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

23/04/2014 זרכמ
דף מס':     001 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

תיללכ תונגראתה 10 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  
      
חטשה תרזחהו הדובע םויס רחאל רתא קוריפ     01.01.020
ךרעמ %1 לע הלעי אל ריחמה( ותומדקל      

                    1.00 'פמוק )זרכמל העצהה  
      
ינזאמ לש הקוזחתו לועפת ,הנקתה ,הקפסא     01.01.030
קרפב תורדגה י"פע הוולנ דויצ ללוכ ,רשג      
טרפמה לש 52.10.00 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          
תיללכ תונגראתה כ"הס        

קובץ: 14746-02   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     002 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ כ ה ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ ו  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
תוברל הקעמה הנבמ לעמ טולישו רודיג הנבמ      

                  250.00 .הדובעה רמגב קוריפ רטמ   
      
ןוטב הקעמ לש שדח םוקימו הזזהל תפסות     01.01.020

                  250.00 הקעמה הנבמ לעמ טולישו רודיג הנבמ םע רטמ   
      
תיב ןיב לגר יכלוה ירבעמל החטבא שיא     01.01.030

                  180.00 . ףוחל ןולמה ע"י   
      
ריחמה( תויעקרק-תת תויתשת רותיאו שושיג     01.01.040
תודובעל העצהה ךרעמ %5.0 לע הלעי אל      

                    1.00 'פמוק .)הז הנבמב  
      
דויצ י"ע םייק םימוגיש ריק יוליגו שושיג     01.01.050
וא "קט-יד" 'בח לש רקובמ יטנגמ-ורטקלא      
הריפח ללוכ ךרע הווש וא "םוקטסקנ"      

                    1.00 'פמוק .ומצע ריקל תורבחתהו  
      
תמייק תיסרח ןש לעמ הנגה תבכש קוריפ     01.01.060
רתאל תלוספה קוליסו תורווכ/ןוטבמ הייושעה      

                  550.00 .השרומ ר"מ   
      
טרפמב ראותמה יפל ,ףוחה חטש יוקינ     01.01.070

                35000.00 .דחוימה ר"מ   
      
םתרימש רובע םינקתמ קוריפל תפסות     01.01.080

                    1.00 'פמוק .רזוח שומישל  
      
לכל תודוסיה תוברל ,והשלכ גוסמ תורדג קורפ     01.01.090

                   60.00 .רשואמ רתאל תלוספה יוניפו םקמוע רטמ   
      
תודוסיה תוברל ,והשלכ גוסמ םירעש קורפ     01.01.100

                    1.00 .רשואמ רתאל תלוספה יוניפו םקמוע לכל 'חי   
      
םקמוע לכל טילונרג וא/ו ןוטב יחטשמ קורפ     01.01.110

                  150.00 .רשואמ רתאל תלוספה יוניפו ר"מ   
      
תודוסיה תוברל ,והשלכ גוסמ הפש ינבא קורפ     01.01.120

                   10.00 .רשואמ רתאל תלוספה יוניפו םקמוע לכל רטמ   
      
קותינ תוברל ,ליצמ תכוס לש ריהז קורפ     01.01.130
היוניפ ,םקמוע לכל תודוסיה קורפו תויתשת      
תלוספה יוניפו להנמה תויחנה יפל םוקמל      

                    1.00 'פמוק .רשואמ רתאל  
      

10.10.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-02   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     003 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,"תועורז 3" גוסמ הלוגרפ לש ריהז קורפ     01.01.140
ךרוצל הנוסחיא ,םקמוע לכל תודוסיה תוברל      
רתאל תלוספה יוניפ וא/ו שדחמ הנקתה      

                    4.00 'פמוק .להנמה תויחנה יפל לכה ,רשואמ  
      
דומע( שק יוריק םע הישמש לש ריהז קורפ     01.01.150
הנוסחיא ,םקמוע לכל תודוסיה תוברל ,)יזכרמ      
רתאל תלוספה יוניפ וא/ו שדחמ הנקתה ךרוצל      

                   37.00 'פמוק .להנמה תויחנה יפל לכה ,רשואמ  
      
תוברל ,"תילג" סופיטמ הלוגרפ ריהז קורפ     01.01.160
הנקתה ךרוצל הנוסחיא ,םקמוע לכל תודוסיה      
לכה ,רשואמ רתאל תלוספה יוניפ וא/ו שדחמ      

                    8.00 'פמוק .להנמה תויחנה יפל  
      
,םימה ךותב הליבט ןקתמ לש ריהז קורפ     01.01.170
ךרוצל ונוסחיא ,םקמוע לכל תודוסיה תוברל      
רתאל תלוספה יוניפ וא/ו שדחמ הנקתה      

                    2.00 'פמוק .להנמה תויחנה יפל לכה ,רשואמ  
      
תייצקורטסנוק תוברל ,ץע קד לש ריהז קורפ     01.01.180
יוניפו שדחמ הנקתה ךרוצל םנוסחיא ,ץעה      

                 1050.00 .רשואמ רתאל תלוספה ר"מ   
      
תת וא/ו לע היקשה תרנצ לש ריהז קורפ     01.01.190

                    1.00 'פמוק .להנמה תויחנה יפל היוניפו תיעקרק  
      
,םינוש םיגוסמ ףוח תוחלקמ לש ריהז קורפ     01.01.200
קורפו תיתשתה תוכרעמ קותינ תוברל      
י"פע םוקמל םייוניפ ,םקמוע לכל תודוסיה      

                    3.00 'פמוק .רשואמ רתאל תלוספה יוניפו להנמה תויחנה  
      
,םינוש םיגוסמ םינותפשא לש ריהז קורפ     01.01.210
םוקמל םייוניפ ,םקמוע לכל תודוסיה תוברל      
רתאל תלוספה יוניפו להנמה תויחנה י"פע      

                    8.00 .רשואמ 'חי   
      
תוברל ,םינוש םיגוסמ םיטלש לש ריהז קורפ     01.01.220
י"פע םוקמל םייוניפ ,םקמוע לכל תודוסיה      

                   15.00 .רשואמ רתאל תלוספה יוניפו להנמה תויחנה 'חי   
      
,םינוש םיגוסמ הרקב יאת הבוג תמאתה     01.01.230
ללוכ ,שורד הבוג לכלו הכמנה וא/ו ההבגה      

                    4.00 .ןוראווצה לש שדחמ הינבו קורפ ךרוצה תדימב 'חי   
      
      
      
      

10.10.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-02   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     004 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םינוש םילדגב םירגוב לקד יצע לש הקתעה     01.01.240
תויחנה יפל םינוש תומוקמב שדחמ םתעיטנו      
תנכה םיללוכ םניא ריחמהו הדובעה .להנמה      
תומוקמב היקשה תוכרעמו העיטנ תורוב      
ךמסומ ןנג ידי-לע עצובת הדובעה .םישדחה      

                   37.00 .םיצע תקתעהב חכומ ןויסינ לעב 'חי   
      

                    1.00 'פמוק ינמז הצחר ףוח תנכה 01.01.250
      

                  150.00 ינמז ףוחל השיג ליבש ר"מ  01.01.280
      
שביב עוציבל תימוקמ םוהת ימ תלפשה     01.01.290
ןש (ץיצח, הכירבה ךותב היצקורטסנוק תודוסי      

                    1.00 'פמוק יוכו )תיסרח  
םיקוריפו הנכה תודובע 10.10 כ"הס          

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

                  250.00 .תיסרח ןש ףושיחל שושיג תריפח ק"מ  01.02.020
הריפח תודובע 20.10 כ"הס          

      
ה ל ל ו ס ה  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      
.דומ %89 תופיפצל תיתש לש רקובמ קודיהו      

                25000.00 .ו.ט.ה.ש.א.א ר"מ   
הללוסה תיתש תודובע 30.10 כ"הס          

      
ה ש ד ח  ת י ס ר ח  ן ש  ת י י נ ב  40.10 ק ר פ  ת ת       
      

                 4000.00 תיסרח ןש תיינב ק"מ  01.04.010
      
1 יבועב EPDH  תועיריב תיסרח ןש יוסיכ     01.04.020

                 5000.00 מ"מ ר"מ   
      
תרווכ יושע תיסרח ןשל חישק ןגמ יוסיכ תיינב     01.04.030

                  100.00 .02-ב ןוטב יולימ םע מ"ס 6.5 הבוגב תיטסלפ ר"מ   
השדח תיסרח ןש תיינב 40.10 כ"הס          

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

                60000.00 .הכירבה ימ ךותב יולימ עוציב ןוט  01.05.010
      

                22500.00 .השביה חטשב תובכשב יולימ ק"מ  01.05.020
      

50.10.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-02   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     005 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

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

      
ת ו ש י ג נ  ל י ב ש /ם ו ר י ח  ך ר ד  60.10 ק ר פ  ת ת       
      

                 1800.00 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

                  840.00 ןוטב תנעשמו דוסי רטמ   
      
הירסיק גוסמ תובלתשמ םינבאב ףוציר     01.06.030

                 1600.00 מ"ס 4 לוח תבכש ללוכ מ"ס 7 יבועב תירכרוכ ר"מ   
      
,הקפסא ללוכ מ"ס 02 יבועב 'א גוס עצמ     01.06.040

                  320.00 רקובמ קודיהו הבטרה ,רושיי ,רוזיפ ק"מ   
      
וא BEWOEN SRP  גוסמ תויטסלפ תורווכ     01.06.050

                 1600.00 .ע"ש ר"מ   
תושיגנ ליבש/םוריח ךרד 60.10 כ"הס          

      
ת ו ד ו ס י ל  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  70.10 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב       
      
021  קמוע דע םיכמות תוריק ילגרל הריפח     01.07.010

                   60.00 אוהש בחור לכב ,מ"ס ק"מ   
      
לע הלעי אלש קמועל םידדוב תודוסיל הריפח     01.07.020

                   20.00 הדימ לכב ,מ"ס 051 ק"מ   
      

                  100.00 םינוש םיחטשמל הריפח ק"מ  01.07.030
      

                  400.00 הריפחה תיתש קודיה ר"מ  01.07.040
ןוטב תודוסיל רפע תודובע 70.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הנכהו רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 14746-02   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     006 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 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 ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
תיתחת םוטיאו םיכמות תוריק ילגר םוטיא     05.01.010

                  500.00 םיפצרמ ר"מ   
      
םייכנא םיחטשמו תודוסי םיכמות תוריק םוטיא     05.01.020

                  150.00 םירחא ר"מ   
      

                   30.00 םייכנא םירפת םוטיא רטמ  05.01.030
םוטיא 10.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
קובץ: 14746-02   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     007 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 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
ןנכותמ  רוניצ  םע  אוהש גוס לכמו רמוח לכמ      

                    1.00 'פמוק .מ"מ 36  רטוקב בלוצמ ןליתאילופמ  
      
061 דע רטוקב םייק ףוגמ/םימ וקל תורבחתה     07.01.020
רוניצ  םע  אוהש גוס לכמו רמוח לכמ מ"מ      

                    1.00 'פמוק .מ"מ 011  רטוקב בלוצמ ןליתאילופמ ןנכותמ  
      
ללוכ 1" רטוקב הייקשה 'עמ שארל תורבחתה     07.01.030

                    1.00 'פמוק .םישרדינה םיחפסהו תודובעה לכ  
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 02 רטוקב רוניצ     07.01.040
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 42 גרד רוחש      

                    5.00 'פמוק .'מ  
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 23 רטוקב רוניצ     07.01.050
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 42 גרד רוחש      

                   85.00 .'מ רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 04 רטוקב רוניצ     07.01.060
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 42 גרד רוחש      

                   30.00 .'מ רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 05 רטוקב רוניצ     07.01.070
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 51 גרד רוחש      

                   25.00 .'מ רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 011 רטוקב רוניצ     07.01.080
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 51 גרד רוחש      

                  350.00 .'מ רטמ   
      
תינוציח הפיטע םע הדלפ רוניצמ לוורש     07.01.090
טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
םע 'מ 0.1 דע קמועב עקרקב  םיחנומ ,טנמצ      

                   15.00 .23/5" ןפוד יבוע ,3" רוניצה רטוק ,לוח תפיטע רטמ   
      

                    3.00 1" רטוקב ינוסכלא זרב 'חי  07.01.100
      
05 ימינפ רטוק ,תוימורט תוילוחמ ףוגמל את     07.01.110
.ב.ב  הסכמ םע מ"ס 57 דע קמועבו ,מ"ס      

                    3.00 .ץצח תפצרו 51A, ןיממ ,מ"ס 04 רטוק 'חי   
      
4" רטוקב ףקז ,ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה     07.01.120

                    2.00 .)הריבש ןקתמ אלל( 'חי   
      
      

10.70.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-02   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     008 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
"םגא" תרצות ,םייניע תפיטשל םורח תכרעמ     07.01.130

                    2.00 'פמוק .ע"ש וא  
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      

                   70.00 .'מ 57.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     07.02.020
מ"מ 061 רטוק  )01 גרד(  "RDS-71" גוסמ      

                  160.00 .'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      

                   35.00 .'מ רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     07.02.040
,מ"מ 061 רטוק )01 גרד( "RDS-71" גוסמ      
52.2 דע 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      

                   10.00 .'מ רטמ   
      
ימינפ רטוקב תויתשורח תולוגע הרקב תוחוש     07.02.050
,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ןוטבמ מ"ס 08      

                    7.00 'פמוק .'מ 52.1 דע קמועב  
      
ימינפ רטוקב תויתשורח תולוגע הרקב תוחוש     07.02.060
,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ןוטבמ מ"ס 001      

                    2.00 'פמוק .'מ 57.1 קמוע דעו 'מ 62.1 -מ קמועב  
      
ימינפ רטוקב תויתשורח תולוגע הרקב תוחוש     07.02.070
,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ןוטבמ מ"ס 001      

                    2.00 'פמוק .'מ 52.2 קמוע דעו 'מ 67.1 -מ קמועב  
      
ימינפ רטוקב תויתשורח תולוגע הרקב תוחוש     07.02.080
,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ןוטבמ מ"ס 001      

                    1.00 'פמוק .'מ 57.2 קמוע דעו 'מ 52.2 -מ קמועב  
      

                    2.00 'פמוק .'מ 52.1 דע קמועב  )לוח תדרפה( עוקיש את 07.02.090
      
קמועב םיכנ תחלקמו ףוח תחלקמ הטילק את     07.02.100

                    2.00 'פמוק .מ"ס 08 רטוקב 'מ 08.0 דע  
      
      
      

20.70.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-02   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     009 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רוניצ םע םייק אתל תורבחתה  רובע תפסות     07.02.110
םיטרפ יפל ,אוהש לכ קמועו רטוק לכב שדח      

                    1.00 'פמוק .תינכותב  
      
תרצות אמגודל הייזרב תנקתהו תקפסא     07.02.120

                    1.00 .ע"ש וא "וטסרפ" 'חי   
      
םיה תיעקרקל בויב רוניצ טרפ תבכרהו רוצי     07.02.130

                   10.00 'פמוק .ןייוזמ ןוטב תויבוק יתש ללוכה  
      
תינוציח הפיטע םע הדלפ תורוניצמ לוורש     07.02.140
טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
םע 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ  ,טנמצ      
ןפוד יבוע ,21" רוניצה רטוק ,לוח תפיטע      

