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

21/07/2014 זרכמ
דף מס':     001 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

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  
      
תרזחהו הדובע םויס רחאל רתא קוריפ     01.01.020

                    1.00 'פמוק .ותומדיקל חטשה  
      
ינזאמ לש הקוזחתו לועפת ,הנקתה ,הקפסא     01.01.030
קרפב תורדגה י"פע הוולנ דויצ ללוכ ,רשג      
טרפמה לש 52.00 ףיעס תומדקומ  "00"      
קפוסי - הליקש תכרעמ שאר ללוכ אל( דחוימה      

                    2.00 'פמוק .)ןימזמה י"ע  
תונגראתה 10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונגראתה 10 כ"הס          
תיללכ תונגראתה כ"הס        

קובץ: 14746-04   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     002 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ 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       
      

                    1.00 'פמוק .תויעקרק-תת תויתשת רותיאו שושיג 01.01.040
      
טרפמב ראותמה יפל ,ףוחה חטש יוקינ     01.01.050

                20000.00 .דחוימה ר"מ   
      
םתרימש רובע םינקתמ קוריפל תפסות     01.01.060

                    1.00 'פמוק .רזוח שומישל  
      
גוסמ ןוטב תורוגח וא/ו הפש ינבא קורפ     01.01.070

                  365.00 .והשלכ רטמ   
      
טילונרג וא/ו ןיוזמ ןוטב וא/ו ןוטב יחטשמ קורפ     01.01.080

                   20.00 .והשלכ יבועב ,ןוטבה תרוגח תוברל ר"מ   
      

                  550.00 .והשלכ גוסמ םיפוציר קורפ ר"מ  01.01.090
      
יבועב ,לסרודכ שרגמ לש טלפסא חטשמ קורפ     01.01.100

                  600.00 .והשלכ ר"מ   
      
לסרודכה שרגממ טרופס ינקתמ לש קורפ     01.01.110

                    4.00 .רשואמ תלוספ רתאל םיוניפו 'חי   
      
תוברל ,תולודג תוישמש לש  קורפ     01.01.120
תלוספ רתאל  םיוניפו םקמע לכל תודוסיה      

                   12.00 .רשואמ 'חי   
      
תוברל ,תונטק תוישמש לש קורפ     01.01.130
תלוספ רתאל םיוניפו םקמע לכל תודוסיה      

                   34.00 .רשואמ 'חי   
      
ךותב תואצמנה םינוש םיגוסמ תוככס קורפ     01.01.140

                    2.00 .רשואמ תלוספ רתאל  יוניפו םימה 'חי   
      
תוכרעמ תוברל ,ליצמ תכוס לש קורפ     01.01.150
רתאל  םיוניפו םקמע לכל תודוסיהו תיתשת      

                    1.00 .רשואמ תלוספ 'חי   
      
שומיש ךרוצל םתנסחאו םיטלש לש קורפ     01.01.160

                    1.00 .רזוח 'חי   
      
קותינ ללוכ ,תוינוציח תוחלקמ לש קורפ     01.01.170
רתאל  םיוניפו םימה תכרעמ לש רקובמ      

                    1.00 .רשואמ תלוספ 'חי   
      
תלוספ רתאל  ויוניפו תובגמל ןקתמ לש קורפ     01.01.180

                    1.00 .רשואמ 'חי   
      

10.10.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-04   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     003 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
תוכרעמ תוברל םירק םימ ןקתמ לש קורפ     01.01.190

                    1.00 .רשואמ תלוספ רתאל  ויוניפו תיתשתה 'חי   
      
תוברל םיילגר תפיטשל ןקתמ לש קורפ     01.01.200
תלוספ רתאל  ויוניפו תיתשתה תוכרעמ      

                    1.00 .רשואמ 'חי   
      
)תשר ,ץע ,תכתמ( םינוש םיגוסמ תורדג קורפ     01.01.210
.םקמוע לכל תודוסיהו םידומעה תוברל      
תואצמנה תורדג םג םיללוכ ריחמהו הדובעה      

                  120.00 .םיה ךותב ןקלחב רטמ   
      
לספס ,ןותפשא( והשלכ גוסמ ץוח טוהיר קורפ     01.01.220

                    5.00 .רשואמ תלוספ רתאל  םיוניפו )ב"צויכו 'חי   
      
,םינוש םיגוסמ הרקב יאת הבוג תמאתה     01.01.230
ללוכ ,שורד הבוג לכלו הכמנה וא/ו ההבגה      

                    4.00 .ןוראוצה לש שדחמ הינבו קורפ ךרוצה תדימב 'חי   
      
תיעקרק תת וא/ו לע היקשה תרנצ קורפ     01.01.240

                    1.00 'פמוק .רשואמ תלוספ רתאל  היוניפו  
      

                  300.00 .השרומ רתאל תלוספה יוניפו היחמצ תרסה ר"מ  01.01.250
      

                    6.00 .םיצע תקתעהו תריקע 'חי  01.01.260
      
שביב עוציבל תימוקמ םוהת ימ תלפשה     01.01.290

                    1.00 'פמוק .היצקורטסנוק תודוסי  
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       
      
רזוח שומישו הללוסה תיתש חטש ףושיח     01.02.010

                 2000.00 .יוקינה רחאל לוחב ר"מ   
      

                  200.00 .ףוחב תיללכ הריפח ק"מ  01.02.020
      

                  200.00 .הכירבה ימ ךותב תוריפח ק"מ  01.02.030
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      

                 2000.00 .ו.ט.ה.ש.א.א ר"מ   
הללוסה תיתש תודובע 30.10 כ"הס          

      
      

קובץ: 14746-04   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     004 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל ל ו ס ה  ת י נ ב  50.10 ק ר פ  ת ת       
      
ילמיסקמ ריחמ( הכירבה ימ ךותב יולימ      01.05.010

                24500.00 .)ח"ש 54  - הז ףיעסל ןוט   
      
ריחמ( השביה חטשב םימה סלפמ לעמ יולימ     01.05.020

                26500.00 .)ח"ש 05 - הז ףיעסל ילמיסקמ ק"מ   
      

                 3500.00 .מ"ס 02 יבועב לוח רוזיפו הלבוה ,הקפסא ק"מ  01.05.030
הללוסה תינב 50.10 כ"הס          

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

                 1760.00 ר"מ/'ג 004 לקשמב ליטסקטואיג תועירי ר"מ  01.06.010
      
תוברל מ"ס 03/05/02 תודימב תינורבח ןג ןבא     01.06.020

                  600.00 ןוטב תנעשמו דוסי רטמ   
      
הירסיק גוסמ תובלתשמ םינבאב ףוציר     01.06.030

                 1500.00 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

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

                 1500.00 .ע"ש ר"מ   
      
.דומ %89 תופיפצל ךרדה תיתש קודיה     01.06.060

                 1800.00 .והטשאא ר"מ   
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

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

                   60.00 הדימ לכב ,מ"ס 051 ק"מ   
      

                  800.00 םינוש םיחטשמל הריפח ק"מ  01.07.030
      

                 1000.00 הריפחה תיתשת קודיה ר"מ  01.07.040
      
52 לש תובכש יתשב קדוהמ 'א גוס עצמ     01.07.050
תופיפצהמ %89 לש תופיפצל א"כ מ"ס      

                  500.00 תיברימה ק"מ   
ןוטב תודוסיל רפע תודובע 70.10 כ"הס          

      
      
      

הנכהו רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     005 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

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

                  325.00 מ"ס 5 יבועב 51-ב הזר ןוטב ר"מ  02.01.010
      

                  125.00 םיכמות תוריקב 03-ב ןוטב ק"מ  02.01.020
      

                   25.00 םידדוב תודוסיב 04-ב ןוטב ק"מ  02.01.030
      

                   50.00 םיכמות תוריק ילגרב 04-ב  ןוטב ק"מ  02.01.040
      
םירשי ,םינוש םייבועב םיחטשמב 04-ב ןוטב     02.01.050

                  140.00 םיעפושמו ק"מ   
      

                   70.00 מ"ס 03 יבועב םיכמות תוריקב 04-ב ןוטב ק"מ  02.01.060
      

                  300.00 תוריקל םירבוחמ 3X03X03 םינתיוז רטמ  02.01.070
      
םינומט SHR 5.08.08 םינוולוגמ הדלפ ידומע     02.01.080

                  100.00 ןוטב תודוסיב 'חי   
      

                    2.00 הדימ לכב תורוגחו תורוקב ןוטב ק"מ  02.01.090
      
דחוימה טרפמה יפל הרוצו הדימ לכב םייוביע     02.01.100

                    4.00 .תוינכותהו ק"מ   
      

                   30.00 .תוינכותהו דחוימה טרפמה יפל תוגרדמ יננש רטמ  02.01.110
      
לכירדאה תשירד יפל ןוטבה ינפ דוביע     02.01.120

                   30.00 )'דכו ץוריח ,קוריס ,רטפוקילה תקלחה( ר"מ   
      

                  600.00 תומוטק תוניפ רטמ  02.01.130
      

                   23.00 רטוק לכב םיעלוצמ ןויז תוטומ ןוט  02.01.140
      
קבדב יולמו יוקנ ,מ"מ 01 רטוקב םירוח חודק     02.01.150

                   10.00 תוינכתה יפל עוצב ,יסקופא 'חי   
      
הגרבה תוטומ לש ןוטבב הנמטהו תקפסא     02.01.160

                   10.00 4/3" רטוקב 'חי   
      
פוט הקיס תחירמו ויוקינ ,ןוטבה ינפ סופסיח     02.01.170

                    2.00 EC-110 ר"מ   
      
,םיכמות תוריק לש םינוילעה םינפה דוביע     02.01.180

                  300.00 עופישב רטמ   
      

                   15.00 סקלפ הקיסב יולמו ןוטבב םיצירח רוסינ רטמ  02.01.190
      
      

10.20.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-04   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     006 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
תוניפ ,רפתה דוביע ,תוריקב םירפת עוציב     02.01.200

                   70.00 תומוטק רטמ   
      
םירתא תכתמ ירזיבא וא תוקטלפ תנמטה     02.01.210

                   50.00 ןוטבה ךותב ג"ק   
ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     007 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ 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

                 1500.00 םיפצרמ ר"מ   
      
םייכנא םיחטשמו תודוסי םיכמות תוריק םוטיא     05.01.020

                  500.00 םירחא ר"מ   
      

                   70.00 םייכנא םירפת םוטיא רטמ  05.01.030
      

                   20.00 923 'כתב טרפה יפל םימ יאצומ 'חי  05.01.040
םוטיא 10.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     008 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ 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     07.01.014
ןנכותמ רוניצ םע אוהש גוס לכמ      

                    1.00 'פמוק .מ"מ 36 רטוקב בלוצמ ןליתאילופמ  
      
061 דע רטוקב םייק ףוגמ/םימ וקל תורבחתה     07.01.015
ןנכותמ  רוניצ  םע  אוהש גוס לכמ מ"מ      
םואתב ,מ"מ 011  רטוקב בלוצמ ןליתאילופמ      

                    1.00 'פמוק ."תורוקמ" תרבח רושיאבו  
      
ללוכ 1" רטוקב הייקשה 'עמ שארל תורבחתה     07.01.080

                    1.00 'פמוק .םישרדינה םיחפסהו תודובעה לכ  
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 02 רטוקב רוניצ     07.01.130
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 42 גרד רוחש      

                    5.00 'פמוק .'מ  
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 23 רטוקב רוניצ     07.01.145
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 42 גרד רוחש      

                   45.00 .'מ רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 04 רטוקב רוניצ     07.01.146
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 42 גרד רוחש      

                   80.00 .'מ רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 05 רטוקב רוניצ     07.01.150
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 51 גרד רוחש      

                   40.00 .'מ רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 011 רטוקב רוניצ     07.01.160
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 51 גרד רוחש      

                  190.00 .'מ רטמ   
      
תינוציח הפיטע םע הדלפ רוניצמ לוורש     07.01.220
טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
םע 'מ 0.1 דע קמועב עקרקב  םיחנומ ,טנמצ      

                   10.00 .23/5" ןפוד יבוע ,3" רוניצה רטוק ,לוח תפיטע רטמ   
      

                    2.00 1" רטוקב ינוסכלא זרב 'חי  07.01.230
      
05 ימינפ רטוק ,תוימורט תוילוחמ ףוגמל את     07.01.240
.ב.ב  הסכמ םע מ"ס 57 דע קמועבו ,מ"ס      

                    2.00 .ץצח תפצרו 51A, ןיממ ,מ"ס 04 רטוק 'חי   
      
4" רטוקב ףקז ,ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה     07.01.250

                    2.00 .)הריבש ןקתמ ללוכ( 'חי   
      
      

10.70.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-04   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     009 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
"םגא" תרצות ,םייניע תפיטשל םורח תכרעמ     07.01.260

                    2.00 .ע"ש וא 'חי   
      
םיפוגמ ,4" ח"זמ ללוכ 4" הדידמ תכרעמ     07.01.270
.4" רטוקב תרנצ יעטקו םימ דמ ,4" רטוקב      

                    1.00 'פמוק ."תורוקמ" תרבח רושיאבו םואתב  
      
דמ ,2" רטוקב םיפוגמ  ללוכ 2" הדידמ תכרעמ     07.01.280
.2" רטוקב תרנצ יעטקו 5.1" רטוקב םימ      

                    1.00 'פמוק ."תורוקמ" תרבח רושיאבו םואתב  
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     07.02.020
מ"מ 011 רטוק  )01 גרד(  "RDS-71" גוסמ      

                   50.00 .'מ 57.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     07.02.035
מ"מ 061 רטוק  )01 גרד(  "RDS-71" גוסמ      

                  125.00 .'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     07.02.040
,מ"מ 061 רטוק )01 גרד(  "RDS-71" גוסמ      
57.1 דע 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      

                   20.00 .'מ רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     07.02.050
,מ"מ 061 רטוק )01 גרד( "RDS-71" גוסמ      
52.2 דע 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      

                   25.00 .'מ רטמ   
      
ימינפ רטוקב תויתשורח תולוגע הרקב תוחוש     07.02.080
,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ןוטבמ מ"ס 08      

                   13.00 'פמוק .'מ 52.1 דע קמועב  
      
ימינפ רטוקב תויתשורח תולוגע הרקב תוחוש     07.02.090
,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ןוטבמ מ"ס 001      

                    1.00 'פמוק .'מ 57.1 קמוע דעו 'מ 62.1 -מ קמועב  
      
ימינפ רטוקב תויתשורח תולוגע הרקב תוחוש     07.02.100
,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ןוטבמ מ"ס 001      

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

                    4.00 'פמוק .'מ 52.1 דע קמועב  )לוח תדרפה( עוקיש את 07.02.160
      
קמועב םיכנ תחלקמו ףוח תחלקמ הטילק את     07.02.161

                    4.00 'פמוק .מ"ס 08 רטוקב 'מ 08.0 דע  
20.70.20 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 14746-04   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     010 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
רוניצ םע םייק אתל תורבחתיה  רובע תפסות     07.02.165

                    1.00 'פמוק .אוהש קמועו רטוק לכב שדח  
      
תרצות אמגודל הייזרב תנקתהו תקפסא     07.02.210

                    1.00 .ע"ש וא "וטסרפ" 'חי   
      
םיה תיעקרקל בויב רוניצ טרפ תבכרהו רוצי     07.02.220

                    9.00 'פמוק .ןייוזמ ןוטב תויבוק יתש ללוכה  
      
תינוציח הפיטע םע הדלפ תורוניצמ לוורש     07.02.230
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     07.02.240

                  130.00 .01 גרד רוחש בלוצמ ןליתאילופ רטמ   
      
יושע מ"מ 011 רטוקב )הקינס וק(  רוניצ     07.02.250
םיחפס תוברל 51 גרד רוחש בלוצמ ןליתאילופ      

                  170.00 .'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
ללוכ בויבל הביאש תנחת תנקתהו הקפסא     07.02.260
ש"קמ 51 לש הקיפסב תובאשמ 2 לש ךרעמ      
,ש"קמ 02 לש הקיפסב הסרגמ ,'מ 01 הבוגל      

                    1.00 'פמוק .ק"מ 03 חפנב םוגיא רוב  
      

                    1.00 'פמוק .ץחל תריבש את 07.02.270
      
מ"מ 061 רטוקב םיל בויב םורח תשילג וק     07.02.280
גוסמ  לועיתו בויבל EPDH ןליתאילופ יושע      

                  170.00 .)01 גרד(  "RDS-71" רטמ   
      

                   50.00 23/5" .ד.ע 01"  רטוקב יקפוא חודיק רטמ  07.02.290
זוקינו בויב יווק 20.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     011 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ 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       
      
,ת ר נ צ  ,ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  10.80 ק ר פ  ת ת       
.ם י ק ו ר י פ ו  ם י ל ב כ  ,ם י ל י ב ו מ       
      
תודימב םילבכ תלעת תביצח וא/ו הריפח     08.01.010
,קמוע מ"ס 001 ,בחור מ"ס 06 דע תוילמינימ      
,יעלס ,יננג חטשב .םיידיב וא/ו םילכב      
דופיר ללוכ ריחמה ןוטבב וא שיבכב ,הכרדמב      
םולשת ללוכ( הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו      
טרס ,)תוקידב עוציב ןיגב תרשואמ הדבעמל      
תרזחהו הריפח יפדוע קוליס ,ינקית ןומיס      

                  490.00 .חקפמה לש ונוצר תועיבשל ותומדקל בצמה רטמ   
      
לש הביצח וא/ו הריפח תבחרה רובע תפסות     08.01.020
לש בחורל םדוק ףיעסב רומאכ םילבכ תלעת      
הנתומ עוציב(  .םיידיב וא/ו םילכב מ"ס 08 דע      

                   30.00 )בתכב שארמ להנמה רושיאב רטמ   
      
לש הביצח וא/ו הריפח תקמעה רובע תפסות     08.01.030
לש קמועל םדוק ףיעסב רומאכ םילבכ תלעת      
הנתומ עוציב( .םיידיב וא/ו םילכב מ"ס 051 דע      

                   50.00 )בתכב שארמ להנמה רושיאב רטמ   
      
הריפח ללוכ ןוטב וא/ו טלפסא שיבכ תחיתפ     08.01.040
בחורב עקרק גוס לכב הלעת תביצח וא/ו      
ללוכ מ"ס 021 -מ תחפי אלש קמועבו שורדה      
ינפמ מ"ס 8 דע הבוגב הזר ןוטב תבכש      
,טלפסא ןוקית ,םיילושה בחור ללוכ טלפסאה      
,טלפסאה תקפסא ללוכ שרדנה בחורב ןוטב      
תויחנה יפל ןיקת בצמל שיבכה תרזחה ,ןוטבה      
רמגב רמוחה ףדוע קוליסו חקפמה תושירדו      

                   25.00 .תוינכותהו טרפמל םאתהב לכה הדובעה רטמ   
      
תבלתשמ ןבאמ ליבש / הכרדמ ןוקיתו החיתפ     08.01.050
הביצח הריפח ללוכ תורוניצ תחנה ךרוצל      
יפלו ותומדקל בצמה תרזחהו הלעתה  יולימו      

                   25.00 .עוציב טרפ רטמ   
      
תווצק ךותיח הלבוה ללוכ YX2N גוסמ לבכ     08.01.090
.יפוס רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו      

                   50.00 .ר"ממ 3*61 ךתחב לבכ רטמ   
      
תווצק ךותיח הלבוה ללוכ YX2N גוסמ לבכ     08.01.100
.יפוס רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו      

                  490.00 .ר"ממ 3*01 ךתחב לבכ רטמ   
      
תווצק ךותיח הלבוה ללוכ YX2N גוסמ לבכ     08.01.110
.יפוס רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו      

                   50.00 .ר"ממ 3*6 ךתחב לבכ רטמ   
      

10.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-04   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     012 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
תווצק ךותיח הלבוה ללוכ YX2N גוסמ לבכ     08.01.130
.יפוס רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו      

                  100.00 .ר"ממ3*5.2 ךתחב לבכ רטמ   
      
ר"ממ 53 ךתחב רוזש יולג תשוחנ ךילומ     08.01.140
לבכל ליבקמבו הריפחב הנקתהל דעוימה      
לבכ ילענ תנקתה לולכי ריחמה .למשח      

                  490.00 .םישרדנה רזעה ירמוח לכו םימיאתמ רטמ   
      
91 רטוקב "דלוורפוק" הקראה תדורטקלא     08.01.170
ןוטב תכירב ללוכ תוחפל 'מ 3 ךרואב ,מ"מ      
הסכמ םע מ"ס 06 קמועבו מ"ס 06 רטוקב      
    521B ידיג רוביח ללוכ ריחמה .984 י"ת יפל  

                    9.00 .DLEWDAC תטישב הקראה 'חי   
      
הקלח ןפוד םע יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.01.190
טוח ללוכ מ"מ 05 רטוקב "םונגמ" םגד םינפבמ      
רוניצה .מ"מ 8 רטוקב רוזש ןוליינמ הכישמ      

                  490.00 .הרואתה ףוג סיסבמ טולבי רטמ   
      
הריפחב ,מ"מ 32 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ     08.01.200

                   50.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ רטמ   
      
הריפחב ,מ"מ 92 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ     08.01.210

                   50.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ רטמ   
      
י"ת יפל 521B הסכמ םע םילבכל רבעמ את     08.01.250
תימוקמה תושרה למס םע הדלפ תקיצימ 984      
,הסכמב םיעבטומ תכרעמה גוס יפל בותיכו      
מ"ס 08 רטוקב אתה .טרפ תינכות לכה      
ההבגה ןוראווצ םע ,מ"ס 571 דע קמועבו      
ילזרב םע ןוטב תרוגח תקיציו ךרוצה תדימבמ      

                   23.00 .תוינכתהו טרפמל םאתהב לכה .'וכו ןויז 'חי   
      
תרדחה ללוכ םוירלוסב םייק חולל תורבחתה     08.01.280
תוברל םירזיבאה אתל דעו דוסיה ךרד לבכה      
ירושרש לוורש תסנכה ,הביצח וא/ו הריפח      
ןוטב ינוקיתו םייק דוסיב רטוק מ"מ 08 ףסונ      
םיאתמ םייק שגמב יזפ תלת ת"מאמ תפסותו      
תופעתסהבו הדימב( רתוי ןטקה לבכה ךתחל      

                    1.00 'פמוק .)לבכה ךתח חטשב םידרוי  
      
רוזאל ןנכותמ רוזאב םייק הרואת את תקתעה     08.01.320
םילבכ תכראה תוברל, תננכותמ הכרדמ      
תמאתה תוברלו םימייק םיילמשח םירוביחו      

                    1.00 .תננכותמ הכרדמ הבוגל אתה הסכמ הבוג 'חי   
      
      
      

10.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-04   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     013 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
,למשח קותינ ללוכ םייק יעקרק תת לבכ קוריפ     08.01.330
שדח םוקמב ותלחשהו 'וכו םירוביח קוריפ      
וא/ו עוציב יבלשל םאתהב חטשה םוחתב      
תויחנהל םאתהב ןימזמה תושרל ותרזחה      

                    1.00 'פמוק .להנמה  
.םיקוריפו םילבכ ,םיליבומ ,תרנצ ,למשח תויתשת 10.80 כ"הס          

      
.ד ו י צ ו  ם י ר ז י ב א  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
DEL תייגלונכטב  עקרקב עוקש הרואת ףוג     08.02.040
ןיוולק 0084 לש  ןווג תמרב הראה ירטמיסא      
ידימ ARRET DEL םגד , ןימזמה רושיא פ"ע      
ללוכ ,רשואמ ע"ווש וא רדיירש תרבח תרצות      
ירמוחו ירזיבאה ,תודובעה לכו ילרגטניא דויצ      

