
ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     001 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
היחמצ תויראשמ שרגמה יוקינו ףושיח     01.0010

                 1700.00 .תלוספו ר"מ   
      
עוציב תוברל  שרגמה רושייו תימוקמ הריפח     01.0020
תליחת סלפמל דע םיכומנה תומוקמב םייולימ      
תימוקמ הריפח תוברל  תודובעה עוציב      

                    1.00 'פמוק .דוסי תורוקל  
      
דוסיה תורוק ןיבו הנבמה םוחתב רזוח יולימ     01.0030

                  500.00 .לק קודיהב תקדוהמ תילוח המדאב ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          

002/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     002 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
הפישח תגרד ,03-ב גוסמ םינוטבה לכ :הרעה      
    .3-2           
      
תחתמ מ"ס 02 הבוגב דיבילופ יזגרא עצמ     02.0010

                   40.00 .מ"ס 06-08 בחורב תורוק/תואסנולכ ישארל רטמ   
      
תחתמ מ"ס 02 הבוגב דיבילופ יזגרא עצמ     02.0020

                   20.00 .מ"ס 53-03 בחורב דוסי תורוקל רטמ   
      
תורוקל תחתמ ךא  ל"נכ דיבילופ יזגרא עצמ     02.0030

                  300.00 .מ"ס 02-52 בחורב דוסי רטמ   
      
תחתמ מ"ס 02 יבועב דיבילופ יזגרא עצמ     02.0040

                 1300.00 .תופצרל ר"מ   
      
קלחה( מ"ס 5202 בחורב הפצר תורוק     02.0050

                   35.00 .)הפצרהמ טלובה ק"מ   
      

                    3.00 .מ"ס 03-53 בחורב ךא  ל"נכ הפצר תורוק ק"מ  02.0060
      
06-08 בחורב תואסנולכ ישאר / הפצר תורוק     02.0070

                   15.00 .מ"ס ק"מ   
      

                    6.00 .מ"ס 001x001 תודימב תואסנולכ ישאר ק"מ  02.0080
      

                 1390.00 .מ"ס 02 יבועב תישקמ הפצר ר"מ  02.0090
      
םינוש םיכתחב םיעבורמ/םיינבלמ ןוטב ידומע     02.0100

                   30.00 .ןינבה הבוג לכל ק"מ   
      
הבוג לכל מ"ס 5202 יבועב ןוטב תוריק     02.0110

                   90.00 .ןינבה ק"מ   
      

                   20.00 .מ"ס 0353 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.0120
      

                    3.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב ףדמ ק"מ  02.0130
      
קלחה( מ"ס 02 בחורב תונותחת ןוטב תורוק     02.0140

                   35.00 .)הרקתהמ טלובה ק"מ   
      

                   12.00 .מ"ס 02 בחורב תולדב תורוק ק"מ  02.0150
      

                  520.00 .מ"ס 52 יבועב תישקמ ןוטב תרקת ר"מ  02.0160
      

                   20.00 .מ"ס 04 יבועב תישקמ ןוטב תרקת ר"מ  02.0170
      
5102 הנתשמ יבועב תישקמ ןוטב תרקת     02.0180

                    6.50 .מ"ס ר"מ   
      

00.20.10 קרפ תתב הרבעהל        
003/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     003 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
תוברל  מ"ס 02 בחורב תוקעמ/תונוילע תורוק     02.0190

                   40.00 .םוטיאל עקש דוביע ק"מ   
      

                    2.00 .גגה לע ריוא גוזימ דויצל ןוטב יסיסב ק"מ  02.0200
      
יטרפ פ"עו םיכתחבו םיהבגב ןוטב תונובירט     02.0210
רטפוקילהב קלחומ ןוטב רמג .לכירדאה      
פ"עו רובמט תפינמ פ"ע ריהב רופא ןווגב      
םיבשומ תנקתהל הנכהכ לכירדאה תריחב      
השיגה תוגרדמ דוביע ללוכ ריחמה .תוקעמו      

                   50.00 .ל"נכ ק"מ   
      
מ"ס 02 בחורב תויכנאו תויקפוא ןוטב תורוגח     02.0220

                    9.00 .םיחתפ לעמו תוציחמ יבג לע ק"מ   
      

                    3.00 .מ"ס 01 בחורב ךא  ל"נכ ןוטב תורוגח ק"מ  02.0230
      

                   70.00 .עלוצמו לוגע לזרב ןוט  02.0240
      

                   30.00 .תוכתורמ תותשר ןוט  02.0250
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןוטב תודובע 20 כ"הס          
004/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     004 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
יבועב םירוח 4 םילולח ןוטב יקולבמ תוריק     04.0010
םיחתפ תתחפהב וטנ הדידמה .מ"ס 02      

                  370.00 .תוריקה ךותבש ןוטב יביכרו ר"מ   
      
סימופ יקולבמ ךא  ל"נכ ןוטב יקולבמ תוריק     04.0020

                  130.00 .מ"ס 02-52 יבועב ר"מ   
      
יבועב םירוח 3 םילולח ןוטב יקולבמ תוריק     04.0030

                  170.00 .ל"נכ וטנ הדידמה ,מ"ס 01 ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  40 כ"הס        
005/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     005 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
םוטיב תרצותמ רמוח תזתהב םידסמ םוטיא     05.0010

                  120.00 .ר"מ/ג"ק 5 לש תומכב 21A גוסמ ר"מ   
      
םיעופיש ןוטב י"ע תוגגב םיעופיש דוביע     05.0020

                   80.00 1200/50. ק"מ   
      
ברע תוברל מ"ס 5/5 ךתחב ןוטבמ תוקלור     05.0030

                  180.00 .דנוב.י'ג.יב גוסמ הקבדה רטמ   
      
תוטלפ י"ע  תוגגה יבג לע ימרת דודיב     05.0040
םיקבדומ  מ"ס 3 יבועב ףצקומ ןרטסילופמ      

                  520.00 .םח תפז י"ע ןוטבל ר"מ   
      
לע מ"מ 3.0 יבועב רוחש ןליתאילופ תועירי     05.0050

                  520.00 .ימרתה דודיבה יבג ר"מ   
      
רמיירפ תבכש תחירמ י"ע תוגגה םוטיא     05.0060
    474SG, תוללכושמ תוינמוטיב תובכש יתש  
    S.B.S מ"מ 5+4 יבועב ע"ש וא זפילופ גוסמ,  
תנבלומ הנוילע הבכש .יקפוא לטיהב הדידמה      
לע םוטיאה תילע .םינבל ןבא יבבש תועצמאב      

                  520.00 .מ"ס 05 הבוגב תוקעמה יבג ר"מ   
      
תוינמוטיב תועיריב גגב תוקלור םוטיא     05.0070
ןבא יבבש אלל קוזיח תעירי ,ל"נכ תוללכושמ      
,םינבל ןבא יבבש םע יופיח תעיריו םינבל      

                  180.00 .מ"ס 06-כ תועיריה בחור רטמ   
      
2/05 ךתחב יטרדנטס ףפוכמ םוינימולא לגרס     05.0080
ןוטבה תוריקל מ"ס 03 לכ לבידב עבוקמ מ"מ      
A1 סקלפקיס גוסמ קיטסמה תמיטא תוברל      

                  180.00 .ךרואה לכל רטמ   
      
חיט תובכש יתש י"ע םיתורשה תופצר םוטיא     05.0090
תוברל XF-001 ליסורוט גוסמ ילוארדיה      
דנוב.י'ג.יב םע טנמצ טיטמ תוקלור דוביע      
תוריקה יבג לע העיריה תילעו מ"ס 5/5 ךתחב      

                  130.00 .וטנ יקפוא חטשב הדידמה .מ"ס 51-כ הבוגב ר"מ   
      
תיטנמצ הצברה י"ע תוחלקמ תוריק םוטיא     05.0100
"1 הקיס"ו םימ ,לוח 3 ,טנמצ 3 לש תבורעתב      
לש ילמינימ יבוע ,םימה חפנ %01 ,ע"ש וא      
חטש לכ תא לולכי םוטיאה .מ"מ 01 הבכשה      

                   70.00 .יופיחל תחתמ תוריקה ר"מ   
      
      
      
      

  50 כ"הס        
006/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     006 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
םיסחייתמ הז קרפב םיטירפה .1 :תורעה      
.לכירדאה לש תומישרל                     
ןוולוגמ חפמ תותלדה יפוקשמ לכ .2                 
פ"ע ןווגב עובצ ,מ"מ 2 יבועב                     
.לכירדאה תריחב                     
      
תותלדו תוציחמ תכרעמ  .1-נ 'סמ טירפ     06.01.0010

                    2.00 'פמוק .םיתורש יאת השולשל הפסרטמ  
      
תותלדו תוציחמ תכרעמ  .2-נ 'סמ טירפ     06.01.0020

                    2.00 'פמוק .םיתורש יאת ינשל הפסרטמ  
      
תודימב הפסרטמ תוציחמ  .3-נ 'סמ טירפ     06.01.0030

                    6.00 .תחלקמב מ"ס 081x48 'חי   
      
תודימב תיפנכ דח ץע תלד  .4-נ 'סמ טירפ     06.01.0040

                    5.00 .מ"ס 012x001 'חי   
      
תודימב תיפנכ דח ץע תלד  .5-נ 'סמ טירפ     06.01.0050

                    4.00 .הזיחא טומ ללוכ  מ"ס 012x001 'חי   
      
תודימב תיפנכ דח ץע תלד  .6-נ 'סמ טירפ     06.01.0060

                    6.00 .מ"ס 012X09 'חי   
      
תודימב תיפנכ דח ץע תלד  .7-נ 'סמ טירפ     06.01.0070

                    4.00 .מ"ס 012x07 'חי   
תורגנ תודובע 10.60 כ"הס          

      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב תיפנכ דח חפ תלד  .1-מ 'סמ טירפ     06.02.0010

                    4.00 .מ"ס 012x531 'חי   
      
דח  שדח ריצ  ידסומ ףנכ ןולח  .2-מ 'סמ טירפ     06.02.0020

                    1.00 .מ"ס 001x001 תודימב ררגנ יפנכ 'חי   
      
תודימב תיפנכ וד שא תלד  .3-מ 'סמ טירפ     06.02.0030

                    1.00 .מ"ס 012x041 'חי   
      
יתורשל םיזחאמו םירזיבא טס  .4-מ 'סמ טירפ     06.02.0040

                    4.00 'פמוק .םיכנ  
      
םיזחאמו םירזיבא טס  .5-מ 'סמ טירפ     06.02.0050

                    2.00 'פמוק .הכנל בלושמ אתל  
      
      

20.60.10 קרפ תתב הרבעהל        
007/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     007 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
תודימב תידסומ ףדה תלד  .6-מ 'סמ טירפ     06.02.0060

                    1.00 .מ"ס 002x001 'חי   
      
תודימב טנרדיה ןוראל תלד  .7-מ 'סמ טירפ     06.02.0070

                    2.00 .מ"ס 002x08 'חי   
      
רטוקב מ"ממל רורווא רוניצ  .8-מ 'סמ טירפ     06.02.0080

                    3.00 "8. 'חי   
      

                    2.00 .4" רטוקב מ"ממל לוורש  .9-מ 'סמ טירפ 'חי  06.02.0090
      
תודימב למשח ןוראל תלד .01-מ 'סמ טירפ     06.02.0100

                    1.00 .מ"ס 002x052 'חי   
      
תודימב תרושקת ןוראל תלד .11-מ 'סמ טירפ     06.02.0110

                    1.00 .מ"ס 002x081 'חי   
      
תודימב תרושקת ןוראל תלד .21-מ 'סמ טירפ     06.02.0120

                    1.00 .מ"ס 002x073 'חי   
      
תוחיטב הקעמ/די זחאמ .31-מ 'סמ טירפ     06.02.0130

                   16.00 .תונובירטה יבשומל 'חי   
      
תיצקורטסנוק בלושמ הקעמ .41-מ 'סמ טירפ     06.02.0140

                   14.00 .הדובר תיכוכזו הדלפ רטמ   
      

                   27.00 .הדלפ תורוניצמ גגב הקעמ .51-מ 'סמ טירפ רטמ  06.02.0150
      
רזוח ריואל הפפר סירת .61-מ 'סמ טירפ     06.02.0160

                    2.00 .מ"ס 003x001 תודימב 'חי   
      
תרושקת ןוראל תותלד .71-מ 'סמ טירפ     06.02.0170

                    3.00 .מ"ס 002x001 תודימב 'חי   
      
בגש חפמ .א.מ 'חיל רותסמ .81-מ 'סמ טירפ     06.02.0180

                    2.00 'פמוק .יטסוקא העילב יופיח תוברל  
תורגסמ תודובע 20.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס          
008/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     008 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ ח  / ם י ר ק  ם י מ  ת ק פ ס א  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
יריחמ , רמוחה תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה      
םיללוכ , עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורונצה      
יגוס לכב הביצחה וא/ו הריפחה תדובע תא      
תכתמה יקלח לש םיריחמה לכ .2 .עקרקה      
העיבצה תא םיללוכ םייולגה      
      
רטוקב רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0010
םייולג םינקתומ )שא תודמע( םירק םימל 4"      
תוגרבהב םירבוחמ  ,יולימב וא םייומס םייולת      

                   10.00 . הריפחו תוביצח ןוטב תפיטעו םיחפס תוברל רטמ   
      
רטוקב רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0020
םייולג םינקתומ )שא תודמע( םירק םימל 3"      
תוגרבהב םירבוחמ  ,יולימב וא םייומס םייולת      

                   30.00 . הריפחו תוביצח ןוטב תפיטעו םיחפס תוברל רטמ   
      
רטוקב רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0030
םייולג םינקתומ )שא תודמע( םירק םימל 2"      
תוגרבהב םירבוחמ  ,יולימב וא םייומס םייולת      

                   60.00 . הריפחו תוביצח ןוטב תפיטעו םיחפס תוברל רטמ   
      
םגד יטסלפ רוניצמ םימ וק תחנהו הקפסה     07.01.0040
ךותב ןקתומ םימחו םירק םימל לוגיטלומ      
מ"מ 61 רטוקב ףוצרל תחתמו יולג , תוריקה      
ךותב תושורדה תודובעהו םירזיבאה לכ ללוכ      

                   90.00 . תומלשב לוורש רטמ   
      

                  210.00 לוגיטלומ )מ"מ 02 , 52( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0050
      

                   10.00 .לוגיטלומ )מ"מ 23( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0060
      
םימח םימ תרנצל מ"מ 91 יבועב דיבנע דודיב     07.01.0070
טרס תפיטע ללוכ 1" -  4/3" -2/1" רטוקב      

                   60.00 . יטסלפ רטמ   
      
א"כ ןוראב תנקתומ תינקת שא יובכ תדמע     07.01.0080
2 , ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב ללוכ      
דמצמ םע 'מ 51 ךרואב 2" רטוקב םיקונרז      
ירודכ זרב םע 2" סוסיר/ ןוליס קנזמ ץרוטש      
ימוג וא יטסלפ שימג רונצ םע ןולגלג ללוכ      
םע ףות לע ןקתומ 'מ 03 ךרואבו 4/3" רטוקב      
רטוק סוסיר ןוליס קנזמ ללוכ תבבותסמ עורז      

                    5.00 'פמוק .1" ירודכ זרב 1"  
      

                    5.00 . ג"ק 6 השבי שא יובכ הפטמ 'חי  07.01.0090
      

10.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
009/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     009 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
                    5.00 . 2/1" ילד זרב 'חי  07.01.0100
םימח / םירק םימ תקפסא 10.70 כ"הס          

      
ן י כ פ ו ש ו  ן י ח ו ל ד  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.02.0010
    ).E.P.D.H( םייומס , םייולג םינקתומ תירבג  
תפיטע +  4" רטוק , םיחפס ללוכ יולימב וא      

                  100.00 . ןוטב רטמ   
      
זוקינו )ןיכלוד( םימח םיכפשל .יס.יו.יפ תורונצ     07.02.0020
םיחפסה לכ ללוכ ) -04 23 (  רטוקב א"מ      

                   30.00 .ע"ווש וא יקסיפל תרצות.םישורדה רטמ   
      

                  110.00 .םיחפס ללוכ תיירבג 2" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  07.02.0030
      
2" וא 4" תרנצל מ"ס 01 יבועב ןוטב תפיטע     07.02.0040

                  110.00 . אוהש גוס לכמ רטמ   
      

                    9.00 . 4" רטוקב.יס.יו.יפ ריוא עבוכ 'חי  07.02.0050
      
תרוקיב תספוק ,יפות םוסחמ ,הפצר םוסחמ     07.02.0060
םייושע מ"מ 05/001 רטוקב הליגר      
תשרו תעבורמ תרגסמ תוברל ןליפורפילופמ      

                   30.00 .זילפמ גרבומ הסכמ וא 'חי   
      

                   11.00 . 4"/4" תלפונ תרוקב תספוק ךא ל"נכ 'חי  07.02.0070
      
ןליתאילופמ מ"מ 001/002 הפצר םוסחמ     07.02.0080
זילפ תשר םע )E.P.D.H( ההובג  תופיפצב      

                    6.00 .הטסורינ לס + תעבורמ תרגסמב תגרבומ 'חי   
ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 20.70 כ"הס          

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות תמגודכ , ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.03.0010
ןקתומ , ע"וש וא " ולסוא " םגד "הסרח"      

                   12.00 . ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ 'חי   
      
תמח תרצות , םימח / םירק םימל הללוס     07.03.0020

                   12.00 .םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ , םורכ הפוצמ 'חי   
      
"הסרח" תרצות תמגודכ ןבל סרחמ םיכנ רויכ     07.03.0030
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ הרטפ םגד      

                    4.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו 'חי   
      
י"ע הלעפה , הדימעב ,םיכנל םירק םימ זרב     07.03.0040

                    4.00 . תמח תרצות , םיכנל דעוימה קפרמ טומ 'חי   
30.70.10 קרפ תתב הרבעהל        

010/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     010 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
הסרח תרצות תמגודכ היולת ןבל סרחמ הלסא     07.03.0050
דבכ סופיט הסכמו בשומ ללוכ , "םטול" םגד      
לכימ ללוכ , םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע      

                   12.00 .ע"ש וא ןוסאלפ יולג החדה 'חי   
      
תקרב םגד הסרח תרצות םיכנל תדעוימ הלסא     07.03.0060
םע דבכ סופיט הסכמו בשומ ללוכ , 683 ט"קמ      
די זחאמ ללוכ םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ      
יולג החדה לכימ ללוכ טרפ יפל הטסורינמ      

                    4.00 . ע"ש וא ןוסאלפ 'חי   
      
םירזיבאה לכ ללוכ בכוש 'ל 002 ילמשח דוד     07.03.0070
"הרטסג" תרצות רזוח לע םותסש, םישורדה      
לכו ןוחטיבה זרב זוקינל ךפשמ,ןוחטב זרב      
םומיח ט"וק 3 םומיח ףוג םישורדה םירזיבאה      
54 'פמט תלבגהל ימרטורדיה זרב + ריהמ      

                    2.00 'פמוק . תרנצ ירוביח + םיחתור םימ תולעמ  
      
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ 'ל 09 ילמשח דוד     07.03.0080
זרב "הרטסג" תרצות רזוח לע םותסש,      
לכו ןוחטיבה זרב זוקינל ךפשמ,ןוחטב      
םומיח ט"וק 3 םומיח ףוג םישורדה םירזיבאה      
54 'פמט תלבגהל ימרטורדיה זרב + ריהמ      

                    2.00 'פמוק . תרנצ ירוביח +  םיחתור םימ תולעמ  
      

                   15.00 הרקתה ללחב וא ריקב 4/3" קותינ יזרב 'חי  07.03.0090
      
לזרבמ דמעמ ללוכ ד"ממל ינקת םימ לכימ     07.03.0100
רוניצ + יולימ זרב + רטיל 001 חפנ ןוולגמ      

                    1.00 .)תינכת יפל( טוליש ללוכ , יולימל שימג 'חי   
      
+ ימינפ ףוג :ללוכה ןוחלקמל ךרד 4 ץופרטניא     07.03.0110
תמגודכ . ךרד 4 ריק תכרעמל ינוציח יוסיכ      
+ ךרע הווש וא ."טסרווא" תרדסמ "תמח"      

                    2.00 . שימג רוניצו תחלקמ שאר 'חי   
      
+ ימינפ ףוג :ללוכה ןוחלקמל ךרד 3 ץופרטניא     07.03.0120
תמגודכ . ךרד 3 ריק תכרעמל ינוציח יוסיכ      
+ ךרע הווש וא ."טסרווא" תרדסמ "תמח"      

                   10.00 . תחלקמ שאר 'חי   
      
זרב ללוכ "רוקמא" תרצות היתש ימ ררקמ     07.03.0130

                    2.00 'פמוק .םורכ הפוצמ היתש  
תויאורבת תועובק 30.70 כ"הס          

      
      
      
      
      

011/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     011 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
5% תפסות )א(  :זוקינ תורונצ יפיעסל הרעה      
)ב( .'מ 5.3 לעמ ףסונ קמוע רטמ 5.0 לכ רובע      
.ףוצרו השק עלסב הביצח רובע 01% תפסות      
ריחמה)א( :הטילקו הרקב יאת יפיעסל הרעה      
( רתאב םיקוצי וא םיימורט םיאתל סחייתמ      
לכל ריחמה )ב(. חקפמה /ןימזמה תעיבק יפל      
ב-ב הסכמו הדבכ הרקת ללוכ םיאתה יגוס      
.004D ןיממ      
      
תורוניצה תנקתהו הקפסא ללוכ הדיחי ריחמ      
תקפסא ,תורוניצ רוזיפ ,הדידמ ןוכדע      
םיידי תריפח ,הביצח וא/ו הריפח ,םירזיבאה      
,המדא יפדוע קוליס .םישרדנה תומוקמב      
שרדנכ תורוניצ יוסיכו לוחה דופיר תקפסא      
      
NS-8 גוסמ בויבל הבע יס.יו.יפ תורוניצ      
)488 י"ת יפל רצוימ(      
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.04.0010
    ).E.P.D.H( וא םייומס,םייולג םינקתומ תירבג  

                   40.00 .הפיטע ללוכ 4" רטוק ,םיחפס תוברל יולימב רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.04.0020
    ).E.P.D.H( וא םייומס,םייולג םינקתומ תירבג  

                   40.00 .הפיטע ללוכ 6" רטוק ,םיחפס תוברל יולימב רטמ   
      
51S טיבלד זקנ רמלד תרצות םשג ימ טלוק     07.04.0030

                    8.00 4". 'חי   
      
51S טיבלד זקנ רמלד תרצות םשג ימ טלוק     07.04.0040

                    8.00 6". רטמ   
      

                    8.00 .4" רטוק הדלפמ ןותחת בזרמ אצומ 'חי  07.04.0050
      

                    8.00 .6" רטוק הדלפמ ןותחת בזרמ אצומ רטמ  07.04.0060
      

                   16.00 . בזרמ אצומ דיל תימורט ןוטבמ תינגא 'חי  07.04.0070
םשג ימ זוקינ 40.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
012/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     012 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
0.8 ק ר פ  ת ת  00.80 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      

