
מ"עב םיצעוי םיסדנהמ ץיבר .א
1030663 - רשנ ,11 היישעתה ,724 .ד.ת

 
02/11/2020

 
דף מס':     001 וכע - ינוריע ןוידטציא  ץופישל תויומכ בתכ

A תיזכרמ הככס 10 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

A ת י ז כ ר מ  ה כ כ ס  10 ק ר פ       
      
A ת י ז כ ר מ  ה כ כ ס  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
072,1 לש ללוכ חטשב םייק גג יוריק קוריפ     01.1.010
:תללוכ הדובעה .ר"מ      
הבוגב הדובעל שרדנה לכו המרה יעצמא .1      
ל"נכ תוחיטב יעצמא .2      
רכומה רתאל םייקה יוריקה ירצומ לכ קוליס .3      
.קוח פ"ע      

                1,270.00 טלפמוק לכה ר"מ   
      
הדובעה .תומייק )םישירמ( תוטפ קוריפ     01.1.020
הדובעל שרדנה לכו המרה יעצמא .1 :תללוכ      
קוליסו יוניפ .3 ל"נכ תוחיטב יעצמא .2 הבוגב      

                2,380.00 .קוח פ"ע רכומה רתאל תוטפה לכ רטמ   
      
SHR גוסמ םיליפורפ תבכרהו הקפסא     01.1.030
לכבו תוקעמל םינוש םיכתחבו תודימב רחא וא      
העיבצו ןווליג תללוכ הדובעה .שרדייש םוקמ      
ינכטה טרפמב ראותמהו שרדנה לכ פ"ע      

                    1.50 .ןלהלש ןוט   
      
םייבועבו תודימב תוקטלפ תבכרהו הקפסא     01.1.040
תעיבצו ןווליג תללוכ הדובעה .םינוש      
טרפמב ראותמהו שרדנה לכ פ"ע תוקטלפה      

                    0.50 .ןלהלש ינכטה ןוט   
      
תודימב םינוולוגמ םיגרב תבכרהו הקפסא     01.1.050
םוקמ לכב הדובעה .םייקה פ"ע תוכיאו םירטקו      

                  300.00 .שרדייש 'חי   
      
Z 41*76*251 גוסמ תוטפ תבכרהו הקפסא     01.1.060
תללוכ הדובעה .מ"מ 3 לש ןפוד יבוע ילעב      
תויחנההו תוארוהה לכ פ"ע העיבצו ןווליג      
.ןלהלש ינכטה טרפמב      
םימיאתמ םינוולוגמ םיגרבב ושעיי םירוביחה      
ההז ןפואב תומייקה תוקטלפה לא תורישי      
םניה וז הדובע ךרוצל םיגרבה .רתאב םייקל      

                   17.00 טלפמוק לכה .תוטפה תבכרה תדובעמ קלח ןוט   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: איצטדיון עירוני עכו   .../002 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ ץיבר .א
1030663 - רשנ ,11 היישעתה ,724 .ד.ת

 
02/11/2020
דף מס':     002 וכע - ינוריע ןוידטציא  ץופישל תויומכ בתכ

A תיזכרמ הככס 10 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"מ 6 יבועב "זיילגנס" גוסמ גג יוריקו הקפסא     01.1.070
:תללוכ הדובעה .םרלפ 'בח לש      
הדובעל תוינכטהו תוחיטבה תושירד לכ תא .1      
.הבוגב      
, תויחנהה פ"ע םישרדנה םיביכרמה לכ תא .2      
ינכטה טרפמה ןכו ןרציה יטרפמו תושירד      
.ןלהלש דחוימה      

                1,270.00 טלפמוק לכה  ר"מ   
      
מ"מ 4 יבועב "זיילגנס" גוסמ גג יוריקו הקפסא     01.1.080
:תללוכ הדובעה .םרלפ 'בח לש      
הדובעל תוינכטהו תוחיטבה תושירד לכ תא .1      
.הבוגב      
, תויחנהה פ"ע םישרדנה םיביכרמה לכ תא .2      
ינכטה טרפמה ןכו ןרציה יטרפמו תושירד      
םוכיסל אל         1,270.00 טלפמוק לכה  .ןלהלש דחוימה ר"מ   
      
