
מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014 41/10 זרכמ
דף מס':     001 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

ינופצ ירוביצ ףוח 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
םע ןוטב הקעמ - הדובעה חטש דודיבו רודיג     01.01.010

                  400.00 הקעמה הנבמ לעמ טולישו רודיג הנבמ רטמ   
      
ןוטב הקעמ לש שדח םוקימו הזזהל תפסות     01.01.020

                  300.00 הקעמה הנבמ לעמ טולישו רודיג הנבמ םע רטמ   
      
תיב ןיב לגר יכלוה ירבעמל החטבא תווצ     01.01.030

                  180.00 .)תוחפל םידבוע 2( ףוחל ןולמה ע"י   
      
ריחמה( תויעקרק-תת תויתשת רותיאו שושיג     01.01.040

                    1.00 'פמוק .)הז הנבמב העצהה ךרעמ %5.1 לע הלעי אל  
      
טרפמב ראותמה יפל ,ףוחה חטש יוקינ     01.01.050

                20000.00 .דחוימה ר"מ   
      

                   20.00 ינמז םוקמב םתנקתהו לצ ינקתמ קוריפ 'חי  01.01.060
      

                  100.00 .רשואמ םוקמל קוליסו םיקד וא תוכרדמ קוריפ ר"מ  01.01.070
      

                  100.00 .רשואמ םוקמל קוליסו םיפצורמ םיליבש קוריפ ר"מ  01.01.080
      

                    1.00 .ינמז םוקמב הנקתהו ליצמ תכוס קוריפ 'חי  01.01.090
      

                    1.00 'פמוק ינמז הצחר ףוח תנכה 01.01.100
      

                  150.00 ףוחל השיג ליבש ר"מ  01.01.110
      
לש שביב עוציבל תימוקמ םוהת ימ תלפשה     01.01.120

                    1.00 'פמוק .היצקורטסנוקה תודוסי  
הנכה תודובע 10.10 כ"הס          

      
ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע  20.10 ק ר פ  ת ת       
      

                 5000.00 חטשה ףושיח ר"מ  01.02.010
      

                 8500.00 ףוחב תיללכ הריפח ק"מ  01.02.020
      

                 5000.00 .הכירבה ימ ךותב תוריפח ק"מ  01.02.030
הריפח תודובע 20.10 כ"הס          

      
ת י ת ש  ת ו ד ו ב ע  30.10 ק ר פ  ת ת       
      
שירח ללוכ הריפחה תיעקרקב תיתשה תנכה     01.03.010
רושיי תוברל מ"ס 51 יבועב תמייק עקרק ינפ      

                10000.00 .תיתש לש רקובמ קודיהו ר"מ   
תיתש תודובע 30.10 כ"הס          

קובץ: 14746-49   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     002 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

ינופצ ירוביצ ףוח 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל ל ו ס ה  ת י נ ב  50.10 ק ר פ  ת ת       
      

                 9000.00 הכירבה ימ ךותב יולימ עוציב ןוט  01.05.010
      

                10000.00 השביה חטשב תובכשב יולימ ק"מ  01.05.020
      

                 5000.00 מ"ס 02 יבועב לוח רוזיפו הלבוה ,הקפסא ק"מ  01.05.030
הללוסה תינב 50.10 כ"הס          

      
ם ו ר י ח  ך ר ד  60.10 ק ר פ  ת ת       
      

                 3800.00 ר"מ/'ג 003 לקשמב ליטסקטואיג תועירי ר"מ  01.06.010
      
תוברל מ"ס 03/05/02 תודימב תינורבח ןג ןבא     01.06.020

                 1300.00 ןוטב תנעשמו דוסי רטמ   
      
גוסמ תובלתשמ םינבאב םוריח ךרד ףוציר     01.06.030
לוח תבכש ללוכ מ"ס 7 יבועב תירכרוכ הירסיק      

                 3000.00 מ"ס 4 ר"מ   
      
,הקפסא ללוכ מ"ס 02 יבועב 'א גוס עצמ     01.06.040

                  600.00 רקובמ קודיהו הבטרה ,רושיי ,רוזיפ ק"מ   
      

                 3000.00 BEWOEN SRP  גוסמ תויטסלפ תורווכ ר"מ  01.06.050
םוריח ךרד 60.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     003 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

ינופצ ירוביצ ףוח 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
תודובעה לכו םוטיא תוללוכ ןוטבה תודובע      
.דחוימה טרפמה יפל תוולנה      
      

                  150.00 מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב ר"מ  02.01.010
      

                   50.00 םיכמות תוריקל ןוטב ק"מ  02.01.020
      

                   30.00 םינוש םינקתמל תודוסיל ןוטב ק"מ  02.01.030
      

                   50.00 רואמ ינבמל תודוסי ןוטב 'חי  02.01.040
      

                   15.00 יבוע לכב ןוטב יחטשמ ק"מ  02.01.050
      
ןקתמ קוריפ תוברל ,םייק םימ ריבעמ תכראה     02.01.060
תיינב ,מ"ס 06 רטוקב רוניצ תכראה ,האיצי      
ףיר י"ע הנגה תודובע עוצבו שדח האיצי ןקתמ      

                    1.00 'פמוק .ףר-  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     004 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

ינופצ ירוביצ ףוח 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  י ו ו ק  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
2" דע רטוקב םייק ףוגמ/םימ וקל תורבחתה     07.01.010
ןליתאילופמ ןנכותמ  רוניצ  םע  אוהש גוס לכמ      

                    1.00 'פמוק .מ"מ 36  רטוקב בלוצמ  
      
1" רטוקב הייקשהה תכרעמ שארל תורבחתה     07.01.020

                    1.00 'פמוק .םישרדינה םיחפסהו תודובעה לכ ללוכ  
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 02 רטוקב רוניצ     07.01.030
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 42 גרד רוחש      

                   15.00 .'מ רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 23 רטוקב רוניצ     07.01.040
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 42 גרד רוחש      

                   70.00 .'מ רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 04 רטוקב רוניצ     07.01.050
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 42 גרד רוחש      

                   20.00 .'מ רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 05 רטוקב רוניצ     07.01.060
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 51 גרד רוחש      

                   30.00 .'מ רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 011 רטוקב רוניצ     07.01.070
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 51 גרד רוחש      

                  130.00 .'מ רטמ   
      

                    2.00 1" רטוקב ינוסכלא זרב 'חי  07.01.080
      
05 ימינפ רטוק ,תוימורט תוילוחמ ףוגמל את     07.01.090
.ב.ב  הסכמ םע מ"ס 57 דע קמועבו ,מ"ס      

                    2.00 .ץצח תפצרו 51A גוסמ ,מ"ס 04 רטוק 'חי   
      
4" רטוקב ףקז ,ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה     07.01.100

                    2.00 .)הריבש ןקתמ אלל( 'חי   
      
"םגא" תרצות ,םייניע תפיטשל םורח תכרעמ     07.01.110

                    1.00 .ע"ש וא 'חי   
םימ יווק 10.70 כ"הס          

      
ז ו ק י נ ו  ב ו י ב  י ו ו ק  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     07.02.010
מ"מ 011 רטוק )01 גרד(  RDS-71"  גוסמ      

                   10.00 .'מ 57.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      

20.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     005 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

ינופצ ירוביצ ףוח 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     07.02.020
מ"מ 061 רטוק )01 גרד(  RDS-71"  גוסמ      

                   70.00 .'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     07.02.030
,מ"מ 061 רטוק )01 גרד(  RDS-71"  גוסמ      
57.1 דע 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      

                   40.00 .'מ רטמ   
      
ימינפ רטוקב תויתשורח תולוגע הרקב תוחוש     07.02.040
,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ןוטבמ מ"ס 08      

                    5.00 'פמוק .'מ 52.1 דע קמועב  
      
ימינפ רטוקב תויתשורח תולוגע הרקב תוחוש     07.02.050
,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ןוטבמ מ"ס 001      

                    2.00 'פמוק .'מ 57.1 קמוע דעו 'מ 62.1 -מ קמועב  
      

                    1.00 'פמוק .'מ 52.1 דע קמועב  )לוח תדרפה( עוקיש את 07.02.060
      
םיכנ תחלקמו ףוח תוחלקמל הטילק את     07.02.070

                    1.00 'פמוק .מ"ס 08 רטוקב 'מ 08.0 דע קמועב  
      
רוניצ םע םייק אתל תורבחתה  רובע תפסות     07.02.080

                    1.00 'פמוק .אוהש קמועו רטוק לכב שדח  
      
תרצות תמגוד הייזרב תנקתהו תקפסא     07.02.090

                    2.00 .ע"ש וא "וטסרפ" 'חי   
      
םיה תיעקרקל בויב רוניצ טרפ תבכרהו רוצי     07.02.100

                    9.00 'פמוק .ןייוזמ ןוטב תויבוק יתש ללוכ  
      
יושע מ"מ 061 רטוקב םיל םימ תשילג רוניצ     07.02.110

                  100.00 .01 גרד רוחש בלוצמ ןליתאילופ רטמ   
      
יושע מ"מ 011 רטוקב )הקינס וק(  רוניצ     07.02.120
םיחפס תוברל 51 גרד רוחש בלוצמ ןליתאילופ      

                  130.00 .'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
ללוכ בויבל הביאש תנחת תנקתהו הקפסא     07.02.130
ש"קמ 5 לש הקיפסב ,תובאשמ 2 לש תכרעמ      

                    1.00 'פמוק .'מ 01 הבוגל  
      
טרפ יפל הטסורינ לס ללוכ ץחל תריבש את     07.02.140

                    1.00 'פמוק .תינכותב  
      
      
      
      

20.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     006 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

ינופצ ירוביצ ףוח 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"מ 061 רטוקב םיל בויב םורח תשילג וק     07.02.150
גוסמ  לועיתו בויבל EPDH ןליתאילופ יושע      

                  150.00 .)01 גרד(  "RDS-71" רטמ   
זוקינו בויב יווק 20.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     007 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

ינופצ ירוביצ ףוח 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ה ר ו א ת  ,ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  10.80 ק ר פ  ת ת       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
תודימב םילבכ תלעת תביצח וא/ו הריפח     08.01.010
,קמוע מ"ס 001 ,בחור מ"ס 08 דע תוילמינימ      
,יעלס ,יננג חטשב .םיידיב וא/ו םילכב      
דופיר ללוכ ריחמה ןוטבב וא שיבכב ,הכרדמב      
םולשת ללוכ( הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו      
טרס ,)תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
תרזחהו הריפח יפדוע קוליס ,ינקית ןומיס      

                  610.00 .חקפמה לש ונוצר תועיבשל ותומדקל בצמה רטמ   
      
לש הביצח וא/ו הריפח תבחרה רובע תפסות     08.01.020
לש בחורל םדוק ףיעסב רומאכ םילבכ תלעת      
עוציב(  .םיידיב וא/ו םילכב מ"ס 001 דע      

                   50.00 )בתכב שארמ חקפמה רושיאב הנתומ רטמ   
      
הריפח ללוכ ןוטב וא/ו טלפסא שיבכ תחיתפ     08.01.030
בחורב עקרק גוס לכב הלעת תביצח וא/ו      
ללוכ מ"ס 021 -מ תחפי אלש קמועבו שורדה      
ינפמ מ"ס 8 דע הבוגב הזר ןוטב תבכש      
,טלפסא ןוקית ,םיילושה בחור ללוכ טלפסאה      
,טלפסאה תקפסא ללוכ שרדנה בחורב ןוטב      
תויחנה יפל ןיקת בצמל שיבכה תרזחה ,ןוטבה      
רמגב רמוחה ףדוע קוליסו חקפמה תושירדו      

                  100.00 .תוינכותהו טרפמל םאתהב לכה הדובעה רטמ   
      
ללוכ .ר"ממ 5*01 ךתחב  YX2N גוסמ לבכ     08.01.040
רוביחה ינפל רגמ תקידבו תווצק ךותיח הלבוה      

                  230.00 .יפוס רוביחו יפוסה רטמ   
      
הלבוה ללוכ 3*01 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.01.050
יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו תווצק ךותיח      

                  790.00 .יפוס רוביחו רטמ   
      
תווצק ךותיח הלבוה ללוכ YX2N גוסמ לבכ     08.01.060
.יפוס רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו      

                  150.00 .ר"ממ 3*5.2 ךתחב לבכ רטמ   
      
ר"ממ 53 ךתחב רוזש יולג תשוחנ ךילומ     08.01.070
לבכל ליבקמבו הריפחב הנקתהל דעוימה      
לבכ ילענ תנקתה לולכי ריחמה .למשח      

                  610.00 .םישרדנה רזעה ירמוח לכו םימיאתמ רטמ   
      
      
      
      
      

10.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     008 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

ינופצ ירוביצ ףוח 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
91 רטוקב "דלוורפוק" הקראה תדורטקלא     08.01.080
ןוטב תכירב ללוכ תוחפל 'מ 3 ךרואב ,מ"מ      
הסכמ םע מ"ס 06 קמועבו מ"ס 06 רטוקב      
    521B ידיג רוביח ללוכ ריחמה .984 י"ת יפל  

                    5.00 .DLEWDAC תטישב הקראה 'חי   
      
הקלח ןפוד םע יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.01.090
טוח ללוכ מ"מ 57 רטוקב "םונגמ" םגד םינפבמ      
רוניצה .מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      
דומע ךותל הרואתה ידומע סיסבמ טולבי      

                  240.00 .מ"ס 02-כ הרואתה רטמ   
      
הקלח ןפוד םע יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.01.100
טוח ללוכ מ"מ 05 רטוקב "םונגמ" םגד םינפבמ      
רוניצה .מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      
דומע ךותל הרואתה ידומע סיסבמ טולבי      

                  790.00 .מ"ס 02-כ הרואתה רטמ   
      
3.5 ד"ע ,מ"מ 011 רטוק חישק C.V.P לוורש     08.01.110
,מ"מ 8 רוזש ןוליינמ הכישמ טוח םע מ"מ      
מ"ס 02 הכישמ תוטומו לוורשה תווצק ןומיס      

                   50.00 .טוחה תווצקב רטמ   
      
י"ת יפל 521B הסכמ םע םילבכל רבעמ את     08.01.120
תימוקמה תושרה למס םע הדלפ תקיצימ 984      
,הסכמב םיעבטומ תכרעמה גוס יפל בותיכו      
מ"ס 08 רטוקב אתה .טרפ תינכות לכה      
ההבגה ןוראווצ םע ,מ"ס 571 דע קמועבו      
ילזרב םע ןוטב תרוגח תקיציו ךרוצה תדימבמ      

                   12.00 .תוינכתהו טרפמל םאתהב לכה .'וכו ןויז 'חי   
תרושקתו הרואת ,למשח תודובע 10.80 כ"הס          

      
ד ו י צ ו  ם י ר ז י ב א  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמה י"פע דרלוב גוסמ הרואת  ןודומע     08.02.010

                   69.00 .דחוימה ינכטה 'חי   
      
ןוטב 04*04*08 לדוגב הרואת דומעל דוסי     08.02.020

                   69.00 .ןויז לזרב םע 04-ב 'חי   
      
את םע םוינימולא עבורמ ךתחב הרואת דומע     08.02.030
תשירד פ"ע עובצ רטמ 4 הבוגב ,םירזיבא      
תוחילמ םע תימי הרדגהל םאתומו לכירדאה      
,דויצו שגמ םע דוסי תטלפ ללוכ דומע ,תינוציק      

                   40.00 .םיגרבו עורזל םאתמ 'חי   
      
      

20.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     009 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

ינופצ ירוביצ ףוח 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תולעמ 0004 דע דל תייגולונכטב  הרואת ףוג     08.02.040
רטסאילופ תקבא עובצ םוינימולא תקיצי ןיוולק      
)kniS taeH(תינבומ רוריק תכרעמ ,רונתב      
C03 הביבס תרוטרפמטב יברימ םוח רוזיפל      
תוננכותמ  :תיטפוא `עמ+ C04 דע -      
ןקת יפל קדבנ ,רואה רוזיפ לש תיברמתוליעיל      
תכרעמ ,ךרע הווש וא DEL97-ML יאקירמא      
    RABthgiL citpO , 66 תומיטא תגרדבPI  
,IRC 08-07, עבצ תוריסמ   , םידל תללוכה      
ןקת יפל קדבנ( 07L תועש 000,05 םייח ךרוא      
דודיב ,רביירד ללוכ)ע"ווש וא ML-08 יאקירמא      
תוממחתה הרקמבקפסה תדרוה תכרעמ ,לופכ      
zH06/05 ילאסרבינוא הנזה חתמ ,רתי      

                   40.00 ,120-277VAC 'חי   
      
יגרב ללוכ רטמ 4  הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.02.050
הקראה ספ הקיציב הנזה תרנצ בולכ דוסי      
רוטקורטסנוק תינכות ללוכ ריחמה ,ןוולוגמ      

                   40.00 .דוסיל 'חי   
דויצו םירזיבא 20.80 כ"הס          

      
ת ו ח ו ל  ,ה ר ו א ת  ת י י ז כ ר מ  30.80 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח       
      
חולל אלמ ןפואב תובאשמ\םיתורישה רוביח     08.03.010
דע םירזיבאו תרנצו הליבכ ללוכ , םיתוריש      
,תובאשמ .ח\םיתורישה לש למשח חולל      
לש הלאמ הלעפהל דע ,תורבחתהה תדוקנמ      

                    2.00 'פמוק .תובאשמ.ח\םיתורישה  
      
חולל ,דוסיו ןורא ללוכ רפמא 3*52 למשח חול     08.03.020
םירזיבא ללוכ יטרפ למשח חולו הדרפהב י"חח      
יווקלו ,תובאשמ חול ,םיתוריש חולל ,םיקספמו      
ךותב הרואת ,ישאר קספמ ללוכ הרואתה      
תותלד תליענ ,ימונורטסא ןועש ,חולה      
דע שרדנה לכו דוסי יגרב ,דוסי ,תוחתפמו      
למשחה קוח פ"ע ינקת דויצ םע האלמ הלעפה      

                    1.00 .ינכט טרפמ פ"ע לכה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

30.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     010 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

ינופצ ירוביצ ףוח 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןקתמ תקידבל קדוב למשח סדנהמ תקידב     08.03.030
ללוכ ,למשחה קוח יפ לע הרואתהו למשחה      
םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת תריסמ      
ןקתמה רוביחל רושיאו הקידבה תואצות      
עוציבו ולגתיש םיוקילה לכ ןוקית ללוכ .חתמל      
הניקת האצות תלבקל דע תרזוח הקידב      
סדנהמה .למשחה ןקתמל רוביחל רושיאו      

                    1.00 'פמוק .למשחה ןנכתמ י"ע רשואי  
למשח תוחול ,הרואת תייזכרמ 30.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     011 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

ינופצ ירוביצ ףוח 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ע  י ח ט ש מ  ת ו ד ו ב ע  02 ק ר פ       
      
ץ ע  י ח ט ש מ  10.02 ק ר פ  ת ת       
      
םימה ךותב האפיא ץעמ םיחטשמו םיליבש     20.01.010
,תכתמב ףוטע ןיוזמ ןוטב ךרדמ ,הקעמ :ללוכ      
הנקתה( 01,8 םיטרפ .ינוגהממ די זחאמ      

                  180.00 .)שביב ר"מ   
      
ץעמ גג ללוכ ףוחה לע האפיא ץע יחטשמ     20.01.020

                  710.00 8 טרפ .תובאשמה הנבמל ר"מ   
      

                   30.00 13 טרפ יפל םיתורישה הנבמ ביבס ץע רדג רטמ  20.01.030
ץע יחטשמ 10.02 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ץע יחטשמ תודובע 02 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     012 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

ינופצ ירוביצ ףוח 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ף ו ח ב  ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
הירסיק תירכרוכ םגד ןבאמ השיג יליבש     40.01.010
,םינתשמ םילדגב ע"ש וא ןייטשרקא תרצות      
םע ןוטבמ היומס הרוגח ,רליס תחירמ :ללוכ      
תיתש קודיה ,ליבשה תנכהל רפע תודובע ,ןויז      
קוריפ תללוכ הדובעה .לוחו קדוהמ עצמו      
טרפ.תינכתה יפל שדחמ ומושייו םייק חטשמ      

                   80.00 14 ר"מ   
      
ץע תבחר םע תכתממ םימב הלודג לצ תככס     40.01.020

                    7.00 .)קרפמה יפל הדיחי ריחמ( 42 טרפ האפיא 'חי   
      
ץע תבחר םע תכתממ םימב הנטק לצ תככס     40.01.030

                    7.00 .)קרפמה יפל הדיחי ריחמ( 82 טרפ האפיא 'חי   
      
טרפ תכתמ תויצקורטסנוקמ יא לעמ הללצה     40.01.040

                    7.00 .)הדיחי יפל קרפמה ריחמ( 32 'חי   
      
יאל ליבומה ליבש ךרואל הללצה     40.01.050

                   42.00 91 טרפ תכתמ תיצקורטסנוקמ 'חי   
      
םימה ךותל ליבומה ליבש לעמ הללצה     40.01.060

                    9.00 02 טרפ תכתמ תיצקורטסנוקמ 'חי   
      
תכתמ תיצקורטסנוקמ יאה לעו ףוחב לצ תככס     40.01.070

                    4.00 72 טרפ 'חי   
      

                    1.00 1 טרפ ליצמ תככס 'חי  40.01.080
      
.5 טרפ  םישאר 4 םע הטסורינמ ףוח תוחלקמ     40.01.090
לכ ללוכ ,ןרציה תוארוה יפל סוסיב ללוכ      

                    1.00 .זוקינו םימ ירוביחל תושרדנה תונכהה 'חי   
      
וא מ"גא תרבח תרצות םייניע תפיטשל זרב     40.01.100

                    1.00 'פמוק .ןרציה תוארוה יפל סוסיב ללוכ ע"ש  
      

                    1.00 04 טרפ יפל םידגב תפלחהל טנמלא 'חי  40.01.110
      
תצובק תרבח תרצות םיקובקב ףוסיאל ןקתמ     40.01.120

                    1.00 .24 טרפ יפל ע"ש וא ןולא 'חי   
      
לכירדאה תריחב יפל ןווגב טילונרג תקיצי     40.01.130

                   40.00 .5 טרפ ףוח תחלקמל ר"מ   
      
הבוג ,ע"ש וא אכירא םחש לש םתור ןותפשא     40.01.140
ללוכ .תתוסמ ירכרוכ ןווגב ןוטב רמג ,מ"ס 06      