                   40.00 תמלשומ הנקתהל רזע 'חי   
      
ללוכ תינכות פ"ע רתאב הנקתהל למשח חול     08.02.050
ךרעמ תלעפהל ,שרדנה לכו םיגרב ןוטב דוסי      
ישאר קספמ ללוכ ,רתאל למשחהו הרואתה      
מ"ס 06 תודימב תכתמ חול ,רפמא 04 ז"פת      
ללוכ ,מ"ס 04 קמוע ,מ"ס 04 בחור ,הבוג      
ינוציח םוריח קספמו ,ילרגטניא הליענ לוענמ      
שרדנה לכ תא ללוכ חולה ,חולה תלד לע      
אלמ ןפואב דויצה לכו םיקדהמ יספ ,םיקספמ      

                    1.00 .האלמ הלעפהל דע 'חי   
      
תגרדב ליצמה גג לע הנקתהל הזירכ תכרעמ     08.02.060
טוויח ללוכ תימוקמ הלעפהל ,66PI  תומיטא      

                    1.00 .למשח תקפסהו 'חי   
.דויצו םירזיבא 20.80 כ"הס          

      
.ל מ ש ח  ת ק י ד ב  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןקתמ תקידבל קדוב למשח סדנהמ תקידב     08.03.070
ללוכ ,למשחה קוח יפ לע הרואתהו למשחה      
םע ןקתמה לש הקידבו םושיר תדועת תריסמ      
ןקתמה רוביחל רושיאו הקידבה תואצות      
עוציבו ולגתיש םיוקילה לכ ןוקית ללוכ .חתמל      
הניקת האצות תלבקל דע תרזוח הקידב      
סדנהמה .למשחה ןקתמל רוביחל רושיאו      

                    1.00 'פמוק .להנמה י"ע רשואי  
.למשח תקידב 30.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     014 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג נ  02 ק ר פ       
      
)"ק ד "( ץ ע  י ח ט ש מ  10.02 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,שדח האפיא ץעמ )"קד"( ץע יחטשמ     20.01.010
ירזיבאו היצנגרפמיא ,ןרוא ץע תייצקורטסנוק      
תפצר יבג-לע םינקתומ ,613 הטסורינמ רוביח      

                  900.00 01 טרפ .)דרפנב תדדמנה( ןוטב ר"מ   
      
ךותב ,שדח ינוגהמ ץעמ )"קד"( ץע יחטשמ     20.01.020

                   25.00 ,11 21 םיטרפ .םימה ר"מ   
      
םיילוש רובע )"קד"( ץע יחטשמל תפסות     20.01.030

                  140.00 .האפיא ץעמ םיהבגומ רטמ   
      
טרפ .האפיא ץעמ מ"ס 04*11 ךתחב תוגרדמ     20.01.040

                   40.00 09 רטמ   
      
2 ,'מ 8.2*8.2 םינפ תודימב ליצמ תכוס     20.01.050
טרפב טרופמה לכ תא תללוכה ,ץעמ ,תומוק      
יאנתל המאתה יבגל תוברל ,דחוימה טרפמבו      

                    1.00 'פמוק B61 ,A61 טרפ .חלמה םי  
      
טרפ .ןרוא ץע תוחולו היצקורטסנוקמ תוחתלמ     20.01.060

                    2.00 'פמוק 13  
)"קד"( ץע יחטשמ 10.02 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שרח תורגנ 02 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     015 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ 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 6 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
"ןענכ" אכירא-םחש תמגודכ ,החתלמו םיכנ      
טרופמכ תופסות ללוכ ,ILH-0587 ט"קמ      
"תירכרוכ" יופיח ,דחוימה טרפמבו טרפב      

                    1.00 'פמוק 81 טרפ .הנקתהו הלבוה ,םיינוציחה תוריקל  
      
תמגודכ ,"באומ" םיתוריש הנבמל הלוגרפ     21.01.030

                    2.00 71 טרפ .ILH-0887 ט"קמ אכירא-םחש 'חי   
םיימורט םינבמ 10.12 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיימורט ןוטב ינינב 12 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     016 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ 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  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
3 יבועב םיימורט םיטנמלאב ןוטב תוריק יופיח     40.03.030
."תרסונמ תיפוח ןייטשרקא" תמגודכ ,מ"ס      

                   40.00 20 טרפ ר"מ   
      
ןווגב 'תיז ריב' ןבאמ מ"ס 03*01 ךתחב גניפוק     40.03.040

                   80.00 27 טרפ .הבטומ דוביעבו רפרפא-בוהצ רטמ   
      
מ"ס 01 יבועב יזפרט )גניפוק( שאר ךבדנ     40.03.060
תיז ריב' ןבאמ ,מ"ס 53/04*03 תודימבו      

                   20.00 20 טרפ .הבטומ דוביעב 'הבוהצ 'חי   
      
3-ב ,םילוגע וא/ו םירשי תוריק יבג-לע ץוח חיט     40.03.070
+ רשיימ חיט + תיטנמצ הצברה ללוכ ,תובכש       
ריקומרת" תמגודכ הזתהב שימג ילירקא יופיצ      
י"פע םינווגבו הרוטסקטב ,"011 תירוצ -      
.)ןבל טנמצ סיסב לע ללוכ( לכירדאה תריחב      

                  300.00 .10 ,27 םיטרפ ר"מ   
תוריקו הינב תודובע 30.04 כ"הס          

      
ה פ ש  י נ ב א  ,ת ו ג ר ד מ  60.04 ק ר פ  ת ת       
ף ו צ י ר ו       
      
תמגודכ מ"ס 02x03x05 תודימב הפש ןבא     40.06.010
רמגב ,4412 ט"קמ "תשטלוטמ" ןייטשרקא      
בגו דוסי ללוכ ,רופא טינרג ןווגב ןוטסרקא      

                  470.00 70 טרפ .ןוטב רטמ   
      
תמגודכ מ"ס 05*03*52 תודימב הפש ןבא     40.06.020
,26822 ט"קמ "תעפושמ הבחר"" ןייטשרקא      
דוסי ללוכ ,רופא טינרג ןווגב ןוטסרקא רמגב      

                   10.00 80 טרפ .ןוטב בגו רטמ   
      
,קלח רמגב מ"ס 02 יבועב ןיוזמ ןוטב יחטשמ     40.06.030

                   30.00 50 טרפ .זוקינל םיעופיש םע ר"מ   
      
ןוטב רמגב מ"ס 02 יבועב ןיוזמ ןוטב יחטשמ     40.06.040

                   40.00 .60 טרפ .זוקינל םיעופיש םע ,קורס ר"מ   
ףוצירו הפש ינבא ,תוגרדמ 60.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

יפונ חותיפ תודובע 04 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     017 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
עקרק חוחית תללוכ הדובעה .עקרקה תרשכה     41.01.010
דוביע ,תוחפל מ"ס 03 קמועל תמייקה תיתשה      
לוקיס ,יוקינ ,הקמוע לכל תאבומה עקרקה      

                  400.00 .יפוס יננג רושיו ר"מ   
      
הרבדהל דע ,סוסיר י"ע םיבשע תרבדה     41.01.020

                  400.00 .םיסוסירה רפסמב תולת אלל ,תטלחומ ר"מ   
      
,רשואמ רוקממ קרופמ יעבט טסופמוקב לוביז     41.01.030
בוברע וא/ו מ"ס 01 קמועל הענצה ללוכ      
םנודל ק"מ 02 תומכב ,ץעל העיטנ רוב תמדאב      

                   15.00 82 טרפ י"פע ץעלו ק"מ   
      
קמועל הענצה ללוכ ,יטיא רורחשל ןשדב ןושיד     41.01.040
,ץעל העיטנ רוב תמדאב בוברע וא/ו מ"ס 01      

                    0.90 82 טרפ  י"פע ץעלו םנודל ןוט 5.1 תומכב ןוט   
      
הדבעמ תוקידב תוברל ,רשואמ ביטמ ןג תמדא     41.01.050
מ"ס 04 לש הבכשב יללכ רוזיפב ,תכמסומ      

                  400.00 .םיצעל העיטנ תורובב וא/ו תוחפל ק"מ   
      
היקשהה תכרעמו היחמצה לש האלמ הקזחא     41.01.060
)הזוחב םילולכה תוירחאה ישדוח  -3ל רבעמ(      
תפלחהו שודיח תוברל ,טקיורפה חטש לכב      
לש "ןג תקזחא תודובע" רפסה יפל םיחמצ      

                    9.00 םיננגה ןוגרא שדוח  
הנכה תודובע 10.14 כ"הס          

      
ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
הפיטע םע 'ב גרד ןוולוגמ יעקרק תת רוניצ     41.02.010
ללוכ ,5.1" רטוקב תיטלפסא תינוציח      

                   15.00 .םימ רוקמל תורבחתה רטמ   
      
י"פע ,טלפמוק 0.1" רטוקב תכרעמ שאר     41.02.020
ומלושיש רקבו ןורא ללוכ אל( תינכתבש טרפה      

                    2.00 'פמוק .)דרפנב  
      
תמגודכ ןיירושמ רטסאילופמ הנגה ןורא     41.02.030

                    1.00 72 טרפ .מ"ס 74/511/521 תודימב "טיילרוא" 'חי   
      
ןיירושמ רטסאילופמ )לקוס( הנגה ןוראל סיסב     41.02.040
.מ"ס 74/03/521 תודימב "טיילרוא" תמגודכ      

                    1.00 72 טרפ 'חי   
      
      
      

20.14.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-04   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     018 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
חישק C.V.P. -מ ,יעקרק תת לוורש רוניצ     41.02.050
מ"ס 08 קמועבו 0.4" רטוקב ,)קזב ןקת(      
.הכישמ טוח ללוכ ,הכרדמב מ"ס  05-ו שיבכב      

                  130.00 03 טרפ רטמ   
      
רטוקב תוימורט תוילוחמ היקשהל תרוקב את     41.02.060
תעבורמ תרגסמ ללוכ מ"ס 05 קמועבו מ"ס 06      
טרפ ."היקשה" בותיכ םע הקיצי לזרבמ הסכמו      

                    1.00 46 'חי   
      
רטוקב ןליתאילופמ ,יעקרק תת לוורש רוניצ     41.02.070

                   30.00 .מ"מ 09 רטמ   
      
רטוקב ןליתאילופמ ,יעקרק תת לוורש רוניצ     41.02.080

                  580.00 .מ"מ 05 רטמ   
      

                  230.00 .6 גרד מ"מ 04 רטוקב ק"ת ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.090
      

                  170.00 .6 גרד מ"מ 23 רטוקב ק"ת ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.100
      

                  330.00 .6 גרד מ"מ 52 רטוקב ק"ת ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.110
      
,םוח עבצב תסוותמ ילרגטניא ףוטפט תוחולש     41.02.120
לכ ש/ל 6.1 תופטפט םע ,מ"מ 61 רטוקב      

                  800.00 92 טרפ .מ"ס 05*05 רטמ   
      
רוניצמ ,תיעקרק תת ,ץעל היקשה תעבט     41.02.130
םע ,מ"מ 61 רטוקב תסוותמ ילרגטניא ףוטפיט      

                   44.00 23 טרפ .מ"ס 03 לכ ש/ל 5.3 תופטפט 51 'חי   
      
רוניצמ ,תיעקרק תת ,ץעל היקשה תעבט     41.02.140
םע ,מ"מ 61 רטוקב תסוותמ ילרגטניא ףוטפיט      

                    6.00 23 טרפ .מ"ס 03 לכ ש/ל 5.3 תופטפט 6 'חי   
      
"םגא" 'בח תרצותמ LLEC-IRRI הצק תדיחי     41.02.150
-4ל ENOLA DNATS הייקשה רקב :תללוכה      
תרושקת םאתמ ,תרושקתל הנכה םע תולעפה      
21V  תנעטנ הללוס ,RPG/MSGS ירלולס      
    5.7HA, ןעטמ CD/CA, תספוקב םידווזמ  
תוירחאו הנקתה ללוכ ,PI-56 ןקת C-34 הנגה      

                    1.00 .הנשל 'חי   
      
לוורש ללוכ ,םייק הרואת דומעל בשחמ רוביח     41.02.160

                    1.00 שורדה לכו חתמ קספמ ,לבכו 'חי   
      
הנקתה ללוכ ,בשחמל םיאתמה םידיאונולוס     41.02.170

                    5.00 .ןוולוגמ לגרס לע 'חי   
      
      

20.14.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-04   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     019 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
הנגה תאספוקב ןקתומ הפיטש זרב     41.02.180

                    1.00 'פמוק 13 טרפ .לעננ הסכמ םע תיטסלפומרט  
היקשה תודובע 20.14 כ"הס          

      
ה ל י ת ש  ת ו ד ו ב ע  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
ןז יוצמ רמת גוסמ הקתעהמ םירגוב םיצע     41.03.010

                   44.00 .תוחפל 'מ 0.6 םיפנעה תולצפתה הבוג .ינאיח 'חי   
      
רטיל 06 לכימ לדוג( 8 'סמ לדוגב םיצע     41.03.020
05.2 הבוגבו תוחפל 0.2" עזגה רטוק ,)תוחפל      
תריחב י"פע םינוש םיניממ ,תוחפל 'מ      

                    6.00 .לכירדאה 'חי   
      
םינוש םיניממ )רטיל 3( ,4 .סמ לדוגמ םיחיש     41.03.030

                 1100.00 .לכירדאה תריחב י"פע וא/ו תוינכתב טרופמכ 'חי   
      
םינוש םיניממ )רטיל 1( ,3 .סמ לדוגמ םיחיש     41.03.040

                  500.00 .לכירדאה תריחב י"פע וא/ו תוינכתב טרופמכ 'חי   
הליתש תודובע 30.14 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הייקשהו ןוניג 14 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     020 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ 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       
      
תייצקורטסנוק ללוכה יוריק םע הליבט ןקתמ     42.01.050
יפערו ץע יליפורפמ יוריקו תנוולוגמ הדלפ      

                    1.00 21 טרפ .סלגניש 'חי   
      
'מ 3.2 בחורב םימל הדיריל הפמר     42.01.060
ךרדימו תנוולוגמ הדלפ תייצקורטסנוקמ      
ץעמ די יזחאמ ללוכ ,ץרוחמ האפיא ץע תוחולמ      

                   45.00 11 טרפ .םידדצה ינשמ רטמ   
      
סוסיב ללוכ ,הטסורינמ םישאר 4 ףוח תוחלקמ     42.01.070

                    2.00 .םימה תכרעמל רוביחו 'חי   
      
רוביחו סוסיב ללוכ ,םיילגר תפיטשל ןקתמ     42.01.080

                    2.00 22 טרפ .םימה תכרעמל 'חי   
      
,'מ 0.6 הבוגב ןוולוגמ הדלפ דומעמ לגדל ןרות     42.01.100
תימי העיבצב רונתב העיבצו לופכ ןווליג ללוכ      

                    1.00 .לגדה תפנהל לבכו תולגלג ללוכו 'חי   
      
טלש( 1 סופיט בא תמגודכ ינקית תוארוה טלש     42.01.120

                    2.00 33 טרפ .)7.1 'חי   
      
טלש( 1 סופיט בא תמגודכ ינקית תוארוה טלש     42.01.130
,53 ,93 ,04 14 םיטרפ .3 סופיט באו )8.1      

                   10.00 34. 'חי   
      
.5 סופיט בא תמגודכ ינקית תוארוה טלש     42.01.140

                    4.00 ,63 ,73 83 םיטרפ 'חי   
      
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   
      

                    4.00 .דומע יבג-לע ינוריע רורמת טלש 'חי  42.01.170
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       
      
,"ןייטשרקא" 'בח תמגודכ ץעו ןוטבמ לספס     42.02.010

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

                    2.00 62 טרפ .)תוחתלמל( 'חי   
      

20.24.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-04   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     021 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
אכירא-םחש תמגודכ ץעו ןוטבמ ןותפשא     42.02.030
52 לכימ ללוכ ,ILH-2403 ט"קמ "ץע סוטול"      

                    8.00 52 טרפ .הטסורינ הסכמו ןוולוגמ חפמ רטיל 'חי   
      
הדלפ תייצקורטסוקמ תוגרדמ ידיצל די דעסמ     42.02.040

                   16.00 41 טרפ .לוגע ינוגהמ ץע זחאמו תנוולוגמ רטמ   
      
הדלפ תייצקורטסנוקמ ,הפמרל די דעסמ     42.02.050

                   50.00 51 טרפ .לוגע ינוגהמ ץע זחאמו תנוולוגמ רטמ   
      
אכירא-םחש תמגודכ םירק םימ תויפ 4 היזרב     42.02.060
זוקינ תכירב ללוכ ILH-1532 ט"קמ "ראב"      
תורבחתה ללוכו תתוסמ ןבל ןוטב רמגבו      

                    1.00 32 טרפ .זוקינו םימ ,חתמ רוקמל 'חי   
      
ןונגנמ םע לזרב תקצימ ,בכרל םוסחמ דומע     42.02.070
06 רומ" אכירא-םחש תמגודכ ,ימצע לופיקל      

                    6.00 12 טרפ .לוענמ ללוכו 8694 ט"קמ "לפקתמ 'חי   
ץוח טוהיר ירצומ 20.24 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ץוח טוהיר 24 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     022 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ 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 5.1 הבוגב תמחלומ תשר רדג     44.01.010

                  240.00 91 טרפ .קוזיח רטמ   
      
רדגה הבוגבו 'מ 00.5 בחורב יפנכ-וד רעש     44.01.020
.תמחלומ תשרו לזרב יליפורפמ )'מ  05.1-כ(      

                    2.00 02 טרפ 'חי   
      
רדגה הבוגבו 'מ 00.3 בחורב יפנכ-דח רעש     44.01.030
.תמחלומ תשרו לזרב יליפורפמ )'מ  05.1-כ(      

                    1.00 02 טרפ 'חי   
      
ןווליג רובע םירעשו תורדגל ריחמ תפסות     44.01.040

                  340.00 .לופכ ר"מ   
      
העיבצ רובע םירעשו תורדגל ריחמ תפסות     44.01.050

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

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רודיג תודובע 44 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     023 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ 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       
      

                   10.00 דוסיה ללוכ הפש ינבא קוריפ רטמ  51.01.010
      

                   50.00 תמייק העסימ רוסינ רטמ  51.01.020
      
,םיפוציר ,תוכרדמ ,םישיבכ ,תועסימ קורפ     51.01.030

                  270.00 יבוע לכב ןוטב יחטשמו ר"מ   
      

                    5.00 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

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

                  100.00 תוריפחה ר"מ   
      

                  250.00 .זוקינ תורוניצ לעמ יולימל ירלונרג רמוח ק"מ  51.02.030
      
ימוקמ רמוחמ תירוביצ הינח דיל עקש יולימ     51.02.040

                   50.00 .והטשאא .דומ %69 תופיפצל קדוהמ רחבומ ק"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      

                  140.00 .דחוימ 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      

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

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

      
      
      

קובץ: 14746-04   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     024 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוח 20 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 םיעטקב ןוטב דוסי רטמ   
      
לע מ"ס 001/52/71 תודימב ןוטבמ הפש ןבא     51.05.020

                   10.00 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
,קמוע לכבו מ"מ 004 רטוקב 72 י"תל םאתהב      

                   10.00 .ינוציח ינמוטיב םוטיא ללוכ רטמ   
      
4 גרד 'ג 3 גוס 5 ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.06.015
,קמוע לכבו מ"מ 005 רטוקב 72 י"תל םאתהב      

                   30.00 .ינוציח ינמוטיב םוטיא ללוכ רטמ   
      
4 גרד 'ג 3 גוס ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.06.020
לכבו מ"מ 006 רטוקב  72 י"תל םאתהב      

                   66.00 .ינוציח ינמוטיב םוטיא ללוכ ,קמוע רטמ   
      
'ג 3 גוס ןיוזמ  ןוטבמ םיעבורמ זוקינ ילבומ     51.06.030
תודימב  72 י"תל םאתהב 4 גרד      
    )h(051x522 םוטיא ללוכ ,קמוע לכבו מ"ס  

                  120.00 .ינוציח ינמוטיב רטמ   
      
,04( םינתשמ םירטקבו ןוטבמ זוקינ וק רוביח     51.06.040
ןנכותמ תרוקיב/תחוש אתל )מ"ס 06 -ו ,05      
לדוגל םיאתמ םימ רצוע םטא םע ןטלוקל וא      

                   12.00 .רוניצה 'חי   
      
קוצי וא ינבלמ םורט ןוטבמ ידיצ הטילק את     51.06.050
תינבלמ תשר םע מ"ס 08x04 תודימב רתאב      

                    4.00 .ינוציח ינמוטיב םוטיא ללוכ ,לזרב תקצימ 'חי   
      
קוצי וא ינבלמ םורט ןוטבמ ישאר הטילק את     51.06.060
תינבלמ תשר םע מ"ס  08x04 תודימב רתאב      

                    1.00 .ינוציח ינמוטיב םוטיא ללוכ ,לזרב תקצימ 'חי   
      
תודימב ינבלמ הרקב את - חטש ןטלוק     51.06.065
    001x001 הדלפמ לזרב תשר ללוכ ,מ"ס  
,מ"ס 01x01 תודימב םיחתפ )הכבס( תנוולוגמ      

                    1.00 .ינוציח ינמוטיב םוטיא ללוכ 'חי   
      
      
      

60.15.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-04   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     025 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ 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      
גוסמ ,מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצי      

                    2.00 .ינוציח ינמוטיב םוטיא ללוכ ,B-521 'חי   
      
מ"ס 041x021 תודימב ינבלמ הרקב את     51.06.075
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 15.1 לעמ קמועבו      
,B-521 גוסמ ,מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצי      

                    2.00 .ינוציח ינמוטיב םוטיא ללוכ 'חי   
      
מ"ס 043x043 תודימב ינבלמ הרקב את     51.06.080
הסכמ ללוכ ,'מ 00.4 דעו 10.3 לעמ קמועבו      
,B-521 גוסמ ,מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצי      

                    2.00 .ינוציח ינמוטיב םוטיא ללוכ 'חי   
      
ןויז לזרב ללוכ 04-ב ןייוזמ ןוטבמ האיצי ןקתמ     51.06.090
םוטיא ללוכ ,ןקתמה תיתשב הזר ןוטבו      

                   20.00 .ינוציח ינמוטיב ק"מ   
      

                   50.00 .סייודמ פר-פיר ןבא ףוציר ר"מ  51.06.100
      

                   60.00 .ר"מ/ר"ג 052 גורא אל ליטסקטואיג דב ר"מ  51.06.105
      
02.1 קמועב זוקינ לבומ תחתמ עקרק תפלחה     51.06.110
קדוהמ 'א גוס עצמ ידי לע 'מ 06 -כ ךרואבו 'מ      
.דומ %98 תופיפצל מ"ס 02 תובכשב      

                  300.00 .והטשאא ק"מ   
זוקינ תודובע 60.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)ףוחה םוחתל ץוחמ תוברל( זוקינו הלילס תודובע 15 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     026 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י מ  ת ק י נ י  ו ק ו  ת ח ל מ ת  י מ  ן ו ק י ר  ו ק  85 ק ר פ       
ח ל מ       
      
ן ו ק י ר  ו ק  ת ח נ ה  10.85 ק ר פ  ת ת       
      
ןליתאילופ רונצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     58.01.010
    ".E.P.D.H " 71" גוסמ בויבל-RDS " 01 גרד  
994/2935 י"ת יפל םירצוימ , מ"מ 011 רטוק      
לוח עצמ ,םיידיב הריפח ,ףושיח , תוברל      
תחנה ,רונצל תחתמ מ"ס 02 יבועב דופירל      
ןגועמ םיה תיעקרק לע חנומ דחא הצק ,רונצה      
הצקו )דרפנב דדמי ןוטבה קולב( ןוטבמ קולבב      
רונצה תפיטע ,ךותיר ,הרקב אתל רבוחמ ינשה      
רוניצה לעמו ,הלעתה בחור לכלו ביבסמ לוחב      
לכה - 'מ 5.0 דע רוניצה קמוע ,מ"ס 02 יבועב      