לכ ללוכ תמייקה 'טסנוקה תכרעמ תעיבצ     01.1.090
:םיללוכה םימייקה םיביכרמה      
םיישאר םידגא .1      
םיינשמ םידגא .2      
םינוש םיליפורפ ,תוקטלפ ,םינחתומ .3      
םידומע .4      
A הככס חטש תביבסב תמייקה 'טסנוקה לכ .5      
,תומלוס ,תוגרדמ ,םיחטשמ ,תוקעמ ללוכ      
'דכו םילגועמ םיטנמלא      
יביכרמ לכו תונכהה ,יוקינה תא תללוכ הדובעה      
.ןלהלש ינכטה טרפמה פ"ע עבצה תובכשו      
תוחיטבל ויתודובע לכב ןלבקה שרדנ ןכ ומכ      
הדובעל םיינכטו םיינכמ םיעצמאו החטבהו      
.טלפמוק לכה .הז גוסמ      
הדובעה רוחמת ךרוצל ןלבקה תוחונל :הרעה      
לעופב הדובעה תומכש ןובשחב תחקל שי      

                    1.00 .םינוש םיגוסמ הדלפ ןוט 55-כ פ"ע השעית 'חי   
A תיזכרמ הככס 1.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

A תיזכרמ הככס 10 כ"הס          
קובץ: איצטדיון עירוני עכו   .../003 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ ץיבר .א
1030663 - רשנ ,11 היישעתה ,724 .ד.ת

 
02/11/2020
דף מס':     003 וכע - ינוריע ןוידטציא  ץופישל תויומכ בתכ

B הככס 20 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

B ה כ כ ס  20 ק ר פ       
      
B ה כ כ ס  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
524 לש ללוכ חטשב םייק גג יוריק קוריפ     02.1.010
:תללוכ הדובעה .ר"מ      
הבוגב הדובעל שרדנה לכו המרה יעצמא .1      
ל"נכ תוחיטב יעצמא .2      
רכומה רתאל םייקה יוריקה ירצומ לכ קוליס .3      
.קוח פ"ע      

                  425.00 טלפמוק לכה ר"מ   
      
הדובעה .תומייק )םישירמ( תוטפ קוריפ     02.1.020
:תללוכ      
הבוגב הדובעל שרדנה לכו המרה יעצמא .1      
ל"נכ תוחיטב יעצמא .2      
פ"ע רכומה רתאל תוטפה לכ קוליסו יוניפ .3      

                  800.00 .קוח רטמ   
      
רחא וא SHR גוסמ םיליפורפ תבכרהו הקפסא     02.1.030
םוקמ לכב תוקעמל םינוש םיכתחבו תודימב      
לכ פ"ע העיבצו ןווליג תללוכ הדובעה .שרדייש      

                    0.80 .ןלהלש ינכטה טרפמב ראותמהו שרדנה ןוט   
      
םייבועבו תודימב תוקטלפ תבכרהו הקפסא     02.1.040
תעיבצו ןווליג תללוכ הדובעה .םינוש      
טרפמב ראותמהו שרדנה לכ פ"ע תוקטלפה      

                    0.20 .ןלהלש ינכטה ןוט   
      
תודימב םינוולוגמ םיגרב תבכרהו הקפסא     02.1.050
םוקמ לכב הדובעה .םייקה פ"ע תוכיאו םירטקו      

                  100.00 .שרדייש 'חי   
      
Z 41*76*251 גוסמ תוטפ תבכרהו הקפסא     02.1.060
תללוכ הדובעה .מ"מ 3 לש ןפוד יבוע ילעב      
תויחנההו תוארוהה לכ פ"ע העיבצו ןווליג      
.ןלהלש ינכטה טרפמב      
םימיאתמ םינוולוגמ םיגרבב ושעיי םירוביחה      
ההז ןפואב תומייקה תוקטלפה לא תורישי      
םניה וז הדובע ךרוצל םיגרבה .רתאב םייקל      

                    5.70 טלפמוק לכה .תוטפה תבכרה תדובעמ קלח ןוט   
      
מ"מ 6 יבועב "זיילגנס" גוסמ גג יוריקו הקפסא     02.1.070
:תללוכ הדובעה .םרלפ 'בח לש      
הדובעל תוינכטהו תוחיטבה תושירד לכ תא .1      
.הבוגב      
, תויחנהה פ"ע םישרדנה םיביכרמה לכ תא .2      
ינכטה טרפמה ןכו ןרציה יטרפמו תושירד      
.ןלהלש דחוימה      

                  425.00 טלפמוק לכה  ר"מ   
1.20 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: איצטדיון עירוני עכו   .../004 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ ץיבר .א
1030663 - רשנ ,11 היישעתה ,724 .ד.ת