                    1.00 .ןרציה תוארוה יפל ןוגע 'חי   
10.04.10 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 14746-49   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     013 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

ינופצ ירוביצ ףוח 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרבח לש 9801 םגד תכתמו ץעמ לספס     40.01.150

                    5.00 .ע"ש וא ןייטשרקא 'חי   
      
תרצות "רומ" םגדמ לפקתמ בכר םוסחמ     40.01.160

                    2.00 .ע"ש וא  "אכירא םחש" 'חי   
      

                   20.00 92 טרפ .שקמ לצ תוישמש 'חי  40.01.170
      
2687 ט"קמ באומ םגד ימורט םיתוריש הנבמ     40.01.180
םיאת 5 ללוכה ע"ש וא אכירא םחש תרצות      
םגד ימורט םיתוריש הנבמו ,תונתשמ יתשו      
ןבא יופיח ,שיגנ את :ללוכה 0287 ט"קמ באומ      
םיטרופמה םירזיבאה לכ ,םיינוציח תוריקל      
טרפ .םישרדנה םירוביחה לכו סוסיב ,טרפמב      

                    1.00 3. 'חי   
      
וא אכירא םחש תרצות באומ הנבמל הלוגרפ     40.01.190
,דחוימה טרפמה יפל העיבצ :ללוכ .ע"ש      

                    1.00 .הבכרהו הלבוה 'חי   
      
3 טרפ יפל םיתוריש הנבמ ביבס ץעמ רדג     40.01.200

                   50.00 .רטמ 08.1 הבוגב רטמ   
      
ללוכ דחוימ טרפמ יפל לצה תוככסל CVP יורק     40.01.210

                  350.00 .םישרדנה םירוביחה לכ ר"מ   
ףוחב חותיפ תודובע 10.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותיפ תודובע 04 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     014 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

ינופצ ירוביצ ףוח 10 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 י ח מ צ  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
יפל 4 לדוגב םיחמצ תליתשו תלבוה ,תקפסא     41.01.010
לופיטו חטשה תנכה ללוכ דחוימה טרפמה      

                  150.00 . עקרקב 'חי   
      

                   45.00 .'מ 4 הבוגב רגוב לקד ץע תעיטנו תקפסא 'חי  41.01.020
היחמצ 10.14 כ"הס          

      
ה י י ק ש ה  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.02.020

                  400.00 .לוגס עבצב 6 גרד מ"מ 04 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.02.030

                  100.00 לוגס עבצב 01 גרד מ"מ 09 רטוקב והשלכ רטמ   
      
עבצב ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.040
טוח תוברל מ"מ 011 רטוקב 01 גרד לוגס      

                   60.00 ןוליינמ הלחשה רטמ   
      
הרטמהו ףוטפטל 5.1" רטוקל תכרעמ שאר     41.02.050
,ש"מ 021 ןנסמ ,5.1" ישאר ירודכ זרב ללוכה      
,םילוארדיה/םיילמשח םיזרב 4 ,ץחל תסו      
ללוכ ,רוביח ירזיבאו םידרוקר ,םידיאונולוס      
ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל רוביח      

                    1.00 )םירזיבא 'חי   
      
םיפוגמל יכרד-תלת דוקיפ ןוזרב תפסות     41.02.060

                    2.00 םילמשח / םילוארדיה 'חי   
      
,2/1" רטוקב ,)קיר ענומ( םוקאו יטנא םותסש     41.02.070

                    1.00 "דמרב" 'צות 'חי   
      

                    1.00 5.1" ח"זמ רובע תכרעמ שארל תפסות 'חי  41.02.080
      
טלפ םע םימ דמ רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.090
תרצות םידרוקר ללוכ ,5.1" רטוקב ילמשח      

                    1.00 .ע"ש וא "הילד דרא" 'חי   
      
ןירצילג ץחל דמ רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.100
ןולח רטוק ,תורפסומטא 01 לש ץחל דע      

                    1.00 רוביח ירזיבא ללוכ ,4" תותנש 'חי   
      
      
      
      
      

20.14.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     015 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

ינופצ ירוביצ ףוח 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.02.110
מ"ס 6.33/6.08/011 תודימב ,"ןגסלפ" /      
וא ,)"רבנע" לש IGF 0011/1 םגד תמגודכ(      
תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"ש      

                    1.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב 'חי   
      
םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"( רטסאילופמ סיסב     41.02.120
,IV, 048/1 IGF-1 םימגדמ ןורא תמגודכ      
    0011/1 IGF תודימב ,"רבנע" תרצות  

                    1.00 מ"ס 6.33/6.08/7.35 'חי   
      
ןוגימה ןוראל ביבסמ תנוולוגמ תכתממ תרגסמ     41.02.130
,מ"מ 53 בחורו מ"מ 9 יבועב ,בשחמה לש      
ןורא ידיצ ינשמ םימוא םע םיגרב -6ב רוביח      
תחיתפ םירשפאמה םיריצ 2 ללוכ ,ןוגימה      

                    1.00 'פמוק .06 םגד הילת לוענמ ,ןוראה  
      
רקב תללוכה "םגא" תרצות "לסוריא" הצק 'חי     41.02.140
תרושקתל הנכה םע תולעפה 4 -ל הייקשה      
הללוס ,rpb/msbs ירלולס תרושקת םאתמ      
,CD/CA ןעטמ  ,V21/HA5.7 ,תנעטנ      
ללוכ PI-56 ןקת C-34 הנגה תספוקב םידווזמ      
למשח תנזה ללוכ הנשל תוירחאו הנקתה      
YYN לבכ ,עקש ,טמוטוא יצח הרואת דומעמ      

                    1.00 .רבצמו ןעטמ ,א"מ 51 דע 5.2x3 'חי   
      
רטוקב ףוטפיט רוניצמ םיצעל ףוטפט תחולש     41.02.150
תוילרגטניא וק תופטפט 03 אשונ מ"מ 61      

                   41.00 'פמוק .'מ 21 החולשה ךרוא .תותסוותמ  
      
יטמוטוא ןנסמ לש תכרעמ שארל תפסות     41.02.160
בשחמ לומ הלופכ תרושקת ללוכ, 2" רטוקב      
תכרעמל הפיטשה רוניצ רוביחו היקשהה      

                    1.00 תימוקמה בויבה 'חי   
      
תרצות HCTAL-CD  V21-9 דיאונולוס     41.02.170
רוביח לגרס לע ע"ש וא "דמרב" וא "הרקב"      
טווחמו רבוחמ ,רוביחה ירזיבא לכ ללוכ      

                    3.00 .לסוריא תכרעמל 'חי   
הייקשה 20.14 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

הייקשהו ןוניג 14 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     016 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

ינופצ ירוביצ ףוח 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק "ת ת  ת ח ל מ ת  ז ו ק י נ  85 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ  ,ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.85 ק ר פ  ת ת       
ה ס י ר ה ו       
      
ללוכ םייק הביאש תנחת הנבמל ביבס הריפח     58.01.010

                  200.00 העלסמה ינבאו רמוחה קוליס קוליס ק"מ   
      
ללוכ מ"ס 02 יבועב תמייק הרקת תסירה     58.01.020

                   12.00 ריקה םע הרוביחב רוסינ ר"מ   
      
מ"ס 02 יבועב םייק ריק שאר לש ריהז תותיס     58.01.030
םילזרבה לע הרימש ךות מ"ס 04 הבוגבו      

                    7.00 םימייקה ר"מ   
      
תפישחל םימייקה תוריקה לע םוטיא ףוליק     58.01.040

                   70.00 ןוטבה ר"מ   
      

                    1.20 ןוטבמ תוגרדמ ךלהמ תסירה ר"מ  58.01.050
הסירהו קוריפ ,רפע תודובע 10.85 כ"הס          

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.85 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב 04-ב ןוטב תקיצי י"ע ןוטב תוריק יוביע     58.02.010

                   10.00 םימייקה תוריקה לש ינוציחה םדיצמ מ"ס 51 ק"מ   
      
תוריקה לעמ מ"ס 53 יבועב 04-ב ןוטב תוריק     58.02.020
תמיתסב ללוכו תלדל םייק חתפבו ל"נה      

                   14.00 םייקה ריקב םירבוע תורוניצ ק"מ   
      
דוביע ללוכ מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב תרקת     58.02.030

                    3.00 חתפ ק"מ   
      
םיכרואהו םירטקה לכב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     58.02.040

                    2.00 .םינוטבה ןויזל ןוט   
      
מ"ס 51 קמועבו מ"מ 41 רטוקב םירוח חודיק     58.02.050
ע"ש וא 051YH יטליה קבדב םייולימ ללוכ      
ןויזה תוטומ( מ"מ 21 רטוקב תוטומ תרדחהו      

                  700.00 )דרפנב םידדמנ 'חי   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.85 כ"הס          

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  30.85 ק ר פ  ת ת       
      

                  105.00 דחוימה טרפמה יפל תוריקה לע תומח תוחירמ ר"מ  58.03.010
      
הקיסמ םינפה תוריקו תפצר לע ןגמ יופיצ     58.03.020
ינפ יוקינו ףוצריק ללוכ ריחמה .CE 027 דראג      

                   90.00 .םייקה םוטאהמ ןוטבה ר"מ   
      

30.85.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     017 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

ינופצ ירוביצ ףוח 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                   12.00 .701 ליס פוט הקיסב גגה םוטיא ר"מ  58.03.030
      

                   35.00 .7052 לווס הקיס גוסמ חפנתמ ימיכ רצע ר"מ  58.03.040
םוטיא תודובע 30.85 כ"הס          

      
ש ר ח  ת ו ר ג נ  40.85 ק ר פ  ת ת       
      
גגב חתפ לעמ הסכמו ןוטב גג לעמ קד תפצר     58.04.010
ץע תורוק ללוכ מ"מ 23 יבועב האפיא ץעמ      

                   12.00 היצנגרפמיאו לוזרפ,הכימתל ר"מ   
שרח תורגנ 40.85 כ"הס          

      
ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  50.85 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
סלגרביפמ יושע הביאש תחושל הדירי םלוס     58.05.010
ןוגיע יגרב ללוכ ,תוכיא הווש וא ןמפלוו תרצות      

                    4.50 . תוינכת יפל מ"בלפמ רטמ   
      
ע"וש וא ןוידבר תרצות GFR -מ יפנכ וד הסכמ     58.05.020
םירזיבאהו דויצה לכו תוינכותה יפל תודימב      

                    2.00 תומלשב עוציבל םישורדה 'חי   
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 50.85 כ"הס          

      
י נ ו י צ ט י ב ר ג  ו ק  60.85 ק ר פ  ת ת       
      
ןליתאילופ רונצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     58.06.010
    ".E.P.D.H " 71" גוסמ בויבל-RDS " 01 גרד  
994/2935 י"ת יפל םירצוימ , מ"מ 522 רטוק      
לוח עצמ ,םיידיב הריפח ,ףושיח , תוברל      
תחנה ,רונצל תחתמ מ"ס 02 יבועב דופירל      
ןגועמ םיה תיעקרק לע חנומ דחא הצק ,רונצה      
הצקו )דרפנב דדמי ןוטבה קולב( ןוטבמ קולבב      
רונצה תפיטע ,ךותיר ,הרקב אתל רבוחמ ינשה      
רוניצה לעמו ,הלעתה בחור לכלו ביבסמ לוחב      
- 'מ 05.2 דע רוניצה קמוע ,מ"ס 02 יבועב      

                  300.00 מ"טמו תוינכותה יפל לכה רטמ   
      
תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש תחנהו הקפסא     58.06.020
06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס 001 רטוקב      

                    3.00 .רטמ 57.1 דע קמועב ןוט 5.21 סמועל מ''ס  'חי   
      
דע 'מ 67.1 -מ רמועב הרקב את ךא ל"נכ     58.06.030

                    1.00 'מ 05.2 'חי   
      
      
      

60.85.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     018 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

ינופצ ירוביצ ףוח 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש תחנהו הקפסא     58.06.040
06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס 521 רטוקב      

                    1.00 .רטמ 57.2 דע קמועב ןוט 5.21 סמועל מ''ס  'חי   
      
רובע מ''ס 001 רטוקב החוש ריחמל תפסות     58.06.050

                    4.00 .ןוט 04 סמועל דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ''ס 021 רטוקב החוש ריחמל תפסות     58.06.060

                    1.00 .ןוט 04 סמועל דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
תמייק זוקינ תחושל רוביח רובע ריחמ תפסות     58.06.070

                    1.00 תומלשב עוציבל תושורדה תודובעה לכ תוברל 'חי   
      
הריפחו םייק ףוציר קוריפ , טלפסא רוסינ     58.06.080
דע קמועב ןנכותמה זוקינה וק תחנה ךרוצל      

                   40.00 . ותומדקל בצמה תרזחהו 'מ 0.2 רטמ   
      
טרופמכ ןוקיר וק םוליצו תידוסי הפיטש     58.06.090

                  300.00 מ"טמב רטמ   
ינויצטיברג וק 60.85 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ק"תת תחלמת זוקינ 85 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     019 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

ינופצ ירוביצ ףוח 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  10.06 ק ר פ  ת ת       
      
יפל תיפצת תורוניצ תנקתהו הלבוה ,הקפסא     60.01.010

                    4.00 חקפמה תויחנה פ"ע םוקימ ,742 ןויליגב טרפ 'חי   
      
יחודיק לש םימייק תוחוש/םיאת הבוג תמאתה     60.01.020
ןוטב ,רפע תודובע תוברל םוהת ימ תלפשה      
-ו 352 'סמ תוינכות פ"ע ,םישורדה םירמוחהו      

                    7.00 456. 'חי   
      
םוהת ימ תלפשה לש םימייק םיחודיק תכמנה     60.01.025
ןנכותמה חותיפה סלפממ 'מ -03.2 קמועל      
,םישורדה םירמוחו ןוטב ,רפע תודובע תוברל      
םירזיבאו תרנצ דויצ ,םיקוריפ ,םיקותינ      
'סמ תוינכותב םיטרפ יפל שדחמ םתבכרהו      

                    4.00 .654 -ו 552 'חי   
      
ילבכו םוהת ימ תלפשה תורוניצ תקתעה     60.01.030
,םימ ,זוקינ תוכרעמ תויצחב םימייק למשח      
וא הקתעה ,רפע תודובע תוברל ןוקירו בויב      
רוביח ,למשח ילבכו םילוורש ,תורוניצ תפלחה      
הלעי אל ריחמה( רזוח יולימו הקידב ,תוכרעמ      

                    1.00 'פמוק .)ףוחב תודובעל העצהה ךרעמ %5.1 לע  
      
תזוזת תודוקנ תנקתהו הלבוה ,הקפסא     60.01.040

                    4.00 תוללוסה 'חי   
תונוש תודובע 10.06 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונוש תודובע 06 כ"הס          
ינופצ ירוביצ ףוח כ"הס        

קובץ: 14746-49   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     020 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

תויתשת תקתעה 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת ו  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ת ו י ת ש ת ל  ת ו נ כ ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
י נ מ ז  ב צ מ - ת ר ו ש ק ת       
      
05 רטוקב 5.31 ע.ק.י גוסמ ןליטאילופ רוניצ     08.01.010
תוברל מ"מ 8 ןוליינ הכישמ טוח םע מ"מ      

                  100.00 .תוחושבו הריפחב חנומ ,רזע דויצ לכו ,תופומ רטמ   
      
מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.020
יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ ,ףסונב      

                  100.00 .ןוליינמ מ"מ 8 הכישמ רטמ   
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.030
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

                  200.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.01.050
ןומיס  מ"מ 5.3 ןפוד יבועב  מ"מ 011 רטוק      
טרסו לוורשה תווצקב יעקרק לע אמייק רב      

                  500.00 . ינקת ןומיס רטמ   
      
ןליתאילופ הלק תרנצ לש ריקל וא דומע הילע     08.01.060
וא 11 .ע.ק.י גוסמ  'מ 57  דע מ"מ 04 רטוקב      
קוזיח , הכישמ יטוח תוברל 5.31 .ע.ק.י      
יתלב םייתכתמ םידנב י"ע ריקל  דומעל תרנצה      
טוליש ,םוטיא ללוכ הגמוא תולש וא םידילחמ      
טרפמו טרפ יפל חקפמה ןוצר תועיבשל לכה      

                  400.00 .קזב רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     08.01.080
ללוכ הביצח\הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו      
גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      
    521B  את דועי טוליש ללוכ 984 י"ת יפל  
עובט תימוקמה תושרה למס ללוכ ,תרוקיבה      
51 םוינימולא תיקסיפ ג"ע הסכמה תקיציב      

                    4.00 'פמוק .רטוק מ"ס  
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.090
,984 י"ת יפל 052C ןיממ הסכמו הרקית רובע      
תקיציב עובט תימוקמה תושרה למס ללוכ      

                    4.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא תיקסיפ ג"ע הסכמה  
      
      
      
      
      
      
      
      

10.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     021 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

תויתשת תקתעה 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רזבואמ ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.01.100
,גרס , מ"ס 021 הלתמ יספ 2 םינגוע 3 ללוכ      
דמועה לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו      
יללכה קזב טרפמ יפל הדובעה קזב חוקיפב      
רתאב חקפמה תויחנהו 2701 ,0701 םיקרפ      
מ"ס 791/18/151 תודימב A1  גוסמ אתה      
קזב בותיכ םע יטרדנטס יתכרדמ  הסכמ ללוכ      

                    3.00 'פמוק .תושרה למסו  
      
רזבואמ ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.01.110
,גרס , מ"ס 021 הלתמ יספ 4 םינגוע 5 ללוכ      
דמועה לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו      
יללכה קזב טרפמ יפל הדובעה קזב חוקיפב      
רתאב חקפמה תויחנהו 2701 ,0701 םיקרפ      
מ"ס 352/441/422 תודימב A52  גוסמ אתה      
קזב בותיכ םע יטרדנטס יתכרדמ  הסכמ ללוכ      

                    1.00 'פמוק .תושארה למסו  
      
םיידיב םילבכ תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.01.120
4" לש םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס  001 קמועב      
תומייק תוכרעמל תוברקתה וא תובלטצהב       

                  100.00 .למשחה קוח תושירדב דומעל ידכ תורחא רטמ   
      
תורוניצל וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.01.130
יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפחו      
בחורו מ"ס 001 דע קמועב הלעתה .המדא      

                  500.00 .מ"ס 06-04 רטמ   
      
םילבכ וא תרנצל הלעת לש הביצח וא הריפח     08.01.140
ריבעמ( לושכמ חתמ וא לעמ עקרקה יגוס לכ      
)...וכו זג,קלד תרנצ םימ תרנצ ,קזב וק ,םימ      
תחנהל ,לושכמה לש ובחורל מ"ס 04 בחורב      
תנגהל ןוטב תקיצי ללוכ תירושרש תרנצ      
יקחרמבו טלפמוק ,תוינכותל םאתהב תרנצה      

                   50.00 'פמוק .למשחה קוחב שרדנכ תוחיטב  
      
יקנ תונויד לוחב  הריפח יולימ רובע תפסות     08.01.150
וא שיבכ  תויצחב מ"ס 02 לש תובכשב הפונמו      
דע היוור הבטרהבו רקובמ קודהב תוכרדמב      

                  150.00 .89% לש תופיפצ תלבקל ק"מ   
      
הריפחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות     08.01.160

                  150.00 .הביצחה וא/ו רטמ   
      
      
      
      

10.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     022 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

תויתשת תקתעה 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"ס 06-04 בחורב ליבש\הכרדמ תחיתפ     08.01.170
תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
יפל עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח ללוכ      
תרזחהו ליבש/הכרדמה ןוקית ,חקפמה תויחנה      
יפל ,טלפסא וא ףוציר ללוכ ותומדקל בצמה      

                  200.00 .שיבכה ןנכתמ תויחנה רטמ   
      
ללוכ ותומדקל בצמה תרזחהו םייק שיבכ תיצח     08.01.180
ןנכתמ יפל שיבכה ןוקית ,טלפסאה רוסינ      

                  100.00 . שיבכה רטמ   
      
תרוצב( ינמז ץע דומעל יעקרק לע דיינ דוסי     08.01.190
001X001X001 תודימב )ןוטב תיבוק      
יפל המרה תוינזואו ןויז ילזרב ללוכ  03-בןוטב      
רוניצ תובר ילבכל רבעמ ילוורש ללוכ טרפ      
רובע ,ץע דומע תסנכהל תוחפל 01" תכתמ      

                    5.00 'פמוק .סוליפו  הבצה ,הלבוה ללוכ תינמז קזב תרנצ  
      
ללוכ תורוניצ תחנה ךרוצל םייק שיבכ תחיתפ     08.01.200
שיבכה ןוקית ,  הלעתה  יולימו הביצח/הריפח      
רב ןומיס תוברל . ותומדקל בצמה תרזחהו      

                  200.00 . עוציב טרפ יפל.םילוורשה תווצק לש אמייק רטמ   
      
סיסבב הנקתהל 'מ 5.8 הבוגב קורי ץע דומע     08.01.210
למשחה ירוביח לכ תוברל ינמזה ןוטבה      

                    1.00 'פמוק .סנפהו עורזה רוביחו םישרדנה  
      
הריפח ללוכ רטמ 01 הבוגב )קורי(  ץע דומע     08.01.220
תביצח ,הריפחה יולימ ,דוסיה רוב תביצחו      
לכ  רופסימ  ללוכ,טולישו קוזיח  ,דומעה      
תכתממ תורפס  י"ע  םישדחה םידומעה      
רדג תרואת רובע ל"נה .דומעל תודמצומ      

                    4.00 'פמוק .תינמז הרואת וא/וםיירפכ םיבושיל ןוחטב  
      
תביצח ללוכ  רמ"מ 05 רטוקב לופכ הדלפ ןגוע     08.01.230
ראש לכו ןומיס  ,קוזיח ,ןדא ,יוסיכ ,רוב      