                  145.00 מ"טמו תוינכותה יפל רטמ   
      
תודימב רוניצל ביבסמ 02-ב ןוטבמ ןוגיע קולב     58.01.020
הפיצ תעינמל םיה ימ ךותב חנויש טרפה יפל      

                    0.50 רוניצה לש ק"מ   
      
תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש תחנהו הקפסא     58.01.030
06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס 001 רטוקב      
רטמ  62.1-מ קמועב ןוט 5.21 סמועל מ''ס       

                    3.00 .רטמ 57.1 דעו 'חי   
      
רובע מ''ס 001 רטוקב החוש ריחמל תפסות     58.01.060

                    3.00 .ןוט 04 סמועל דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
םייק וק לע החוש תינב רובע ריחמ תפסות     58.01.070
תודובעה לכ תוברל רטוק לכבו קמוע לכב      

                    1.00 תומלשב עוציבל תושורדה 'חי   
      
לדוג לכב תולטובמ תואיציו תוסינכ תמיתס     58.01.080

                    1.00 .תומייק תוחושב 'חי   
ןוקיר וק תחנה 10.85 כ"הס          

      
ה ק י נ י  ו ק  20.85 ק ר פ  ת ת       
      
ןליתאילופ רונצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     58.02.010
    ".E.P.D.H " 71" גוסמ בויבל-RDS " 01 גרד  
994/2935 י"ת יפל םירצוימ , מ"מ 522 רטוק      
לוח עצמ ,םיידיב הריפח ,ףושיח , תוברל      
תחנה ,רונצל תחתמ מ"ס 02 יבועב דופירל      
לע חנומ ןומעפ רזיבא ללוכ דחא הצק ,רונצה      
ןוטבה קולב( ןוטבמ קולבב ןגועמ םיה תיעקרק      
תנחתל רבוחמ ינשה הצקו )דרפנב דדמי      
ראותמכו תינכותה יפל םיקמועב הביאשה      

                   65.00 מ"טמב רטמ   
      
      

20.85.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-04   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     027 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוח 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
תודימב רוניצל ביבסמ 02-ב ןוטבמ ןוגיע קולב     58.02.020
הפיצ תעינמל םיה ימ ךותב חנויש טרפה יפל      

                    0.50 רוניצה לש ק"מ   
הקיני וק 20.85 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חלמ ימ תקיני וקו תחלמת ימ ןוקיר וק 85 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     028 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ 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 י פ צ ת  ת ו ר ו נ י צ  10.06 ק ר פ  ת ת       
      
יפל תיפצת תורוניצ תנקתהו הלבוה ,הקפסא     60.01.010

                    2.00 חקפמה תויחנה פ"ע םוקימ ,402 תינכתב טרפ 'חי   
      
תזוזת תודוקנ תנקתהו הלבוה ,הקפסא     60.01.020

                    2.00 תוללוסה 'חי   
תיפצת תורוניצ 10.06 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

קובץ: 14746-04   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     029 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוחב חלמ ימל ש"ת 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ת ו ב א ש מ  ר ד ח  ת פ צ י ר  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
רתאב  רוזיפו הלבוה ,הסמעה תוברל הריפח     02.01.010

                   15.00 הדובעה ק"מ   
      
לש לדוגב 04-ב ןיוזמ ןוטבמ הפציר תקיצי     02.01.020
    08.4X08.3 5 יבועב הזר ןוטב תבכש לע ר"מ  
01 הבוגב ןיוזמ ןוטבמ סיסב תקיצי ןכו מ"ס      
תדמעה םשל 'מ 58.1X55.1 תודימבו מ"ס      

                   15.00 .תינכותל םאתהב לכה ,תוננכותמה תובאשמה ק"מ   
      
תחתמ עקרק תפלחה ךרוצל 'א גוס עצמ     02.01.030
,מ"ס 51 לש יבועבו הביאשה תנחת תפצירל      
001% תופיפצל תובכשב וקודיה ללוכ      
בתכב הארוה יפלו מ"טמב טרופמכ .וה.ש.א.א      

                    3.00 .להנמה לש ק"מ   
תובאשמ רדח תפציר 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     030 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוחב חלמ ימל ש"ת 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       
      
ו ר ט ק ל א  ד ו י צ  ת ק פ ס א  10.70 ק ר פ  ת ת       
י נ כ מ       
      
תימצע הקיניל תובאשמ לש הנקתהו הקפסא     07.01.020
ללוכ ודנרוט םגד HCSZTEN תרצות תמגודכ      
06 לש הקיפסל- BX-4 ריגו סיסב תטלפ      
06 ימניד ץחל ,'מ 5 דע הקיני קמועמ ,ש"קמ      

                    2.00 טלוו 004 , ט"ווק 11 עונמה קפסה 'מ 'חי   
ינכמ ורטקלא דויצ תקפסא 10.70 כ"הס          

      
י נ כ מ  ו ר ט ק ל א  ד ו י צ  ת ב כ ר ה  20.70 ק ר פ  ת ת       
      

                    2.00 מ"טמב טרופמכ הביאש תדיחי 'חי  07.02.010
ינכמ ורטקלא דויצ תבכרה 20.70 כ"הס          

      
,ד ו י צ  ל ש  ה ב כ ר ה ו  ה ק פ ס א  30.70 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ       
      
תרצות SRT םגד 4" רטוקב זירט ףוגמ     07.03.010
וא "בכוכה" תרצות S-OKE םגד וא "לאפר"      
ןסליר ץוח יופיצ םע ,אלמ ימינפ רבעמ םע ע"ש      
ןסליר היהי ימינפ יופיצ .ןורקימ 052 יבועב 11      
61 הדובע ץחלל ויהי םיפוגמה .ליימא וא ל"נכ      
.םיפרוצמה םיטרפה יפל ועצוביו 'מטא      

                    5.00 .16 ילארשיה ןקתה תושירדב ודמעי םיפוגמה 'חי   
      

                    3.00 2" רטוקב ףוגמ ךא ל"נכ 'חי  07.03.020
      
רזוח לא ףדמ םגד ןגואמ רזוח לא םותסש     07.03.030
DN-040 םגד .י.ר.א תרצות תמגודכ 4" ןגואמ      
ץוחו םינפ הפוצמ ,'מטא 01 הדובע ץחלל      
,תועורז םידדצה ינשמ טלוב ריצ םע יסקופאב      
יטנגמורטקלא דוקיפ ןקתה תפסותבו תלוקשמ      
ללוכ ,המירז רסוח ינפמ תובאשמה תנגהל      

                    2.00 מ"טמב טרופמכ הרקבה חולל רוביח 'חי   
      
"קרב" םגד 2" רטוקב בלושמ ריווא םותסש     07.03.040
    140-D  תוברל ע"ווש וא .י.ר.א 'בח תרצות  

                    1.00 2" רטוקב ףוגמ 'חי   
      
םיחפסה לכ ללוכ טרפמה יפל םירזיבאו תרנצ      
רבעמב  םילוורש ןוגיע  תועבט, תוינכות יפל      
תוכימת, םיקקפ, תופומ, רזע ירמוח, תוריק      
הקיני ינומעפ', וכו םיגרב, םיקבח,  תולוזנוק,      
ןקתומ לכה ,טרפמהו תוינכתה יפל םיעטקב,וכו      
מ"טמב טרופמכ תומלשב      
      

                    3.00 L613 מ"בלפ 04 לאוידקס 4" רונצ רטמ  07.03.060
      

30.70.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-04   .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     031 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוחב חלמ ימל ש"ת 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      

                    3.00 L613 מ"בלפ 04 לאוידקס 2" רונצ רטמ  07.03.070
      

                    7.00 L613 מ"בלפ 04 לאוידקס 8" רונצ רטמ  07.03.080
      

                    1.00 L613 מ"בלפ 8" רטוקב 09  D5.1 = R תשק 'חי  07.03.090
      

                    2.00 L613 מ"בלפ 4" רטוקב 09  D5.1 = R תשק 'חי  07.03.100
      
54  D5.1 = R 001-EPDH תשק     07.03.110

                    1.00 .מ"מ 522 רטוקב RDS-11 רטוקב 'חי   
      
54  D5.1 = R 001-EPDH  תשק     07.03.120

                    1.00 .מ"מ 011 רטוקב RDS-11 רטוקב 'חי   
      
מ"בלפ T  "6X"8 ךותירב תיתשורח תופעתסה     07.03.130

                    1.00 316L 'חי   
      
T "2X"2 ךותירב רוביחל תיתשורח תופעתסה     07.03.140

                    1.00 L613 מ"בלפ 'חי   
      
T "4X"4 ךותירב רוביחל תיתשורח תופעתסה     07.03.150

                    2.00 L613 מ"בלפ 'חי   
      
םגד L613 מ"בלפמ 6"/4" יטנצ רטוק רבעמ     07.03.160

                    2.00 FC3-400 'חי   
      
תודימב תימינפ הגרבה םע רבעמ בכור     07.03.170
    "2X011 008394 ט"קמ "ןואסלפ" םגד מ"מ  

                    2.00 ע"ווש וא 'חי   
      
רונצל ,NID ןקת יפל הפוצמ ראווצ ךותיר ןגוא     07.03.180
    "8X522 ןואסלפ" םגד 'מטא 01 ץחלל מ"מ"  

                    1.00 ע"ווש וא 30990 ט"קמ 'חי   
      

                    1.00 .מ"מ4X011" רוניצל ךא ,ל"נכ 'חי  07.03.190
      
8" רטוקב NID ןקת יפל ראווצ ךותיר ןגוא     07.03.200

                    2.00 L613 מ"בלפ 'חי   
      

                   14.00 L613 מ"בלפ 4" רטוקב רוניצל ךא ,ל"נכ 'חי  07.03.210
      

                    6.00 L613 מ"בלפ 2" רטוקב רוניצל ךא ,ל"נכ 'חי  07.03.220
      
ןקת יפל 8" רטוקב 'מטא 01 ץחלל רוויע ןגוא     07.03.230

                    1.00 L613 מ"בלפ NID 'חי   
      

                    1.00 4" רטוקב רוויע ןגוא ךא , ל"נכ 'חי  07.03.240
      
      

30.70.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-04   .../032 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     032 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוחב חלמ ימל ש"ת 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
,ןוולוגמ לזרבמ 4" רטוקב רונצל הכימת לגר     07.03.250

                    2.00 תוינכת יפל 21-4 'טס תינכת יפל 'חי   
      
תרצות תמגודכ L613 מ"בלפמ )שימג( רבחמ     07.03.260
טרופמכ 4" רטוקב תוכיא הווש וא "סוארק"      

                    2.00 מ"טמב 'חי   
      
"ןואסלפ" םגד מ"מ 011 רטוקב ינוויכ וד דמצמ     07.03.270

                    1.00 ע"וש וא 001094 ט"קמ 'חי   
      
יושע מ"מ 522 רטוקב ךורא ןגוא םאתמ     07.03.280

                    1.00 SDR-11 HDPE-100 'חי   
      

                    1.00 מ"מ 011 רטוקב ךא ל"נכ 'חי  07.03.290
      
ינורטקלא ץחל רדשמ תבכרהו הלבוה ,הקפסא     07.03.300
092DL םגד RAMS תרבח תרצות תמגודכ      
ףקז לע ןקתומ ,מ"טמה יפל רשואמ ע"ווש וא      
ןקתומ לכה 2" רטוקב ףוגמו רוניצ תוברל      

                    1.00 תומלשב 'חי   
      
ינורטקלא ץחל קספמ תבכרהו הלבוה ,הקפסא     07.03.310
וא NC21B םגד AKIW תרבח תרצות תמגודכ      
ףקז לע ןקתומ ,מ"טמה יפל  רשואמ ע"ווש      
ןקתומ לכה 2" רטוקב ףוגמו רוניצ תוברל      

                    1.00 תומלשב 'חי   
םירזיבאו תרנצ ,דויצ לש הבכרהו הקפסא 30.70 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
:ללוכ מ"מ 011 רטוקב EDPH-001 רוניצ     07.04.010
L613 מ"בלפמ קילחמ ןגוא ,ןגוא בתות      

                   50.00 . תינכתב םיטרפה יפלו תותשק רטמ   
      
רבעמ י"ע םייק וק לא שדח EPDH וק רוביח     07.04.020
    54T 011 לדוגבX011X011 לא רבוחמ מ"מ  
דצמ ינוויכ וד דמצמ י"ע םייקה הקינסה רוניצ      

                    1.00 ינשה דצהמ רוויע ןגואו ןגואו דחא 'חי   
      
םשל םייקה הקינסה וק יוליגל שושיגו הריפח     07.04.030

                    1.00 'פמוק שדחה הקינסה וקמ רוביח עוציב  
      
יולימ תוברל םייקה הקינסה רוניצמ עטק לוטיב     07.04.040
קקפב המיטא עוציבו  ןוטבב לטובמה עטקה      

                    1.00 'פמוק EPDH ןגואו  
תונוש תודובע 40.70 כ"הס          

      
      

האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../033 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     033 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוחב חלמ ימל ש"ת 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ת ו י נ ב  ,ת ו ר י פ ח  ,ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו ב י צ ח ו       
      
למשח ילבכל הסכמ םע םילבכ תלעת     08.01.008
מ"מ 5.1 יבועב מ"בלפמ היושע תרושקתו      

                    5.00 מ"ס 5.6X01 הלעתה ךתח תוחפל רטמ   
      
04 בחורב םילבכל תולעת תביצח וא/ו תריפח     08.01.010
תרזחה תוברל מ"ס 021  דע 08 קמוע מ"ס      

                   20.00 הדובעה ףוסב ותומדקל בצמה רטמ   
      

                   10.00 .םיידי תדובעב הריפח רובע תפסות רטמ  08.01.011
      
מ"ס 06 ימינפ רטוקב ןוטבמ  לוגע הרקב את     08.01.022
הסכמו ןוטבמ הרקת ללוכ מ "ס 021 קמועו      
לע תכתמ טולישו .521B ןקת יפל יוניב      
/הריפח ללוכ .חקפמה תושירד יפל הסכמה      

                    1.00 .תורוניצ רובע האיצי יחתפו המדאב הביצח 'חי   
תוביצחו תוינב ,תוריפח ,םיליבומ 10.80 כ"הס          

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
ר"ממ 4X5 ךתחב YBX2N גוסמ םילבכ     08.02.005
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

                    8.00 .'וכו עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      
ר"ממ 5.1X01 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.006
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

                   15.00 .'וכו עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
םיכילומו םילבכ 20.80 כ"הס          

      
ת ו ק ר א ה  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
תשוחנ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ     08.03.001

                    1.00 .מ"מ 4X04 ךתחב 'חי   
      
ךילומ ללוכ םייתכתמ םיתורשל הקראה תדוקנ     08.03.002
רזעה ירמוח לכו ר"ממ 61 דע ךתחב תשוחנ      
הקראה גרוב ,יתכתמ קבח תוברל( םישורדה      

                    8.00 .)'וכו לבכ לענ 'קנ   
      
תינכות י"פע ,תמלשומ דוסי תקראה תכרעמ     08.03.003

                    1.00 'פמוק .חולה דוסי תוברל ,ש"תה  
תוקראה 30.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

קובץ: 14746-04   .../034 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     034 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוחב חלמ ימל ש"ת 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ו ק י פ  י ר ז י ב א ו  ר ו ש כ י מ  40.80 ק ר פ  ת ת       
ה ק פ ס א ו       
      
דעוימ ,ףילחמ עגמ םע לובג קספמ לולכמ     08.04.021
הנגה( רוזח-לא םותסש ןוגכ תכרעמב הנקתהל      
תרצות תמגודכ ,)V.R.N המירז רסוח ינפמ      
לע הנקתהל דעוימ .ע"ש וא תורוקמ מ.ח.ש      

                    2.00 'פמוק .רזוח-לא םותסש  
      
םי ימ תרנצב הנקתהל דעוימ ,טטסוסרפ     08.04.030

                    2.00 'פמוק .חלמה  
הקפסאו דוקיפ ירזיבאו רושכימ 40.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
רטסאילופ מ תונוראמ יושע למשח חול הנבמ     08.05.002
קמוע ,ע"ש וא "רבנע" תרצות 56PI ,ןיירושמ      
.רפמא 001 דע הריבצ יספ ללוכ .מ"ס 06 דע      
לכב םיריצ 4 םע תותלד הנבמל .VU דימע      
ירמוח לכ ללוכ .הילת לוענמ ,םירגס 4 ,תלד      
תוברלו ,חולה תמלשהל םישורדה רזעה      
,דויצ תבכרהל תוטלפו ,טוויח תולעת ,םיטלש      

                    1.50 .חולה ינפ לש עובר רטמ יפל דדמינ .םיקדהמ ר"מ   
      
,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל יבטוק דח ז"אמ     08.05.003

                   25.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,ןגומ דחא בטוק 'חי   
      
2 ,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל יבטוק וד  ז"אמ     08.05.004

                    2.00 .רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,םינגומ םיבטוק 'חי   
      
3 ,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     08.05.005

                    3.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,םינגומ םיבטוק 'חי   
      
3 ,רפמא 04 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     08.05.006

                    4.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי   
      
A05 דע ףוצר הדובע םרזל יבטק וד ז"אמ     08.05.008

                    1.00 .CD רשי םרזב הדובע רובע 'חי   
      
A05 דע ףוצר הדובע םרזל יבטק דח ז"אמ     08.05.009

                   10.00 .CD רשי םרזב הדובע רובע 'חי   
      

                    1.00 .חולב הליסמ לע בכרומ י"ת יזאפ דח עקש 'חי  08.05.019
      
תושיגר ,רפמא 04 נ"זל םיבטק 2 תחפ רסממ     08.05.020

                    1.00 .רפמאילימ 03 'חי   
      
      
      
      
      

50.80.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-04   .../035 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     035 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוחב חלמ ימל ש"ת 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
52X3 ילנימונ םרזל עונמל הנגה ת"מאמ     08.05.022
רשוכו השירד יפל תימרת הנגה םע רפמא      
רשוכ( תימרתה הנגהה לדוגל םאתהב קותינ      
02 דע תימרת הנגהב לבגומ יתלב קותינ      
הנגהב רפמאוליק 01 קותינ רשוכו רפמא      
הנגהב םידייוצמ .)רפמא 4 לעמ תימרת      
םגד תמגודכ ,תנווכתמ תיטנגמו תימרת      

                    2.00 .ע"ש וא ,רלימ רנקולק תרצות OZKP 'חי   
      
אלל ,A36X4 ילנימונ םרז ,םיבצמ 3 קתנמ     08.05.024

                    1.00 .תונגה 'חי   
      
גוסמ דוקיפל רזע עגמ לש ם"יתמאמב תפסות     08.05.027

                    2.00 )'דכו ,םידקמ ,רגוס ,חתופ( והשלכ 'חי   
      
היגולונכטב AK001X4 קרב קרופ טס     08.05.033
053/01-1SSALC+02/8-2SSALC תבלושמ      

                    1.00 'פמוק הבקע ימאתמ ללוכ  
      
דע לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ     08.05.039
    CAV032 הדובע רטשמ ,טלוו "CA" 3 'סמ  
תולועפ ןוילימל ,רפמא 61  דע לש ףוצר םרזל      
גוסמ דוקיפל רזע יעגמ 2 ילעב ,תוחפל      

                    2.00 N.C+N.O 'חי   
      
יעגמ 2 ללוכ )WK01 )3CA עונמ גותימל ןעגמ     08.05.042

                    2.00 .ןעגמל רוסרפוס ללוכ ,CN+ON רזע 'חי   
      
דע קפסהב עונמל ילטיגיד תוריהמ הנשמ     08.05.044
    PH01 תרצות תמגודכ ,חולב הנקתהל םאתומ  
    BBA םגד SCA טרופ ללוכ .ךרע הווש וא  
SULP לוקוטורפב SR 584 תרושקת      
    SUBDOM. תוינומרה ןוניס יעצמא ללוכ  
םוטא תכתמ זראמ ללוכ ,טרפמב טרופמכ      

                    2.00 IP54. 'חי   
      
תדיחיל היצזילאנגיסו דוקיפ תכרעמ     08.05.045
ירזיבא לכ ללוכ ,תינכות יפל ,עונמ/הביאש      
,םיגתמ :תוברלו ,יוויחהו גותימה דוקיפה      
,דוקיפ ינועש ,הייהשה ירסממ ,םירסממ      
,טוויחה לכו ,תועש דמ ,תוירונ ,םינצחל      

                    2.00 'פמוק .םיוולינה םירזיבאהו םיקדהמה  
      
םיעגמ 4-ל טקוס םע ףלשנ דוקיפ רסממ     08.05.046
CD וא CA V022 חתמל רפמא 5 םיפילחמ      

                    4.00 .תינדי הלעפהו DEL תירונ ללוכ ,V42 'חי   
      
      
      

50.80.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-04   .../036 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     036 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוחב חלמ ימל ש"ת 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
לש תינכימ הברזר לעב ירלודומ דוקיפ ןועש     08.05.049
תימוי תינכות רובע םיעגמ 2 םע תועש 002      

                    1.00 .תיעובש תינכותו 'חי   
      

                    1.00 .R.V.N -הזאפ ךופיהו חתמ רסוח רקב 'חי  08.05.052
      

                    2.00 .רפמא 61 םיבצמ 3 דע יבטוק דח ררוב גתמ 'חי  08.05.053
      
61 םיבצמ 4 דע םיבטק 3 דע ררוב גתמ     08.05.054

                    1.00 .רפמא 'חי   
      
דע םרזל םיבטוק 3 "טקפ" סופיטמ םרז קתנמ     08.05.055

                    2.00 .רפמא 52 'חי   
      
דע םרזל םיבטוק 3 "טקפ" סופיטמ םרז קתנמ     08.05.056

                    1.00 .רפמא 04 'חי   
      

                    1.00 רפמא 61 יבטוק -וד ירלודומ קתנמ 'חי  08.05.057
      
ינועבצ ,תומוק יתש דע "קתנ" וא "לעפה" ןצחל     08.05.058

                    2.00 .מ"מ 22 רטוקב 'חי   
      
תמגודכ ,עונמ יפופל תנגהל רוטסימרת רסממ     08.05.060

                    2.00 .סנמיס תרצות 'חי   
      

                    1.00 .1W1% םהואוליק 2 דגנ 'חי  08.05.061
      
השדעמ הסכמ תוברל ,דליטלומ ןומיס תירונ     08.05.062

                   10.00 מ"מ 22 רטוקב ,תינועבצ 'חי   
      
חתמ ,בצוימ יטמוטוא ןעטמ/קפס תדיחי     08.05.064
.רפמא 01  ,82-42 האיצי חתמ V032 הקפסא      

                    1.00 'פמוק .הניעט םרז דמו חתמ דמ ללוכ  
      

                    1.00 V032/032 - AV052 דוקיפ יאנש 'חי  08.05.066
      
ת.ג תללוכה אתל חולב אתל הרואת תכרעמ     08.05.068
-הלט לובג עגמו W11LP  V032 הרונ ןגומ      

                    1.00 'פמוק .תלד תחיתפב תקלדהל קינכמ  
      
חולל רורוויא חופמ םע ריווא תאיצי סירת     08.05.071
לע PI-55 םוטא ןנסמ ללוכ "לטיר" תמגוד      
םוטא ןנסמ ללוכ ריוא תסינכ סירת + סירתה      