 
02/11/2020
דף מס':     004 וכע - ינוריע ןוידטציא  ץופישל תויומכ בתכ

B הככס 20 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"מ 4 יבועב "זיילגנס" גוסמ גג יוריקו הקפסא     02.1.080
לכ תא .1 :תללוכ הדובעה .םרלפ 'בח לש      
.הבוגב הדובעל תוינכטהו תוחיטבה תושירד      
, תויחנהה פ"ע םישרדנה םיביכרמה לכ תא .2      
ינכטה טרפמה ןכו ןרציה יטרפמו תושירד      
םוכיסל אל           425.00 טלפמוק לכה  .ןלהלש דחוימה ר"מ   
      
לכ ללוכ תמייקה 'טסנוקה תכרעמ תעיבצ     02.1.090
:םיללוכה םימייקה םיביכרמה      
םיישאר םידגא .1      
םיינשמ םידגא .2      
םינוש םיליפורפ ,תוקטלפ ,םינחתומ .3      
םידומע .4      
B הככס חטש תביבסב תמייקה 'טסנוקה לכ .5      
,תומלוס ,תוגרדמ ,םיחטשמ ,תוקעמ ללוכ      
'דכו םילגועמ םיטנמלא      
יביכרמ לכו תונכהה ,יוקינה תא תללוכ הדובעה      
.ןלהלש ינכטה טרפמה פ"ע עבצה תובכשו      
תוחיטבל ויתודובע לכב ןלבקה שרדנ ןכ ומכ      
הדובעל םיינכטו םיינכמ םיעצמאו החטבהו      
.טלפמוק לכה .הז גוסמ      
הדובעה רוחמת ךרוצל ןלבקה תוחונל :הרעה      
לעופב הדובעה תומכש ןובשחב תחקל שי      

                    1.00 .םינוש םיגוסמ הדלפ ןוט 5.81-כ פ"ע השעית 'חי   
B הככס 1.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

B הככס 20 כ"הס          
קובץ: איצטדיון עירוני עכו   .../005 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ ץיבר .א
1030663 - רשנ ,11 היישעתה ,724 .ד.ת

 
02/11/2020
דף מס':     005 וכע - ינוריע ןוידטציא  ץופישל תויומכ בתכ

C הככס 30 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

C ה כ כ ס  30 ק ר פ       
      
C ה כ כ ס  1.30 ק ר פ  ת ת       
      
524 לש ללוכ חטשב םייק גג יוריק קוריפ     03.1.010
:תללוכ הדובעה .ר"מ      
הבוגב הדובעל שרדנה לכו המרה יעצמא .1      
ל"נכ תוחיטב יעצמא .2      
רכומה רתאל םייקה יוריקה ירצומ לכ קוליס .3      
.קוח פ"ע      

                  425.00 טלפמוק לכה ר"מ   
      
הדובעה .תומייק )םישירמ( תוטפ קוריפ     03.1.020
:תללוכ      
הבוגב הדובעל שרדנה לכו המרה יעצמא .1      
ל"נכ תוחיטב יעצמא .2      
פ"ע רכומה רתאל תוטפה לכ קוליסו יוניפ .3      

                  800.00 .קוח רטמ   
      
רחא וא SHR גוסמ םיליפורפ תבכרהו הקפסא     03.1.030
םוקמ לכבו תוקעמל םינוש םיכתחבו תודימב      
לכ פ"ע העיבצו ןווליג תללוכ הדובעה .שרדייש      

                    0.80 .ןלהלש ינכטה טרפמב ראותמהו שרדנה ןוט   
      
םייבועבו תודימב תוקטלפ תבכרהו הקפסא     03.1.040
תעיבצו ןווליג תללוכ הדובעה .םינוש      
טרפמב ראותמהו שרדנה לכ פ"ע תוקטלפה      

                    0.20 .ןלהלש ינכטה ןוט   
      
תודימב םינוולוגמ םיגרב תבכרהו הקפסא     03.1.050
םוקמ לכב הדובעה .םייקה פ"ע תוכיאו םירטקו      

                  100.00 .שרדייש 'חי   
      
Z 41*76*251 גוסמ תוטפ תבכרהו הקפסא     03.1.060
תללוכ הדובעה .מ"מ 3 לש ןפוד יבוע ילעב      
תויחנההו תוארוהה לכ פ"ע העיבצו ןווליג      
.ןלהלש ינכטה טרפמב      
םימיאתמ םינוולוגמ םיגרבב ושעיי םירוביחה      
ההז ןפואב תומייקה תוקטלפה לא תורישי      
םניה וז הדובע ךרוצל םיגרבה .רתאב םייקל      