                   10.00 "3/16. רטמ   
      
יושע מ"מ 061 רטוקב םיל םימ תשילג רוניצ     07.02.150

                  130.00 .01 גרד רוחש בלוצמ ןליתאילופ רטמ   
      
יושע מ"מ 011 רטוקב )הקינס וק(  רוניצ     07.02.160
םיחפס תוברל 51 גרד רוחש בלוצמ ןליתאילופ      

                  115.00 .'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
ללוכ בויבל הביאש תנחת תנקתהו הקפסא     07.02.170
ש"קמ 51 לש הקיפסב ,תובאשמ 2 לש ךרעמ      

                    1.00 'פמוק .א"כ 'מ 01 הבוגל  
      

                    1.00 'פמוק .ץחל תריבש את 07.02.180
      
מ"מ 061 רטוקב םיל בויב םורח תשילג וק     07.02.190
גוסמ  לועיתו בויבל EPDH ןליתאילופ יושע      

                  200.00 .)01 גרד(  "RDS-71" רטמ   
זוקינו בויב יווק 20.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
קובץ: 14746-02   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     010 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
י א ת ו  ם י ל י ב ו מ ,ת ו ר י פ ח  10.80 ק ר פ  ת ת       
ה ר ק ב       
      
,5.31 ע.ק.י ,1351 י"ת יפל ,ןליתאילופמ רוניצ     08.01.090

                 2200.00 תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 04 רטוקב רטמ   
      
,5.31 ע.ק.י ,1351 י"ת יפל ,ןליתאילופמ רוניצ     08.01.095

                 1000.00 תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 57 רטוקב רטמ   
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.105
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

                  100.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.01.145
ןומיס  מ"מ 5.3 ןפוד יבועב  מ"מ 061 רטוק      
טרסו לוורשה תווצקב יעקרק לע אמייק רב      

                   50.00 . ינקת ןומיס רטמ   
      
קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.01.220

                   10.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B הסכמ ללוכ ,מ"ס 001  
      
םילכב  םילבכ תולעת הביצח וא/ו הריפח     08.01.315
לש םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב      
    C.V.P 4" תובלטצה תודוקנב ,מ"ס06 חישק  
דומעל ידכ תורחא תאירק תוכרעמ םע      

                  800.00 .למשחה קוח תושירדב רטמ   
      
םיידיב םילבכ תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.01.320
4 תחנהל ,מ"ס06 בחורו מ"ס  001 קמועב      
תוברקתה וא תובלטצהב  4" לש םינק      
תושירדב דומעל ידכ תורחא תומייק תוכרעמל      

                   20.00 .למשחה קוח רטמ   
      
6.0 בחורו 'מ 4 דע ךרואב תינדי שושיג תריפח     08.01.325
תוכרעמ וא םילבכ יוליגל 'מ 5.1 קמועל 'מ      
ללוכ יעקרק לע + ןומיסב םנומיסו תורחא      
יוסיכ .הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע התדידמ      
רושיא יפל קר .ותומדקל בצמה תרזחהו לוחב      

                    2.00 'פמוק .דבלב בתכב חוקיפה  
      
תורוניצל וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.01.330
יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפחו      
בחורו מ"ס 001 דע קמועב הלעתה .המדא      

                   25.00 .מ"ס 06-04 רטמ   
      
      
      

10.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-02   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     011 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יקנ תונויד לוחב  הריפח יולימ רובע תפסות     08.01.350
וא שיבכ  תויצחב מ"ס 02 לש תובכשב הפונמו      
דע היוור הבטרהבו רקובמ קודהב תוכרדמב      

                  650.00 .%89 לש תופיפצ תלבקל רטמ   
      
.מ"ס 06-04 בחורב ליבש\הכרדמ תחיתפ     08.01.380
תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
,עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח ללוכ      
ותומדקל בצמה תרזחהו ליבש/הכרדמה ןוקית      

                   25.00 .טלפסא וא ףוציר ללוכ רטמ   
      
ילבכ תסינכל הרקיתב וא/ו ריקב רבעמ תחיתפ     08.01.385
8" דע רטוקב C.V.P לוורש תנקתהו למשח      
בצמה תרזחהו תומיטא ,עבצ ,חיט ינוקית ללוכ      

                    1.00 'פמוק .ותומדקל  
      
08X05X05 תודימב 03 -'ב גוסמ ןוטב דוסי     08.01.444
ילנירג תרצות ,דראלוב גוסמ רואמ ןודומעל      
םע 3PYHX םגד  DEL  תייגולונכטב ב"הרא      
הראהה ,טאו 81 קפסה כ"הס ימינפ רביירד      
הדובעל םאתומ ףוגה ,תולעמ 081 לש תיווזב      
24'' ןודומעה הבוג .סויסלצ תולעמ 05-ב      
יבןע .6.8'' רטוקב םוינימולא יושע ןבל עבצב      
8/3'' רטוקב םינבלוגמ דוסי יגרב 573.0'' ןפוד      
ןוולוגמ חוטש לזרב ללוכ .  21'' םיגרבה ךרוא      
    4X04 דוסיה יגרבל ךתורמ דוסי תקראהל מ"מ  

                   60.00 'פמוק .טרפ יפל  האיציו הסינכ ילוורש תוברל  
      
תודימב םורט ןוטב יושע P סופיט הרקב את     08.01.500
רובל ילדו גרס,םינגוע ללוכ,מ"ס 18/18/18      
גוסמ  הדלפ תקצימ הסכמה תוברל ,זוקינ      
    521B תימוקמה תושרב למס+984 י"ת יפל  

                    2.00 .אתה דועי בותיכו 'חי   
      
דע 'מ 9 מ לש הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ     08.01.525

                    2.00 'פמוק . רזוח  שומישל  'מ  21  
      
ללוכ םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.01.530
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      
יפל.טלפסא וא  ףוציר ינוקית  תוברל.להנמה      

                    1.00 'פמוק .בתכב חוקיפה תויחנה  
הרקב יאתו םיליבומ,תוריפח 10.80 כ"הס          

      
      
      

קובץ: 14746-02   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     012 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ ז ה  ת ו ח ו ל ו  ם י כ י ל ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.195
    )EPLX(  גוסמ  YX2N 5.2 ךתחבX3 ר"ממ  

                   50.00 .רק ימ רובע הנזה רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.196
    )EPLX(  גוסמ  YX2N 5.2 ךתחבX5 ר"ממ  

                   50.00 .םיעקש חול הנזה רטמ   
      
תינוציח הנקתהל הרקבו דוקיפל לבכ     08.02.197
    GWA61x2x8, תובאשמ דוקיפ רובע ךכוסמ  

                  150.00 .זוקינ רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.200
    )EPLX(  גוסמ  YX2N 5.2 ךתחבX5 ר"ממ  
הבוגב רואמ ינודומע רובע הנזה      

                  400.00 .)דרלוב('מ3.1 רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.205
    )EPLX(  גוסמ  YX2N61 ךתחבX5 ר"ממ,  

                  400.00 .הרואת ידומע הנזה רטמ   
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.206
    )EPLX( גוסמ YX2N 61 ךתחבx5 ר"ממ,  
דע זוקינ תובאשמל למשח חולמ הנזה      

                  200.00 .תובאשמה רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.210
    )EPLX(  גוסמ  YX2N52 ךתחבX5 ר"ממ,  

                  350.00 .ליצמ תכוסל הנזה רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.215
    )EPLX(  גוסמ  YX2N52 ךתחבX5 ר"ממ,  

                  280.00 .םיתורישל הנזה רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.220
    )EPLX(  גוסמ  YX2N52 ךתחבX5 ר"ממ,  

                  600.00 .בויבל הביאש תונחתל הנזה רטמ   
      
רואמל רפמא 521X3 ל היזכרמ/ישאר חול     08.02.365
רטסאילופ ןוראו ןוטבמ דוסיו החמוג ללוכ      
דויצה לכ ללוכ .ח"חל דרפנ את םע ןיירושמ      
הלעפהל םישורדה םירמוחו םירזיבא ,ילמשחה      

                    1.00 'פמוק . היזכרמה לש הניקת  
      
תודימב הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.02.445
ךרואבו 1" רטוקב דוסיה יגרוב מ"ס 08/06/06      

                   10.00 .תינכותב טרפ יפל 'חי   
      
      

20.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-02   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     013 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.02.465
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      
ותלחשהל מ"ס 63 לוורש ללוכ םידומעל הרידח      

                 2200.00 .וכותיח אלל ולופיק י"ע דומעה לא רטמ   
      
04 קמועו מ"ס 06 רטוקב את ללוכ הקראה     08.02.490
תינקית הקראה תודורטקלאו הסכמ ללוכ מ"ס      
לכ  ללוכ  תשוחנ /  הדלפ  טומ סופיט      
ןוטבמ את ללוכ םישורדה םירוביחהו םירזיבאה      

                    7.00 'פמוק .העיבצו טוליש ללוכ הביצח/הריפח םורט  
      
הקראה ידיג לש ינקת רוביח רובע תפסות     08.02.505
ךתח לכב ,DLEWDAC תטישב םיפושחה      

                    1.00 'פמוק .שרדנכ דיג  
      
ליצמ תכוס רובע תיעפומ דח רואמ תדוקנ     08.02.850
רטוקב וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ רוניצ תללוכה      
ךתחב םיטוח וא לבכ ,רבעמ תובית ,מ"מ 61      
ףילחמ ,לופכ ,דיחי 61A םרז קספמו ר"ממ 5.2      
ללוכ ,חיטה תחת וא לע הנקתה ,ראומ ןצחל וא      

                   10.00 .ויתוצק ינשב לבכ/םיטוחה טוויח 'קנ   
      
רוניצב ליצמ תכוס רובע טטסומרתל הדוקנ     08.02.851
הנקתה ,מ"מ 32 רטוקב וילאמ ףיפכ יטסלפ      
דע F/C תדיחימ הכישמ טוח םע חיטה תחת      

                    2.00 .רוניצ הצקב םייתסתש הדוקנה אצומל 'קנ   
      
יעפומ דח ,ליצמ תכוסל ילמשח ןכרצל הדוקנ     08.02.852
רטוקב וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ רוניצ תללוכה      
םיכילומ וא לבכ ,חיטה תחת הנקתה ,מ"מ 02      
טוויח ללוכ ר"ממ 5.2x3 ךתחב םידדובמ      

                   10.00 .יפוס רזיבא ללוכ ,ויתוצק ינשב םיכילומ/לבכה 'קנ   
      
ןורא ללוכ תינכות יפל ליצמ תככס חול     08.02.901
םית"מאמה לכ ,56PI םימ ןגומ רטסאילופ      
םהיניב םיטווחמו חולב םינקתומ םיטנמלאהו      
,םילגעמה 'סמ יפל םידיגה לכ ןומיס תוברל      

                    1.00 .קבדו םיטינ םע טוליש 'חי   
      
ןורא ללוכ םיתוריש הנבמל למשח חול     08.02.902
תינכות יפל ףוחב ,56PI םימ ןגומ רטסאילופ      
ודרנואל ןולמ לומ ירוביצ ףוח רובע טלפמוק      
יספ טוליש ,טוויח ,ןורא הנבמ ללוכ באלק      

                    1.00 'פמוק .הניקת הלעפהל לכה םית"מאמ הריבצ  
      
      
      
      

20.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-02   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     014 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
דוקיפ ,הטילשו הלעפה ,הנזהל למשח חול     08.02.903
רטסאילופמ זוקינל הביאש תנחת רובע הרקבו      
,ןורא הנבמ ללוכ ,תינכות יפל ,56PI םימ ןגומ      
ללוכ ,םית"מאמ ,הריבצ יספ ,טוליש ,טוויח      
םע םיילטיגידו םייגולנא הבחרה יסיטרכו רקב      
    23 O/I רקב תנכותו תונכת ללוכ ,סיטרכל  
דקומל תיטוחלא תוארתה רודיש תוברל      
י"פע הניקת הלעפהל שרדנה לכו ,הקזוחת      

                    1.00 'פמוק .תובאשמה תלעפהל תושירד  
      
רובע הרואת דומעל דויצ שגמל תפסות     08.02.904
יקדהמ ללוכ א.ק 01 .ק.ז ,'א 61x3 ת"מאמ      
סנפל דע שגמהמ לבכ ללוכ ,ןיד ספ לע קפסה      

                    3.00 'פמוק .YX2N5.2x5 לש  
      
,'א 6x2 ת"מאמ ללוכ הרואת דומעל דויצ שגמ     08.02.905
ספ לע קפסה יקדהמ ללוכ א.ק 01 .ק.ז      
לש סנפל דע שגמהמ לבכ ללוכ,ןיד      

                   60.00 'פמוק .3x2.5N2XY  
      
םינבמ תנזהל ינשמ חולל הרוקמ ןוטב תחמוג     08.02.906
מ"ס 05 קמועב החמוגה . באלק ודרנואל ףוחב      
'מ 5.1 עקרקה לעמ הבוג ,מ"ס 061 בחור ,      
ללוכ תינוויכ וד לגר םע מ"ס 07 עקרקל תחתמ      
הריואל ןוולוגמ מ"מ 5.2 חפמ הנגה תותלד      
ןורקימ 05 לש יבועל חלמה םי לש תימי      

                    1.00 .קתר םגד חירב בר לוענמ םע ,תוחפל 'חי   
הנזה תוחולו םיכילומ 20.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
'בח לש DEL OLI םגד  ץוח תרואתל סנפ     08.03.050
    CEA,לש קפסהב םידל 45 םע W06,עבצב  
הנקתהל,חטשב םימייקה םידומע עבצל ההז      
שאר לע הנקתהל עבורמ ליפורפ דומע לע      

                   10.00 'פמוק .דומע  
      
וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ  ץוח תרואתל סנפ     08.03.053
'בח לש NOIRO םגד - טוו 004 דיילה  לטמ      

                    6.00 'פמוק .ע"ש וא דע רוא  
      
.רטמ 4 הבוג  הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.03.065
םייקל ההז עבצב,לכירדאה תריחב יפל  דומעה      

                   10.00 'פמוק .חטשב  
      
      
      

30.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-02   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     015 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ילנירג תרצות ,דראלוב גוסמ רואמ ןודומע     08.03.100
םע 3PYHX םגד  DEL  תייגולונכטב ב"הרא      
הראהה ,טאו 81 קפסה כ"הס ימינפ רביירד      
הדובעל םאתומ ףוגה ,תולעמ 081 לש תיווזב      
24'' ןודומעה הבוג .סויסלצ תולעמ 05-ב      
יבןע .6.8'' רטוקב םוינימולא יושע ןבל עבצב      
8/3'' רטוקב םינבלוגמ דוסי יגרב 573.0'' ןפוד      
ןוולוגמ חוטש לזרב ללוכ .  21'' םיגרבה ךרוא      
    4X04 דוסיה יגרבל ךתורמ דוסי תקראהל מ"מ  