                    1.00 IP65 'חי   
      
      
      
      
      

50.80.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-04   .../037 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     037 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוחב חלמ ימל ש"ת 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
תרצות תמגודכ  תוילמשח תודידמ תדיחי     08.05.074
    CETAS םגד HE031MP ללוכ .ע"וש וא  
טרופ ללוכ 584SR - תירוט תרושקת טרופ      
ללוכו ,PI/PCT - ל תרושקת םאתמו תרושקת      
רקבל םיאתמ SUBDOM תרושקת לוקוטורפ      
ימאתמו תרושקתה ילבכ לכ ללוכ .עצומה      

                    1.00 'פמוק .שורדה רזעה דויצו תרושקתה  
      
תודימב תיראניל הלקס םע ימרת םרז דמ     08.05.075
    69X69 זוחא 5.1 קויד ,רפמא 06 דע ,מ"מ,  

                    2.00 .םיאתמ םרז הנשמ ,ררגנ שוקיב איש גוחמ םע 'חי   
      
ודיווט םגד תמגודכ CLP תנכותמ רקב לולכמ     08.05.079
,טרפמב ראותמכ 1TNAGWAHXST םגד      
םיטרופ םע תרושקת )םי(סיטרכו ,UPC :ללוכ      
SUBDOM-ב תרושקתל םילוקוטורפו      
    ,PI/PCT- SUBDOM 584SR. לולכי רקבה  
תאיצי :ןלהל טרופמכ תואיצי לש ילמינימ 'סמ      
תוכמות PI/PCT תאיצי ,232SR תוילאיריס      
    SUBDOM, םירבחתמה םיביכרה לכ רובע  
,דדומ בר ,הלעפה לנפ:ןוגכ רקבל תרושקתב      
הברזר םע תובשות טס ללוכ ,תונכיתל בשחמ      
,.י.ז טלוו 42 ןזומ חכ קפס ללוכ .03% לש      
םילבכה םירזיבאה ,םיביכרה לכ ללוכו      
רזעה דויצ לכו הלועפל םישורדה םילולכמהו      
םיביכרהו O/I- ה יסיטרכ טעמל ,שורדה      

                    1.00 'פמוק .ךשמהב םיטרופמו דרפנב םידדמנה  
      

                    1.00 ID61 - CDV42 סיטרכ 'חי  08.05.080
      

                    1.00 IA8 - Am02-4 סיטרכ 'חי  08.05.082
      

                    1.00 OA4 Am02-4  סיטרכ 'חי  08.05.083
      
,רקבל ימוקמ הלעפה לנפ - ליעפמ - גצ תדיחי     08.05.084
תרצות תמגודכ ,תוחפל 7" ינועבצ ,יפרג      
    ROXE םגד POINU 803-POTE, וא  
,TGTBX -0324 םגד רדיינש תרצות תמגודכ      
ילאיריס טרופ ללוכ ,י"ז 42 חתמב ןזומ      
    232SR תרושקת לוקוטורפו תרושקת טרופ וא  
    PI/PCT-SUBDOM ל היצפואו-  
    584SR-RETSAM-SUBDOM . לבכ ללוכ  

                    1.00 'פמוק .תונכת לבכו רקבל תרושקת  
      
      
      
      
      
      

50.80.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-04   .../038 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     038 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוחב חלמ ימל ש"ת 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
הצק תדיחי לולכמ לש הנקתהו הקפסא     08.05.085
,םדומ : ללוכ םינקתמ ןיב תיטוח לא תרושקתל      
ךסמ/רקבל תרושקתו הנזה ילבכ ,ןרות ,הנטנא      
וקפוט 'בח י"ע תקוושמ 91C90MZB תמגודכ      
הכימת ללוכ הז ףיעס ריחמ .רשואמ ע"וש וא      
יסיטרכ ,חטשב רשק תוקידבו םואת ,תינכט      

                    2.00 'פמוק MIS הנשל תרושקת תולעו.  
      
ןקתמה לש תנכותמ רקבל תימושיי הנכות     08.05.106
תרקבל O/I  תרושקתל עדימה לכ תנכה ללוכ      
רשואמ טרופמ מ"פת תנכה ללוכ ,הנבמ      
.עוציב יפל םלשומ דועית תנכה ללוכ ,עוציבל      

                    1.00 'פמוק .ח"ש 007,21 לש דוסי ריחמב  
      
ריחמב ,דדומ בר בולישל ל"נכ תימושיי הנכות     08.05.117

                    1.00 'פמוק .ח"ש 004,1 דוסי  
      
,הלעפה לנפ בולישל ,ל"נכ תימושי הנכות     08.05.118

                    1.00 'פמוק ח"ש 0075 דוסי ריחמב  
      
בתוכ י"ע הרקבה תכרעמ לש הצרהו הלעפה     08.05.120
הלעפהל דע שרדנכ םינוכדיע ללוכ ,הנכותה      
םוי/ח"ש 005,2 לש דוסי ריחמב ,תמלשומ      

                    2.00 .הדובע ע"י   
      
:ללוכ ישאר למשח חול לש הנקתהו הלבוה     08.05.121
ללוכ .ומוקמב ותבצהו ותסנכה ,רתאל הלבוה      
,חכ ,םיילמשחהו םיינכמה םירוביחה לכ עוציב      
חולה תקידב ללוכ .'וכו םילאנגיס ,דוקיפ      
םילויכ עוציבו 9141  :לארשי ןקתל םאתהב      

                    1.00 'פמוק .ןימזמל הריסמו הלעפהו  
למשח תוחול 50.80 כ"הס          

      
ת ו נ ק ת ה ו  ט ו ו י ח  ת ו ד ו ב ע  60.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו ד ו ק נ ו  ם י ר ז י ב א       
      
תספוקב 46PI םימ ןגומ םורח ןצחל תדיחי     08.06.004
SAX םגד CN+ON ,הריבשל תיכוכז      

                    1.00 'פמוק .רושק שיטפ ללוכ ,קינכמלט  
      
2 ללוכ הליענ ילב/םע םודא עבצ הירטיפ ןצחל     08.06.005

                    2.00 .55PI המוטא הספוקב CN/ON םיעגמ 'חי   
      
טרפמב ראותמכ WK 01 קפסהב עונמ רוביח     08.06.010

                    2.00 'פמוק .רזע ירמוחו תודובע ללוכ ינכטה  
      
      
      

60.80.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-04   .../039 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     039 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוחב חלמ ימל ש"ת 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
וא/ו רישכמ לש טוויחו רוביח הנקתה תדוקנ     08.06.011
,ילטיגיד וא יגולנא ,הרקב וא דוקיפ רזיבא      
הקידב ללוכ )דרפנב דדמנ ותקפסא ריחמש(      

                    5.00 .ןרציה תויחנהו תוינכות יפל לויכו 'קנ   
      
,V.R.N-רזוח לא דוקיפ תכרעמ רוביח תדוקנ     08.06.012

                    2.00 .רזיבאה ןוויכ ללוכ 'קנ   
      
"תופאלק" ללוכ תיתילכת-בר םיעקש תספוק     08.06.020
A52,03 תחפ רסממ ,C-A52X3 ת"מאמ      
דח עקש ,C-A61 םית"מאמ 2 ,רפמאילימ      
,EEC A61 יזאפ-דח עקש A61 י"ת יזאפ      

                    1.00 'פמוק .EECA2 3 יזאפ-תלת עקש  
      
לבכ ,רוניצ תוברל ,םוריח ןצחלל רוביח תדוקנ     08.06.049
יפוס רזיבאל רוביחו,שרדנכ,ר"ממ 5.1X5 דע      

                    3.00 טרופמכ דרפנב דדמנה 'קנ   
      
ללוכו( קדוב סדנהמ י"ע למשח ןקתמ תקידב     08.06.054
ללוכ .)חטשב םיצולא יפל םיבלשב עוציב      
תוברל ,חקפמל הקידבה ינותנ ח"וד תשגה      
םירטמרפ תודידמ ,הקראה תויודגנתה ינותנ      
.תוינומרהו למשחה תוכיא ינותנו םילמשח      
דע ןקתמה תאבהל דע שורדה לופיטה לכ ללוכ      
ןקתה תושירדב הדימעו הניקת הלועפל      

                    1.00 'פמוק .טרפמהו  
      

                    2.00 .טטסוסרפל רוביח תודוקנ 'קנ  08.06.440
      
תולעת וא/ תורוניצ תוברל רואמל רוביח תדוקנ     08.06.500
ללוכ ר"ממ 5.1X5 דע ךתחב YX2N  לבכו      

                    2.00 .דרפנב דדמנה יפוס רזיבאל רוביח 'קנ   
      
םוטא ,טאוו 82X2 טנצסרואולפ הרואת ףוג     08.06.510
    56PI, ע"ש וא "+טייליס" םגד "שעג" תרצות  

                    2.00 .תורונ ללוכ 'חי   
      
רובע םוריח תרואתל תיתילכת וד הדיחי     08.06.515
לכ ללוכ טאוו 85 דע תיטנצסורואולפ תרפופש      
,הניקת הדובעלו דוקפל שורדה  דויצה      
081 ,דרפנב דדמנה הרואתה ףוגב תנקתומ      
%53 לש רוא תקופתב ,םורחב הלועפ תוקד      

                    1.00 ילנימונהמ 'חי   
      
תוברל ,יפוס רזיבא אלל ,חכ רוביח תדוקנ     08.06.540
4X5 דע ךתחב YX2N לבכו תולעת  תורונצ      

                    1.00 .דרפנב דדמנה יפוס רזיבאל רוביח ללוכ ר"ממ 'קנ   
תודוקנו םירזיבא תונקתהו טוויח תודובע 60.80 כ"הס          
למשח ינקתמ 80 כ"הס          

קובץ: 14746-04   .../040 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     040 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוחב חלמ ימל ש"ת 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  02 ק ר פ       
      
ץ ע  ה נ ב מ  10.02 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ץע הנבמ תנקתהו הקפסא ,הלבוה     20.01.010
    9.3x8.4 תוברל תוינכותבו מ"טמב טרופמכ 'מ  

                    1.00 'פמוק .ינוציח למשח ןוראל השינ עוציב  
ץע הנבמ 10.02 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שרח תורגנ תודובע 02 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../041 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     041 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימורד ירוביצ ףוחב חלמ ימל ש"ת 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ  ת ו ד ו ב ע  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
תנחתב םירזיבאו תרנצ קוליסו קוריפ ,קותינ     24.01.010
תוברל מ"טמב טרופמכ תמייקה הביאשה      

                    1.00 'פמוק .םיה ךותמ חלמ ימ הקיני תרנצ  
      
רתאל םייק תירוכסא הנבמ קוליסו קוריפ     24.01.020

                    1.00 'פמוק .השרומ תלוספ  
      
תלוספ רתאל םייק ןוטב חטשמ קוליסו קוריפ     24.01.030

                    1.00 'פמוק .השרומ  
קוריפ תודובע 10.42 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס          
ימורד ירוביצ ףוחב חלמ ימל ש"ת כ"הס        

קובץ: 14746-04   .../042 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     042 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוח 40 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

                  100.00 הקעמה הנבמ לעמ טולישו רודיג הנבמ רטמ   
      

                  180.00 ףוחל לגר יכלוה רבעמל החטבה שיא ע"י  01.01.030
      

                    1.00 'פמוק . תויעקרק-תת תויתשת רותיאו שושיג 01.01.040
      
טרפמב ראותמה יפל ,ףוחה חטש יוקינ     01.01.050

                24000.00 .דחוימה ר"מ   
      
םתרימש רובע םינקתמ קוריפל תפסות     01.01.060

                    1.00 'פמוק .רזוח שומישל  
      
לכל תודוסיה תוברל והשלכ גוסמ תוריק קורפ     01.01.070
יבועב תולת אלל תיזח חטש - הדידמה .םקמוע      
תלוספ רתאל םייוניפו ,דוסיה לדוגבו ריקה      

                   60.00 .רשואמ ר"מ   
      
לכל תודוסיה תוברל םיתוריש הנבמ קורפ     01.01.080
,תיתשת תוכרעמ לש רקובמ קותינו םקמוע      

                    1.00 'פמוק .רשואמ תלוספ רתאל םייוניפו  
      
רתאל םייוניפו ,םינוש םיגוסמ תוככס קורפ     01.01.090

                    3.00 'פמוק .רשואמ תלוספ  
      

                   50.00 .והשלכ יבועב ןוטב יחטשמ קורפ ר"מ  01.01.100
      

                  200.00 .והשלכ גוסמ הפש ינבא קורפ רטמ  01.01.110
      
םינבא תוברל והשלכ גוסמ םיפוציר קורפ     01.01.120

                 1100.00 .ב"צויכו טילונרג ,תובלתשמ ר"מ   
      
םיחטשב תוברל והשלכ יבועב טלפסא קורפ     01.01.130

                   70.00 .םיקשימב רוסינ ללוכו םילבגומ ר"מ   
      

                   50.00 .והשלכ גוסמ ץע יחטשמ קורפ ר"מ  01.01.140
      
)תשר ,ץע ,תכתמ( םינוש םיגוסמ תורדג קורפ     01.01.150
.םקמוע לכל תודוסיהו םידומעה תוברל      
תואצמנה תורדג םג םיללוכ ריחמהו הדובעה      

                  350.00 .םיה ךותב ןקלחב רטמ   
      
לש רקובמ קותינ ללוכ ,תוינוציח תוחלקמ קורפ     01.01.160

                    4.00 .רשואמ תלוספ רתאל םייוניפו ,םימה תכרעמ 'חי   
      

                    3.00 .םיטלש קורפ 'חי  01.01.170
      

10.10.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-04   .../043 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     043 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוח 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
לכל תודוסיה תוברל םינוש םידומע קורפ     01.01.180

                    5.00 .םקמוע 'חי   
      

                    2.00 אוהשלכ גוסמ ץוח טוהיר וא/ו ןותפשא קורפ 'חי  01.01.190
      
תלוספ רתאל התרבעהו ליצמ תכוס קורפ     01.01.200

                    1.00 'פמוק .השרומ  
      
תאצוה םיללוכ ריחמהו הדובעה .םיצע תריקע     01.01.210

                    1.00 .הרגאה םולשתו הריקע ןוישר 'חי   
      

                    1.00 'פמוק .ינמז הצחר ףוח תנכה 01.01.270
      

                  150.00 .ףוחל ינמז השיג ליבש ר"מ  01.01.280
      
תודוסי עוציבל תימוקמ םוהת ימ תלפשה     01.01.290

                    1.00 'פמוק .השבי הביבסב היצקורטסנוק  
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       
      
לוחב רזוח שומישו הללוסה תיתש חטש ףושיח     01.02.010

                 2400.00 .יוקינה רחאל ר"מ   
      

                  500.00 .ףוחב תיללכ הריפח ק"מ  01.02.020
      

                  500.00 .הכירבה ימ ךותב תוריפח ק"מ  01.02.030
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      

                 2400.00 .ו.ט.ה.ש.א.א ר"מ   
הללוסה תיתש תודובע 30.10 כ"הס          

      
ה ל ל ו ס ה  ת י נ ב  50.10 ק ר פ  ת ת       
      
ילמיסקמ ריחמ(  הכירבה ימ ךותב יולימ     01.05.010

                26500.00 .)ח"ש 54 - הז ףיעסל ןוט   
      
ריחמ( השביה חטשב םימה סלפמ לעמ יולימ     01.05.020

                17200.00 .)ח"ש 05 - הז ףיעסל ילמיסקמ ק"מ   
      
יבועב אבומ לוח תבכש רוזיפו הלבוה ,הקפסא     01.05.030

                 5000.00 .הללוסה ינפ לע מ"ס 02 ק"מ   
הללוסה תינב 50.10 כ"הס          

      
קובץ: 14746-04   .../044 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     044 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוח 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

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

                 2400.00 ר"מ/'ג 004 לקשמב ליטסקטואיג תועירי ר"מ  01.06.010
      
תוברל מ"ס 03/05/02 תודימב תינורבח ןג ןבא     01.06.020

                  670.00 ןוטב תנעשמו דוסי רטמ   
      
הירסיק גוסמ תובלתשמ םינבאב ףוציר     01.06.030

                 2100.00 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

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

                 2100.00 .ע"ש ר"מ   
      
.דומ %89 תופיפצל ךרדה תיתש קודיה     01.06.060

                 2400.00 .והטשאא ר"מ   
םוריח ךרד 60.10 כ"הס          

      
ף ו ח  י נ ק ת מ ל  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  70.10 ק ר פ  ת ת       
      
021  קמוע דע םיכמות תוריק ילגרל הריפח     01.07.010

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

                   60.00 הדימ לכב ,מ"ס 051 ק"מ   
      

                  800.00 םינוש םיחטשמל הריפח ק"מ  01.07.030
      

                 1000.00 הריפחה תיתשת קודיה ר"מ  01.07.040
      
תובכשב רקובמ קודיהב קדוהמ 'א גוס עצמ     01.07.050

                  685.00 .מ"ס 02 דע לש ק"מ   
      

                 2800.00 .םיפוצירל תחתמ מ"מ 5 יבועב ןוליינ תעירי ר"מ  01.07.060
ףוח ינקתמל רפע תודובע 70.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הנכהו רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../045 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     045 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוח 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

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

                  300.00 מ"ס 5 יבועב 51-ב הזר ןוטב ר"מ  02.01.010
      

                   50.00 םיכמות תוריק ילגרב 04-ב  ןוטב ק"מ  02.01.030
      
יפל מ"ס 03 יבועב םיכמות תוריקב 04-ב ןוטב     02.01.050
,17, 27, 37 םיטרפ .היצקורטסנוק תינכות      

                  200.00 02. ק"מ   
ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../046 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     046 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוח 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
תיתחת םוטיאו םיכמות תוריק ילגר םוטיא     05.01.010

                 1500.00 םיפצרמ ר"מ   
      
םייכנא םיחטשמו תודוסי םיכמות תוריק םוטיא     05.01.020

                  500.00 םירחא ר"מ   
      

                   70.00 םייכנא םירפת םוטיא רטמ  05.01.030
םוטיא 10.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../047 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     047 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוח 40 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       
      
6" דע רטוקב םייק ףוגמ/םימ וקל תורבחתה     07.01.015
ןליתאילופמ ןנכותמ  רוניצ  םע  אוהש גוס לכמ      
רושיאבו םואתב ,מ"מ 011  רטוקב בלוצמ      

                    1.00 'פמוק .תורוקמ תרבח  
      
ללוכ 1" רטוקב הייקשה 'עמ שארל תורבחתה     07.01.080

                    1.00 'פמוק .םישרדינה םיחפסהו תודובעה לכ  
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 02 רטוקב רוניצ     07.01.130
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 42 גרד רוחש      

                   15.00 'פמוק .'מ  
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 23 רטוקב רוניצ     07.01.145
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 42 גרד רוחש      

                  105.00 .'מ רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 04 רטוקב רוניצ     07.01.146
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 42 גרד רוחש      

                   20.00 .'מ רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 05 רטוקב רוניצ     07.01.150
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 51 גרד רוחש      

                   30.00 .'מ רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 011 רטוקב רוניצ     07.01.160
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 51 גרד רוחש      

                  190.00 .'מ רטמ   
      

                    2.00 1" רטוקב ינוסכלא זרב 'חי  07.01.230
      
05 ימינפ רטוק ,תוימורט תוילוחמ ףוגמל את     07.01.240
.ב.ב  הסכמ םע מ"ס 57 דע קמועבו ,מ"ס      

                    2.00 .ץצח תפצרו 51A, ןיממ ,מ"ס 04 רטוק 'חי   
      
4" רטוקב ףקז ,ןוגיע שוג ללוכ 3" טנרדיה     07.01.250

                    2.00 .הריבש ןקתמו 'חי   
      
"םגא" תרצות ,םייניע תפיטשל םורח תכרעמ     07.01.260

                    1.00 .ע"ש וא 'חי   
      
,4" םיפוגמ ,4" ח"זמ ללוכ 4" הדידמ תכרעמ     07.01.270
םואתב ,4" רטוקב תרנצ יעטק ,םימ דמ      

                    1.00 'פמוק .תורוקמ תרבח רושיאבו  
      
דמ ,2" רטוקב םיפוגמ ללוכ 2" הדידמ תכרעמ     07.01.280
,2" רטוקב תרנצ יעטק ,5.1" רטוקב םימ      

                    1.00 'פמוק .תורוקמ תרבח רושיאבו םואתב  
םימ יווק 10.70 כ"הס          

קובץ: 14746-04   .../048 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     048 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוח 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

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     07.02.020
מ"מ 011 רטוק  )01 גרד(  "RDS-71" גוסמ      

                   25.00 .'מ 57.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     07.02.035
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     07.02.040
,מ"מ 061 רטוק )01 גרד(  "RDS-71"  גוסמ      
57.1 דע 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      

                   80.00 .'מ רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     07.02.045
,מ"מ 061 רטוק )01 גרד(  "RDS-71" גוסמ      
52.2 דע 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      

                    5.00 .'מ רטמ   
      
ימינפ רטוקב תויתשורח תולוגע הרקב תוחוש     07.02.080
,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ןוטבמ מ"ס 08      

                   12.00 'פמוק .'מ 52.1 דע קמועב  
      
ימינפ רטוקב תויתשורח תולוגע הרקב תוחוש     07.02.090
,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     07.02.100
,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ןוטבמ מ"ס 001      

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

                    4.00 'פמוק .'מ 52.1 דע קמועב  )לוח תדרפה( עוקיש את 07.02.160
      
קמועב םיכנ תחלקמו ףוח תחלקמ הטילק את     07.02.161

                    4.00 'פמוק .מ"ס 08 רטוקב 'מ 08.0 דע  
      
רוניצ םע םייק אתל תורבחתיה  רובע תפסות     07.02.165

                    1.00 'פמוק .אוהש קמועו רטוק לכב שדח  
      
תרצות אמגודל הייזרב תנקתהו תקפסא     07.02.210

                    3.00 .ע"ש וא "וטסרפ" 'חי   
      
םיה תיעקרקל בויב רוניצ טרפ תבכרהו רוצי     07.02.220

                   20.00 'פמוק .ןייוזמ ןוטב תויבוק יתש ללוכה  
      
יושע מ"מ 061 רטוקב םיל םימ תשילג רוניצ     07.02.240

                  140.00 .01 גרד רוחש בלוצמ ןליתאילופ רטמ   
      
      
      

20.70.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-04   .../049 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     049 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוח 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
יושע מ"מ 011 רטוקב )הקינס וק(  רוניצ     07.02.250
םיחפס תוברל 51 גרד רוחש בלוצמ ןליתאילופ      

                  155.00 .'מ 5.1 דע קמועב רטמ   
      
ללוכ בויבל הביאש תנחת תנקתהו הקפסא     07.02.260
ש"קמ 51 לש הקיפסב תובאשמ 2 לש ךרעמ      
,ש"קמ 02 לש הקיפסב הסרגמ ,'מ 01 הבוגל      

                    1.00 'פמוק .ק"מ 03 חפנב םוגיא רוב  
      

                    1.00 'פמוק .ץחל תריבש את 07.02.270
      
מ"מ 061 רטוקב םיל בויב םורח תשילג וק     07.02.280
גוסמ  לועיתו בויבל EPDH ןליתאילופ יושע      

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

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../050 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     050 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוח 40 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     08.01.010

                  500.00 תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 04 רטוקב רטמ   
      
,6.31 ע.ק.י ,1351 י"ת יפל ,ןליתאילופמ רוניצ     08.01.020

                  500.00 תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 36 רטוקב רטמ   
      
,5.31 ע.ק.י ,1351 י"ת יפל ,ןליתאילופמ רוניצ     08.01.030

                  350.00 תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 57 רטוקב רטמ   
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.040
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