0.8 קרפ תת 00.80 כ"הס          

      
ם י ל י ב ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
םידעוימ 2.80 קרפ-תתב םיליבומ :הרעה      
תודוקנ תרגסמב תולולכ ןניאש תודובעל      
ךומנ חתמו למשחה      
      
הדיחיה יריחמ :גוס לכמ תולעתל  :הרעה      
ןוגיעהו הכימתה יעצמא לכ תא וללכי םרובע      
םע דחיב תולעתה לקשממ 5 יפ לש םיסמועל      
ויהי תוכימתה . תולעתב תננכותמה הליבכה      
קלומ" .צות תמגודכ םינוולוגמו םישעותמ      
תוכימת ןיב ילמיסקמ קחרמ(." תודיפל      
חפ תולעת רובעו . מ"ס 09 היהי תשר תולעתל      
לולכי ריחמה .)מ"ס 031 היהי ילמיסקמ קחרמ      
לכו רזעה ירמוח לכ ,רוביחו הנקתהו הקפסה      
יטוחו ורוביחו וקה תחנהל תושורדה תודובעה      
.הכישמ      
      
מ"מ 02 רטוקב ד"פ ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.02.0005

                  100.00 )ףכירמ( רטמ   
      
מ"מ 52 רטוקב ד"פ ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.02.0010

                  100.00 )ףכירמ( רטמ   
      
מ"מ 92 רטוקב ד"פ ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.02.0015

                   50.00 )ףכירמ( רטמ   
      
מ"מ 63 רטוקב ד"פ ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.02.0021

                  100.00 )ףכירמ( רטמ   
      
מ"מ 05 רטוקב ד"פ ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.02.0031

                   50.00 )ףכירמ( רטמ   
      
      

20.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
013/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     013 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
ע"קי ,מ"מ 05 רטוקב ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     08.02.0130

                  150.00 "קזב" י"ע רשואמ ,5.31 רטמ   
      
011 רטוקב "הרבוק" ירושרש יטסלפ רוניצ     08.02.0181

                   50.00 מ"מ רטמ   
      
061 רטוקב "הרבוק" ירושרש יטסלפ רוניצ     08.02.0185

                   80.00 מ"מ רטמ   
      
מ"מ 5.1 יבועב עובצו ןבלוגמ חפמ הלעת     08.02.0360

                  225.00 הסכמ םע מ"מ 001X002 תודימב רטמ   
      
מ"מ 5.1 יבועב עובצו ןבלוגמ חפמ הלעת     08.02.0375

                  225.00 הסכמ םע מ"מ 001X003 תודימב רטמ   
      
,םינוולוגמ הדלפ יליית תויושע תשר תולעת     08.02.0396

                   30.00 מ"ס 5.8x01 הלעתה ךתח מ"מ 4 רטוקב רטמ   
      
,םינוולוגמ הדלפ יליית תויושע תשר תולעת     08.02.0401

                   30.00 מ"ס 5.8x02 הלעתה ךתח מ"מ 4 רטוקב רטמ   
      

                   10.00 מ"ס 63 בחורב ןבלוגמ לזרבמ םילבכל םלוס רטמ  08.02.0465
      

                    5.00 מ"ס 84 בחורב ןבלוגמ לזרבמ םילבכל םלוס רטמ  08.02.0471
םיליבומ 20.80 כ"הס          

      
ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
3.80 קרפ-תתב םילבכו םיכילומ :הרעה      
תרגסמב תולולכ ןניאש תודובעל םידעוימ      
למשחה תודוקנ      
      
רוביחו הנקתהו הקפסה ללוכ ריחמה:הרעה      
ירמוח לכ,םיכילומ ,םיליבומ ללוכ הנזהה וק לש      
וקה תחנהל תושורדה תודובעה לכו רזעה      
.ורוביחו      
      

                  140.00 ר"ממ 61 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.03.0030
      

                   55.00 ר"ממ 021 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.03.0060
      
61X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.03.0165

                   50.00 ר"ממ רטמ   
      
52x4 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.03.0170

                   40.00 ר"ממ רטמ   
      
      

30.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
014/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     014 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
53X4 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.03.0175

                  100.00 ר"ממ רטמ   
      
ךתחב )YX2AN )EPLX םוינימולא לבכ     08.03.0375

                   50.00 ר"ממ 042X4 רטמ   
םילבכו םיכילומ 30.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
,1 קלח 93416 ןקתל ומיאתי למשחה תחול לכ      
תוקידבבו סופיט תוקידבב וקדבנש תוחול(      
רתיה לעב היהי חולה ןרצי .)תויקלח סופיט      
ןקתה יפל למשח תוחול רוציל םינקתה ןוכממ      
.רפמא 036 דע ,I המר ,ל"נה      
      
==A ישאר למשח חול==      
      
םילנפו תותלד םע חפמ למשח חולל הנבמ     08.04.0134
יפל תודימב תוחפל 45PI ,םייתכתמ םיימינפ      

                    1.00 'פמוק ר"מ 6 דע ר"מ 10.4-מ לדוגב ,השירד  
      
תיטנגמ הנגה םע A004 יזאפ-תלת ת"מאמ     08.04.0135
לויכ םוחת םע תלייכתמ תימרט הנגהו      

                    1.00 תוחפל AK53 קותינ רשוכ ,)A)004-003 'חי   
      
)C.T( קוחרמ חתמ תקספה לילס תפסות     08.04.0137

                    1.00 A036 דע ת"מאמל 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע A061 יזאפ-תלת ת"מאמ     08.04.0140
לויכ םוחת םע תלייכתמ תימרט הנגהו      

                    1.00 תוחפל AK22 קותינ רשוכ ,)A)061-001 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע A001 יזאפ-תלת ת"מאמ     08.04.0141
לויכ םוחת םע תלייכתמ תימרט הנגהו      

                    3.00 תוחפל AK22 קותינ רשוכ ,)A)001-36 'חי   
      
קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-דח ריעז ת"מאמ     08.04.0142

                   40.00 10KA 'חי   
      
קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-וד ריעז ת"מאמ     08.04.0144

                    3.00 AK01 רצק םרז 'חי   
      
קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-תלת ריעז ת"מאמ     08.04.0145

                    6.00 AK01 רצק םרז 'קנ   
      
,שרדנכ A04 וא A23 יזאפ-תלת ריעז ת"מאמ     08.04.0146

                    5.00 AK01 רצק םרז קותינ רשוכ 'חי   
      

40.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
015/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     015 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
                    1.00 .'א 36 דע לש לדוגב יזאפ תלת ז''אמ 'חי  08.04.0149

      
03 הגילז םרז תושיגר ,A04X4 תחפ רסממ     08.04.0150

                    5.00 רפמאילימ 'חי   
      
03 הגילז םרז תושיגר ,A52X4 תחפ רסממ     08.04.0151

                    2.00 רפמאילימ 'חי   
      
ןצחל םע מ"מ 5.22 לש רטוקב דל תורונ 3     08.04.0152

                    1.00 'פמוק .הקידב  
      

                    3.00 V032, A61 יזאפ-דח דעצ רסממ 'חי  08.04.0155
      

                    2.00 V032/004, A61 יזאפ-תלת דעצ רסממ 'חי  08.04.0156
      
)C.T( קוחרמ חתמ תקספה לילס תפסות     08.04.0158

                    6.00 A001 דע ת"מאמל 'חי   
      
לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ     08.04.0160
1CA,  הדובע  רטשמ ,V032 הלעפה לילס      
תמגוד WK03 ףוצר הדובע קפסהל      

                    3.00 "קינכמלט" 'חי   
      
01 לש לדוגב םייזאפ דח םיבצמ 3 ררוב קספמ     08.04.0165

                    1.00 .'א 'חי   
      
יתלב תוינכות יתש םע ילמשח דוקפ ןועש     08.04.0166

                    1.00 תוחפל תועש 21-ל תינכימ הברזר םעו תויולת 'חי   
      
דע קפסהב V42/032 יזאפ-דח שבי יאנש     08.04.0191

                    3.00 250VA 'חי   
      
,תרושקת תורשפא תוברל ילטיגיד דדומ בר     08.04.0192

                    1.00 E071MP םגד "CETAS" תמגוד 'חי   
      
,שרדנכ A5/0001 דע םרז דמל םרז הנשמ     08.04.0193

                    1.00 1% קויד 'חי   
      
ילד ,RAVK01 דע V004 יזאפ-תלת לבק     08.04.0194
ינפמ הנגהו הקירפ ידגנ םע ,םידספה      

                    3.00 תימצע תוצצופתה 'חי   
      
דע RAVK51-מ V004 יזאפ-תלת לבק     08.04.0195
    RAVK52, הקירפ ידגנ םע ,םידספה ילד  

                    3.00 תימצע תוצצופתה ינפמ הנגהו 'חי   
      
      
      
      

40.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
016/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     016 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
םע תוגרד 6-ל ינורטקלא קפסה לפוכ רקב     08.04.0196
ןומיס תורונ  ,תילטיגיד  קפסה לפוכ תגוצת      
ררוב םרז קספמ ,הקידב ינצחל ,הגרד לכל      
םרז הנשמ  ,הגרד לכל "טקפ" גוסמ      

                    1.00 'פמוק ROTUCRIC תרצות תמגודםיאתמ  
      
AK001 םיבטק העברא ,V004 קרב קרופ     08.04.0197

                    1.00 NHED תמגוד 'חי   
      
==B הנשמ-למשח חול הנבמ==      
      
תוחפל 45PI םימ ןגומ למשח חולל הנבמ     08.04.0205
ירזיבא ונקתוי םכותבש IC תואספוקמ בכרומ      
רתי לכו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,למשחה      
,השירד יפל חולה תודימ .חולה דויצו ירזיבא      

                    1.00 'פמוק ר"מ 3 דע 10.2-מ לדוגב  
      
תיטנגמ הנגה םע A001 יזאפ-תלת ת"מאמ     08.04.0210
לויכ םוחת םע תלייכתמ תימרט הנגהו      

                    1.00 תוחפל AK22 קותינ רשוכ ,)A)001-36 'חי   
      
,שרדנכ A04 וא A23 יזאפ-תלת ריעז ת"מאמ     08.04.0212

                    5.00 AK01 רצק םרז קותינ רשוכ 'חי   
      
קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-תלת ריעז ת"מאמ     08.04.0214

                    4.00 AK01 רצק םרז 'קנ   
      
03 הגילז םרז תושיגר ,A04X4 תחפ רסממ     08.04.0216

                    5.00 רפמאילימ 'חי   
      
03 הגילז םרז תושיגר ,A52X4 תחפ רסממ     08.04.0218

                    1.00 רפמאילימ 'חי   
      
קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-וד ריעז ת"מאמ     08.04.0220

                    2.00 AK01 רצק םרז 'חי   
      
קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-דח ריעז ת"מאמ     08.04.0224

                   45.00 10KA 'חי   
      

                    3.00 V032, A61 יזאפ-דח דעצ רסממ 'חי  08.04.0230
      

                    2.00 V032/004, A61 יזאפ-תלת דעצ רסממ 'חי  08.04.0231
      
לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ     08.04.0235
3CA,  הדובע  רטשמ ,V032 הלעפה לילס      
תמגוד WK03 ףוצר הדובע קפסהל      

                    5.00 "קינכמלט" 'חי   
      
      

40.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
017/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     017 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
ןצחל םע מ"מ 5.22 לש רטוקב דל תורונ 3     08.04.0240

                    1.00 'פמוק .הקידב  
      
דע קפסהב V42/032 יזאפ-דח שבי יאנש     08.04.0241

                    2.00 250VA 'חי   
      
==C הנשמ-למשח חול הנבמ==      
      
תוחפל 45PI םימ ןגומ למשח חולל הנבמ     08.04.0305
ירזיבא ונקתוי םכותבש IC תואספוקמ בכרומ      
רתי לכו טוויח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ ,למשחה      
,השירד יפל חולה תודימ .חולה דויצו ירזיבא      

                    1.00 'פמוק ר"מ 3 דע 10.2-מ לדוגב  
      
תיטנגמ הנגה םע A001 יזאפ-תלת ת"מאמ     08.04.0310
לויכ םוחת םע תלייכתמ תימרט הנגהו      

                    1.00 תוחפל AK22 קותינ רשוכ ,)A)001-36 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע A36 יזאפ-תלת ת"מאמ     08.04.0311
לויכ םוחת םע תלייכתמ תימרט הנגהו      

                    2.00 תוחפל AK22 קותינ רשוכ ,)A)36-04 'חי   
      
קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-תלת ריעז ת"מאמ     08.04.0314

                   12.00 AK01 רצק םרז 'קנ   
      
03 הגילז םרז תושיגר ,A52X4 תחפ רסממ     08.04.0315

                    1.00 רפמאילימ 'חי   
      
03 הגילז םרז תושיגר ,A36X4 תחפ רסממ     08.04.0316

                    2.00 רפמאילימ 'חי   
      
קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-וד ריעז ת"מאמ     08.04.0319

                    1.00 AK01 רצק םרז 'חי   
      
קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-דח ריעז ת"מאמ     08.04.0324

                   20.00 10KA 'חי   
      
לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ     08.04.0327
1CA,  הדובע  רטשמ ,V032 הלעפה לילס      
תמגוד WK01 דע ףוצר הדובע קפסהל      

                    8.00 "קינכמלט" 'חי   
      
לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ     08.04.0328
1CA,  הדובע  רטשמ ,V032 הלעפה לילס      
תמגוד WK02 ףוצר הדובע קפסהל      

                    1.00 "קינכמלט" 'חי   
      

                    7.00 V032, A61 יזאפ-דח דעצ רסממ 'חי  08.04.0329
      

40.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
018/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     018 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
ןצחל םע מ"מ 5.22 לש רטוקב דל תורונ 3     08.04.0330

                    1.00 'פמוק .הקידב  
      

                    1.00 V032/004, A61 יזאפ-תלת דעצ רסממ 'חי  08.04.0331
      
דע קפסהב V42/032 יזאפ-דח שבי יאנש     08.04.0332

                    1.00 250VA 'חי   
למשח תוחול 40.80 כ"הס          

      
ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
ךתחב תשוחנ יושע ,םילאיצנטופ תאוושהל ספ     08.05.0030
    4X04 םירוח 51 םע מ"ס 05 דע ךרואו מ"מ  
,ןולקוא ידדובמ ,םישרדנה םירטקב תוחפל      

                    3.00 'פמוק תויקסידו םיגרב ,םימוא  
      
אשונ וניאש יתכתמ טנמלא לכל הנגה תקראה     08.05.0071
הבכ .ממ 61 רוניצב AYN01 ךילומב, חתמ      
זוכיר ספ וא האוושהה ספב ורוביח .וילאמ      
טנמלאל ינשה דצהו דחא דצב תוקראה      
תוברל םימואו םיגרב תועצמאב קראומה      
יפ לע הז ףיעסל םולשתה . הרהזא טוליש      
ספל רישי ןפואב רבוחמו קראומ טנמלא      

                   50.00 . האוושהה 'קנ   
      
תכרעמל מ"מ 4X04 ךתחב חוטש לזרב     08.05.0075
,דוסי תורוק ,תודוסיב ןקתומ דוסי תקראה      
תוברל הנבמה ףקיהב תואסנולקו םידומע      

                  350.00 םיכותירו םירוביח רטמ   
      
הנבמל ץוחמ םויסו "הקראה-ץוק" תנקתה     08.05.0080

                    4.00 'פמוק 1" המוטא תניירושמ הספוק ךותב  
      
ר"ממ 01 טוחב תשרה תולעת הקראה תכרעמ     08.05.0091

                   60.00 .הלעתה ךרואל םירבחמו רטמ   
      
תשוחנ ךילומב םימ תרנצל הקראה תדוקנ     08.05.0101

                    1.00 .הלשו ןגמ תרנצ תוברל ר"ממ AYN61 'קנ   
      
01 טוחב תיטסוקא הרקתל הקראה תדוקנ     08.05.0121

                   50.00 'פמוק .תודשה ןיב רושיג ללוכ ר"ממ  
תונגהו תוקראה 50.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

019/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     019 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  ת ו ד ו ק נ  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
םשל שרדנה לכ תא ללוכ תודוקנ ריחמ :תורעה      
,םיכילומ,הנזה :רתיה ןיב תמלשומ הנקתה      
נ"פ וא ד"פ תורונצ י"ע תודוקנל תרנצ  ,םילבכ      
תודובעה לכ יריחמ .יולג וא ט"הת ,ךרוצה יפל      
.חיט ינוקתו תומיתס ,םיתותס ,תוביצח םיללוכ      
      
02 רטוקב רוניצ לולכת רשא הליגר רואמ 'קנ     08.06.0005
,ךרוצה יפל ר"ממ  5.1 ךתחב  םיכילומ ,מ"מ      
האיציו ,ןושאר ףילחמ וא לופכ וא דיחי ,ז"פמ      

                  252.00 םיקדהמו םירוביח תספוקב ,הרואת יפוגל 'קנ   
      
YX2N לש םילבכב םלוא-הליגר רואמ תדוקנ     08.06.0010
    5.1X3 מ"מ 32 "נפ" רוניצב םילחשומ ר"ממ  
תא וניא ריחמה( .C.V.P תולעת ךותב וא      
חולהמ ,שרדתש הדימ לכב )C.V.P -ה תולעת      
ףילחמ וא לופכ וא דיחי ,ז"פמ  ,הדוקנל דעו      
םירוביח תספוקב הרואת יפוגל האיציו ןושאר      

                   25.00 םיקדהמו 'חי   
      
ןגומ קספמ רובע רואמ תדוקנל ריחמ תפסות     08.06.0025

                    5.00 ןירושמ ,םימ 'קנ   
      
תרואתל ףסומ ךילומ רובע ריחמ תפסות     08.06.0035

                   65.00 םוריח 'קנ   
      
רוניצ תוברל  תמלשומ 'רפמא 61 ק"ח 'קנ     08.06.0045
)5.2X3(  ךתחב  םיכילומ ,מ"מ 61 רטוקב      

                   85.00 הצק רזיבאו  ,איהש הרוצ לכב תנקתומ ,ר"ממ 'קנ   
      
רוניצ תוברל-- 'א )61X5( 'זפ תלת ק"ח 'קנ     08.06.0060
5.2X5 ךתחב YX2N םיכילומ ,מ"מ 92 רטוקב      

                    1.00 EEC סופיט-מ 'א )61X5( ק"ח רזיבאו ר"ממ 'קנ   
      
רוניצ תוברל-- 'א )23X5( 'זפ תלת ק"ח 'קנ     08.06.0061
01X5 ךתחב YX2N םיכילומ ,מ"מ 92 רטוקב      

                    1.00 EEC סופיט-מ 'א )23X5( ק"ח רזיבאו ר"ממ 'קנ   
      
תלעפה תכרעמל ,יזאפ-תלת עונמל הדוקנ     08.06.0065
32 רטוקב רוניצ םע ,טרופסה םלואב םינקתמ      
ללוכ ,הדוקנל דעו תולעפה חולמ לחה מ"מ      
ןקתומ,רפמא 61 םיבטוק 4 ןוחטיב קספמ      
,דרפינב דדמינ לבכהו רונוצה .עונמה די-לע      
NO-FFO םינצחל גוז םע אספוק ללוכ      

                    7.00 'פמוק עונמה די-לע תנקתומ  
      

                   10.00 לופכ עקת תיב - רובע ק"ח 'קנל ריחמ תפסות 'חי  08.06.0070
      

                   17.00 םימ ןגומ - רובע ק"ח 'קנל ריחמ תפסות 'חי  08.06.0080
      

60.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
020/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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06/11/2018
דף מס':     020 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
                   10.00 ןיירושמ - רובע ק"ח 'קנל ריחמ תפסות 'חי  08.06.0085

      
לש שומישב תיזאפ דח UCF/חופמ/ןגזמל 'קנ     08.06.0090
5.2 לש ךתחב םיכילומו ךרוצה יפל םיליבומ      
עקש( א"מ ןלבק םע םואתב רזיבאו ר"ממ      
ללוכ הדוקנה ריחמ.)"טקפ" קספמ וא ילארשי      
דעו ןגזמהמ הכישמ טוח םע מ"מ 61 רוניצ      

                    4.00 .55 אספוקב םויס ,טטסומרתה םוקימל 'קנ   
      
םיכילומ לש שומישב תיזאפ תלת ,ךא ל"נכ     08.06.0091
ןוחטב קספמ םע םויס ר"ממ 5.2 לש ךתחב      

                    5.00 .א"מ ןלבק םע םואתב 'קנ   
      
רשא ,היטבמאל םומח ףוג/םימח םימ דוד 'קנ     08.06.0095
ךתחב םיכילומ ,מ"מ  61  רטוקב רוניצ  תוברל      
    5.2X3 61( דוד ז"פמ ,ר"ממX2( תירונו 'א  
,YX2N גוסמ ר"ממ 5.2X3 ךתחב  לבכ ,ןואינ      

                    6.00 דודל דע ז"פהמ לחשומ 'קנ   
      
דע מ"ס 12-מ יבועב ןוטב ריקב חתפ תביצח     08.06.0110
בצמל דע רומיגו חיט ינוקית תוברל ,מ"ס 03      

                    2.00 םדוקה ר"מ   
      
קדוב וא למשח תרבח י"ע למשח ןקתמ תקידב     08.06.0145
םולשת ללוכ ןימזמה י"ע עבקיש ךמסומ      
למשח רוביח לדוגל ,קדובל עויסו הנמזהה      
ןוקית תוברל ,ללוכ A019X3 דעו A513X3-מ      
דע שרדתש הדימב תרזוח הקידבו םייוקילה      
אלל ןקתמה לש יפוס רושיא תלבקל      

                    1.00 'פמוק תויוגייתסה  
תונושו תודוקנ 60.80 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
םידעוימ 7.80 קרפ-תתב םירזיבאה :הרעה      
תודוקנ תרגסמב תולולכ ןניאש תודובעל      
ט"הע םירזיבא רובע ריחמה ,ןכ-ומכ .למשחה      
ללוכ ריחמה .לדבה אלל ,דיחא היהי ט"הת ו/וא      
תודובעה לכ ללוכ רזיבאה לש הנקתהו הקפסה      
.הנקתהה גוסב לדבה אלל םיווללנה םירמוחהו      
      
תוברל "ספא" קותינ םע A61 למשח דודל ז"מ     08.07.0020

                    6.00 ןומיס תרונמ 'חי   
      
      
      
      
      