                   50.00 'פמוק .טרפ יפל  האיציו הסינכ ילוורש תוברל  
      
הקראה ידיג לש ינקת רוביח רובע תפסות     08.03.505
ךתח לכב , DLEWDAC תטישב םיפושחה      

                    2.00 'פמוק .שרדנכ דיג  
      
04 קמועו מ"ס 06 רטוקב את ללוכ הקראה     08.03.540
הסכמ ,ץצח תדפורמ תיעקרק םע מ"ס      
הדלפ טומ סופיט תינקית הקראה תודורטקלאו      
םירוביחהו םירזיבאה לכ  ללוכ  תשוחנ /       
הביצח/הריפח ימורט ןוטבמ את ללוכ םישורדה      

                    8.00 'פמוק .העיבצו טוליש  ללוכ.  
הרואת 30.80 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
רמוחמ םימל המוטא הביתב עקת יתב תדיחי     08.06.920
,היולג הנקתהל ,וילאמ הבכ חישק יטסלפ      
A23X5 עקת תיב תללוכה ,55PI הנגה תגרד      
עקת יתב ינש ,76PI הנגה תגרד יאפוריא םגד      
הנגה תגרדל ילארשי םגד A61 םייבטוק דח      
    55PI, יבטוק תלת ישאר ז"אמ A23X3, רסממ  
ירוחאמ םינקתומ A61X1 ז"אמ ,A04X4 תחפ      

                    2.00 .תיציפק הפלק 'חי   
םירזיבא 60.80 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
קדוב יושיר לעב סדנהמ יאלמשח תקידב     08.08.650
תודימע לע חוד תאצוהו תועיסנ ללוכ ךמסומ      
רושיא תוברל םינקתבו למשחה קוחב ןקתמה      

                    5.00 'פמוק .ןקתמל חתמ תנכהל בתכב  
תונוש 80.80 כ"הס          

      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
קובץ: 14746-02   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     016 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג נ  02 ק ר פ       
      
ץ ע  ת ו ד ו ב ע  10.02 ק ר פ  ת ת       
      
ךלהמב קרופש האפיא ץעמ )"קד"( ץע יחטשמ     20.01.010
תוינכתל םאתהב ןוטב תפצר ללוכ ,הדובעה      
,ןרוא ץע תייצקורטסנוק ,היצקורטסנוקה      
.613 הטסורינמ רוביח ירזיבאו היצנגרפמיא      

                  200.00 01 טרפ ר"מ   
      
ךלהמב קרופש האפיא ץעמ )"קד"( ץע יחטשמ     20.01.020
,ןרוא ץע תייצקורטסנוק ללוכ ,הדובעה      
613 הטסורינמ רוביח ירזיבאו היצנגרפמיא      

                  150.00 01 טרפ .)םימייק ץע יחטשמ יבג-לע םינקתומ( ר"מ   
      
ללוכ ,שדח האפיא ץעמ )"קד"( ץע יחטשמ     20.01.030
,היצקורטסנוקה תוינכתל םאתהב ןוטב תפצר      
ירזיבאו היצנגרפמיא ,ןרוא ץע תייצקורטסנוק      

                  600.00 01 טרפ .613 הטסורינמ רוביח ר"מ   
      
ללוכ ,שדח האפיא ץעמ )"קד"( ץע יחטשמ     20.01.040
ירזיבאו היצנגרפמיא ,ןרוא ץע תייצקורטסנוק      
יבג-לע םינקתומ( 613 הטסורינמ רוביח      

                  350.00 01 טרפ .)םימייק ץע יחטשמ ר"מ   
      
ךותב ,שדח ינוגהמ ץעמ )"קד"( ץע יחטשמ     20.01.050

                   50.00 21 טרפ .םימה ר"מ   
      
םיילוש רובע )"קד"( ץע יחטשמל תפסות     20.01.060

                  100.00 .האפיא ץעמ םיהבגומ רטמ   
      
תמגודכ ,ץעמ 'מ 0.4*0.3 תודימב ליצמ תכוס     20.01.070
תללוכה ,ע"ש וא SR-16011 ט"קמ "ןרביפ"      
,דחוימה טרפמבו טרפב טרופמה לכ תא      

                    1.00 'פמוק 61 טרפ .חלמה םי יאנתל המאתה יבגל תוברל  
      
טרפ .ןרוא ץע תוחולו היצקורטסנוקמ תוחתלמ     20.01.080

                    2.00 'פמוק 13  
ץע תודובע 10.02 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שרח תורגנ 02 כ"הס          
קובץ: 14746-02   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     017 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י מ ו ר ט  ן ו ט ב  י נ י נ ב  12 ק ר פ       
      
ם י י מ ו ר ט  ם י נ ב מ  10.12 ק ר פ  ת ת       
      
יאת 5 ללוכה םירדח 2 ימורט םיתוריש הנבמ     21.01.010
אכירא-םחש תמגודכ ,םירבג/םישנ םיתוריש      
תופסות ללוכ ,ILH-0687 ט"קמ "באומ"      
יופיח ,דחוימה טרפמבו טרפב טרופמכ      
.הנקתהו הלבוה ,םיינוציחה תוריקל "תירכרוכ"      

                    1.00 'פמוק 71 טרפ  
      
יתוריש ללוכה 1 רדח ימורט םיתוריש הנבמ     21.01.020
"טיבש" אכירא-םחש תמגודכ ,החתלמו םיכנ      
טרופמכ תופסות ללוכ ,ILH-5487 ט"קמ      
"תירכרוכ" יופיח ,דחוימה טרפמבו טרפב      

                    1.00 'פמוק 81 טרפ .הנקתהו הלבוה ,םיינוציחה תוריקל  
      
תמגודכ ,"באומ" םיתוריש הנבמל הלוגרפ     21.01.030
טרפ .ע"ש וא ILH-0887 ט"קמ "אכירא-םחש"      

                    2.00 17 'חי   
םיימורט םינבמ 10.12 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיימורט ןוטב ינינב 12 כ"הס          
קובץ: 14746-02   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     018 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ת ו ר י ק ו  ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
םיווקב תוינבתב קוצי ,04-ב ןוטבמ תוריק     40.01.010
תוינכתל םאתהב לכה ,םילגועמ וא/ו םירשי      

                   15.00 20 טרפ .היצקורטסנוקה ק"מ   
      
3 יבועב םיימורט םיטנמלאב ןוטב תוריק יופיח     40.01.020
וא "תרסונמ תיפוח - ןייטשרקא" תמגודכ ,מ"ס      

                   55.00 20 טרפ .ע"ש ר"מ   
      
מ"ס 01 יבועב יזפרט )גניפוק( שאר ךבדנ     40.01.030
תיז ריב' ןבאמ ,מ"ס 63/04*03 תודימבו      

                   60.00 20 טרפ .הבטומ דוביעב 'הבוהצ 'חי   
      
ןבאמ מ"ס 04*01 ךתחב )גניפוק( שאר ךבדנ     40.01.040

                   10.00 .הבטומ דוביעב רטמ   
      
מ"ס 06 הבוגב תובכש ,ןבאמ םידדוב םיעלס     40.01.050

                   26.00 96 טרפ .תוחפל ק"מ 5.0 חפנבו 'חי   
תוריקו הינב תודובע 10.04 כ"הס          

      
ה פ ש  י נ ב א  ,ת ו ג ר ד מ  20.04 ק ר פ  ת ת       
ף ו צ י ר ו       
      
דוסי ללוכ ,מ"ס 02*01 ךתחב תיננג הפש ןבא     40.02.020

                   70.00 35 טרפ .ןוטב בגו רטמ   
      
רמגבו מ"ס 02 יבועב ,04-ב ןיוזמ ןוטב יחטשמ     40.02.030
םאתהבו זוקינל םיעופיש ללוכ ,קורס ןוטב      

                  105.00 60 טרפ .סדנהמה תוינכתל ר"מ   
      
ןווגב 'וקיסאלק' םגד תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.02.050

                  175.00 55 טרפ .)ןבל טנמצ סיסב לע( ריהב םוח ר"מ   
      
,תינבלמ סופיטמ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.02.060
םינווגבו אמגודב ,תונוש תודימבו מ"ס 6 יבועב      

                   50.00 65 טרפ .םייקה תמגודכ ר"מ   
      
סופיטמ תובלתשמ םינבא ףוצירל תפסות     40.02.070

                 1750.00 .רליסב החירמ רובע "תירכרוכ" ר"מ   
ףוצירו הפש ינבא ,תוגרדמ 20.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 14746-02   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     019 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
'מ 0.2 בחורב םימל הדיריל הפמר     40.03.010
ךרדימו תנוולוגמ הדלפ תייצקורט[\סנוקמ      
ץעמ די יזחאמ ללוכ ,ץרוחמ האפיא ץע תוחולמ      

                   60.00 11 טרפ .םידדצה ינשמ ינוגהמ רטמ   
      
תייצקורטסנוק ללוכה יוריק םע הליבט ןקתמ     40.03.020
יוריקו ינוגהמ ץעמ קד תפצר ,תנוולוגמ הדלפ      

                    2.00 21 טרפ .סלגניש יפערו ץע יליפורפמ 'חי   
      
הדלפ תייצקורטסנוקמ ,הפמרל די דעסמ     40.03.030

                   60.00 51 טרפ .לוגע ינוגהמ ץע זחאמו תנוולוגמ רטמ   
      
סוסיב ללוכ ,הטסורינמ םישאר 4 ףוח תוחלקמ     40.03.040

                    2.00 .םימה תכרעמל רוביחו 'חי   
      
רוביחו סוסיב ללוכ ,םיילגר תפיטשל ןקתמ     40.03.050

                    2.00 22 טרפ .םימה תכרעמל 'חי   
      
,'מ 0.6 הבוגב ןוולוגמ הדלפ דומעמ לגדל ןרות     40.03.060
תימי העיבצב רונתב העיבצו לופכ ןווליג ללוכ      

                    1.00 .לגדה תפנהל לבכו תולגלג ללוכו 'חי   
      
ןוגיע ללוכ ,הדלפ תרשרשו ץע ידומעמ הקעמ     40.03.070

                  130.00 .96 טרפ .היצקורטסנוק תינכות י"פע רטמ   
תורגסמ תודובע 30.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יפונ חותיפ תודובע 04 כ"הס          
קובץ: 14746-02   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     020 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש ו  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  10.24 ק ר פ  ת ת       
      
"תועורז 3" סופיטמ הלוגרפ לש דבלב הנקתה     42.01.010

                    3.00 36 טרפ .הדובעה ךלהמב הקרופש 'חי   
      
3" סופיטמ הלוגרפ לש הנקתהו הקפסא     42.01.020

                    1.00 36 טרפ .םייקה י"פע ,"תועורז 'חי   
      
דומע( שק יוסיכ םע הישמש לש הנקתהו ןוקית     42.01.030

                   22.00 46 טרפ .הדובעה ךלהמב הקרופש )יזכרמ 'חי   
      
שק יוסיכ םע הישמש לש הנקתהו הקפסא     42.01.040

                   15.00 46 טרפ .םייקה י"פע ,)יזכרמ דומע( 'חי   
      
"תילג" סופיטמ הלוגרפ לש הנקתהו ןוקית     42.01.050

                    5.00 56 טרפ .הדובעה ךלהמב הקרופש 'חי   
      
,"תילג" סופיטמ הלוגרפ לש הנקתהו הקפסא     42.01.060

                    3.00 56 טרפ .םייקה י"פע 'חי   
      
ךלהמב קרופש הליבט ןקתמ לש דבלב הנקתה     42.01.070
טרפמב טרופמה י"פע ץופיש ללוכ ,הדובעה      

                    1.00 .דחוימה 'חי   
      
י"פע ,הליבט ןקתמ לש הנקתהו הקפסא     42.01.080

                    1.00 .םייקה 'חי   
      
תנוולוגמ הדלפ תייצקורטסנוקמ הללצה תככס     42.01.090
עוציב-ןונכת ללוכ ,C.V.P. תועיריב יוריקו      
סדנהמו לכירדאה רושיאל ףופכ ,ןרציה ידי-לע      

                   80.00 66 טרפ .היצקורטסנוקה ר"מ   
      
טרפ .1 סופיט בא תמגודכ ינקית תוארוה טלש     42.01.100

                    2.00 33 'חי   
      
.3 סופיט בא תמגודכ ינקית תוארוה טלש     42.01.110

                   15.00 43, 53, 93, 04, 14, 44 םיטרפ 'חי   
      
.5 סופיט בא תמגודכ ינקית תוארוה טלש     42.01.120

                    6.00 63, 73, 83 םיטרפ 'חי   
      
טרפ .7 סופיט בא תמגודכ ינקית תוארוה טלש     42.01.130

                    2.00 42 'חי   
      
טרפ .8 סופיט בא תמגודכ ינקית תוארוה טלש     42.01.140

                    4.00 43 'חי   
תונושו תורגסמ תודובע 10.24 כ"הס          

      
      

קובץ: 14746-02   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     021 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  י ר צ ו מ  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
ט"קמ "ןייטשרקא" תמגודכ ץעו ןוטבמ לספס     42.02.010

                    4.00 42 טרפ .ע"ש וא YKS 9801 'חי   
      
תמגודכ מ"ס 091 ךרואב ץעו ןוטבמ לספס     42.02.020
וא ILH-7021 ט"קמ "ריפס - אכירא-םחש"      

                    2.00 62 טרפ .)תוחתלמל( ע"ש 'חי   
      
םתור - אכירא-םחש" תמגודכ ןוטבמ ןותפשא     42.02.030
52 לכימ ללוכ ,ע"ש וא  ILH-2403 ט"קמ "57      

                    8.00 52 טרפ .הטסורינ הסכמו ןוולוגמ חפמ רטיל 'חי   
      
אכירא-םחש" תמגודכ םירק םימ תויפ 4 היזרב     42.02.040
תכירב ללוכ ,ע"ש וא ILH-1532 ט"קמ "ראב -      
תורבחתה ללוכו תתוסמ ןבל ןוטב רמגב ,זוקינ      

                    1.00 32 טרפ .זוקינו םימ ,חתמ רוקמל 'חי   
      
"לפמ - אכירא-םחש" תמגודכ תויפ 2 היזרב     42.02.050
זוקינ תכירב ללוכ ,ע"ש וא ILH-0632 ט"קמ      
תורבחתה ללוכו תתוסמ ןבל ןוטב רמגבו      

                    1.00 95 טרפ .זוקינו םימ רוקמל 'חי   
      
ןונגנמ םע לזרב תקצימ ,בכרל םוסחמ דומע     42.02.060
06 רומ - אכירא-םחש תמגודכ ,ימצע לופיקל      
.לוענמ ללוכו ע"ש וא 8694 ט"קמ "לפקתמ      