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

                   25.00 . ינקת ןומיס רטמ   
      
ללוכ,מ"ס001 קמועב מ"ס 08 רטוק הרקב את     08.01.060
הסכמה תוברל ,זוקינ רובל ילדו גרס,םינגוע      

                    8.00 .984 י"ת יפל 521B גוסמ הדלפ תקצימ 'חי   
      
תולעתל טלפסא רוסינ וא הביצח וא/ו הריפח     08.01.070
תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב םילכב םילבכ      
תודוקנב ,מ"ס06 חישק "C.V.P 4 לש םינק 4      
ידכ תורחא תומייק תוכרעמ םע תובלטצה      
בצמה תרזחהו למשחה קוח תושירדב דומעל      

                   30.00 .ותומדקל רטמ   
      
מ"מ 061 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצמ לוורש     08.01.080
ןומיס ללוכ, מ"מ 7.7 ןפוד יבוע 6"      
דדומ י"ע תרנצה םויס תדוקנ לש תוטנידרואוק      

                  350.00 .ךמסומ רטמ   
      
6.0 בחורו 'מ 4 דע ךרואב תינדי שושיג תריפח     08.01.090
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      

                   10.00 'פמוק .דבלב בתכב להנמה  
      
      
      
      
      
      

10.80.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-04   .../051 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     051 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוח 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
תולעתל טלפסא רוסינ וא הביצחו הריפח     08.01.100
ללוכ םיידיב וא םילכב תורוניצל וא\ו םילבכל      
תרזחה ,הריפחו יולימ ,לוח יוסיכו דופיר      
הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה      
מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 001 דע קמועב      
תינכת יפל עוציב וא ותומדקל בצמה תרזחהו      

                  450.00 .רוזא ותואב רטמ   
      
יקנ תונויד לוחב  הריפח יולימ רובע תפסות     08.01.110
וא שיבכ  תויצחב מ"ס 02 לש תובכשב הפונמו      
דע היוור הבטרהבו רקובמ קודהב תוכרדמב      

                  400.00 .%89 לש תופיפצ תלבקל רטמ   
      
מ"ס 06-04 בחורב ליבש/הכרדמ תחיתפ     08.01.120
תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
,עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח ללוכ      
ותומדקל בצמה תרזחהו ליבש/הכרדמה ןוקית      

                   30.00 .טלפסא וא ףוציר ללוכ רטמ   
      
ילבכ תסינכל הרקיתב וא/ו ריקב רבעמ תחיתפ     08.01.130
8" דע רטוקב C.V.P לוורש תנקתהו למשח      
בצמה תרזחהו תומיטא ,עבצ ,חיט ינוקית ללוכ      

                   20.00 'פמוק .ותומדקל  
      
תולעתב B- 03 גוסמ ןייוזמ יתלב ןוטב תקיצי     08.01.140
הנגה,זוקינ תולעתל השיג יחטשמ שיבכ תויצח      
רופחל ןתינ אלש םידודר םירוזאב תרנצ לע      
תויחנה יפל לכה -מ"ס 08 ל רבעמ קומע      

                  100.00 .להנמה ק"מ   
      
תודימב םורט ןוטב יושע P סופיט הרקב את     08.01.150
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   
הרקב יאתו םיליבומ ,תוריפח 10.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 14746-04   .../052 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     052 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוח 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ ז ה  ת ו ח ו ל ו  'ק נ  ם י כ י ל ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
דוקיפ,הטילשו הלעפה,הנזהל למשח חול     08.02.120
ירוביצ ףוחב זוקינל הביאש תנחת רובע הרקבו      
םימ ןגומ רטסאילופמ,קקוב ויע ישאר      
    56PI,םע הרואת,ןורא הנבמ ללוכ, תינכת יפל  
הריבצ יספ,טוליש,טוויח,חולה תלדב קספמ      
םיגולנא הבחרה יסיטרכו רקב ללוכ,םית"מאמ,      
תונכת ללוכ,סיטרכל O/I 23 םע םיילטיגידו      
תיטוחלא תוארתה רודיש תוברל רקב תנכת      
הניקת הלעפהל שרדנה לכו הקוזחת דקומל      

                    1.00 'פמוק .תובאשמה תלעפהל תושירד יפ"ע  
      
תנחת תנזהל ינשמ חולל הרוקמ ןוטב תחמוג     08.02.130
ןיע ישאר ירוביצ ףוחב זוקינל זוקינל הביאש      
761 בחור , מ"ס 04 קמועב החמוגה .קקוב      
עקרקל תחתמ 'מ 7.1 עקרקה לעמ הבוג ,מ"ס      
הנגה תותלד ללוכ תינוויכ וד לגר םע מ"ס 07      
םי לש תימי הריואל ןוולוגמ מ"מ 5.2 חפמ      
לוענמ םע ,תוחפל ןורקימ 05 לש יבועל חלמה      

                    1.00 .קתר םגד חירב בר 'חי   
      
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,  

                  170.00 .הרואת ידומע הנזה רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.210
    )EPLX(  גוסמ  YX2N61 ךתחבX5 ר"ממ,  

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

                  170.00 .םיתורישל,הנזה רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.217
    )EPLX(  גוסמYX2N  61 ךתחבX5 ר"ממ,  

                  180.00 .בויבל הביאש תנחת חול תנזהל רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.218
    )EPLX(  גוסמYX2N  61 ךתחבX5 ר"ממ,  

                   20.00 .זוקינל הביאש תנחת חול תנזהל רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.220
    )EPLX(  גוסמYX2N  61 ךתחבX5 ר"ממ,  

                  200.00 .הרואת ידומע תנזהל רטמ   
      

20.80.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-04   .../053 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     053 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוח 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
רואמל רפמא A521X3-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  
      
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      

                  900.00 .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      

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

                    6.00 '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 A61 םרז קספמו ר"ממ 5.2      
ללוכ ,חיטה תחת וא לע הנקתה ,ראומ ןצחל וא      

                   10.00 ויתוצק ינשב לבכ/םיטוחה טוויח 'קנ   
      
תכוסו םיתורש ינבמל-ילמשח ןכרצל הדוקנ     08.02.852
ףיפכ יטסלפ רוניצ תללוכה יעפומ דח,ליצמ      
תחת הנקתה ,מ"מ 02 רטוקב וילאמ הבכ      
5.2x3 ךתחב םידדובמ םיכילומ וא לבכ ,חיטה      
,ויתוצק ינשב םיכילומ /לבכה טוויח ללוכ ר"ממ      

                    6.00 .יפוס רזיבא ללוכ 'קנ   
      
רוניצ תללוכה יעפומ דח ילמשח ןכרצל הדוקנ     08.02.853
,מ"מ 52 רטוקב וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ      
םידדובמ םיכילומ וא לבכ ,חיטה תחת הנקתה      
םיכילומ /לבכה טוויח ללוכ ר"ממ 4x3 ךתחב      

                    2.00 .יפוס רזיבא ללוכ,ויתוצק ינשב 'קנ   
      
ללוכ ,תינכות יפל ליצמ תככסל למשח חול     08.02.901
לכ , 56PI םימ ןגומ רטסאילופ ןורא      
חולב םינקתומ םיטנמלאהו םית"מאמה      
יפל םידיגה לכ ןומיס תוברל םהיניב םיטווחמו      

                    1.00 'פמוק .קבדו םיטינ םע טוליש ,םילגעמה 'סמ  
      
      
      

20.80.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-04   .../054 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     054 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוח 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
רובע תינכות יפל םיתוריש הנבמל למשח חול     08.02.902
הריבצ יספ טוליש ,טוויח ,ןורא הנבמ ללוכ      

                    1.00 'פמוק .הניקת הלעפהל לכה םית"מאמ  
      
תוחול תנזהל י"חח לש ישאר חולל תורבחתה     08.02.903

                    1.00 'פמוק .ליצמה תככסו ףוחה  
      
,'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      

                   48.00 'פמוק .3x2.5N2XY  
הנזה תוחולו 'קנ םיכילומ 20.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
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  
      
4 הבוג  הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.03.065
עובצ מ"ס 02X02 עבורמ ליפורפ דומעה ,רטמ      
תמאתומ העיבצב ,לעפמב 5307LAR עבצב       

                   10.00 'פמוק .תימי הריוואל  
      
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       
      
ןוולוגמ ינבלמ לזרב תועצמאב ץוח תאיצי     08.04.030
ךתורמ )מ"מ 4 יבוע( ר"ממ 061 ךתחב      
הקראה תספוקל דעו רושיגה תעבטל      
מ"ס 06 הבוגב הנקתה, םימ תנגומ תניירושמ      

                    4.00 עקרקה ינפל לעמ 'חי   
      
מ"מ 4X03 ךתחב תנוולוגמ הדלפ יושע ספ     08.04.060
ןויזה תדלפל רבוחמו ןוטבה תוקיציב ןמטומה      

                   60.00 תודוסיה לש רטמ   
      
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: 14746-04   .../055 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     055 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוח 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י ד ו מ ע ל  ת ו ד ו ס י  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
דוסיה תודימ .הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.05.445
ךרואבו 1" רטוקב דוסיה יגרוב מ"ס 08/07/07      

                   10.00 .טרפ יפל 'חי   
      
08X05X05 תודימב 03 -'ב גוסמ ןוטב דוסי     08.05.446
חוטש לזרב ללוכ,דראלוב גוסמ רואמ ןודומעל      
ךתורמ דוסי תקראהל מ"מ 4X04 ןוולוגמ      
יפל האיציו הסינכ ילוורש תוברל דוסיה יגרבל      

                   36.00 'פמוק .טרפ  
הרואת ידומעל תודוסי 50.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
לקינ רבצמו דל תורונ םע יתלכת וד םורח .ת.ג     08.06.010
קלח 02 י"ת ןקת י"פע .תוקד 09 ל םוימדק      
בותיכ םע םיינקת ןומיס יטלש םג ללוכ 22.2      
תדימב םיצח םע (  ןבל עקר לע קורי עבצב      
םע , ינוציח וא הרקיתב עוקש הנקתהל )ךרוצה      
2DEL םגד תמגודכ הקידב ןצחלו  ןומיס תרונ      
וא ןזורטקלא וא טיילורטקלא 'בח לש 616      

                    3.00 .ע"ש 'חי   
      
4.8 קפסהב מ"ס92 רטוק DEL הרואת ףוג     08.06.030
לע הנקתה,לכירדאה תריחבל עבצב,טאוו      
DEL 'גודכ הרקת/ריק      

                   10.00 .ע"ש וא TNEGER-תרבח,C-YSAE 'חי   
      
51 קפסהב מ"ס73 רטוק DEL הרואת ףוג     08.06.040
לע הנקתה,לכירדאה תריחבל עבצב,טאוו      
DEL 'גודכ הרקת/ריק      

                   10.00 .ע"ש וא TNEGER-תרבח,C-YSAE 'חי   
      
גוסמ לכירדאה תריחב יפל םיעבצב םידל ספ     08.06.060
    DMS רטמל םידל 84( רטמל טאו  5 קפסהב(  
תולעמ 011 לש תיווזב דל לכ טאול ןמול 072      
יסחיה קלחהו טוויח , הנקתה ירזיבא תוברל      
תרבח קפס CDV42/ CAV022 חכ קפסב      
    SEN-ןגועמו ןוקליסב ףוטע םידלה ספ  

                   20.00 .ףיצר רטמ 03-ותקבדהל קיטסלפ תליסמב רטמ   
      
DEL 51  תרונ תיטסוקא הרקתב עוקש .ת.ג     08.06.062
רוזיפ רוטקלפר םע,ספיליפ תרבח לש,טאוו      
DEL םגד תעבורמ תיכוכז ןותחת יוסיכו בחר      

                   10.00 .TOD 'בח לש 29 'חי   
      
לש,לוגע טאוו DEL 2x3 ינוויכ וד רדנליצ .ת.ג     08.06.065
ףוגה,ע"ש וא שעג ןאובי,ורטמ םגד GS תרבח      

                   10.00 .ריק לע תינוציח הנקתהל,56PI 'חי   
      

60.80.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-04   .../056 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     056 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוח 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
םע טוו 82x2 םימ ןגומ יטנצסרולפ הרואת ףוג     08.06.400
םיקוזיחו 5T הרונ תוברל ינורטקלא קנשמ      
וא טנוברקילופ טייליס שעג תמגוד,הרקתל      

                    1.00 ע"ש 'חי   
      
44PI 41x1 םימ ןגומ יטנצסרולפ הרואת ףוג     08.06.410
, ,5T הרונ תוברל ינורטקלא קנשמ םע טוו      

                   11.00 .ע"ש וא TLUHREGAF-AUQA 'גודכ 'חי   
      
תמגודכ טאו LP 62 תורונ יתש םע ת"ג     08.06.420

                    2.00 .טלוהרגפ לש TSUBOR 'חי   
הרואת יפוג 60.80 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
רמוחמ םימל המוטא הביתב עקת יתב תדיחי     08.07.920
,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   
      
רמוחמ םימל המוטא הביתב עקת יתב תדיחי     08.07.930
,היולג הנקתהל ,וילאמ הבכ חישק יטסלפ      
A61X3 עקת תיב תללוכה ,56PI הנגה תגרד      
,55PI הנגה תגרדל ילארשי גרד םגד      
יעוביר 403 הטסורינ ליפורפ לע תנקתומ       
    5X5 01 תיעוביר הטלפ םע ,מ"סX01  
ןוטב תקיציל ליפורפה עוביקל מ"ס      

                    1.00 'פמוק .תינכת יפל עקרקב  
םירזיבא 70.80 כ"הס          

      
ץ ו ח  ת ר ו א ת  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
'בח לש DEL OLI םגד  ץוח תרואתל סנפ     08.08.050
    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  
      
      
      
      
      
      
      

80.80.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-04   .../057 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     057 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוח 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
ילנירג תרצות ,דראלוב גוסמ רואמ ןודומע     08.08.100
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  

                   36.00 'פמוק .טרפ יפל  האיציו הסינכ ילוורש תוברל  
ץוח תרואת 80.80 כ"הס          

      
ר ו א מ  ת ו ד ו ק נ  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל יזאפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.09.030
יכילומ וא/ו YX2N תשוחנ ילבכ,תורוניצ      
ר"ממ5.1  ךתחב C.V.P דודיב םע תשוחנ      
דעו ריקה וא הרקתהמ האיציה דע חולהמ      
וד וא לופכ וא דיחי םרז י/קספמ,םיקספמה      
םימ ןגומ וא םינצחל וא בלצ וא ףוליח וא יבטוק      
וא "סוקופ" םגד "דרובסיוו" תמגוד ןיירושמ וא      
םא,םוריח תרואתל 'קנ רובע ףסונ ךילומו ע"ש      

                    5.00 .הילת וו תוברל,שרדנ 'חי   
      
תשוחנ ילבכ היושע תמלשומ עקת תיב תדוקנ     08.09.040
    RF/YX2N דודיב םע תשוחנ יכילומ וא/ו  
    C.V.P 5.2 ךתחבx3 תרנצב םילחשומ ר"ממ  
תחתמ וא/ו  תוקיציב וא/ו ט"הת תנקתומ      
ןכו עקתה תיב דע חולהמ תורקתב וא/ו ףוצירל      
םגד דרובסיוו תמגוד,רפמא 61  עקת תיב      

                   10.00 .םלשומ לכה,טה"ת ןקתומ ע"ש וא סקופ 'חי   
      
לופכ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     08.09.050

                    7.00 ט"הת וא ט"הע הנקתהל 'חי   
      

                    7.00 םימ ןגומ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות 'חי  08.09.060
      
רוניצ תללוכה יעפומ דח ילמשח דודל הדוקנ     08.09.070
,מ"מ 02 רטוקב וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ      
םידדובמ םיכילומ וא לבכ ,חיטה תחת הנקתה      
םיכילומ /לבכה טוויח ללוכ ר"ממ 5.2x3 ךתחב      

                    2.00 יפוס רזבא אלל םלשומ לכה,ויתוצק ינשב 'קנ   
רואמ תודוקנ 90.80 כ"הס          

      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../058 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     058 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוח 40 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       
      
2 ,'מ 8.2*8.2 םינפ תודימב ליצמ תכוס     20.01.010
טרפב טרופמה לכ תא תללוכה ,ץעמ ,תומוק      
יאנתל המאתה יבגל תוברל ,דחוימה טרפמבו      

                    1.00 'פמוק B61 ,A61 טרפ .חלמה םי  
ץע תודובע 10.02 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שרח תורגנ 02 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../059 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     059 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוח 40 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 י ע ל ס ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
3 יבועב םיימורט םיטנמלאב ןוטב תוריק יופיח     40.03.030
וא "תרסונמ תיפוח - ןייטשרקא" תמגודכ ,מ"ס      

                   30.00 20 טרפ .ע"ש ר"מ   
      
,מ"ס 5 יבועב 'תיז ריב' ןבאב ןוטב תוריק יופיח     40.03.040
תשר ללוכ ,הבטומ דוביעבו רפרפא-בוהצ ןווגב      
.הטסורינמ הרישקו רוביח ירזיבאו לזרב      

                  210.00 ,17 37 םיטרפ ר"מ   
      
3-ב ,םילוגע וא/ו םירשי תוריק יבג-לע ץוח חיט     40.03.050
+ רשיימ חיט + תיטנמצ הצברה ללוכ ,תובכש       
ריקומרת" תמגודכ הזתהב שימג ילירקא יופיצ      
י"פע םינווגבו הרוטסקטב ,"011 תירוצ -      
.)ןבל טנמצ סיסב לע ללוכ( לכירדאה תריחב      

                  160.00 27 טרפ ר"מ   
      
דע בחורבו מ"ס 01 יבועב )גניפוק( שאר ךבדנ     40.03.060
רפרפא-בוהצ ןווגב 'תיז ריב' ןבאמ ,מ"ס 04      

                  225.00 ,17 37,27 םיטרפ .הבטומ דוביעבו רטמ   
      
מ"ס 01 יבועב יזפרט )גניפוק( שאר ךבדנ     40.03.070
תיז ריב' ןבאמ ,מ"ס 53/04*03 תודימבו      

                   74.00 20 טרפ .הבטומ דוביעב 'הבוהצ 'חי   
      
***** םיאנש רדח *****      
      
'תיז ריב' ןבאב םיאנש הנבמ תוריק יופיח     40.03.100
שיטלט דוביעבו רופא ןווגב ,מ"ס 52*5 ךתחב      

                   65.00 08 טרפ .'רי'גפת' ר"מ   
      
'תיז ריב' ןבאב םיאנש הנבמ תוריק יופיח     40.03.110
דוביעבו רופא ןווגב ,מ"ס 21*21*5 תודימב      

                    3.00 08 טרפ .הבטומ ר"מ   
      
ןבאמ ,מ"ס 03*8 ךתחב )גניפוק( שאר ךבדנ     40.03.120

                   20.00 08 טרפ .הבטומ דוביעבו רופא ןווגב 'תיז ריב' רטמ   
      
הנקתהל םירזיבאה לכ ללוכ ,ץבא חפמ בזרמ     40.03.130

                    1.00 'פמוק 08 טרפ .תמלשומ  
תויעלסו םיכמות תוריק 30.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 14746-04   .../060 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     060 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוח 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה פ ש  י נ ב א  ,ת ו ג ר ד מ  60.04 ק ר פ  ת ת       
ף ו צ י ר ו       
      
ןבאמ מ"ס 03*61 וא/ו 23*51 ךתחב תוגרדמ     40.06.010
דוביעב חלשה .רפרפא-בוהצ ןווגב 'תיז ריב'      
תרוצ ללוכ ,הבטומ דוביעב םורהו ןידע שיטלט      
תוינכת י"פע ןיוזמ ןוטב תטלפו ךרד      

                  115.00 .25 ,47 םיטרפ .היצקורטסנוקה רטמ   
      
טרפ .הקלחה דגונ ספ רובע תוגרדמל תפסות     40.06.020

                  115.00 75 רטמ   
      
תמגודכ מ"ס 05*03*02 תודימב הפש ןבא     40.06.030
,ע"ש וא 4412 ט"קמ "תשטלוטמ - ןייטשרקא"      
דוסי ללוכ ,רופא טינרג ןווגב ןוטסרקא רמגב      

                  490.00 70 טרפ .ןוטב בגו רטמ   
      
תמגודכ מ"ס 05*03*52 תודימב הפש ןבא     40.06.040
26822 ט"קמ "תעפושמ הבחר - ןייטשרקא"      

                   50.00 80 טרפ .ןוטב בגו דוסי ללוכ ,ע"ש וא רטמ   
      
דוסי ללוכ ,מ"ס 02*01 ךתחב תיננג הפש ןבא     40.06.050

                   10.00 35 טרפ .ןוטב בגו רטמ   
      
רמוגב מ"ס 02 יבועב -04ב ןיוזמ ןוטב יחטשמ     40.06.060
םאתהבו זוקינל םיעופיש םע קורס ןוטב      

                   40.00 60 טרפ .סדנהמה תוינכתל ר"מ   
      
גוסמ ,מ"ס 04*5 ךתחב תיעבט ןבאב ףוציר     40.06.070

                   20.00 45 טרפ .הבטומ דוביעבו רופא ןווגב 'תיז ריב' ר"מ   
      
03*03*7 תודימב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.06.080
"הירסיק תירכרוכ - ןייטשרקא" תמגודכ ,מ"ס      

                 2000.00 40 טרפ .ע"ש וא ר"מ   
      
ןייטשרקא" תמגודכ תובלתשמ םינבא  ףוציר     40.06.090
תואמגודב ,לייטקוק/ ןוטס רפוס רמגב "ןועבט      

                 1700.00 77 טרפ .ןנכתמה תריחב י"פע םינווגבו ר"מ   
      
,תינבלמ סופיטמ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.06.100
םינווגבו אמגודב ,תונוש תודימבו מ"ס 6 יבועב      

                   80.00 65 טרפ .הינחב םייקה תמגודכ ר"מ   
      
תודימב תובלתשמ םינבאמ ישושימ ףוציר     40.06.110
ןייטשרקא" תמגודכ תוטילב םע מ"ס 01*01*6      
סיסב לע( ןנכתמה תריחב י"פע ןווגבו "0071      

                   12.00 67 טרפ .)ןבל טנמצ ר"מ   
      
סופיטמ תובלתשמ םינבא ףוצירל תפסות     40.06.120

                 2000.00 .רליסב החירמ רובע "תירכרוכ" ר"מ   
ףוצירו הפש ינבא ,תוגרדמ 60.04 כ"הס          
יפונ חותיפ תודובע 04 כ"הס          

קובץ: 14746-04   .../061 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     061 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוח 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  10.24 ק ר פ  ת ת       
      
הדלפ תייצקורטסנוקמ ,הפמרל די דעסמ     42.01.070

                  280.00 51 טרפ .לוגע ינוגהמ ץעמ די זחאמו תנוולוגמ רטמ   
      
תייצקורטסנוקמ ,תוגרדמ ידיצל די דעסמ     42.01.080
.לוגע ינוגהמ ץעמ די זחאמו תנוולוגמ הדלפ      

                   20.00 41 טרפ רטמ   
      
תייצקורטסנוקמ ,תוגרדמ זכרמל די דעסמ     42.01.090
.לוגע ינוגהמ ץעמ די זחאמו תנוולוגמ הדלפ      

                   10.00 75 טרפ רטמ   
      
'מ 5.2 בחורב םימל הדיריל הפמר     42.01.100
ךרדימו תנוולוגמ הדלפ תייצקורטסנוקמ      
ץעמ די יזחאמ ללוכ ,ץרוחמ האפיא ץע תוחולמ      