70.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
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06/11/2018
דף מס':     021 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
S.B עקת-תיב תללוכה  ןגזמל הלעפה 'חי     08.07.0035
ינצחל ,ןעגמ ,A61  יעגמ-תלת  יזאפ-דח      
תדיחיו ןומיס תוירונ יתש ,הקספה-הלעפה      
תמגוד ,תוקד 4 ךשמל הלעפהב הייהשה      

                    7.00 "קינכמלט" תמגוד TA-4PC "ןוא-זוע" תרצות 'חי   
      
,םייזאפ-דח  עקת-יתב השיש תללוכה הדיחי     08.07.0095
,חישק יטסלפ  רמוחמ  ,A61  םייניפ-תלת      

                    4.00 "וקסינ" תמגוד 'חי   
      
4 תללוכה 71D טסלפ א.ד.ע הדובע תדמע     08.07.0120
תינכותב ןיוצמכ תרושק יעקש 2 , למשח יעקש      

                    9.00 'פמוק . JR-54  לנגירוא סיבג םגדמ  
      
םיכילומו ךרוצה יפל םיליבומ תיזאפ דח חכ 'קנ     08.07.0121
תדמע+ .ר"ממ 5.2 לש ךתחב שרדנה יפל      
יעקש 6 תללוכה 81D טסלפ א.ד.ע הדובע      
תינכותב ןיוצמכ תרושקת  יעקש4 , למשח      

                    2.00 .)טרפ האר( JR-54  לנגירוא סיבג םגדמ 'קנ   
      
הספוק ךותב למשח תקספהל םורח ןצחל     08.07.0165
,תיכוכז  הסכמ  םע םימ תנגומ תניירושמ      
רחאל ןצחלה לש ותלעפה .תרשרשו שיטפ      
לש תנווכמ הציחל י"ע היהת תיכוכזה תריבש      

                    1.00 "סורוברצ" תרצות תמגוד.ןצחלה 'חי   
      

                    3.00 ןופלט וק רוביחל תוגוז 01 הנורוק יקולב 'חי  08.07.0255
      
הפצירב עוקש הנקתהל ,הסכמ םע הספוק     08.07.0290
.ע.ד.מ תרצות ,)םיטפוש ןחושל תחתמ(      
,ןופלט רוביחל הדוקנ ,למשח יעקש 2 הליכמה      

                    2.00 .ןופורקימ רוביחל הדוקנ 'חי   
      
הסכמ םע EEC םגדמ רפמא 04X3 דע עקש      08.07.0365

                    1.00 .)רכז רוביח( 'חי   
      
,םיבטוק 4 יזאפ-דח ,רפמא 61 ןוחטיב קספמ     08.07.0430
א"מ הדיחי די-לע ןקתומ 56PI םימ ןגומ      

                    9.00 .הליענ רודיס םע ,תינוציח 'חי   
      
תריחב יפ לע םוקימ( הסינכב ןקתומ חול     08.07.0440
העוקש הנקתהב )ןימזמ / למשח ץעוי / לכירדא      
ליכמו דזיידונא םוינימולא הסכמ םע ריקב      

                    4.00 'פמוק הנבמה לש הקלדהה ינצחל זוכיר  
םירזיבא 70.80 כ"הס          

      
      
      
      

022/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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06/11/2018
דף מס':     022 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
.הנקתהו הקפסא םיללוכ הרואתה ףוג יריחמ      
וא/ו הרואתה יפוג לכ תא קפסל תוכזה ןימזמל      
ןלבק לע .תידעלבה ותטלחה יפל םקלח      
,ןנכתמה רושיאל הרואת ףוג לכ גיצהל למשחה      
לכ לש הקפסא/השיכר ינפל לכירדאהו ,חקפמה      
לש עוציב ללוכ תודוקנה ריחמ .תומכה      
תשירד יפל הרואת תוקידבו הרואת תונויסינ      
םיפיעסה לכ יריחמ .לכירדאה וא/ו ןנכתמה      
אל הרואת יפוג לש הפלחהל םיסחייתמ      
ףוג לש הנקתהו םייק ףוג קורפ יריחמ םיניקת      
יריחמב לולכ ךשמהב טרופמכ שדח הרואת      
.הדיחיה      
      
תרואתל עוקש 30D DELRO הרואת ףוג     08.08.0640
DEL תיגולונכטב רוא רוקמ םע ץוח וא םינפ      
DEL 21 תואצמתה תרואתל דחוימב םאתמ      

                   16.00 .םיסדנהמ דע-רוא לש W1 קפסהב 'חי   
      
לעב DEL סופיטמ ידועי םוריח תרואת ףוג     08.08.9000
הרקבו גותימ יעצמא תוברל ,י"תמ רושיא      
W69M םגד תמגודכ שרדנ קפסהב      

                   11.00 .תויגולונכט TSY תרצותמ AMSALP 'חי   
      
DEL 06/06 W54 thgil kcab הרואת ףוג     08.08.9001
דע רוא תמגודכ del lb thgilixam תמגודכ      

                   80.00 ךרע הווש וא םיסדנהמ 'חי   
      
םישגמ/תיטסוקא הרקתב עוקש דל הרואת ףוג     08.08.9002
    DEL STHGIKNWOD W42 םגד  
    "CIBMOK" הווש וא םיסדנהמ דערוא לש  

                   76.00 .ךרע 'חי   
      
הנבמה לע ןקתומ טאוו 09 דל רוטקזורפ ת"ג     08.08.9003

                   19.00 . רשואמ ע"ש וא W09 LD NEEUQ  תמגודכ 'חי   
      
ךשמל DEL  סופיטמ םורחל ידועי הרואת ףןג     08.08.9005
םגד טיילטרטקלא תרצות תמגודכ תוקד 021      

                   40.00 .רותפכ 'חי   
      
םע W302 דל תרונ םע הפצה הרואת ףוג      08.08.9006
י"ע הנזה ,םירודכ לש העיגפ דגנ הנגה יוסיכ      
LPN הספוקב ףוג לוכל A01 ללוכ עקת/עקש      
תרבח לש ortsA W302 תמגודכ ףוגל ךומסב      

                   20.00 י.ג.ח אובי onasiD 'חי   
      
דל תרונ םע ךא ל"נכ הפצה הרואת ףוג      08.08.9007

                    5.00 135W 'חי   
      
      

80.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
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06/11/2018
דף מס':     023 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
תרצות תמגודכ האיצי טלש םוריח הרואת ףוג     08.08.9008
וד/דח הנווכה ץחו האיצי טלש םע טיילורטקלא      
תרואת םע  תוחיטב ץעוי תויחנה יפל ינוויכ      
    DEL ץעוי תויחנה יפל ינקת בותיכו  
ןמזו ןקת םע היהי הרואתה ףוגל.תוחיטבה      

                   10.00 תוקד 081-ל יוביג 'חי   
הרואת יפוג 80.80 כ"הס          

      
ן ו כ ס י ח ל  ד ו ק י פ  ת ו ד י ח י  90.80 ק ר פ  ת ת       
ה י ג ר נ א ב       
      
ילטיגיד רמייט ילטיגיד ןועש םע דודל קספמ     08.09.0105
הלעפהל תורשפא יוביכו הלעפה תוינכות 8 םע      
הברזר םע םימי תצובקב וא דרפנב םוי לכ      

                    6.00 A61 v032 ,מ"מ 55 אספוקל 'חי   
היגרנאב ןוכסיחל דוקיפ תודיחי 90.80 כ"הס          

      
ק ס פ  ל א  ת ו כ ר ע מ  01.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןנכתמהו ןימזמה י"ע תרשואמ היהת תכרעמה      
      

                    1.00 0051VS םגדמ סיוודא תרצותמ קספ לא 'חי  08.10.0001
קספ לא תוכרעמ 01.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח ינקתמ 80 כ"הס          
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06/11/2018
דף מס':     024 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
,םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.0010

                 1700.00 .םיירושימ םיחטש יבג לע דבל רמג ר"מ   
      
ריקומרט תרצות םינגומ םיבחרמל ינקת חיט     09.0020
יביס תשר תוברל  מ"מ 01 יבועב ע"ש וא      

                   50.00 .רגב טכילשו תיכוכז ר"מ   
      
םיחטש יבג לע תובכש יתשב ץוח חיט     09.0030
הנותחת הצברה תבכש תוברל םיירושימ      

                  100.00 .תוביטר תעינמל ר"מ   
      

                  150.00 .םינוולוגמ M.P.X ינתיוזב תועוצקמ קוזיח רטמ  09.0040
      
גגה תוקעמ לש ימינפה דצה יבג לע חיט     09.0050

                  130.00 .ןבל טכילש רמג תוברל ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  90 כ"הס        
025/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     025 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
הדמ יבג לע ונקתוי םיטקרפה לכ :הרעה      
,רטפוקילהב קלחומ ןוטב וא תסלפתמ                
הדובע .טקרפה קפס תויחנה פ"ע לכה                
תנקתהו הקפסא ריחמב הלולכ וז                
תפסות הדעב םלושי אלו ,טקרפה                
.ריחמ                
      
06x06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.0010
וא ינולא :קפס ,R=01 הקלחה דגנ םדקמ ,מ"ס      

                  240.00 .לכירדאה תריחב פ"ע ןווג ,ע"ש ר"מ   
      

                  150.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נל םילופיש רטמ  10.0020
      
ןלצרופ טינרג יחיראב תוחתלמו םיתורש ףוציר     10.0030
הקלחה דגנ םדקמ ,מ"ס 33x33 תודימב      
    11=R, תריחב פ"ע  ע"ש וא ינולא :קפס  

                   90.00 .לכירדאה ר"מ   
      
R=21 הקלחה דגנ םדקמ םע םא  ל"נכ ףוציר     10.0040

                   30.00 .9722 י"ת פ"ע ר"מ   
      
תרבח tropSavlyS טקרפ תפצר     10.0050
    "SREKCNUJ" ץע היושע קרמנד קוב / לפיימ  
יבוע  ןושאר ןויממ קוב/ לפיימ  ינשוג טקרפ      
ןוילעה וקלחב הכל הפוצמ  מ"מ 22 טקרפה      
TAB -ה תטישב םושיי .ןותחתהו      
    EULB/TAB ONU. ךרואב טקרפה תוחול  
רשפאל תנמ לע רטמ  7.3 לש קיודמו עובק      
תורוק יבג לע לפונה רוביחו המיאתמ תושימג      
ץע םייושע תויהל םיבייח ץעה תוחול ,ץעה      
3A-4A  םינקתב הדימע רושיא תלעב .לפיימ      
    40941NE23081 -ו NID תלעב .2 קרפ  
יבוע .מ"מ 25 תכרעמה יבוע .ABIF רושיא      
הנגהל וידיצ ינשמ הכל הפוצמ מ"מ 22 טקרפ      
7.3 טקרפה תוחול ךרוא .תוחל דגנכ תיבטימ      
טקרפה תוחול .םיהובג תודיחאו קזוחל ,רטמ      
תורישי הכל יופיצ ללוכ הנקתהל םינכומ ויהי      
רומיג חיטבמה רקובמ ךילהתב ןרציה לעפממ      
:תואבה תושירדב הדימע ףסונבו םלשומ      
היהת הכלה ,ןקתה יפל ךוכיח תמרב הדימע      
ץעה ןווג לע הרימשל הבהצה דגנכ הדימע      
תניוצמ תודימע תלעב ,ןמז ךרואל ריהבה      

                  780.00 .טרופסל הקיחשב ר"מ   
      
ץע יושע ,טרופס טקרפ תפצרל יעוצקמ לנפ     10.0060
רורווא יחתפ ללוכ  הכל הפוצמ יקנ קוב      
תרתסהל עוקש   ץע יוסיכ ללוכ ילארגטניא      

                  160.00 .רוביחה יגרב רטמ   
      

00.01.10 קרפ תתב הרבעהל        
026/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     026 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
תרבח tropSavlyS טקרפ תפצר     10.0070
    "SREKCNUJ" ץע היושע קרמנד קוב / לפיימ  
יבוע  ןושאר ןויממ קוב/ לפיימ  ינשוג טקרפ      
ןוילעה וקלחב הכל הפוצמ  מ"מ 22 טקרפה      
TAB -ה תטישב םושיי .ןותחתהו      
    EULB/TAB ONU. ךרואב טקרפה תוחול  
רשפאל תנמ לע רטמ  7.3 לש קיודמו עובק      
תורוק יבג לע לפונה רוביחו המיאתמ תושימג      
ץע םייושע תויהל םיבייח ץעה תוחול ,ץעה      
3A-4A  םינקתב הדימע רושיא תלעב .לפיימ      
    40941NE23081 -ו NID תלעב .2 קרפ  
יבוע .מ"מ 25 תכרעמה יבוע .ABIF רושיא      
הנגהל וידיצ ינשמ הכל הפוצמ מ"מ 22 טקרפ      
7.3 טקרפה תוחול ךרוא .תוחל דגנכ תיבטימ      
טקרפה תוחול .םיהובג תודיחאו קזוחל ,רטמ      
תורישי הכל יופיצ ללוכ הנקתהל םינכומ ויהי      
רומיג חיטבמה רקובמ ךילהתב ןרציה לעפממ      
:תואבה תושירדב הדימע ףסונבו םלשומ      
היהת הכלה ,ןקתה יפל ךוכיח תמרב הדימע      
ץעה ןווג לע הרימשל הבהצה דגנכ הדימע      
תניוצמ תודימע תלעב ,ןמז ךרואל ריהבה      

                  100.00 .טרופסל הקיחשב ר"מ   
      
ץע יושע . טרופס טקרפ תפצרל יעוצקמ לנפ     10.0080
רורווא יחתפ ללוכ הכל הפוצמ יקנ קוב      
תרתסהל עוקש   ץע יוסיכ ללוכ  ילארגטניא      

                   40.00 .רוביחה יגרב רטמ   
      
הקימרק יחיראב תואובמו םיתורש תוריק יופיח     10.0090
בולישב מ"ס 05x02 וא מ"ס 02x02 תודימב      
לכירדאה תסירפ פ"ע לכה ,םינווג רפסמ      

                  400.00 .hcetinU תרדס ognaR תרבח תרצותמ ר"מ   
      
שישמ תוחתלמ/םיתורשב שיש יחטשמ     10.0100
הדיחיכ רויכ םע בלושמ 1001 םגד  הגטרוא      
מ"ס 02 הבוגב יפקיה רויכ ללוכ ריחמה .תחא      
.מ"ס 01 הבוגב ריקה יבג לע לנפ תיילעו      
םיזרבל םיחתפ תחיתפ ללוכ ריחמה      
ךותיח תוברלו ,ם"בלפמ האישנ תיצקורטסנוקו      

                    7.00 .לגועמב שישה עוציבו רטמ   
      
,םישטולמ םיילוש םע לטסירק תוארמ     10.0110

                    6.00 .'מ 1 בחורב הקימרקה יבג לע תוקבדומ רטמ   
      

                   30.00 .םיגוח רדחב םישטולמ םיילוש םע תוארמ ר"מ  10.0120
      
תרצות  ריק יבג לע טלאוט ריינל ןקתמ     10.0130

                   16.00 .רשואמ ע"ש וא kcirbob 'חי   
      

00.01.10 קרפ תתב הרבעהל        
027/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     027 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
,ע"ש וא kcirbob תרצות יולת הפשא חפ     10.0140

                    4.00 .ןוזניש וא תבט :ןאובי ,B-072 ט"קמ 'חי   
      
תרצות  ריק יבג לע םיידי שובייל ןקתמ     10.0150

                    4.00 bobrick. 'חי   
      
הפשא חפ םע  עוקש  ריינ תובגמל ןקתמ     10.0160

                    4.00 .kcirbob תרצות 'חי   
      

                   18.00 .kcirbob תרצותמ  ילזונ ןובסל ןקתמ 'חי  10.0170
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          
028/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     028 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ע ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
שולשב לירקרפוסב םינפ תוריק תעיבצ     11.0010

                 1600.00 .לכירדאה תריחב יפל ןווגב תובכש ר"מ   
      
פ"ע רוא טלופ עבצב ןגומ בחרמ ןומיסו טוליש     11.0020
ירזיבאל רוא טלופ טוליש תוברל  א"גה ןקת      

                    1.00 'פמוק .תרושקתו למשח  
      
לירקרפוס עבצב סבג יטנמלאו תורקת תעיבצ     11.0030

                  200.00 'פמוק .לכירדאה תריחב יפל ןווגב תובכש שולשב  
      
טלרינ תרצותמ שימג ילירקא ינועבצ טכילש     11.0040
ינוניב וא סג םקרמב רשואמ ע"ש וא רובמט וא      
3 בולישב )דרפנב דדמנה( ץוח חיט יבג לע      
ריחמה  .לכירדאה תריחב פ"ע לכה - םינווג      

                  100.00 .טכילשל תנווגמ דוסי תבכש ללוכ ר"מ   
      
םיתורשב רשואמ ע"ש וא לונירקא עבצ     11.0050

                  200.00 .לכירדאה תריחב יפל תובכש שולשב ר"מ   
      
םיילוש ןומיסו ףערודכ ,לסרודכ שרגמ ןומיס     11.0060
םינווגב הקיחשב דימע ינטירואילופ עבצ י"ע      

                    1.00 'פמוק .ABIF ןקת פ"ע  הריחבל / ןבל  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  11 כ"הס        
029/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     029 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
המישרל םיסחייתמ הז קרפב םיטירפה :הרעה      
.לכירדאה לש                
      
תודימב ןשע רורחשל ןולח  .1-א 'סמ טירפ     12.0010
    081x446 פיק + ףנכ/ףנכ החיתפ ללוכה  מ"ס  
עונמ תנקתהו הקפסא תוברל  םיעובק +      

                    8.00 .ילמשח 'חי   
      
מ"ס 081x001 תודימב ןולח  .2-א 'סמ טירפ     12.0020

                    4.00 .עובק + פיק החיתפ 'חי   
      
מ"ס 001x06 תודימב ןולח  .3-א 'סמ טירפ     12.0030

                    2.00 .עובק + פיק החיתפ 'חי   
      
ןשע רורחשל הזזה ןולח  .4-א 'סמ טירפ     12.0040

                    3.00 .תינדי החיתפ ללוכ  מ"ס 001x002 תודימב 'חי   
      
מ"ס 001x002 תודימב ןולח  .5-א 'סמ טירפ     12.0050

                    8.00 .ףנכ/ףנכ החיתפ 'חי   
      
מ"ס 06x021 תודימב ןולח  .6-א 'סמ טירפ     12.0060

                   14.00 .ףנכ/ףנכ החיתפ 'חי   
      
062x005 תודימב הנירטיו  .7-א 'סמ טירפ     12.0070
,הלהב ילוענמ םע תיפנכ וד תלד תללוכה  מ"ס      
רורחשל פיק החיתפ תונולחו םיעובק תונולח      

                    1.00 .םיילמשח םילוענמ ללוכ  ןשע 'חי   
      
רורחשו הרואת ,רורווא תפיכ  .8-א 'סמ טירפ     12.0080
החיתפ תוברל  מ"ס 001x001 תודימב ןשע      
ריחמב לולכה ילמשח לוענמ י"ע החיתפו  ריצ      

                    1.00 .ע"ש וא טיילייקס 'בח תמגודכ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוינימולא תודובע 21 כ"הס          
030/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     030 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ןורבח ןבא תוחולב םיינוציח תוריק יופיח     14.0010
ךרואבו מ"ס 4-3 יבועב הנוכמ הבטומ דוביעב      
עוביקב יופיחה ,מ"ס 03 ןבאה הבוג ,הנתשמ      
תדדובמ הבכש ,תמטוא הבכש תוברלו  בוטר      
,מ"ס 3 יבועב ףצקומ ןרטסילופ תוחול י"ע      
ןוולוגמ לכה ,םיגרב ,תשר ,םינתיוז ,םינגוע      
דבלב תויקפוא תוגופה ,לוחיכ ללוכ י"ת פ"עו      
וטנ הדידמה .תועוקש ,מ"ס 1 בחורב      

                  900.00 .םיחתפ תתחפהב ר"מ   
      
ןורבח ןבאמ תונולח יפס/)גניפוק( שאר יכבדנ     14.0020
םימ ףא עוציב תוברל מ"ס 3 יבועב ל"נכ      

                  250.00 .מ"ס 33 דע בחורב עופישב םינקתומ רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןבא תודובע 41 כ"הס          
031/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     031 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
.ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
למשח רוביח תודובע עצבל גוזימה ןלבק לע      
לש ינכטה טרפמל םאתהב גוזימה דויצל זוקינו      
. 1001 ןקת יפלו תוינכותו ןנכתמה      
      
תיאמצע ריוא גוזימ תדיחי הנקתהו הקפסא     15.01.0010
תילנמונ רורק תקופתל tinU degakcaP גוסמ      
ד"למר 00021 ריוא תקיפס רורק ןוט 03      
    "P.S= 5.2 4, תבאשמ'םידרפנ רורק ילגעמ  
םומיח יפוג,גגה לע הפנה,הלעפה תיחול ,םוח      
3 ט"וק 04 קפסה רזע      
הנגה תשר,ץחל ינועש,רוססורפורקמ,תוגרד      
םרז קספמ ,?SOC םילבכ,הבעמ תללוס לע      
תוריהמ יוניש י"ע שאר ץחל תוסיו,טקפ+,ישאר      
טקש ,םייטסוקא םיאת,הבעמ יחופמ      
    N.L,י"ע רשואמ ע"וש וא סירוא תרבח תמגודכ  
יציפק ללוכ( .הלעפהה דע טלפמוק לכה,ןנכתמ      

                    2.00 .)דלוגיילב יופיצו ןוסיימ 'חי   
      
תרצות תיזכרמ ינימ גוזימ יחי הנקתהו הקפסא     15.01.0020
הקופתל 04G-OE :םגד רשואמ"עוש וא סירוא      
    h/utB 00583 0021 ריוא תקיפסלו MFC  
םיליפורפ םע הדיחי םיציפק לע חנומ חופמ      
זג תרנצו זוקינו למשחל תרבוחמ םוינמלאמ      
NIKS ELBUOD לופכ דודיב,ילניגרוא שימג      
NL טקש דייאמ+תוטשפתה ימותסש + 2"      
    1=P.S,הדיחיה תפנה+ילמשח טוויח קורי זג  
תבאשמ+םימיאתמ ל"נל ריוא יבעמ+התיילתו      
הלועפל םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ םוח      
הללוס ייופיצ+הכר הענתה טנמלא+הניקת      

                    1.00 . גגה לע הפנה+דלוגייאלב 'חי   
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     15.01.0030
רורקה תקופת,i24-NARIDAT םגד ןארידת      
ןיב םילבכ למשחל רוביח תוברל,ש"טב 00033      
תודובע ללוכ,זגה תרנצו זוקינ,טקפ תודיחי      
רותיא הביצח ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ      
זג יולימ טלש םע הלעפה תיחול,זוקינה רוביח      