                    6.00 12 טרפ 'חי   
ץוח טוהיר ירצומ 20.24 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ץוח טוהיר 24 כ"הס          
קובץ: 14746-02   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     022 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ג  ת ו ד ו ב ע  44 ק ר פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
יספ 3 םע ,'מ 2.1 הבוגב תמחלומ תשר רדג     44.01.010

                   60.00 06 טרפ .קוזיח רטמ   
      
ןווליג רובע םירעשו תורדגל ריחמ תפסות     44.01.020

                   72.00 .לופכ ר"מ   
      
העיבצ רובע םירעשו תורדגל ריחמ תפסות     44.01.030

                   72.00 .תימי ר"מ   
תוקעמו תורדג 10.44 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רודיג תודובע 44 כ"הס          
קובץ: 14746-02   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     023 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ר ל ( ז ו ק י נ ו  ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
)ף ו ח ה  ם ו ח ת ל  ץ ו ח מ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
תלוספ קוליסו דוסיה ללוכ הפש ינבא קוריפ     51.01.010

                   10.00 .רשואמה םוקמל רטמ   
      
םוקמל תלוספ קוליסו  תמייק העסימ רוסינ     51.01.020

                   10.00 .רשואמה רטמ   
      
,םיפוציר ,תוכרדמ ,םישיבכ ,תועסימ קורפ     51.01.030
םוקמל תלוספ קוליסו יבוע לכב ןוטב יחטשמו      

                   50.00 .תורגא םולשת ללוכ רשואמה ר"מ   
      

                    2.00 םינוש םיגוסמ תוחוש יסלפמ תמאתה 'חי  51.01.040
      
םימייק תויתשת יווק תקתעה - תויתשת תייצח     51.01.050

                    6.00 03-ב ןיוזמ ןוטב ידי לע םתנגהו 'חי   
קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס          

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
רובע חטשב תימוקמ הביצח וא/ו הריפח     51.02.010

                  100.00 זוקינ תורוניצל הריפח תבחרה ק"מ   
      
תבחרהב תימוקמ תיתש  דוביעו קודיה     51.02.020

                   25.00 תוריפחה ר"מ   
      
תורוניצ לעמ ימוקמ יוסיכ רמוח קוליסו קוריפ     51.02.030

                  230.00 .םימייקה םיררוחמ זוקינ ק"מ   
      

                  150.00 .זוקינ תורוניצ לעמ יולימל ירלונרג רמוח ק"מ  51.02.040
      
רמוחל תפטעמ רובע ליטסקטטואיג דב     51.02.050

                  480.00 .ירלונרג ר"מ   
רפע תודובע 20.15 כ"הס          

      
ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
קדוהמ ,הנתשמ וא דיחא יבועב 'א גוס עצמ     51.03.010
תחתמ ,ו.ט.ה.ש.א.א .דומ %59 תופיפצל      
טרפמ יפל הטילק יאתלו הרקב יאתל ביבסמו      

                   50.00 .דחוימ ק"מ   
םיעצמ 30.15 כ"הס          

      
      
      
      
      

קובץ: 14746-02   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     024 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ט ל פ ס א  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
5  יבועב )מ"מ 52( 1" טלפסא ןוטב תבכש     51.04.010
ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד טגרגא םע מ"ס      

                   50.00 PG68-10 ר"מ   
      
0.1 רועישב דוסי יופיצל ןמוטיב תיסלומא     51.04.020

                   50.00 ר"מ/ג"ק ר"מ   
םיטלפסא 40.15 כ"הס          

      
ם י פ ו צ י ר  50.15 ק ר פ  ת ת       
      
לע מ"ס 001/02/01 תודימב ןוטבמ ןג ןבא     51.05.010

                   10.00 .ןוטב דוסי ללוכ ,םיעטקב ןוטב דוסי רטמ   
      
לע מ"ס 001/52/71 תודימב ןוטבמ הפש ןבא     51.05.020

                   10.00 .ןוטב דוסי ללוכ ,ןוטב דוסי רטמ   
      
ג"ע מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     51.05.030

                   30.00 מ"ס 4 יבועב לוח תבכש ר"מ   
םיפוציר 50.15 כ"הס          

      
ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
4 גרד 'ג 3 גוס 5 ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.06.010

                   10.00 .קמוע לכבו מ"מ 004 רטוקב 72 י"תל םאתהב רטמ   
      
4 גרד 'ג 3 גוס ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.06.020
לכבו  מ"מ 005 רטוקב  72 י"תל םאתהב      

                   10.00 .קמוע רטמ   
      
4 גרד 'ג 3 גוס ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.06.030
לכבו  מ"מ 006 רטוקב  72 י"תל םאתהב      

                  180.00 .קמוע רטמ   
      
4 גרד 'ג 3 גוס ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.06.040
לכבו  מ"מ 008 רטוקב  72 י"תל םאתהב      

                   10.00 .קמוע רטמ   
      
,04( םינתשמ םירטקבו ןוטבמ זוקינ וק רוביח     51.06.050
וא ןנכותמ תרוקיב/תחוש אתל )מ"ס 06 -ו ,05      
לדוגל םיאתמ םימ רצוע םטא םע ןטלוקל      

                    2.00 .רוניצה 'חי   
      
תודימב ינבלמ הרקב את - חטש ןטלוק     51.06.060
    021x001 מ 5.2 דעו 15.1 לעמ קמועבו מ"ס',  
המיאתמ לזרב תקצימ תינבלמ תשר ללוכ      

                    4.00 .אתה לדוגל 'חי   
      
      

60.15.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-02   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     025 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"ס 021x001 תודימב ינבלמ הרקב את     51.06.070
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 15.1 לעמ קמועבו      
B-521 גוסמ ,מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצימ      

                    2.00 .תוחפל 'חי   
      
מ"ס 041x021 תודימב ינבלמ הרקב את     51.06.080
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 15.1 לעמ קמועבו      
B-521 גוסמ ,מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצימ      

                    1.00 .תוחפל 'חי   
זוקינ תודובע 60.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)ףוחה םוחתל ץוחמ תוברל( זוקינו הלילס תודובע 15 כ"הס          
קובץ: 14746-02   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     026 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 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 ח ו ש  ,ת י פ צ ת  ת ו ר ו נ י צ  10.06 ק ר פ  ת ת       
ם י ח ו ד י ק ו       
      
יפל תיפצת תורוניצ תנקתהו הלבוה ,הקפסא     60.01.010
תויחנה פ"ע םוקימ ,422-42/40 תינכתב טרפ      

                    9.00 חקפמה 'חי   
      
תזוזת הרקב תודוקנ תנקתהו הלבוה ,הקפסא     60.01.020

                    9.00 תוללוסה 'חי   
      
יחודיק לש םימייק תוחוש/םיאת הבוג תמאתה     60.01.030
ןוטב ,רפע תודובע תוברל םוהת ימ תלפשה      
'סמ תוינכות פ"ע ,םישורדה םירמוחהו      

                   10.00 04/24-222,223 'חי   
      
םוהת ימ תלפשה לש םימייק םיחודיק תהבגה     60.01.040
םייקה  חותיפה סלפממ 'מ 0.2 דע הבוגל      
,םישורדה םירמוחו ןוטב ,רפע תודובע תוברל      
םירזיבאו תרנצ דויצ ,םיקוריפ ,םיקותינ      
'סמ תוינכותב םיטרפ יפל שדחמ םתבכרהו      

                    4.00 04/24-223,229 'חי   
      
ילבכו םוהת ימ תלפשה תורוניצ תקתעה     60.01.050
,םימ ,זוקינ תוכרעמ תויצחב םימייק למשח      
וא הקתעה ,רפע תודובע תוברל ןוקירו בויב      
רוביח ,למשח ילבכו םילוורש ,תורוניצ תפלחה      
ריחמה( רזוח יולימו תוכרעמ תקידב ,תוכרעמ      
תודובעל העצהה ךרעמ %5.0 לע הלעי אל      

                    1.00 'פמוק .)ףוחב  
םיחודיקו תוחוש ,תיפצת תורוניצ 10.06 כ"הס          

      
ם י ל  ה ל פ ש ה  י מ  ת א י צ י  ו ק  20.06 ק ר פ  ת ת       
      
,EPDH  001-EP ןליתאילופמ תורוניצ     60.02.010
    71-RDS קמוע לכב מ"מ 004 רטוקב 01 גרד  
תורוניצ רוביח .םיה ךותב החנה תוברל      

                  125.00 .רקובמ םינפ ךותיר תטישב רטמ   
      
ךותב האיציב 04-ב ןוטב קולב י"ע רוניצה ןוגע     60.02.020
יפל ,םיה תיעקרקב םינבא יולימ תוברל ,םיה      

                    1.00 .014-40 'סמ תינכותב טרפ 'חי   
      
תחנהב ןוטב תולוקשמ י"ע תורוניצ ןוגע     60.02.030
ינפ סלפמל תחתמ מ"מ 004 רטוקב תורוניצה      
'סמ תינכותב טרפ יפל םיידיתעה םימה      

                   22.00 'פמוק .תולוקשמ גוזל ריחמה .124-42/40  
      
      

20.06.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-02   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     027 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םימייק תורוניצל מ"מ  004 רטוקב רוניצ רוביח     60.02.040
תופעתסה ךותירו ךותיח תוברל ,ההז רטוקב      
    "T" תודובעה לכ ללוכ ,םימייק תורוניצל השדח  

                    1.00 .העובק הלועפבש תכרעמב תוולנה 'חי   
      
21" רטוקב יליע הדידמ תכרעמ טרפ תבכרה     60.02.050
מ"מ 004 רטוקב הלפשה ימ תאיצי רוניצ לע      
,םימותסש ,םיפוגמ ,הדלפ תורוניצ יעטק ללוכ      
תוכימת ,םירזיבא ,יטנגמ-ורטקלא הקיפס דמ      
טלפמוק לכה ,תינקת רדגו ץצח חטשמ ,רוניצל      

                    1.00 'פמוק .014-40 -ו 904-40 'סמ תינכות יפל  
      
את קוריפ :ללוכ םייק זוקינ תביאש את גורדיש     60.02.060
ןוטבמ יתשורח שדח את תיינבו םייק ןוטב      
תוברל 'מ 0.4 קמועבו 'מ 4.2 רטוקב ימורט      
תולובט תובאשמ 2 תבכרה ,םירזיבאו דויצ      
ט"ווק 03/'מ 03/ש"קמ 022 לש הקיפסל      
את תיינב ,םישורדה םירזיבאו תרנצ תוברל      
)h( לדוגב ימורט ןוטבמ יתשורח םיפוגמ      
    5.1x1.2x0.3 תרנצו םירזיבאו דויצ תוברל 'מ  
דוקיפ חול תבכרה ,םימותסשו םיפוגמ םע      
םיריבאו םילבכ תוברל יתשורח הרקבו      
6" רטוקב םייק הקינס וק תפלחה ,םישורדה      
תורוניצמ שדח וק לע 'מ 052 -כ ךרואבו      
    EPDH 001-EP, 71 ,01 גרד-RDS רטוקב  
תוינכות יפל ,יאוותה ותואב חנויש מ"מ 082      

                    1.00 'פמוק .114-40 -ו 104-40 'סמ  
םיל הלפשה ימ תאיצי וק 20.06 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונוש תודובע 06 כ"הס          
באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח כ"הס        

קובץ: 14746-02   .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     028 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

סדורה ןולמ לומ ףוח 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ כ ה ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ ו  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

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

                  250.00 הקעמה הנבמ לעמ טולישו רודיג הנבמ םע רטמ   
      
תיב ןיב לגר יכלוה ירבעמל החטבא שיא     01.01.030

                  180.00 ףוחל ןולמה ע"י   
      
ריחמה( תויעקרק-תת תויתשת רותיאו שושיג     01.01.040
תודובעל העצהה ךרעמ %5.0 לע הלעי אל      

                    1.00 'פמוק .)הז הנבמב  
      
,תמייק תיסרח ןש תרוצ לש רותיאו שושיג     01.01.050
דויצ י"ע םייק םימוגיש ריק יוליגו      
וא "קט-יד" 'בח לש רקובמ יטנגמ-ורטקלא      
הריפח ללוכ ךרע הווש וא "םוקטסקנ"      

                    1.00 'פמוק .ומצע ריקל תורבחתהו  
      
תמייק תיסרח ןש לעמ הנגה תבכש קוריפ     01.01.060
רתאל תלוספה קוליסו תורווכ/ןוטבמ הייושעה      

                  850.00 .השרומ ר"מ   
      
טרפמב ראותמה יפל ,ףוחה חטש יוקינ     01.01.070

                25000.00 .דחוימה ר"מ   
      
םתרימש רובע םינקתמ קוריפל תפסות     01.01.080

                    1.00 'פמוק .רזוח שומישל  
      
ךרוצל ןבא יופיח וא/ו ןוטב תוריק קורפ     01.01.090

                    2.00 .םישדח תוריקל תורבחתה ק"מ   
      
טילונרג וא/ו ןיוזמ ןוטב וא/ו ןוטב יחטשמ קורפ     01.01.100

                  150.00 .והשלכ יבועב ,ןוטבה תרוגח תוברל ר"מ   
      
גוסמ ןוטב תורוגח וא/ו הפש ינבא קורפ     01.01.110

                   40.00 .והשלכ רטמ   
      
תודוסיה תוברל ,והשלכ גוסמ םירעש קורפ     01.01.120

                    1.00 .רשואמ רתאל תלוספה יוניפו םקמוע לכל 'חי   
      
קותינ תוברל ,ליצמ תכוס לש ריהז קורפ     01.01.130
היוניפ ,םקמוע לכל תודוסיה קורפו תויתשת      
תלוספה יוניפו להנמה תויחנה יפל םוקמל      

                    1.00 'פמוק .רשואמ רתאל  
      

10.10.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-02   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     029 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

סדורה ןולמ לומ ףוח 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,"תועורז 3" גוסמ הלוגרפ לש ריהז קורפ     01.01.140
ךרוצל הנוסחיא ,םקמוע לכל תודוסיה תוברל      
רתאל תלוספה יוניפ וא/ו שדחמ הנקתה      

                    6.00 'פמוק .להנמה תויחנה יפל לכה ,רשואמ  
      
,"תועורז 2" גוסמ הלוגרפ לש ריהז קורפ     01.01.150
ךרוצל הנוסחיא ,םקמוע לכל תודוסיה תוברל      
רתאל תלוספה יוניפ וא/ו שדחמ הנקתה      

                    3.00 'פמוק .להנמה תויחנה יפל לכה ,רשואמ  
      
תוברל ,"1 עורז" גוסמ הלוגרפ לש ריהז קורפ     01.01.160
הנקתה ךרוצל הנוסחיא ,םקמוע לכל תודוסיה      
לכה ,רשואמ רתאל תלוספה יוניפ וא/ו שדחמ      

                    6.00 'פמוק ..להנמה תויחנה יפל  
      
דומע( שק יוסיכ םע הישמש לש ריהז קורפ     01.01.170
הנוסחיא ,םקמוע לכל תודוסיה תוברל ,)יזכרמ      
רתאל תלוספה יוניפ וא/ו שדחמ הנקתה ךרוצל      