                    3.00 'פמוק .הנקתהל  םישורדה  םירזיבאהו תודובע  
      
תולעה ,תוחפל 'מ 51 דע הבוגל ףונמ תדובע     08.01.240

                    2.00 .הדובע םוי יפל ע"י   
ינמז בצמ- תרושקת תויתשתל תונכה 10.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 14746-49   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     023 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

תויתשת תקתעה 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת ל  ת ו נ כ ה  20.80 ק ר פ  ת ת       
י נ מ ז  ב צ מ -ה ר ו א ת ו       
      
'בח לש DEL OLI םגד  ץוח תרואתל סנפ     08.02.070
    CEA,לש קפסהב םידל 27 םע W711,עבצב  
הנקתהל,חטשב םימייקה םידומע עבצל ההז      
שאר לע הנקתהל עבורמ ליפורפ דומע לע      

                    9.00 'פמוק .דומע  
      
'בח לש DEL OLI םגד  ץוח תרואתל סנפ     08.02.080
    CEA,לש קפסהב םידל 09 םע W541, עבצב  
הנקתהל ,חטשב םימייקה םידומע עבצל ההז      
שאר לע הנקתהל עבורמ ליפורפ דומע לע      

                    4.00 'פמוק .דומע  
      
וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ  ץוח תרואתל סנפ     08.02.090
'בח לש NOIRO םגד - טוו 004 דיילה  לטמ      

                    2.00 'פמוק .ע"ש וא דע רוא  
      
.רטמ 01 הבוג  הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.100

                   14.00 'פמוק .ץניא 8"/6"/3" רטוקב גרודמ ךתח לעב דומעה  
      
קוצי ןוטבמ היונב ח"ח לש םילבכל הרקב את     08.02.110
קמועב מ"ס 021X021 תודימב םיקולבמ וא      
גוסמ הסכמו הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 001      
עובט י"חח למס ללוכ טלפמוק )ןוט-52( דבכ      

                    2.00 'פמוק .הקיציב  
      
תורוניצל וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.02.120
יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפחו      
בחורו מ"ס 001 דע קמועב הלעתה .המדא      

                  400.00 .מ"ס 06-04 רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.130

                  400.00 .ר"ממ 61X5 ךתחב  YX2Nגוסמ  )EPLX( רטמ   
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.02.140
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

                  400.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
הבכו ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     08.02.160
ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ      
םע א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
תורונ 1 ל דעוימ)דחא לודומ לעב(  ספא קותינ      
י"ת  יפל םיעבצב  םיקדהמ טוו 004 - 07 לש      

                   14.00 'פמוק .ספ לע םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ  
      
      
      
      

20.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     024 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

תויתשת תקתעה 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.02.170
תרבח לש םילבכ רובע הנכומ הריפחב      
ללוכ .ץניא 8 לש רטוקב רוניצה .למשחה      
הכישמ  טוח ,למשח 'בח ינסחממ הלבוה      
80 טרפמ יפל .ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8ןוליינמ      

                  100.00 .טרפ יפל 62080 ףיעס רטמ   
      

                   70.00 .מ"מ 69.3 ןפוד יבוע 8" הדלפמ רוניצ רטמ  08.02.180
      
םע תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.02.190
קוחב שרדנכ י"חח לש הובג חתמ ילבכ      
שושיג תריפח םנוטיב ,םילוורש ללוכ למשחה      
ללוכ 'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועב תינדי      
טרפ יפל לכה תוימרתו תוינכמ תונגה עוצב      

                    4.00 'פמוק .למשחה קוחב שרדנכ תוחיטב יקחרמבו  
      
תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.02.200
הבוג מ"ס 061 םינפ בחור : תודימב למשח      
05 קמוע מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      

                    1.00 'פמוק .סוליפו סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס  
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.210

                  350.00 .ר"ממ 61X5 ךתחב  YX2Nגוסמ  )EPLX( רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     08.02.220
ללוכ הביצח\הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו      
גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      
    521B  את דועי טוליש ללוכ 984 י"ת יפל  
עובט תימוקמה תושרה למס ללוכ ,תרוקיבה      
51 םוינימולא תיקסיפ ג"ע הסכמה תקיציב      

                    4.00 'פמוק .רטוק מ"ס  
      
)EPLX( סופיט יעקרק תת יטסלופמרט לבכ     08.02.230
    YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
אל ריחמה ר"ממ 5.2X3 ךתחב לבכ .הייזכרמל      

                  250.00 רוניצ ללוכ רטמ   
      
5.2 דעו 'מ   1- מ  ךרואב תועורז לש  העיבצ     08.02.240

                   16.00 'פמוק .תועבורמ וא תושלושמ תולופכ תודיחי. 'מ  
      
היושע 'מ 3 קמועב תיכנא הקראה תדורטקלא     08.02.250
טוממ דחא לכ  'מ  5.1 לש ךרואב םיקלח ינשמ      
ללוכ תשוחנ הפוצמ רטוק מ"מ 91 הדלפ      
קדהמללוכ הרדחה שאר ,הקיפד  שאר ,רבחמ      
ןיב רשגמ מ"מ 53 ףושח תשוחנ דיגו תעבט      
תוברל הקראהל שרדנה ןקתמל  הדורטקלאה      

                    2.00 'פמוק מ"ס 06 רטוקב ימורט ןוטב את  
      

20.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     025 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

תויתשת תקתעה 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תסמ יפלכ הקראהה תודגנתה ךרע תקידב     08.02.260
דוסיה  תקראה ללוכ ,ןקתמה ביבס המדאה      
יפלו ךרוצה יפל לכה הקראהה תודורטקלאו      
י"ע עצובת  הקידבה  ,למשחה קוח תשירד      
קדוב סדנהמ יאלמשח יושיר לעב סדנהמ      
קזב חקפמל , ןלבקל ח"וד תאצוהו ךמסומ      

                    1.00 'פמוק .הקראהה תודגנתה ךרע יבגל ןנכתמלו ןימזמל  
      
מ"ס 06-04 בחורב ליבש\הכרדמ תחיתפ     08.02.270
תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
יפל עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח ללוכ      
תרזחהו ליבש/הכרדמה ןוקית ,חקפמה תויחנה      
יפל ,טלפסא וא ףוציר ללוכ ותומדקל בצמה      

                  200.00 .שיבכה ןנכתמ תויחנה רטמ   
      
ללוכ ותומדקל בצמה תרזחהו םייק שיבכ תיצח     08.02.280
ןנכתמ יפל שיבכה ןוקית ,טלפסאה רוסינ      

                  100.00 . שיבכה רטמ   
      
ללוכ טקיורפה יחטש לכב תוקראה עוציב     08.02.290
תנקתהו תקפסה תוברל .רשגל השיגה יחטשמ      
ךילומ , םיינשמ םילאיצנטופ תאוושה יספ      
לכל תוקראה עוציב ,ישאר .פ.ה.פמ הקראה      
תוכרעמ ,רשג תוקעמ ללוכ םינקתמה      
יפלו למשח קוח יפל קיראהל שיש םיטנמלאו      
עוציבל סחיתמ הז ףיעס . תינכותב שרדנה      
, ולוכ הנבמה לכל םלשומ תוקראה ןקתמ      
רזעה דויצ ,מ"מ)4x04( לזרב ספ תוברל      

                    1.00 'פמוק . טולישו רוביח ירזיבאו  
      

                   14.00 'פמוק . מ"ס  002 ךרואב הדיחי עורז 08.02.300
      
לוורש רובע, דומעל ןוטב דוסי ריחמל תפסות     08.02.340
הקראה דיג תלחשהל ףסונ לוורשו לבכל ףסונ      

                   14.00 'פמוק .מ"מ 63 רטוקב דבכ ףיפכ רוניצמ  
      
ןוטבמ קוצי 'מ 01-9 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.02.350
תקראה ללוכ ,מ"ס 061/08/08 תודימב  03-ב      

                   14.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.02.360
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      
ותלחשהל מ"ס 63 לוורש ללוכ םידומעל הרידח      

                  550.00 .וכותיח אלל ולופיק י"ע דומעה לא רטמ   
      
ידומע תנקתהל ותשמשהו םייק דוסי יוליג     08.02.370

                    2.00 'פמוק .רואמ  
      

20.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     026 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

תויתשת תקתעה 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רטוקב ןוטב תחוש תללוכה הקראה תדורטקלא     08.02.380
521B ןוטיבמ הסכימ םע 06 קמועב מ"ס 04      
רטוקב ןוולוגמ הדלפ טומ תוברל .984 י"ת יפל      
05 תשוחנ ךילומו  ,רטמ 3  קמועב מ"מ 91      
ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל תשוחנ ר"ממ      
ךילומה( .תיליע תשרב הקראה וא ספא ליית      

                    2.00 'פמוק .רוחש CVP הטעמ םע  
      
דויצה תרבעהו םייק הרואת הדש קוריפ     08.02.390

                   14.00 .תימוקמה תושרה וא ןלבקה ינסחמל קרופמה 'חי   
      

                   14.00 'פמוק . 'מ 01 דע הבוגב דומע לש העיבצ 08.02.400
      
ןוולגב תנוולגמ הדלפ לע,העיבצ רובע תפסות     08.02.410
העיבצ לש א"מ 1 ל ריחמה תימי הריואל ,לופכ      
העיבצה(.רוהט רטסאילופב העיבצה.רונתב      
תלבק תוברל לקופא טרפמו )11 טרפמ יפל      
לע םינש 5 ךשמל תוירחא תדועת      

                   14.00 .העיבצה לעפמ םעטמ.העיבצה רטמ   
      
ללוכ םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.02.420
עקרקהמ ותפילש דוסיה ביבסמ הביצח הריפח      
ךות מ"ס 02 לש תובכשב רוב תמיתס תוברל      
.89% לש תופיפצל  דע  הבטרהב קודיה      
הרויש םוקמל ןוטבה דוסי תלבוהו      

                   14.00 'פמוק .טלפסא וא  ףוציר ינוקית  תוברל.חקפמה  
      
יפל ,םילגד 2  הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.02.430
התואמ רצוימ  555080 ףיעס  80  טרפמ      

                   14.00 'פמוק .טרפ יפל לכה דומעה ומכ תכתמ  
      
ידומעב  דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.02.440
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
תויחנה יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה .      
דומעה  עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא      
ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה      

                   14.00 'פמוק .דוסיה ינפ לעמ םהבוג  
      
דוסי תביצח ללוכ םייק דומעל תורבחתיה     08.02.450
םילוורש תסנכה רחאל הביצחה ןוקיתו ןוטבה      

                    2.00 'פמוק .חוקיפה תשירד יפל ת"ממ תפסות ללוכ  
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.02.460
ןתמו למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

                    1.00 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה  
      
      

20.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     027 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

תויתשת תקתעה 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ףוגה תילת תוברל רשג ןפוד לע .ת.ג תנקתה     08.02.470

                    2.00 'פמוק .םירזיבא שגמל ורוביחו  
      
תולעה ,תוחפל 'מ 51 דע הבוגל ףונמ תדובע     08.02.480

                    2.00 .הדובע םוי יפל 'חי   
      
תרואתל תמייק רואמ תיזכרמל תורבחתה     08.02.490
ןכ ומכ ,טוויחבו  חולב םייוניש תוברל ןוחטב      
תפסוה וא םימוגפ םיטנמלא תפלחהו טולישב      

                    1.00 'פמוק . השירד יפל.טלפמוק לכה םישדח  
      
תרצות קבד םע םוחב ץווכתמ לוורשמ הפומ     08.02.500
    E3 52 ךתחב ךומנ לבכל ע"ש ואX4 ,  
    61+52X3 , 52X5 61+53 - דעX4  םוינמולא  

                    4.00 'פמוק .תשוחנ וא  
ינמז בצמ-הרואתו למשח תויתשתל תונכה 20.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת ל  ת ו נ כ ה  30.80 ק ר פ  ת ת       
י פ ו ס  ב צ מ -ה ר ו א ת ו       
      
57 רטוקב 5.31 ע.ק.י גוסמ ןליטאילופ רוניצ     08.03.010
תוברל מ"מ 8 ןוליינ הכישמ טוח םע מ"מ      

                  150.00 .תוחושבו הריפחב חנומ ,רזע דויצ לכו ,תופומ רטמ   
      
קוצי ןוטבמ היונב ח"ח לש םילבכל הרקב את     08.03.020
קמועב מ"ס 021X021 תודימב םיקולבמ וא      
גוסמ הסכמו הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 001      
עובט י"חח למס ללוכ טלפמוק )ןוט-52( דבכ      

                    2.00 'פמוק .הקיציב  
      
'בח לש DEL OLI םגד  ץוח תרואתל סנפ     08.03.030
    CEA, לש קפסהב םידל 27 םע W711, עבצב  
הנקתהל,חטשב םימייקה םידומע עבצל ההז      
שאר לע הנקתהל עבורמ ליפורפ דומע לע      

                    8.00 'פמוק .דומע  
      
'בח לש DEL OLI םגד  ץוח תרואתל סנפ     08.03.040
    CEA, לש קפסהב םידל 09 םע W541, עבצב  
הנקתהל ,חטשב םימייקה םידומע עבצל ההז      
שאר לע הנקתהל עבורמ ליפורפ דומע לע      

                    5.00 'פמוק .דומע  
      
.רטמ 01 הבוג  הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.03.050

                   14.00 'פמוק .ץניא 8"/6"/3" רטוקב גרודמ ךתח לעב דומעה  
      

                   18.00 'פמוק . מ"ס  002 ךרואב הדיחי עורז 08.03.060
      

30.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     028 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

תויתשת תקתעה 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הבכו ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     08.03.080
ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ      
םע א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
תורונ 1 ל דעוימ)דחא לודומ לעב(  ספא קותינ      
י"ת  יפל םיעבצב  םיקדהמ טוו 004 - 07 לש      

                   14.00 'פמוק .ספ לע םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ  
      
תורוניצל וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.03.090
יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפחו      
בחורו מ"ס 001 דע קמועב הלעתה .המדא      

                  400.00 .מ"ס 06-04 רטמ   
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.03.100
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

                  400.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      

                   80.00 .מ"מ 69.3 ןפוד יבוע 8" הדלפמ רוניצ רטמ  08.03.110
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.03.120

                  400.00 .ר"ממ 61X5 ךתחב  YX2Nגוסמ  )EPLX( רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     08.03.130
ללוכ הביצח\הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו      
גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      
    521B  את דועי טוליש ללוכ 984 י"ת יפל  
עובט תימוקמה תושרה למס ללוכ ,תרוקיבה      
51 םוינימולא תיקסיפ ג"ע הסכמה תקיציב      

                    4.00 'פמוק .רטוק מ"ס  
      
רזבואמ ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.03.140
,גרס , מ"ס 021 הלתמ יספ 2 םינגוע 3 ללוכ      
דמועה לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו      
יללכה קזב טרפמ יפל הדובעה קזב חוקיפב      
רתאב חקפמה תויחנהו 2701 ,0701 םיקרפ      
מ"ס 312/761/511 תודימב A2  גוסמ אתה      

                    2.00 'פמוק .יטרדנטס יתכרדמ  הסכמ ללוכ  
      
רטוקב ןוטב תחוש תללוכה הקראה תדורטקלא     08.03.150
521B ןוטיבמ הסכימ םע 06 קמועב מ"ס 04      
רטוקב ןוולוגמ הדלפ טומ תוברל .984 י"ת יפל      
05 תשוחנ ךילומו  ,רטמ 3  קמועב מ"מ 91      
ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל תשוחנ ר"ממ      
ךילומה( .תיליע תשרב הקראה וא ספא ליית      

                    2.00 'פמוק .)רוחש CVP הטעמ םע  
      
      
      

30.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     029 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

תויתשת תקתעה 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לוורש רובע, דומעל ןוטב דוסי ריחמל תפסות     08.03.190
הקראה דיג תלחשהל ףסונ לוורשו לבכל ףסונ      

                   14.00 'פמוק .מ"מ 63 רטוקב דבכ ףיפכ רוניצמ  
      
ןוטבמ קוצי 'מ 01-9 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.03.200
תקראה ללוכ ,מ"ס 061/08/08 תודימב  03-ב      

                   14.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
      
ידומע תנקתהל ותשמשהו םייק דוסי יוליג     08.03.210

                    4.00 'פמוק .רואמ  
      

                   14.00 'פמוק . 'מ 01 דע הבוגב דומע לש העיבצ 08.03.230
      
ןוולגב תנוולגמ הדלפ לע,העיבצ רובע תפסות     08.03.240
העיבצ לש א"מ 1 ל ריחמה תימי הריואל ,לופכ      
העיבצה(.רוהט רטסאילופב העיבצה.רונתב      
תלבק תוברל לקופא טרפמו )11 טרפמ יפל      
לע םינש 5 ךשמל תוירחא תדועת      

                   14.00 .העיבצה לעפמ םעטמ.העיבצה רטמ   
      
דויצה תרבעהו תינמז הרואת הדש קוריפ     08.03.250

                   14.00 .תימוקמה תושרה וא ןלבקה ינסחמל קרופמה 'חי   
      
יפל ,םילגד 2  הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.03.260
התואמ רצוימ  555080 ףיעס  80  טרפמ      

                   14.00 'פמוק .טרפ יפל לכה דומעה ומכ תכתמ  
      
עקת תיב ללוכ,גח תרואת לש דומעב רוביח     08.03.270
יצח  םרז  קספמ תפסות  תוברל ןירושמ      
לודומ לעב א"ק 01 'א 61 יבטוק וד יטמטוא      
5.2X3 רוביח  לבכו םירזיבא שגמ לע דחא      
םוטיא תוברל עקת תיבל דעו שגמהמר"ממ      
ימ תרידח תעינמל ןוקיליס י"ע רוביחה  רוזא      

                   14.00 'פמוק .80 -ב שרדנכ הבוג טלפמוק - םשג  
      
תרצות קבד םע םוחב ץווכתמ לוורשמ הפומ     08.03.280
    E3 52 ךתחב ךומנ לבכל ע"ש ואX4 ,  
    61+52X3 , 52X5 61+53 - דעX4  םוינמולא  

                    4.00 'פמוק .תשוחנ וא  
      
תולעה ,תוחפל 'מ 51 דע הבוגל ףונמ תדובע     08.03.290

                    2.00 .הדובע םוי יפל 'חי   
      
תרואתל תמייק רואמ תיזכרמל תורבחתה     08.03.300
ןכ ומכ ,טוויחבו  חולב םייוניש תוברל ןוחטב      
תפסוה וא םימוגפ םיטנמלא תפלחהו טולישב      

                    1.00 'פמוק . השירד יפל.טלפמוק לכה םישדח  
      

30.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     030 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

תויתשת תקתעה 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרצות קבד םע םוחב ץווכתמ לוורשמ הפומ     08.03.310
    E3 52 ךתחב ךומנ לבכל ע"ש ואX4 ,  
    61+52X3 , 52X5 61+53 - דעX4  םוינמולא  

                    4.00 'פמוק .תשוחנ וא  
יפוס בצמ-הרואתו למשח תויתשתל תונכה 30.80 כ"הס          

      
ת ו י ת ש ת ל  ת ו נ כ ה  40.80 ק ר פ  ת ת       
י פ ו ס  ב צ מ -ת ר ו ש ק ת       
      
05 רטוקב 5.31 ע.ק.י גוסמ ןליטאילופ רוניצ     08.04.010
תוברל מ"מ 8 ןוליינ הכישמ טוח םע מ"מ      

                  600.00 .תוחושבו הריפחב חנומ ,רזע דויצ לכו ,תופומ רטמ   
      
רטוקב רוניצה ךא חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.04.020
למשחה תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו ץניא 6      
אל י"חחו הדימב לעפוי הז ףיעס( מ"מ 7.7      

                  200.00 .)תרנצ תקפסמ רטמ   
      
רוניצה ךא ל"נכ חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.04.030
תרבח תושירד יפל ןפוד יבועו ץניא 8 רטוקב      
הדימב לעפוי הז ףיעס( מ"מ 7.7 למשחה      

                  150.00 .)תרנצ תקפסמ אל י"חחו רטמ   
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.04.050
ןומיס  מ"מ 5.3 ןפוד יבועב  מ"מ 011 רטוק      
טרסו לוורשה תווצקב יעקרק לע אמייק רב      

                  500.00 . ינקת ןומיס רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     08.04.060
ללוכ הביצח\הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו      
גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      
    521B  את דועי טוליש ללוכ 984 י"ת יפל  
עובט תימוקמה תושרה למס ללוכ ,תרוקיבה      
51 םוינימולא תיקסיפ ג"ע הסכמה תקיציב      

                    4.00 'פמוק .רטוק מ"ס  
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.04.070
,984 י"ת יפל 052C ןיממ הסכמו הרקית רובע      
תקיציב עובט תימוקמה תושרה למס ללוכ      

                    4.00 'פמוק .רטוק מ"ס 51  םוינימולא תיקסיפ ג"ע הסכמה  
      
      
      

40.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     031 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

תויתשת תקתעה 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םיידיב םילבכ תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.04.080
4" לש םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס  001 קמועב      
תומייק תוכרעמל תוברקתה וא תובלטצהב       

                  100.00 .למשחה קוח תושירדב דומעל ידכ תורחא רטמ   
      
תורוניצל וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.04.090
יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפחו      
בחורו מ"ס 001 דע קמועב הלעתה .המדא      

                  700.00 .מ"ס 06-04 רטמ   
      
הריפחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות     08.04.100
הקמעה רובע תפסותה םלושת(.הביצחה וא/ו      

                  150.00 .)דבלב רטמ   
      
מ"ס 06-04 בחורב ליבש\הכרדמ תחיתפ     08.04.110
תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
יפל עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח ללוכ      
תרזחהו ליבש/הכרדמה ןוקית ,חקפמה תויחנה      
יפל ,טלפסא וא ףוציר ללוכ ותומדקל בצמה      