                    3.00 .טלפמוק,הלעפה 'חי   
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     15.01.0040
רורקה תקופת,i23-NARIDAT םגד ןארידת      
ןיב םילבכ למשחל רוביח תוברל,ש"טב 0072      
תודובע ללוכ,זגה תרנצו זוקינ,טקפ תודיחי      
רותיא הביצח ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ      
זג יולימ טלש םע הלעפה תיחול,זוקינה רוביח      

                    2.00 .טלפמוק,הלעפה 'חי   
10.51.10 קרפ תתב הרבעהל        

032/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     032 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     15.01.0050
רורקה תקופת,i51-NARIDAT םגד ןארידת      
ןיב םילבכ למשחל רוביח תוברל,ש"טב 58321      
תודובע ללוכ,זגה תרנצו זוקינ,טקפ תודיחי      
רותיא הביצח ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ      
זג יולימ טלש םע הלעפה תיחול,זוקינה רוביח      

                    3.00 .טלפמוק,הלעפה 'חי   
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     15.01.0060
רורקה תקופת , i01-NARIDAT םגד ןארידת      
ןיב םילבכ למשחל רוביח תוברל , ש"טב 0399      
תודובע ללוכ , זגה תרנצו זוקינ ,טקפ תודיחי      
רותיא הביצח ירושרש רוניצ תפסוה זוקינ      
יולימ טלש םע הלעפה תיחול , זוקינה רוביח      

                    2.00 . טלפמוק , הלעפה , זג 'חי   
      
הקיניל ילגופרטניצ חופמ הנקתהו הקפסא     15.01.0070
ריוא תקיפסל יטסוקא תיב ללוכ םיתורישמ      
ללוכ 5.1" ץחל לפמ דגנ ד"למר 0071 ילנמונ      
חופמ , תילמשח היצלטסניאו הלעפה תיחול      

                    2.00 הטקש הלועפל תינמרג הרבח תרצות 'חי   
      
הקיניל ילגופרטניצ חופמ הנקתהו הקפסא     15.01.0080
ריוא תקיפסל יטסוקא תיב ללוכ םיתורישמ      
ללוכ 5.1" ץחל לפמ דגנ ד"למר 0001 ילנמונ      
חופמ , תילמשח היצלטסניאו הלעפה תיחול      

                    1.00 הטקש הלועפל תינמרג הרבח תרצות 'חי   
      
םיתורישמ הקיניל יריצ חופמ הנקתהו הקפסא     15.01.0090
042 ילנמונ ריוא תקיפסל יטסוקא תיב ללוכ      
הלעפה תיחול ללוכ 1" ץחל לפמ דגנ ד"למר      
הרבח תרצות חופמ,תילמשח היצלטסניאו      

                    2.00 הטקש הלועפל תינמרג 'חי   
      
לכל תוימוג+ םיגרוסו םוחב תונוולגמ תונחלוש     15.01.0100

                   11.00 .םיבעמה יגוס 'חי   
      
+  םיבעמה יגוס לכל דודיבו למשחו זג תרנצ     15.01.0110

                   90.00 . ספליס תשובחת + )יזכרמ ינימ( זג יולימ רטמ   
      
ללוכ הרקב דחב םקוממ יזכרמ הלעפה חול     15.01.0120
גוזימ תוכרעמ לכ תלעפהל םינצחלו םיררוב      
לכ ללוכ הדובע, הלקת תורונמ ללוכ ריוא      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק הזב ךורכה טווחהו היצלטסניאה  
      
םירפמד, בובריע תאספוק ללוכ רזיימונוקא     15.01.0130

                    2.00 'פמוק .טלפמוק לכה םישגר,רקב, םיילמשח  
.םירזיבאו דויצ 10.51 כ"הס          

      
033/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     033 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ם י ר ז י ב א ו  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
םאתמ ללוכ ריואה ירזפמ ריחמ : הרעה      
תודובע + )תינכות יפל( המיאתמ תודימב      
. לכירדא תריחב יפל עבצ + חטשב הנקתה      
      
חפ יבוע תונוולגמ חפ תולעת תנקתהו הקפסא     15.02.0010

                  150.00 .םיתסוו תוילת ללוכ םינגוא רוביח מ"מ 1 ר"מ   
      
תולוגע מ"מ 1 יבוע תונוולגמ חפ תולעת     15.02.0020
לכירדא תריחב יפל ןווגב העיבצ ללוכ  לקירפס      
ןוקליס תמיטא ךבסמה ךותב וא הילת ללוכ      

                  550.00 .תשרו תוכיס+'אקירמא 1" יטסוקא דודיב ללוכ ר"מ   
      
תולעת ירוביחב םשג דגנ תמיטא עוציב     15.02.0030

                  150.00 .תונויציח ר"מ   
      
חפ יבוע תונוולגמ חפ תולעת תנקתהו הקפסא     15.02.0040
תוילת תוברל ןוקליסב המיטא מ"מ 8.0      

                   70.00 .םינוכמו ר"מ   
      
םיניפ םע רוביח יאקירמא יטסוקא דודיב     15.02.0050

                  150.00 תשר + 2" יבוע  ENYD ORUD ר"מ   
      
םיניפ םע רוביח יאקירמא יטסוקא דודיב     15.02.0060

                   40.00 תשר+ 1" יבוע  ENYD ORUD ר"מ   
      
001X003 תודימב םוינמלאמ רזוח ריוא סירת     15.02.0070

                    2.00 . ןנסמ + מ"ס 'חי   
      
ןנסמ + מ"ס 06/06 םוינמלאמ רזוח ריוא סירת     15.02.0080

                    1.00 . לכירדא תריחב יפל עבצ )תינכות האר ( , 'חי   
      
תסו ללוכ םוינמלאמ הקיניל יתרקת ריוא סירת     15.02.0090

                   30.00 . 6" רטוק 'חי   
      
תסו ללוכ םוינמלאמ הקיניל יתרקת ריוא סירת     15.02.0100

                    4.00 20/20 'חי   
      
םוינמלאמ תסו+ םשג דגנ חצ ריוא רפמד     15.02.0110

                    2.00 . מ"ס  05X05 תודימב 'חי   
      
XORT  תרצות םוינמלאמ לוגע ריוא סירת     15.02.0120

                    4.00 . תסו ללוכ מ"ס 04 רטוק  V-LDV-006 םגד 'חי   
      
תסוו ללוכ תלוגע תולעתל םיאתמ יתשק ירזפמ     15.02.0130

                   28.00 52/06 תודימב 'חי   
      

                    5.00 .תודימה לכל תינושמש שימג 'חי  15.02.0140
      
      

20.51.10 קרפ תתב הרבעהל        
034/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     034 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
זג תרנצ רבעמל א"גה טרפ יפל TCM תמיטא     15.02.0160

                    1.00 .ד"ממב 'חי   
.םירזיבאו רוזיפ תכרעמ 20.51 כ"הס          

      
ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו א  ת כ ר ע מ  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
םירוזאו םיטלקמל ריוא רוהיטו ןוניס תכרעמ     15.03.0010
HAF-003/006 םגד "חנ תבית" גוסמ םינגומ      
,םוקאו ףדה  תסוו  םע ינושאר  ןנסמ  :תללוכ,      
עונמ  לע  לעופה חופמ ,כ"בא דגנ ישאר ןנסמ      
תקספה לש הרקמל תינדי הלעפהו  ילמשח      
,ריוא תומכ דמ ,םוריח תרואת ,םוריחב למשח      
ריוא תאצוהל םוקאו ףדה תסוו      
ע"ש וא רבצמ יוביגל תורשפא,טלקמהמ      

                    1.00 'פמוק 0754 י"תל םאתהב ףרועה דוקיפ י"ע רשואמ  
      

                    1.00 8" ריווא תסינכ ףדה םותסש 'חי  15.03.0020
      

                    2.00 A308 םגד 8" ץחל רורחישו ףדה םותסש 'חי  15.03.0030
ןוניסו רורווא תכרעמ 30.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ריוא גוזימ 51 כ"הס          
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06/11/2018
דף מס':     035 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  81 ק ר פ       
      
0.81 ק ר פ  ת ת  00.81 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      

0.81 קרפ תת 00.81 כ"הס          

      
ם י ל ב כ  10.81 ק ר פ  ת ת       
      
1.81 קרפ-תתב םילבכו םיכילומ :הרעה      
תרגסמב תולולכ ןניאש תודובעל םידעוימ      
,טוויחו הלחשה ללוכ ריחמה ,למשחה תודוקנ      
לש ןקת ות ילעב תויהל תרושקתה ילבכ לע      
.חקפמ רושיאבו .תכמסומ הדבעמ      
      

                  300.00 .7TAC םיבשחמ תרושקת לבכ רטמ  18.01.0030
      

                  130.00 5.0X2X05 - תינוציח הסירפל  גוז  05 לבכ רטמ  18.01.0032
      

                  300.00 "קזב" רשואמ תוגוז 01 ,ידיג-בר ןופלט לבכ רטמ  18.01.0055
םילבכ 10.81 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש ו  ת ו ד ו ק נ  20.81 ק ר פ  ת ת       
      
,הזירכ ,ןופלט ,בשחמ(,תרושקתל הנכה 'קנ     18.02.0005
02 רטוקב רוניצ תוברל )VT ,כ"לט ,םוקרטניא      

                  130.00 ןוליינמ הכישמ טוחו םלשומ ןקתומ ,מ"מ 'קנ   
      
ללוכה תדדוב תרושקת.קנ ,הנקתה ,הקפסא     18.02.0030
llecxE וא TIR תרבח לש  54JR  רבחמ      
תספוקב הנקתהל A6TAC ןקתב ךכוסמ      
    ADA/AMIC תדמעל ידועי רזיבאב וא תינקית  
    ecaps nepO ט"הע מ"מ 55 הספוקב וא  
devorppa ורדגוי םירזיבאה ט"הת      
    tnennopmoC erawdrah gnitcennoC-לבכ  
לכל דרפנ רלימ ךוכיס םידיג 8 דדוב תרושקת      
לש ןקת ות ואשיו GWA32 ויהי םידיגה . גוז      
PTS ןקת תושירדב הדימעל תכמסומ הדבעמ      
    ,7TAC גוסמ agiG, גוסמ היהי לבכה הטעמ  

                  130.00 'פמוק RFFH. טוליש תא לולכת הדובעה  
      

20.81.10 קרפ תתב הרבעהל        
036/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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06/11/2018
דף מס':     036 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
ללוכה תדדוב תרושקת.קנ ,הנקתה ,הקפסא     18.02.0031
llecxE וא TIR תרבח לש  54JR  רבחמ      
תספוקב הנקתהל A6TAC ןקתב ךכוסמ      
    ADA/AMIC תדמעל ידועי רזיבאב וא תינקית  
    ecaps nepO ט"הע מ"מ 55 הספוקב וא  
devorppa ורדגוי םירזיבאה ט"הת      
    tnennopmoC erawdrah gnitcennoC-לבכ  
לכל דרפנ רלימ ךוכיס םידיג 8 דדוב תרושקת      
לש ןקת ות ואשיו GWA22 ויהי םידיגה . גוז      
PTS ןקת תושירדב הדימעל תכמסומ הדבעמ      
    ,7TAC גוסמ agiG, גוסמ היהי לבכה הטעמ  

                   25.00 'פמוק RFFH. טוליש תא לולכת הדובעה  
תונושו תודוקנ 20.81 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א  30.81 ק ר פ  ת ת       
      
, יקתנתמ גוסמ הנורק קולב     18.03.0035
    MODULE DISCONNECTION  
    ELIFORP SULP-ASL   וא קזב טנרדנטס  

                    5.00 T&TA טרדנטס דמעמ יבג לע 'חי   
      
קמוע הנורוק יקולב 01 -ל הטסורינמ היטבמא     18.03.0040

                    1.00 מ"ס 7 'חי   
      
42 יונב 8W יווקל בותינ חול הנקתהו הקפסא     18.03.0075
הכמסה לעב טרפמ יפל  םיככוסמ JR54 יעקש      
תא  הנקתהה תדובע A6 TAC -ב הדימעל      
םיעקשה ןומיס ספ ללוכ ןוראב חולה תנקתה      
erawdraH רדגוי בותינה חול בותינה חולב      

                    7.00 'פמוק Connecting  
      

                    1.00 'פמוק גוז 05 הינופלט לנפ 18.03.0080
      

                    2.00 V022 - תרושקת ןוראל תכתמ ררוואמ 'חי  18.03.0115
      
םע תוינכות ללוכה אלמ דועית קית תנכה     18.03.0130
ג"ע הדוקנה רופסמו הצק תודוקנ ןומיס      
ירדח ,תרושקתה תונורא רודיס ,תינכותה      
.הליבכ יאוותו םירשגמ בותינ ,תרושקתה      

                    1.00 'פמוק תיטנגמ הידמ לעו םיקתעה 4 -ב שגוי דועיתה  
      
ךרואב הדובע תנחת רובעו בותינ חולל רשגמ     18.03.0135
םיככוסמ JR54  ירבחמ 2 ללוכ מ"ס 001 דע      
ךכוסמ היהי לבכה ,םינועבצ םינופגמ ללוכ      
יפל יונב  A6 taC ןקתב הדובעל םאתומו      
לוורשב ףיצר רופסימב ןומיס ללוכ טרפמ      
רשגמה הטעמ , לבכה תווצקב  ינועבצ ץווכתמ      

                  155.00 'פמוק .םיעבצ 5-ב קפוסי  
30.81.10 קרפ תתב הרבעהל        
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06/11/2018
דף מס':     037 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
ךרואב הדובע תנחת רובעו בותינ חולל רשגמ     18.03.0136
םיככוסמ JR54  ירבחמ 2 ללוכ מ"ס 002 דע      
ךכוסמ היהי לבכה ,םינועבצ םינופגמ ללוכ      
יפל יונב  A6 taC ןקתב הדובעל םאתומו      
לוורשב ףיצר רופסימב ןומיס ללוכ טרפמ      
רשגמה הטעמ , לבכה תווצקב  ינועבצ ץווכתמ      

                  180.00 'פמוק .םיעבצ 5-ב קפוסי  
      
REPMUJ "םיגלדמ םילבכ" תנקתה עוציב     18.03.0137
- הצקל הצקמ הקידבהו טוויחה תדובע ללוכ      

                  720.00 'פמוק םישרדנה םירושיגה לכ  
      
רשגמ תנקתה ללוכ הצקה תודוקנ רושיג עוציב     18.03.0138

                    1.00 'פמוק בותינה חול דצב ורוביחו הצקה עקשב  
      
hctiwS  G84 םגדמ PH תרצותמ גתמ     18.03.0139

                    3.00 HPE 1920s 'חי   
      
)hctiwS )W073 םגדמ PH תרצותמ גתמ     18.03.0140

                    1.00 +HPE 1920s 24G PoE 'חי   
      

                   10.00 תרושקת תותשר תדרפהו SNALV תיינב ע"ש  18.03.0141
      
b laud ,013R תנקתהו הקפסא     18.03.0142
    Limited Lifetime WarrantyZoneFlex  
    include power adapter or PoE Injector.  
    2x2:2, 1-Port, PoE, Does not  
    Indoor Access Point, BeamFlex,  

                    3.00 and 802.11ac 'חי   
      

                    1.00 dehsilnU כ הרדגהו הנקתה הקפסא 'חי  18.03.0143
םירזיבא 30.81 כ"הס          

      
ם ה י ר ז י ב א ו  ת ו נ ו ר א  60.81 ק ר פ  ת ת       
      
םיתרש תווח/ תרושקת ןוראל הקראה תכרע     18.06.0015
םירוביח ספ לולכת הכרעה . םיבשחמ יכרעמו      
לבכמ רוביח תומצו םירוביח יגרב ללוכ ידועי      
לכו ןוראה ירזיבא לכל שימג ר"ממ 61 הקראה      
ספל בכוכ תרוצתב רוביח םינקתומה םינקתהה      

                    2.00 .םירוביחה 'חי   
      
םילבכ תרתסהל חוור יספ תנקתהו הקפסא     18.06.0016
CVP רמוחב ןגומ ץירח ללוכה U 2/1  הבוגב      

                    8.00 רעיש יספ וא שימג 'חי   
      
      
      

60.81.10 קרפ תתב הרבעהל        
038/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     038 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
תלדו תוקרפתמ תונפד םע U02 תרושקת ןורא     18.06.0017
דויצל םיאתמ ןוראה .לוענמ םע תיכוכז      
ןוראה תיזחב.91" יטרדנטס לדוגב תרושקת      
ןורא לש ןוילעה וקלחב לוענמ םע תיכוכז תלד      
2.ררוואמ תנקתהל הנכה הנשי , תרושקתה      
2-ו הלעמלמ םילבכ תסינכל םינוילע םיחתפ      
תודימ.ןותחתה וקלחמ םילבכ תסינכלםיחתפ      
-מ"ס  :הבוג -:תרושקתה ןורא לש תוינוציח      

                    1.00 מ"ס 54 :קמוע -מ"ס 35 :בחור 'חי   
      
בחורב דויצל .U52 הבוגב ידועיי םיתרש ןורא     18.06.0018
קמוע .דצ תופרפר ,ךרוצה יפ לע  וא 91"      
ללוכ, MC08 ובחורו  MC05  היהי דסמה      
, םיפלשינ םילגלג וא תועובק תוירטפ תוילגר      
חפ  תלד היהת ןוראל . תירוחאו תימדיק תלד      

                    1.00 .ררוחמ 'חי   
      
ספה .91" תרגסמב הנקתהל חכ יעקש ספ     18.06.0019
A61 ת"מאמ גתמ ללוכ למשח יעקש 6 לולכי      
זראמ היהי זראמה .ןומיס תירונו C גוסמ      
לדנפ לבכ ליכי לודומה .ןקת ות אשיו תכתמ      
ילמשח עקת היהי והצקבו 'מ 5 דע ךרואב      

                    2.00 'פמוק A61EEC גוסמ  
      
ררוחמ דויצל עובק ףדמ תנקתהו הקפסא     18.06.0020
י"פע קמוע יסקופא עבצ עובצ רוריח 03%      

                    1.00 .יטנוולרה ןוראה קמוע 'חי   
םהירזיבאו תונורא 60.81 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  70.81 ק ר פ  ת ת       
      
a6-TAC ןקת יפל תרושקת תודוקנ תקידב     18.07.0001
ללוכ רנקס הטנפ גוסמ ידועי רישכמ תועצמאב      

                    1.00 'פמוק הדוקנ לכל טלפ תקפה  
      
גוז 001/05 ילבכ ךרעמ לכב תוגוז  תקידב     18.07.0002

                    1.00 'פמוק ידועי רישכמ תועצמאב גוזה תמרב וסרפנש  
      
יאלמשח / תרושקת יאנכט הדובע תועש     18.07.0003
תועיפומ ןניא רשא תודובע עוציבל ךמסומ      
בתכב רושיא ןתינ רשאו תויומכה בתכב      

                   10.00 .המקהה להנמ ידי לע שארמ םעוציבל ע"ש   
      
םישדוח 63 ל חוקלה רתאב תורישו תוירחא     18.07.0004

                    1.00 'פמוק תועש 4 לש הבוגת ןמזב  
      
      
      

70.81.10 קרפ תתב הרבעהל        
039/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     039 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
לדוגב טורח CVP טלש תנקתהו הקפסה     18.07.0005
    03X51 תויחנה י"פע תויבותיכ ליכמה מ"ס  

                    1.00 ןנכתמ 'חי   
      
1X2 לדוגב טורח CVP טלש תנקתהו הקפסה     18.07.0006

                  310.00 ןנכתמ תויחנה י"פע תויבותיכ ליכמה מ"ס 'חי   
תונוש 70.81 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תרושקת 81 כ"הס          
040/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     040 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
הנגה עבצב ועבצי הדלפה יביכר לכ :הרעה      
.תוחיטבה ץעוי תויחנה פ"ע שא ינפב                
      
הדלפ יליפורפמ היצקורטסנוקו הדלפ ידגא     19.0010
יליפורפ וא/ו S.H.R גוסמ םילולח םיעבורמ      
    PNI םינוולוגמ םינתיוז וא/ו םינוש םיכתחב  
ריחמה  .לכירדאה תריחב יפל ןווגב םיעובצו      
םירוביחה לכ עוציבו הפנהו הלבוה ללוכ      
םיליפורפה לוגרעו ףופיכ תוברלו  םישורדה      

                   12.50 .לכירדאה יטרפ פ"ע ןוט   
      
ןוולוגמ ,ףפוכמ חפמ מ"ס 04 בחורב תולחזמ     19.0020
לכירדאה תריחב פ"ע ןווגב מ"מ 3 יבועב עובצו      
תורבחתהל ןוולוגמ חפמ רוניצ תוברלו      

                   70.00 .םידומעב םינקתומה םיבזרמל רטמ   
      
'וכו םינתיוז ,םיכותיר ,םיגרב ,תויחפ ,תוקטלפ     19.0030

                    0.40 .עובצו ןוולוגמ לכה ןוט   
      
תיטסוקאומרט תכרעמ י"ע םלואה גג יוסיכ     19.0040
לש הנותחת הבכש תללוכה PIZLAK תמגודכ      
רמצ ,תוחפל רורח %62 ררוחמ יזפרט חפ      
םע ק"מ/ג"ק 23 לש יבחרמ לקשמב תיכוכז      
יבועב יזפרט חפ  ןוילע יוסיכ ,הרוחש הזיג      
LAR ןווגב  ע"ש וא ILPE תמגודכ מ"מ 7.0      
תינכת ןיכהל ןלבקה לע  .לכירדאה תריחב פ"ע      

                 1550.00 .רושיאל gniward pohS ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שרח תורגסמ 91 כ"הס          
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06/11/2018
דף מס':     041 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
:תורעה      
      
םיללוכ סבגה יטנמלא לכל הדיחיה יריחמ .1      
.העיבצל תונכהה לכו לטכפש עוציב          
םירוביחה לכ תא םיללוכ תורקתה יריחמ .2      
.תויביטקורטסנוקה תורקתל םישורדה          
ריחמב ודדמי  םנשי םאב םירוניסה .3      
.המיאתמה הרקתה          
.Z+L יליפורפ םיללוכ תורקתה יריחמ .4      
תקידב םיללוכ טרופסה ינקתמ לכ יריחמ .5      
שא ןקתב הדימע תוברלו תכמסומ הדבעמ          
.תוחיטבה ץעוי פ"ע          
      
ןופוקא גוסמ העוקש יצח תילרנימ הרקת     22.0010
מ"ס 06/06 תודימב תוחולמ E 'גטנוודא      
ןייפ םוינימולא יליפורפ דירג יבג לע םיחנומ      
לכה ,4170 קותינ טנמלא ללוכ ץרוחמ ןייל      
תריחב יפל ןווגה .לכירדאה רושיאבו י"ת פ"ע      

                  320.00 .)ע"ש וא אובי אוצי הדוהי :קפס( .לכירדאה ר"מ   
      
5.21 יבועב סבג תוחולמ המוטא סבג תרקת     22.0020
,ק"מ/ג"ק 42  2" תיכוכז רמצ תבכשו מ"מ      
/םינטק םיחטשב סבג תרקת עוציב ללוכ      