                   58.00 'פמוק .להנמה תויחנה יפל לכה ,רשואמ  
      
תוברל ,"תילג" סופיטמ הלוגרפ לש ריהז קורפ     01.01.180
הנקתה ךרוצל הנוסחיא ,םקמוע לכל תודוסיה      
לכה ,רשואמ רתאל תלוספה יוניפ וא/ו שדחמ      

                    7.00 'פמוק .להנמה תויחנה יפל  
      
תייצקורטסנוק תוברל ,ץע קד לש ריהז קורפ     01.01.190
יוניפו שדחמ הנקתה ךרוצל םנוסחיא ,ץעה      

                 1100.00 .רשואמ רתאל תלוספה ר"מ   
      
,םינוש םיגוסמ ףוח תוחלקמ לש ריהז קורפ     01.01.200
קורפו תיתשתה תוכרעמ קותינ תוברל      
י"פע םוקמל םייוניפ ,םקמוע לכל תודוסיה      

                    1.00 'פמוק .רשואמ רתאל תלוספה יוניפו להנמה תויחנה  
      
,םינוש םיגוסמ םינותפשא לש ריהז קורפ     01.01.210
םוקמל םייוניפ ,םקמוע לכל תודוסיה תוברל      
רתאל תלוספה יוניפו להנמה תויחנה י"פע      

                    5.00 .רשואמ 'חי   
      
תוברל ,םינוש םיגוסמ םיטלש לש ריהז קורפ     01.01.220
י"פע םוקמל םייוניפ ,םקמוע לכל תודוסיה      

                   10.00 .רשואמ רתאל תלוספה יוניפו להנמה תויחנה 'חי   
      
וא/ו תודוסיה תוברל ,םימב הדוספר קורפ     01.01.230
י"פע םוקמל םייוניפ ,םקמוע לכל ןוגיע יטנמלא      

                    1.00 'פמוק .רשואמ רתאל תלוספה יוניפו להנמה תויחנה  
      
      

10.10.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-02   .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     030 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

סדורה ןולמ לומ ףוח 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,םינוש םיגוסמ הרקב יאת הבוג תמאתה     01.01.240
ללוכ ,שורד הבוג לכלו הכמנה וא/ו ההבגה      

                    4.00 .ןוראוצה לש שדחמ הינבו קורפ ךרוצה תדימב 'חי   
      
תת וא/ו לע היקשה תרנצ לש ריהז קורפ     01.01.250

                    1.00 'פמוק .להנמה תויחנה יפל היוניפו תיעקרק  
      

                    1.00 'פמוק ינמז הצחר ףוח תנכה 01.01.260
      

                  150.00 ףוחל השיג ליבש ר"מ  01.01.270
      
עוציבל תימוקמ םוהת ימו הכירבה ימ תלפשה     01.01.280

                    1.00 'פמוק .היצקורטסנוק תודוסי שביב  
םיקוריפו הנכה תודובע 10.10 כ"הס          

      
ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
דע םידדצה לכמ תיסרח ןש יוליגו הריפח     01.02.010

                  425.00 .'מ 0.2 קמועל ק"מ   
הריפח תודובע 20.10 כ"הס          

      
ה ל ל ו ס ה  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      
.דומ %89 תופיפצל תיתש לש רקובמ קודיהו      

                15000.00 .ו.ט.ה.ש.א.א ר"מ   
הללוסה תיתש תודובע 30.10 כ"הס          

      
ה ש ד ח  ת י ס ר ח  ן ש  ת י י נ ב  40.10 ק ר פ  ת ת       
      

                 5200.00 .דחוימה טרפמה י"פע תיסרח ןש תיינב ק"מ  01.04.010
      
1 יבועב EPDH  תועיריב תיסרח ןש יוסיכ     01.04.020

                 9800.00 מ"מ ר"מ   
      
תרווכ יושע תיסרח ןשל חישק ןגמ יוסיכ תיינב     01.04.030

                  150.00 .02-ב ןוטב יולימ םע מ"ס 6.5 הבוגב תיטסלפ ר"מ   
השדח תיסרח ןש תיינב 40.10 כ"הס          

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

                42000.00 .הכירבה ימ ךותב יולימ עוציב ןוט  01.05.010
      

                28000.00 .השביה חטשב תובכשב יולימ ק"מ  01.05.020
      

50.10.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-02   .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     031 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

סדורה ןולמ לומ ףוח 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                 6500.00 .מ"ס 02 יבועב לוח רוזיפו הלבוה ,הקפסא ק"מ  01.05.030
הללוסה תינב 50.10 כ"הס          

      
ת ו ש י ג נ  ל י ב ש /ם ו ר י ח  ך ר ד  60.10 ק ר פ  ת ת       
      

                 4500.00 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

                 1200.00 ןוטב תנעשמו דוסי רטמ   
      
הירסיק גוסמ תובלתשמ םינבאב ףוציר     01.06.030

                 3200.00 מ"ס 4 לוח תבכש ללוכ מ"ס 7 יבועב תירכרוכ ר"מ   
      
,הקפסא ללוכ מ"ס 02 יבועב 'א גוס עצמ     01.06.040

                  640.00 רקובמ קודיהו הבטרה ,רושיי ,רוזיפ ק"מ   
      
וא BEWOEN SRP  גוסמ תויטסלפ תורווכ     01.06.050

                 3200.00 .ע"ש ר"מ   
תושיגנ ליבש/םוריח ךרד 60.10 כ"הס          

      
ת ו ד ו ס י ל  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  70.10 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב       
      
021  קמוע דע םיכמות תוריק ילגרל הריפח     01.07.010

                  250.00 אוהש בחור לכב ,מ"ס ק"מ   
      
לע הלעי אלש קמועל םידדוב תודוסיל הריפח     01.07.020

                   40.00 הדימ לכב ,מ"ס 051 ק"מ   
      

                  600.00 םינוש םיחטשמל הריפח ק"מ  01.07.030
      

                 1000.00 הריפחה תיתש קודיה ר"מ  01.07.040
ןוטב תודוסיל רפע תודובע 70.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הנכהו רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 14746-02   .../032 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     032 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

סדורה ןולמ לומ ףוח 30 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 ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
תיתחת םוטיאו םיכמות תוריק ילגר םוטיא     05.01.010

                 1000.00 םיפצרמ ר"מ   
      
םייכנא םיחטשמו תודוסי םיכמות תוריק םוטיא     05.01.020

                  250.00 םירחא ר"מ   
      

                   40.00 םייכנא םירפת םוטיא רטמ  05.01.030
םוטיא 10.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
קובץ: 14746-02   .../033 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     033 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

סדורה ןולמ לומ ףוח 30 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
ןנכותמ  רוניצ  םע  אוהש גוס לכמו רמוח לכמ      

                    1.00 'פמוק .מ"מ 36  רטוקב בלוצמ ןליתאילופמ  
      
061 דע רטוקב םייק ףוגמ/םימ וקל תורבחתה     07.01.020
רוניצ  םע  אוהש גוס לכמו רמוח לכמ מ"מ      

                    1.00 'פמוק .מ"מ 011  רטוקב בלוצמ ןליתאילופמ ןנכותמ  
      
ללוכ 1" רטוקב הייקשה 'עמ שארל תורבחתה     07.01.030

                    1.00 'פמוק .םישרדינה םיחפסהו תודובעה לכ  
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 02 רטוקב רוניצ     07.01.040
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 42 גרד רוחש      

                   10.00 'פמוק .'מ  
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 23 רטוקב רוניצ     07.01.050
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 42 גרד רוחש      

                   80.00 .'מ רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 04 רטוקב רוניצ     07.01.060
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 42 גרד רוחש      

                   35.00 .'מ רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 05 רטוקב רוניצ     07.01.070
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 51 גרד רוחש      

                   20.00 .'מ רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 011 רטוקב רוניצ     07.01.080
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 51 גרד רוחש      

                  330.00 .'מ רטמ   
      
תינוציח הפיטע םע הדלפ רוניצמ לוורש     07.01.090
טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
םע 'מ 0.1 דע קמועב עקרקב  םיחנומ ,טנמצ      

                   15.00 .23/5" ןפוד יבוע ,3" רוניצה רטוק ,לוח תפיטע רטמ   
      

                    3.00 1" רטוקב ינוסכלא זרב 'חי  07.01.100
      
05 ימינפ רטוק ,תוימורט תוילוחמ ףוגמל את     07.01.110
.ב.ב  הסכמ םע מ"ס 57 דע קמועבו ,מ"ס      

                    3.00 .ץצח תפצרו 51A, ןיממ ,מ"ס 04 רטוק 'חי   
      
4" רטוקב ףקז ,ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה     07.01.120

                    3.00 .)הריבש ןקתמ אלל( 'חי   
      
      

10.70.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-02   .../034 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     034 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

סדורה ןולמ לומ ףוח 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
"םגא" תרצות ,םייניע תפיטשל םורח תכרעמ     07.01.130

                    1.00 'פמוק .ע"ש וא  
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      

                   55.00 .'מ 57.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     07.02.020
מ"מ 061 רטוק  )01 גרד(  "RDS-71" גוסמ      

                  155.00 .'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      

                   50.00 .'מ רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     07.02.040
,מ"מ 061 רטוק )01 גרד( "RDS-71" גוסמ      
52.2 דע 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      

                   45.00 .'מ רטמ   
      
ימינפ רטוקב תויתשורח תולוגע הרקב תוחוש     07.02.050
,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ןוטבמ מ"ס 08      

                   10.00 'פמוק .'מ 52.1 דע קמועב  
      
ימינפ רטוקב תויתשורח תולוגע הרקב תוחוש     07.02.060
,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ןוטבמ מ"ס 001      

                    2.00 'פמוק .'מ 57.1 קמוע דעו 'מ 62.1 -מ קמועב  
      
ימינפ רטוקב תויתשורח תולוגע הרקב תוחוש     07.02.070
,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ןוטבמ מ"ס 001      

                    3.00 'פמוק .'מ 52.2 קמוע דעו 'מ 67.1 -מ קמועב  
      

                    4.00 'פמוק .'מ 52.1 דע קמועב  )לוח תדרפה( עוקיש את 07.02.080
      
קמועב םיכנ תחלקמו ףוח תחלקמ הטילק את     07.02.090

                    4.00 'פמוק .מ"ס 08 רטוקב 'מ 08.0 דע  
      
רוניצ םע םייק אתל תורבחתה  רובע תפסות     07.02.100
םיטרפ יפל אוהש לכ קמועו רטוק לכב שדח      

                    1.00 'פמוק .תינכותב  
      
.יס.יו.יפ יושע ינוציח לפמ רובע אתל תפסות     07.02.110

                    2.00 .'מ 0.3 דע קמועבו מ"מ 061 רטוקב חישק 'חי   
20.70.30 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 14746-02   .../035 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     035 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

סדורה ןולמ לומ ףוח 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרצות אמגודל הייזרב תנקתהו תקפסא     07.02.120

                    1.00 .ע"ש וא "וטסרפ" 'חי   
      
םיה תיעקרקל בויב רוניצ טרפ תבכרהו רוצי     07.02.130

                   11.00 'פמוק .ןייוזמ ןוטב תויבוק יתש ללוכה  
      
תינוציח הפיטע םע הדלפ תורוניצמ לוורש     07.02.140
טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
םע 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ  ,טנמצ      
ןפוד יבוע ,21" רוניצה רטוק ,לוח תפיטע      

                   10.00 "3/16. רטמ   
      
יושע מ"מ 061 רטוקב םיל םימ תשילג רוניצ     07.02.150

                  130.00 .01 גרד רוחש בלוצמ ןליתאילופ רטמ   
      
יושע מ"מ 011 רטוקב )הקינס וק(  רוניצ     07.02.160
םיחפס תוברל 51 גרד רוחש בלוצמ ןליתאילופ      

                  150.00 .'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
ללוכ בויבל הביאש תנחת תנקתהו הקפסא     07.02.170
ש"קמ 51 לש הקיפסב ,תובאשמ 2 לש ךרעמ      

                    1.00 'פמוק .א"כ 'מ 01 הבוגל  
      

                    1.00 'פמוק .ץחל תריבש את 07.02.180
      
מ"מ 061 רטוקב םיל בויב םורח תשילג וק     07.02.190
גוסמ  לועיתו בויבל EPDH ןליתאילופ יושע      

                  130.00 .)01 גרד(  "RDS-71" רטמ   
      

                   20.00 23/5" .ד.ע 01"  רטוקב יקפוא חודיק רטמ  07.02.200
זוקינו בויב יווק 20.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
קובץ: 14746-02   .../036 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     036 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

סדורה ןולמ לומ ףוח 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
י א ת ו  ם י ל י ב ו מ ,ת ו ר י פ ח  10.80 ק ר פ  ת ת       
ה ר ק ב       
      
,5.31 ע.ק.י ,1351 י"ת יפל ,ןליתאילופמ רוניצ     08.01.090

                 2200.00 תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 04 רטוקב רטמ   
      
,5.31 ע.ק.י ,1351 י"ת יפל ,ןליתאילופמ רוניצ     08.01.095

                 1000.00 תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 57 רטוקב רטמ   
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.105
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

                  100.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.01.145
ןומיס  מ"מ 5.3 ןפוד יבועב  מ"מ 061 רטוק      
טרסו לוורשה תווצקב יעקרק לע אמייק רב      

                   50.00 . ינקת ןומיס רטמ   
      
קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.01.220

                    8.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B הסכמ ללוכ ,מ"ס 001  
      
םילכב  םילבכ תולעת הביצח וא/ו הריפח     08.01.315
םינק 4 תחנהל מ"ס06 בחורו מ"ס 001 קמועב      
םע תובלטצה תודוקנב חישק "C.V.P4 לש      
תושירדב דומעל ידכ תורחא תאירק תוכרעמ      

                 1000.00 .למשחה קוח רטמ   
      
םיידיב םילבכ תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.01.320
4 תחנהל,מ"ס06 בחורו מ"ס  001 קמועב      
תוברקתה וא תובלטצהב  4" לש םינק      
תושירדב דומעל ידכ תורחא תומייק תוכרעמל      

                   20.00 .למשחה קוח רטמ   
      
6.0 בחורו 'מ 4 דע ךרואב תינדי שושיג תריפח     08.01.325
תוכרעמ וא םילבכ יוליגל 'מ 5.1 קמועל 'מ      
ללוכ יעקרק לע + ןומיסב םנומיסו תורחא      
יוסיכ .הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע התדידמ      
רושיא יפל קר .ותומדקל בצמה תרזחהו לוחב      

                    2.00 'פמוק .דבלב בתכב חוקיפה  
      
תורוניצל וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.01.330
יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפחו      
בחורו מ"ס 001 דע קמועב הלעתה .המדא      

                   25.00 .מ"ס 06-04 רטמ   
      
      
      

10.80.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-02   .../037 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     037 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