                   90.00 11 טרפ .םידדצה ינשמ ינוגהמ רטמ   
      
סוסיב ללוכ ,הטסורינמ םישאר 4 ףוח תוחלקמ     42.01.110

                    2.00 .םימה תכרעמל רוביחו 'חי   
      
רוביחו סוסיב ללוכ ,םיילגר תפיטשל ןקתמ     42.01.120

                    2.00 22 טרפ .םימה תכרעמל 'חי   
      
,'מ 0.6 הבוגב ןוולוגמ הדלפ דומעמ לגדל ןרות     42.01.140
תימי העיבצב רונתב העיבצו לופכ ןווליג ללוכ      

                    1.00 .לגדה תפנהל לבכו תולגלג ללוכו 'חי   
      
ט"קמ "ןייטשרקא" תמגודכ ץעו ןוטבמ לספס     42.01.150

                    4.00 42 טרפ .ע"ש וא 9801YKS 'חי   
      
םתור - אכירא-םחש" תמגודכ ןוטבמ ןותפשא     42.01.160
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     42.01.170
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     42.01.180
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     42.01.190
06 רומ - אכירא-םחש" תמגודכ ,ימצע לופיקל      
.לוענמ ללוכו ע"ש וא 8694 ט"קמ "לפקתמ      

                    3.00 12 טרפ 'חי   
10.24.40 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 14746-04   .../062 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     062 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוח 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
תנוולוגמ הדלפ תייצקורטסנוקמ הלוגרפ     42.01.200
ץע תוחולמ 'מ 05.5 בחורב יוריקו העובצו      
)"הדימע"ב םיבכרומ( מ"מ 001*05 ךתחב      

                  415.00 18 טרפ .מ"מ 05 לש וטנ חוורמבו ר"מ   
      
םיעובצו תנוולוגמ הדלפ יליפורפמ םידומע     42.01.210
י"פע ןווגב )הקילטמ( תימי העיבצב רונתב      
הללצהו יוריקל הנכה  - ןנכתמה תריחב      
6"-8" רטוקב םידומעה .הנרבממה תטישב      
תודוסי םע ןוגיע ללוכ ,'מ 5.3 דע הבוגבו      

                   11.00 .היצקורטסנוק תינכתל םאתהב םידדוב 'חי   
תורגסמ תודובע 10.24 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
טרפ .1 סופיט בא תמגודכ ינקית תוארוה טלש     42.02.040

                    3.00 33 'חי   
      
.3 סופיט בא תמגודכ ינקית תוארוה טלש     42.02.050

                   12.00 .43 ,53 ,93 ,04 ,14 ,44 םיטרפ 'חי   
      
.5 סופיט בא תמגודכ ינקית תוארוה טלש     42.02.060

                    3.00 .63 ,73 ,83 םיטרפ 'חי   
      
טרפ .7 סופיט בא תמגודכ ינקית תוארוה טלש     42.02.070

                    2.00 42 'חי   
      
טרפ .8 סופיט בא תמגודכ ינקית תוארוה טלש     42.02.080

                    4.00 43 'חי   
      

                    2.00 .דומע יבג-לע ינוריע רורמת טלש 'חי  42.02.090
      
ןומיס תוברל םיכנ תוינח לש ינקת ןומיס     42.02.100

                    2.00 'פמוק .דומע יבג-לע רורמתו הכנ למס ,עבצב  
תונוש 20.24 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ץוח טוהיר 24 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../063 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     063 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוח 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ג  ת ו ד ו ב ע  44 ק ר פ       
      
ם י ר ע ש ו  ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
,םינוולוגמ לזרב יליפורפמ 'מ 02.1 הבוגב רדג     44.01.010
תודוסי םע וא/ו תוריק יבג-לע ןוגיע ללוכ      

                  130.00 28 טרפ .עקרקב םידדוב רטמ   
      
יספ 3 םע ,'מ 2.1 הבוגב תמחלומ תשר רדג     44.01.020

                   35.00 06 טרפ .קוזיח רטמ   
      
רדגה הבוגבו 'מ 08.4 בחורב יפנכ וד רעש     44.01.030
ללוכ ,םינוולוגמ לזרב יליפורפמ )'מ  05.2-כ(      

                    1.00 87 טרפ .ןוגיע 'חי   
      
רדגה הבוגבו 'מ 08.0 בחורב יפנכ דח רעש     44.01.040
ללוכ ,םינוולוגמ לזרב יליפורפמ 'מ ) 08.1-כ(      

                    1.00 97 טרפ .ןוגיע 'חי   
      
ןווליג רובע םירעשו תורדגל ריחמ תפסות     44.01.050

                  200.00 .לופכ ר"מ   
      
העיבצ רובע םירעשו תורדגל ריחמ תפסות     44.01.060

                  200.00 .תימי ר"מ   
םירעשו תורדג 10.44 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רודיג תודובע 44 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../064 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     064 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוח 40 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       
      

                   10.00 דוסיה ללוכ הפש ינבא קוריפ רטמ  51.01.010
      

                   50.00 תמייק העסימ רוסינ רטמ  51.01.020
      
,םיפוציר ,תוכרדמ ,םישיבכ ,תועסימ קורפ     51.01.030

                  280.00 יבוע לכב ןוטב יחטשמו ר"מ   
      

                    5.00 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

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

                   50.00 תוריפחה ר"מ   
      

                  350.00 .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
תחתמ ,ו.ט.ה.ש.א.א .דומ %89 תופיפצל      
טרפמ יפל הטילק יאתלו הרקב יאתל ביבסמו      

                  110.00 .דחוימ 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      

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

                  270.00 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 םיעטקב ןוטב דוסי רטמ   
50.15.40 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 14746-04   .../065 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     065 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוח 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
לע מ"ס 001/52/71 תודימב ןוטבמ הפש ןבא     51.05.020

                   10.00 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
-מ קמועבו מ"מ 004 רטוקב 72 י"תל םאתהב      

                   55.00 .ינוציח ינמוטיב םוטיא ללוכ ,'מ 0.2 דע 10.1 רטמ   
      
4 גרד 'ג 3 גוס ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.06.020
קמועבו  מ"מ 005 רטוקב  72 י"תל םאתהב      
ינמוטיב םוטיא ללוכ 'מ 0.3 דע 10.2 -מ      

                   30.00 .ינוציח רטמ   
      
4 גרד 'ג 3 גוס ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     51.06.030
קמועבו  מ"מ 005 רטוקב  72 י"תל םאתהב      
ינמוטיב םוטיא ללוכ ,'מ 0.4 דע 10.3 -מ      

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

                    6.00 .רוניצה 'חי   
      
קוצי וא ינבלמ םורט ןוטבמ ידיצ הטילק את     51.06.060
תינבלמ תשר םע מ"ס 08x04 תודימב רתאב      

                    2.00 לזרב תקצימ 'חי   
      
קוצי וא ינבלמ םורט ןוטבמ ישאר הטילק את     51.06.070
תינבלמ תשר םע מ"ס  08x04 תודימב רתאב      

                    3.00 .לזרב תקצימ 'חי   
      
מ"ס 001x001 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 .ינוציח ינמוטיב םוטיא ללוכ 'חי   
      
מ"ס 021x001 תודימב ינבלמ הרקב את     51.06.090
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 15.1 לעמ קמועבו      
,B-521 גוסמ ,מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצימ      

                    1.00 .ינוציח ינמוטיב םוטיא ללוכ 'חי   
      
      
      

60.15.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-04   .../066 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     066 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוח 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
קוצי םורט ןוטבמ )בלושמ( הטילקו הרקב את     51.06.100
לעמ קמועבו ,מ"ס 021x001 תודימב רתאב      
לזרב תקצימ הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 15.1      
םוטיא ללוכ ,B-521 גוסמ ,מ"ס 06 רטוקב      

                    2.00 .ינוציח ינמוטיב 'חי   
זוקינ תודובע 60.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)ףוחה םוחתל ץוחמ תוברל( זוקינו הלילס תודובע 15 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../067 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     067 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוח 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

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

                    3.00 להנמה תויחנה פ"ע םוקימ ,402 תינכתב טרפ 'חי   
      
תזוזת תודוקנ תנקתהו הלבוה ,הקפסא     60.01.020

                    3.00 תוללוסה 'חי   
      
ללוכ "תורוקמ" 'בח ןקתמ תהבגהו תקתעה     60.01.030
,רודיגו חטשמ תרדסה ,יולימו הריפח תודובע      

                    1.00 'פמוק .םייקה בצמל ההז לכה .םירזיבאו תרנצ  
תורוקמ ןקתמו תיפצת תורוניצ 10.06 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונוש תודובע 06 כ"הס          
ימואלניב ףוח כ"הס        

קובץ: 14746-04   .../068 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     068 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      

                   10.00 'מ 1 הלוע וניאש קמועל חטשב תיללכ הריפח ק"מ  01.01.001
      

                  150.00 השביה חטשב מ"ס 02 לש תובכשב יולימ ק"מ  01.01.002
      
אל קודיהב( םיקדוהמ םיעצמל ריחמ תפסות     01.01.003

                  150.00 רקובמ קודיה רובע )רקובמ ק"מ   
רפע תודובע 10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../069 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     069 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
התנמטהו תרנצ ירבעמ ללוכ ריחמה :הרעה      
      

                    9.00 'מ 1 דע בחורב 03-ב רבוע דוסי ק"מ  02.01.002
      

                   90.00 הזר ןוטב ר"מ  02.01.003
      

                    0.55 )תוטוו( םיפצרמב םייוביע ק"מ  02.01.004
      
51 יבועב עצמ ג"ע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.01.005

                   70.00 מ"ס ר"מ   
      

                    1.00 03/02 ךתחב 03-ב ןוטב םילדב םידומע ק"מ  02.01.006
      

                    0.55 08/02 ךתחב 03-ב ןוטב םילדב םידומע ק"מ  02.01.007
      
בחורב מ"ס 03-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     02.01.009

                    3.65 )תוערגמ ללוכ( מ"ס 52 ק"מ   
      

                   70.00 מ"ס 81 יבועב 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.010
      
הנתשמ יבועב ,תוגג ג"ע קוצי ,םיעופיש ןוטב     02.01.011

                   70.00 זוקינ יעופש יפל קלחומ ,מ"ס 31-3-מ ר"מ   
      
טיטמ מ"ס 6X6 תודימב םישלושמ תוקלור     02.01.012

                   40.00 3:1 טנמצ רטמ   
      

                   40.00 04-ב ןוטבל תפסות ק"מ  02.01.013
      
םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.01.014

                    4.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
      
עצמ ג"ע םיקוצי ,מ"ס 02 בחורב דוסי תורוק     02.01.015

                    3.50 )הלוגרפה ףקיהב( ק"מ   
ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../070 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     070 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע   10.40 ק ר פ  ת ת       
      

                   85.00 מ"ס 02 יבועב םילולח ןוטב יקולב תוציחמ ר"מ  04.01.001
הינב תודובע  10.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הינב תודובע 40 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../071 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     071 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע   10.50 ק ר פ  ת ת       
      
תועוצר לש תובכש יתשב תוקלור םוטיא     05.01.001
תוללכושמ תוינמוטיב תועירימ יופיח/קוזיח      
לכ מ"מ 4 יבועב ,SBS רמילופב תוחבשומ      
תעוצר תוברל ,רטסאילופ דבל ןוירש םע ,תחא      
,לוח יופיצ םע מ"ס 72 בחורב הנותחת קוזיח      
העובצ  מ"ס 05 בחורב הנוילע יופיח תעוצר      
וא "101 רמיירפ" גוסמ ינמוטיב רמיירפ      
003 תומכב ע"ש וא "474SG רמיירפ"      
לש ןוילע הצקב ינמוטיב קיטסמו ר"מ/'רג      
קיטסלא" וא "81 לורקזפ" גוסמ יופיחה תעוצר      

                   40.00 ע"ש וא "442 רטמ   
      
תועירי תובכש 2 םע םיחוטש תוגג םוטיא     05.01.002
רמילופב תוחבשומ תוירמוטסלא תוינמוטיב      
    SBS מ"מ 4+5 יבועב ע"ש וא "זפילופ" גוסמ,  
.לוחמ ןוילע יופיצו רטסאילופ דבל ןוירש םע      
תיתשתל תומחלומ הנותחתה הבכשב תועיריה      
תועיריל תומחלומ הנוילעה הבכשב תועיריהו      
ינמוטיב רמיירפ תוברל ,הנותחתה הבכשה      
וא " SG-474 רמיירפ" וא "101 רמיירפ" גוסמ      

                   65.00 ר"מ/'רג 003 תומכב ע"ש ר"מ   
      
רמיירפ .תומח תוחירמב הזר ןוטב םוטיא     05.01.003
לש תובכש 3 ,ר"מ/'רג 003 תומכב ינמוטיב      
תומכב תומח תוחירמב 52/57 בשונמ ןמוטיב      
תיכוכז תותשר 2 ,ר"מ/ג"ק 5.4 תללוכ      
דב י"ע םוטיאה תובכש לע הנגהו סלגרטניא      

                   65.00 ר"מ/'רג 004 לקשמב ינכטואיג ר"מ   
      
לע םירמוח י"ע תוינמוטיב תועירי תנבלה     05.01.004
תומכב תובכש 2-ב תילירקא היסלומא סיסב      

                   65.00 ר"מ/'רג 003 לש תללוכ ר"מ   
םוטיא תודובע  10.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../072 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     072 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
י פ ו ק ש מ ו  ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  10.60 ק ר פ  ת ת       
ח פ       
      
תודימב ןוולוגמ חפמ תיפנכ דח תידסומ תלד     06.01.047
תוחול ינשמ תבכרומ ףנכה ,מ"ס 012/09-08      
יופיצ ,ןטירואילופ יולימ םע םינוולוגמ הדלפ      
    C.V.P חפ ףוקשמ תוברל ,רונתב העיבצ וא  
תוידיו 101יפל לוענמ מ"מ 5.1 יבועב ןוולוגמ      
תריחב יפל ןווג .יציפק ריזחמו תכתמ      

                    2.00 ע"ש וא לגניר תרצות .לכירדאה 'חי   
      
החיתפ ,ןוולוגמ חפמ תיפנכ וד תופפר תלד     06.01.075
מ"ס 071 תודימב ,ע"ש וא לגניר תרצות תיריצ      
רמצ וא ןטירואילופ יולימ םע מ"ס 012 לע      
ללוכ ,לכירדא יפל עובצ חפ ףוקשמ ,םיעלס      
תוידי גוז+רדניליצ+יק רטסאמ ינדי לוענמ      
וא לגניר תרצות תוטזור+הטורינמ שא תוניסח      

                    2.00 .ע"ש 'חי   
      
החיתפ ,ןוולוגמ חפמ תיפנכ וד תופפר תלד     06.01.080
מ"ס 051 תודימב ,ע"ש וא לגניר תרצות תיריצ      
רמצ וא ןטירואילופ יולימ םע מ"ס 012 לע      
ללוכ ,לכירדא יפל עובצ חפ ףוקשמ ,םיעלס      
תוידי גוז+רדניליצ+יק רטסאמ ינדי לוענמ      
וא לגניר תרצות תוטזור+הטורינמ שא תוניסח      

                    1.00 .ע"ש 'חי   
      
חפמ היונב השינב םימ קלחמ ןוראל תותלד     06.01.510
ףוקשמ תוברל מ"מ 5.1 יבועב ןוולוגמ      
,רונתב עבצ רמגו עוקש יציפק רגוס,חפ      

                    2.00 .ילכירדא טרפ יפל היונב השינב תבכרומ ר"מ   
חפ יפוקשמו הדלפ תותלד 10.60 כ"הס          

      
ת ו ב ש ו ת ו  ה ד ל פ  י ג ר ו ס  20.60 ק ר פ  ת ת       
ן ג ז מ ל       
      
,תיטרדנטס המגוד ,תונולחל עובק גרוס     06.02.010
תריחב יפל ןווג .מ"מ 8/52 חוטש ליפורפמ      

                   24.00 לכירדא ר"מ   
ןגזמל תובשותו הדלפ יגרוס 20.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../073 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     073 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ה ח ד ה  י ל כ י מ  ,ת ו ל ס א  10.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ת ש מ ו       
      
ןקתומ , ילדנו יטנא היולת הלסאל יתנמ םרזמ     07.01.022
רותפכ י"ע הלעפה לוצ 1 םימ תסינכ םע יומס      
תרצות EK0001 OTSERP םגד הציחל      
    OTSERP דמעמ ,קותינ זרב ללוכ ע"ש וא  
הפיטש רוניצ ,ט'גנמ הטסורינ לנפ ,ןנווכתמ      

                    7.00 תמלשומ הדובע תלבקל הלסאל תורבחתהו 'חי   
      
183" םגד א גוס ןבל סרחמ היולת הלסא     07.01.120
תרצות הלעתב הלופכ הרוזלג םע "הרטסא      
יריצ םע יטסומרט דבכ בשומ ללוכ "הסרח"      
וא הלסאל תיוז ,הלסאל רובח תימוג ,הטסורינ      
םיכפש רונצל תורבחתה ללוכ רשי רובח עטק      

                    7.00 תמלשומ הדובע תלבקל EPDHמ 'חי   
      
ע"ש וא "לטסירק 073" םגד תויולת תונתשמ     07.01.515

                    3.00 םימ רזפמו הלתמ תוברל ,ןבל סרחמ 'חי   
תונתשמו החדה ילכימ ,תולסא 10.70 כ"הס          

      
ת ו ר ע ק ו  ם י ר ו י כ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
סרחמ "תפקר" םגד לוגע ינחלוש הצחר רויכ     07.02.140
ללוכ 361 ט"קמ"הסרח" תמגוד א גוס ןבל      
םוטיא ,לוצ 1 4/1 רטוקב תכתממ קובקב ןופיס      
םיחולד רוניצל רוביחו שיש חטשמל רויכה ןיב      

                    8.00 תמלשומ הדובע תלבקל 'חי   
      
15" המלפ" םגד םיכנ יתורישב הצחר רויכ     07.02.142
הסרח תרצות 311 ט"קמ מ"ס 14*94 תודימב      
1 4/1 " רטוקב תכתממ קובקב ןופיס ללוכ      

                    2.00 'פמוק תמלשומ הדובע תלבקל םיחולד רוניצל רוביחו  
תורעקו םירויכ 20.70 כ"הס          

      
ם י ז ר ב  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
םיתורישב םירק םימ רויכל הדימעב יתנמ זרב     07.03.070
ןמז ,יטמוטוא יוקינ טחמ םע תוחתלמבו      
S006 OTSERP םגד ,תוינש 5-ל החיתפ      
וא תמח תרצות T זרבו רוביח תירונצ ללוכ      

                    8.00 422003 ט"קמ 8/3 " ע"ש 'חי   
      
םימ -םיכנ יתורישב רויכל הדימעב יתנמ זרב     07.03.071
5-ל החיתפ ןמז ,יטמוטוא יוקינ טחמ םע םירק      
תירונצ ללוכ OTSERP 507 םגד ,תוינש      
8/3 " ע"ש וא תמח תרצות T זרבו רוביח      

                    2.00 'פמוק 422003 ט"קמ  
םיזרב 30.70 כ"הס          

      
קובץ: 14746-04   .../074 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     074 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

"ר ס י ק  ן ב א " ,ש י ש  י ח ט ש מ  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
תירוחא ההבגה םע  "רסיק" ןבא חטשמ תדיחי     07.04.001
,מ"ס 03 ןותחת ימדיק טנקו מ"ס 51 לש       
תינכתה יפ לע מ"ס 003/06 תודימב      
3-ל םילוגע םיחתפ דוביע תוברל תילכירדאה      
הלבוה ,הדידמ ,הדימעב םיזרב 3-ו םירויכ      

                    3.00 .הבכרהו רטמ   
      
ההבגה םע "רסיק" ןבא חטשמ תדיחי     07.04.002
03 ןותחת ימדיק טנקו מ"ס 51 לש  תירוחא      
תינכתה יפ לע מ"ס 005/06 תודימב ,מ"ס      
5-ל םילוגע םיחתפ דוביע תוברל תילכירדאה      
הלבוה ,הדידמ ,הדימעב םיזרב 5-ו םירויכ      

                    5.00 .הבכרהו רטמ   
"רסיק ןבא" ,שיש יחטשמ 40.70 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  50.70 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע 2112B םגד הטסורינמ ילזונ ןובסל ןקתמ     07.05.010

                   10.00 ע"ש וא KCIRBOB קירבוב תרצות ןוזנייש 'חי   
      
םגד הטסורינמ ץר ץצ ריינ תובגמל ןקתמ     07.05.020
    262B קירבוב תרצות ןוזנייש י"ע KCIRBOB  

                    6.00 ע"ש וא 'חי   
      
םגד הטסורינמ לופכ טלאוט ריינ קיזחמ     07.05.030
    8882B קירבוב תרצות ןוזנייש י"ע  

                    9.00 ע"ש וא KCIRBOB 'חי   
      
תעקושמ מ"מ 6 יבועב א גוס לטסירק הארמ     07.05.040
מ"ס 09/005 תודימב הקימרק םיפוחמ תוריקב      
תינכת יפ לע הבכרהו הלבוה ללוכ ,ליופ לע      

                    1.00 'פמוק ורושיאבו לכירדאה  
      
תעקושמ מ"מ 6 יבועב א גוס לטסירק הארמ     07.05.050
מ"ס 09/003 תודימב הקימרק םיפוחמ תוריקב      
תינכת יפ לע הבכרהו הלבוה ללוכ ,ליופ לע      

                    1.00 'פמוק ורושיאבו לכירדאה  
      
רטיל 8.3 םיתוריש יאתל ינייגה הפשא חפ     07.05.060
B-072 םגדמ ריקה לע ןקתומ הטסורינמ      

                    9.00 'פמוק ע"ש וא ןוזנייש י"ע KCIRBOB תרצות  
      
םגד םיתוריש תלדל הטסורינמ היילת וו     07.05.070

                    9.00 ע"ש וא ןוזנייש תרצות 71747 'חי   
      
םגד הטסורינמ םיידי שובייל םח ריווא ןקתמ     07.05.080
    8217B תרצות KCIRBOB וא ןוזנייש י"ע  

                    6.00 ע"ש וא ןוזנייש י"ע KCIRBOB תרצות  ע"ש 'חי   
      

50.70.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 14746-04   .../075 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     075 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
ןקתמל תחתמ היילתל רטיל 52 ינבלמ חפ     07.05.090
KCIRBOB תרצות B-972 םגדמ ריינ תובגמ      

                    4.00 ע"ש וא ןוזנייש י"ע 'חי   
םירזיבאו םינקתמ 50.70 כ"הס          

      
ה נ ב מ ה  ך ו ת ב  ם י מ  ת כ ר ע מ  60.70 ק ר פ  ת ת       
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.06.010
,42 גרד ,מ"מ 61 רטוק "לוגסקפ" תמגודכ      
רוניצ םע םירבעמו תוריקב םייומס םינקתומ      
תוברל ,רוניצה רטוקל םיאתמה רטוקב לעתמ      

                  105.00 םיחפס רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.06.020
,42 גרד ,מ"מ 02 רטוק "לוגסקפ" תמגודכ      
רוניצ םע םירבעמו תוריקב םייומס םינקתומ      
תוברל ,רוניצה רטוקל םיאתמה רטוקב לעתמ      

                   25.00 םיחפס רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.06.030
,42 גרד ,מ"מ 23 רטוק "לוגסקפ" תמגודכ      
רוניצ םע םירבעמו תוריקב םייומס םינקתומ      
תוברל ,רוניצה רטוקל םיאתמה רטוקב לעתמ      

                   20.00 םיחפס רטמ   
      
םירק  םימל םייטסלפ תורוניצל זילפמ םיקלחמ     07.06.040
,םיקקפ תוברל  בלוצמ  ןליתאילופמ  םימחו       
םיאתמ סלגרביפ זגרא ךותב םלשומ  ןקתומ      
2 ,1"  גירבת מ"מ 61 רטוק ,דרפנב םלושמה      