                    5.70 טלפמוק לכה .תוטפה תבכרה תדובעמ קלח ןוט   
      
מ"מ 6 יבועב "זיילגנס" גוסמ גג יוריקו הקפסא     03.1.070
:תללוכ הדובעה .םרלפ 'בח לש      
הדובעל תוינכטהו תוחיטבה תושירד לכ תא .1      
.הבוגב      
, תויחנהה פ"ע םישרדנה םיביכרמה לכ תא .2      
ינכטה טרפמה ןכו ןרציה יטרפמו תושירד      

                  425.00 טלפמוק לכה .ןלהלש דחוימה ר"מ   
      

1.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: איצטדיון עירוני עכו   .../006 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ ץיבר .א
1030663 - רשנ ,11 היישעתה ,724 .ד.ת

 
02/11/2020
דף מס':     006 וכע - ינוריע ןוידטציא  ץופישל תויומכ בתכ

C הככס 30 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"מ 4 יבועב "זיילגנס" גוסמ גג יוריקו הקפסא     03.1.080
:תללוכ הדובעה .םרלפ 'בח לש      
תוינכטהו תוחיטבה תושירד לכ תא .1       
.הבוגב הדובעל      
,תויחנהה פ"ע םישרדנה םיביכרמה לכ תא .2       
ינכטה טרפמה ןכו ןרציה יטרפמו תושירד      
םוכיסל אל           425.00 טלפמוק לכה  .ןלהלש דחוימה ר"מ   
      
לכ ללוכ תמייקה 'טסנוקה תכרעמ תעיבצ     03.1.090
:םיללוכה םימייקה םיביכרמה      
םיישאר םידגא .1      
םיינשמ םידגא .2      
םינוש םיליפורפ ,תוקטלפ ,םינחתומ .3      
םידומע .4      
הככס חטש תביבסב תמייקה 'טסנוקה לכ .5      
    C תומלוס ,תוגרדמ ,םיחטשמ ,תוקעמ ללוכ,  
תא תללוכ הדובעה 'דכו םילגועמ םיטנמלא      
פ"ע עבצה תובכשו יביכרמ לכו תונכהה ,יוקינה      
ןלבקה שרדנ ןכ ומכ .ןלהלש ינכטה טרפמה      
םיעצמאו החטבהו תוחיטבל ויתודובע לכב      
לכה .הז גוסמ הדובעל םיינכטו םיינכמ      
.טלפמוק      
הדובעה רוחמת ךרוצל ןלבקה תוחונל :הרעה      
לעופב הדובעה תומכש ןובשחב תחקל שי      

                    1.00 .םינוש םיגוסמ הדלפ ןוט 5.81-כ פ"ע השעית 'חי   
C הככס 1.30 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

C הככס 30 כ"הס          
קובץ: איצטדיון עירוני עכו   .../007 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ ץיבר .א
1030663 - רשנ ,11 היישעתה ,724 .ד.ת

 
02/11/2020
דף מס':     007 וכע - ינוריע ןוידטציא  ץופישל תויומכ בתכ

D הככס 40 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

D ה כ כ ס  40 ק ר פ       
      
D ה כ כ ס  1.40 ק ר פ  ת ת       
      
.ר"מ 006 לש ללוכ חטשב םייק גג יוריק קוריפ     04.1.010
:תללוכ הדובעה      
הבוגב הדובעל שרדנה לכו המרה יעצמא .1      
ל"נכ תוחיטב יעצמא .2      
רכומה רתאל םייקה יוריקה ירצומ לכ קוליס .3      

                  600.00 טלפמוק לכה .קוח פ"ע ר"מ   
      
הדובעה .תומייק )םישירמ( תוטפ קוריפ     04.1.020
:תללוכ      
הבוגב הדובעל שרדנה לכו המרה יעצמא .1      
ל"נכ תוחיטב יעצמא .2      
פ"ע רכומה רתאל תוטפה לכ קוליסו יוניפ .3      

                1,125.00 .קוח רטמ   
      
רחא וא SHR גוסמ םיליפורפ תבכרהו הקפסא     04.1.030
םוקמ לכבו תוקעמל םינוש םיכתחבו תודימב      
לכ פ"ע העיבצו ןווליג תללוכ הדובעה .שרדייש      