                   20.00 .לכירדאה תינכת פ"ע לכה ,תועוצר ר"מ   
      
מ"ס 03 בחורב םוטא חפ ישגמ תרקת     22.0030
ןווג ,Z+L םוינימולא יליפורפ יבג לע םיחנומ      
תרצות הזיג םהילע ,לכירדאה תריחב יפל      
    xednuoS וא milagoR + "2 42  תיכוכז רמצ  

                  120.00 .לכירדאה תינכת פ"ע לכה ,ק"מ/ג"ק ר"מ   
      
תודימב תוחולמ העוקש יצח תילרנימ הרקת     22.0040
,לכירדאה רושיאבו א"גה ןקת יפל מ"ס 06/06      
יפל םוינימולא יליפורפ דירג יבג לע םיחנומ      
תריחב פ"ע ןווג  .ףקיהב Z+L יליפורפו י"ת      

                   15.00 .לכירדאה ר"מ   
      
5.21 יבועב סבג תוחולמ U ךתחב סבג ירניס     22.0050

                   15.00 .מ"מ רטמ   
      
הבוגב מ"ממב מ"מ 31 יבועב LPH תוציחמ     22.0060

                    3.00 .'מ 08.1 רטמ   
      
םע מ"מ 05 יבועב תוריק לע הנגה דופיר     22.0070
שרדנכ(- ביבסמ ץע ליפורפו שא ןיסח חיטש      

                   60.00 .)ילארשיה ןקתה י"פע ר"מ   
      
      
      

00.22.10 קרפ תתב הרבעהל        
042/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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06/11/2018
דף מס':     042 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
הלופכ תילמשח תיטסוקא הקולח הציחמ     22.0080
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      

                    1.00 'פמוק .הקולח תוציחמ -7155 ןקתל ילארשיה  
      
תרבח VU RF ATEB עובק קיטסלפ בשומ     22.0090
    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      
    & 72721NE.הובג בשומ בג .1:םיינכט םינותנ  
קמוע .3 .מ"ס 34 בשומה בחור .2 .מ"ס 13      
הנקתהב ןקתומ בשומה .מ"ס 14 בשומה      
השולשב םיבשומה .הגרדמה םורל תילוזנוק      
שילש( LAR 3301, 0002, 0203 :םינווג      
פ"ע לכה ,ילמודנר רוזיפב )ןווג לכב תומכה      

                  240.00 .לכירדאה רושיא 'חי   
      
ץע יביס תוחול י"ע םלואה תוריק יופיח     22.0100
52 יבועב טילקרה סופיט תמגודכ םיחשקומ      
ירוחאמ .)הקיטסוקא סקנוס י"ע קוושמ( מ"מ      
יטסוקא גופס תוחול ןיקתהל שי ל"נה תוחולה      
רמצ ינורזמ וא מ"מ 05 יבועב xenoS סופיטמ      
08 לש יבחרמ לקשמב 2" יבועב םיעלס      

                  150.00 .יטסוקאה ח"ודב תויחנהה פ"ע לכה ,ק"מ/ג"ק ר"מ   
      
השולשמ םיחתפהו תונולחה יפילג יופיח     22.0110
השימחב םיינועבצ L.P.H תוחולב םידדצ      
יבועב תוחולה  .לכירדאה תריחב פ"ע םינווג      
הנכהכ םיפילגה רושיי ללוכ ריחמה  .מ"מ 6.0      

                  220.00 .ל"נה תוחולה תנקתהל רטמ   
      
ימינפה דצב סבגב םינולמגה תוריק יופיח     22.0120
תוברל ,ןוילעה גגל דעו +05.7 סלפממ דבלב      
י"ע יטסוקא דודיב ללוכ  לגועמב סבגה רמג      
08 לש יבחרמ לקשמב םיעלס רמצ ינורזמ      

                  120.00 .הקיטסוקאה ץעוי תויחנה פ"עו ק"מ/ג"ק ר"מ   
      
      
      
      
      

00.22.10 קרפ תתב הרבעהל        
043/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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06/11/2018
דף מס':     043 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
לעב ינורטקלא יפמילוא םגד 52.4 לס ןקתמ     22.0130
הטילב .מ"מ 4 ןפוד יבוע 001*002 ליפורפ      
המרה תעוצר ריקל תילמשח לפקתמ מ"ס 524      
לש העירק סמועל האישנ תעוצר ללוכ ,הלופכ      
לעופב הנקתהה טוטרש ללוכ קפוסמ .ןוט 9      
תיכוכז חול ללוכ  הרבחה סדנהמ י"ע רשואמ      
דחוימ יוניפ ללוכ  ABIF רושיא לעב תמסוחמ      
הרקמל קיטסלפ תנגה ללוכ ,קושיחה רוזאב      
רשפאמה ילמשח הבוג יוניש ןונגנמ ללוכ רבש      
קושיח דחא ,ליעפמ י"ע לס טקל הבוג יוניש      
םיציפק השולש לעב יפמילוא םגד יציפק      
חול לש הריהמ הפלחהל היצפוא ללוכ םיימינפ      
ידופיר ללוכ  דבלב םיגרב העברא י"ע לסה      
היצפוא ללוכ  ןקתמה עורזלו חולל הנגה      
יליבקמ לפקתמ תוינש 42 ןקתמ רובע תפסותל      
תורונ ספ תפסותל היצפואו ABIF ןקת יפל      

                    2.00 .ילגופירטנצ הליפנ םלוב ללוכ  יפקיה 'חי   
      
יושע ילמשח הרקתל לפקתמ לס ןקתמ     22.0140
תדועת לעב  רונתב עובצ SHR ליפורפמ      
5155 ןקתל ילארשיה םינקתה ןוכממ המאתה      
טוטרש ללוכ  קפוסמ םילס-1 קלח ,טרופס -      
סדנהמ י"ע רשואמ  לעופב הנקתהה      
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  ילגופירטנצ הליפנ םלוב      

                    2.00 .חולל 'חי   
      
הדיצה לפקתמ יפמילוא םגד 52.2 לס ןקתמ     22.0150
,הבוג יוניש ןונגנמ ,תיכוכז חול ללוכה ינדי      
חול תיתחתל U הנגה דופיר ,יציפק קושיח      

                    2.00 .לסה עורזל הנגה דופיר ,לסה 'חי   
      
םגד  ביבסמ הנגה דופיר ,ףערודכ ידומע גוז     22.0160
י"תל המאתה תדועת לעב  תשר ללוכ יפמילוא      

                    3.00 'פמוק .ףערודכ- 2 קלח 5155  
      
ללוכה  טקרפ תפצרב ףערודכ ידומעל לוורש     22.0170
םוינימולא תטזור ,מ"מ 5 יבועב ןוולוגמ לוורש      
ללוכ  הפצרה גוסמ ףלשנ הסכמ ,תנגועמ      

                   18.00 .הנקתהו סוסיב ,הביצח 'חי   
      
      
      
      
      

00.22.10 קרפ תתב הרבעהל        
044/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     044 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
רבוחמ ילוזנוק הנבמב סופיט ילבח 4 ןקתמ     22.0180
תקפסא תוברל ,הדיצה לפקתמ  הנבמה ריקל      
רשואמ ,עוציבה רתאל םאתומ הנקתה טוטרש      
ןוכממ המאתה תדועת לעב סדנהמ י"ע      
,טרופס - 5155 ןקתל ילארשיה םינקתה      

                    1.00 .םילבח - 4 קלחו תוחיטב תושירד 'חי   
      
ריקל רבוחמ  ילוזנוק הנבמב תועבט ןקתמ     22.0190
יבג לע הענה ,הרקתל תולפקתמ ,הנבמה      
ךכ  הלופכ החטבא תכרעמ ללוכ ,זילפ ילגלג      
החטבאה  תחא החטבאב לשכ לש הרקמבש      
תכרעמ ללוכ ,שמתשמה תליפנ ענמת הינשה      
הריהמ ,שומישל הלק ,תועבטה הבוג יונישל      
הנקתה ,טוטרש תקפסא תוברל ,הפיצרו      
לעב סדנהמ י"ע רשואמ  עוציבה רתאל םאתומ      
קתל ילארשיה םינקתה ןוכממ המאתה תדועת      

                    1.00 .תועבט - 4 קלח ,טרופס - 5155 'חי   
      
הנתשמ 'ג הנבמה ריקל ךמסנ חתמ ןקתמ     22.0200
תונוש הבוג תודוקנ 41 לעב  מ"ס 541-052מ      
רתאל םאתומ ,הנקתה ,טוטרש תקפסא תוברל      

                    1.00 .סדנהמ י"ע רשואמ  עוציבה 'חי   
      
תטזור ,ןוגיע רזיבא ללוכה טקרפ תפצרל ןגוע     22.0210
הפצרה גוסמ ףלשנ הסכמ ,תנגועמ םוינימולא      

                    2.00 .הנקתהו סוסיב ,הביצח ללוכ 'חי   
      
יעוצקמ ינורטקלא 52561AN םגד תואצות חול     22.0220
הבוג ,תוישיא תוריבע ללוכ  ABIF רשואמ      

                    2.00 .מ"ס 61 תורפס 'חי   
      
רשואמ  55712CN םגד  תוינש 42 ינועש     22.0230
    ABIF. תוגוצת 2 טס( מ"ס 12 תורפס הבוג(  
תוריבע  nocuan 0001 דוקיפ חול ללוכ      

                    2.00 .ABIF רשואמ  תוישיא 'חי   
      
ץע יושע  ABIF לדומ ראופמ תוריכזמ ןחלוש     22.0240
ירוזא ללוכ ,םילגלג לע דיינ ,דבועמ ינשוג      
לש תויללכ תודימב ,הפלחה ינקחשל הבישי      
    67X09X024 וקלחב דפורמו לגועמ  מ"ס  

                    1.00 'פמוק .תוחיטבל ימדקה  
      
      
      
      
      
      
      
      

00.22.10 קרפ תתב הרבעהל        
045/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     045 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
םיבלש 41 - יעוצקמ לופכ ידבש םלוס     22.0250
    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      

                    8.00 .תומלוס 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס          
046/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     046 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
םיליגר םישבי ןוטב תואסנולכ תקיציו חודיק     23.0010

                  950.00 .מ"ס 06 רטוקב רטמ   
      
תטישב עוציב רובע ל"נה תואסנולכל תפסות     23.0020

                  950.00 C.F.A. רטמ   
      

                   14.00 .ל"נל עלוצמ לזרב ןוט  23.0030
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תואסנולכ 32 כ"הס          
047/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     047 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
ם י ר ל ק נ י ר פ ס ו       
      
0.43 ק ר פ  ת ת  00.43 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      

0.43 קרפ תת 00.43 כ"הס          

      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  30.43 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו ש  ם י ר ז י ב א  ל ל ו כ  ת ו י ט מ ו ט ו א  ן ש ע ו       
      

                    1.00 ןשע תונולח תחיתפל חוויד סיטרכ 'חי  34.03.0070
      

                    1.00 םירלקנירפס NI יוביכל הסינכ סיטרכ 'חי  34.03.0075
      

                    1.00 ריווא גוזימ קותינל סיטרכ 'חי  34.03.0080
      
היצזינוי סופיטמ ןשע יאלג תנקתהו הקפסא     34.03.0085

                   26.00 .הליגר תכרעמל 'חי   
      
,םודא ארפניא ןרק יאלג תנקתהו הקפסא     34.03.0105
ללוכ 'מ 001 דע 'מ 51-מ רדשמו טלקמ      
םירסממ סיטרכ ןוגכ םיוולינ םירזיבא      

                    5.00 םירוביח תואספוקו 'חי   
      
'חי י"ע תונוש תוכרעמ לש קותינ/תולעפה     34.03.0110
וא הנזה קותינ TUPNI/TUPTUO תבותכ      
ןשע רורחש יחופמ/א"מ תודשל הנזה רוביח      

                    4.00 .יוויח ןתמ ללוכ ,םירלקנירפס תכרעמו 'חי   
      
יתבותכ הערתה רפוצ תנקתהו הקפסא     34.03.0150

                    1.00 תויגולנא תוכרעמל 'חי   
      
הנקתהל שא תקעזא רפוצ תנקתהו הקפסא     34.03.0160

                    5.00 תימינפ 'חי   
      

                    5.00 ימינפ רפוצל ץנצנ תנקתהו הקפסא 'חי  34.03.0170
      
שא תקעזא הנריס / רפוצ תנקתהו הקפסא     34.03.0175
םירבצמ תוברל תינוציח הנקתהל )םימ ןגומ(      

                    4.00 תמלשומ הנקתהל שורדה לכו םיימינפ 'חי   
30.43.10 קרפ תתב הרבעהל        

048/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     048 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
                    2.00 שא ןצחל תנקתהו הקפסא 'חי  34.03.0190

      
                   15.00 יאלגל ןומיס תירונ תנקתהו הקפסא 'חי  34.03.0196

      
5-ל תחא העדוה ינופלט ןגייח תנקתהו הקפסא     34.03.0201
וק רקובמ הבורצ תטלקומ העדוה :ללוכ םייונימ      

                    1.00 וטפלט 'חי   
      
תיגולנא תבתוכמ שא תזכר תנקתהו הקפסא     34.03.0206

                    1.00 2 קלח 0221 י"ת יפ לע תובותכ 721 -ל דע 'חי   
      
תיטמוטוא יוביכ תכרעמ הנקתהו הקפסא     34.03.0240
MF-002 ג"ק 6 יוביכ לכימ ללוכ ,למשח ןוראל      
,תינדי הלעפהו דיאונולוס ,םיאלג גוז ינקית      

                    1.00 'פמוק שומישל ןכומו רבוחמ ,תרנצ  
      
ט"הת הדוקנ ,שא יובכ ו/וא שא יוליג תדוקנ     34.03.0451
ינקת תשוחנ לבכ תללוכה שרדנכ ט"הע ו/וא      
ו/וא ,נ.פ ףכירמ רוניצ ךותב ךכוסמו לתופמ      
הלעת ו/וא ,ןבלוגמ יתכתמ ו/וא ,"ןורירמ"      
רזיבאל שא יובכו יוליג תזכרמ ,שרדנכ תיטסלפ      
,רפוצ ,ןומיס תרונמ ,ןצחל ,יאלג :ןוגכ      
תוברל רחא הצק רזיבא לכ ו/וא ,יובכ דיאונולוס      

                   50.00 'פמוק .םלשומ טוויח  
      
תכרעמה לכל םינקתה ןוכמ תרוקב תרבעה     34.03.0471
תורעהל םאתהב םינוקתה לכ עוציב תוברל      

                    1.00 'פמוק תכרעמה רושיאל דע ,קדובה  
      
םלוא לש שדח שא יוליג תכרעמ לש תורבחתה     34.03.9000
רפס תיב לש הנשי שא יוליג תכרעמל טרופס      

                    1.00 'פמוק .תוכרעמה ןיב רוביחל שרדנה לכ ללוכ  
םינוש םירזיבא ללוכ תויטמוטוא ןשעו שא יוביכו יוליג תוכרעמ 30.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

049/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     049 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ו י צ  - ם י ר ל ק נ י ר פ ס  40.43 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ז י ב א ו       
      
הבוטר הלעפה תנחת הנקתהו הקפסא     34.04.0010
םירזיבאו םירוביח ללוכ םירלקירפסה תכרעמל      
רעש ףוגמ ללוכ תמלשומ הלעפהל דע 4" רטוק      
    SO&Y רזוחלא 4" רטוק יוליג ץיווס רפמט םע  
    MF/LU הנחת טווח ללוכ שניא 4 רטוק  
רזוחלא + המירז קיספמ + שא יוליג תכרעמל      
שגר הנקתהו הקפסא + ץחל ינועש + 4"      
תרצות F-RSV םגד 4" ישאר רוניצ לע המירז      
    RETTOP רטוק הקעזא . טרפ יפל טווח ללוכ  
ןקתומ ץחל קרופ + טלפמוק םירט תכרעמ, 4"      
תודימב תשר ןורא ןכו הנחתה ג"ע      
    021X06X06 תישאר תרנצל תורבחתה מ"ס  
רבחמו רזוחלא םע לופכ הקנסה זרב ללוכ      

                    1.00 'פמוק .הקנסה  
      
תכרעמ לש תיארקא החיתפ תעינמל תכרעמ     34.04.0020
רטוקב noitcaerP )ריוואב הסיחד( םירלנירפס      
תוברל ,הלופכ הליענ ,תילמשח הלעפה םע ,4"      
ףוגמ ,  ץחל קספמ , רטוק רזוח לא םותסש      
"דמרב" תרצות תמגוד ,ריווא סחדמו , ילמשח      
םיחפס םינגוא םיפוגמ ללוכ תזכרל רבוחמ ,      
הנקתהל דע ןנכתמה תוארוהו טרפל םאתהב      

                    1.00 'פמוק . הנחתה לש תמלשומ  
      
MF/LU רשואמ ףוגמ תללוכ תיתמוק הנחת     34.04.0030
יוליג תכרעמל הנחת טווח ללוכ שניא 4 רטוק      
+ 4" רזוחלא + ילמשח המירז קיספמ + שא      
לע המירז שגר הנקתהו הקפסא + ץחל ינועש      
תרצות F-RSV םגד 4" ישאר רוניצ      

                    2.00 'פמוק RETTOP טרפ יפל טווח ללוכ .  
      
גוסמ םירלקנירפס הנקתהו הקפסא     34.04.0040
    THGIRPUוא TNEDNEP הבוגת ידיצ וא  
"פמט K=6.5 םדקמ םע 2/1" גירבת הריהמ      
רבחמ ללוכ סויזליצ תולעמ/141 86 הלעפה      

                  165.00 . וקייאט תרבח תרצות זתמל 'חי   
      

                   70.00 .תיטסוקא הרקתל המאתה זתמל ינקת שימג 'חי  34.04.0050
      
01 -לוידקס הרוחש תרנצ הנקתהו הקפסא     34.04.0060
ךרוא ירבחמ ללוכ  םילתמהו םיקוזיחה לכ ללוכ      
םותח יסקופא יופיצ ללוכ 4" רטוק תרנצ      
תותשק םירזיבא ללוכ , ןוולגמ , רשואמו      

                  150.00 . תותיוז םירבחמ רטמ   
      

                  260.00 .םירזיבאה לכ ללוכ 2" רטוק ךא ל"נכ רטמ  34.04.0070
      
      

40.43.10 קרפ תתב הרבעהל        
050/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     050 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
                  130.00 .םירזיבא ללוכ 2/11" ךא ל"נכ רטמ  34.04.0080

      
                   50.00 .1" ךא ל"נכ רטמ  34.04.0090

      
תמגוד 2" רטוק ירודכ זרב הנקתהו הקפסא     34.04.0100
ץרוטש רבחמ ללוכ  זוקינ רוניצל רוביח ביגש      

                    3.00 . טלשו 'חי   
      
ר"מ 0051 דע חטשל םינקתה ןוכמ רושיא     34.04.0110

                    1.00 'פמוק . םימ ףרגו תורגא ללוכ עוציב ןונכת  
      
שדח / םייק םימ וקל שדח םימ וק רוביח     34.04.0120
םואיתו , הריפחו שושיג תויצח תוברל םחתמב      

                    1.00 'פמוק .ןוטבב םולהי יחודחק ללוכ , ןיינבה תלהנמ םע  
םירזיבאו דויצ - םירלקנירפס 40.43 כ"הס          

      
ן ש ע ו  ם ו ח  ר ו ר ח ש  50.43 ק ר פ  ת ת       
      
תונולחל עונמ תכרעמ תנקתהו הקפסא     34.05.0090
הפירש ןמזב ןשע רורחש יחתפכ םידקפתמה      
תכרעמ תנקתה ללוכ ר"מ 02-כ דע חטשב      
חווד סיטרכ ללוכ תונולחה רוביחל תינכמ      
תושרדנה תודובעה לכו ןשע תונולח תחיתפל      

                    1.00 'פמוק םלשומ עוציבל  
      
שא יניסח םילבכב ןשע רורחש תכרעמ טוויח     34.05.0095
דע 'פמטל דימע למשח חולל דע םייזאפ תלת      

                  300.00 .C052 רטמ   
      
יפדמ תלעפה רובע V42 חתמב דוקיפ רסממ     34.05.0100
.'וכו תונולח תריגס ,םיחופמ תלעפה ,שא      

                    1.00 'פמוק םלשומ עוציב  
      
חולב הנגה ללוכ םיחופמ חול רובע הנזה     34.05.0105

                    1.00 'פמוק .למשח  
      
תינדי הלעפה רובע קספמ תנקתהו הקפסא     34.05.0110

                    1.00 םיחופמה לש 'חי   
      
רובע דוקיפ למשח חול תנקתהו הקפסא     34.05.0125
תורבחתה תלוכי ללוכ ,ןשע רורחשל םיחופמ      

                    1.00 'פמוק םלשומ עוציב .ןשע יוליג תזכרל  
      
רורוויא חופמ לש שא ןמזב קותינ עוציב     34.05.0150
רסממו ןעגמ ללוכ למשח חולב ןקתומה )הטנוו(      

                    1.00 'פמוק םלשומ שא יוליג תייזכרמל רוביח םע  
ןשעו םוח רורחש 50.43 כ"הס          

      
םירלקנירפסו שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 כ"הס          

051/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     051 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ה נ ב מ  ת ר ק ב  ת ו כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
0.53 ק ר פ  ת ת  00.53 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      

0.53 קרפ תת 00.53 כ"הס          

      
ת צ פ ה  - ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  20.53 ק ר פ  ת ת       
ה ק י ז ו מ       
      
טוויחו ,הנקתה ,הקפסא ללוכ םירצומה ריחמ      
רמג דע םלשומ      
      
םיילארשיה םינקתה לכ יפ לע עצובת הדובעה      
לכה .םיטרפמל םאתהבו ,םינכדועמה םימייקה      
רמג דע םלשומ      
      
הזירכה תכרעמ לש עוציב ינפל טרופמ ןונכת     35.02.0005

                    1.00 'פמוק ןימזמה רושיאל תוינכות תשגה ללוכ  
      
רתאב הזירכה תכרעמל םינוויכו תוקידב עוציב     35.02.0010

                    1.00 'פמוק רתאב הכרדה ללוכ ,תכרעמה תלעפה רחאל  
      
,םיקתוע 3-ב הזירכה תכרעמ לש אלמ דועית     35.02.0015
תומכס ,םינבלמ תומכס ,דויצ יטרפמ ללוכ      

                    1.00 'פמוק תכרעמ רפסו תוטרופמ  
      
ת"מאמ :ללוכ 91" יתכתמ הזירכ דסמ     35.02.0020
    CD/CA,םילגלג םע דיינ הליענ תלד ,רוטינומ  
.הברזר ללוכ  הזירכה תוכרעמ לכ תנקתהל      