                  200.00 .שיבכה ןנכתמ תויחנה רטמ   
      
תולעה ,תוחפל 'מ 51 דע הבוגל ףונמ תדובע     08.04.120

                    2.00 .הדובע םוי יפל 'חי   
יפוס בצמ-תרושקת תויתשתל תונכה 40.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הרואתו למשח תודובע 80 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../032 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     032 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

תויתשת תקתעה 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       
      
082" ת ו ר ו ק מ  ם י מ  ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
י נ מ ז  - מ "מ       
      
הנעצובת הז קרפ-תתב תוטרופמה תודובעה      
.להנמה לש בתכב תארוהב קרו ךא      
      
,EPDH 001-EP ןליתאילופמ תורונצ     57.01.010
    11-RDS לכבו מ"מ 082 רטוקב 61 גרד  
םירמוחו תרנצ רוביח ירזיבא ללוכ ,קמוע      
םיקוזיח ,תויופעתסה ,םינפ ךותיר תטישב      

                   65.00 .םינגואו רטמ   
      
םירוחש הדלפ תורוניצמ )לוורש( ןגמ רוניצ     57.01.020
61/3x"61" רטוקב הפיטע אללו יופיצ אלל      
,EPDH תורוניצ תלחשה ללוכ ,קמוע לכבו      
תרצות תמגודכ קיטסלפמ םיקקפו ךמס ילענ      

                   26.00 .ע"ש וא XEMID רטמ   
      
תיעקרקבו תונפדב םירדלוב לש ריהז קוריפ     57.01.025
ןתומדקל תונפדה תרזחהו לחנה תלעת לש      

                   18.00 .וקה תחנה רחאל ק"מ   
      
לש תונפדבו הפצירב הביצח וא/ו הריפח     57.01.030

                   70.00 .לחנה תונפד תרזחהו רזוח יולימ ,לחנה תלעת ק"מ   
      

                   12.00 .ןגמ רוניצ לע 03-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע ק"מ  57.01.040
      
תחיתפ וא/ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.01.050
,הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
תחנה רחאל םדוק בצמל םתרזחהו םנוקית      
וא/ו שיבכה הנבמ רוזחש תוברל ,תורוניצה      

                   20.00 .הכרדמה רטמ   
      
מ"מ 09 -ו מ"מ 082 תורוקמ םימ יווק קוריפ     57.01.060
רשואמה םוקמל םקוליסו םימייק תורובמ      

                  100.00 .תוחושו םירזיבא תוברל רטמ   
      
םימ וקל מ"מ 082 רטוקב שדח םימ וק רוביח     57.01.070
םירזיבא תועצמאב ההז רטוקב םייק      
,תורוניצ רותיאו שושיג ללוכ ,םייתשורח      

                    2.00 'פמוק .םדוקה ובצמל רוזחשו רזוח יולימו הריפח  
ינמז - מ"מ 082" תורוקמ םימ וק 10.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 14746-49   .../033 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     033 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

תויתשת תקתעה 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

082" ת ו ר ו ק מ  ם י מ  ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       
ע ו ב ק  - מ "מ       
      
,EPDH 001-EP ןליתאילופמ תורונצ     57.02.010
    11-RDS לכבו מ"מ 082 רטוקב 61 גרד  
םירמוחו תרנצ רוביח ירזיבא ללוכ ,קמוע      
םיקוזיח תויופעתסה ,םינפ ךותיר תטישב      

                   55.00 .םינגואו רטמ   
      
תחיתפ וא/ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.02.020
,הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
תחנה רחאל םדוקה םבצמל םתרזחהו םנוקית      
וא/ו שיבכה הנבמ רוזחש תוברל ,תורוניצה      

                   20.00 .הכרדמה רטמ   
      
תמגוד ןסליר םינפ יופיצ םע רצק זירט ףוגמ     57.02.030
רבחמ ללוכ 21" רטוקב ,ע"ש וא בכוכה תרצות      
ינשו ע"ש וא סוארק תרצותמ 2002 םגד ןגוא      

                    1.00 .םיידגנ םינגוא 'חי   
      
םגד 2" רטוקב םימל בלושמ ריווא םותסש     57.02.040
    140-D הגרבהב רוביח ,החיתפ זרב םע,  

                    1.00 .ע"ש וא "ירא" תרצות רטמ   
      
םירוחש הדלפ תורוניצמ )לוורש( ןגמ רוניצ     57.02.050
61/3x"61" רטוקב הפיטע אללו יופיצ אלל      
,EPDH תורוניצ תלחשה ללוכ ,קמוע לכבו      
תרצות תמגודכ קיטסלפמ םיקקפו ךמס ילענ      

                   30.00 .הקינס יווק תייצחב ע"ש וא XEMID רטמ   
      
רטוקב לוגע ימורט ןוטב תוילוחמ םירזיבא את     57.02.060
הסכמ םע הרקת תוברל ,קמוע לכבו מ"ס 521      
סופיט ע"ש וא 33 למרכ םגד מ"ס 06 רטוקב      
    052-B, תפצרו תימוקמה תושרה למס ללוכ  

                    1.00 .ץצח 'חי   
      
םוקמל וקוליסו םייק ינמז םימ וק קוריפ     57.02.070

                   80.00 .םירזיבא תוברל ,רשואמה רטמ   
      
םימ וקל מ"מ 082 רטוקב שדח םימ וק רוביח     57.02.080
םירזיבא תועצמאב ההז רטוקב םייק      
,תורוניצ רותיאו שושיג ללוכ ,םייתשורח      

                    2.00 'פמוק .םדוק בצמ רוזחשו רזוח יולימו הריפח  
עובק - מ"מ 082" תורוקמ םימ וק 20.75 כ"הס          

      
082 ן י ח ל ו ק  ת ק י נ ס  ו ק  30.75 ק ר פ  ת ת       
י נ מ ז  - מ "מ       
      
הנעצובת הז קרפ-תתב תוטרופמה תודובעה      
.להנמה לש בתכב תארוהב קרו ךא      

30.75.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../034 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     034 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

תויתשת תקתעה 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,EPDH 001-EP ןליתאילופמ תורונצ     57.03.010
    11-RDS לכבו מ"מ 082 רטוקב 61 גרד  
םירמוחו תרנצ רוביח ירזיבא ללוכ ,קמוע      
םיקוזיח ,תויופעתסה ,םינפ ךותיר תרטישב      

                   75.00 .םינגואו רטמ   
      
םירוחש הדלפ תורוניצמ )לוורש( ןגמ רוניצ     57.03.020
61/3x"61" רטוקב הפיטע אללו יופיצ אלל      
,EPDH תורוניצ תלחשה ללוכ ,קמוע לכבו      
תרצות תמגודכ קיטסלפמ םיקקפו ךמס ילענ      

                   26.00 .ע"ש וא XEMID רטמ   
      
תיעקרקבו תונפדב םירדלוב לש ריהז קוריפ     57.03.025
ןתומדקל תונפדה תרזחהו לחנה תלעת לש      
קרפ תתב הקינס וקל ללוכ( וקה תחנה רחאל      

                   30.00 57.04). ק"מ   
      
לש תונפדבו הפצירב הביצח וא/ו הריפח     57.03.030
לחנה תונפד תרזחהו רזוח יולימ ,לחנה תלעת      

                  120.00 .)40.75 קרפ תתב הקינס וקל ללוכ( ק"מ   
      
ינשל ןגמ רוניצ לע 03-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע     57.03.040

                   34.00 .תורוניצ ק"מ   
      
תחיתפ וא/ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.03.050
,הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
תחנה רחאל םדוק בצמל םתרזחהו םנוקית      
וא/ו שיבכה הנבמ רוזחש תוברל ,תורוניצה      

                   20.00 .הכרדמה רטמ   
      
םוקמל קוליסו מ"מ 082 םייק הקינס וק קוריפ     57.03.060

                   70.00 .תוחושו םירזיבא תוברל רשואמה רטמ   
      
וקל מ"מ 082 רטוקב שדח הקינס וק רוביח     57.03.070
םירזיבא תועצמאב ההז רטוקב םייק      
,תורוניצ רותיאו שושיג ללוכ ,םייתשורח      

                    2.00 'פמוק .םדוק בצמ רוזחשו רזוח יולימו הריפח  
ינמז - מ"מ 082 ןיחלוק תקינס וק 30.75 כ"הס          

      
082 ן י ח ל ו ק  ת ק י נ ס  ו ק  40.75 ק ר פ  ת ת       
ע ו ב ק  - מ "מ       
      
,EPDH 001-EP ןליתאילופמ תורונצ     57.04.010
    11-RDS לכבו מ"מ 082 רטוקב 61 גרד  
םירמוחו תרנצ רוביח ירזיבא ללוכ ,קמוע      
םיקוזיח ,תויופעתסה ,םינפ ךותיר תטישב      

                   80.00 .םינגואו רטמ   
40.75.20 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 14746-49   .../035 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     035 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

תויתשת תקתעה 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תחיתפ וא/ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.04.020
,הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
תחנה רחאל םדוק בצמל םתרזחהו םנוקית      
וא/ו שיבכה הנבמ רוזחש תוברל ,תורוניצה      

                   20.00 .הכרדמה רטמ   
      
תמגוד ןסליר םינפ יופיצ םע רצק זירט ףוגמ     57.04.030
רבחמ ללוכ 21" רטוקב ,ע"ש וא בכוכה תרצות      
ינשו ע"ש וא סוארק תרצותמ 2002 םגד ןגוא      

                    1.00 .םיידגנ םינגוא 'חי   
      
םגד 2" רטוקב בויבל בלושמ ריווא םותסש     57.04.040

                    1.00 .ע"ש וא "ירא" תרצות ןגואמ רוביח ,D-020 'חי   
      
תמגוד ןסליר םינפ יופיצ םע רצק זירט ףוגמ     57.04.050
רבחמ ללוכ 2" רטוקב ,ע"ש וא בכוכה תרצות      
ינשו ע"ש וא סוארק תרצותמ 2002 םגד ןגוא      

                    1.00 .םיידגנ םינגוא 'חי   
      
רטוקב לוגע ימורט ןוטב תוילוחמ םירזיבא את     57.04.060
הסכמ םע הרקת תוברל ,קמוע לכבו מ"ס 521      
סופיט ע"ש וא 33 למרכ םגד מ"ס 06 רטוקב      

                    1.00 .ץצח תפצרו תושרה למס ללוכ ,B-052 'חי   
      
םוקמל וקוליסו םייק ינמז הקינס וק קוריפ     57.04.070

                   75.00 .םירזיבא תוברל ,רשואמה רטמ   
      
וקל מ"מ 082 רטוקב שדח הקינס וק רוביח     57.04.080
םירזיבא תועצמאב ההז רטוקב םייק      
,תורוניצ רותיאו שושיג ללוכ ,םייתשורח      

                    2.00 'פמוק .םדוק בצמ רוזחשו רזוח יולימו הריפח  
עובק - מ"מ 082 ןיחלוק תקינס וק 40.75 כ"הס          

      
מ "מ  005 ב ו י ב  ת ק י נ ס  ו ק  50.75 ק ר פ  ת ת       
י נ מ ז  -      
      
הנעצובת הז קרפ-תתב תוטרופמה תודובעה      
.להנמה לש בתכב תארוהב קרו ךא      
      
,EPDH 001-EP ןליתאילופמ תורונצ     57.05.010
    11-RDS לכבו מ"מ 005 רטוקב 61 גרד  
םירמוחו תרנצ רוביח ירזיבא ללוכ ,קמוע      
םיקוזיח ,תויופעתסה םינפ ךותיר תטישב      

                   85.00 .םינגואו רטמ   
      
      
      

50.75.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../036 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     036 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

תויתשת תקתעה 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םירוחש הדלפ תורוניצמ )לוורש( ןגמ רוניצ     57.05.020
לכבו 4/1x"42" רטוקב הפיטע אללו יופיצ אלל      
ילענ ,EPDH תורוניצ תלחשה ללוכ ,קמוע      
תרצות תמגודכ קיטסלפמ םיקקפו ךמס      

                   26.00 .ע"ש וא XEMID רטמ   
      
תחיתפ וא/ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.05.030
,הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
תחנה רחאל םדוקה םבצמל םתרזחהו םנוקית      
וא/ו שיבכה הנבמ רוזחש תוברל ,תורוניצה      

                   20.00 .הכרדמה רטמ   
      
0.2 -כ ךרואב םייק הקינס וקמ בויב ימ ןוקיר     57.05.035
,םיכפש רוהיט ןקתמל בויבה ימ תרבעהו ,מ"ק      
םירזיבאו דויצ תוברל תוולנה תודובעה לכ ללוכ      

                    1.00 'פמוק .םישורדה  
      
םוקמל קוליסו מ"מ 005 םייק הקינס וק קוריפ     57.05.040

                   75.00 .תוחושו םירזיבא תוברל רשואמה רטמ   
      
וקל מ"מ 005 רטוקב שדח הקינס וק רוביח     57.05.050
םירזיבא תועצמאב ההז רטוקב םייק      
,תורוניצ רותיאו שושיג ללוכ ,םייתשורח      

                    2.00 'פמוק .םדוק בצמ רוזחשו רזוח יולימו הריפח  
      
תמגוד ןסליר םינפ יופיצ םע רצק זירט ףוגמ     57.05.060
רבחמ ללוכ 02" רטוקב ,ע"ש וא בכוכה תרצות      
ינשו ע"ש וא סוארק תרצותמ 2002 םגד ןגוא      

                    4.00 .םיידגנ םינגוא 'חי   
      
תודימב ימורט ןוטב תוילוחמ םירזיבא את     57.05.070
הרקת תוברל ,קמוע לכבו מ"ס 012x062 םינפ      
וא 33 למרכ םגד מ"ס 06 רטוקב הסכמ םע      
תושרה למס ללוכ ,D-004 סופיט ע"ש      

                    2.00 .ץצח תפצרו תימוקמה 'חי   
ינמז - מ"מ 005 בויב תקינס וק 50.75 כ"הס          

      
מ "מ  005 ב ו י ב  ת ק י נ ס  ו ק  60.75 ק ר פ  ת ת       
ע ו ב ק  -      
      
,EPDH 001-EP ןליתאילופמ תורונצ     57.06.010
    11-RDS לכבו מ"מ 005 רטוקב 61 גרד  
םירמוחו תרנצ רוביח ירזיבא ללוכ ,קמוע      
םיקוזיח ,תויופעתסה ,םינפ ךותיר תטישב      

                   85.00 .םינגואו רטמ   
      
      

60.75.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../037 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     037 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

תויתשת תקתעה 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תחיתפ וא/ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.06.020
,הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
תחנה רחאל םדוק בצמל םתרזחהו םנוקית      
וא/ו שיבכה הנבמ רוזחש תוברל ,תורוניצה      

                   20.00 .הכרדמה רטמ   
      
0.2 -כ ךרואב םייק הקינס וקמ בויב ימ ןוקיר     57.06.030
,םיכפש רוהיט ןקתמל בויבה ימ תרבעהו ,מ"ק      
םירזיבאו דויצ תוברל תוולנה תודובעה לכ ללוכ      

                    1.00 'פמוק .םישורדה  
      
םגד 3" רטוקב בויבל בלושמ ריווא םותסש     57.06.040

                    1.00 .ע"ש וא "ירא" תרצות ןגואמ רוביח ,D-020 'חי   
      
תמגוד ןסליר םינפ יופיצ םע רצק זירט ףוגמ     57.06.050
רבחמ ללוכ 3" רטוקב ,ע"ש וא בכוכה תרצות      
ינשו ע"ש וא סוארק תרצותמ 2002 םגד ןגוא      

                    1.00 .םיידגנ םינגוא 'חי   
      
םוקמל וקוליסו םייק ינמז הקינס וק קוריפ     57.06.070

                   85.00 .םירזיבא תוברל ,רשואמה רטמ   
      
וקל מ"מ 005 רטוקב שדח הקינס וק רוביח     57.06.080
םירזיבא תועצמאב ההז רטוקב םייק הקינס      
,תורוניצ רותיאו שושיג ללוכ ,םייתשורח      

                    2.00 'פמוק .םדוק בצמ רוזחשו רזוח יולימו הריפח  
עובק - מ"מ 005 בויב תקינס וק 60.75 כ"הס          

      
082 י נ ו י צ ט י ו ו ר ג  ב ו י ב  ו ק  70.75 ק ר פ  ת ת       
.ע ו ב ק  מ "מ       
      
הריפח ללוכ ,בויב יווק תחנהו הלבוה ,הקפסא      
לכו תוקידב ,םוהת ימ קוליס ,הביצח וא/ו      
תויופעתסה ,תותשק ,תופומ :ןוגכ םיחפסה      
יביכרמ לכו רזוח יולימ ,לוח תפיטע 'דכו      
טרפמב 75 קרפ יפל םירזיבאהו םירמוחה      
דחוימה טרפמבו יללכה      
      
גרד EP-001 םגד EPDH ןליטאילופ תורוניצ     57.07.010
    61, 11-RDS קמוע לכבו מ"מ 082 רטוקב  
תינכותב טרופמכ )'מ 5.4-ל 'מ 0.2 ןיב(      

                  140.00 ךרואל םיכתחה רטמ   
      
גרד EP-001 םגד EPDH ןליטאילופ תורוניצ     57.07.020
    61, 11-RDS הלחשהל מ"מ 082 רטוקב  

                   50.00 )הלחשה ללוכ אל( הדלפמ ןגמ לוורש ךותב רטמ   
      

70.75.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../038 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     038 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

תויתשת תקתעה 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תחיתפ וא/ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכה תחיתפ     57.07.030
,הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
תחנה רחאל םדוקה םבצמל םתרזחהו םנוקית      
וא/ו שיבכה הנבמ רוזחש תוברל ,תורוניצה      

                  110.00 .הכרדמה רטמ   
      
יופיצ אלל הדלפמ תורוניצמ )לוורש( ןגמ רוניצ     57.07.040
קמוע לכבו 61/5X"61" רטוקב הפיטע אללו      
082 רטוקב EPDH תורוניצ תלחשה  ללוכ      
קיטסלפמ םיקקפו ךמס ילענ תנקתה ,מ"מ      
יפל לכה ,ע"ש וא הינמרג XEMID תרצותמ      

                   46.00 .תוינכותב םיטרפ רטמ   
      
יפל ןגמ רוניצ לע 03-ב ןיוזמ ןוטב תפיטע     57.07.050

                   12.00 .תוינכותב םיטרפה ק"מ   
      
םוקמל קוליסו םייק מ"מ 082 בויב וק קוריפ     57.07.060

                  160.00 .תוחוש תוברל רשואמה רטמ   
      
אתל מ"מ 082 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.07.070
הפומ ,חתפ חודיק ,תונכהה לכ ללוכ ,םייק בויב      
רודיס ןוקית ,ןוטבב םירוח תמיתס ,"ביבוטיא"      

                    2.00 טלפמוק לכה ,)םידוביע( םילעתמה 'חי   
      
תרצות תמגוד לוגע ימורט ןוטבמ הרקב את     57.07.080
הסכמ םע מ"ס 521 רטוקב ע"וש וא ןמפלוו      
דע קמועב ,D-004 םגד מ"ס 06 רטוקב דבכ      
םע םלוס  ,םידובע ,הזר ןוטב ללוכ ,'מ 57.3      

                    4.00 רזוח יולימו הריפח ,הנגה בולכ 'חי   
      
תרצות תמגוד לוגע ימורט ןוטבמ הרקב את     57.07.090
הסכמ םע מ"ס 521 רטוקב ע"וש וא ןמפלוו      
דע קמועב D-004 םגד מ"ס 06 רטוקב דבכ      
םע םלוס  ,םידובע ,הזר ןוטב ללוכ ,'מ 52.4      

                    1.00 רזוח יולימו הריפח ,הנגה בולכ 'חי   
      
שדח את תיינב רובע הרקב את ריחמל תפסות     57.07.100
שרדנה לכ ללוכ ,םייק בויב וק לע רטוק לכב      
רודיס ,בויבה תמירז לש תינמז הקספהל      

                    1.00 .'וכו החוש ירבחמ תנקתה ,)םידובע( םילעתמ 'חי   
      
ינוציח לפמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     57.07.110

                    2.00 הבוג לכבו מ"מ 082 רטוקב 'חי   
.עובק מ"מ 082 ינויצטיוורג בויב וק 70.75 כ"הס          

      
      

בויבו םימ תודובע 75 כ"הס          
תויתשת תקתעה כ"הס        

קובץ: 14746-49   .../039 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     039 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

םימ תלפשהו תינמז הנגה תללוס 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  00 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.00 ק ר פ  ת ת       
      
רמוח םאותה ,אבומ רמוחמ תינמז הללוס תינב     00.01.010
,הלבוה ,הקפסא תוברל רפע תוללוס תינבב      

                  800.00 .קודיהו רוזיפ ק"מ   
      
לש הבוגבו  'מ 0.5  קמועב םימוגיש ריק תינב     00.01.020
תינבל רמוח( תינמז הללוס ךותב 'מ  5.3      

                  500.00 .)ןימזמה י"ע קפוסי םימוגיש ר"מ   
      
אלל שדח םוקמל תינמז הנגה תללוס תקתעה     00.01.030

                 1200.00 םימוגיש ריק תינב ק"מ   
      

                  150.00 ןנכותמ הבוג דע םימוגיש ריק ךותיח ר"מ  00.01.040
      
הנגה תללוס לש דוקדוקב העיסנ יחטשמ תינב     00.01.050
,רושיא ללוכ מ"ס 02 לש יבועב 'א גוס עצממ      

                    1.00 'פמוק .עוציבה ךרוא לכל הקזחהו קודיה  
רפע תודובע 10.00 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הנכה תודובע 00 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../040 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     040 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

םימ תלפשהו תינמז הנגה תללוס 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ע ו צ ב  ן מ ז ב  ם י מ  ת ל פ ש ה  10 ק ר פ       
      
י מ ו  ם ו ה ת  י מ  ת ל פ ש ה  10.10 ק ר פ  ת ת       
ה כ י ר ב       
      
עוצב יכרוצל הכירב ימו םוהת ימ תלפשה     01.01.010
העש/ק"מ 005,1 לש רועישב לחנה תלעת      
דרומב קקוב לחנ תלעת רוזאב )דבלב הכרעה(      
תומדקתהל םאתהב םולשתה .רשגה רוזאבו      