                    1.00 תואיצי 'חי   
      
םירק  םימל םייטסלפ תורוניצל זילפמ םיקלחמ     07.06.050
,םיקקפ תוברל  בלוצמ  ןליתאילופמ  םימחו       
םיאתמ סלגרביפ זגרא ךותב םלשומ  ןקתומ      
3 ,1"  גירבת מ"מ 61 רטוק ,דרפנב םלושמה      

                    4.00 תואיצי 'חי   
      
םירק  םימל םייטסלפ תורוניצל זילפמ םיקלחמ     07.06.060
,םיקקפ תוברל  בלוצמ  ןליתאילופמ  םימחו       
םיאתמ סלגרביפ זגרא ךותב םלשומ  ןקתומ      
4 ,1"  גירבת מ"מ 61 רטוק ,דרפנב םלושמה      

                    2.00 תואיצי 'חי   
      
ללוכ הזנורבמ  ,1"  רטוק םיירודכ םיזרב     07.06.070

                    5.00 דרוקר 'חי   
      
ללוכ הזנורבמ  ,1 4/1"  רטוק םיירודכ םיזרב     07.06.080

                    1.00 דרוקר 'חי   
60.70.50 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 14746-04   .../076 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     076 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
ללוכ הזנורבמ  ,1 2/1"  רטוק םיירודכ םיזרב     07.06.090

                    2.00 דרוקר 'חי   
הנבמה ךותב םימ תכרעמ 60.70 כ"הס          

      
ה נ ב מ ה  ך ו ת ב  ב ו י ב  ת כ ר ע מ  70.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.07.010
    )E.P.D.H(  וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
,םייומס וא םייולג םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

                   15.00 םיחפס תוברל ,מ"מ 05 רטוק רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.07.020
    )E.P.D.H(  וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
םינקתומ ,מ"מ 011 רטוקב ע"ש וא "תיליבומ"      

                   30.00 םיחפס תוברל ,'מ 0.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.07.030
    )E.P.D.H(  וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
םינקתומ ,מ"מ 061 רטוקב ע"ש וא "תיליבומ"      

                   40.00 םיחפס תוברל ,'מ 0.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      

                    2.00 4" רטוק C.V.P רורווא יעבוכ 'חי  07.07.040
      
ןליתאילופמ מ"מ 011/002 הפצר ימוסחמ     07.07.050
תשר/הסכמ םע )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      

                    2.00 זילפ 'חי   
      
םע מ"מ 1 יבועב )הטסורינ( מ"בלפמ תשר ילס     07.07.060
8"/4"  הפצר םוסחמב םינקתומ המרה תידי      

                    2.00 )דרפנב דדמנ םוסחמה( 'חי   
      
ההובג תופיפצ לעב ןליתאילופ הייושע .נ.ב.ק     07.07.070
גרבתמ עבורמ הסכמ םע "תירבג" תרצות      
תפצרב עקש תריצי ללוכ דבכ םגד זילפ יושע      

                    7.00 .שרדנכ לכה 'וכו הנוטיב ,התנקתהל ןוטבה 'חי   
הנבמה ךותב בויב תכרעמ 70.70 כ"הס          

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  80.70 ק ר פ  ת ת       
      

                    2.00 בזרמה אצומב 4" רטוק הדלפ רוניצמ םייכרב 'חי  07.08.010
      
עקרקה לע תוחנומ םורט ןוטבמ תוינגא     07.08.020

                    2.00 מ"ס 01/54/03 תודימב 'חי   
      
האיצי תוספרמו תוגגל )םשג ימ יטלוק( םיזקנ     07.08.030
+ S-01 הרדס "טיבלד" 4X"4"  רטוק תיכנא      
וא "רמלד" תמגוד םילע םסוח P.P.U סדרב      

                    2.00 ע"ש 'חי   
80.70.50 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 14746-04   .../077 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     077 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.08.040
    )E.P.D.H(  וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
םינקתומ ,מ"מ 011 רטוקב ע"ש וא "תיליבומ"      

                   10.00 םיחפס תוברל ,'מ 0.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
םשג ימ זוקינ 80.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../078 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     078 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת ו  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
םרזב   ןקתמל ךמסומ למשח  קדוב רושיא     08.01.030
    A36X3 תיכרעב קדובל עויסו תינכת תשגהו  

                    2.00 'פמוק .תודידמ  
תונוש 10.80 כ"הס          

      
ת י ט ס ל פ  ל מ ש ח  ת ר נ צ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
רטוק )ףכירמ( ד"פ םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     08.02.010
תואספוק תוברל  היומס  הנקתה  מ"מ 61       

                   30.00 .הכישמ לבח תוברל , רזע ירמוחו 'חי   
      
רטוק )ףכירמ( ד"פ םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     08.02.020
תואספוק תוברל  היומס  הנקתה  מ"מ 32       

                   30.00 .הכישמ לבח תוברל ,רזע ירמוחו 'חי   
      
רטוק )ףכירמ( ד"פ םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     08.02.030
תואספוק תוברל  היומס  הנקתה  מ"מ 92      

                   10.00 .הכישמ לבח תוברל ,רזע ירמוחו 'חי   
      
,רטוק)ןורירמ( כ" םידבכ םייטסלפ תורוניצ     08.02.300
,רזע ירמוחו תואספוק  תוברל  יולג "4/3      

                   20.00 .הכישמ לבח תוברל 'חי   
תיטסלפ למשח תרנצ 20.80 כ"הס          

      
ם י ל ב כ  ת ו ל ע ת  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     08.03.100

                   35.00 לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ 'חי   
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     08.03.110

                   20.00 לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ 'חי   
      
,מ"מ 71 קמועבו מ"מ 71 בחורב תולעת     08.03.200
תויולת  וא  הנבמ  לע תועובק קיטסלפמ      

                   20.00 לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ 'חי   
      
מ"מ 06X06 תויטסלפ תולעתל הציחמו סיסב     08.03.400

                   20.00 מ"מ, 06X021 מ"מ, 06X001 'חי   
םילבכ תולעת 30.80 כ"הס          

      
, YX2Nת ש ו ח נ  י ל ב כ  40.80 ק ר פ  ת ת       
    NYY, XLPE  
      
ךתחב  YYNוא YX2N   (EPLX) גוסמ םילבכ     08.04.010
    5.1X3 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      

                   30.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל 'חי   
40.80.50 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 14746-04   .../079 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     079 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
ךתחב YYN וא YX2N  (EPLX) גוסמ םילבכ     08.04.090
    3X5.2 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      

                   30.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל 'חי   
      
ךתחב  YYNוא YX2N  (EPLX)  גוסמ םילבכ     08.04.120
    3X4 לע  םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      

                   30.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל 'חי   
YX2N ,EPLX ,YYNתשוחנ ילבכ 40.80 כ"הס          

      
ם י ד ד ו ב מ  ת ש ו ח נ  י כ י ל ו מ  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
דודיב םע ר"ממ 61 ךתחב תשוחנ יכילומ     08.05.060
    C.V.P םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ  

                   14.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב 'חי   
      
דודיב םע ר"ממ 52 ךתחב תשוחנ יכילומ     08.05.070
    C.V.P םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ  

                   20.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב 'חי   
םידדובמ תשוחנ יכילומ 50.80 כ"הס          

      
ם י י ו ל ג  ת ש ו ח נ  י כ י ל ו מ  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
םינומט ,ר"ממ 61 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.06.010
םלוס לע וא/ו רוניצב  םילחשומ  וא/ו  עקרקב      

                   25.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל  םילבכ 'חי   
םייולג תשוחנ יכילומ 60.80 כ"הס          

      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
תשוחנמ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ     08.07.038

                    1.00 מ"מ 0001X06X01 תודימב 'חי   
      
ספמ ר"ממ 61 תשוחנ ךילומב הקראה תדוקנ     08.07.050
וא ,יתכתמ טנמלאל םילאיצנטופה תאוושה      

                    5.00 תינקת הלשו ןגמ תרנצ תוברל ,םימ תרנצל 'חי   
      
תקראהל מ"מ 5.3x04 תודימב הדלפ ספ     08.07.100

                  130.00 .םיכותיר תוברל תוקיציב ןומט,תודוסי רטמ   
      
ןוולגמ לזרבבהקראה תעבטמ ץוח תאיצי     08.07.150

                    2.00 .םימ תנגומ הבית תוברל מ"מ04x5 'חי   
תורחא תונגהו תוקראה 70.80 כ"הס          

      
ר ו א מ ל  ם ר ז  י ק ס פ מ  80.80 ק ר פ  ת ת       
      

                    2.00 ןואנ ןומיס תירונ םע רפמא 61 יבטוק וד ז"מ 'חי  08.08.100
80.80.50 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 14746-04   .../080 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     080 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
METSYS םגד 01A רואמל דיחי קספמ     08.08.200
תרצות "הנקסוט" םגד וא "סיווג" תרצותמ      
םאתמ ,הסכמ תוברל ט"הת ע"ש וא "דרובסיוו"      

                    6.00 אספוקו 'חי   
רואמל םרז יקספמ 80.80 כ"הס          

      
ע ק ת  י ת ב  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
61 ט"הת הנקתהל םיבכרהב לופכ עקת יתב     08.09.020

                    5.00 .רפמא 'חי   
      
םגד ,רפמא 61 חיטה לע הנקתהל עקת יתב     08.09.040

                    1.00 םיעגמ EEC, 3 'חי   
      

                    1.00 רפמא 61 ט"הת הנקתהל יטירב םגד עקת יתב 'חי  08.09.090
      
METSYS םגד 61A 052V עקת תיב     08.09.200
םאתמ ,הסכמ תוברל ע"ש וא "סיווג" תרצותמ      

                    2.00 אספוקו 'חי   
עקת יתב 90.80 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א  01.80 ק ר פ  ת ת       
      
"סיווג" תרצות METSYS םגד עקש     08.10.030

                    1.00 אספוקו םאתמ ,הסכמ תוברל ע"ש וא 'חי   
      

                    1.00 הריבשל תיכוכז םע יתכתמ םורח ןצחל 'חי  08.10.500
      
תנגומ הביתב רפמא 61x1 "טקפ" םרז קספמ     08.10.510

                    1.00 .םימ 'חי   
םירזיבא 01.80 כ"הס          

      
ן ו ע ש  11.80 ק ר פ  ת ת       
      
לע הנקתהל ילמשח םימ דוד תלעפהל ןועש     08.11.010

                    2.00 .הספוקב דודה דיל ריקה 'חי   
ןועש 11.80 כ"הס          

      
ם י ט נ צ ס ר ו ל פ  ה ר ו א ת  י פ ו ג  21.80 ק ר פ  ת ת       
      
םע טוו 82x2 םימ ןגומ יטנצסרולפ הרואת ףוג     08.12.400
םיקוזיחו 5T הרונ תוברל ינורטקלא קנשמ      
וא טנוברקילופ טייליס שעג תמגוד,הרקתל      

                    1.00 ע"ש 'חי   
      
44PI 41x1 םימ ןגומ יטנצסרולפ הרואת ףוג     08.12.405
, ,5T הרונ תוברל ינורטקלא קנשמ םע טוו      

                    7.00 .ע"ש וא TLUHREGAF-AUQA 'גודכ 'חי   
םיטנצסרולפ הרואת יפוג 21.80 כ"הס          

קובץ: 14746-04   .../081 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     081 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

DEL ה ר ו א ת  י פ ו ג  31.80 ק ר פ  ת ת       
      
לקינ רבצמו דל תורונ םע יתלכת וד םורח .ת.ג     08.13.010
קלח 02 י"ת ןקת י"פע .תוקד 09 ל םוימדק      
בותיכ םע םיינקת ןומיס יטלש םג ללוכ 22.2      
תדימב םיצח םע (  ןבל עקר לע קורי עבצב      
םע , ינוציח וא הרקיתב עוקש הנקתהל )ךרוצה      
2DEL םגד תמגודכ הקידב ןצחלו  ןומיס תרונ      
וא ןזורטקלא וא טיילורטקלא 'בח לש 616      

                    3.00 .ע"ש 'חי   
      
קזבמ תללוכ תיאמצע DEL םורח תרונמ     08.13.020
קפסהב DEL תרונמ תללוכה יטמוטוא תוניקת      
021 -ל תילרגטניא תנעטנ הללוס םע טאו 3      
םיאתמ ,תוידועיי תושדע טס ,תוחפל תוקד      
םגד תמגודכ 2.2 קלח 2 ילארשי ןקת תושירדל      

                    5.00 LLEWKCAM 'בח תרצות A4DL XULYX 'חי   
      
4.8 קפסהב מ"ס 92 רטוק DEL הרואת ףוג     08.13.030
לע הנקתה,לכירדאה תריחבל עבצב,טאוו      
DEL 'גודכ הרקת/ריק      

                   17.00 .ע"ש וא TNEGER-תרבח,C-YSAE 'חי   
      
51 קפסהב מ"ס 73 רטוק DEL הרואת ףוג     08.13.040
לע הנקתה,לכירדאה תריחבל עבצב,טאוו      
DEL 'גודכ הרקת/ריק      

                    7.00 .ע"ש וא TNEGER-תרבח,C-YSAE 'חי   
DEL הרואת יפוג 31.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הרואתו למשח תודובע 80 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../082 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     082 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.01.010
,םיטרפ יפ לע  .תורקת לעו םיירושימ םיחטש      

                  138.00 .תוינכתו ינכט טרפמ ר"מ   
םינפ חיט 10.90 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חיט תודובע 90 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../083 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     083 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ט י נ ר ג  י ח י ר א ב  ף ו צ י ר  10.01 ק ר פ  ת ת       
ה ק י מ ר ק ו  ן ל צ ר ו פ       
      
דגנ ,אמגוד אלל ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.540
8 יבוע מ"ס 02X02 תודימב 01R גרד הקלחה      
תרצות ORRUB NGISED ןווגו םגדב .מ"מ      
ללוכ .לכירדאה רושיאב ע"ש וא 'הקימרק בגנ'      
יפ לע םלשומ עוציבל םישורדה םירמוחה לכ      
םוטיא תוברל ינכט טרפמו םיטרפ ,תינכת      

                   45.00 .םיבוטר םירדח ר"מ   
      
דגנ ,אמגוד םע ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.541
8 יבוע מ"ס 02X02 תודימב 01R גרד הקלחה      
תרצות ORRUB NGISED ןווגו םגדב .מ"מ      
ללוכ .לכירדאה רושיאב ע"ש וא 'הקימרק בגנ'      
יפ לע םלשומ עוציבל םישורדה םירמוחה לכ      
םוטיא תוברל ינכט טרפמו םיטרפ ,תינכת      

                   20.00 .םיבוטר םירדח ר"מ   
הקימרקו ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר 10.01 כ"הס          

      
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  20.01 ק ר פ  ת ת       
      
טינרג יחיראב םינפ תוריק יופיח     10.02.035
תוברל ,מ"ס 06/03 תודימב הקימרק/ןלצרופ      
יופיח ללוכ - הקימרק יופיחב םוינימולא תוניפ      
םגד .םיבוטר םירדחב םינפ יפוקשמל הקימרק      
בגנ' תרצות YSOLG NOMAGREP ןווגו      

                   55.00 ..ע"ש וא 'הקימרק ר"מ   
      
אמגוד אלל ןלצרופ טינרג יחיראב תוריק יופיח     10.02.040
מ"ס 02X02 תודימב 01R גרד הקלחה דגנ      
ORRUB NGISED ןווגו םגדב .מ"מ 8 יבוע      
רושיאב ע"ש וא 'הקימרק בגנ' תרצות      
עוציבל םישורדה םירמוחה לכ ללוכ .לכירדאה      

                   18.00 .ינכט טרפמו םיטרפ ,תינכת יפ לע םלשומ ר"מ   
      
אמגוד םע ןלצרופ טינרג יחיראב תוריק יופיח     10.02.050
8 יבוע מ"ס 02X02 תודימב 01R הקלחה דגנ      
תרצות ORRUB NGISED ןווגו םגדב .מ"מ      
לכ ללוכ ,לכירדא פ"ע ע"ש וא 'הקימרק בגנ'      
,תינכת פ"ע םלשומ עוציבל םישורדה םירמוחה      

                   25.00 ינכט טרפמו םיטרפ ר"מ   
תוריק יופיח 20.01 כ"הס          

      
ם י י מ ו ר ט  ם י ט נ מ ל א  30.01 ק ר פ  ת ת       
      
פ"ע מ"מ 4/04 תודימב זילפמ תותלד ינתפמ     10.03.310

                    2.00 ילכירדא טרפ רטמ   
םיימורט םיטנמלא 30.01 כ"הס          

      
קובץ: 14746-04   .../084 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     084 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ד  י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  40.01 ק ר פ  ת ת       
      
C.V.P יטטניס - תופפר ץע תוחול יופיח     10.04.013
יתוריש ןיב הדרפהה ריקבו הנבמה תותיזחב      
ידומעו תכתמ 'סנוק ג"ע ,םירבגהו םישנה      

                   35.00 טרפ יפל הדלפ ר"מ   
קד יופיחו ףוציר 40.01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../085 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     085 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ע ב צ  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
שולשב םינפ חיט לע ע"ש וא "דיסילופ"ב דויס     11.01.001

                   63.00 ע"ש וא "רובמט" לש הקוריה הרדסהמ תובכש ר"מ   
      
ידיציגנופ יטנא ע"ש וא "סקדירטס" עבצ     11.01.221
הפיטשל ,שבועו תוירטפ תריצי ענומ ,יביטקא      
ןווג ,תובכש יתשו רמיירפ ,'מטא 021 דע ץחלב      

                   10.00 .ינכט טרפמ פ"ע ,לכירדא תריחב יפל ר"מ   
םינפ עבצ 10.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

העיבצ תודובע 11 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../086 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     086 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
פ י ק  ן ו ל ח  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
,עובצ/ןגלואמ פיק ,מ"ס 08/08 תודימב ןולח     12.01.010
תודימב תמסוחמ תידודיב ,תיבלח תיכוכז םע      
תמגודכ)ןולחה קבח(5,6,6-מ ונטקיי אלש      

                   30.00 ע"ש וא 0054 וא 0044 לילק לולכמה 'חי   
פיק ןולח 10.21 כ"הס          

      
ת ו ת ש ר  20.21 ק ר פ  ת ת       
      
תרגסמ תוברל ןוליינמ הנטק םישותי תשר     12.02.010
יפל הליסמ ללוכ ,העובצ םוינימולא ליפורפמ      

                   27.00 טרפ ר"מ   
תותשר 20.21 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוינימולא תודובע 21 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../087 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     087 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע   10.91 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל תכתמ יליפורפמ הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.001
םיגרב ,םירזיבא ,תוקטלפ ,דוסי עבצו םיכותיר      

                    1.60 .'דכו ןוט   
      

                    1.60 הדלפה תיצקורטסנוק ןוולג רובע תפסות ןוט  19.01.002
      
הדלפה תיצקורטסנוק תעיבצ רובע תפסות     19.01.003

                    1.60 ןוילע עבצ תובכש יתשב ל"נכ ןוט   
שרח תורגסמ תודובע  10.91 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../088 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     088 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
ם י ת ו ר ש ל  ת ו צ י ח מ  ת כ ר ע מ  10.22 ק ר פ  ת ת       
ת ו ח ל ק מ ו       
      
תודימב םיתורשל תוציחמ תכרעמ     22.01.010
)הפסרט("קילונפ" תוחול היושע ,מ"ס051/001      
31 יבועב ע"ש וא "םיטקייורפ לנפ" תמגוד      
,תוטירש ינפב הדימעו םזילדנאו יטנא ,מ"מ      
001 בחורב אתה תיזח .תוחלו םימ ,הקיחש      
הבוג .מ"ס 06 בחורב תלד תוברל ,מ"ס      
202 הבוגל דע הפצרהמ מ"ס 51 תכרעמה      
ריחמ .הטסורינמ לוזרפ םע הפצרהמ מ"ס      

                    7.00 .תלד תיזחו תחא הציחמ ללוכ תכרעמה 'חי   
      
תודימב םיכנ יתורשל תוציחמ תכרעמ     22.01.050
תמגוד "קילונפ" תוחול היושע ,מ"ס 051/031      
יטנא מ"מ 31 יבועב ע"ש וא םיטקייורפ לנפ"      
םימ ,הקיחש ,תוטירש ינפב הדימעו םזילדנאו      
תוברל ,מ"ס 031 בחורב אתה תיזח .תוחלו      
מ"ס 51 תכרעמה הבוג .מ"ס 09 בחורב תלד      
םע הפצרהמ מ"ס 202 הבוגל דע הפצרהמ      
הציחמ ללוכ תכרעמה ריחמ .הטסורינמ לוזרפ      

                    2.00 תלד תיזחו תחא 'חי   
תוחלקמו םיתורשל תוציחמ תכרעמ 10.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../089 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     089 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ נ ל  ת ו ש י ג נ  י ר ו ד י ס  72 ק ר פ       
      
ם י כ נ ל  ת ו ח ל ק מ ו  ם י ת ו ר י ש  10.72 ק ר פ  ת ת       
      
ע"ש וא "תקרב" םגד היולת הכורא סרח תלסא     27.01.110
וא "ןואסלפ" יומס החדה לכימ םע ,ןבל עבצב      
בשומ תוברל מ"ס 24 הבוגב סבג ריקב ע"ש      

                    2.00 השק קיטסלפ הסכמו 'חי   
      
וא לקינ,םורכ יופיצ םע תכתממ עובק די זחאמ     27.01.500
    C.V.P, תרוצב L 57/57 דע 06/06 לדוגב  
דיל ריק לע הנקתהל םיכנ יתורישל מ"ס      

                    2.00 8191 ילארשי ןקת יפל ,הלסאה 'חי   
      
רושיא םע ,םיכנ יתורשל םמורתמ די זחאמ     27.01.520
ךרואב ,םינקתה ןוכמ תדבעמ תקידב      
תוספתיה ןגומ הנבומ ריצ םע מ"ס09-57      
,C.V.P הפוצמ וא עובצ םוינימולא ,מ"בלבמ      

                    2.00 8191 ילארשי ןקת יפל המרה חוכ ןוטוינ 22 'חי   
      
06 ךרואבו מ"מ 03 רטוקב מ"בלפמ די זחאמ     27.01.540
ףנכ לע הנקתהל 8191 ילארשי ןקת יפל ,מ"ס      

                    2.00 הכנל םיתורש את תלד 'חי   
      

                    2.00 .םיכנ יתורש  את תלדב לירקאמ הילת יוו גוז 'חי  27.01.700
םיכנל תוחלקמו םיתוריש 10.72 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיכנל תושיגנ ירודיס 72 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../090 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     090 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  43 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ם י א ל ג  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
ףיפכ יטסלפ רוניצב שא יוליגל הנכה תדוקנ     34.01.010
ךכוסמ לבכו מ"מ 32 רטוקב םודא וילאמ הבכ      
הנקתהב ,ןקתה יפל שא יוליגל םאתומה םודא      

                    2.00 .הפישח 'קנ   
      

                    2.00 למשח חול לע תירונ תנקתהל רזבא 'חי  34.01.020
      

                    2.00 למשח חול לע יאלג תנקתהל רזבא 'חי  34.01.030
      

                    2.00 יטפוא ורטקלא ןשע יאלג 'חי  34.01.040
      

                    1.00 םירוזא 4 -הרקב חול 'חי  34.01.050
      
6 דעל הספוק תוברל CDV42 ילטיגיד ןגייח     34.01.060

                    1.00 םייונימ 'חי   
םירזיבאו םיאלג 10.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שא יוביכו יוליג 43 כ"הס          
ימואלניב ףוחב םיתוריש הנבמ כ"הס        