                    1.00 )ךרע הווש וא הקינורטקלא ןוטלט י"ע קוושמ( 'חי   
      
קתנ ,רצק תונגה ללוכה W042 קפסה רבגמ      35.02.0025
םגד 91" דסמב הנקתהל .רתי סמועו      
    042-PMA המדא תודיער קשממל םאתומ  
וא הקינורטקלא ןוטלט י"ע קוושמ( םודא עבצו      

                    1.00 )ךרע הווש 'חי   
      
      
      
      

20.53.10 קרפ תתב הרבעהל        
052/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     052 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
תונזואמ  תוסינכ 8 )רסקימ( לילצ לברע     35.02.0030
PMAERP 80 םגד 91" דסמב הנקתהל      
.םודא עבצו המדא תודיער קשממל םאתומ      

                    1.00 )ךרע הווש וא הקינורטקלא ןוטלט י"ע קוושמ( 'חי   
      
תלדגהל W042 ל"נכ רבגמ רובע תפסות     35.02.0035
תודיער קשממל םאתומ .תידיתע תכרעמ      
ןוטלט י"ע קוושמ( .םודא עבצו המדא      

                    1.00 )ךרע הווש וא הקינורטקלא 'חי   
      
ללוכ לופיט אלל CDV42 יוביג ירבצמ תכרעמ     35.02.0040
י"ע קוושמ( .HC-42 םגד 91" יטמוטוא ןעטמ      

                    1.00 )ךרע הווש וא הקינורטקלא ןוטלט 'חי   
      
ןגומ הקיסומל רוטק'זורפ לוקמר     35.02.0090
    65PIםגדT/031-02 P-AD. )ןוטלט י"ע קוושמ  

                    5.00 )ךרע הווש וא הקינורטקלא 'חי   
      
יאנשו ץע זגרא ללוכ W6 קפסה 8" םילוקמר     35.02.0095

                   36.00 וק 'חי   
      
,ץוח תנקתהל הקיזומ/הזירכל רפוש לוקמר     35.02.0105
וק יאנש ללוכ ,W03 קפסה 021X06 רוזיפ      

                    7.00 הנקתה ירזיבאו 'חי   
      

                   36.00 תיטסוקא הרקת רובע יביטרוקד לירג תפסות 'חי  35.02.0150
      
ןצחלו ,שימג ראווצ ,דמעמ ללוכ ימניד ןופורקימ     35.02.0170

                    1.00 רוביד 'חי   
      
ןקתומ רובידו הרישל יעוצקמ ימאניד ןופורקימ     35.02.0175

                    2.00 הלעפה ןצחל םע תינחלוש הלוסנוקב 'חי   
      
רשפאת הדמעה .תישאר ןופורקימ תדמע     35.02.0185
.תיללכ הזירכ ןכו תוחפל םירוזא -01ל הזירכ      
ללוכ ,שרדנכ םימאתמו חוכ יקפס ללוכ ריחמה      

                    1.00 למשח תוקספהל יוביג 'חי   
      
רוביח ללוכ יעוצקמ םיקסיד 5-ל םיקסיד ןגנ     35.02.0200

                    1.00 הזירכה רבגמל 'חי   
      
וא/ו הקיזומ בותינל םירוזא 02 -ל גותימ 'חי     35.02.0235
שרדינה דויצה לכ תוברל םיאתמ רוזיאל רוביד      

                    1.00 טלפמוק 'חי   
      

                    1.00 .הרטשמ ןקת יפ לע ילטיגיד ןעטמ 'חי  35.02.0260
      

                  500.00 םילוקמרל םאתומ ידיג וד לבכב םילוקמר טווח רטמ  35.02.0360
      

20.53.10 קרפ תתב הרבעהל        
053/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     053 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
הזירכ תכרעמל םלואב הזירכ םילוקמר רוביח     35.02.9000
ןיב רוביחל שרדנה לכ ללוכ רפס תיב לש      

                    1.00 'פמוק .תוכרעמה  
הקיזומ תצפה - הזירכ תכרעמ 20.53 כ"הס          

      
ה צ י ר פ  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  40.53 ק ר פ  ת ת       
      
הקעזא תכרעמ תרדגהו הנקתה ,הקפסא     35.04.0010
הללוסו חוכ קפס ללוכ   OCSIR תרצותמ      

                    1.00 םירוזא 05 דעל תנעטנ 'חי   
      
קסמ יטנא ימינפ חפנ יאלג תנקתהו תקפסא      35.04.0040

                   16.00 תיתשת ללוכ 'חי   
      
ללוכ דבכ DH טנגמ קספמ תנקתהו הקפסא     35.04.0055

                    6.00 תשרדנ תיתשת ללוכ ןגומ/רושרש 'חי   
      

                    1.00 ןבל  hcuT  BEK םישקמ חול 'חי  35.04.0060
      
תכרעמ לכל )EDAM-SA( םייק בצמ תוינכות     35.04.0115

                    1.00 'פמוק הדובעה תרגסמבש הצירפה יוליג  
      
םידיג 8 5006 לבכ וא 5.0*8 רוזש דוקיפ לבכ     35.04.0116

                    1.00 'פמוק הקעזאל -  רוזש  
      

                    1.00 NAL תשר סיטרכ 'חי  35.04.0117
      

                    5.00 םירוזא 8 -ל  םירוזא ביחרמ 'חי  35.04.0118
      

                    1.00 ימינפ רפוצ 'חי  35.04.0119
      

                    1.00 ץנצנ ללוכ ינוציח רפוצ 'חי  35.04.0120
      

                    1.00 'פמוק טלפמוק הכרדה ללוכ היצרגטניאו רוביח טוויח 35.04.0121
      

                    1.00 A7 V21 ןעטנ רבצמ 'חי  35.04.0122
      

                    1.00 'פמוק רלולסל היצקילפא תלעפה 35.04.0123
הצירפ יוליג תכרעמ 40.53 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

054/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     054 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ר ת ה  ת ו כ ר ע מ  60.53 ק ר פ  ת ת       
      
תללוכה המדא תודיער ינפב הערתה תכרעמ     35.06.0010
תצואתל תושיגר םע SH-103 םיאלג ינש      
,הרקב תדיחי  ,רבצמ ,ןעטמ g500.0 עקרק      
רפוצ ,תימוקמ הזירכ תכרעמל רוביח ךרעמ      
הנכומ  תכרעמה לכ לש הנקתה ללוכ ,ימוקמ      
לש dee-sxniL המגוד ,טלפמוק ,הלעפהל      
לע הנקתה ללוכ ריחמה .ע"ש וא "רפיב" תרבח      
,הנושאר הנשל שומיש ימד ,קפסה ידי      
גיצהל הבוח(םישדוח 21 ל ןרצי תוירחאו      

                    1.00 'פמוק )שרדנכ םירושיא  
הארתה תוכרעמ 60.53 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.הנבמ תרקב תוכרעמ 53 כ"הס          
055/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     055 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ ל צ מ ו  ה ח ט ב א  ת כ ר ע מ  63 ק ר פ       
ה ח ט ב א       
      
0.63 ק ר פ  ת ת  00.63 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      

0.63 קרפ תת 00.63 כ"הס          

      
ם ו ל י צ  ת כ ר ע מ  40.63 ק ר פ  ת ת       
      
,תוקידב תוללוכ הז קרפב תודובעה-:תורעה      
הצק 'קנל תיתשת תנכהו ,גוס לכמ טוליש      
לש תודובע תוברל רוטינומ ,ךסמ ,המלצמל      
חיט וא הביצח ,הריפח ,הלחשה ,ריק ירבעמ      
איהש הדובע לכ עוציבל םישרדנה העיבצו      
הרזחהו רומיג עוציב תוברל( ךרוצה י""פע      
תייחנה י""פע וא חטשה ינפ לש םדוק בצמל      
enolA/ תיאמצע תכרעמ לבקתת אל *".)חוקיפ      
    dnatS.* הפוריא תרצותמ תוכרעמ ולבקתי,  
ונקתויש םיביכרה לכ *.דבלב ןפי וא/ו ב""הרא      
המיאתמ הניקת ילעבו תרכומ תרצותמ היהי      
    EC םיביכרה לכ תא וללכי תומלצמה.ע""ש וא  
עורז שרדתו ןכתי( הנקתהל םישרדנה      
תא תוללוכ הז קרפב תודובעה".)םוד תומלצמל      
הרוצב ס"מטה תכרעמ תלעפהל שרדנה לכ      
םע הבולישו היצרגטניא עוציב ללוכ ,האלמ      
הצירפ יוליגו החטבא ,הסינכ תרקבל תכרעמ      
יציפקמ םיעורא( הז טקייורפב תראותמה      
.)'וכו תומלצמ      
      
.םיצורע  RVN 42 תיאמצע הטלקה תכרעמ     36.04.0002
DIAR רקב תללוכ .spbM483 דוביע בצק      
. DIAR 06/05/01/6/5/1/0. ב ךמותה ,הנבומ      
תכמות .ISCSi ו SAS ינוציח ןוסחאל רוביח      
1 .לסקיפ הגמ 21 היצולוזר דע תומלצמה      
.תודרפנ תשר תוסינכ ינש .IMDH תואיצי      
.א"כ BT6 דע לש חפנב םיקסיד 4 דעב תכמות      

                    1.00 .א"כ BT4 חפנב םיקסיד 4 םע תקפוסמ 'חי   
      
      
      

40.63.10 קרפ תתב הרבעהל        
056/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     056 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
השדע ,לסקיפ הגמ 4 תינוציח רוניצ המלצמ     36.04.0003
,BD021RDW , מ"מ 21-7.2 תילמשח םוז      
תרצותמ רטמ 06-ל ארפניא הרואת חווט      

                   11.00 .AMIP תיבמ auhaD 'חי   
      
היצולוזר . הליל/םוי  PI M4 הפיכ ינימ תמלצמ     36.04.0004
    p0291X0801. תללוכ .מ"מ6.3 השדע  
    bd021( RDW( רטמ 02 קחרמל א"א תרואת.  
OMCnacs ןשייח .66PI םימ תנגומ      

                   10.00 .01KI תילדנאו יטנא evissergorp S 'חי   
      

                   21.00 רוניצ/הפיכ תמלצמל הילת ןקתמ 'חי  36.04.0005
םוליצ תכרעמ 40.63 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

החטבא תומלצמו החטבא תכרעמ 63 כ"הס          
057/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     057 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  73 ק ר פ       
      
ז כ ר מ ל  ת ו ר ע ה  10.73 ק ר פ  ת ת       
      
תכרעמ לש ,הלעפהו רוביח ,הנקתה ,הקפסא      
תכרעמ תנקתהל תויחנה חפסנ י"פע הקעזאה      
םילבכ תוברל ,ףרוצמה תויומכ בתכו הקעזא      
,תולעת , רבעמ תואספוק ,רזע ירזיבא )טוויח(      
תכרעמה תלעפהל שרדנה רתיה לכו תרנצ      
. ליעל ךמסמה י"פע      
      
לכ תא םג תללוכ ןלבקה תעצהב ריחמה      
לכ תא םג ללוכ ןכו תוולנה תודובעהו םיביכרה      
,תכרעמה לעפהו רוביחל םישרדנה םילבכה      
הז ךמסמב תוניוצמ ןניאש ןיבו תוניוצמ םא ןיב      
רומאה י"פע תכרעמה ליעפהל תנמ לע לוכהו      
.תויומכה בתכבו ךמסמב      
      
ןיב ,תונתשהל היושע תכרעמב םיאלגה תומכ      
יכרצל םאתהב ,התחפה וא/ו תפסותב םא      
י"פע היהי יפוסה םולשתה בושיח .ןימזמה      
לעופב וקפוסו ונקתוהש תויומכה      
      
קית תריסמ ללוכ תכרעמה יליעפמל הכרדה       
.תכרעמ      
      
גיצנ י"ע וכרעיש הלבק תוקידבב תופתתשה      
. ןימזמה      
      
יביכרמ לכל האלמ הקוזחתו תוירחא תנש       
.ןיקתה הלועפתו תכרעמה      
      
ירושרש/ףיכרמ תורוניצ :תללוכ הדובעה      
הדובעה עוציב םשל םישרדנה םיחודיקו      
      
תינכותב חלשי םירזיבאה לש יפוסה םמוקימ      
לש יוויל ללוכ ,זרכמב הכוזה ןלבקל הדובע      
.ןוגימה ץעוי      
      
לכל םאתהב ויהי עוציבהו ןונכתה תודובע לכ      
,התואנ תיעוצקמ הדובעב ,םילבוקמה םינקתה      
תויושרה תונקתלו קוחה תוארוהל םינמאנ      
.תומיאתמה      
      
ידי-לע הלבק תוקידב הנכרעת תודובעה םויסב      
וא עצבמה יאנכטה תופתתשהב ןימזמה גיצנ      
.ןלבקה םעטמ רחא יאנכט      
      
      
      

10.73.10 קרפ תתב הרבעהל        
058/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     058 דנומ לתב טרופס םלוא

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
תקפסא רחאל קרו ךא ךרעית ליעל הקידבה      
רוביח רושיאו ינכטה דועיתה ,תוקידבה ףד      
תרטשמ י"ע רשואמ יחרזא דקומל תכרעמה      
,םירוזא תמישר ליכי תוקידבה ףד ,לארשי      
תרושקת יזוכירו הלעפה ידוק ,םירודמל הקולח      
      
וק ףוס דגנ ןיקתהל שי םיינוציחה םיאלגה לכב      
      
ללוכ אלמ דועית םע קפוסת הקעזאה תכרעמ      
תכרעמ קית      

זכרמל תורעה 10.73 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונוש 73 כ"הס          

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע כ"הס        
059/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     059 דנומ לתב טרופס םלוא

הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ב י ח ל  ת ו נ כ ה ו  ץ ו ח  ת ר ו א ת  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח       
      
0.8 ק ר פ  ת ת  00.80 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      

0.8 קרפ תת 00.80 כ"הס          

      
ת ו נ כ ה  03.80 ק ר פ  ת ת       
      
תרושקית תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תריפח     08.30.0005
יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח      
בחורו מ"ס 09 דע קמועב הלעתה .המדא      

                  120.00 .מ"ס 06-04 רטמ   
      
ללוכ ,אשד/ןנוגמ רוזאב הריפחל ריחמ תפסות     08.30.0025

                   20.00 .םתומדקל םייפוסה חטשה ינפ תרזחה רטמ   
      
תקמעה רובע הביצח וא הריפחל ריחמ תפסות     08.30.0030

                   50.00 )מ"ס 09 םוקמב( מ"ס 051 קמועל דע הריפחה רטמ   
      
רובע הביצח וא/ו הריפחל ריחמ תפסות     08.30.0035

                   20.00 .מ"ס 08 בחורל דע הריפחה תבחרה רטמ   
      
מ"ס 06-04 בחורב ליבש / הכרדמ תחיתפ     08.30.0105
תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
יפל עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח ללוכ      
תרזחהו ליבש/הכרדמ ןוקית ,חקפמה תויחנה      

                   50.00 ותומדקל בצמה רטמ   
      
ילבכ תסינכל הרקיתב וא/ו ריקב רבעמ תחיתפ     08.30.0110
,4" דע רטוקב C.V.P לוורש תנקתהו למשח      
בצמה תרזחהו תומיטא ,עבצ ,חיט ינוקית ללוכ      

                    2.00 'פמוק .ותומדקל  
תונכה 03.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

060/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     060 דנומ לתב טרופס םלוא

הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  13.80 ק ר פ  ת ת       
      
טקיורפב תודוסיה לש תודיחיה לכ יריחמ      
רוטקורטסנוק רושיא םיללוכ      
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.31.0020
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

                    7.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     08.31.0025
ללוכ הביצח /הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      

                    4.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
תשוחנ ספ יושע םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.31.0375
םע ,מ"מ 04 בחור מ"מ 4 יבוע מ"ס 05 ךרואב      

                    1.00 הקראה יכילומ תורבחתהל םיגרב 8 'חי   
      
/ ח"ח םינומ רליפל הרקת ללוכ ןוטב תחמוג     08.31.0455
ע"ש וא "ןופצ יסקופ" G+061-F םגד  היזכרמ      
מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 061 םינפ בחור :תודימב      
,ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 06 קמוע      

                    2.00 .סוסיב 'חי   
      
/ ח"ח םינומ רליפל הרקת ללוכ ןוטב תחמוג     08.31.0470
ע"ש וא "ןופצ יסקופ" G+612-F םגד  היזכרמ      
מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 612 םינפ בחור :תודימב      
,ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 06 קמוע      

                    1.00 .סוסיב 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     08.31.9000
עבורמ וא מ"ס 08 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

                    7.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     08.31.9010
וא מ"ס 001 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

                    5.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע עבורמ 'חי   
ץוח תרואתל תונכה 13.80 כ"הס          

      
ם י ל י ב ו מ ו  ם י ל ו ו ר ש  23.80 ק ר פ  ת ת       
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב  תרנצה לכ      
.ינקת ןומיס טרסו      
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.32.0020
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק      

                   80.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
      

23.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
061/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     061 דנומ לתב טרופס םלוא

הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.32.0030
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק      

                  310.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.32.0035
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 011 רטוק      

                  100.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
,מ"מ 001X001 תודימב ןבלוגמ חפמ הלעת     08.32.0200

                   10.00 חפ הסכמ ללוכ רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.32.9000
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 061 רטוק      

                   45.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
םיליבומו םילוורש 23.80 כ"הס          

      
ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  33.80 ק ר פ  ת ת       
      
תא ללוכ אל םיכילומהו םיבלכה ריחמ :הרעה      
תרנצה      
      
ךתחב )YX2AN )EPLX םוינימולא לבכ     08.33.0280

                   50.00 ר"ממ 042X4 רטמ   
םילבכו םיכילומ 33.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ר ב ח ל  ת ו נ כ ה  83.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנכומ הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצמ לוורש     08.38.0010
יבועו 6" רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ ,01 גרד מ"מ 2.6 ןפוד      

                    5.00 .ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8 רטמ   
      
ללוכ ,למשח תרבח רליפל סיסב תבכרה     08.38.0115
לכה רזע דויצ ,ןוטיב ,למשחה ינסחממ הלבוה      

                    1.00 .למשחה תרבח תושירד יפל 'חי   
      
תרצות  ןיירושמ  רטסאילופמ  למשח  חול     08.38.0120
ללוכ מ"ס 06/06/08 תודימב  ע"וש  וא רבנע      
,הריבצ יספ  ,םיימינפ  חפ ילנפ ,חולה הנבמ      

                    1.00 דויצה לכו טוליש ,םיקדהמ 'חי   
למשח תרבחל תונכה 83.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

062/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     062 דנומ לתב טרופס םלוא

הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  09.80 ק ר פ  ת ת       
      
,1 קלח 9141 ןקתל ומיאתי למשחה תחול לכ      
תוקידבבו סופיט תוקידבב וקדבנש תוחול(      
רתיה לעב היהי חולה ןרצי .)תויקלח סופיט      
ןקתה יפל למשח תוחול רוציל םינקתה ןוכממ      
.רפמא 036 דע ,I המר ,ל"נה      
      

                    1.00 OSI-4 תדיחי 'חי  08.90.0050
      
ןוראמ יונב ינוציח למשח חולל הנבמ     08.90.0052
תומיטא תגרדב ,ןוגג ,תלד םע רטסאילופ      
    55PI תואספוק וכותבו תוחפל IC םכותבש  
,הריבצ יספ ,למשחה ירזיבא לכ ונקתוי      
.חולה דויצו ירזיבא רתי לכו ,טוויח ,םיקדהמ      
ר"מ 15.0-מ לדוגב ,השירד יפל חולה תודימ      

                    1.00 'פמוק ר"מ 1 דע  
      
תיטנגמ הנגה םע A004 יזאפ-תלת ת"מאמ     08.90.0126
לויכ םוחת םע תלייכתמ תימרט הנגהו      

                    1.00 תוחפל AK53 קותינ רשוכ ,)A)004-003 'חי   
      
)C.T( קוחרמ חתמ תקספה לילס תפסות     08.90.0160

                    1.00 A036 דע ת"מאמל 'חי   
      
עוציב תוברל י"חח תרוקיבל ןקתמה תנכה     08.90.9000

                    1.00 'פמוק . םהב לופיטו תולקת רותיא  , תוקידב  
      
בתכב חקפמה תויחנה יפל י'גרב הדובע תועש     08.90.9001

                   25.00 ךמסומ יאלמשח לש ע"ש   
      

                   50.00 יאלמשח .ע לש ךא ל"נכ ע"ש  08.90.9002
      
לכ ןוקתו למשח ןקתמל ךמסומ קדוב תקידב     08.90.9004
חתמל רוביח רושיא תלבקל דע דע םייוקילה      

                    1.00 'פמוק למשח תרבחמ  
      
דגנ םוטיאל ימוג ללוכ הליענ םע חפ תותלד     08.90.9005

                    2.00 םימה תסינכ ר"מ   
למשח תוחול 09.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 כ"הס          
063/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     063 דנומ לתב טרופס םלוא

הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  ת ו ד ו ב ע  81 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ת ו ד ו ב ע  03.81 ק ר פ  ת ת       
      
80 קרפב ומלושי הריפחה יפיעס :הרעה      
      
יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     18.30.0030
05 רטוקב )5.31 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

                   30.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     18.30.0050
05 רטוקב )11 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

                   30.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      

                  130.00 4.0X2X05 יל'ג לבכ גוז רטמ  18.30.0095
      
תרושקת יתורש רובע הרקת ללוכ ןוטב תחמוג     18.30.0500
לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 09 םינפ בחור : תודימב      
,מ"ס 04 קמוע ,מ"ס 022 )עקרקל תחתמו      
יפל לכה ,ןויז ,סוסיב , הביצח/הריפח ללוכ      

                    2.00 .ןונכת 'חי   
תרושקת תודובע 03.81 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תרושקת תודובע 81 כ"הס          
064/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     064 דנומ לתב טרופס םלוא

הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ס י ר ה ו  ק ו ר י פ  ת ו ד ו ב ע  42 ק ר פ       
      
רוסינ תוברל  םייק טרופס שרגמב ףוציר קוריפ     24.0010
ךפש םוקמל תלוספה יוניפ ללוכ  טלפסאה      

                  100.00 .רשואמ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הסירהו קוריפ תודובע 42 כ"הס          
065/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     065 דנומ לתב טרופס םלוא

הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ב י ח ל  ת ו נ כ ה ו  ץ ו ח  ת ר ו א ת  63 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח       
      
0.8 ק ר פ  ת ת  00.63 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      

0.8 קרפ תת 00.63 כ"הס          

      
ת ו נ כ ה  03.63 ק ר פ  ת ת       
      
תרושקית תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תריפח     36.30.0005
יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח      
בחורו מ"ס 09 דע קמועב הלעתה .המדא      