                    1.00 'פמוק .להנמה תטלחה יפלו דרומב הלעתה תיינב  
הכירב ימו םוהת ימ תלפשה 10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

עוצב ןמזב םימ תלפשה 10 כ"הס          
םימ תלפשהו תינמז הנגה תללוס כ"הס        

קובץ: 14746-49   .../041 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     041 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

דרומב - קקוב לחנ תלעת 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  00 ק ר פ       
      
,ם י ש ו ש י ג  ,י ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  10.00 ק ר פ  ת ת       
ה ש י ג  י כ ר ד ו       
      
תומייק תויתשת תקידבו רותיא ךרוצל שושיג     00.01.010
העצהה ךרעמ %1 לע הלעי אל ריחמה(      

                    1.00 'פמוק .)הז הנבמל  
      
תלוספה יגוס לכמ הלעתה תמקהל רתאה יוקינ     00.01.020

                10500.00 השרומ רתאל הקוליסו ר"מ   
      
,םיתמצ ללוכ ןתקוזחתו השיג יכרד תרדסה     00.01.030
דרשמ  תושירד י''פע העונת ירדסהו םירורמת      

                    1.00 'פמוק הרובחתה  
השיג יכרדו ,םישושיג ,יוקינ תודובע 10.00 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הנכה תודובע 00 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../042 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     042 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

דרומב - קקוב לחנ תלעת 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
י ו ל י מ ו  ה ר י פ ח  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
לכמ םיצעו םיחיש תריקע ללוכ חטש ףושיח     01.01.010
השרומ רתאל תלוספ יוניפו םתסירג ,םהש גוס      

                 8500.00 .הרגא ללוכ ר"מ   
      
םייעבט עקרק ינפ וא/ו תיתש לש רקובמ קודיה     01.01.020

                 6175.00 .)הריפחה תיעקרק( ק"מ   
      
.אוהש לכ קמועל תיללכ הביצח וא/ו הריפח     01.01.030
דע קחרמל רופחה רמוחה תרבעה ללוכ ריחמה      

                31000.00 .להנמה תוארוה יפל מ"ק 0.1 ק"מ   
      
0.1 -מ רתוי קחרמל רופחה רמוחה תלבוה     01.01.040

                 5000.00 .ףסונ מ"ק לכ ,מ"ק 0.5 -ל דע מ"ק ק"מ   
      
רמוחה תלבוהל ףסונ מ"ק לכל ריחמ תפסות     01.01.045

                 1500.00 .מ"ק 5 לעמ קחרמל רופחה ק"מ   
      
,וקודיהו םייתחת םירבעמ/םינבמל רזוח יולימ     01.01.050
טרפמב ותרדגהכ B רמוחל המיאתמה עקרקמ      

                 4500.00 .דחוימה ק"מ   
      
עקרקמ ,םייתחת םירבעמ/םינבמל אבומ יולימ     01.01.060
טרפמב ותרדגהכ B רמוחל המיאתמה      

                 4500.00 .דחוימה ק"מ   
      

                 9850.00 .תובכשב םיעצמ וא/ו יולימ לש רקובמ קודיה ק"מ  01.01.070
יולימו הריפח 10.10 כ"הס          

      
ן ו פ י ד  ת ו ד ו ב ע  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
ךפש לש תונפדבו תיתחתב םינבאב ןופיד     01.02.010
אבה םיטגירגאה גורידב ,הכירבל לחנה תלעת      
'מ %05D, 2.1 = 'מ %01D, 6.0 = 'מ 3.0  :      

                 7600.00 .תוינכתב םיטרפ יפל ,%001D = ק"מ   
      
NEWOOW NON גוסמ ינכטואג דב תועירי     01.02.020

                 6100.00 ר"מ/'רג 004 לש לקשמב ר"מ   
ןופיד תודובע 20.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../043 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     043 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

דרומב - קקוב לחנ תלעת 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      

                  290.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  02.01.010
      
לע ,מ"ס 5 יבועב 03-ב ןוטבמ הנגה תבכש     02.01.020

                  285.00 זוקינ תלעת לש הפצרל תחתמ םוטיא תכרעמ ק"מ   
      
ןוטבמ םיכמות תוריק ילגרו םירבוע תודוסי     02.01.030

                   60.00 .םהשלכ םיכתחב 03-ב ק"מ   
      
םיכתחב ,03-ב ןוטבמ תוהבגהו תונוילע תורוק     02.01.040

                   42.00 םהשלכ ק"מ   
      
ןוטבב םירפסמ תעבטה רובע ריחמ תפסות     02.01.050
תוספטב הקיציה ךותב םימה הבוג ןויצל      

                    5.00 תודחוימ 'חי   
      

                   96.00 .םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ םיכמות תוריק ק"מ  02.01.060
      
םייבועב ,זוקינ תולעת לש 03-ב ןוטב יפצרמ     02.01.070

                 2700.00 םינוש ק"מ   
      
םייבועב ,זוקינ תולעת לש  03-ב ןוטב תוריק     02.01.080

                  480.00 םינוש ק"מ   
      
ןוטב יפצרמ לש )ןש תורוק( תונותחת תורוק     02.01.090

                   60.00 והשלכ ךתחב 03-ב ןוטבמ זוקינ תולעתב ק"מ   
      
5X5 תודימב תושלושמ 03 -ב ןוטב תוקלור     02.01.100

                  340.00 מ''ס 7X7 דע מ''ס רטמ   
      

                 3440.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.110
      
טנמצב שומיש רובע ןוטבה ריחמל תפסות     02.01.120

                 3230.00 ירט ןוטב ק"מ יפל הדידמה .B/III-meC םיגיס ק"מ   
      
ןבל טנמצב שומיש רובע ןוטבה ריחמל תפסות     02.01.130

                  220.00 ירט ןוטב ק"מ יפל הדידמה .N5.25 I-meC ק"מ   
      
םיקלחומ ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     02.01.140

                 5250.00 .רטפוקילה תרזעב ר"מ   
      
יתוזח ףושח ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     02.01.150

                  560.00 .הדלפ וא/ו ץע תוספטב ר"מ   
      
      
      
      

10.20.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../044 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     044 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

דרומב - קקוב לחנ תלעת 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יתוזח ףושח ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     02.01.160
וא םירמילופ םירמוח ,ימוג תויושע תוספטב      
יפ לע ינרוצ הטעמ תולעבו םירחא םירמוח      

                  710.00 .ןנכתמה תושירד ר"מ   
      

                   80.00 )M.S.L.C( ךומנ רקובמ קזוח לעב ןוטב ק"מ  02.01.170
      
י"ת יפל ןוטב ןויזל םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.180

                   96.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 ןוט   
      
י"ת יפל ןוטב ןויזל תוכתורמ הדלפ תותשר     02.01.190

                  300.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,4 קלח/6644 ןוט   
      
מ"ס 2 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     02.01.200

                   96.00 םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      
4" רטוקב C.V.P רוניצמ ןוטב תוריקב םיזקנ     02.01.210

                  180.00 'מ 5.0 דע ךרואבו 'חי   
      
רטוקב ררוחמ  ירושרש רוניצ ללוכ יכרוא זקנ     02.01.220
דבב הפיטעו ץצח רטליפ ללוכ מ''מ 001      

                  324.00 ינכטואיג רטמ   
      

                 1660.00 תוריק בגב תנקתומ ,מ"מ 8 יבועב זוקינ תעירי ר"מ  02.01.230
      
זוקינ תולעת לש תופצרב הקיצי קשימ     02.01.240
יפל ,םיכמות תוריק ילגרו םירבוע תודוסיבו      

                  510.00 היצקורטסנוקה תוינכתב טרפ רטמ   
      
תוריקבו זוקינ תולעת תוריקב הקיצי יקשימ     02.01.250

                   90.00 םיכמות רטמ   
      

                  192.00 )הדרפה יקשימ( תוטשפתה יקשימ רטמ  02.01.260
      
םיכרואבו מ''מ 52 רטוקב םידתיימ תוטומ     02.01.270
י"ת יפל ןוטב ןויזל תעלוצמ הדלפמ ,םינוש      
םאתהב םח ץבאב םינוולוגמ ,3 קלח/6644      

                   50.00 .819 י"ת תושירדל 'חי   
      
םיכרואב מ"מ 52 רטוקב םירשקמ תוטומ     02.01.280

                  430.00 603 מ"בלפמ םינוש 'חי   
      
תריחב יפל ןווגב טנמגיפ רובע ריחמ תפסות     02.01.290
.טנמצה תומכמ %5.2 רועישב ,תילכירדאה      

                  220.00 .ירט ןוטב ק"מ יפל הדידמה ק"מ   
      
      
      

10.20.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../045 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     045 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

דרומב - קקוב לחנ תלעת 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יתוזח ףושח ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     02.01.300
ןוטבב םירפסמ תעבטהל תודחוימ תוינבתב      

                   10.00 .םיה ינפל סחיב סלפמה ןויצל 'חי   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../046 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     046 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

דרומב - קקוב לחנ תלעת 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ע  ע ג מ ב  ם י ב י כ ר  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
ם י ר פ ת ו  ם י ק ש י מ  ,ע ק ר ק ה       
      
עקרקה םע עגמב םיאבה ןוטב יביכר םוטיא     05.01.010
רק םושייב ירמוטסלא ינמוטיב יופיצ תכרעמב      
םאתהב ,)רשואמ ע"ש וא "זפוטסלא" גוסמ(      
לע הנגה תוברל ,דחוימה טרפמה תוארוהל      
EPDL הנגה תועירי תועצמאב םוטיאה      
,ק"מס/'רג 69.0 לש תופיפצ תולעב ,תוידועיי      
העירקב תוכראתהו ןוטוינ 07 העירק קזוח      

                 7460.00 .)3 קלח 878 י"תל םאתהב( 053% ר"מ   
      
מ"ס 2 -כ לש בחורב תוטשפתה רפת םוטיא     05.01.020
יפל .ינטירואילופ קיטסמו יוביג ליפורפ י"ע      

                  240.00 .טרפ רטמ   
      
ךותיר י"ע תוטשפתהה רפת םוטיא רובגת     05.01.030
מ"מ 5 יבועב תללכושמ תינמוטיב העירי      

                   48.00 .טרפ יפל .רפתה ךרואל מ"ס 001 בחורב רטמ   
      
42 בחורב ןנושמ CVP -מ םימ רצע תעוצר     05.01.040
קלחב יקפוא הקיצי קשימ םוטיאל ,מ"ס      
ימב לובטה( דרומב הלעתה ריק לש ןותחתה      

                  640.00 .ריקה לש ימינפה ןפבו ינוציחה ןפב ,)5 הכירב רטמ   
      
תמגודכ ,יליפורדיה/יליטוב םימ רצע תעוצר     05.01.050
    LAESREPYH  וא LLEWSAKIS וא  
    LLEWSMEC ךתחב רשואמ תוכיא הווש וא  
    52X02 יקפוא הקיצי קשימ םוטיאל ,מ"מ  
לובטה( דרומב הלעתה ריק לש ןותחתה קלחב      

                  320.00 .יקפואה קשימה זכרמב ,)5 הכירב ימב רטמ   
םירפתו םיקשימ ,עקרקה םע עגמב םיביכר םוטיא 10.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../047 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     047 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

דרומב - קקוב לחנ תלעת 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
תוריקמ )םיעלס( םירדלוב יוניפו ריהז קוריפ     24.01.010
רדסומ רתאל תמייק קקוב לחנ תלעתב תופצרו      
מ"ק 0.5  לש קחרמב ,ןימזמה י"ע קפוסיש      
יפל רזוח שומישל הרימשו הדובעה רתאמ      

                  400.00 .להנמה תויחנה ק"מ   
      
תוריקמ )םיעלס( םירדלוב יוניפו ריהז קוריפ     24.01.020
רדסומ רתאל תמייק קקוב לחנ תלעתב תופצרו      
מ"ק 0.53 דע לש קחרמב ,ןימזמה י"ע קפוסיש      
יפל רזוח שומישל הרימשו הדובעה רתאמ      

                  400.00 .להנמה תויחנה ק"מ   
םיקוריפו תוסירה 10.42 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../048 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     048 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

דרומב - קקוב לחנ תלעת 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
י ל ל כ  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
ןקתל םאות 08 טרפ יפל ץעו תכתמ הקעמ     40.01.010
שגוי עוציבל טרפ2411 ( י"ת תוחיטב הקעמ      

                  330.00 .)להנמה רושיאל רטמ   
      
תרצות "רומ" םגדמ לפקתמ בכר םוסחמ     40.01.020

                    2.00 .ע"ש וא "אכירא םחש" 'חי   
יללכ 10.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותיפ תודובע 04 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../049 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     049 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

דרומב - קקוב לחנ תלעת 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ה ל י ת ש  ת ו ד ו ב ע  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
םייק רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     41.01.010
ללוכ ,'מ 3 לעמ הבוגבו מ"ס 04-03 עזג רטוקב      

                    3.00 .היקשה 'חי   
      
,3 'סמ לדוג םיליתש - תימורדה הדגה ךרואל     41.01.020

                  400.00 .רטיל 0.1 ילכה לדוג 'חי   
      
לדוג םיליתש - תינופצה הדגה ךרואל     41.01.030

                  130.00 .רטיל 0.1 ילכה לדוג ,3 'סמ 'חי   
      
'סמ לדוג םיליתש - תימורדה הדגה ךרואל     41.01.040

                 6050.00 .רטיל 0.3 ילכה לדוג ,4 'חי   
      
לדוג םיליתש - תינופצה הדגה ךרואל     41.01.050

                  950.00 .רטיל 0.3 ילכה לדוג ,4 'סמ 'חי   
      
תקידב ללוכ( ,ןוניגל תרשואמה ןג תמדא     41.01.060
לש יבועב תובכשב תרזופמ )תכמסומ הדבעמ      

                  120.00 .ק"מ 0.01 לעמ תומכב מ"ס 03-02 ק"מ   
      
ילמינימ עזג יבוע ,9 'סמ לדוג ,םירגוב םיצע     41.01.070

                   30.00 3 - םידב רפסמ .'מ 05.4 ילמינימ הבוג ,3" 'חי   
הליתש תודובע 10.14 כ"הס          

      
ה י י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ לוגס עבצב ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ     41.02.010
תופטפט םע מ"מ 61 רטוקב והשלכ      

                 5800.00 תותסוותמ תוילרגטניא רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.02.020

                  100.00 .לוגס עבצב 6 גרד מ"מ 52 רטוקב אוהשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.02.030

                   20.00 .לוגס עבצב 6 גרד מ"מ 04 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.02.040

                   50.00 .לוגס עבצב 6 גרד מ"מ 05 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.02.050

                  200.00 .לוגס עבצב 6 גרד מ"מ 36 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.02.060

                  100.00 .לוגס עבצב 6 גרד מ"מ 57 רטוקב והשלכ רטמ   
      
      

20.14.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../050 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     050 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

דרומב - קקוב לחנ תלעת 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.02.070

                  200.00 לוגס עבצב 01 גרד מ"מ 09 רטוקב והשלכ רטמ   
      
01 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.080
טוח תוברל לוגס עבצב מ"מ 061 רטוקב      

                   50.00 ןוליינמ הלחשה רטמ   
      
הרטמהו ףוטפטל 5.1" רטוקל תכרעמ שאר     41.02.090
,ש"מ 021 ןנסמ ,5.1" ישאר ירודכ זרב ללוכה      
,םילוארדיה/םיילמשח םיזרב 4 ,ץחל תסו      
ללוכ ,רוביח ירזיבאו םידרוקר ,םידיאונולוס      
ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל רוביח      

                    1.00 )םירזיבא 'חי   
      
הרטמהו ףוטפטל 2" רטוקל תכרעמ שאר     41.02.100
,ש"מ 021 ןנסמ ,2" ישאר ירודכ זרב ללוכה      
,םילוארדיה/םיילמשח םיזרב 4 ,ץחל תסו      
ללוכ ,רוביח ירזיבאו םידרוקר ,םידיאונולוס      
ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל רוביח      

                    1.00 )םירזיבא 'חי   
      
םיפוגמל יכרד-תלת דוקיפ ןוזרב תפסות     41.02.110

                    8.00 םילמשח / םילוארדיה 'חי   
      
ילוארדיה ףוגמל "דמרב" 'צות ןוטוונ תפסות     41.02.120
םירוביחה לכ ללוכ ,ןנכתמ תויחנה י"פע      
לויכו תשוחנמ דוקיפ תוירוניצ ,םישורדה      

                    2.00 'פמוק ןוטוונה  
      
,2/1" רטוקב ,)קיר ענומ( םוקאו יטנא םותסש     41.02.130

                    6.00 "דמרב" 'צות 'חי   
      
טלפ םע םימ דמ רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.160
תרצות םידרוקר ללוכ ,5.1" רטוקב ילמשח      

                    1.00 .ע"ש וא "הילד דרא" 'חי   
      
טלפ םע םימ דמ רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.170
דרא" תרצות םידרוקר ללוכ ,2" רטוקב ילמשח      

                    1.00 .ע"ש וא "הילד 'חי   
      
ןירצילג ץחל דמ רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.180
ןולח רטוק ,תורפסומטא 01 לש ץחל דע      

                    2.00 רוביח ירזיבא ללוכ ,4" תותנש 'חי   
      
      
      
      
      

20.14.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../051 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     051 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

דרומב - קקוב לחנ תלעת 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.02.190
מ"ס 6.33/6.311/011 תודימב ,"ןגסלפ" /      
וא ,)"רבנע" לש IGF 0011/2 םגד תמגודכ(      
תקיצי,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"ש      

                    2.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב 'חי   
      
םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"( רטסאילופמ סיסב     41.02.200
,IV, 048/2 IGF-2 םימגדמ ןורא תמגודכ      
    0011/2 IGF תודימב ,"רבנע" תרצות  

                    2.00 מ"ס 6.33/6.311/7.35 'חי   
      
ןוגימה ןוראל ביבסמ תנוולוגמ תכתממ תרגסמ     41.02.210
,מ"מ 53 בחורו מ"מ 9 יבועב ,בשחמה לש      
ןורא ידיצ ינשמ םימוא םע םיגרב -6ב רוביח      
תחיתפ םירשפאמה םיריצ 2 ללוכ ,ןוגימה      

                    2.00 'פמוק .06 םגד הילת לוענמ ,ןוראה  
      
רקב תללוכה "םגא" תרצות "לסוריא" הצק 'חי     41.02.220
תרושקתל הנכה םע תולעפה 4 -ל הייקשה      
הללוס ,rpb/msbs ירלולס תרושקת םאתמ      
,CD/CA ןעטמ  ,V21/HA5.7 ,תנעטנ      
ללוכ PI-56 ןקת C-34 הנגה תספוקב םידווזמ      
למשח תנזה ללוכ הנשל תוירחאו הנקתה      
YYN לבכ ,עקש ,טמוטוא יצח הרואת דומעמ      

                    1.00 .רבצמו ןעטמ ,א"מ 51 דע 5.2x3 'חי   
      

                    1.00 .תולעפה 7 -ל ךא ,ל"נכ 'חי  41.02.230
      
תרצות HCTAL-CD  V21-9 דיאונולוס     41.02.240
רוביח לגרס לע ע"ש וא "דמרב" וא "הרקב"      
טווחמו רבוחמ ,רוביחה ירזיבא לכ ללוכ      

                   11.00 .לסוריא תכרעמל 'חי   
      

                    5.00 ףוטפיט תחולשל זוקינ תכירב 'חי  41.02.300
      

                    2.00 'פמוק ןוטב תחוש ךותב 3" רטוקב ינדי ףוגמ 41.02.310
      
יטמוטוא ןנסמ לש תכרעמ שארל תפסות     41.02.320
בשחמ לומ הלופכ תרושקת ללוכ, 2" רטוקב      
תכרעמל הפיטשה רוניצ רוביחו היקשהה      

                    2.00 'פמוק תימוקמה בויבה  
הייקשה תודובע 20.14 כ"הס          

      
      
      
      
      

הייקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../052 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     052 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

דרומב - קקוב לחנ תלעת 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק "ת ת  ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  85 ק ר פ       
      
ת ו ר י ק ב  ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  10.85 ק ר פ  ת ת       
ה ל ע ת ה       
      
רטוקב יעקרק תת זוקינל ררוחמ ירושרש רוניצ     58.01.010
תודובע תוברל ינכטואיג דב ףוטע מ"מ 061      
יוסיכו ץצח יולימ ,יולימהו רוניצה הבוגב רפע      

                  330.00 .דחוימה טרפמב רדגומש יפכו  תוינכותה יפל רטמ   
הלעתה תוריקב זוקינ תודובע 10.85 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ק"תת זוקינ תודובע 85 כ"הס          
דרומב - קקוב לחנ תלעת כ"הס        

קובץ: 14746-49   .../053 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     053 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

קקוב לחנ רשג 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
י ו ל י מ ו  ה ר י פ ח  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
לכמ םיצעו םיחיש תריקע ללוכ חטש ףושיח     01.01.010
השרומ רתאל תלוספ יוניפו םתסירג ,םהש גוס      

                 1500.00 .הרגא ללוכ ר"מ   
      

                 1190.00 .)הריפחה תיעקרק( תיתש לש רקובמ קודיה ק"מ  01.01.020
      

                   30.00 דחוימה טרפמב טרופמכ  ,טנמצב בצוימ לוח ק"מ  01.01.030
      
המיאתמה עקרקמ ,עקרק תפלחהל אבומ יולימ     01.01.040

                  650.00 .דחוימה טרפמב ותרדגהכ A רמוחל ק"מ   
      
אוהש לכ קמועל תיללכ הביצח וא/ו הריפח     01.01.050

                 3000.00 .)מ"ק 1 לש קחרמל הלבוה ללוכ ריחמה( ק"מ   
      
,וקודיהו םייתחת םירבעמ/םינבמל רזוח יולימ     01.01.060
טרפמב ותרדגהכ B רמוחל המיאתמה עקרקמ      

                  440.00 .דחוימה ק"מ   
      
עקרקמ ,םייתחת םירבעמ/םינבמל אבומ יולימ     01.01.070
טרפמב ותרדגהכ B רמוחל המיאתמה      