קובץ: 14746-04   .../091 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     091 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב זוקינל הביאש תנחת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ת ו ר ו ב ל  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
1 קלח טרפמה יפל חטשה ףושיחו יוקינ     01.01.010

                   50.00 01.02.04. ר"מ   
      

                  100.00 . לע לטיה יפל הדידמה . חטשב תיללכ הריפח ק"מ  01.01.020
      
יפל לכה ,%69 תופיפצל הריפח תיתש קודיה     01.01.030

                   50.00 .20.40.10 , 10.40.10 1 קלח טרפמה ר"מ   
      
תופיפצל קדוהמ מ"ס 02 יבועב 'א גוס עצמ     01.01.040

                    8.00 .%89 לש ק"מ   
תורובל רפע תודובע 10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../092 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     092 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב זוקינל הביאש תנחת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

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

                   30.00 . תופצרל תחתמ הזר ןוטב עצמ ר"מ  02.01.010
      
ןוטב ינפ ,מ"ס 02 יבועב ,03-ב ןוטב ףצרמ     02.01.020
. דחוימה טרפמה יפל רטפוקילה םע םיקלחומ      

                   30.00 .זוקינ יעופישו זוקינ תקוע דוביע ללוכ ריחמה ר"מ   
ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../093 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     093 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב זוקינל הביאש תנחת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  30 ק ר פ       
      
ם י פ ו ג מ  א ת ו  ה ב י א ש  א ת  10.30 ק ר פ  ת ת       
      
ןוטבמ הביאש את תבכרהו הלבוה ,הקפסא     03.01.010
,'מ 0.5 - כ הבוגבו 'מ 4.2 רטוקב לוגע ימורט      
םיסכמ םע הרקת :ללוכ UTSP-042 םגד      
הכימת יליפורפ םע ינכמ בוגמ לס ,הטסורינמ      
תונכה ,הקעמ םע הדירי םלוס ,תוליסמו      
,ץוחו םינפ יתשורח םוטיא ,דויצו תרנצ רוביחל      
םלשומ לכה ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות תמגוד      

                    1.00 'פמוק .הניקת הבכרהל  
      
ןוטבמ םיפוגמ את תבכרהו הלבוה ,הקפסא     03.01.020
:ללוכ 'מ h(5.1X1.2X0.3( לדוגב ינבלמ ימורט      
,הקעמ םע הדירי םלוס ,הטסורינמ םיסכמ      
,תרנצ רוביחל תונכה ,ךומיתו קוזיח ירזיבא      
םלשומ לכה ,ץוחו םינפ יתשורח םוטיא      

                    1.00 'פמוק .הניקת הבכרהל  
םיפוגמ אתו הביאש את 10.30 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../094 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     094 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב זוקינל הביאש תנחת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל , תובאשמל ישאר למשח חול     08.01.010
רודימ תגרדב -םייק חולב הריבצ יספל רוביח      
    B2, חטש יפל הדידמ .תוינכותב טרופמה לכו  

                    4.00 .חול תיזח ר"מ   
      
ללוכו דע םרזל יבטוק דח ריעז ת"מאמ     08.01.020
    1X52A ,51 קותינ רשוכAK  ןקת יפל  

                   20.00 .תוינכותב שרדנכ ןייפוא ,CEI-749 'חי   
      
ללוכו דע םרזל יבטוק דח ריעז ת"מאמ     08.01.030
    1X04A ,51 קותינ רשוכAK  ןקת יפל  

                   20.00 .תוינכותב שרדנכ ןייפוא ,CEI-749 'חי   
      
קותינ+יבטוק דח וא יבטוק וד ריעז ת"מאמ     08.01.040
קותינ רשוכ, 2X52A ללוכו דע םרזל )N( ספא      
    51AK 749 ןקת יפל-CEI, שרדנכ ןייפוא  

                   10.00 .תוינכותב 'חי   
      
ללוכו דע םרזל יבטוק תלת ריעז ת"מאמ     08.01.050
    3X52A ,51 קותינ רשוכAK  ןקת יפל  

                    5.00 .תוינכותב שרדנכ ןייפוא ,CEI-749 'חי   
      
הפלק םע למשח חול לע םוריח תקספהל ןצחל     08.01.060

                    1.00 .56PI ירקמ עגמ תעינמל הפוקש 'חי   
למשח תוחול 10.80 כ"הס          

      
א ת ל  ד ו ס י  ת ו ק ר א ה  20.80 ק ר פ  ת ת       
ה ב י א ש       
      
ןוולוגמ ינבלמ לזרב תועצמאב ץוח תאיצי     08.02.010
ךתורמ )מ"מ 4 יבוע( ר"ממ 061 ךתחב      
הקראה תספוקל דעו רושיגה תעבטל      
מ"ס 06 הבוגב הנקתה ,םימ תנגומ תניירושמ      

                    4.00 .עקרקה ינפל לעמ 'חי   
      
מ"מ 4X04 ךתחב תנוולוגמ הדלפ יושע ספ     08.02.020
ןויזה תדלפל רבוחמו ןוטבה תוקיציב ןמטומה      

                   70.00 תודוסיה לש רטמ   
      
05 ךתחב ךילומ םע הדורטקלאל הקראה     08.02.030
08 קמועבו מ"ס 06 רטוקב את תוברל ר"ממ      

                    2.00 'פמוק 004D ןיממ הסכמ םע מ"ס  
הביאש אתל דוסי תוקראה 20.80 כ"הס          

      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../095 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     095 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב זוקינל הביאש תנחת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
ת ש ר  ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
םגד 'מ 4.2 הבוגב תנוולוגמ הדלפמ תשר רדג     44.01.010
ללוכ ,ע"ש וא תותשר הדוהי תרצותמ "תורדש"      
,רדגל םיאתמ 'מ 2.1 בחורב םדא תסינכ רעש      
לש םיטרפ יפל רדג ידומעל תודוסי תוברל      

                   30.00 .ןרציה רטמ   
תשר רדג 10.44 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רודיג 44 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../096 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     096 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב זוקינל הביאש תנחת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר נ צ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ז ו ק י נ  ת ק י נ ס  י ו ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
ןליתאילופ תורוניצמ ץחל וק תחנה     57.01.010
    EPDH 001-EP, 11-RDS רטוקב 61 גרד  
רוביח ירזיבא ללוכ ,קמוע לכבו ,מ"מ 522      
,םירמוח ,םינפ ךותיר תטישב תרנצ      

                   50.00 .םינגואו םיקוזיח ,תויופעתסה 52 רטמ   
      
ימורט ןוטבמ הרקב את/היגרנא תריבשל את     57.01.020
דע 10.1 לעמ קמועבו מ"ס 001x001 לדוגב      
רטוקב לזרב תקצימ הסכמו הרקת ללוכ 'מ 0.2      
ינמוטיב םוטיא ללוכ ,521B גוסמ ,מ"ס 06      

                    1.00 .ינוציח 'חי   
      
תלעתל מ"מ 522 ןליתאילופמ הקינס וק רוביח     57.01.030
הלעתה ןפודב חתפ תיישע תוברל תמייק זוקינ      
רוביח רחאל 03-ב ןוטב י"ע חתפ תמיתסו      

                    1.00 'פמוק .רוניצה  
זוקינ תקינס יווק 10.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תרנצ יווק 75 כ"הס          
קובץ: 14746-04   .../097 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     097 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב זוקינל הביאש תנחת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  ,ד ו י צ  67 ק ר פ       
      
ה ב י א ש  א ת ב  ד ו י צ  10.67 ק ר פ  ת ת       
      
םגדמ ינוסרטלוא סלפמ דמ תבכרהו הקפסא     76.01.010
    26 NOSAGEV ץחל רמתמ ללוכ ע"ש וא  

                    1.00 'פמוק am02 סלפמ יפוצמ( םיפצ םיעגמ 4 -ו(.  
      
ימורט ןוטבמ הרקב את/היגרנא  תריבשל את     76.01.020
דע 10.1 לעמ קמועבו מ"ס 001x001 לדוגב      
לזרב תקיצימ הסכמו הרקת ללוכ ,'מ 0.2      

                    1.00 .521B גוסמ ,מ"ס 06 רטוקב 'חי   
      
הלובט הבאשמ תבכרהו הלבוה ,הקפסא     76.01.030
:ללוכ ט"ווק 02/'מ 02/ש"קמ 001 הקיפסל      
ירזיבא ,דלח לא הדלפמ סיסב תוטלפו תוכימת      
לגר ,613 הטסורינמ לכה ,ל"נכ קוזיחו רוביח      
הליסמ ,הקיני תשקו יטמוטוא רוביח ןונגנמ םע      
המרה תרשרש ,613 הטסורינ תורוניצמ      
רוביחל תונכה ,םיאתמ ךרואב 613 הטסורינמ      
-כ ךרואב םילבכ ,עונמל הנגה ירסממ ,למשח      
הלועפל בכרומו םלש לכה ,םהירזיבאו 'מ 01      

                    2.00 'פמוק .תינכותב םיטרפה יפל הניקת  
הביאש אתב דויצ 10.67 כ"הס          

      
א ת ב  ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  20.67 ק ר פ  ת ת       
ם י פ ו ג מ       
      
םירזיבאו הדלפ תרנצ יעטק תבכרהו הקפסא     76.02.010
לא ימותסש ,םיפוגמ :ללוכ םיפוגמ את ךותב      
תולשו תוכימת ,ץחל ידמ ,ריווא ימותסש ,רזוח      
לכה ,םירזיבאו תרנצל ןגמ עבצ ,תרנצ קוזיחל      
םיטרפה יפל ,הניקת הלעפהל בכרומו םלש      

                    1.00 'פמוק .תינכותב  
םיפוגמ אתב םירזיבאו תרנצ 20.67 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םירזיבאו תרנצ ,דויצ 67 כ"הס          
ימואלניב ףוחב זוקינל הביאש תנחת כ"הס        

קובץ: 14746-04   .../098 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     098 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב י"חחל ופרט תנחת 70 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ט "ת  ת י י נ ב ל  ת ו נ כ ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
יוניפ ללוכ םייק ט"ת הנבמ קוריפו הסירה     08.01.005
עקרק רושיי ללוכ ,רשואמה רתאל תלוספ      

                    1.00 'פמוק .םייק סלפמל  
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.010
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

                   30.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
יבוע מ"מ 061 רטוקב ט"תל הרידחל לוורש     08.01.020
לש תוטנדרואוק ןומיס ללוכ מ"מ 7.7 ןפוד      
ללוכ .ךמסומ דדומ י"ע תרנצה םויס תדוקנ      
אמייק רב יעקרק לע ןומיסו ינקת ןומיס טרס      
רבעמ רטמ 1 דע םילוורשה םויס תודוקנב      

                   15.00 .הכרדמה םוחת ךותב וא שיבכה הצקל רטמ   
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ ט"תל הרידחל לוורש     08.01.030
ללוכ מ"מ 7.7 ןפוד יבוע מ"מ 062 רטוקב      
י"ע תרנצה םויס תדוקנ לש תוטנדרואוק ןומיס      
לע ןומיסו ינקת ןומיס טרס ללוכ.ךמסומ דדומ      
דע םילוורשה םויס תודוקנב אמייק רב יעקרק      
םוחת ךותב וא שיבכה הצקל רבעמ רטמ 1      

                   25.00 .הכרדמה רטמ   
      
םילכב  םילבכ תולעת הביצח וא/ו הריפח     08.01.040
לש םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב      
    C.V.P4" תוכרעמ םע תולטצה תודוקנב חישק  
קוח תושירדב דומעל ידכ תורחא תאירק      
רואמ םילבכה תיתשת לכל הריפחה .למשחה      

                   40.00 .חכו רטמ   
      
6.0 בחורו 'מ 4 דע ךרואב תינדי שושיג תריפח     08.01.050
תוכרעמ וא םילבכ יוליגל 'מ 5.1 קמועל 'מ      
ללוכ יעקרק לע + ןומיסב םנומיסו תורחא      
יוסיכ .הפמב םושירו ךמסומ דדומ י"ע התדידמ      

                    4.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו לוחב  
      
לכו ט"ת הנבמ תיינב רובע הביצח וא הריפח     08.01.060

                   20.00 .הנבמה תמקהל ךרצינש המ ק"מ   
ט"ת תיינבל תונכה 10.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 14746-04   .../099 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     099 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

ימואלניב ףוחב י"חחל ופרט תנחת 70 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט "ת  ת י י נ ב  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש ללוכ חטשב למשח תרבח רובע ט"ת הנבמ     08.02.010
.נ.מו .ג.מ למשח תוחול רדח  - ר"מ 02-כ      
תויחנה יפל דחא לולכמכ יונב םינומל הקולחו      
תוברל,תופרוצמה תוינכותבו ט"תל, טרפמב      
תלוכת לכו למשח תרבח י"ע רשואמה קפס      
י"ע רושיאו ןונכת םירתיה תאצוה ללוכ הנחתה      
למשח תרבח י"ע רשואמו םלפודמ רוטקורטנוק      

                    1.00 'פמוק .  
ט"ת תיינב 20.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
ימואלניב ףוחב י"חחל ופרט תנחת כ"הס        

קובץ: 14746-04   .../100 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     100 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

  
כ"הס  

תיללכ תונגראתה 10 הנבמ   
  
תונגראתה 10 קרפ    
  
תונגראתה 10.10 קרפ תת     
  
תונגראתה 10 כ"הס    
תיללכ תונגראתה 10 כ"הס   
  
ימורד ירוביצ 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     
  
הללוסה תינב 50.10 קרפ תת     
  
םוריח ךרד 60.10 קרפ תת     
  
ןוטב תודוסיל רפע תודובע 70.10 קרפ תת     
  
הנכהו רפע תודובע 10 כ"הס    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 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: 14746-04   .../101 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     101 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

  
כ"הס  

למשח תודובע 80 קרפ    
  
.םיקוריפו םילבכ ,םיליבומ ,תרנצ ,למשח תויתשת 10.80 קרפ תת     
  
.דויצו םירזיבא 20.80 קרפ תת     
  
.למשח תקידב 30.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
  
שרח תורגנ 02 קרפ    
  
)"קד"( ץע יחטשמ 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 30.04 קרפ תת     
  
ףוצירו הפש ינבא ,תוגרדמ 60.04 קרפ תת     
  
יפונ חותיפ תודובע 04 כ"הס    
  
הייקשהו ןוניג 14 קרפ    
  
הנכה תודובע 10.14 קרפ תת     
  
היקשה תודובע 20.14 קרפ תת     
  
הליתש תודובע 30.14 קרפ תת     
  
הייקשהו ןוניג 14 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    

 
 
 
 
 
 

קובץ: 14746-04   .../102 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     102 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

  
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    
  
חלמ ימ תקיני וקו תחלמת ימ ןוקיר וק 85 קרפ    
  
ןוקיר וק תחנה 10.85 קרפ תת     
  
הקיני וק 20.85 קרפ תת     
  
חלמ ימ תקיני וקו תחלמת ימ ןוקיר וק 85 כ"הס    
  
תונוש תודובע 06 קרפ    
  
תיפצת תורוניצ 10.06 קרפ תת     
  
תונוש תודובע 06 כ"הס    
ימורד ירוביצ ףוח 20 כ"הס   
  
ימורד ירוביצ ףוחב חלמ ימל ש"ת 30 הנבמ   
  
קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
תובאשמ רדח תפציר 10.20 קרפ תת     
  
קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 14746-04   .../103 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     103 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

  
כ"הס  

האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
ינכמ ורטקלא דויצ תקפסא 10.70 קרפ תת     
  
ינכמ ורטקלא דויצ תבכרה 20.70 קרפ תת     
  
םירזיבאו תרנצ ,דויצ לש הבכרהו הקפסא 30.70 קרפ תת     
  
תונוש תודובע 40.70 קרפ תת     
  
האורבת ינקתמ 70 כ"הס    
  
למשח ינקתמ 80 קרפ    
  
תוביצחו תוינב ,תוריפח ,םיליבומ 10.80 קרפ תת     
  
םיכילומו םילבכ 20.80 קרפ תת     
  
תוקראה 30.80 קרפ תת     
  
הקפסאו דוקיפ ירזיבאו רושכימ 40.80 קרפ תת     
  
למשח תוחול 50.80 קרפ תת     
  
תודוקנו םירזיבא תונקתהו טוויח תודובע 60.80 קרפ תת     
  
למשח ינקתמ 80 כ"הס    
  
שרח תורגנ תודובע 02 קרפ    
  
ץע הנבמ 10.02 קרפ תת     
  
שרח תורגנ תודובע 02 כ"הס    
  
םיקוריפו תוסירה 42 קרפ    
  
קוריפ תודובע 10.42 קרפ תת     
  
םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס    
ימורד ירוביצ ףוחב חלמ ימל ש"ת 30 כ"הס   
  
ימואלניב ףוח 40 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     
  
הללוסה תינב 50.10 קרפ תת     

 
קובץ: 14746-04   .../104 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     104 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

  
כ"הס  

םוריח ךרד 60.10 קרפ תת     
  
ףוח ינקתמל רפע תודובע 70.10 קרפ תת     
  
הנכהו רפע תודובע 10 כ"הס    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 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 'קנ םיכילומ 20.80 קרפ תת     
  
הרואת 30.80 קרפ תת     
  
תוקראה 40.80 קרפ תת     
  
הרואת ידומעל תודוסי 50.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 60.80 קרפ תת     
  
םירזיבא 70.80 קרפ תת     
  
ץוח תרואת 80.80 קרפ תת     
  
רואמ תודוקנ 90.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    

 
 
 
 
 
 

קובץ: 14746-04   .../105 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     105 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

  
כ"הס  

שרח תורגנ 02 קרפ    
  
ץע תודובע 10.02 קרפ תת     
  
שרח תורגנ 02 כ"הס    
  
יפונ חותיפ תודובע 04 קרפ    
  
תויעלסו םיכמות תוריק 30.04 קרפ תת     
  
ףוצירו הפש ינבא ,תוגרדמ 60.04 קרפ תת     
  
יפונ חותיפ תודובע 04 כ"הס    
  
ץוח טוהיר 24 קרפ    
  
תורגסמ תודובע 10.24 קרפ תת     
  
תונוש 20.24 קרפ תת     
  
ץוח טוהיר 24 כ"הס    
  
רודיג תודובע 44 קרפ    
  
םירעשו 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    
  
תורוקמ ןקתמו תיפצת תורוניצ 10.06 קרפ תת     
  
תונוש תודובע 06 כ"הס    
ימואלניב ףוח 40 כ"הס   

 
 

קובץ: 14746-04   .../106 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     106 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

  
כ"הס  

ימואלניב ףוחב םיתוריש הנבמ 50 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
הינב תודובע 40 קרפ    
  
הינב תודובע  10.40 קרפ תת     
  
הינב תודובע 40 כ"הס    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
םוטיא תודובע  10.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ    
  
חפ יפוקשמו הדלפ תותלד 10.60 קרפ תת     
  
ןגזמל תובשותו הדלפ יגרוס 20.60 קרפ תת     
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס    
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
תונתשמו החדה ילכימ ,תולסא 10.70 קרפ תת     
  
תורעקו םירויכ 20.70 קרפ תת     
  
םיזרב 30.70 קרפ תת     
  
"רסיק ןבא" ,שיש יחטשמ 40.70 קרפ תת     
  
םירזיבאו םינקתמ 50.70 קרפ תת     
  
הנבמה ךותב םימ תכרעמ 60.70 קרפ תת     
  
הנבמה ךותב בויב תכרעמ 70.70 קרפ תת     

 
 
 
 

קובץ: 14746-04   .../107 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     107 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

  
כ"הס  

םשג ימ זוקינ 80.70 קרפ תת     
  
האורבת ינקתמ 70 כ"הס    
  
הרואתו למשח תודובע 80 קרפ    
  
תונוש 10.80 קרפ תת     
  
תיטסלפ למשח תרנצ 20.80 קרפ תת     
  
םילבכ תולעת 30.80 קרפ תת     
  
YX2N ,EPLX ,YYNתשוחנ ילבכ 40.80 קרפ תת     
  
םידדובמ תשוחנ יכילומ 50.80 קרפ תת     
  
םייולג תשוחנ יכילומ 60.80 קרפ תת     
  
תורחא תונגהו תוקראה 70.80 קרפ תת     
  
רואמל םרז יקספמ 80.80 קרפ תת     
  
עקת יתב 90.80 קרפ תת     
  
םירזיבא 01.80 קרפ תת     
  
ןועש 11.80 קרפ תת     
  
םיטנצסרולפ הרואת יפוג 21.80 קרפ תת     
  
DEL הרואת יפוג 31.80 קרפ תת     
  
הרואתו למשח תודובע 80 כ"הס    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
םינפ חיט 10.90 קרפ תת     
  
חיט תודובע 90 כ"הס    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
הקימרקו ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר 10.01 קרפ תת     
  
תוריק יופיח 20.01 קרפ תת     
  
םיימורט םיטנמלא 30.01 קרפ תת     
  
קד יופיחו ףוציר 40.01 קרפ תת     
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס    

 
 

קובץ: 14746-04   .../108 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     108 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

  
כ"הס  

העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
םינפ עבצ 10.11 קרפ תת     
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
פיק ןולח 10.21 קרפ תת     
  
תותשר 20.21 קרפ תת     
  
םוינימולא תודובע 21 כ"הס    
  
שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ    
  
שרח תורגסמ תודובע  10.91 קרפ תת     
  
שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס    
  
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ    
  
תוחלקמו םיתורשל תוציחמ תכרעמ 10.22 קרפ תת     
  
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס    
  
םיכנל תושיגנ ירודיס 72 קרפ    
  
םיכנל תוחלקמו םיתוריש 10.72 קרפ תת     
  
םיכנל תושיגנ ירודיס 72 כ"הס    
  
שא יוביכו יוליג 43 קרפ    
  
םירזיבאו םיאלג 10.43 קרפ תת     
  
שא יוביכו יוליג 43 כ"הס    
ימואלניב ףוחב םיתוריש הנבמ 50 כ"הס   
  
ימואלניב ףוחב זוקינל הביאש תנחת 60 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
תורובל רפע תודובע 10.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    

 
 
 
 
 
 

קובץ: 14746-04   .../109 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     109 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

  
כ"הס  

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ    
  
םיפוגמ אתו הביאש את 10.30 קרפ תת     
  
םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
למשח תוחול 10.80 קרפ תת     
  
הביאש אתל דוסי תוקראה 20.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
  
רודיג 44 קרפ    
  
תשר רדג 10.44 קרפ תת     
  
רודיג 44 כ"הס    
  
תרנצ יווק 75 קרפ    
  
זוקינ תקינס יווק 10.75 קרפ תת     
  
תרנצ יווק 75 כ"הס    
  
םירזיבאו תרנצ ,דויצ 67 קרפ    
  
הביאש אתב דויצ 10.67 קרפ תת     
  
םיפוגמ אתב םירזיבאו תרנצ 20.67 קרפ תת     
  
םירזיבאו תרנצ ,דויצ 67 כ"הס    
ימואלניב ףוחב זוקינל הביאש תנחת 60 כ"הס   
  
ימואלניב ףוחב י"חחל ופרט תנחת 70 הנבמ   
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
ט"ת תיינבל תונכה 10.80 קרפ תת     
  
ט"ת תיינב 20.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    

 
 

קובץ: 14746-04   .../110 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

21/07/2014
דף מס':     110 ימואלניב ףוחו ימורד ירוביצ ףוח

  
כ"הס  

ימואלניב ףוחב י"חחל ופרט תנחת 70 כ"הס   
 

  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 14746-04 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