סדורה ןולמ לומ ףוח 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יקנ תונויד לוחב  הריפח יולימ רובע תפסות     08.01.350
וא שיבכ  תויצחב מ"ס 02 לש תובכשב הפונמו      
דע היוור הבטרהבו רקובמ קודהב תוכרדמב      

                  650.00 .%89 לש תופיפצ תלבקל רטמ   
      
מ"ס 06-04 בחורב ליבש\הכרדמ תחיתפ     08.01.380
תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
,עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח ללוכ      
ותומדקל בצמה תרזחהו ליבש/הכרדמה ןוקית      

                   25.00 .טלפסא וא ףוציר ללוכ רטמ   
      
ילבכ תסינכל הרקיתב וא/ו ריקב רבעמ תחיתפ     08.01.385
8" דע רטוקב C.V.P לוורש תנקתהו למשח      
בצמה תרזחהו תומיטא ,עבצ ,חיט ינוקית ללוכ      

                    1.00 'פמוק .ותומדקל  
      
08X05X05 תודימב 03 -'ב גוסמ ןוטב דוסי     08.01.444
ילנירג תרצות ,דראלוב גוסמ רואמ ןודומעל      
םע 3PYHX םגד  DEL  תייגולונכטב ב"הרא      
הראהה ,טאו 81 קפסה כ"הס ימינפ רביירד      
הדובעל םאתומ ףוגה ,תולעמ 081 לש תיווזב      
24'' ןודומעה הבוג .סויסלצ תולעמ 05-ב      
יבןע .6.8'' רטוקב םוינימולא יושע ןבל עבצב      
8/3'' רטוקב םינבלוגמ דוסי יגרב 573.0'' ןפוד      
ןוולוגמ חוטש לזרב ללוכ .  21'' םיגרבה ךרוא      
    4X04 דוסיה יגרבל ךתורמ דוסי תקראהל מ"מ  

                   60.00 'פמוק .טרפ יפל  האיציו הסינכ ילוורש תוברל  
      
דוסיה תודימ .הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.01.445
ךרואבו 1" רטוקב דוסיה יגרוב מ"ס 08/06/06      

                   10.00 םיפרוצמ םיטרפ יפל 'חי   
      
תודימב םורט ןוטב יושע P סופיט הרקב את     08.01.500
רובל ילדו גרס,םינגוע ללוכ,מ"ס 18/18/18      
גוסמ  הדלפ תקצימ הסכמה תוברל ,זוקינ      
    521B תימוקומה תושרה למס+984 י"ת יפל  

                    2.00 .אתה דועי בותיכו 'חי   
      
דע 'מ 9 מ לש הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ     08.01.526

                    1.00 'פמוק .רזוח  שומישל  'מ  21  
      
ללוכ םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.01.531
עקרקהמ ותפילש דוסיה ביבסמ הביצח הריפח      
ךות מ"ס 02 לש תובכשב רוב תמיתס תוברל      
.%89 לש תופיפצל  דע  הבטרהב קודיה      
להנמ הרויש םוקמל ןוטבה דוסי תלבוהו      

                    1.00 'פמוק .טלפסא וא  ףוציר ינוקית  תוברל .טקיורפה  
      

10.80.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-02   .../038 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     038 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

סדורה ןולמ לומ ףוח 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תלחשה ללוכה היזכרמ וא  דומעל רוביח     08.01.560
)הפפכ( לבכ שאר ללוכ ,תווצקב םטוויחו םילבכ      

                    4.00 'פמוק .קבד םע םוחב תצווכתמ  
הרקב יאתו םיליבומ,תוריפח 10.80 כ"הס          

      
ה נ ז ה  ת ו ח ו ל ו  ם י כ י ל ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.200
    )EPLX(  גוסמ  YX2N 5.2 ךתחבX5 ר"ממ  

                  800.00 . 'מ3.1 הבוגב רואמ ינודומעל  הנזה רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.205
    )EPLX(  גוסמ  YX2N61 ךתחבX5 ר"ממ,  

                 1000.00 .הרואת ידומע הנזה רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.210
    )EPLX(  גוסמ  YX2N52 ךתחבX5 ר"ממ,  

                  300.00 .ליצמ תכוסל הנזה רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.215
    )EPLX(  גוסמ  YX2N61 ךתחבX5 ר"ממ,  

                  180.00 .םיתורישל הנזה רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.220
    )EPLX(  גוסמYX2N  53 ךתחבX5 ר"ממ,  

                  130.00 .בויבל הביאש תנחת,תנזהל רטמ   
      
רואמל רפמא 521X3 ל היזכרמ/ישאר חול     08.02.365
רטסאילופ ןורא,ןוטבמ דוסיו החמוג ללוכ      
דויצה לכ ללוכ .ח"חל דרפנ את םע ןיירושמ      
הלעפהל םישורדה םירמוחו םירזיבא ,ילמשחה      

                    1.00 'פמוק . היזכרמה לש הניקת  
      
A36 םרזל ןיד ספ לע ךומנ חתמב למשח הנומ     08.02.370
תכרעמל תובאשמ חולב הנקתהל םרז קספמו      
קספמה לש טוויחו הנקתה ללוכ ,םייק הלפשה      
למשחה רדחמ האיצי תונכהו הנומהו      

                    1.00 'פמוק .תורבחתהל  
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.02.465
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      
ותלחשהל מ"ס 63 לוורש ללוכ םידומעל הרידח      

                 1100.00 .וכותיח אלל ולופיק י"ע דומעה לא רטמ   
      
      
      
      

20.80.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-02   .../039 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     039 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

סדורה ןולמ לומ ףוח 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
04 קמועו מ"ס 06 רטוקב את ללוכ הקראה     08.02.490
תינקית הקראה תודורטקלאו הסכמ ללוכ מ"ס      
לכ  ללוכ  תשוחנ /  הדלפ  טומ סופיט      
ןוטבמ את ללוכ םישורדה םירוביחהו םירזיבאה      

                    5.00 'פמוק .העיבצו טוליש ללוכ .הביצח/הריפח םורט  
      
הקראה ידיג לש ינקת רוביח רובע תפסות     08.02.505
ךתח לכב , DLEWDAC תטישב םיפושחה      

                    1.00 'פמוק .שרדנכ דיג  
      
ןורא ללוכ תינכות יפל ליצמ תככס חול     08.02.901
םית"מאמה לכ , םימ ןגומ רטסאילופ      
םהיניב םיטווחמו חולב םינקתומ םיטנמלאהו      
,םילגעמה 'סמ יפל םידיגה לכ ןומיס תוברל      

                    1.00 .קבדו םיטינ םע טוליש 'חי   
      
יפל ףוחב םיתורש הנבמ תנזהל למשח חול     08.02.902
הנבמ ללוכ סדורה ףוח רובע טלפמוק תינכות      
לכה םית"מאמ הריבצ יספ טוליש ,טוויח ,ןורא      

                    1.00 'פמוק .הניקת הלעפהל  
      
לש הנומל רואמ תייזכרמ/ישאר חול תורבחתה     08.02.903

                    1.00 'פמוק .ליצמה תככסו ףוחה תוחול תנזהל י"חח  
      
,'א 6x2 ת"מאמ ללוכ הרואת דומעל דויצ שגמ     08.02.904
ספ לע קפסה יקדהמ ללוכ א.ק 01 .ק.ז      
לש סנפל דע שגמהמ לבכ ללוכ ,ןיד      

                   34.00 'פמוק .3x2.5N2XY  
      
ז"אמ רובע הרואת דומעל דויצ שגמל תפסות     08.02.905
    61x3 לע קפסה יקדהמ ללוכ א.ק 01 .ק.ז ,'א  
ןודומע לשל דע שגמהמ לבכ ללוכ,ןיד ספ      

                    3.00 'פמוק .YX2N5.2x5 הרואת  
      
םינבמ תונזה ינשמ חולל הרוקמ ןוטב תחמוג     08.02.906
בחור , מ"ס 05 קמועב החמוגה . סדורה ףוח      
תחתמ 'מ 5.1 עקרקה לעמ הבוג ,מ"ס 061      
תותלד ללוכ תינוויכ וד לגר םע מ"ס 07 עקרקל      
לש תימי הריואל ןוולוגמ מ"מ 5.2 חפמ הנגה      
םע ,תוחפל ןורקימ 05 לש יבועל חלמה םי      

                    1.00 .קתר םגד חירב בר לוענמ 'חי   
הנזה תוחולו םיכילומ 20.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

קובץ: 14746-02   .../040 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     040 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

סדורה ןולמ לומ ףוח 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
'בח לש DEL OLI םגד  ץוח תרואתל סנפ     08.03.050
    CEA,לש קפסהב םידל 45 םע W06,עבצב  
הנקתהל,חטשב םימייקה םידומע עבצל ההז      
שאר לע הנקתהל עבורמ ליפורפ דומע לע      

                   10.00 'פמוק .דומע  
      
.רטמ 4 הבוג  הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.03.065
םייקל ההז עבצב,לכירדאה תריחב יפל  דומעה      

                   10.00 'פמוק .חטשב  
      
ילנירג תרצות ,דראלוב גוסמ רואמ ןודומע     08.03.100
םע 3PYHX םגד  DEL  תייגולונכטב ב"הרא      
הראהה ,טאו 81 קפסה כ"הס ימינפ רביירד      
הדובעל םאתומ ףוגה ,תולעמ 081 לש תיווזב      
24'' ןודומעה הבוג .סויסלצ תולעמ 05-ב      
יבןע .6.8'' רטוקב םוינימולא יושע ןבל עבצב      
8/3'' רטוקב םינבלוגמ דוסי יגרב 573.0'' ןפוד      
ןוולוגמ חוטש לזרב ללוכ .  21'' םיגרבה ךרוא      
    4X04 דוסיה יגרבל ךתורמ דוסי תקראהל מ"מ  

                   60.00 'פמוק .טרפ יפל  האיציו הסינכ ילוורש תוברל  
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.03.465
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      
ותלחשהל מ"ס 63 לוורש ללוכ םידומעל הרידח      

                 1100.00 .וכותיח אלל ולופיק י"ע דומעה לא רטמ   
      
הקראה ידיג לש ינקת רוביח רובע תפסות     08.03.505
ךתח לכב , DLEWDAC תטישב םיפושחה      

                    2.00 'פמוק .שרדנכ דיג  
הרואת 30.80 כ"הס          

      
ת ו ק ר א ה  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
04 קמועו מ"ס 06 רטוקב את ללוכ הקראה     08.04.540
הסכמ ,ץצח תדפורמ תיעקרק םע מ"ס      
הדלפ טומ סופיט תינקית הקראה תודורטקלאו      
םירוביחהו םירזיבאה לכ  ללוכ  תשוחנ/      
הביצח/הריפח ימורט ןוטבמ את ללוכ םישורדה      

                    8.00 'פמוק .העיבצו טוליש  ללוכ.  
תוקראה 40.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 14746-02   .../041 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     041 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

סדורה ןולמ לומ ףוח 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ז י ב א  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
רמוחמ םימל המוטא הביתב עקת יתב תדיחי     08.05.920
,היולג הנקתהל ,וילאמ הבכ חישק יטסלפ      
A23X5 עקת תיב תללוכה ,55PI הנגה תגרד      
עקת יתב ינש ,76PI הנגה תגרד יאפוריא םגד      
הנגה תגרדל ילארשי םגד A61 םייבטוק דח      
    55PI, יבטוק תלת ישאר ז"אמ A23X3, רסממ  
ירוחאמ םינקתומ A61X1 ז"אמ ,A04X4 תחפ      

                    2.00 .תיציפק הפלק 'חי   
םירזיבא 50.80 כ"הס          

      
ץ ו ח  ת ר ו א ת  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ  ץוח תרואתל סנפ     08.06.053
'בח לש NOIRO םגד - טוו 004 דיילה  לטמ      

                    6.00 'פמוק .ע"ש וא דע רוא  
ץוח תרואת 60.80 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
קדוב יושיר לעב סדנהמ יאלמשח תקידב     08.07.650
תודימע לע חוד תאצוהו תועיסנ ללוכ ךמסומ      
רושיא תוברל םינקתבו למשחה קוחב ןקתמה      

                    5.00 'פמוק .ןקתמל חתמ תנכהל בתכב  
תונוש 70.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
קובץ: 14746-02   .../042 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     042 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

סדורה ןולמ לומ ףוח 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג נ  02 ק ר פ       
      
ץ ע  ת ו ד ו ב ע  10.02 ק ר פ  ת ת       
      
ךלהמב קרופש האפיא ץעמ )"קד"( ץע יחטשמ     20.01.010
תוינכתל םאתהב ןוטב תפצר ללוכ ,הדובעה      
,ןרוא ץע תייצקורטסנוק ,היצקורטסנוקה      
.613 הטסורינמ רוביח ירזיבאו היצנגרפמיא      

                  200.00 01 טרפ ר"מ   
      
ךלהמב קרופש האפיא ץעמ )"קד"( ץע יחטשמ     20.01.020
,ןרוא ץע תייצקורטסנוק ללוכ ,הדובעה      
613 הטסורינמ רוביח ירזיבאו היצנגרפמיא      

                  100.00 01 טרפ .)םימייק ץע יחטשמ יבג-לע םינקתומ( ר"מ   
      
ללוכ ,שדח האפיא ץעמ )"קד"( ץע יחטשמ     20.01.030
,היצקורטסנוקה תוינכתל םאתהב ןוטב תפצר      
ירזיבאו היצנגרפמיא ,ןרוא ץע תייצקורטסנוק      

                  600.00 01 טרפ .613 הטסורינמ רוביח ר"מ   
      
ללוכ ,שדח האפיא ץעמ )"קד"( ץע יחטשמ     20.01.040
ירזיבאו היצנגרפמיא ,ןרוא ץע תייצקורטסנוק      
יבג-לע םינקתומ( 613 הטסורינמ רוביח      

                  200.00 01 טרפ .)םימייק ץע יחטשמ ר"מ   
      
ךותב ,שדח ינוגהמ ץעמ )"קד"( ץע יחטשמ     20.01.050

                   50.00 21 טרפ .םימה ר"מ   
      
םיילוש רובע )"קד"( ץע יחטשמל תפסות     20.01.060

                  350.00 .האפיא ץעמ םיהבגומ רטמ   
      
תמגודכ ,ץעמ 'מ 0.4*0.3 תודימב ליצמ תכוס     20.01.070
תללוכה ,ע"ש וא SR-16011 ט"קמ "ןרביפ"      
,דחוימה טרפמבו טרפב טרופמה לכ תא      

                    1.00 'פמוק 61 טרפ .חלמה םי יאנתל המאתה יבגל תוברל  
      
טרפ .ןרוא ץע תוחולו היצקורטסנוקמ תוחתלמ     20.01.080

                    2.00 'פמוק 13  
ץע תודובע 10.02 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שרח תורגנ 02 כ"הס          
קובץ: 14746-02   .../043 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     043 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

סדורה ןולמ לומ ףוח 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י מ ו ר ט  ן ו ט ב  י נ י נ ב  12 ק ר פ       
      