                  440.00 .דחוימה ק"מ   
      

                 1510.00 .תובכשב םיעצמ וא/ו יולימ לש רקובמ קודיה ק"מ  01.01.080
יולימו הריפח 10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../054 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     054 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

קקוב לחנ רשג 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      

                   64.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  02.01.010
      
ןוטבמ םיכמות תוריק ילגרו םירבוע תודוסי     02.01.020

                   12.00 .םהשלכ םיכתחב 03-ב ק"מ   
      
,םהשלכ םיכתחב  03-ב ןוטבמ שאר תורוק     02.01.030
)''yrrulS''( םירופח תוריק ןוילע סלפמב תוקוצי      

                   10.00 תואסנולכ וא ק"מ   
      
וא/ו תוריק( 03-ב ןוטבמ םייעצמא םיביצנ     02.01.040
וניאש ךתחב ,דחוימ בוציע ילעב )םידומע      

                   15.00 םהשלכ םיכתחו תודימב ,יטמזירפ ק"מ   
      
םיכתחב  03-ב ןוטבמ ךרד ינבמו םירשג יקעמ     02.01.050
ריק יבג לע וא העסימה יבג לע םיקוצי ,םהשלכ      

                   20.00 ןוטב ק"מ   
      
םיכתחב ,03-ב ןוטבמ תוהבגהו תונוילע תורוק     02.01.060

                   15.00 םהשלכ ק"מ   
      
יטנמלא יבג לע 03-ב ןוטבמ הקיצי תומלשה     02.01.070

                  175.00 םורט ןוטב ק"מ   
      
הצק יביצנ תוריק לש םיידיצ םירגוס םישוג     02.01.080

                    2.00 .03-ב ןוטבמ ק"מ   
      

                    8.00 .םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ םיכמות תוריק ק"מ  02.01.090
      
הקעמ ןיב רבעמ ,03 -ב ןוטבמ  הצק קולב     02.01.100
רוביחל םירזיבא תוברל שיבכה הקעמל רשגה      

                    6.00 הקעמה ק"מ   
      
,םייתחת םיריבעמל 03-ב ןוטב יפצרמ     02.01.110

                   16.00 םינוש םייבועב ק"מ   
      
,םייתחת םיריבעמל  03-ב ןוטב תורקת     02.01.120

                   12.00 םינוש םייבועב ק"מ   
      
ןוטב יפצרמ לש )ןש תורוק( תונותחת תורוק     02.01.130

                   16.00 והשלכ ךתחב 03-ב ןוטבמ םייתחת םיריבעמ ק"מ   
      
ןוטב תורקת לש )חצמ תורוק( תונוילע תורוק     02.01.140

                   24.00 והשלכ ךתחב 03-ב ןוטבמ םייתחת םיריבעמ ק"מ   
      
5X5 תודימב תושלושמ 03 -ב ןוטב תוקלור     02.01.150

                   24.00 מ''ס 7X7 דע מ''ס רטמ   
10.20.50 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 14746-49   .../055 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     055 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

קקוב לחנ רשג 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                  420.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.160
      
םיקלחומ ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     02.01.170

                   40.00 .רטפוקילה תרזעב ר"מ   
      
יתוזח ףושח ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     02.01.180

                  240.00 .הדלפ וא/ו ץע תוספטב ר"מ   
      
םדוביע רובע ןוטב יטנמלאל ריחמ תפסות     02.01.190

                   30.00 תוימומקעב ק"מ   
      
י"ת יפל ןוטב ןויזל םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.200

                   32.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 ןוט   
      
יפל ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.210

                   12.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת ןוט   
      
י"ת יפל ןוטב ןויזל תוכתורמ הדלפ תותשר     02.01.220

                   20.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,4 קלח/6644 ןוט   
      
מ"ס 2 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     02.01.230

                   56.00 םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      
רטוקב ררוחמ  ירושרש רוניצ ללוכ יכרוא זקנ     02.01.240
דבב הפיטעו ץצח רטליפ ללוכ מ''מ 001      

                   60.00 ינכטואיג רטמ   
      

                  170.00 תוריק בגב תנקתומ ,מ"מ 8 יבועב זוקינ תעירי ר"מ  02.01.250
      

                   74.00 )הדרפה יקשימ( תוטשפתה יקשימ רטמ  02.01.260
      
םיכרואבו מ''מ 52 רטוקב םידתיימ תוטומ     02.01.270
י"ת יפל ןוטב ןויזל תעלוצמ הדלפמ ,םינוש      
םאתהב םח ץבאב םינוולוגמ ,3 קלח/6644      

                   32.00 .819 י"ת תושירדל 'חי   
      
,מ''מ 52 רטוקב ןוטבל םיימיכ םידתיימ תוטומ     02.01.280
י"ת תושירדל םאתהב םח ץבאב םינוולוגמ      

                  196.00 918. 'חי   
      
מ"מ 52 רטוקב םיימיכ םירשקמ תוטומ     02.01.290

                   80.00 603 מ"בלפמ םינוש םיכרואב 'חי   
      

                   95.00 והשלכ יבועב 03-ב ןוטבמ השיג תלבט ק"מ  02.01.300
      
      
      
      

10.20.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../056 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     056 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

קקוב לחנ רשג 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רובע םינושה ןוטבה יטנמלאל ריחמ תפסות     02.01.310

                   95.00 .%5 לע הלועה עופישב הקיצי ק"מ   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../057 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     057 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

קקוב לחנ רשג 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  30 ק ר פ       
      
ם י י מ ו ר ט  ן ו ט ב  י ב י כ ר  10.30 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ה  ר י ב ע מ ל       
      
ךתחב ימורט ןוטב ביכר לש הנסחאו רוציי     03.01.010
תוטרופמה תודימב ,05-ב ןיוזמ ןוטבמ יזגרא      
תדלפ .תושרדנה תודובעה לכ ללוכ ,תוינכתב      

                   88.00 .דרפנב תדדמנ ןויזה 'חי   
      
י"ת יפל ןוטב ןויזל םיעלוצמ הדלפ תוטומ     03.01.020

                  140.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 ןוט   
      
יפל ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     03.01.030

                   15.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת ןוט   
      
לקשמב יזגרא ךתחב ימורט ןוטב ביכר תלבוה     03.01.040
רתאל דעו רציימה לעפמה רעשמ ןוט 03-כ      

                 2600.00 .הדובעה ןוט   
      
רתאב יזגרא ךתחב ימורט ןוטב ביכר תבכרה     03.01.050
.דחוימה טרפמב 40.20.30 ףיעסל םאתהב      
תועצמאב הדמצההו טנמוצמה לוחה עצמ      

                   88.00 .דרפנב םידדמנ - הכירד יגרבו יסקופא טוארג 'חי   
      
יגרב תועצמאב םיימורט םיטנמלא תדמצה     03.01.060
ףיעסל םאתהב 52.1" רטוקב הכירד      
םיטרפ יפלו דחוימה טרפמב 30.40.20.30      
.דדוב הכירד גרוב יפל הדידמה .תוינכתב      
יסקופא טוארג תחירמ רתיה ןיב ללוכ ריחמה      
    13 rudakiS חטש לכ ינפ לע מ"מ 3 יבועב  
רחאל יסקופא עבצב גרובה תעיבצ ,קשימה      
412tuorG יטנמצ טוארג תקיציו הכירדה      

                  308.00 Sika. 'חי   
םימה ריבעמל םיימורט ןוטב יביכר 10.30 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םורט ןוטב תודובע 30 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../058 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     058 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

קקוב לחנ רשג 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ע  ע ג מ ב  ם י ב י כ ר  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
ם י ר פ ת ו  ם י ק ש י מ  ,ע ק ר ק ה       
      
עקרקה םע עגמב םיאבה ןוטב יביכר םוטיא     05.01.010
רק םושייב ירמוטסלא ינמוטיב יופיצ תכרעמב      
םאתהב ,)רשואמ ע"ש וא "זפוטסלא" גוסמ(      
לע הנגה תוברל ,דחוימה טרפמה תוארוהל      
EPDL הנגה תועירי תועצמאב םוטיאה      
,ק"מס/'רג 69.0 לש תופיפצ תולעב ,תוידועיי      
העירקב תוכראתהו ןוטוינ 07 העירק קזוח      

                  480.00 .)3 קלח 878 י"תל םאתהב( 053% ר"מ   
      
מ"ס 2 -כ לש בחורב תוטשפתה רפת םוטיא     05.01.020
יפל .ינטירואילופ קיטסמו יוביג ליפורפ י"ע      

                   84.00 .טרפ רטמ   
      
ךותיר י"ע תוטשפתהה רפת םוטיא רובגת     05.01.030
מ"מ 5 יבועב תללכושמ תינמוטיב העירי      

                   10.00 .טרפ יפל .רפתה ךרואל מ"ס 001 בחורב רטמ   
םירפתו םיקשימ ,עקרקה םע עגמב םיביכר םוטיא 10.50 כ"הס          

      
ם י ר ש ג  ת ו ע ס י מ  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
הנרבממ תועצמאב העסמ ינפ םוטיא     05.02.010

                  840.00 .תינמוטיב ר"מ   
םירשג תועסימ םוטיא 20.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../059 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     059 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

קקוב לחנ רשג 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
53 סוידרב ףפוכמ מ"מ 21 יבועב הנגה חפ     19.01.010
לש יברעמה הצקב ,תנוולוגמ הדלפמ מ"ס      
םיטרפ יפל ,ריבעמה לש םיימינפה תוריקה      
םג שמשמ חפה .היצקורטסנוקה תוינכתב      
םג ללוכ ריחמה .ריקה הצק תקיציל תינבתכ      
י"ת יפל הכיתר תעלוצמ הדלפמ ןויז תוטומ      
ןוטבב ןוגיעל וילא וכתוריש ,3 קלח 6644      

                    4.50 .ריקה ןוט   
      
וא/ו ריקב וא/ו הקעמב ןגועמ הדלפמ די זחאמ     19.01.020
יגרובו ןוולגה תוברל ,ןירושמ עקרק ריקב      

                    1.00 ןוגיעה ןוט   
      
ילכל בלושמ 1 קלח 7221 י"ת יפל רשג הקעמ     19.01.030
ךרואל תנוולוגמ הדלפמ לגר יכלוהלו בכר      
,ןוטבב ןוגיעל רוביח יחפ תוברל העסמה תופש      
031 יפל( םימואו תוציפק ,תויקסד ,םיגרב      

                    4.00 )א"מ/ג"ק ןוט   
      
הדלפמ םיביכר תעיבצ רובע ריחמ תפסות     19.01.050

                    9.50 תנוולוגמ ןוט   
      
הרוצב םוינימולא תוחולמ היצקורטסנוק     19.01.070
קוריפ תורשפא תוברל( תועלצ םע תלגועמ      
תספרמב בויב תורוניצ יוסיכ רובע )הקוזחתל      
.011 'סמ תולכירדא תינכת יפל ,רשגה      
רוציי תוינכת תנכה רתיה ןיב תללוכ הדובעה      

                    1.00 'פמוק )sgniwarD pohS( רושיאל שיגי ןלבקהש.  
שרח תורגסמ 10.91 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../060 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     060 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

קקוב לחנ רשג 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
)ט י י נ ו ט נ ב ה  ת ט י ש ב ( י מ ר ט ה  ת ט י ש ב       
      
תונפד בוציי שרדיי תואסנולכה לכב :הרעה      
םי יאנתל דחוימ טיינוטנב ףיחרתב חודיקה      
.חלמה      
      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.020

                  252.00 מ''ס 06 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
)טיינוטנבה תטישב( ימרטה תטישב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../061 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     061 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

קקוב לחנ רשג 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
םוקמל תלוספה יוניפ ללוכ םייק רשג תסירה     24.01.010
עצובת הסירהה .תויושרה י"ע רשואמ ךפש      
םומינימב ,םימב ררוקמ םולהי רוסמ תועצמאב      
טרפמב תושירדה לכ םושיי ךותו ןמזו שער      

                    1.00 'פמוק .דחוימה  
      
תורוקו תואסנולכ( םיינמז ןופיד תוריק תסירה     24.01.020
,שדחה רשגה עוציבל םישמשמה )שאר      
הסירהה .דחוימה טרפמה תוארוהל םאתהב      
לש עוציבה יבלשל םאתהב ,םיבלשב עצובת      
טרופמכ ,םיינמזה העונתה ירדסהלו רשגה      

                    2.00 'פמוק .העונתהו היצקורטסנוקה תוינכתב  
םיקוריפו תוסירה 10.42 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../062 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     062 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

קקוב לחנ רשג 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק "ת ת  ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ז ו ק י נ  ת ו ר ו נ י צ  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב יעקרק תת זוקינל ררוחמ ירושרש רוניצ     51.01.010
תודובע תוברל ינכטואיג דב ףוטע מ"מ 061      
יפל ץצח יולימ ,יולימהו רוניצה הבוגב רפע      

                   56.00 .דחוימה טרפמב רדגומש יפכו תינכותה רטמ   
זוקינ תורוניצ 10.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ק"תת זוקינ תודובע 15 כ"הס          
קקוב לחנ רשג כ"הס        

קובץ: 14746-49   .../063 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     063 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

הלעמב - קקוב לחנ תלעת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  00 ק ר פ       
      
י ו ק י נ  ,ש ו ש י ג  ת ו ד ו ב ע  10.00 ק ר פ  ת ת       
ה ש י ג  י כ ר ד ו       
      
תומייק תויתשת תקידבו רותיא ךרוצל שושיג     00.01.010
העצה ךרעמ %1 לע הלעי אל ריחמה(      

                    1.00 'פמוק .)הז הנבמל  
      
תלוספה יגוס לכמ הלעתה תמקהל רתאה יוקינ     00.01.020

                15000.00 .השרומ רתאל הקוליסו ר"מ   
      
,םיתמצ ללוכ ןתקוזחתו השיג יכרד תרדסה     00.01.030
דרשמ  תושירד י''פע העונת ירדסהו םירורמת      

                    1.00 'פמוק .הרובחתה  
השיג יכרדו יוקינ ,שושיג תודובע 10.00 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הנכה תודובע 00 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../064 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     064 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

הלעמב - קקוב לחנ תלעת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
י ו ל י מ ו  ה ר י פ ח  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
לכמ םיצעו םיחיש תריקע ללוכ חטש ףושיח     01.01.010
השרומ רתאל תלוספ יוניפו םתסירג ,םהש גוס      

                15000.00 .הרגא ללוכ ר"מ   
      
םייעבט עקרק ינפ וא/ו תיתש לש רקובמ קודיה     01.01.020

                 9900.00 .)הריפחה תיעקרק( ק"מ   
      
.אוהש לכ קמועל תיללכ הביצח וא/ו הריפח     01.01.030
דע קחרמל רופחה רמוחה תרבעה ללוכ ריחמה      

                41000.00 .להנמה תוארוה יפל מ"ק 0.1 ק"מ   
      
0.1 -מ רתוי קחרמל רופחה רמוחה תלבוה     01.01.040

                 7000.00 .מ"ק 0.5 -ל דע מ"ק ק"מ   
      
רמוחה תלבוהל ףסונ מ"ק לכל ריחמ תפסות     01.01.045

                 2000.00 .מ"ק 5 לעמ קחרמל רופחה ק"מ   
      
,וקודיהו םייתחת םירבעמ/םינבמל רזוח יולימ     01.01.050
טרפמב ותרדגהכ B רמוחל המיאתמה עקרקמ      

                 8600.00 .דחוימה ק"מ   
      
עקרקמ ,םייתחת םירבעמ/םינבמל אבומ יולימ     01.01.060
טרפמב ותרדגהכ B רמוחל המיאתמה      

                 8600.00 .דחוימה ק"מ   
      

                12500.00 .תובכשב םיעצמ וא/ו יולימ לש רקובמ קודיה ק"מ  01.01.070
יולימו הריפח 10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../065 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     065 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

הלעמב - קקוב לחנ תלעת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      

                  600.00 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  02.01.010
      
לע ,מ"ס 5 יבועב 03-ב ןוטבמ הנגה תבכש     02.01.020

                  500.00 זוקינ תלעת לש הפצרל תחתמ םוטיא תכרעמ ק"מ   
      
ןוטבמ םיכמות תוריק ילגרו םירבוע תודוסי     02.01.030

                  850.00 .םהשלכ םיכתחב 03-ב ק"מ   
      
,םהשלכ םיכתחב  03-ב ןוטבמ שאר תורוק     02.01.040
)''yrrulS''( םירופח תוריק ןוילע סלפמב תוקוצי      

                  400.00 תואסנולכ וא ק"מ   
      
,םהשלכ םייבועב 03-ב ןוטבמ יופיצ תוריק     02.01.050
בושיחל יבועה( םהיניבו תואסנולכ דגנכ םיקוצי      
ןמוסמה יטרואיתה יבועה קרו ךא וניה      
תואסנולכ רושימ ינפל ריקה ינפמ תוינכותב      
ןיבש חפנה רובע םלושי אל ,ןופידה      
םיצוקה ןוגיעו חודיק תוברל )תואסנולכה      

                  250.00 .תואסנולכל ק"מ   
      
םייבועב 03-ב ןוטב יחטשמו ןוטב יפצרמ     02.01.060

                    7.00 .םהשלכ ק"מ   
      
םייבועב םיעפושמ 03-ב ןוטבמ תוגרדמ יכלהמ     02.01.070

                    5.00 .םהשלכ םיכתחב תוגרדמ ישלושמו םהשלכ ק"מ   
      

                  490.00 .םהשלכ םיכתחב 03-ב ןוטבמ םיכמות תוריק ק"מ  02.01.080
      
םייבועב ,זוקינ תולעת לש 03-ב ןוטב יפצרמ     02.01.090

                 2700.00 םינוש ק"מ   
      
םייבועב ,זוקינ תולעת לש  03-ב ןוטב תוריק     02.01.100

                  360.00 םינוש ק"מ   
      
ןוטב יפצרמ לש )ןש תורוק( תונותחת תורוק     02.01.110
ךתחב 03-ב ןוטבמ ,הלעמב קקוב לחנ תלעתב      
ךמנומ םילייטמ ליבש ןיב רוביחב ,יזפרט      

                  240.00 .ודיצבש הלעתה תפצרל ק"מ   
      
ידיצב מ"ס 05/52 ךתחב 03-ב ןוטבמ תורוק     02.01.120
קקוב לחנ תלעתב ךמנומ םילייטמ ליבש      
תוינכתב םיטרפ יפ לע ,הלעמב      
תכימתל תודעוימ תורוקה .היצקורטסנוקה      
דגנכ תוקוציו ,ליבשה תא תומחותה םינבאה      
'מ 05.2-כ תורוקה ןיב העיספה .הלא םינבא      

                   40.00 .ליבשה ךרואל דודמ ק"מ   
10.20.60 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 14746-49   .../066 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     066 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

הלעמב - קקוב לחנ תלעת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
5X5 תודימב תושלושמ 03 -ב ןוטב תוקלור     02.01.130

                  700.00 מ''ס 7X7 דע מ''ס רטמ   
      

                 4730.00 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.140
      
טנמצב שומיש רובע ןוטבה ריחמל תפסות     02.01.150

                 3060.00 ירט ןוטב ק"מ יפל הדידמה .B/III-meC םיגיס ק"מ   
      
ןבל טנמצב שומיש רובע ןוטבה ריחמל תפסות     02.01.160

                 1140.00 ירט ןוטב ק"מ יפל הדידמה .N5.25 I-meC ק"מ   
      
ןוטבה ינפ תקלחה רובע תופצרל ריחמ תפסות     02.01.170
תניסח הבכש תפסותב רטפוקילה תועצמאב      
תמגודכ( הרדחההו רוזיפה תטישב הקיחש      
טרפמב טרופמכ ,)ע"ש וא "4/0 פוטנילפ"      
,םישק םיטגרגא תללוכ תבורעתה .דחוימה      
תריחב יפל ןווגב םיטנמגיפו ןבל טנמצ      
ר"מל /תבורעת ג"ק 6 תומכ .תילכירדאה      

                10000.00 .הפצר ר"מ   
      
רובע םינושה ןוטבה יטנמלאל ריחמ תפסות     02.01.180

                  300.00 .םייתשק םיווקב הקיצי ק"מ   
      
יתוזח ףושח ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     02.01.190
ץע תוספטב )לחנה תלעתב םניאש תוריקב(      

                  950.00 .ץע תרוטסקט םע תויקנו תושדח תויכנא ר"מ   
      
יתוזח ףושח ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     02.01.200
תויושע תוספטב )לחנה תלעת ךותב תוריקב(      
םירחא םירמוח וא םירמילופ םירמוח ,ימוג      
טרפמה תושירד יפ לע ינרוצ הטעמ תולעבו      

                 1800.00 .דחוימה ר"מ   
      
י"ת יפל ןוטב ןויזל םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.210

                  340.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 ןוט   
      
יפל ןוטב ןויזל םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.220

                  450.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת ןוט   
      
י"ת יפל ןוטב ןויזל תוכתורמ הדלפ תותשר     02.01.230

                  300.00 םיכרואהו םירטקה לכב ,4 קלח/6644 ןוט   
      
מ"ס 2 יבועב P-03 ףצקומ ןרטסילופ תוחול     02.01.240

                  200.00 םינוש םיטנמלאב ר"מ   
      
4" רטוקב C.V.P רוניצמ ןוטב תוריקב םיזקנ     02.01.250

                  150.00 'מ 5.0 דע ךרואבו 'חי   
      

10.20.60 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../067 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     067 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

הלעמב - קקוב לחנ תלעת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
4" רטוקב C.V.P רוניצמ ןוטב תוריקב םיזקנ     02.01.260

                  250.00 'מ 9.0 דע 'מ 15.0 -מ ךרואבו 'חי   
      
רטוקב ררוחמ  ירושרש רוניצ ללוכ יכרוא זקנ     02.01.270
דבב הפיטעו ץצח רטליפ ללוכ מ''מ 001      

                  520.00 ינכטואיג רטמ   
      

                 1400.00 תוריק בגב תנקתומ ,מ"מ 8 יבועב זוקינ תעירי ר"מ  02.01.280
      
זוקינ תולעת לש תופצרב הקיצי קשימ     02.01.290
יפל ,םיכמות תוריק ילגרו םירבוע תודוסיבו      

                  600.00 היצקורטסנוקה תוינכתב טרפ רטמ   
      
תוריקבו זוקינ תולעת תוריקב הקיצי יקשימ     02.01.300

                  300.00 םיכמות רטמ   
      

                  450.00 )הדרפה יקשימ( תוטשפתה יקשימ רטמ  02.01.310
      
םיכרואבו מ''מ 52 רטוקב םידתיימ תוטומ     02.01.320
י"ת יפל ןוטב ןויזל תעלוצמ הדלפמ ,םינוש      
םאתהב םח ץבאב םינוולוגמ ,3 קלח/6644      

                 1125.00 .819 י"ת תושירדל 'חי   
      
תריחב יפל ןווגב טנמגיפ רובע ריחמ תפסות     02.01.330
.טנמצה תומכמ %5.2 רועישב ,תילכירדאה      

                 1140.00 .ירט ןוטב ק"מ יפל הדידמה ק"מ   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../068 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     068 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

הלעמב - קקוב לחנ תלעת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ע  ע ג מ ב  ם י ב י כ ר  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
ם י ר פ ת ו  ם י ק ש י מ  ,ע ק ר ק ה       
      
עקרקה םע עגמב םיאבה ןוטב יביכר םוטיא     05.01.010
רק םושייב ירמוטסלא ינמוטיב יופיצ תכרעמב      
םאתהב ,)רשואמ ע"ש וא "זפוטסלא" גוסמ(      
לע הנגה תוברל ,דחוימה טרפמה תוארוהל      
EPDL הנגה תועירי תועצמאב םוטיאה      
,ק"מס/'רג 69.0 לש תופיפצ תולעב ,תוידועיי      
העירקב תוכראתהו ןוטוינ 07 העירק קזוח      

                11300.00 .)3 קלח 878 י"תל םאתהב( 053% ר"מ   
      
מ"ס 2 -כ לש בחורב תוטשפתה רפת םוטיא     05.01.020
יפל .ינטירואילופ קיטסמו יוביג ליפורפ י"ע      

                  600.00 .טרפ רטמ   
      
ךותיר י"ע תוטשפתהה רפת םוטיא רובגת     05.01.030
מ"מ 5 יבועב תללכושמ תינמוטיב העירי      

                  150.00 .טרפ יפל .רפתה ךרואל מ"ס 001 בחורב רטמ   
םירפתו םיקשימ ,עקרקה םע עגמב םיביכר םוטיא 10.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../069 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     069 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

הלעמב - קקוב לחנ תלעת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
הלעמה תלעתל יתמרה-יצח הסינכ רעש תיינב     19.01.010
תנוולוגמ הדלפמ ,הקזחהה ילכ תסינכ חתפב      
סוסיב םג רתיה ןיב תללוכ הדובעה .העובצו      
רוציי תוינכת תנכהו רעשה תייצקורטסנוק לש      

                    1.00 'פמוק )sgniwarD pohS( רושיאל שיגי ןלבקהש.  
      
