              75,200.00 םינפ םיחטש תעיבצ 20.11 קרפ תת    
    

                               7,000.00 ץוח םיחטש תעיבצ 30.11 קרפ תת    
    

                 82,200.00 העיבצ 11 כ"הס                
    
םוינמולא 21 קרפ      
    

                             420,260.00 .םוינימולא תונולחו ךסמ תוריק 10.21 קרפ תת    
    

                420,260.00 םוינמולא 21 כ"הס                
    
ריוא גוזימ תודובע  51 קרפ      
    

                             186,390.00 הנקתהו הקפסא-ריווא גוזימ דויצ 10.51 קרפ תת    
    

                              30,565.00 הנקתהו הקפסא- ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 קרפ תת    
    

                              84,155.00 הנקתהו הקפסא - למשחו זג תרנצ 30.51 קרפ תת    
    

                              10,000.00 הנקתהו הקפסא- דוקיפ למשח 40.51 קרפ תת    
    

                311,110.00 ריוא גוזימ תודובע  51 כ"הס                
    
תוילעמ 71 קרפ      
    

                             150,000.00 תוילעמ 10.71 קרפ תת    
    

                150,000.00 תוילעמ 71 כ"הס                
    
תרושקת 81 קרפ      
    

                               5,570.00 תרושקת תונורא 10.81 קרפ תת    
    

                  5,570.00 תרושקת 81 כ"הס                
    
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ      
    

                             124,400.00 תוכמנומ תורקת 10.22 קרפ תת    
    

                              13,200.00 תונוש 20.22 קרפ תת    
    

                137,600.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס                
 
 
 

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../171 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     171 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

שא יוליג תכרעמ 43 קרפ      
    

                              19,900.00 ןשעו שא יוליג תוכרעמ 10.43 קרפ תת    
    

                               6,800.00 שא יוביכ תוכרעמ 20.43 קרפ תת    
    

                              16,295.00 םע תבלושמ םוריח תזירכ תכרעמ 40.43 קרפ תת    
ןשעו שא יוליג            
    

                             128,320.00 םירלקנרפס תכרעמ 50.43 קרפ תת    
    

                171,315.00 שא יוליג תכרעמ 43 כ"הס                
    
הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 קרפ      
    

                               7,130.00 תירטס וד תרושקת 20.53 קרפ תת    
    

                  7,130.00 הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 כ"הס                
    
םינגומ םיבחרמ 95 קרפ      
    

                              67,100.00 מ"ממל תורגסמ 10.95 קרפ תת    
    

                              54,000.00 ןוניסו רורווא ינקתמ 20.95 קרפ תת    
    

                121,100.00 םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס                
 4,694,659.00 C ןיינב - יתילכת בר 30 כ"הס                            

    
D ןינב-הרכשהל םידרשמ םלוא 40 הנבמ     
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

0.2 קרפ תת 00.20 קרפ תת                                           
    

                              93,000.00 םידומעו תוריק 60.20 קרפ תת    
    

                             302,800.00 תוגגו תורקת 80.20 קרפ תת    
    

                395,800.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

0.4 קרפ תת 00.40 קרפ תת                                           
    

                              13,100.00 ץוח תוריק 10.40 קרפ תת    
    

                              37,800.00 םינפ תוריק 20.40 קרפ תת    
    

                 50,900.00 הינב תודובע 40 כ"הס                
 
 
 

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../172 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     172 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןמוא תורגסמו תורגנ 60 קרפ      
    

                              31,500.00 תורגנ תותלד 30.60 קרפ תת    
    

                               6,000.00 ןוחבטמ 11.60 קרפ תת    
    

                 37,500.00 ןמוא תורגסמו תורגנ 60 כ"הס                
    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                              20,560.00 םימחו םירק םימ תרנצ 10.70 קרפ תת    
    

                              11,428.00 רורוואו םיזקנ תכרעמ 30.70 קרפ תת    
    

                              17,010.00 תויתאורבת תועובק 40.70 קרפ תת    
    

                 48,998.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                              12,787.00 3E חול 26.80 קרפ תת    
    

                               5,400.00 םירזיבא 07.80 קרפ תת    
    

                              28,850.00 םהירזיבאו תורונמ ,הרואת יפוג 08.80 קרפ תת    
    

                              46,725.00 תונושו תודוקנ 09.80 קרפ תת    
    

                 93,762.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
חיט 90 קרפ      
    

                              65,100.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                 65,100.00 חיט 90 כ"הס                
    
יופיחו ףוציר 01 קרפ      
    

                              90,500.00 ףוציר 10.01 קרפ תת    
    

                 90,500.00 יופיחו ףוציר 01 כ"הס                
    
העיבצ 11 קרפ      
    

                              29,760.00 םינפ םיחטש תעיבצ 20.11 קרפ תת    
    

                 29,760.00 העיבצ 11 כ"הס                
 
 
 