ם י י מ ו ר ט  ם י נ ב מ  10.12 ק ר פ  ת ת       
      
יאת 5 ללוכה םירדח 2 ימורט םיתוריש הנבמ     21.01.010
אכירא-םחש תמגודכ ,םירבג/םישנ םיתוריש      
תופסות ללוכ ,ILH-0687 ט"קמ "באומ"      
יופיח ,דחוימה טרפמבו טרפב טרופמכ      
.הנקתהו הלבוה ,םיינוציחה תוריקל "תירכרוכ"      

                    1.00 'פמוק 71 טרפ  
      
יתוריש ללוכה 1 רדח ימורט םיתוריש הנבמ     21.01.020
"טיבש" אכירא-םחש תמגודכ ,החתלמו םיכנ      
טרופמכ תופסות ללוכ ,ILH-5487 ט"קמ      
"תירכרוכ" יופיח ,דחוימה טרפמבו טרפב      

                    1.00 'פמוק 81 טרפ .הנקתהו הלבוה ,םיינוציחה תוריקל  
      
תמגודכ ,"באומ" םיתוריש הנבמל הלוגרפ     21.01.030
טרפ .ע"ש וא ILH-0887 ט"קמ "אכירא-םחש"      

                    2.00 17 'חי   
םיימורט םינבמ 10.12 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיימורט ןוטב ינינב 12 כ"הס          
קובץ: 14746-02   .../044 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     044 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

סדורה ןולמ לומ ףוח 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ת ו ר י ק ו  ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
םיווקב ,תוינבתב קוצי ,04-ב ןוטבמ תוריק     40.01.010
תוינכתל םאתהב לכה ,םילגועמ וא/ו םירשי      

                   60.00 15, 20 םיטרפ .היצקורטסנוקה ק"מ   
      
3 יבועב םיימורט םיטנמלאב ןוטב תוריק יופיח     40.01.020
וא "תרסונמ תיפוח - ןייטשרקא" תמגודכ ,מ"ס      

                   45.00 20 טרפ .ע"ש ר"מ   
      
שיטלט דוביעב תיעבט ןבאב ןוטב תוריק יופיח     40.01.030

                  250.00 15 טרפ ר"מ   
      
מ"ס 01 יבועב יזפרט )גניפוק( שאר ךבדנ     40.01.040
תיז ריב' ןבאמ ,מ"ס 63/04*03 תודימבו      

                   40.00 20 טרפ .הבטומ דוביעב 'הבוהצ 'חי   
      
ןבאמ מ"ס 54*5 ךתחב )גניפוק( שאר ךבדנ     40.01.050

                  170.00 15 טרפ .הבטומ דוביעב רטמ   
      
ןבאמ מ"ס 04*01 ךתחב )גניפוק( שאר ךבדנ     40.01.060

                   10.00 .הבטומ דוביעב רטמ   
      
תודובע ללוכ ,זוקינה תלעת לעמ ןוטב רשג     40.01.070
יליפורפמ די דעסמו ץע הקעמ ,ןבאו ןוטב      
תוינכתל םאתהב לכה ,םינוולוגמ הדלפ      

                    1.00 'פמוק 76 טרפ .היצקורטסנוקהו תולכירדאה  
      
מ"ס 06 הבוגב תובכש ,ןבאמ םידדוב םיעלס     40.01.080

                   20.00 96 טרפ .תוחפל ק"מ 5.0 חפנבו 'חי   
תוריקו הינב תודובע 10.04 כ"הס          

      
ה פ ש  י נ ב א  ,ת ו ג ר ד מ  20.04 ק ר פ  ת ת       
ף ו צ י ר ו       
      
תמגודכ מ"ס 05*03*52 תודימב הפש ןבא     40.02.020
26822 ט"קמ "תעפושמ הבחר - ןייטשרקא"      

                   40.00 80 טרפ .ןוטב בגו דוסי ללוכ ,ע"ש וא רטמ   
      
רמגבו מ"ס 02 יבועב ,04-ב ןיוזמ ןוטב יחטשמ     40.02.030
םאתהבו זוקינל םיעופיש ללוכ ,קורס ןוטב      

                   90.00 60 טרפ .היצקורטסנוקה תוינכתל ר"מ   
      
ןווגב 'וקיסאלק' םגד תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.02.050

                  180.00 55 טרפ .)ןבל טנמצ סיסב לע( ריהב םוח ר"מ   
      
גוסמ ,מ"ס 5 יבועב תיעבט ןבאב ףוציר     40.02.060

                   70.00 45 טרפ .םייקה תמגודכ דוביעבו ר"מ   
20.04.30 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 14746-02   .../045 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     045 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

סדורה ןולמ לומ ףוח 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
סופיטמ תובלתשמ םינבא ףוצירל תפסות     40.02.070

                 3000.00 .רליסב החירמ רובע "תירכרוכ" ר"מ   
      
תיעבט ןבאמ מ"ס 23*51 ךתחב תוגרדמ     40.02.080
ללוכ ,)תומייקה תמגודכ( ןידע שיטלט דוביעב      
תוינכת י"פע ןיוזמ ןוטב תטלפו ךרד תרוצ      

                   22.00 25 טרפ .היצקורטסנוקה רטמ   
ףוצירו הפש ינבא ,תוגרדמ 20.04 כ"הס          

      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
'מ 0.2 בחורב םימל הדיריל הפמר     40.03.010
ךרדימו תנוולוגמ הדלפ תייצקורטסנוקמ      
ץעמ די יזחאמ ללוכ ,ץרוחמ האפיא ץע תוחולמ      

                   40.00 11 טרפ .םידדצה ינשמ ינוגהמ רטמ   
      
תייצקורטסנוק ללוכה יוריק םע הליבט ןקתמ     40.03.020
יוריקו ינוגהמ ץעמ קד תפצר ,תנוולוגמ הדלפ      

                    2.00 21 טרפ .סלגניש יפערו ץע יליפורפמ 'חי   
      
הדלפ תייצקורטסוקמ תוגרדמ זכרמל די דעסמ     40.03.030

                    5.00 75 טרפ .לוגע ינוגהמ ץע זחאמו תנוולוגמ רטמ   
      
הדלפ תייצקורטסנוקמ ,הפמרל די דעסמ     40.03.040

                   80.00 51 טרפ .לוגע ינוגהמ ץע זחאמו תנוולוגמ רטמ   
      
סוסיב ללוכ ,הטסורינמ םישאר 4 ףוח תוחלקמ     40.03.050

                    2.00 .םימה תכרעמל רוביחו 'חי   
      
רוביחו סוסיב ללוכ ,םיילגר תפיטשל ןקתמ     40.03.060

                    2.00 22 טרפ .םימה תכרעמל 'חי   
      
,'מ 0.6 הבוגב ןוולוגמ הדלפ דומעמ לגדל ןרות     40.03.070
תימי העיבצב רונתב העיבצו לופכ ןווליג ללוכ      

                    1.00 .לגדה תפנהל לבכו תולגלג ללוכו 'חי   
      
ןוגיע ללוכ ,הדלפ תרשרשו ץע ידומעמ הקעמ     40.03.080

                  100.00 .96 טרפ .היצקורטסנוק תינכות י"פע רטמ   
תורגסמ תודובע 30.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

יפונ חותיפ תודובע 04 כ"הס          
קובץ: 14746-02   .../046 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     046 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

סדורה ןולמ לומ ףוח 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש ו  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  10.24 ק ר פ  ת ת       
      
"תועורז 3" סופיטמ הלוגרפ לש דבלב הנקתה     42.01.010

                    4.00 36 טרפ .הדובעה ךלהמב הקרופש 'חי   
      
3" סופיטמ הלוגרפ לש הנקתהו הקפסא     42.01.020

                    2.00 36 טרפ .םייקה י"פע ,"תועורז 'חי   
      
" סופיטמ הלוגרפ לש הנקתהו תורונצב קוזיח     42.01.030

                    2.00 26 טרפ ,הדובעה ךלהמב הקרופש "2 תועורז 'חי   
      
2" סופיטמ הלוגרפ לש הנקתהו הקפסא     42.01.040

                    1.00 26 טרפ .םייקה י"פע ,"תועורז 'חי   
      
סופיטמ הלוגרפ לש הנקתהו תורונצב קוזיח     42.01.050
טרפ ,הדובעה ךלהמב הקרופש "תחא עורז"      

                    4.00 61. 'חי   
      
עורז" סופיטמ הלוגרפ לש הנקתהו הקפסא     42.01.060

                    2.00 16 טרפ .םייקה י"פע ,"תחא 'חי   
      
דומע( שק יוסיכ םע הישמש לש הנקתהו ןוקית     42.01.070

                   35.00 .46 טרפ .הדובעה ךלהמב הקרופש )יזכרמ 'חי   
      
שק יוסיכ םע הישמש לש הנקתהו הקפסא     42.01.080

                   23.00 46 טרפ .םייקה י"פע ,)יזכרמ דומע( 'חי   
      
"תילג" סופיטמ הלוגרפ לש דבלב הנקתה     42.01.090

                    4.00 56 טרפ .הדובעה ךלהמב הקרופש 'חי   
      
,"תילג" סופיטמ הלוגרפ לש הנקתהו הקפסא     42.01.100

                    3.00 56 טרפ .םייקה י"פע 'חי   
      
תנוולוגמ הדלפ תייצקורטסנוקמ הללצה תככס     42.01.110
עוציב-ןונכת ללוכ ,C.V.P. תועיריב יוריקו      
סדנהמו לכירדאה רושיאל ףופכ ,ןרציה ידי-לע      

                   80.00 66 טרפ .היצקורטסנוקה ר"מ   
      
טרפ .1 סופיט בא תמגודכ ינקית תוארוה טלש     42.01.120

                    2.00 33 'חי   
      
.3 סופיט בא תמגודכ ינקית תוארוה טלש     42.01.130

                   15.00 43, 53, 93, 04, 14, 44 םיטרפ 'חי   
      
.5 סופיט בא תמגודכ ינקית תוארוה טלש     42.01.140

                    6.00 63, 73, 83 םיטרפ 'חי   
      
      

10.24.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-02   .../047 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     047 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

סדורה ןולמ לומ ףוח 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
טרפ .7 סופיט בא תמגודכ ינקית תוארוה טלש     42.01.150

                    2.00 42 'חי   
      
טרפ .8 סופיט בא תמגודכ ינקית תוארוה טלש     42.01.160

                    4.00 43 'חי   
תונושו תורגסמ תודובע 10.24 כ"הס          

      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  י ר צ ו מ  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
ט"קמ "ןייטשרקא" תמגודכ ץעו ןוטבמ לספס     42.02.010

                    5.00 42 טרפ .ע"ש וא YKS 9801 'חי   
      
תמגודכ מ"ס 091 ךרואב ץעו ןוטבמ לספס     42.02.020
וא ILH-7021 ט"קמ "ריפס - אכירא-םחש"      

                    2.00 62 טרפ .)תוחתלמל( ע"ש 'חי   
      
םתור - אכירא-םחש" תמגודכ ןוטבמ ןותפשא     42.02.030
52 לכימ ללוכ ,ע"ש וא  ILH-2403 ט"קמ "57      

                   10.00 52 טרפ .הטסורינ הסכמו ןוולוגמ חפמ רטיל 'חי   
      
אכירא-םחש" תמגודכ םירק םימ תויפ 4 היזרב     42.02.040
תכירב ללוכ ,ע"ש וא ILH-1532 ט"קמ "ראב -      
תורבחתה ללוכו תתוסמ ןבל ןוטב רמגב ,זוקינ      

                    1.00 32 טרפ .זוקינו םימ ,חתמ רוקמל 'חי   
      
"לפמ - אכירא-םחש" תמגודכ תויפ 2 היזרב     42.02.050
זוקינ תכירב ללוכ ,ע"ש וא ILH-0632 ט"קמ      
תורבחתה ללוכו תתוסמ ןבל ןוטב רמגבו      

                    2.00 95 טרפ .זוקינו םימ רוקמל 'חי   
      
ןונגנמ םע לזרב תקצימ ,בכרל םוסחמ דומע     42.02.060
06 רומ - אכירא-םחש תמגודכ ,ימצע לופיקל      
.לוענמ ללוכו ע"ש וא 8694 ט"קמ "לפקתמ      

                   12.00 12 טרפ 'חי   
ץוח טוהיר ירצומ 20.24 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ץוח טוהיר 24 כ"הס          
קובץ: 14746-02   .../048 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     048 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

סדורה ןולמ לומ ףוח 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ג  ת ו ד ו ב ע  44 ק ר פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
יספ 3 םע ,'מ 2.1 הבוגב תמחלומ תשר רדג     44.01.010

                  160.00 06 טרפ .קוזיח רטמ   
      
ןווליג רובע םירעשו תורדגל ריחמ תפסות     44.01.020

                  190.00 .לופכ ר"מ   
      
העיבצ רובע םירעשו תורדגל ריחמ תפסות     44.01.030

                  190.00 .תימי ר"מ   
תוקעמו תורדג 10.44 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רודיג תודובע 44 כ"הס          
קובץ: 14746-02   .../049 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     049 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

סדורה ןולמ לומ ףוח 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ר ל ( ז ו ק י נ ו  ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
)ף ו ח ה  ם ו ח ת ל  ץ ו ח מ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
תלוספ קוליסו דוסיה ללוכ הפש ינבא קוריפ     51.01.010

                   12.00 .רשואמה םוקמל רטמ   
      
םוקמל תלוספ קוליסו תמייק העסימ רוסינ     51.01.020

                   30.00 .רשואמה רטמ   
      
,םיפוציר ,תוכרדמ ,םישיבכ ,תועסימ קורפ     51.01.030
םוקמל תלוספ קוליסו יבוע לכב ןוטב יחטשמו      

                  120.00 .רשואמה ר"מ   
      

                    2.00 םינוש םיגוסמ תוחוש יסלפמ תמאתה 'חי  51.01.040
      
םימייק תויתשת יווק תקתעה - תויתשת תייצח     51.01.050

                    6.00 03-ב ןיוזמ ןוטב ידי לע םתנגהו 'חי   
קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס          

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
רובע חטשב תימוקמ הביצח וא/ו הריפח     51.02.010

                  580.00 .זוקינ תלעתו םימ ריבעמ ק"מ   
      

                 1200.00 .זוקינ תלעת לש תונפדו תיתש דוביעו קודיה ר"מ  51.02.020
      

                   50.00 .זוקינ תורוניצ לעמ יולימל ירלונרג רמוח ק"מ  51.02.030
רפע תודובע 20.15 כ"הס          

      
ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
קדוהמ ,הנתשמ וא דיחא יבועב 'א גוס עצמ     51.03.010
ריבעמ לעמ  ,ו.ט.ה.ש.א.א .דומ %89 תופיפצל      
טרפמה יפל ,תונולמה שיבכ תייצחב םימ      

                   40.00 .דחוימה ק"מ   
םיעצמ 30.15 כ"הס          

      
ם י ט ל פ ס א  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
5  יבועב )מ"מ 52( 1" טלפסא ןוטב תבכש     51.04.010
ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד טגרגא םע מ"ס      