תסינכ חתפב לגר יכלוהל הסינכ רעש תינב     19.01.020
ההובג הלסורק תוברל הקזחהה תווצ      

                    1.00 'פמוק .ע"ש וא לוסורונ 4502 םגד הטסרוינמ  
שרח תורגסמ 10.91 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../070 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     070 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

הלעמב - קקוב לחנ תלעת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
)ט י י נ ו ט נ ב ה  ת ט י ש ב ( י מ ר ט ה  ת ט י ש ב       
      
תונפד בוציי שרדיי תואסנולכה לכב :הרעה      
םי יאנתל דחוימ טיינוטנב ףיחרתב חודיקה      
.חלמה      
      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.020

                 1115.00 מ''ס 05 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.030

                 2825.00 מ''ס 06 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.040

                  770.00 מ''ס 07 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.050

                  836.00 מ''ס 08 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.060

                  792.00 מ''ס 09 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
      
םע  03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.070

                  962.00 מ''ס 001 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב שומיש רטמ   
      

                 2590.00 5.2'' רטוקב הדלפמ הקידב רוניצ רטמ  23.01.080
)טיינוטנבה תטישב( ימרטה תטישב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../071 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     071 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

הלעמב - קקוב לחנ תלעת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
תוריקמ )םיעלס( םירדלוב יוניפו ריהז קוריפ     24.01.010
רדסומ רתאל תמייק קקוב לחנ תלעת תפצירו      
מ"ק 0.5 דע לש קחרמב ,ןימזמה י"ע קפוסיש      
יפל רזוח שומישל הרימשו הדובעה רתאמ      

                  600.00 .להנמה תויחנה ק"מ   
      
תוריקמ )םיעלס( םירדלוב יוניפו ריהז קוריפ     24.01.020
רדסומ רתאל תמייק קקוב לחנ תלעת תפצירו      
מ"ק 0.53 דע לש קחרמב ,ןימזמה י"ע קפוסיש      
יפל רזוח שומישל הרימשו הדובעה רתאמ      

                  600.00 .להנמה תויחנה ק"מ   
םיקוריפו תוסירה 10.42 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../072 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     072 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

הלעמב - קקוב לחנ תלעת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
י ל ל כ  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
ךרוצל םיקוריפו רפע תודובע ללוכ וניא ריחמה      
תויסדנהה תועלסמה ללוכ ,לחנה עוציב      
      
,שיגנ קדוהמ עצממ לחנה ריק ךרואל תלייט     40.01.010

                  600.00 9. טרפ יפל ע"ש וא יווינא תרבח תרצות ר"מ   
      
םייק רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה     40.01.020
,'מ 3 לעמ הבוגבו מ"ס 04-03 עזג רטוקב      

                   15.00 .תימוקמה תושרה םוחתב 'חי   
      
תרבח לש 9801 םגד תכתמו ץעמ לספס     40.01.030

                   10.00 .ע"ש וא ןייטשרקא 'חי   
      
ןקתל םאות 08 טרפ יפל ץעו תכתמ הקעמ     40.01.040
שגוי עוצבל טרפ(2411 י"ת תוחיטב הקעמ      

                  450.00 .)להנמה רושיאל רטמ   
      
תורדג" לש הקלח םחות הדלפמ תשר רדג      40.01.050
תכתממ 'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא "ילרוא      

                  200.00 .חלמה םי יאנתב תודימעב העיבצו תנוולגמ רטמ   
יללכ 10.04 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
םישפונ תדירי תעינמל הרהזא טוליש תנקתה     40.02.010

                    1.00 'פמוק .לחנה תלעת לש םיכומנה םיצורעל לגר יכלוהו  
תונוש תודובע 20.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותיפ תודובע 04 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../073 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     073 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

הלעמב - קקוב לחנ תלעת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ה ל י ת ש  ת ו ד ו ב ע  10.14 ק ר פ  ת ת       
      

                11000.00 .רטיל 0.1 ילכה לדוג ,3 'סמ לדוג םיליתש 'חי  41.01.010
      

                 1100.00 .רטיל 0.3 ילכה לדוג ,4 'סמ לדוג םיליתש 'חי  41.01.020
      
הדבעמ תקידב ללוכ( ,ןוניגל תרשואמ ןג תמדא     41.01.030
03-02 לש יבועב תובכשב תרזופמ )תכמסומ      

                 1000.00 .ק"מ 0.01 לעמ תומכב מ"ס ק"מ   
      
ילמינימ עזג יבוע ,9 'סמ לדוג ,םירגוב םיצע     41.01.040

                  120.00 3 - םידב רפסמ .'מ 05.4 ילמינימ הבוג ,3" 'חי   
      

                  120.00 .6 'סמ לדוג  ל"נכ ,םירגוב םיצע 'חי  41.01.050
הליתש תודובע 10.14 כ"הס          

      
ה י י ק ש ה  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ,לוגס עבצב ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ     41.02.010
תופטפט םע מ"מ 61 רטוקב והשלכ      

                 6200.00 תותסוותמ תוילרגטניא רטמ   
      
עבצב ,ףוטפיט רוניצמ םיצעל ףוטפט תחולש     41.02.020
וק תופטפט 8-01 אשונ מ"מ 61 רטוקב, לוגס      

                  134.00 'פמוק .'מ 4 החולשה ךרוא .תותסוותמ תוילרגטניא  
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.02.030

                 1200.00 .לוגס עבצב 6 גרד מ"מ 52 רטוקב אוהשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.02.040

                  600.00 .לוגס עבצב 6 גרד מ"מ 23 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.02.050

                 1300.00 .לוגס עבצב 6 גרד מ"מ 04 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.02.060

                  700.00 .לוגס עבצב 6 גרד מ"מ 05 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.02.070

                 1700.00 .לוגס עבצב 6 גרד מ"מ 36 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.02.080

                  500.00 לוגס עבצב 01 גרד מ"מ 09 רטוקב והשלכ רטמ   
      
עבצב ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.090
טוח תוברל מ"מ 011 רטוקב 01 גרד לוגס      

                   10.00 ןוליינמ הלחשה רטמ   
      

20.14.60 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../074 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     074 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

הלעמב - קקוב לחנ תלעת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לוגס עבצב C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.100
הלחשה טוח תוברל מ"מ 011 רטוקב 01 גרד      

                   40.00 ןוליינמ רטמ   
      
הרטמהו ףוטפטל 2" רטוקל תכרעמ שאר     41.02.110
,ש"מ 021 ןנסמ ,2" ישאר ירודכ זרב ללוכה      
,םילוארדיה/םיילמשח םיזרב 4 ,ץחל תסו      
ללוכ ,רוביח ירזיבאו םידרוקר ,םידיאונולוס      
ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל רוביח      

                    3.00 )םירזיבא 'חי   
      
םיפוגמל יכרד-תלת דוקיפ ןוזרב תפסות     41.02.120

                   10.00 םילמשח / םילוארדיה 'חי   
      
,2/1" רטוקב ,)קיר ענומ( םוקאו יטנא םותסש     41.02.130

                   10.00 "דמרב" 'צות 'חי   
      
טלפ םע םימ דמ רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.150
דרא" תרצות םידרוקר ללוכ ,2" רטוקב ילמשח      

                    3.00 .ע"ש וא "הילד 'חי   
      
ןירצילג ץחל דמ רובע תכרעמ שארל תפסות     41.02.160
ןולח רטוק ,תורפסומטא 01 לש ץחל דע      

                    3.00 רוביח ירזיבא ללוכ ,4" תותנש 'חי   
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     41.02.170
מ"ס 6.33/6.311/011 תודימב ,"ןגסלפ" /      
וא ,)"רבנע" לש IGF 0011/2 םגד תמגודכ(      
תקיצי,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"ש      

                    3.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב 'חי   
      
םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"( רטסאילופמ סיסב     41.02.180
,IV, 048/2 IGF-2 םימגדמ ןורא תמגודכ      
    0011/2 IGF תודימב ,"רבנע" תרצות  

                    3.00 מ"ס 6.33/6.311/7.35 'חי   
      
ןוגימה ןוראל ביבסמ תנוולוגמ תכתממ תרגסמ     41.02.190
,מ"מ 53 בחורו מ"מ 9 יבועב ,בשחמה לש      
ןורא ידיצ ינשמ םימוא םע םיגרב -6ב רוביח      
תחיתפ םירשפאמה םיריצ 2 ללוכ ,ןוגימה      

                    3.00 'פמוק .06 םגד הילת לוענמ ,ןוראה  
      
      
      
      
      
      
      

20.14.60 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../075 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     075 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

הלעמב - קקוב לחנ תלעת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רקב תללוכה "םגא" תרצות "לסוריא" הצק 'חי     41.02.210
תרושקתל הנכה םע תולעפה 4 -ל הייקשה      
הללוס ,rpb/msbs ירלולס תרושקת םאתמ      
,CD/CA ןעטמ  ,V21/HA5.7 ,תנעטנ      
ללוכ PI-56 ןקת C-34 הנגה תספוקב םידווזמ      
למשח תנזה ללוכ הנשל תוירחאו הנקתה      
YYN לבכ ,עקש ,טמוטוא יצח הרואת דומעמ      

                    1.00 .רבצמו ןעטמ ,א"מ 51 דע 5.2x3 'חי   
      

                    1.00 .תולעפה 6 -ל ל"נכ הצק 'חי 'חי  41.02.215
      

                    6.00 ףוטפיט תחולשל זוקינ תכירב 'חי  41.02.220
      

                    2.00 ןוטב תחוש ךותב 3" רטוקב ינדי ףוגמ 'חי  41.02.230
      
יטמוטוא ןנסמ לש תכרעמ שארל תפסות     41.02.240
בשחמ לומ הלופכ תרושקת ללוכ, 2" רטוקב      
תכרעמל הפיטשה רוניצ רוביחו היקשהה      

                    3.00 תימוקמה בויבה 'חי   
      
תרצות HCTAL-CD  V21-9 דיאונולוס     41.02.250
רוביח לגרס לע ע"ש וא "דמרב" וא "הרקב"      
טווחמו רבוחמ ,רוביחה ירזיבא לכ ללוכ      

                   16.00 .לסוריא תכרעמל 'חי   
הייקשה 20.14 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הייקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../076 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     076 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

הלעמב - קקוב לחנ תלעת 60 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       
      
י ד י ת ע  ם י מ  ו ק ל  ל ו ו ר ש  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
EPDH 001-EP ןליתאילופ תורוניצמ לוורש     57.01.010
    71-RDS לכבו מ"מ 513 רטוקב 01 גרד  
םירמוחו תרנצ רוביח ירזיבא ללוכ ,קמוע      

                  600.00 .םינפ רוביח תטישב רטמ   
      
תחיתפ וא/ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.01.020
,הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
תחנה רחאל םדוק בצמל םתרזחהו םנוקית      
וא/ו שיבכה הנבמ רוזחש תוברל ,תורוניצה      

                  100.00 .הכרדמה רטמ   
ידיתע םימ וקל לוורש 10.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

בויבו םימ תודובע 75 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../077 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     077 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

הלעמב - קקוב לחנ תלעת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק "ת ת  ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  85 ק ר פ       
      
ת ו ר י ק ב  ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  10.85 ק ר פ  ת ת       
ה ל ע ת ה  ן ו ט ב       
      
רטוקב יעקרק תת זוקינל ררוחמ ירושרש רוניצ     58.01.010
תודובע תוברל ינכטואיג דבב ףוטע מ"מ 061      
53X53 ץצח יולימ ,יולימהו רוניצה הבוגב רפע      

                  350.00 .יוסיכו מ"מ רטמ   
הלעתה ןוטב תוריקב זוקינ תודובע 10.85 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ק"תת זוקינ תודובע 85 כ"הס          
הלעמב - קקוב לחנ תלעת כ"הס        

קובץ: 14746-49   .../078 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     078 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

קקוב לחנ רשג שיבכ 70 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ה י י ח מ צ  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
םיצע ,םיחיש ,ןוניג לש םיטנמלא קוריפ     41.01.010

                    1.00 'פמוק .םדוקה בצמל הרזחהו הכרדמל םיטנמלאו  
      

                   50.00 .הכרדמב םימייק םיצע תקתעה 'חי  41.01.020
      
ןאידירמ ןולמל הסינכבו הכרדמב תוגורעב ןוניג     41.01.030

                  300.00 .הייקשה ללוכ ר"מ   
      
תעקבב לודיגמ יוצמ רמת לקד ץע תעיטנ     41.01.040

                   25.00 .תוחפל רטמ 1 עזגה הבוג ,ןדריה 'חי   
הייחמצ 10.14 כ"הס          

      
ה י י ק ש ה  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.02.010

                   50.00 .לוגס עבצב 6 גרד מ"מ 23 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ     41.02.020

                  500.00 .לוגס עבצב 6 גרד מ"מ 04 רטוקב והשלכ רטמ   
      
עבצב ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.030
טוח תוברל מ"מ 57 רטוקב 6 גרד לוגס      

                  550.00 ןוליינמ הלחשה רטמ   
      
לוגס עבצב C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.040
הלחשה טוח תוברל מ"מ 011 רטוקב 01 גרד      

                  200.00 ןוליינמ רטמ   
      
עבצב ףוטפיט רוניצמ םילקדל ףוטפט תחולש     41.02.050
וק תופטפט 03 אשונ מ"מ 61 רטוקב לוגס      

                   32.00 .'מ 21 החולשה ךרוא .תותסוותמ תוילרגטניא 'חי   
      
מ"ס 521 דע קמוע מ"ס 08 רטוק ןוטב תחוש     41.02.060

                    8.00 ףוצירה תמגוד הסכמ םע 'חי   
הייקשה 20.14 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הייקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../079 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     079 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

קקוב לחנ רשג שיבכ 70 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      

                  100.00 םינקתמ יוליגל םיידיב שושיג תריפח ק"מ  51.01.010
      
ללוכ םינוש םיגוסמ םירורמתו םיטלש קוריפ     51.01.020

                   20.00 דוסיה 'חי   
      

                    5.00 דוסיה ללוכ םיראומ םיטלש תקתעה 'חי  51.01.030
      
רפסמ יפל הדידמה .זוקינ ינטלוק קוריפ     51.01.040

                   12.00 תותשרה 'חי   
      

                   15.00 תומייק תוגרדמ קוריפ רטמ  51.01.050
      
5 דע לש קמועל תמייק טלפסא תעסמ ףוצרק     51.01.060

                 6000.00 מ"ס ר"מ   
      
ללוכ והשלכ גוסמ ןג ינבא וא הפש ינבא קוריפ     51.01.070

                 2100.00 תנעשמהו דוסיה רטמ   
      

                 1000.00 תוכרדמבו םישיבכב טלפסא קוריפ ר"מ  51.01.080
      
ייאו הכרדמב אוהש גוס לכמ ףוצר קוריפ     51.01.090

                 3500.00 העונת ר"מ   
      
הנבמ תריפח ללוכ ינמז טלפסא שיבכ קוריפ     51.01.100

                 1300.00 ותומדקל חטשה תרזחהו שיבכה ר"מ   
      

                  500.00 והשלכ קמועב טלפסא רוסינ רטמ  51.01.110
      
הכמנה( םינוש םיגוסמ תוחוש הבוג תמאתה     51.01.120

                   20.00 )ההבגה וא 'חי   
      

                    6.00 קזב תוחוש םלוא ל"נכ 'חי  51.01.130
      
םישיבכ הסכמל םימייק תוחוש יסכמ תפלחה     51.01.140

                    8.00 72 י"ת יפל D-004 דבכ 'חי   
      

                 3000.00 םיבשע לטוק סוסירב הרבדה ר"מ  51.01.150
קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס          

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      

                 2000.00 היחמצ תרסהו ףושיח ר"מ  51.02.010
      
גוסמ רמוחבו אוהש גוס לכמ תיללכ הריפח     51.02.020

                  500.00 והשלכ ק"מ   
      

20.15.70 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../080 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     080 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

קקוב לחנ רשג שיבכ 70 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                 1000.00 )הריפחה תיתחת( האלמ הרקבב תיתש קודיה ר"מ  51.02.030
      
רחאל ףשחנש םייק עצמ ינפ דוביעו רושיי     51.02.040

                 1000.00 תויטלפסא תובכש ףוצרק וא קוריפ ר"מ   
      

                 1200.00 ררבנ יולימ קודיהו רוזיפ הקפסא ק"מ  51.02.050
רפע תודובע 20.15 כ"הס          

      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      

                 1700.00 'א גוס עצמ ק"מ  51.03.010
      

                  100.00 MSLC )רקובמ ךומנ רזוח לעב ןוטב( מ"נחב ק"מ  51.03.020
תויתשתו םיעצמ 30.15 כ"הס          

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
רטיל 1 רועישב ECP גוסמ ינמוטיב בילחת     51.04.010

                 2000.00 מ"וגא וא םיעצמ יבג לע ר"מל ר"מ   
      
03.0 רועישב ECT גוסמ ינמוטיב בילחת     51.04.020

                 6000.00 טלפסא תבכש לע החאמ יופימל ר"מל/ג"ק ר"מ   
      
מ"את )"S"( הנותחת תאשונ טלפסא תבכש     51.04.030
גוסמ ןמוטיב ,יטימולוד טגרגא םע 'א גוס      
    01-86GP. יבועב מ"מ 91 ילמיסקמ רגרג לדוג  

                 3000.00 מ"ס 5 ר"מ   
      
01 יבועב 'א גוס )טיבמא( תיטלפסא תיתשת     51.04.040

                 3000.00 מ"מ 5.73 ילמיסקמ רגרג לדוג מ"ס ר"מ   
      
גוס מ"את )"S"( הנוילע תאשונ טלפסא תבכש     51.04.050
גוסמ ןמוטיב ,יטימולוד טגרגא םע 'א      
    01-07GP. יבועב מ"מ 91 ילמיסקמ רגרג לדוג  

                 6000.00 מ"ס 5 ר"מ   
      
םע 'א גוס צ"את תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.04.060
.01-86GP גוסמ ןמוטיב .יטימולוד טגרגא      
מ"ס 5 יבועב מ"מ 91 ילמיסקמ רגרג לדוג      

                  800.00 )ףקעמה תלילסל( ר"מ   
      
םע 'א גוס צ"את תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     51.04.070
.01-86GP גוסמ ןמוטיב .יטימולוד טגרגא      

                  250.00 הנתשמ יבועבו מ"מ 52 ילמיסקמ רגרג לדוג ןוט   
      

                  100.00 םייק טלפסאל תורבחתה קשימ רטמ  51.04.080
טלפסא תודובע 40.15 כ"הס          

      
קובץ: 14746-49   .../081 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     081 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

קקוב לחנ רשג שיבכ 70 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י נ ב א ו  ם י פ ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  50.15 ק ר פ  ת ת       
ה פ ש       
      
תובלתשמ םינבאב העונת ייאו תוכרדמ ףוציר     51.05.010
יבועב ע"ש וא הטקש הנייס סופיטמ תוינועבצ      
תבכש ללוכ ע"וש וא ןייטשרקא תרצות  מ"ס 6      