 
 

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../173 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     173 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ריוא גוזימ תודובע  51 קרפ      
    

                             100,800.00 הנקתהו הקפסא-ריווא גוזימ דויצ 10.51 קרפ תת    
    

                               9,010.00 הנקתהו הקפסא- ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 קרפ תת    
    

                              37,720.88 הנקתהו הקפסא - למשחו זג תרנצ 30.51 קרפ תת    
    

                              10,000.00 הנקתהו הקפסא- דוקיפ למשח 40.51 קרפ תת    
    

                157,530.88 ריוא גוזימ תודובע  51 כ"הס                
    
תרושקת 81 קרפ      
    

                               5,520.00 תרושקת תונורא 10.81 קרפ תת    
    

                  5,520.00 תרושקת 81 כ"הס                
    
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ      
    

                              94,100.00 תוכמנומ תורקת 10.22 קרפ תת    
    

                 94,100.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס                
    
שא יוליג תכרעמ 43 קרפ      
    

                              10,000.00 ןשעו שא יוליג תוכרעמ 10.43 קרפ תת    
    

                               3,600.00 םע תבלושמ םוריח תזירכ תכרעמ 40.43 קרפ תת    
ןשעו שא יוליג            
    

                 13,600.00 שא יוליג תכרעמ 43 כ"הס                
 1,083,070.88 D ןינב-הרכשהל םידרשמ םלוא 40 כ"הס                            

    
ינוציח חותיפ 50 הנבמ     
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                             275,400.00 הביצח/הריפח תודובע 10.10 קרפ תת    
    

                              57,500.00 קודיהו עצמ,אבומ יולימ 20.10 קרפ תת    
    

                              93,910.00 םיקוריפ תודובע 30.10 קרפ תת    
    

                426,810.00 רפע תודובע 10 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../174 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     174 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

.םייופיחו תוריק-ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             275,000.00 ךמת תוריק 10.20 קרפ תת    
    

                275,000.00 .םייופיחו תוריק-ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                             142,720.00 תינוציח בויבו םימ תכרעמ 60.70 קרפ תת    
    

                142,720.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                              28,860.00 תוינבו תוקיצי ,תוריפח 01.80 קרפ תת    
    

                              15,450.00 םיליבומ 02.80 קרפ תת    
    

                              34,450.00 םיכילומו םילבכ 03.80 קרפ תת    
    

                               8,400.00 הרואת יפוג 23.80 קרפ תת    
    

                                 250.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 קרפ תת    
    

                              38,275.00 ישאר קספמ חול 06.80 קרפ תת    
    

                               8,400.00 הרואת יפוג 08.80 קרפ תת    
    

                              14,700.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 18.80 קרפ תת    
    

                             170,000.00 ופרט רדח 28.80 קרפ תת    
    

                318,785.00 למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
יפונ חותיפ 04 קרפ      
    

                             410,153.00 1.04 קרפ 10.04 קרפ תת    
    

                               1,510.00 2.04 קרפ 20.04 קרפ תת    
    

                              18,400.00 3.04 קרפ 30.04 קרפ תת    
    

                430,063.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס                
    
היקשהו םילתש םיצע-14 קרפ 14 קרפ      
    

                              39,380.00 1.14 קרפ 10.14 קרפ תת    
 
 
 
 
 

קובץ: כפר ברא-מועצה   .../175 4434889-40 )1.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



965529415-פ.ח    מ"עב היינבל םילדומ .יס.וט.יפ
7904446-40:סקפ 1904446-40:לט תרצנ 614 ד.ת 43 לילגה
 

08/06/2020
דף מס':     175 ץוח חותיפ+הרכשה הנבמ+הצעומ + תילכת בר + טרופס םלוא

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              45,000.00 14;.3 קרפ 30.14 קרפ תת    
    

                 84,380.00 היקשהו םילתש םיצע-14 קרפ 14 כ"הס                
    
תוקעמ-44 קרפ 44 קרפ      
    

                             141,550.00 1.44 קרפ 10.44 קרפ תת    
    

                141,550.00 תוקעמ-44 קרפ 44 כ"הס                
    
הלילס תודובע 15 קרפ      
    

                              22,460.00 4.15 קרפ 40.15 קרפ תת    
    

                               3,648.00 9.15 קרפ 90.15 קרפ תת    
    

                 26,108.00 הלילס תודובע 15 כ"הס                
 1,845,416.00 ינוציח חותיפ 50 כ"הס                            

 
  

לכה ךס  
15,532,069.70  יללכ כ"הס  

  2,640,451.85 מ"עמ %71  
 18,172,521.55 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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