                   80.00 PG68-10 ר"מ   
      
0.1 רועישב דוסי יופיצל ןמוטיב תיסלומא     51.04.020

                   80.00 ר"מ/ג"ק ר"מ   
םיטלפסא 40.15 כ"הס          

      
      

קובץ: 14746-02   .../050 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     050 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

סדורה ןולמ לומ ףוח 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י פ ו צ י ר  50.15 ק ר פ  ת ת       
      
לע מ"ס 001/02/01 תודימב ןוטבמ ןג ןבא     51.05.010

                   10.00 .ןוטב דוסי ללוכ ,םיעטקב ןוטב דוסי רטמ   
      
לע מ"ס 001/52/71 תודימב ןוטבמ הפש ןבא     51.05.020

                   12.00 .ןוטב דוסי ללוכ ,ןוטב דוסי רטמ   
      
ג"ע מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     51.05.030

                   30.00 מ"ס 4 יבועב לוח תבכש ר"מ   
םיפוציר 50.15 כ"הס          

      
ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
4 גרד 'ג 3 גוס 5 ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.06.010

                   20.00 .קמוע לכבו מ"מ 004 רטוקב 72 י"תל םאתהב רטמ   
      
4 גרד 'ג 3 גוס ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.06.020
לכבו מ"מ 005 רטוקב  72 י"תל םאתהב      

                   40.00 .קמוע רטמ   
      
4 גרד 'ג 3 גוס ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.06.030
לכבו מ"מ 006 רטוקב  72 י"תל םאתהב      

                  330.00 .קמוע רטמ   
      
םינתשמ םירטקבו ןוטבמ זוקינ רוניצ רוביח     51.06.040
תרוקיב/תחוש אתל )מ"ס 06 -ו ,05 ,04(      
םיאתמ םימ רצוע םטא םע ןטלוקל וא ןנכותמ      

                    2.00 .רוניצה לדוגל 'חי   
      
ךותל מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ זוקינ רוניצ תרידח     51.06.050
המיתסו חתפ חודיק תוברל ,תמייק ש"ת ריק      
טרפ יפל ,רוניצה תבכרה רחאל 03-ב ןוטבב      

                    1.00 .תינכותב 'חי   
      
רתאב קוצי ןוטבמ )בלושמ( הטילקו הרקב את     51.06.060
'מ 10.1 לעמ קמועב ,מ"ס 001x021 תודימב      
לזרב תקצימ תשר הסכמ ללוכ ,'מ 2 דעו      

                    5.00 .תוחפל B-521 גוסמ ,מ"ס 06 רטוקב 'חי   
      
מ"ס 001x021 תודימב ינבלמ הרקב את     51.06.070
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 15.1 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ"ס 06 רטוקב ןוטבו לזרב תקצימ      

                    3.00 .תוחפל B-521 'חי   
      
מ"ס 021x021 תודימב ינבלמ הרקב את     51.06.080
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 15.1 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ"ס 06 רטוקב ןוטבו לזרב תקצימ      

                    5.00 .תוחפל B-521 'חי   
      

60.15.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-02   .../051 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     051 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

סדורה ןולמ לומ ףוח 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"ס 041x021 תודימב ינבלמ הרקב את     51.06.090
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 15.1 לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ"ס 06 רטוקב ןוטב לזרב/ןלזרב תקצי      

                    1.00 .תוחפל B-521 'חי   
      
רטוקב  הדלפ תורוניצמ םימ ריבעמ ןקתמ     51.06.100
    "8/3x"23x3 קוצי 04-ב ןייוזמ ןוטב תפיטעב,  
,לזרב תותשר וא/ו תוטומ תוברל תוציחמ ללוכ      
הקעמו ,ןקתמה תיתשב הזר ןוטב ללוכ      
שיבכ תייצחבו ,ןוטב תוציחמ לע תוחיטב      

                    1.00 .114-42 'סמ תינכות יפל ,תונולמה ק"מ   
      

                  750.00 .זוקינה תלעתב סייודמ פר-פיר ןבא ףוציר ר"מ  51.06.110
זוקינ תודובע 60.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)ףוחה םוחתל ץוחמ תוברל( זוקינו הלילס תודובע 15 כ"הס          
קובץ: 14746-02   .../052 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     052 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

סדורה ןולמ לומ ףוח 30 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 ח ו ש  ,ת י פ צ ת  ת ו ר ו נ י צ  10.06 ק ר פ  ת ת       
ם י ח ו ד י ק ו       
      
יפל תיפצת תורוניצ תנקתהו הלבוה ,הקפסא     60.01.010
תויחנה פ"ע םוקימ ,422-42/40 תינכתב טרפ      

                    9.00 חקפמה 'חי   
      
תזוזת הרקב תודוקנ תנקתהו הלבוה ,הקפסא     60.01.020

                    9.00 תוללוסה 'חי   
      
יחודיק לש םימייק תוחוש/םיאת הבוג תמאתה     60.01.030
ןוטב ,רפע תודובע תוברל םוהת ימ תלפשה      
'סמ תוינכות פ"ע ,םישורדה םירמוחהו      

                   10.00 04/24-222,223 'חי   
      
םוהת ימ תלפשה לש םימייק םיחודיק תהבגה     60.01.040
םייקה  חותיפה סלפממ 'מ 0.2 דע הבוגל      
,םישורדה םירמוחו ןוטב ,רפע תודובע תובר      
םירזיבאו תרנצ דויצ ,םיקוריפ ,םיקותינ      
'סמ תוינכותב םיטרפ יפל שדחמ םתבכרהו      

                    4.00 04/24-223,229. 'חי   
      
ילבכו םוהת ימ תלפשה תורוניצ תקתעה     60.01.050
,םימ ,זוקינ תוכרעמ תויצחב םימייק למשח      
וא הקתעה ,רפע תודובע תוברל ןוקירו בויב      
רוביח ,למשח ילבכו םילוורש ,תורוניצ תפלחה      
ריחמה( רזוח יולימו תוכרעמ תקידב ,תוכרעמ      
תודובעל העצהה ךרעמ %5.0 לע הלעי אל      

                    1.00 'פמוק .)ףוחב  
םיחודיקו תוחוש ,תיפצת תורוניצ 10.06 כ"הס          

      
י מ  ת א י צ י  י ו ו ק  ת כ ר א ה  20.06 ק ר פ  ת ת       
ם י ל  ה ל פ ש ה       
      
,EPDH  001-EP ןליתאילופמ תורוניצ     60.02.010
    71-RDS קמוע לכב מ"מ 004 רטוקב 01 גרד  
תורוניצ רוביח .םיה ךותב החנה תוברל      

                  200.00 .רקובמ םינפ ךותיר תטישב רטמ   
      
04-ב ןוטב קולב י"ע תורוניצ תווצק ןוגע     60.02.020
םינבא יולימ תוברל ,םיה ךותב האיציב      
'סמ תינכותב טרפ יפל ,םיה תיעקרקב      

                    1.00 24-410. 'חי   
      
תחנהב ןוטב תולוקשמ י"ע תורוניצ ןוגע     60.02.030
ינפ סלפמל תחתמ מ"מ 004 רטוקב תורוניצ      
'סמ תינכותב טרפ יפל םיידיתעה םימה      

                   50.00 'פמוק .תולוקשמ גוזל ריחמה .124-42/40  
20.06.30 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 14746-02   .../053 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     053 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

סדורה ןולמ לומ ףוח 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תורוניצל מ"מ 004 רטוקב תורוניצ רוביח     60.02.040
קותינו ךותיח תוברל ,ההז רטוקב םימייק      
תוולנה תודובעה לכ ללוכ םימייק תורוניצ      

                    2.00 .העובק הלועפבש תכרעמב 'חי   
      
תנחתמ םיל זוקינ ימ תאיצי תורוניצ תקתעה     60.02.050
תחנה ,םימייק תורוניצ 3 קוריפ ללוכ ,הביאש      
רטוקב RDS-71 01 גרד EPDH תורוניצ 3      
םימייק תורוניצל רוביח ,םישדח מ"מ 523      

                  150.00 .םילטובמ קותינ תוברל רטמ   
םיל הלפשה ימ תאיצי יווק תכראה 20.06 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונוש תודובע 06 כ"הס          
סדורה ןולמ לומ ףוח כ"הס        

קובץ: 14746-02   .../054 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     054 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

  
כ"הס  

תיללכ תונגראתה 10 הנבמ   
  
תונגראתה 10 קרפ    
  
תונגראתה 10.10 קרפ תת     
  
תונגראתה 10 כ"הס    
תיללכ תונגראתה 10 כ"הס   
  
באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 הנבמ   
  
הנכהו רפע תודובע 10 קרפ    
  
םיקוריפו הנכה תודובע 10.10 קרפ תת     
  
הריפח תודובע 20.10 קרפ תת     
  
הללוסה תיתש תודובע 30.10 קרפ תת     
  
השדח תיסרח ןש תיינב 40.10 קרפ תת     
  
הללוסה תינב 50.10 קרפ תת     
  
תושיגנ ליבש/םוריח ךרד 60.10 קרפ תת     
  
ןוטב תודוסיל רפע תודובע 70.10 קרפ תת     
  
הנכהו רפע תודובע 10 כ"הס    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
םוטיא 10.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 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    
  
הרקב יאתו םיליבומ,תוריפח 10.80 קרפ תת     
  
הנזה תוחולו םיכילומ 20.80 קרפ תת     
  
הרואת 30.80 קרפ תת     

 
קובץ: 14746-02   .../055 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     055 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

  
כ"הס  

םירזיבא 60.80 קרפ תת     
  
תונוש 80.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
  
שרח תורגנ 02 קרפ    
  
ץע תודובע 10.02 קרפ תת     
  
שרח תורגנ 02 כ"הס    
  
םיימורט ןוטב ינינב 12 קרפ    
  
םיימורט םינבמ 10.12 קרפ תת     
  
םיימורט ןוטב ינינב 12 כ"הס    
  
יפונ חותיפ תודובע 04 קרפ    
  
תוריקו הינב תודובע 10.04 קרפ תת     
  
ףוצירו הפש ינבא ,תוגרדמ 20.04 קרפ תת     
  
תורגסמ תודובע 30.04 קרפ תת     
  
יפונ חותיפ תודובע 04 כ"הס    
  
ץוח טוהיר 24 קרפ    
  
תונושו תורגסמ תודובע 10.24 קרפ תת     
  
ץוח טוהיר ירצומ 20.24 קרפ תת     
  
ץוח טוהיר 24 כ"הס    
  
רודיג תודובע 44 קרפ    
  
תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת     
  
רודיג תודובע 44 כ"הס    
  
)ףוחה םוחתל ץוחמ תוברל( זוקינו הלילס תודובע 15 קרפ    
  
קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת     
  
רפע תודובע 20.15 קרפ תת     
  
םיעצמ 30.15 קרפ תת     
  
םיטלפסא 40.15 קרפ תת     

 
קובץ: 14746-02   .../056 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     056 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

  
כ"הס  

םיפוציר 50.15 קרפ תת     
  
זוקינ תודובע 60.15 קרפ תת     
  
)ףוחה םוחתל ץוחמ תוברל( זוקינו הלילס תודובע 15 כ"הס    
  
תונוש תודובע 06 קרפ    
  
םיחודיקו תוחוש ,תיפצת תורוניצ 10.06 קרפ תת     
  
םיל הלפשה ימ תאיצי וק 20.06 קרפ תת     
  
תונוש תודובע 06 כ"הס    
באלק ודרנואל ןולמ לומ ףוח 20 כ"הס   
  
סדורה ןולמ לומ ףוח 30 הנבמ   
  
הנכהו רפע תודובע 10 קרפ    
  
םיקוריפו הנכה תודובע 10.10 קרפ תת     
  
הריפח תודובע 20.10 קרפ תת     
  
הללוסה תיתש תודובע 30.10 קרפ תת     
  
השדח תיסרח ןש תיינב 40.10 קרפ תת     
  
הללוסה תינב 50.10 קרפ תת     
  
תושיגנ ליבש/םוריח ךרד 60.10 קרפ תת     
  
ןוטב תודוסיל רפע תודובע 70.10 קרפ תת     
  
הנכהו רפע תודובע 10 כ"הס    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
םוטיא 10.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
םימ יווק 10.70 קרפ תת     
  
זוקינו בויב יווק 20.70 קרפ תת     
  
האורבת ינקתמ 70 כ"הס    

 
 
 
 

קובץ: 14746-02   .../057 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

23/04/2014
דף מס':     057 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

  
כ"הס  

למשח תודובע 80 קרפ    
  
הרקב יאתו םיליבומ,תוריפח 10.80 קרפ תת     
  
הנזה תוחולו םיכילומ 20.80 קרפ תת     
  
הרואת 30.80 קרפ תת     
  
תוקראה 40.80 קרפ תת     
  
םירזיבא 50.80 קרפ תת     
  
ץוח תרואת 60.80 קרפ תת     
  
תונוש 70.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
  
שרח תורגנ 02 קרפ    
  
ץע תודובע 10.02 קרפ תת     
  
שרח תורגנ 02 כ"הס    
  
םיימורט ןוטב ינינב 12 קרפ    
  
םיימורט םינבמ 10.12 קרפ תת     
  
םיימורט ןוטב ינינב 12 כ"הס    
  
יפונ חותיפ תודובע 04 קרפ    
  
תוריקו הינב תודובע 10.04 קרפ תת     
  
ףוצירו הפש ינבא ,תוגרדמ 20.04 קרפ תת     
  
תורגסמ תודובע 30.04 קרפ תת     
  
יפונ חותיפ תודובע 04 כ"הס    
  
ץוח טוהיר 24 קרפ    
  
תונושו תורגסמ תודובע 10.24 קרפ תת     
  
ץוח טוהיר ירצומ 20.24 קרפ תת     
  
ץוח טוהיר 24 כ"הס    
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מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

23/04/2014
דף מס':     058 רהוז ימחב םיירוביצה םיפוחב תוללוסה תהבגה

  
כ"הס  

רודיג תודובע 44 קרפ    
  
תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת     
  
רודיג תודובע 44 כ"הס    
  
)ףוחה םוחתל ץוחמ תוברל( זוקינו הלילס תודובע 15 קרפ    
  
קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת     
  
רפע תודובע 20.15 קרפ תת     
  
םיעצמ 30.15 קרפ תת     
  
םיטלפסא 40.15 קרפ תת     
  
םיפוציר 50.15 קרפ תת     
  
זוקינ תודובע 60.15 קרפ תת     
  
)ףוחה םוחתל ץוחמ תוברל( זוקינו הלילס תודובע 15 כ"הס    
  
תונוש תודובע 06 קרפ    
  
םיחודיקו תוחוש ,תיפצת תורוניצ 10.06 קרפ תת     
  
םיל הלפשה ימ תאיצי יווק תכראה 20.06 קרפ תת     
  
תונוש תודובע 06 כ"הס    
סדורה ןולמ לומ ףוח 30 כ"הס   

 
  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %81    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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