                 3000.00 מ"ס 4 יבועב לוח ר"מ   
      
תוינועבצ תובלתשמ םינבאב הינח ףוציר     51.05.020
ןייטשרקא תרצות מ"ס 7 יבועב ןועבט סופיטמ      

                  500.00 מ"ס 3 יבועב לוח תבכש ללוכ ע"וש וא ר"מ   
      
מ"ס 52X71 תודימב הרשי תימורט הפש ןבא     51.05.030

                  850.00 ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ רטמ   
      
תודימב העונת יאל הפש ןבא םלוא ל"נכ     51.05.040

                  500.00 מ"ס 32X32 רטמ   
      
מ"ס 021/021 ץעל המוג ררוחמ םוחית טנמלא     51.05.050
ינבא עברא ללוכה ע"וש וא ןייטשרקא תרצות      
ט"קמ מ"ס 08 ימינפ רטוקב המוג םע םוחית      

                   30.00 'פמוק .)םיעבר 4( 463166  
      

                   20.00 מ"ס 51/32 תודימב החוטש הפש ןבא רטמ  51.05.060
      

                  850.00 מ"ס 02X01 תודימב  תיננג דצ ןבא רטמ  51.05.070
      
םע מ"ס 02/02 תודימב םירוועל ןומיס ןבא     51.05.080

                   50.00 מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוטילב ר"מ   
      

                   25.00 םיספ םע ףוציר ר"מ  51.05.090
      
רובע והשלכ גוסמ הפשה ןבא ריחמל תפסות     51.05.100

                  600.00 תמייק טלפסא תעסמב התיינב רטמ   
      
1603 ט"קמ מ"ס 6/06/03 תודימב ןוטב הסכמ     51.05.110
תלעת יוסיכ רובע ע"וש וא  ןייטשרקא תרצותמ      

                  108.00 .רשגה לע םימל ןוטב 'חי   
הפש ינבאו םיפוציר תודובע 50.15 כ"הס          

      
ר ו ר מ ת ו  ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
וא הירוה ,הרהזא ירורמת תנקתהו הקפסא     51.06.010

                   25.00 דוסיו דומע ללוכ ןיעידומ 'חי   
      
םישיבכ עבצב מ"ס 01 בחורב בותינ וק תעיבצ     51.06.020
21-ל תוירחא ללוכ ,רוא ריזחמ םותכ/בוהצ/ןבל      

                 2500.00 םישדוח  רטמ   
      

                  200.00 מ"ס 03 בחורב םלוא ל"נכ רטמ  51.06.030
60.15.70 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 14746-49   .../082 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     082 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

קקוב לחנ רשג שיבכ 70 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                  400.00 מ"ס 05 בחורב םלוא ל"נכ רטמ  51.06.040
      

                  500.00 םהשלכ םידמימב םיחטש תעיבצ םלוא ל"נכ ר"מ  51.06.050
      
םיעבצ ינשב יטטניס עבצב הפש ינבא תעיבצ     51.06.060

                 1700.00 ןיגוריסל רטמ   
      
םותכ/ןבל םישיבכ עבצב דדוב ץח תעיבצ     51.06.070

                   50.00 רוא ריזחמ 'חי   
      

                   40.00 לופכ ץח םלוא ל"נכ 'חי  51.06.080
      
תינמז המלעהל יטלפסא רוחש עבצב העיבצ     51.06.090
שודיח ללוכ מ"ס 51 דע בחורב םייק ןומיס לש      

                 1000.00 םישדוח 3 לכ רטמ   
      

                  500.00 םיחטש ןומיס תמלעה םלוא ל"נכ ר"מ  51.06.100
רורמתו העיבצ תודובע 60.15 כ"הס          

      
ם י נ ו ו ל ו ג מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  70.15 ק ר פ  ת ת       
      

                  200.00 'מ 2.1 הבוגב לגר יכלוהל תוחיטב תורדג רטמ  51.07.010
      
עובצו ןוולוגמ ילג חפמ תירוכסיא תינמז רדג     51.07.020

                  600.00 'מ 2 הבוגב רטמ   
םינוולוגמ תוקעמו תורדג 70.15 כ"הס          

      
ם י י נ מ ז  ה ע ו נ ת  י ר ד ס ה  80.15 ק ר פ  ת ת       
      
לכ ךשמל םיינמז העונת ירדסה עוציבל בצקה     51.08.010
רורמת ,תוחיטב ירזיבא תוברל עוציבה תפוקת      

                    1.00 'פמוק םיערא טולישו  
םיינמז העונת ירדסה 80.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םישיבכ תלילס תודובע 15 כ"הס          
קובץ: 14746-49   .../083 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     083 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

קקוב לחנ רשג שיבכ 70 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח מ  ת ו ב ר ל ( ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
)ה ל י ל ס  ם ו ח ת ל       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.25 ק ר פ  ת ת       
      

                   20.00 הפש ינבא קוריפ רטמ  52.01.010
      

                  130.00 תמייק העסימ רוסינ רטמ  52.01.020
      
,םיפוציר ,תוכרדמ ,םישיבכ ,תועסימ קורפ     52.01.030

                  200.00 יבוע לכב ןוטב יחטשמו ר"מ   
      

                   10.00 םינוש םיגוסמ תוחוש יסלפמ תמאתה 'חי  52.01.040
      
םימייק תויתשת יווק תקתעה - תויתשת תייצח     52.01.060

                   12.00 03-ב ןיוזמ ןוטב ידי לע םתנגהו 'חי   
קוריפו הנכה תודובע 10.25 כ"הס          

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.25 ק ר פ  ת ת       
      
רובע חטשב תימוקמ הביצח וא/ו הריפח     52.02.010

                  900.00 זוקינ תורוניצל הריפח תבחרה ק"מ   
      
תבחרהב תימוקמ תיתש  דוביעו קודיה     52.02.040

                  450.00 תוריפחה ר"מ   
רפע תודובע 20.25 כ"הס          

      
ם י ע צ מ  30.25 ק ר פ  ת ת       
      
קדוהמ ,הנתשמ וא דיחא יבועב 'א גוס עצמ     52.03.010
יאתל ביבסמו תחתמ ,.דומ %59 תופיפצל      

                  320.00 .דחוימ טרפמ יפל הטילק יאתלו הרקב ק"מ   
םיעצמ 30.25 כ"הס          

      
ם י ט ל פ ס א  40.25 ק ר פ  ת ת       
      
5  יבועב )מ"מ 52( 1" טלפסא ןוטב תבכש     52.04.010
ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד טגרגא םע מ"ס      

                  400.00 PG68-10 ר"מ   
      
0.1 רועישב דוסי יופיצל ןמוטיב תיסלומא     52.04.020

                  400.00 ר"מ/ג"ק ר"מ   
םיטלפסא 40.25 כ"הס          

      
ם י פ ו צ י ר  50.25 ק ר פ  ת ת       
      
לע מ"ס 001/02/01 תודימב ןוטבמ ןג ןבא     52.05.010

                   20.00 םיעטקב ןוטב דוסי רטמ   
      

50.25.70 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-49   .../084 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     084 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

קקוב לחנ רשג שיבכ 70 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לע מ"ס 001/52/71 תודימב ןוטבמ הפש ןבא     52.05.020

                   20.00 ןוטב דוסי רטמ   
      
ג"ע מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     52.05.030

                   30.00 מ"ס 4 יבועב לוח תבכש ר"מ   
םיפוציר 50.25 כ"הס          

      
ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  60.25 ק ר פ  ת ת       
      
4 גרד 'ג 3 גוס 5 ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     52.06.010

                  120.00 מ"מ 004 רטוקב 72 י"תל םאתהב רטמ   
      
4 גרד 'ג 3 גוס ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     52.06.020

                   50.00 מ"מ 005 רטוקב  72 י"תל םאתהב רטמ   
      
4 גרד 'ג 3 גוס ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     52.06.030

                  305.00 מ"מ 006 רטוקב  72 י"תל םאתהב רטמ   
      
4 גרד 'ג 3 גוס ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     52.06.040

                   70.00 מ"מ 008 רטוקב  72 י"תל םאתהב רטמ   
      
4 גרד 'ג 3 גוס ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     52.06.050

                  295.00 מ"מ0001 רטוקב  72 י"תל םאתהב רטמ   
      
,04( םינתשמ םירטקבו ןוטבמ זוקינ וק רוביח     52.06.060
ןנכותמ תרוקיב/תחוש אתל )מ"ס 08 -ו 06 ,05      
לדוגל םיאתמ םימ רצוע םטא םע ןטלוקל וא      

                   45.00 .רוניצה 'חי   
      
קוצי ןוטבמ/ימורט ןוטבמ ידיצ הטילק את     52.06.070
תינבלמ תשר םע מ"ס 08x54 תודימב רתאב      

                   20.00 לזרב תקצימ 'חי   
      
קוצי ןוטבמ/ימורט ןוטבמ ישאר הטילק את     52.06.080
תינבלמ תשר םע מ"ס  08x54 תודימב רתאב      

                   12.00 'מ 2 דעו 'מ 10.1 לעמ קמועב ,לזרב תקצימ 'חי   
      
קוצי ןוטבמ/ימורט ןוטבמ ישאר הטילק את     52.06.090
תינבלמ תשר םע מ"ס  87x87 תודימב רתאב      

                    4.00 'מ 2 דעו 'מ 10.1 לעמ קמועב ,לזרב תקצימ 'חי   
      

                    1.00 מ"ס 021x001 לדוגב בלושמ זוקינ את 'חי  52.06.100
      
מ"ס 001x001 תודימב ינבלמ הרקב את     52.06.110
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 15.1 לעמ קמועבו      
B-521 גוסמ ,מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצימ      

                    4.00 .תוחפל 'חי   
60.25.70 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 14746-49   .../085 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     085 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

קקוב לחנ רשג שיבכ 70 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"ס 041x021 תודימב ינבלמ הרקב את     52.06.120
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 15.1 לעמ קמועבו      
B-521 גוסמ ,מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצימ      

                    8.00 .תוחפל 'חי   
      
מ"ס 051x051 תודימב ינבלמ הרקב את     52.06.130
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 15.1 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ"ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/ןלזרב תקצי      

                    3.00 .תוחפל B-521 'חי   
זוקינ תודובע 60.25 כ"הס          

      
ה ע י ב צ ו  ר ו ר מ י ת  ,ן ו מ י ס  70.25 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 51 דע בחורב בוהצ/ןבל ספ ןומיס     52.07.010

                 1000.00 .7-ד ,81-ד ,91-ד ,4-ד ,1-ד )וטנ הדידמה( רטמ   
      

                   10.00 .הלאמשו רשיו הנימיו רשי ץח תעיבצ 'חי  52.07.020
      

                  150.00 הפש ינבא תעיבצ רטמ  52.07.030
העיבצו רורמית ,ןומיס 70.25 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)הלילס םוחתל ץוחמ תוברל( זוקינ תודובע 25 כ"הס          
קקוב לחנ רשג שיבכ כ"הס        

קובץ: 14746-49   .../086 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     086 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

)00 הנבמ( תיללכ תונגראתה 80 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ג ר א ת ה  10 ק ר פ       
      
ת ו נ ג ר א ת ה  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
בתכב םינבמה לכל ןוכנ 10.10 קרפ תת      
רתאב תודובעה לכ תא ףיקמו הז תויומכ      
.עוציב יבלש לכב תונגראתהה      
      
ינכטה טרפמב טרופמכ תונגראתה רתא     01.01.010
ךרעמ %5.1 לע הלעי אל ריחמה( דחוימה      

                    1.00 'פמוק .)הז זרכמל העצהה  
      
תרזחהו הדובע םויס רחאל םירתא קוריפ     01.01.020
%1 לע הלעי אל ריחמה( ותומדיקל חטשה      

                    1.00 'פמוק )זרכמל העצהה ךרעמ  
      
ינזאמ לש הקוזחתו לועפת ,הנקתה ,הקפסא     01.01.030
קרפב תורדגה י"פע הוולנ דויצ ללוכ ,רשג      
טרפמה לש 62.00 ףיעס תומדקומ  "00"      
קפוסי - הליקש תכרעמ שאר ללוכ אל( דחוימה      

                    1.00 'פמוק .)ןימזמה י"ע  
תונגראתה 10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונגראתה 10 כ"הס          
)00 הנבמ( תיללכ תונגראתה כ"הס        

קובץ: 14746-49   .../087 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014 )זוכיר( 41/10 זרכמ
דף מס':     087 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

  
כ"הס  

ינופצ ירוביצ ףוח 10 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
הנכה תודובע 10.10 קרפ תת     
  
הריפח תודובע 20.10 קרפ תת     
  
תיתש תודובע 30.10 קרפ תת     
  
הללוסה תינב 50.10 קרפ תת     
  
םוריח ךרד 60.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
םימ יווק 10.70 קרפ תת     
  
זוקינו בויב יווק 20.70 קרפ תת     
  
האורבת ינקתמ 70 כ"הס    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
תרושקתו הרואת ,למשח תודובע 10.80 קרפ תת     
  
דויצו םירזיבא 20.80 קרפ תת     
  
למשח תוחול ,הרואת תייזכרמ 30.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
  
ץע יחטשמ תודובע 02 קרפ    
  
ץע יחטשמ 10.02 קרפ תת     
  
ץע יחטשמ תודובע 02 כ"הס    

 
 
 
 
 
 

קובץ: 14746-49   .../088 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     088 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

  
כ"הס  

חותיפ תודובע 04 קרפ    
  
ףוחב חותיפ תודובע 10.04 קרפ תת     
  
חותיפ תודובע 04 כ"הס    
  
הייקשהו ןוניג 14 קרפ    
  
היחמצ 10.14 קרפ תת     
  
הייקשה 20.14 קרפ תת     
  
הייקשהו ןוניג 14 כ"הס    
  
ק"תת תחלמת זוקינ 85 קרפ    
  
הסירהו קוריפ ,רפע תודובע 10.85 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.85 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 30.85 קרפ תת     
  
שרח תורגנ 40.85 קרפ תת     
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 50.85 קרפ תת     
  
ינויצטיברג וק 60.85 קרפ תת     
  
ק"תת תחלמת זוקינ 85 כ"הס    
  
תונוש תודובע 06 קרפ    
  
תונוש תודובע 10.06 קרפ תת     
  
תונוש תודובע 06 כ"הס    
ינופצ ירוביצ ףוח 10 כ"הס   
  
תויתשת תקתעה 20 הנבמ   
  
הרואתו למשח תודובע 80 קרפ    
  
ינמז בצמ- תרושקת תויתשתל תונכה 10.80 קרפ תת     
  
ינמז בצמ-הרואתו למשח תויתשתל תונכה 20.80 קרפ תת     
  
יפוס בצמ-הרואתו למשח תויתשתל תונכה 30.80 קרפ תת     
  
יפוס בצמ-תרושקת תויתשתל תונכה 40.80 קרפ תת     
  
הרואתו למשח תודובע 80 כ"הס    

 
 

קובץ: 14746-49   .../089 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     089 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

  
כ"הס  

בויבו םימ תודובע 75 קרפ    
  
ינמז - מ"מ 082" תורוקמ םימ וק 10.75 קרפ תת     
  
עובק - מ"מ 082" תורוקמ םימ וק 20.75 קרפ תת     
  
ינמז - מ"מ 082 ןיחלוק תקינס וק 30.75 קרפ תת     
  
עובק - מ"מ 082 ןיחלוק תקינס וק 40.75 קרפ תת     
  
ינמז - מ"מ 005 בויב תקינס וק 50.75 קרפ תת     
  
עובק - מ"מ 005 בויב תקינס וק 60.75 קרפ תת     
  
.עובק מ"מ 082 ינויצטיוורג בויב וק 70.75 קרפ תת     
  
בויבו םימ תודובע 75 כ"הס    
תויתשת תקתעה 20 כ"הס   
  
םימ תלפשהו תינמז הנגה תללוס 30 הנבמ   
  
הנכה תודובע 00 קרפ    
  
רפע תודובע 10.00 קרפ תת     
  
הנכה תודובע 00 כ"הס    
  
עוצב ןמזב םימ תלפשה 10 קרפ    
  
הכירב ימו םוהת ימ תלפשה 10.10 קרפ תת     
  
עוצב ןמזב םימ תלפשה 10 כ"הס    
םימ תלפשהו תינמז הנגה תללוס 30 כ"הס   
  
דרומב - קקוב לחנ תלעת 40 הנבמ   
  
הנכה תודובע 00 קרפ    
  
השיג יכרדו ,םישושיג ,יוקינ תודובע 10.00 קרפ תת     
  
הנכה תודובע 00 כ"הס    
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
יולימו הריפח 10.10 קרפ תת     
  
ןופיד תודובע 20.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    

 
 
 

קובץ: 14746-49   .../090 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     090 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

  
כ"הס  

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
םירפתו םיקשימ ,עקרקה םע עגמב םיביכר םוטיא 10.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
םיקוריפו תוסירה 42 קרפ    
  
םיקוריפו תוסירה 10.42 קרפ תת     
  
םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס    
  
חותיפ תודובע 04 קרפ    
  
יללכ 10.04 קרפ תת     
  
חותיפ תודובע 04 כ"הס    
  
הייקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ    
  
הליתש תודובע 10.14 קרפ תת     
  
הייקשה תודובע 20.14 קרפ תת     
  
הייקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס    
  
ק"תת זוקינ תודובע 85 קרפ    
  
הלעתה תוריקב זוקינ תודובע 10.85 קרפ תת     
  
ק"תת זוקינ תודובע 85 כ"הס    
דרומב - קקוב לחנ תלעת 40 כ"הס   
  
קקוב לחנ רשג 50 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
יולימו הריפח 10.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    

 
 
 
 
 

קובץ: 14746-49   .../091 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     091 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

  
כ"הס  

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
םורט ןוטב תודובע 30 קרפ    
  
םימה ריבעמל םיימורט ןוטב יביכר 10.30 קרפ תת     
  
םורט ןוטב תודובע 30 כ"הס    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
םירפתו םיקשימ ,עקרקה םע עגמב םיביכר םוטיא 10.50 קרפ תת     
  
םירשג תועסימ םוטיא 20.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ    
  
שרח תורגסמ 10.91 קרפ תת     
  
שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס    
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ    
  
)טיינוטנבה תטישב( ימרטה תטישב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 קרפ תת     
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס    
  
םיקוריפו תוסירה 42 קרפ    
  
םיקוריפו תוסירה 10.42 קרפ תת     
  
םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס    
  
ק"תת זוקינ תודובע 15 קרפ    
  
זוקינ תורוניצ 10.15 קרפ תת     
  
ק"תת זוקינ תודובע 15 כ"הס    
קקוב לחנ רשג 50 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 14746-49   .../092 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     092 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

  
כ"הס  

הלעמב - קקוב לחנ תלעת 60 הנבמ   
  
הנכה תודובע 00 קרפ    
  
השיג יכרדו יוקינ ,שושיג תודובע 10.00 קרפ תת     
  
הנכה תודובע 00 כ"הס    
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
יולימו הריפח 10.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
םירפתו םיקשימ ,עקרקה םע עגמב םיביכר םוטיא 10.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ    
  
שרח תורגסמ 10.91 קרפ תת     
  
שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס    
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ    
  
)טיינוטנבה תטישב( ימרטה תטישב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 קרפ תת     
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס    
  
םיקוריפו תוסירה 42 קרפ    
  
םיקוריפו תוסירה 10.42 קרפ תת     
  
םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 14746-49   .../093 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     093 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

  
כ"הס  

חותיפ תודובע 04 קרפ    
  
יללכ 10.04 קרפ תת     
  
תונוש תודובע 20.04 קרפ תת     
  
חותיפ תודובע 04 כ"הס    
  
הייקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ    
  
הליתש תודובע 10.14 קרפ תת     
  
הייקשה 20.14 קרפ תת     
  
הייקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס    
  
בויבו םימ תודובע 75 קרפ    
  
ידיתע םימ וקל לוורש 10.75 קרפ תת     
  
בויבו םימ תודובע 75 כ"הס    
  
ק"תת זוקינ תודובע 85 קרפ    
  
הלעתה ןוטב תוריקב זוקינ תודובע 10.85 קרפ תת     
  
ק"תת זוקינ תודובע 85 כ"הס    
הלעמב - קקוב לחנ תלעת 60 כ"הס   
  
קקוב לחנ רשג שיבכ 70 הנבמ   
  
הייקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ    
  
הייחמצ 10.14 קרפ תת     
  
הייקשה 20.14 קרפ תת     
  
הייקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס    
  
םישיבכ תלילס תודובע 15 קרפ    
  
קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת     
  
רפע תודובע 20.15 קרפ תת     
  
תויתשתו םיעצמ 30.15 קרפ תת     
  
טלפסא תודובע 40.15 קרפ תת     
  
הפש ינבאו םיפוציר תודובע 50.15 קרפ תת     
  
רורמתו העיבצ תודובע 60.15 קרפ תת     

קובץ: 14746-49   .../094 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

05/02/2014
דף מס':     094 ינופצה ירוביצה ףוחה תהבגהו קקוב לחנ תרדסה

  
כ"הס  

םינוולוגמ תוקעמו תורדג 70.15 קרפ תת     
  
םיינמז העונת ירדסה 80.15 קרפ תת     
  
םישיבכ תלילס תודובע 15 כ"הס    
  
)הלילס םוחתל ץוחמ תוברל( זוקינ תודובע 25 קרפ    
  
קוריפו הנכה תודובע 10.25 קרפ תת     
  
רפע תודובע 20.25 קרפ תת     
  
םיעצמ 30.25 קרפ תת     
  
םיטלפסא 40.25 קרפ תת     
  
םיפוציר 50.25 קרפ תת     
  
זוקינ תודובע 60.25 קרפ תת     
  
העיבצו רורמית ,ןומיס 70.25 קרפ תת     
  
)הלילס םוחתל ץוחמ תוברל( זוקינ תודובע 25 כ"הס    
קקוב לחנ רשג שיבכ 70 כ"הס   
  
)00 הנבמ( תיללכ תונגראתה 80 הנבמ   
  
תונגראתה 10 קרפ    
  
תונגראתה 10.10 קרפ תת     
  
תונגראתה 10 כ"הס    
)00 הנבמ( תיללכ תונגראתה 80 כ"הס   

 
  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %81    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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