                  300.00 .מ"ס 06-04 רטמ   
      
ללוכ ,אשד/ןנוגמ רוזאב הריפחל ריחמ תפסות     36.30.0025

                   20.00 .םתומדקל םייפוסה חטשה ינפ תרזחה רטמ   
      
תקמעה רובע הביצח וא הריפחל ריחמ תפסות     36.30.0030

                   50.00 )מ"ס 09 םוקמב( מ"ס 051 קמועל דע הריפחה רטמ   
      
רובע הביצח וא/ו הריפחל ריחמ תפסות     36.30.0035

                   50.00 .מ"ס 08 בחורל דע הריפחה תבחרה רטמ   
      
מ"ס 06-04 בחורב ליבש / הכרדמ תחיתפ     36.30.0105
תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
יפל עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח ללוכ      
תרזחהו ליבש/הכרדמ ןוקית ,חקפמה תויחנה      

                  200.00 ותומדקל בצמה רטמ   
      
ילבכ תסינכל הרקיתב וא/ו ריקב רבעמ תחיתפ     36.30.0110
,4" דע רטוקב C.V.P לוורש תנקתהו למשח      
בצמה תרזחהו תומיטא ,עבצ ,חיט ינוקית ללוכ      

                    2.00 'פמוק .ותומדקל  
תונכה 03.63 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

066/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     066 דנומ לתב טרופס םלוא

הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  13.63 ק ר פ  ת ת       
      
טקיורפב תודוסיה לש תודיחיה לכ יריחמ      
רוטקורטסנוק רושיא םיללוכ      
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     36.31.0020
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

                    8.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     36.31.0025
ללוכ הביצח /הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      

                   11.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
תשוחנ ספ יושע םילאיצנטופ תאוושה ספ     36.31.0375
םע ,מ"מ 04 בחור מ"מ 4 יבוע מ"ס 05 ךרואב      

                    1.00 הקראה יכילומ תורבחתהל םיגרב 8 'חי   
      
/ ח"ח םינומ רליפל הרקת ללוכ ןוטב תחמוג     36.31.0455
ע"ש וא "ןופצ יסקופ" G+061-F םגד  היזכרמ      
מ"ס 022 הבוג ,מ"ס 061 םינפ בחור :תודימב      
,ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס 06 קמוע      

                    2.00 .סוסיב 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     36.31.9000
עבורמ וא מ"ס 08 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

                    8.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     36.31.9010
וא מ"ס 001 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

                   11.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע עבורמ 'חי   
ץוח תרואתל תונכה 13.63 כ"הס          

      
ם י ל י ב ו מ ו  ם י ל ו ו ר ש  23.63 ק ר פ  ת ת       
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב  תרנצה לכ      
.ינקת ןומיס טרסו      
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     36.32.0020
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק      

                  700.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
,מ"מ 001X001 תודימב ןבלוגמ חפמ הלעת     36.32.0200

                   10.00 חפ הסכמ ללוכ רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     36.32.9000
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 061 רטוק      

                 1500.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
םיליבומו םילוורש 23.63 כ"הס          

      
067/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     067 דנומ לתב טרופס םלוא

הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  33.63 ק ר פ  ת ת       
      
תא ללוכ אל םיכילומהו םיבלכה ריחמ :הרעה      
תרנצה      
      
ךתחב )YX2AN )EPLX םוינימולא לבכ     36.33.0280

                 1100.00 ר"ממ 021+042X3 רטמ   
םילבכו םיכילומ 33.63 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ר ב ח ל  ת ו נ כ ה  83.63 ק ר פ  ת ת       
      
הנכומ הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצמ לוורש     36.38.0010
יבועו 6" רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ ,01 גרד מ"מ 2.6 ןפוד      

                    5.00 .ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8 רטמ   
      
ללוכ ,למשח תרבח רליפל סיסב תבכרה     36.38.0115
לכה רזע דויצ ,ןוטיב ,למשחה ינסחממ הלבוה      

                    1.00 .למשחה תרבח תושירד יפל 'חי   
      
תרצות  ןיירושמ  רטסאילופמ  למשח  חול     36.38.0120
ללוכ מ"ס 06/06/08 תודימב  ע"וש  וא רבנע      
,הריבצ יספ  ,םיימינפ  חפ ילנפ ,חולה הנבמ      

                    1.00 דויצה לכו טוליש ,םיקדהמ 'חי   
למשח תרבחל תונכה 83.63 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  09.63 ק ר פ  ת ת       
      
,1 קלח 9141 ןקתל ומיאתי למשחה תחול לכ      
תוקידבבו סופיט תוקידבב וקדבנש תוחול(      
רתיה לעב היהי חולה ןרצי .)תויקלח סופיט      
ןקתה יפל למשח תוחול רוציל םינקתה ןוכממ      
.רפמא 036 דע ,I המר ,ל"נה      
      
תו/ןוראמ יונב ינוציח למשח חולל הנבמ     36.90.0010
תומיטא תגרדב ,ןוגג ,תו/תלד םע רטסאילופ      
    55PI תואספוק וכותבו תוחפל IC םכותבש  
,הריבצ יספ ,למשחה ירזיבא לכ ונקתוי      
.חולה דויצו ירזיבא רתי לכו ,טוויח ,םיקדהמ      
ר"מ 10.1-מ לדוגב ,השירד יפל חולה תודימ      

                    1.00 'פמוק ר"מ 5.1 דע  
      
תיטנגמ הנגה םע A0521 יזאפ-תלת ת"מאמ     36.90.0020
לויכ םוחת םע תלייכתמ תימרט הנגהו      

                    1.00 תוחפל AK05 קותינ רשוכ ,)A)0521-036 'חי   
      
דע ת"מאמל יעיבר בטוק רובע תפסות     36.90.0030

                    1.00 3x1250A 'חי   
      
      

09.63.20 קרפ תתב הרבעהל        
068/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     068 דנומ לתב טרופס םלוא

הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
)C.T( קוחרמ חתמ תקספה לילס תפסות     36.90.0040

                    1.00 A0001 דע ת"מאמל 'חי   
      

                    1.00 OSI-4 תדיחי 'חי  36.90.0050
      
עוציב תוברל י"חח תרוקיבל ןקתמה תנכה     36.90.9000

                    1.00 'פמוק . םהב לופיטו תולקת רותיא  , תוקידב  
      
בתכב חקפמה תויחנה יפל י'גרב הדובע תועש     36.90.9001

                   25.00 ךמסומ יאלמשח לש ע"ש   
      

                   50.00 יאלמשח .ע לש ךא ל"נכ ע"ש  36.90.9002
      
רוביח ךרוצל םייק י"חח רוביח קוריפ / קותינ     36.90.9003
םואת , הנמזה תחיתפ ללוכ ישאר למשח חול      
רוביח , קותינה תויולע םולשתו י"חח םע      

                    1.00 'פמוק ןקתמל י"חח תרוקיב תרבעהו  
      
לכ ןוקתו למשח ןקתמל ךמסומ קדוב תקידב     36.90.9004
חתמל רוביח רושיא תלבקל דע דע םייוקילה      

                    1.00 'פמוק למשח תרבחמ  
      
דגנ םוטיאל ימוג ללוכ הליענ םע חפ תותלד     36.90.9005

                    2.00 םימה תסינכ ר"מ   
למשח תוחול 09.63 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 63 כ"הס          
069/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     069 דנומ לתב טרופס םלוא

הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  ת ו ד ו ב ע  73 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ת ו ד ו ב ע  03.73 ק ר פ  ת ת       
      
80 קרפב ומלושי הריפחה יפיעס :הרעה      
      

                  130.00 4.0X2X05 יל'ג לבכ גוז רטמ  37.30.0095
תרושקת תודובע 03.73 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תרושקת תודובע 73 כ"הס          
070/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     070 דנומ לתב טרופס םלוא

הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  83 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ר ב ח  ת ו ר ק י ב  10.83 ק ר פ  ת ת       
      
ךרוצל תרושקתו למשח תודובעל בצקה     38.01.0001
תרבח תרוקיב םיקה רפסה תיב הנבמ תרבעה      

                    1.00 'פמוק למשח  
למשח תרבח תורקיב 10.83 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונוש 83 כ"הס          
071/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     071 דנומ לתב טרופס םלוא

הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
00.00 ק ר פ  ת ת  00.04 ק ר פ  ת ת       
      
לכ ,תויומכה בתכב בתכנ אל םא םג .א      
הולנה ינכטה טרפמב םינותנהו םיטורפה      
יפיצפסה ףיעסה עוציבב ןלבקה תא םיבייחמ      
.קרפ ותוא ךותמ      
      
יפל אוה תויומכה בתכב רומאה לכ .ב      
.רתאב חקפמה תוארוהו םיטרפה ,תוינכותה      
      
לכ תא םיללוכ ןלבקה לש הדיחיה יריחמ .ג      
.םיטרפבו תוינכותב טרופמב רומאה      
      
טרפמבו תוינכותב עיפומש הרעה וא ףיעס .ד      
ותוא םיאור תויומכה בתכב דרפנב עיפומ וניאו      
תמיתח רחאל .םיאתמה עוציבה ףיעסב לולכ      
ןינעב תורעהו תונעט לכ  ולבקתי  אל  רזוחה      
.הז      
      
הלועפ וא הריפח תלועפ לכ עוציב ינפל.ה      
בתכב םירושיא  לבקל  ןלבקה  גאדי ,תרחא      
לע תושרב םינוממהו קזב ,למשחה תרבחמ      
ןלבקה תעצה יריחמב ומלוגי ל"נה ,תויתשתה      
.ןניגב דרפנב םלושי אל      

00.00 קרפ תת 00.04 כ"הס          

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
םייק יפרגופוט בצממ יולימו הביצח וא/ו הריפח     40.02.0007
-םיעצמה תיתחתל דעו ןנכותמו יוצר בצמל      
רפעה תרבעה ללוכ דבלב הריפחל ריחמה      
וא יולימה יחטשב וקודיהו ורוזיפ ,רופחה      
םאתהב לכה .מ"ק 5  לע הלוע וניאש קחרמל      

                 1800.00 .רתאב חקפמה תוארוהו תינכותל ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.04.20 קרפ תתב הרבעהל        
072/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     072 דנומ לתב טרופס םלוא

הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
רוזיפ הקפסא :תללוכ הדובעה - תיננג הרמח     40.02.0045
002 הפנ תוכיאב תיננג הרמח  לש רושיו      
מ"ס 04 לש הבכשב הירופו הלק ,51%      
תינכותה יפל ,םיעופיש תריציל ,תוחפל      
קפוסת הרמחה .ןנכתמה תוארוהל םאתהבו      
וא םינגה 'חמ להנמ י"ע רשואמו עודי רוקממ      
ןיטולחל היקנ היהת הרקמ לכבו  חקפמה      
היבשע לש םיפנע יקלח וא ,םיערז ,תועקפמ      
בשע וא תילבי ,םיעקפה אמג ןוגכ תיתנש בר      
דרטמל ךופהל לוכי וחומיצ םע רשא רחא      
לש יוניפו הריפח תללוכ הדובעה . יתקוזחת      
תוחפל מ"ס 04 יבועב תמייק תיתשת תבכש      
םיחישו אשד ללוכ תמייק הייחמצ תרסה וא/ו      
םתקחרהו הפשאו תלוספ לכמ רתאה יוקינו      
ןלבקה לע .חקפמה תוארוהל םאתהב רתאהמ      
לע רתאב חקפמה תאמ בתכב רושיא  לבקל      

                   80.00 חה תויאשמ תומכ ק"מ   
רפע תודובע 20.04 כ"הס          

      
ת ו ב ח ר  ,ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  30.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ ו       
      
"הטקש הנייס" תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.03.0026
-6/5.22/5.7 "דתי" ןבאו 6/51/51 תודימב      
לוח תבכש רוזיפו הקפסא : תללוכ הדובעה      
ףוציר ינבא תחנהו הקפסא ,מ"ס 4 יבועב      
יבועב 'א גוס עצמ תיתשתו , ןקת לעב ןרצימ      
הריפח ללוכ רקובמ קודיה רחאל מ"ס 03      
יפל ףדוע רמוח יוניפו "ךרד תרוצ" תנכהל      
עבצ .רתאב חקפמה תוארוה יפלו ךרוצה      
םיעבצ 4( ןנכתמה תריחב יפל ףוצירה תמגודו      
תינכתה ,טרפה יפל לכה .)ןבל 51 % םכותמ      

                 1000.00 .ןנכתמה תוארוהו ר"מ   
      
:תללוכ הדובעה -תישושימ הארתה חטשמ     40.03.0075
תוטילב םע םירויעל ןומיס ינבא תחנהו הקפסא      
לוח תבכש לע,ןקת לעב ןרצימ ,מ"ס 6/02/02       
תיתשתו 'א גוס עצממ תיתשת ,מ"ס 4 יבועב      
קודיה רחאל  מ"ס 03 יבועב 'א גוס עצמ      
יוניפו "ךרד תרוצ" תנכהל הריפח ללוכ .רקובמ      
חקפמה תוארוה יפלו ךרוצה יפל ףדוע רמוח      
עבצ .תיתשה קודיה תללוכ הדובעה .רתאב      
טרפ האר .ןנכתמה תריחב יפל ףוצירה      

                    3.50 .תוגרדמה ר"מ   
      
      
      
      

30.04.20 קרפ תתב הרבעהל        
073/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     073 דנומ לתב טרופס םלוא

הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
הקפסא :תללוכ הדובעה - תיננג הפש ןבא     40.03.0222
לעב ןרצימ 001/01/02 תיננג הפש ןבא תחנהו      
בגו סיסב תללוכ הדובעה .ףוצירה הבוגב ןקת      
לכה .םילגועמ םיוקו תוניפ דוביע ללוכ ןוטב      
.רתאב חקפמה תוארוהו טרפה ,תינכותה יפל      

                  100.00 .7-.ש.א טרפ האר .תירכרוכ - הפשה ןבא עבצ רטמ   
      
הדובעה - תצרוחמ הגרדמ טנמלאמ הגרדמ     40.03.0300
תצרוחמ הגרדמ תבכרהו הקפסא : תללוכ      
תוארוה יפל וא ףוצירה ןווגב 71/53/03      
תמלשה ללוכ ריחמה .טרפ האר .ןנכתמה      

                   60.00 .ףוצירה רטמ   
תוגרדמו תובחר ,תוכרדמ ,םיליבש 30.04 כ"הס          

      
ת ו ר ד ג  ,ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  40.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ע ל ס מ ו       
      
הקפסא :תללוכ הדובעה - ןוטבמ ריק תיינב     40.04.0037
ןוטב ידומע ,ןויז ללוכ 03 - ב ןוטב ריק תינבו      
תודוסיל הריפח תללוכ הדובעה ,ןכ ומכ .דוסיו      
גוס עצמ לש רוזיפו הקפסא ,רמוחה תרזחהו      
טרפה ,תינכותה יפל לכה .הזר ןוטבו 'א      

                   39.00 .רתאב חקפמה תוארוהו ק"מ   
      
רפסה תיבב תוריקה תאמגודב ןבא יופיח     40.04.0151
הדובעה - תוריקל תתתוסמו תרסונמ םייקה      
תיב תאמגודב ןבא יופיחו הקפסא :תללוכ      
טיט יבג לע השעת ןבאה תחנה .םייקה רפסה      
יפל לכה .דנוב.י'ג.יב סיסב לע ןבל טלמ םע      

                  500.00 .רתאב חקפמה תוארוהו טרפה ,תינכתה ר"מ   
      
הדובעה - תתתוסמו תרסונמ ןבאמ גניפוק     40.04.0185
תרסונמ ןבאמ גניפוק תנקתהו הקפסא :תללוכ      
השעת ןבאה תחנה .מ"ס 5.7 יבועב תתתוסמו      
.דנוב.י'ג.יב סיסב לע ןבל טלמ םע טיט יבג לע      

                  215.00 .חקפמה תוארוהו טרפל ,תינכותל םאתהב לכה רטמ   
      
שרגמב קרופש טלפסאה תודובע תמלשה     40.04.0187
םיעצמ ללוכ  םייקה טלפסאה תמגודכ טרופסה      
םייקה טלפסאל תויורבחתהו 'א גוס םיקדוהמ      

                  100.00 .שרגמב ר"מ   
תועלסמו תורדג ,םיכמות תוריק 40.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

074/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     074 דנומ לתב טרופס םלוא

הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ז ו ק נ  70.04 ק ר פ  ת ת       
      
תנקתהו הקפסא תללוכ הדובעה -זוקינ רוניצ     40.07.0021
דע קמועב םתחנהו,"8 רטוקב c.v.p.  תורוניצ      
יולימ,הביצח\\הריפח תללוכ הדובעה .'מ2      
יוסיכ,קודיה ללוכ לוח תפיטעו ירלונרג רמוחב      
.םייק זוקינ רוניצל וא זוקינ יאתל תורבחתהו      
יפ לע השעת הדובעה .םלשומ לכה      

                   50.00 .רתאב חקפמה תוארוהו טרפה,תינכתה רטמ   
      
הדובעה -דבכ סמועל םילופכ הטילק יאת     40.07.0041
םילופכ הטילק יאת תנקתהו הקפסא :תללוכ      
תבשותו תשר וללכי םיאתה .ןייוזמ ןוטבמ      
יפל ,D-004 הקידב סמועל לזרב תקיצימ      
דע הביצח /הריפח תללוכ הדובעה .ןקתה      
רמוחב יולימ ,תיתש קודיה ,'מ 5.1 קמוע      
תורונצל תויורבחתה ,קדוהמ לוח / ירלונרג      
,תינכתל םאתהב לכה .זוקנ יאתל ןוטבמ זוקנ      

                    2.00 .רתאב חקפמה תוארוהלו טרפל 'חי   
      
תנקתהו הקפסא :תללוכ הדובעה - תרוקיב את     40.07.0065
אתה .מ"ס 001x001 תודימב  תרוקיב את      
ןושמש" םגד ,ןוט 52 לזרב תקיצימ הסכמ ללוכ      
ע"ש וא ,תושרה למס  תא  ללוכה  ,"עבורמ       
ללוכ  ,'מ 0.2 דע קמועב ןקתוי אתה .רשואמ      
יולימ ,תיתש קודיה ,הביצח/הריפח      
םלשומ  לכה .םיקדוהמ לוח תפיטע/ירלונרג      

                    1.00 .רתאב חקפמה תוארוהו טרפה ,תינכתה  יפל 'חי   
זוקנ 70.04 כ"הס          

      
ם י נ ו ש  ם י ט ר פ  80.04 ק ר פ  ת ת       
      
:תללוכ הדובעה -ץעו תכתממ - ןג ילספס     40.08.0019
"םי - לג" םגד תכתממ  לספס תקיציו הקפסא      
ע"ש וא 5801 יגולטק 'סמ אכירא םחש תרצות      
חקפמה תוארוהו ,טרפה יפל לכה .רשואמ      

                    9.00 .רתאב 'חי   
      
הקפסא :תללוכ הדובעה - "רתכ" םגד היזרב     40.08.0047
היזרבה ."אכירא םחש" תרצות היזרב תנקתהו      
הקיפס תסוו םע ,ןגומ ץחל  זרב - תללוכ      
ילג  םוסחמ  םע  זוקינ תכרב ,יטמוטוא      
זרב ללוכה תכרעמ שאר זגראו ץוח  תויזרבל      
תללוכ הדובעה .ץחל ןיטקמו ןנסמ ,ישאר      
םוקימל בורקה םייק םימ רוקמל היזרבה רוביח      

                    1.00 .6  גרד 52 רטוק ןליתאילופ וק י"ע תויזרבה 'חי   
      
תבכרהו הקפסא :תללוכ הדובעה - ןותפשא     40.08.0059
וא אכירא םחש תרצות "ןויבס" םגד ןותפשא      

                    4.00 .טרפ האר .5503 ט"קמ רשואמ ע"ש 'חי   
80.04.20 קרפ תתב הרבעהל        

075/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     075 דנומ לתב טרופס םלוא

הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
הקפסא :תללוכ הדובעה - תוגרדמל די זחאמ     40.08.0118
תינכותה יפל תוגרדמל די דחאמ תנקתהו      
יקלח לכ.ןנכתמה תוארוה יפל  ע"ש  וא  טרפהו      
ןקת יפל םח ןוולגב םינוולוגמ ויהי תכתמה      
,ןווליגה ינפל השעי ךותירה .819 'סמ ילארשי      
,תוקבדה תעינמל ידועי עונישב השעי חולשמה      
דיה זחאמ,ןורקימ 56 תוחפל היהי ןווליגה יבוע      
עבצ(hsawmirp  גוסמ הנכה עבצב עובצ היהי      
תריחב יפ לע עבצב םיימעפ עבציו )דוסי      
תוארוהו טרפה ,תינכתה יפל לכה .ןנכתמה      

                   25.00 .רתאב חקפמה רטמ   
      
הקפסא :תללוכ הדובעה - ןוחטב הקעמ     40.08.0131
םגד " מ"ס 011 הבוגב ןוחטב הקעמ תנקתהו      
תינכותה יפל "ילרוא תורדג" תרצות "תרנכ      
יקלח לכ.ןנכתמה תוארוה יפל ע"ש וא טרפהו      
ןקת יפל םח ןוולגב םינוולוגמ ויהי תכתמה      
,ןווליגה ינפל השעי ךותירה .819 'סמ ילארשי      
,תוקבדה תעינמל ידועי עונישב השעי חולשמה      
הקעמ ,ןורקימ 56 תוחפל היהי ןווליגה יבוע      
גוסמ הנכה עבצב עובצ היהי ןוחטיבה      
    hsawmirp)לע עבצב םיימעפ עבציו )דוסי עבצ  
טרפה ,תינכתה יפל לכה .ןנכתמה תריחב יפ      

                   65.00 . טרפ האר .רתאב חקפמה תוארוהו רטמ   
      
הקפסא :תללוכ הדובעה - בכר תינחל רעש     40.08.0138
תינכת יפל בחורב בכרל הסינכ רעש תנקתהו      
הנכהו תמייקה רדגה תמגודכ 'מ 1.1 הבוגבו      
טרפהו תינכותה יפל לכה ,תילמשח החיתפל      
ןוולגב םינוולוגמ ויהי תכתמה יקלח לכ.ףרוצמה      
תריחב י"פע עבצב רונתב םיעובצו םח      

                    2.00 .ןנכתמה 'חי   
      
:תללוכ הדובעה - תודסומ רדגל הסינכ רעש     40.08.0152
רדגל םאתהב הסינכ רעש תנקתהו הקפסא      
יקלח לכ.תילמשח החיתפל הנכהו 'מ 2 הבוגב      
םיעובצו םח ןוולגב םינוולוגמ ויהי תכתמה      

                    1.00 .טרפ האר.ןנכתמה תריחב י"פע עבצב רונתב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

80.04.20 קרפ תתב הרבעהל        
076/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     076 דנומ לתב טרופס םלוא

הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
הדובעה - ןוטב יגירס םע םיצע תעיטנל הדמע     40.08.0208
לדוגב ןוטב גירס תנקתהו הקפסא : תללוכ      
    021x021 תללוכ הדובעה-ףוצירה עבצב מ"ס:  
מ"ס 001X001X001 העיטנל רוב תריפח      
הרמחב רובה יולימ ,רופחה רפעה קוליסו      
רוזיפו הקפסאו ןוטב תרוגח תקיצי ,הלק תיננג      
-COL םישרוש ליבגמו )מ"מ 02( "הילופ" ץצח      
    BIR 01 יבועב רוחש עבצב 4-02 ףוט תבכשו  
םייקה ףוצירה תמאתה תללוכ הדובעה .מ"מ      
תוינכתה ,טרפה יפל לכה .ךרוצה יפל המוגל      

                    3.00 .רתאב חקפמה תוארוהו 'חי   
םינוש םיטרפ 80.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותיפ תודובע 04 כ"הס          
077/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     077 דנומ לתב טרופס םלוא

הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה ל י ת ש ו  ה ע י ט נ  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
:תללוכ הדובעה - 9 לדוג עזג יבצועמ םיצע     41.01.0035
.המדאהמ עזג יבצועמ םיצע תעיטנו הקפסא      
לע תרשואמו תרכומ הלתשממ וקפוסי םיצעה      
תמדאמ םיצעה תאצוה .םינג 'חמ להנמ ידי      
"סונוק" יניכס תועצמאב השעת הלתשמה      
םישרושה שוג רשאכ וקפוסי םיצעה .םידחוימ      
תשרמ הלסלס ךותב ןגומו הטוי דב ףוטע      
לדוגב העיטנ תורוב תחיתפ .תכתמ      
עזג ילעב ויהי םיצעה  .מ"ס  001/08/08      
02 - כ הדידמה תדוקנ .תוחפל 0.3" רטוקב      
רובה תיתחתב רזפל שי  .עקרקה ינפמ מ"ס      
השעת העיטנה .רשועמ ןגיתפוכ ןשד ילד 2/1      
,םקמוע תיצחמל דע םימב תורובה יולימ ךות      
.תיננג הרמחב יוסיכ ןכ ירחאו ץעה תסנכה      
הטילקל תוירחאו הליתש תללוכ הדובעה      

                    7.00 .םישדוח 21 ךשמל 'חי   
      
:תללוכ הדובעה - )רטיל 4( 5 לדוג םיחמצ     41.01.0137
טוריפה ,תינכותה יפל םיחמצ תליתשו הקפסא      
םאתהב וא/ו ינכטה טרפמהו תויומכה זוכירב      
לע הליתשה ינפל .רתאב חקפמה תוארוהל      
חוחיתב וא השירחב חטשה תא דבעל עצבמה      
ןויקינ ירחא תוחפל מ"ס 02-כ לש קמועל      
עינצהלו קפסל עצבמה לע .חטשה לש טלחומ      
ןוט 1 לש תומכב 5-5-5  רשועמ  ןגיתפוכ ןשד      
סינכהל ןלבקה לע ףסונב .תוחפל םנודל      
ןגיתפוכ ןשד ג"ק 2/1-כ הליתשה תורובל      
תללוכ הדובעה .חמצ לכל 5-5-5 רשועמ      

                  750.00 .םישדוח 3 ךשמל  הטילקל תוירחאו הליתש 'חי   
הליתשו העיטנ 10.14 כ"הס          

      
ה י י ק ש ה  ת כ ר ע מ  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
.תכרעמ שאר ללוכ טלפמוק - היקשה תכרעמ     41.02.0426
חקפמהו ןנכתמה תוארוהל םאתהב לכה      

                    1.00 'פמוק .רתאב  
הייקשה תכרעמ 20.14 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

הייקשהו ןוניג 14 כ"הס          

078/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     078 דנומ לתב טרופס םלוא

הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ג  ת ו ד ו ב ע  44 ק ר פ       
      
ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
עבורמ ליפורפמ הכבס רדג )תידסומ רדג(     44.01.0075
מ 0.2 הבוגבו מ"ס 01 לכ מ"ס 52x52 ןוולוגמו      
ןותחתו ןוילע םיעבורמ םיליפורפ ינש      
    06x04ךרד תרבוע הכבסה רדג ,מ"מ  
,רשי וא תולעמ 54-ב בבוסמ ל"נה םיליפורפה      
מ"מ 06x06 ןוולוגמ עבורמ ליפורפמ םידומע      
םירבחמ י"ע תרבוחמ רדגה( .'מ0.3 לכ      

                  340.00 .םיגרבו םיכותיר אלל םיימינפ רטמ   
      
הקפסא :תללוכ הדובעה - ןוחטב הקעמ     44.01.0077
םגד " מ"ס 011 הבוגב ןוחטב הקעמ תנקתהו      
תינכותה יפל "ילרוא תורדג" תרצות "תרנכ      
יקלח לכ.ןנכתמה תוארוה יפל ע"ש וא טרפהו      
ןקת יפל םח ןוולגב םינוולוגמ ויהי תכתמה      
,ןווליגה ינפל השעי ךותירה .819 'סמ ילארשי      
,תוקבדה תעינמל ידועי עונישב השעי חולשמה      
הקעמ ,ןורקימ 56 תוחפל היהי ןווליגה יבוע      
גוסמ הנכה עבצב עובצ היהי ןוחטיבה      
    hsawmirp)לע עבצב םיימעפ עבציו )דוסי עבצ  
טרפה ,תינכתה יפל לכה .ןנכתמה תריחב יפ      

                  100.00 . טרפ האר .רתאב חקפמה תוארוהו רטמ   
      
ע"וש וא "לופכ ןויצ" םגד לס רודכ ישרגמל רדג     44.01.0320
מ"ס 5.1/52/52 םיבצינ תוטומ םע 'מ 4 הבוגב      
0.3 לכ מ"ס 6.3/05/001 םידומעו מ"ס01 לכ      

                   40.00 'מ רטמ   
תורדג 10.44 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רודיג תודובע 44 כ"הס          
079/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     079 דנומ לתב טרופס םלוא

הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
0.75 ק ר פ  ת ת  00.75 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      

0.75 קרפ תת 00.75 כ"הס          

      
ר ט ו ק  ד ע  ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( 8"      
      
תורוניצה תנקתהו הקפסא ללוכ הדיחי ריחמ      
תקפסא ,תורוניצ רוזיפ ,הדידמ ןוכדע      
םיידי תריפח ,הביצח וא/ו הריפח ,םירזיבאה      
,המדא יפדוע קוליס .םישרדנה תומוקמב      
שרדנכ תורוניצ יוסיכו לוחה דופיר תקפסא      
      
4/3" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.01.0010
תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו      
,'מ 00.1 דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד      

                   20.00 .םיחפס ללוכ רטמ   
      
תפיטעו 1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.01.0015
תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ      
    3-CPA ללוכ ,'מ 00.1 דע קמועב וירט וא  

                   20.00 .םיחפס רטמ   
      
םע מ"מ 56.3 .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0065
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

                  100.00 .םיחפס ללוכ רטמ 00.1 דע קמועב חנומ רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0070
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

                  220.00 .םיחפס ללוכ רטמ 00.1 דע קמועב רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0075
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

                  420.00 .םיחפס ללוכ ,רטמ 00.1 דע קמועב רטמ   
      

10.75.20 קרפ תתב הרבעהל        
080/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     080 דנומ לתב טרופס םלוא

הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
2 ,םימ דמ תוברל 2" רטוקב ןוניגל םימ רובח     57.01.0445
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 2" םיזרב      
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל(      
שארל םימ וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ      

                    2.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע תכרעמ 'חי   
      
םימ וקל 2" דע רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.01.0855
הנכהה תודובע תוברל ,רטוק לכב םייק      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

                    1.00 .תויושרה 'חי   
      
םימ וקל 4"-3" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.01.0860
הנכהה תודובע תוברל ,רטוק לכב םייק      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

                    3.00 .תויושרה 'חי   
      
םירמוחמ םייקל שדח וק רוביח רובע תפסות     57.01.0870

                    1.00 'פמוק .םיחפס ללוכ ,2" דע םירטקב םינוש  
      
םירמוחמ םייקל שדח וק רוביח רובע תפסות     57.01.0875

                    3.00 'פמוק .םיחפס ללוכ ,3"-4" םירטקב םינוש  
      
? תונוש ?      
      
וק תחנה רחאל ונוקיתו טלפסא שיבכ תחיתפ     57.01.1150

                   10.00 .קמוע לכב םימ רטמ   
      
2/1" ןבלוגמ רוניצ תללוכ םירק םימ תדוקנ     57.01.1230

                    2.00 'פמוק 'מ 0.2  דע 04 לוידקס  
)םיחפס ללוכ ריחמה( 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק 10.75 כ"הס          

      
ם י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
ןייוצמ ןכ םא אלא 'מטא 61 ץחלל םירזיבאה      
תוברל ,984 י"ת יפל תוחושה יסכמ . תרחא      
לש הדיחיה יריחמ .תושרה למסו דועי ןומיס      
םיללוכ םירחא םירזיבאו םימותסש ,םיפוגמה      
תוברל םישרדנה רוביחה יטנמלא לכ תא      
,)"רסרד יצח"( ןגואמ רבחמ ,םיידגנ םינגוא      
.ב"ויכו םימטא , םימוא , םיגרב      
      

                    1.00 .םימטאו םיגרב ללוכ ,3" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.02.0440
      

                    2.00 .םימטאו םיגרב ללוכ ,4" רטוקב רוויע ןגוא 'חי  57.02.0445
      
      

20.75.20 קרפ תתב הרבעהל        
081/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     081 דנומ לתב טרופס םלוא

הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
רבוחמ 3" רטוקב ינוציח שא יוביכל זרב     57.02.0715
,הריבש ןקתמ תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב      
ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,3" רטוק ףקז      

                    2.00 'פמוק 4/3" ןג זרבו  
      
, תינכותב טרפ יפל 4" ישאר תכרעמ שאר     57.02.9000
STTAW "4  ח"זמ  , דרא 4" םימ דמ תוברל      
+ 2" הריגס זרב + 4 "םיפוגמ 3 +  4" ןנסמ +      
, 3" יוביכ זרב + ריוא ררחשמ + 2" רזוח לא      
טלפמוק , 3" רזוחלאו 3" לופכ הקנסה זרב      

                    1.00 'פמוק . ןנכתמה י"ע רשואמו  
      
רזוח לא םע זילפמ 3" לופכ הקנסה זרב     57.02.9001

                    1.00 . םירזיבאה לכ םע 'פמוק ןנקתומ 'חי   
םימל םירזיבאו םינקתמ 20.75 כ"הס          

      
ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( ב ו י ב  י ו ק  30.75 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס       
      
תורוניצה תנקתהו הקפסא ללוכ הדיחי ריחמ      
תקפסא ,תורוניצ רוזיפ ,הדידמ ןוכדע      
םיידי תריפח ,הביצח וא/ו הריפח ,םירזיבאה      
יפדוע קוליס ,ןופיד ,םישרדנה תומוקמב      
תורוניצ יוסיכו לוחה דופיר תקפסא ,המדא      
שרדנכ      
      
NS-8 גוסמ בויבל הבע יס.יו.יפ תורוניצ      
)488 י"ת יפל רצוימ(      
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0005

                   30.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0050

                   80.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0055
57.1 דעו רטמ 62.1-מ לודגה קמועב עקרקב      

                   50.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0060
52.2 דעו רטמ 67.1-מ לודגה קמועב עקרקב      

                   50.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0065
57.2 דעו רטמ 62.2-מ לודגה קמועב עקרקב      

                   10.00 .רטמ רטמ   
      
      

30.75.20 קרפ תתב הרבעהל        
082/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     082 דנומ לתב טרופס םלוא

הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0070
52.3 דעו רטמ 67.2-מ לודגה קמועב עקרקב      

                   10.00 .רטמ רטמ   
      
תקצי וא  C.V.P-מ שדח בויב רונצ רוביח     57.03.0715
ללוכ ,הנבממ תמייק בויב תאיציל 6" רטוקב      

                   13.00 'פמוק תמייקה האיציה קוריפ  
      
תחנה ךרוצל תפצורמ הכרדמ/העסמ תחיתפ     57.03.0785

                   10.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב בויב וק ר"מ   
)םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 30.75 כ"הס          

      
ב ו י ב  י נ ק ת מ  40.75 ק ר פ  ת ת       
      
םג רתיה ןיב םיללוכ ןוטבה תוחוש יריחמ      
דגנכ רטוק לכב החושה יקלח לכ ןיב םוטיא      
,"טסלפוטיא" םטא תועצמאב םימ תורידח      
תושרה למסו דועי ןומיס תוברל      
      
08 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.04.0015
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

                    4.00 .רטמ 52.1 דע קמועב 521B 'חי   
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.04.0035
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

                    7.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1-מ קמועב 521B 'חי   
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.04.0060
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

                    2.00 .רטמ 57.2 דעו רטמ 62.2-מ קמועב 521B 'חי   
      
521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.04.0065
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

                    1.00 .רטמ 52.3 דעו רטמ 67.2-מ קמועב 521B 'חי   
      
רובע מ"ס 08 רטוקב החושל ריחמ תפסות     57.04.0215

                    4.00 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ"ס 001 רטוקב החושל ריחמ תפסות     57.04.0220

                    7.00 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ"ס 521 רטוקב החושל ריחמ תפסות     57.04.0225

                    3.00 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
6"-4" רטוקב בויב וק רובח רובע ריחמ תפסות     57.04.0740
יוליג ,הריפח ללוכ ,קמוע לכב תמייק החושל      
לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה      

                    1.00 .שרדנה יפ 'חי   
40.75.20 קרפ תתב הרבעהל        

083/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     083 דנומ לתב טרופס םלוא

הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
                   10.00 והשלכ רטוקב הרקב תחושב ימינפ לפמ 'חי  57.04.0795

      
ןייוזמ ןוטב תפיטע םע 6" רטוקב ינוציח לפמ     57.04.0815

                    3.00 .'מ 2 לעמ קמועב 02-ב 'חי   
      
מ"ס 04 רטוקב םינגזמ זוקינל גפוס חודיק     57.04.1005
רטוקב ירושרש רוניצ וזכרמב ר"מ 0.2 קמוע      

                    1.00 'פמוק סג ץצח וביבסו ינכטואג דבב ףוטע מ"מ 011  
בויב ינקתמ 40.75 כ"הס          

      
ם ש ג  י מ  ק ו ז י נ  99.75 ק ר פ  ת ת       
      
דע קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את     57.99.0010
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 051      

                    4.00 D400 'חי   
      
מ"ס 08 רטוק ןמפלו תרצות סא זוקינ תחוש     57.99.0020

                    3.00 . ינקת הסכמ ללוכ ,57.1 דע ההבוגב 'חי   
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.99.0030
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

                   30.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 052 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.99.0040
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

                   50.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 003 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.99.0050
00.3 דעו רטמ 67.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

                   50.00 .רטמ רטמ   
      
םייק זוקינ ןטלוק/את/וקל שדח זוקינ וק רוביח     57.99.0060
שומיש , הריפחו שושיג הייצח תוברל םחתמב      
םע םואית + ותמדקל בצמה תרזחהו ןורפחמב      
תוישרה לכו הייריע + למשחה תרבח + קזב      

                    1.00 'פמוק . תורחאה  
םשג ימ קוזינ 99.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

בויבו םימ תודובע 75 כ"הס          

הדידמל ןניה חותיפה תודובע כ"הס        
084/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     084 דנומ לתב טרופס םלוא

  
כ"הס  

תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
הינב תודובע 40 קרפ    
  
הינב תודובע 40 כ"הס    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
תורגנ תודובע 10.60 קרפ תת     
  
תורגסמ תודובע 20.60 קרפ תת     
  
תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס    
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
םימח / םירק םימ תקפסא 10.70 קרפ תת     
  
ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 20.70 קרפ תת     
  
תויאורבת תועובק 30.70 קרפ תת     
  
םשג ימ זוקינ 40.70 קרפ תת     
  
האורבת ינקתמ 70 כ"הס    
  
למשח ינקתמ 80 קרפ    
  
0.8 קרפ תת 00.80 קרפ תת     
  
םיליבומ 20.80 קרפ תת     
  
םילבכו םיכילומ 30.80 קרפ תת     
  
למשח תוחול 40.80 קרפ תת     
  
תונגהו תוקראה 50.80 קרפ תת     
  
תונושו תודוקנ 60.80 קרפ תת     

085/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     085 דנומ לתב טרופס םלוא

  
כ"הס  

םירזיבא 70.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 80.80 קרפ תת     
  
היגרנאב ןוכסיחל דוקיפ תודיחי 90.80 קרפ תת     
  
קספ לא תוכרעמ 01.80 קרפ תת     
  
למשח ינקתמ 80 כ"הס    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
חיט תודובע 90 כ"הס    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס    
  
עבצ תודובע 11 קרפ    
  
עבצ תודובע 11 כ"הס    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
םוינימולא תודובע 21 כ"הס    
  
ןבא תודובע 41 קרפ    
  
ןבא תודובע 41 כ"הס    
  
ריוא גוזימ 51 קרפ    
  
.םירזיבאו דויצ 10.51 קרפ תת     
  
.םירזיבאו רוזיפ תכרעמ 20.51 קרפ תת     
  
ןוניסו רורווא תכרעמ 30.51 קרפ תת     
  
ריוא גוזימ 51 כ"הס    
  
תרושקת 81 קרפ    
  
0.81 קרפ תת 00.81 קרפ תת     
  
םילבכ 10.81 קרפ תת     
  
תונושו תודוקנ 20.81 קרפ תת     
  
םירזיבא 30.81 קרפ תת     
  
םהירזיבאו תונורא 60.81 קרפ תת     

086/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     086 דנומ לתב טרופס םלוא

  
כ"הס  

תונוש 70.81 קרפ תת     
  
תרושקת 81 כ"הס    
  
שרח תורגסמ 91 קרפ    
  
שרח תורגסמ 91 כ"הס    
  
םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס    
  
תואסנולכ 32 קרפ    
  
תואסנולכ 32 כ"הס    
  
םירלקנירפסו שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 קרפ    
  
0.43 קרפ תת 00.43 קרפ תת     
  
םינוש םירזיבא ללוכ תויטמוטוא ןשעו שא יוביכו יוליג תוכרעמ 30.43 קרפ תת     
  
םירזיבאו דויצ - םירלקנירפס 40.43 קרפ תת     
  
ןשעו םוח רורחש 50.43 קרפ תת     
  
םירלקנירפסו שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 כ"הס    
  
.הנבמ תרקב תוכרעמ 53 קרפ    
  
0.53 קרפ תת 00.53 קרפ תת     
  
הקיזומ תצפה - הזירכ תכרעמ 20.53 קרפ תת     
  
הצירפ יוליג תכרעמ 40.53 קרפ תת     
  
הארתה תוכרעמ 60.53 קרפ תת     
  
.הנבמ תרקב תוכרעמ 53 כ"הס    
  
החטבא תומלצמו החטבא תכרעמ 63 קרפ    
  
0.63 קרפ תת 00.63 קרפ תת     
  
םוליצ תכרעמ 40.63 קרפ תת     
  
החטבא תומלצמו החטבא תכרעמ 63 כ"הס    

 
 
 
 
 

087/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     087 דנומ לתב טרופס םלוא

  
כ"הס  

תונוש 73 קרפ    
  
זכרמל תורעה 10.73 קרפ תת     
  
תונוש 73 כ"הס    
תוילשואפ ןניה הנבמה תודובע 10 כ"הס   
  
הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 הנבמ   
  
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ    
  
0.8 קרפ תת 00.80 קרפ תת     
  
תונכה 03.80 קרפ תת     
  
ץוח תרואתל תונכה 13.80 קרפ תת     
  
םיליבומו םילוורש 23.80 קרפ תת     
  
םילבכו םיכילומ 33.80 קרפ תת     
  
למשח תרבחל תונכה 83.80 קרפ תת     
  
למשח תוחול 09.80 קרפ תת     
  
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 כ"הס    
  
תרושקת תודובע 81 קרפ    
  
תרושקת תודובע 03.81 קרפ תת     
  
תרושקת תודובע 81 כ"הס    
  
הסירהו קוריפ תודובע 42 קרפ    
  
הסירהו קוריפ תודובע 42 כ"הס    
  
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 63 קרפ    
  
0.8 קרפ תת 00.63 קרפ תת     
  
תונכה 03.63 קרפ תת     
  
ץוח תרואתל תונכה 13.63 קרפ תת     
  
םיליבומו םילוורש 23.63 קרפ תת     
  
םילבכו םיכילומ 33.63 קרפ תת     
  
למשח תרבחל תונכה 83.63 קרפ תת     

 
 

088/...   Us-t-m-2 :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/11/2018
דף מס':     088 דנומ לתב טרופס םלוא

  
כ"הס  

למשח תוחול 09.63 קרפ תת     
  
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 63 כ"הס    
  
תרושקת תודובע 73 קרפ    
  
תרושקת תודובע 03.73 קרפ תת     
  
תרושקת תודובע 73 כ"הס    
  
תונוש 83 קרפ    
  
למשח תרבח תורקיב 10.83 קרפ תת     
  
תונוש 83 כ"הס    
  
חותיפ תודובע 04 קרפ    
  
00.00 קרפ תת 00.04 קרפ תת     
  
רפע תודובע 20.04 קרפ תת     
  
תוגרדמו תובחר ,תוכרדמ ,םיליבש 30.04 קרפ תת     
  
תועלסמו תורדג ,םיכמות תוריק 40.04 קרפ תת     
  
זוקנ 70.04 קרפ תת     
  
םינוש םיטרפ 80.04 קרפ תת     
  
חותיפ תודובע 04 כ"הס    
  
הייקשהו ןוניג 14 קרפ    
  
הליתשו העיטנ 10.14 קרפ תת     
  
הייקשה תכרעמ 20.14 קרפ תת     
  
הייקשהו ןוניג 14 כ"הס    
  
רודיג תודובע 44 קרפ    
  
תורדג 10.44 קרפ תת     
  
רודיג תודובע 44 כ"הס    
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כ"הס  

בויבו םימ תודובע 75 קרפ    
  
0.75 קרפ תת 00.75 קרפ תת     
  
)םיחפס ללוכ ריחמה( 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק 10.75 קרפ תת     
  
םימל םירזיבאו םינקתמ 20.75 קרפ תת     
  
)םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 30.75 קרפ תת     
  
בויב ינקתמ 40.75 קרפ תת     
  
םשג ימ קוזינ 99.75 קרפ תת     
  
בויבו םימ תודובע 75 כ"הס    
הדידמל ןניה חותיפה תודובע 20 כ"הס   

 

  
כ"הס  

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