                    1.00 .ןלהלש ינכטה טרפמב ראותמהו שרדנה ןוט   
      
םייבועבו תודימב תוקטלפ תבכרהו הקפסא     04.1.040
תעיבצו ןווליג תללוכ הדובעה .םינוש      
טרפמב ראותמהו שרדנה לכ פ"ע תוקטלפה      

                    0.30 .ןלהלש ינכטה ןוט   
      
תודימב םינוולוגמ םיגרב תבכרהו הקפסא     04.1.050
םוקמ לכב הדובעה .םייקה פ"ע תוכיאו םירטקו      

                  150.00 .שרדייש 'חי   
      
Z 41*76*251 גוסמ תוטפ תבכרהו הקפסא     04.1.060
תללוכ הדובעה .מ"מ 3 לש ןפוד יבוע ילעב      
תויחנההו תוארוהה לכ פ"ע העיבצו ןווליג      
.ןלהלש ינכטה טרפמב      
םימיאתמ םינוולוגמ םיגרבב ושעיי םירוביחה      
ההז ןפואב תומייקה תוקטלפה לא תורישי      
םניה וז הדובע ךרוצל םיגרבה .רתאב םייקל      

                    8.00 טלפמוק לכה .תוטפה תבכרה תדובעמ קלח ןוט   
      
מ"מ 6 יבועב "זיילגנס" גוסמ גג יוריקו הקפסא     04.1.070
:תללוכ הדובעה .םרלפ 'בח לש      
הדובעל תוינכטהו תוחיטבהתושירד לכ תא .1      
.הבוגב      
, תויחנהה פ"ע םישרדנה םיביכרמה לכ תא .2      
ינכטה טרפמה ןכו ןרציה יטרפמו תושירד      
.ןלהלש דחוימה      

                  600.00 טלפמוק לכה  ר"מ   
      

1.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: איצטדיון עירוני עכו   .../008 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ ץיבר .א
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02/11/2020
דף מס':     008 וכע - ינוריע ןוידטציא  ץופישל תויומכ בתכ

D הככס 40 קרפ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"מ 4 יבועב "זיילגנס" גוסמ גג יוריקו הקפסא     04.1.080
לכ תא .1 :תללוכ הדובעה .םרלפ 'בח לש      
.הבוגב הדובעל תוינכטהו תוחיטבה תושירד      
, תויחנהה פ"ע םישרדנה םיביכרמה לכ תא .2      
ינכטה טרפמה ןכו ןרציה יטרפמו תושירד      
םוכיסל אל           600.00 טלפמוק לכה  .ןלהלש דחוימה ר"מ   
      
לכ ללוכ תמייקה 'טסנוקה תכרעמ תעיבצ     04.1.090
:םיללוכה םימייקה םיביכרמה      
םיישאר םידגא .1      
םיינשמ םידגא .2      
םינוש םיליפורפ ,תוקטלפ ,םינחתומ .3      
םידומע .4      
הככס חטש תביבסב תמייקה 'טסנוקה לכ .5      
    D תומלוס ,תוגרדמ ,םיחטשמ ,תוקעמ ללוכ,  
תא תללוכ הדובעה 'דכו םילגועמ םיטנמלא      
פ"ע עבצה תובכשו יביכרמ לכו תונכהה ,יוקינה      
ןלבקה שרדנ ןכ ומכ .ןלהלש ינכטה טרפמה      
םיעצמאו החטבהו תוחיטבל ויתודובע לכב      
לכה .הז גוסמ הדובעל םיינכטו םיינכמ      
.טלפמוק      
הדובעה רוחמת ךרוצל ןלבקה תוחונל :הרעה      
לעופב הדובעה תומכש ןובשחב תחקל שי      

                    1.00 .םינוש םיגוסמ הדלפ ןוט 62-כ פ"ע השעית 'חי   
D הככס 1.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

D הככס 40 כ"הס          
קובץ: איצטדיון עירוני עכו   .../009 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב
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דף מס':     009 וכע - ינוריע ןוידטציא  ץופישל תויומכ בתכ

  
כ"הס  

A תיזכרמ הככס 10 קרפ   
  
A תיזכרמ הככס 1.10 קרפ תת    
  
A תיזכרמ הככס 10 כ"הס   
  
B הככס 20 קרפ   
  
B הככס 1.20 קרפ תת    
  
B הככס 20 כ"הס   
  
C הככס 30 קרפ   
  
C הככס 1.30 קרפ תת    
  
C הככס 30 כ"הס   
  
D הככס 40 קרפ   
  
D הככס 1.40 קרפ תת    
  
D הככס 40 כ"הס   

 
  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: איצטדיון עירוני עכו 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב


