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

24/11/2014 זרכמ
דף מס':     001 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

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     01.01.0020
ךרעמ %5.1 לע הלעי אל ריחמה( דחוימה      

                    1.00 'פמוק .)הז זרכמל העצהה  
      
חטשה תרזחהו הדובע םויס רחאל רתא קוריפ     01.01.0030

                    1.00 'פמוק ותומדקל  
      
ינזאמ לש הקוזחתו לועפת ,הנקתה ,הקפסא     01.01.0040
קרפב תורדגה י"פע הוולנ דויצ ללוכ ,רשג      
טרפמה לש 52.10.00 ףיעס תומדקומ  "00"      
קפוסי - הליקש תכרעמ שאר ללוכ אל( דחוימה      

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

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונגראתה 10 כ"הס          
תיללכ תונגראתה כ"הס        

קובץ: 147460-03   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     002 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ כ ה ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
םע ןוטב הקעמ - הדובעה חטש דודיבו רודיג     01.01.0010

                  700.00 .הקעמה הנבמ לעמ טולישו רודיג הנבמ רטמ   
      
תירוכסיא רדג - הדובעה חטש דודיבו רודיג     01.01.0015

                  300.00 .'מ 0.2 הבוגב רטמ   
      
הנבמ םע ןוטב הקעמ לש שדח םוקימל הזזה     01.01.0020

                  200.00 .הקעמה הנבמ לעמ טולישו רודיג רטמ   
      
הבוגב תירוכסיא רדג לש שדח םוקימל הזזה     01.01.0025

                  150.00 .'מ 0.2 רטמ   
      
ןולמה יתב ןיב לגר יכלוה ירבעמל החטבא שיא     01.01.0030

                  300.00 .ףוחל ע"י   
      

                    1.00 'פמוק .תומייק תויעקרק-תת תויתשת רותיאו שושיג 01.01.0040
      
)םירטמוזיפ( תיפצת תורוניצ רותיאו שושיג     01.01.0045

                   11.00 'פמוק .עוצבה תפוקת לכ םתרימש ללוכ םימייק  
      
ריק יוליגו תמייק תיסרח ןש רותיאו שושיג     01.01.0050
רקובמ יטנגמ-ורטקלא דויצ י"ע םייק םימוגיש      
ךרע הווש וא "םוקטסקנ" וא "קט-יד" 'בח לש      

                    1.00 'פמוק .ריקל תורבחתה תנכהל הריפח ללוכ  
      
תמייק תיסרח ןש לעמ הנגה תבכש קוריפ     01.01.0060
רתאל תלוספה קוליסו תורווכ/ןוטבמ הייושעה      

                  850.00 .השרומ ר"מ   
      
טרפמב ראותמה יפל ,ףוחה חטש ףושיחו יוקינ     01.01.0070

                60000.00 .דחוימה ר"מ   
      
שומישל םתרימשו םיקרופמ םינקתמ ןוסחיא     01.01.0080

                    1.00 'פמוק .רזוח  
      
ףוחל םיקרופמ הללצה ינקתמ תלבוהו הרימש     01.01.0085
הצעומה םע םואיתבו רזוח שומישל ידג ןיע      

                    1.00 'פמוק .רמת תירוזאה  
      
דדמנה םעזג ףקיהש םיצע תריקעו התירכ     01.01.0090
06 דע וניה עקרקה ינפ לעמ 'מ 0.1 הבוגב      
שוג תאצוה ללוכ ,'מ 0.6 דע םהבוגו מ"ס      

                   10.00 .םישרושה 'חי   
      
תיעקרק תת וא/ו לע היקשה תרנצ לש קורפ     01.01.0100

                    1.00 'פמוק .רשואמ תלוספ רתאל היוניפו  
      

10.10.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     003 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      

                    1.00 'פמוק ינמז הצחר ףוח תנכה 01.01.0110
      

                  250.00 ףוחל ינמז השיג ליבש תנכה ר"מ  01.01.0120
      
עוציבל תימוקמ םוהת ימו הכירבה ימ תלפשה     01.01.0130

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

      
ת י ס ר ח  ן ש  י ו ל י ג  ת ו ד ו ב ע  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
לכמ תמייק תיסרח ןש ףושיחו יוליגל הריפח     01.02.0010

                  825.00 .'מ 0.2 קמועל דע םידדצה ק"מ   
      
קמועב תמייק ןש ךותב יתיסרח רמוח תריפח     01.02.0020
תלוספ רתאל רופחה רמוחה קוליסו מ"ס 05 -כ      

                  200.00 .רשואמ ק"מ   
תיסרח ןש יוליג 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       
ת י ס ר ח  ן ש ו       
      
ללוכ הריפחה תיעקרקב הללוסה תיתש תנכה     01.03.0010
תוברל מ"ס 51 יבועב תמייק עקרק ינפ שירח      
%89 תופיפצל תיתש לש רקובמ קודיהו רושיי      

                30000.00 .ו.ט.ה.ש.א.א .דומ ר"מ   
      
ןוימ ללוכ הללוסה ןיערג רובע הלעת תריפח     01.03.0020
תלוספ רתאל םיפדוע קוליסו רופחה רמוחה      

                 1800.00 .רשואמ ק"מ   
      
ןש רובע הריפחה תיעקרקב תיתש תנכה     01.03.0030
תמייק עקרק ינפ שירח ללוכ השדח תיסרח      
לש רקובמ קודיהו רושיי תוברל מ"ס 51 יבועב      

                  350.00 .ו.ט.ה.ש.א.א .דומ %89 תופיפצל תיתש ר"מ   
תיסרח ןשו הללוסה תיתש תודובע 30.10 כ"הס          

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

                12300.00 .דחוימה טרפמה י"פע תיסרח ןש תיינב ק"מ  01.04.0010
      
EPDH  תועיריב תיסרח ןש תפיטעו יוסיכ     01.04.0020

                22000.00 .טרפ יפל מ"מ 0.1 יבועב ר"מ   
      
תרווכ יושע תיסרח ןשל חישק ןגמ יוסיכ תיינב     01.04.0030

                  350.00 .02-ב ןוטב יולימ םע מ"ס 6.5 יבועב תיטסלפ ר"מ   
השדח תיסרח ןש תיינב 40.10 כ"הס          

      
      
      

קובץ: 147460-03   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     004 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 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 עוציב     01.05.0010

                61500.00 .)ח"ש 05 הז ףיעסל ק"מ   
      
ילמיסקמ ריחמ( השביה חטשב תובכשב יולימ     01.05.0020

                95000.00 .)ח"ש 05 הז ףיעסל ק"מ   
      

                12500.00 .מ"ס 02 יבועב לוח רוזיפו הלבוה ,הקפסא ק"מ  01.05.0030
הללוסה תינב 50.10 כ"הס          

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

                 3500.00 ר"מ/'ג 004 לקשמב ליטסקטואיג תועירי ר"מ  01.06.0010
      
תוברל מ"ס 03/05/02 תודימב תינורבח ןג ןבא     01.06.0020

                 1550.00 ןוטב תנעשמו דוסי רטמ   
      
הירסיק גוסמ תובלתשמ םינבאב ףוציר     01.06.0030

                 3200.00 מ"ס 4 לוח תבכש ללוכ מ"ס 7 יבועב תירכרוכ ר"מ   
      
,הקפסא ללוכ מ"ס 02 יבועב 'א גוס עצמ     01.06.0040

                  640.00 רקובמ קודיהו הבטרה ,רושיי ,רוזיפ ק"מ   
      
וא BEWOEN SRP  גוסמ תויטסלפ תורווכ     01.06.0050

                 3200.00 .ע"ש ר"מ   
      
.דומ %89 תופיפצל ךרדה תיתש קודיה     01.06.0060

                 3800.00 .ו.ט.ה.ש.א.א ר"מ   
תושיגנ ליבש/םוריח ךרד 60.10 כ"הס          

      
ת ו ד ו ס י ל  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  70.10 ק ר פ  ת ת       
ף ו ח  י נ ק ת מ       
      

                   12.00 .ליצמ תוכוסל תודוסיל הריפח ק"מ  01.07.0010
      
םיעצמ סלפמ תיתחתל חטשב תיללכ הריפח     01.07.0020

                  300.00 .תוחתלמלו ,םיליבשל ק"מ   
      

                  250.00 .תוללצמ תודוסיל הריפח ק"מ  01.07.0030
      
תוריקל םירבוע תודוסיל תולעת תריפח     01.07.0040

                  550.00 . םיכמות ק"מ   
      
תודוסיל תולעת , תיתש קודיהו השירח     01.07.0050
,תוחתלמו תוחלקמ ,הללצמ תודוסיו םירבוע      

                 3800.00 .%69 תופיפצל ר"מ   
      
      
      
      

70.10.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     005 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
מ"ס 02 תובכשב קדוהמ 'ב גוס עצמ יולימ     01.07.0060
.תודוסיל תחתמ %001 תופיפצל ,א"כ      

                 1200.00 . םיפצרמו ק"מ   
ףוח ינקתמ תודוסיל רפע תודובע 70.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הנכהו רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     006 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 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       
      
ף ו ח  י נ ק ת מ ל  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 08/08/08 תודימב ,04-ב ןוטב תודוסי     02.02.0010

                   10.00 .ליצמ תוכוסל ק"מ   
      
תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.02.0020

                 2100.00 .םיפצרמו םירבוע ,םיעבורמ ר"מ   
      
תחתמ מ"מ 3.0 לופכ ןליטאילופ עצמ     02.02.0030

                 1500.00 . םיפצרמל ר"מ   
      
תיתשת ,מ"ס 01 יבועב , 04-ב ןוטב יפצרמ     02.02.0040

                 1200.00 ."קד"ל ר"מ   
      
01 יבועב ,04-ב ןוטב , םיעפושמ ןוטב יפצרמ     02.02.0050

                   30.00 .תוגרדמל מ"ס ר"מ   
      
51/03 ךתחב תוגרדמל , 04-ב ןוטב ישלושמ     02.02.0060

                   60.00 .מ"ס רטמ   
      
ןוטב ינפ ,מ"ס 02 יבועב ,04-ב ןוטב ףצרמ     02.02.0070

                  120.00 .שדח שיבכ אטאטמ קורסב רמגו םיקלחומ ר"מ   
      
ןוטב ינפ ,מ"ס 02 יבועב ,04-ב ןוטב ףצרמ     02.02.0075

                   32.00 .רטפוקילה םע םיקלחומ ר"מ   
      
תווצקב םייוביע ןיגב םיפצרמ ריחמל תפסות     02.02.0077

                    3.00 .04-ב ןוטבב ףצרמה ק"מ   
      
מ"ס 56/053/053 ךתחב , 04-ב ןוטב תודוסי     02.02.0080

                  305.00 .תוללצמל ק"מ   
      

                  515.00 מ"ס 56/033/033 תודימב ךא ל"נכ ק"מ  02.02.0085
      

                  160.00 .םיכמות תוריקל , 04-ב ןוטב םירבוע תודוסי ק"מ  02.02.0090
      
הבישי ילספסל ,מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.02.0100

                  150.00 .םיימורט ר"מ   
      
,מ"ס 003 רטוקב תוחלקמל ,04-ב ןוטב יפצרמ     02.02.0110
ןוילע רמג .תוהבגהו ןותחת יוביע תוברל      
31 ( .זוקינ יעופישבו רטפוקילה תקלחהב      
יטרפ תינכותב  02-02 ךתח יפל לכה .)תודיחי      

                   95.00 .60 - 823 'סמ חותיפ ר"מ   
      
      
      
      
      

20.20.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     007 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
רטוקב םיילגר תפיטשל ,04-ב ןוטב יפצרמ     02.02.0115
רמג .תוהבגהו ןותחת יוביע תוברל ,מ"ס 061      
5( .זוקינ יעופישבו רטפוקילה תקלחהב ןוילע      
יטרפ תינכותב  02-02 ךתח יפל לכה .)תודיחי      

                   11.00 .60 - 823 'סמ חותיפ ר"מ   
      
, הנתשמ ךתחב ,04-ב ןוטב םיכמות תוריק     02.02.0120

                  400.00 . ףושח ןוטב רמג ק"מ   
      
ךתחב ץצח תננסמ תוברל 4" רטוקב  תיבוברז     02.02.0130
זוקינל , ינכטואג דבב הפוטע מ"ס 03/03/03      

                  100.00 . םיכמות תוריק 'חי   
      
תודוסיל , מ"ס 5 יבוועב הזר ןוטב עצמ     02.02.0140

                  230.00 . םיב תולוגרפ ר"מ   
      
סוסיבל מ"ס 06 יבועב , 04-ב ןוטב תודוספר     02.02.0150

                  140.00 . םיב תולוגרפ ק"מ   
      
57 רטוקב 04-ב ןוטב תוללצמל דוסי ידומע     02.02.0160

                   33.00 . מ"ס ק"מ   
      
מ"ס 57 רטוקב םימב תולוגרפל דוסי ידומע     02.02.0170

                   12.00 . 04-ב ןוטב ק"מ   
      
תקציב הללצמ ידומע לש סיסב תוקטלפ יוסיכ     02.02.0175
57 רטוקב ,ןבל טנמצ סיסב לע 04-ב ןוטב      

                  126.00 .923-60 ןויליגב טרפ יפל מ"ס 52 הבוגבו מ"ס 'חי   
      
לכב תוכתורמ תותשרו םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.02.0180
ריחמה . םינוטבה ןויזל םיכרואהו םירטקה      
רטוקב יסקופא קבד םע םיקבדומ םינגוע ללוכ      

                  210.00 .מ"ס 01 קמועבו ןוגיעה טוממ מ"מ 4-ב לודגה ןוט   
ףוח ינקתמל ןוטב תודובע 20.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     008 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 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       
      
םיאבה ןיוזמ ןוטב יטנמלא תיתחת םוטיא     05.01.0010
דחוימה טרפמה יפל . עקרקה םע עגמב      

                 3400.00 05.04. ר"מ   
      
תת תודוסיו תוריק ,םידומע תונפד םוטיא     05.01.0020
טרופמכ עקרקה םע עגמב םיאבה ,םייעקרק      

                 5590.00 .60.50 דחוימה טרפמב ר"מ   
      
: םוטיאה .םיב םיאצמנה ןוטב יפצרמ םוטיא     05.01.0030
םרג 003 תומכב 474SG רמיירפ תחירמ      
מ"מ 4 יבועב תוינמוטיב תועיריב םוטיא ,ר"מל      

                  800.00 .תובכש שולשב ר"מ   
      

                   62.00 .דוסי ידומע םוטיא ךא ,ל"נכ ר"מ  05.01.0040
      
טרפמה יפל הקיצי תקספה רפת םוטיא     05.01.0050

                   50.00 .)א( 50.50 דחוימה רטמ   
      
יפל ,מ"ס 2 בחורב םיכמות תוריקב יכנא רפת     05.01.0060

                  110.00 .)ב( 50.50 דחוימה טרפמה רטמ   
םוטיא 10.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     009 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 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       
      
061 דע רטוקב םייק ףוגמ/םימ וקל תורבחתה     07.01.0010
רוניצ םע  אוהש גוס לכמו רמוח לכמ מ"מ      
,מ"מ 011  רטוקב בלוצמ ןליתאילופמ ןנכותמ      

                    1.00 'פמוק . תורוקמ תרבח רושאבו םואתב  
      
ללוכ 1" רטוקב הייקשה 'עמ שארל תורבחתה     07.01.0020

                    1.00 'פמוק .םישרדינה םיחפסהו תודובעה לכ  
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 02 רטוקב רוניצ     07.01.0030
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 42 גרד רוחש      

                   20.00 .'מ רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 23 רטוקב רוניצ     07.01.0040
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 42 גרד רוחש      

                  145.00 .'מ רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 04 רטוקב רוניצ     07.01.0050
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 42 גרד רוחש      

                  205.00 .'מ רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 05 רטוקב רוניצ     07.01.0060
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 51 גרד רוחש      

                   60.00 .'מ רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 36 רטוקב רוניצ     07.01.0070
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 51 גרד רוחש      

                  525.00 .'מ רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 57 רטוקב רוניצ     07.01.0080
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 51 גרד רוחש      

                   50.00 .'מ רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 09 רטוקב רוניצ     07.01.0090
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 51 גרד רוחש      

                   60.00 .'מ רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע מ"מ 011 רטוקב רוניצ     07.01.0100
5.1 דע קמועב םיחפס תוברל 51 גרד רוחש      

                   40.00 .'מ רטמ   
      
תינוציח הפיטע םע הדלפ רוניצמ לוורש     07.01.0110
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   
      

                    5.00 1" רטוקב ינוסכלא זרב 'חי  07.01.0120
      

10.70.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     010 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
05 ימינפ רטוק ,תוימורט תוילוחמ ףוגמל את     07.01.0130
.ב.ב  הסכמ םע מ"ס 57 דע קמועבו ,מ"ס      

                    5.00 .ץצח תפצרו 51A, ןיממ ,מ"ס 04 רטוק 'חי   
      
08 ימינפ רטוק ,תוימורט תוילוחמ ףוגמל את     07.01.0140
.ב.ב  הסכמ םע מ"ס 57 דע קמועבו ,מ"ס      

                    1.00 .ץצח תפצרו 51A, ןיממ ,מ"ס 04 רטוק 'חי   
      
"םגא" תרצות ,םייניע תפיטשל םורח תכרעמ     07.01.0150

                    1.00 'פמוק .ע"ש וא  
      
,3" םיפוגמ ,3" ח"זמ ללוכ ,3" הדידמ תכרעמ     07.01.0160
םואתב ,3" רטוקב תרנצ יעטק ,םימ דמ      

                    2.00 'פמוק .תורוקמ תרבח רושאבו  
      
דמ ,2" רטוקב םיפוגמ ללוכ ,2" הדידמ תכרעמ     07.01.0170
,2" רטוקב תרנצ יעטק  5.1" רטוקב ,םימ      

                    3.00 'פמוק .תורוקמ תרבח רושאבו םואתב  
      
2" רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש     07.01.0180

                    2.00 .ןוגיע יגרבו םימטא ,םיידגנ םינגוא םע 'חי   
      
הדובע ץחלל 2" רטוק בויבל בחר זירט יפוגמ     07.01.0190
תוברל ,יסקופא ינוציח יופיצ םע ,'מטא 61 לש      

                    5.00 .םיידגנ םינגוא 'חי   
      
ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     07.01.0200
,ריקה לע ןקתומה ,)דרפנב דדמנה( סלגרביפ      
2 ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב תוברל      
ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
,ירודכ זרב םע 2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש      

                    2.00 'פמוק .תומילשב ןקתומ  
      
" רטוקב ימוג וא יטסלפ שימג רוניצ םע ןולגלג     07.01.0210
העורז םע ףות לע ןקתומ ,'מ 03 ךרואבו 4/3      
רטוק סוסיר/ןוליס קנזמ תוברל ,תבבותסמ      

                    2.00 'פמוק .1" ירודכ זרבו 4/3"  
      
תלד םע סלגרביפמ שא יוביכ דויצל ןורא     07.01.0220
ריקל רבוחמ ,מ"ס03/08/021 תודימב ,הלוענ      
האלמ שא יוביכ תדמע תנקתהל דעוימ(      

                    2.00 'פמוק .)דרפנב תמלושמה  
םימ יווק 10.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

קובץ: 147460-03   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     011 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 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     07.02.0010
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     07.02.0020
מ"מ 061 רטוק  )01 גרד(  "RDS-71" גוסמ      

                  215.00 .'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0030
,מ"מ 061 רטוק )01 גרד(  "RDS-71" גוסמ      
57.1 דע 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      

                  225.00 .'מ רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0040
,מ"מ 061 רטוק )01 גרד( "RDS-71" גוסמ      
52.2 דע 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      

                  115.00 .'מ רטמ   
      
לועיתו בויבל E.P.D.H ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0050
,מ"מ 061 רטוק )01 גרד( "RDS-71" גוסמ      
57.2 דע 'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      

                   55.00 .'מ רטמ   
      
ימינפ רטוקב תויתשורח תולוגע הרקב תוחוש     07.02.0060
,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ןוטבמ מ"ס 08      

                    5.00 'פמוק .'מ 52.1 דע קמועב  
      
ימינפ רטוקב תויתשורח תולוגע הרקב תוחוש     07.02.0070
,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ןוטבמ מ"ס 001      

                    6.00 'פמוק .'מ 57.1 קמוע דעו 'מ 62.1 -מ קמועב  
      
ימינפ רטוקב תויתשורח תולוגע הרקב תוחוש     07.02.0080
,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ןוטבמ מ"ס 001      

                    5.00 'פמוק .'מ 52.2 קמוע דעו 'מ 67.1 -מ קמועב  
      
ימינפ רטוקב תויתשורח תולוגע הרקב תוחוש     07.02.0090
,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ןוטבמ מ"ס 001      

                    2.00 .'מ 57.2 דע 'מ 52.2 לעמ קמועב רטמ   
      
תחלקמו ףוח תחלקמ )עוקש את( הטילק את     07.02.0100
תודימב ינבלמ 'מ 52.1 דע קמועב םיכנ      

                   11.00 'פמוק 001X021 מ"ס.  
      
.יס.יו.יפ יושע ינוציח לפמ רובע אתל תפסות     07.02.0110

                    8.00 .'מ 0.3 דע קמועבו מ"מ 061 רטוקב חישק 'חי   
      
םיה תיעקרקל בויב רוניצ טרפ תבכרהו רוצי     07.02.0120

                   20.00 .ןיוזמ ןוטב תויבוק 2 ללוכה 'חי   
      

20.70.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     012 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
תינוציח הפיטע םע הדלפ תורוניצמ לוורש     07.02.0130
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     07.02.0140

                  285.00 .01 גרד רוחש בלוצמ ןליתאילופ רטמ   
זוקינו בויב יווק 20.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     013 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
י א ת ו  ם י ל י ב ו מ  ,ת ו ר י פ ח  10.80 ק ר פ  ת ת       
ה ר ק ב       
      
,5.31 ע.ק.י ,1351 י"ת יפל ,ןליתאילופמ רוניצ     08.01.0010

                 1100.00 תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 04 רטוקב רטמ   
      
,5.31 ע.ק.י ,1351 י"ת יפל ,ןליתאילופמ רוניצ     08.01.0020

                 1100.00 תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 57 רטוקב רטמ   
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.01.0030
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

                  200.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.01.0040
ןומיס  מ"מ 5.3 ןפוד יבועב  מ"מ 061 רטוק      
טרסו לוורשה תווצקב יעקרק לע אמייק רב      

                   50.00 . ינקת ןומיס רטמ   
      
קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט םילבכל הרקב את     08.01.0050

                    8.00 'פמוק .984 י"ת יפל 521B הסכמ ללוכ ,מ"ס 001  
      
םילכב םילבכ תולעת הביצח וא/ו הריפח     08.01.0060
4 תחנהל מ"ס 06 בחורו מ"ס 001 קמועב      
תובלטצה תודוקנב חישק C.V.P "4 לש םינק      
קוח תושירדב דומעל ידכ תורחא תוכרעמ םע      

                 1200.00 .למשחה רטמ   
      
םיידיב םילבכ תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.01.0070
4 תחנהל ,מ"ס 06 בחורו מ"ס  001 קמועב      
תוברקתה וא תובלטצהב  4" לש םינק      
תושירדב דומעל ידכ תורחא תומייק תוכרעמל      

                  100.00 .למשחה קוח רטמ   
      
6.0 בחורו 'מ 4 דע ךרואב תינדי שושיג תריפח     08.01.0080
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      

                   50.00 'פמוק .דבלב בתכב חוקיפה  
      
תורוניצל וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.01.0090
יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפחו      
בחורו מ"ס 001 דע קמועב הלעתה .המדא      

                   50.00 .מ"ס 06-04 רטמ   
      
      
      
      

10.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     014 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
יקנ תונויד לוחב  הריפח יולימ רובע תפסות     08.01.0100
וא שיבכ  תויצחב מ"ס 02 לש תובכשב הפונמו      
דע היוור הבטרהבו רקובמ קודהב תוכרדמב      

                  100.00 .%89 לש תופיפצ תלבקל רטמ   
      
לעמ 03-ב ןוטבמ הנגה יוסיכ רובע תפסות     08.01.0110
קמועל רופחל ןתינ אלש תומוקמב למשח תרנצ      

                  100.00 .ןקתה יפל ק"מ   
      
מ"ס 06-04 בחורב ליבש\הכרדמ תחיתפ     08.01.0120
תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
,עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח ללוכ      
ותומדקל בצמה תרזחהו ליבש/הכרדמה ןוקית      

                   25.00 .טלפסא וא ףוציר ללוכ רטמ   
      
ילבכ תסינכל הרקיתב וא/ו ריקב רבעמ תחיתפ     08.01.0130
8" דע רטוקב C.V.P לוורש תנקתהו למשח      
בצמה תרזחהו תומיטא ,עבצ ,חיט ינוקית ללוכ      

                    1.00 'פמוק .ותומדקל  
      
תולעתב 03 - ב גוסמ ןיוזמ יתלב ןוטב תקיצי     08.01.0135
,זוקינ תולעתל השיג יחטשמ שיבכ תויצח      
ןתינ אלש םידודר םירוזאב תרנצ לע הנגה      
יפל לכה ,מ"ס 08 - ל רבעמ קומע רופחל      
סלפמש המ יפלו רתאב חקפמה תויחנה      

                  200.00 .רשפאמ םימה ק"מ   
      
, תינכת יפל תודימב 03 -'ב גוסמ ןוטב דוסי     08.01.0140
תקראהל מ"מ 4X04 ןוולוגמ חוטש לזרב ללוכ      
הסינכ ילוורש תוברל דוסיה יגרבל ךתורמ דוסי      

                   10.00 'פמוק .טרפ יפל  האיציו  
      
דוסיה תודימ .הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.01.0150
ךרואבו 1" רטוקב דוסיה יגרוב מ"ס 08/06/06      

                   35.00 םיפרוצמ םיטרפ יפל 'חי   
      
תודימב םורט ןוטב יושע P סופיט הרקב את     08.01.0160
רובל ילדו גרס ,םינגוע ללוכ ,מ"ס 18/18/18      
גוסמ  הדלפ תקצימ הסכמה תוברל ,זוקינ      
    521B תימוקומה תושרה למסו 984 י"ת יפל  

                    5.00 .אתה דועי בותיכו 'חי   
      
דע 'מ 9 מ לש הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ     08.01.0170

                    2.00 'פמוק .רזוח  שומישל  'מ  21  
      
      
      
      
      

10.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     015 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
ללוכ םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.01.0180
עקרקהמ ותפילש דוסיה ביבסמ הביצח הריפח      
ךות מ"ס 02 לש תובכשב רוב תמיתס תוברל      
.89% לש תופיפצל  דע  הבטרהב קודיה      
להנמ הרויש םוקמל ןוטבה דוסי תלבוהו      

                    2.00 'פמוק .טלפסא וא  ףוציר ינוקית  תוברל.טקיורפה  
      
תלחשה ללוכה היזכרמ וא  דומעל רוביח     08.01.0190
)הפפכ( לבכ שאר ללוכ ,תווצקב םטוויחו םילבכ      

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

      
ם י כ י ל ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.0010
    )EPLX(  גוסמ  YX2N 5.2 ךתחבX5 ר"ממ  

                  500.00 . 'מ3.1 הבוגב רואמ ינודומעל  הנזה רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.0020
    )EPLX(  גוסמ  YX2N01 ךתחבX5 ר"ממ,  

                   90.00 .םיעקש ןודומעל הנזה רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.0030
    )EPLX(  גוסמ  YX2N61 ךתחבX5 ר"ממ,  

                  700.00 .הרואת ידומע הנזה רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.0040
    )EPLX(  גוסמ  YX2N53 ךתחבX5 ר"ממ,  

                  600.00 .ליצמ תכוסל הנזה רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.0050
    )EPLX(  גוסמ  YX2N61 ךתחבX5 ר"ממ,  

                   15.00 .םיתורישל הנזה רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.0060
    )EPLX(  גוסמYX2N  53 ךתחבX5 ר"ממ,  

                  250.00 .זוקינל הביאש תנחת תנזהל רטמ   
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.02.0070
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      
ותלחשהל מ"ס 63 לוורש ללוכ םידומעל הרידח      

                 1100.00 .וכותיח אלל ולופיק י"ע דומעה לא רטמ   
      
      
      
      
      
      

20.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     016 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
04 קמועו מ"ס 06 רטוקב את ללוכ הקראה     08.02.0080
תינקית הקראה תודורטקלאו הסכמ ללוכ מ"ס      
לכ  ללוכ  תשוחנ /  הדלפ  טומ סופיט      
ןוטבמ את ללוכ םישורדה םירוביחהו םירזיבאה      
העיבצו טוליש ללוכ .הביצח/הריפח םורט      

                    7.00 'פמוק .טלפמוק  
      
הקראה ידיג לש ינקת רוביח רובע תפסות     08.02.0090
ךתח לכב , DLEWDAC תטישב םיפושחה      

                    1.00 'פמוק .שרדנכ דיג  
      
לש הנומל רואמ תייזכרמ/ישאר חול תורבחתה     08.02.0100

                    2.00 'פמוק .ליצמה תככסו ףוחה תוחול תנזהל י"חח  
      
,'א 6x2 ת"מאמ ללוכ הרואת דומעל דויצ שגמ     08.02.0110
ספ לע קפסה יקדהמ ללוכ א.ק 01 .ק.ז      
לש סנפל דע שגמהמ לבכ ללוכ,ןיד      

                   75.00 'פמוק YX2N5.2x3-פמוק'.  
      
ז"אמ רובע הרואת דומעל דויצ שגמל תפסות     08.02.0120
    61x3 לע קפסה יקדהמ ללוכ א.ק 01 .ק.ז ,'א  
ןודומע לשל דע שגמהמ לבכ ללוכ,ןיד ספ      

                    5.00 'פמוק .'פמוק-YX2N5.2x5 הרואת  
      
הלובט הנקתהל  86PI םימ ןגומ הבריק ששג     08.02.0130
בצמ לע היצקדניאל ,ןיכס ףוגמ לומ יט רזיבאב      
01.9H - ו 9.9H 'סמ םיאתב ,ףוגמב ןיכסה      

                    4.00 .ישאר ירוביצ ףוחב זוקינ יוקב 'חי   
םיכילומ 20.80 כ"הס          

      
ץ ו ח  ת ר ו א ת  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
'בח לש DEL 3Q םגד  ץוח תרואתל סנפ     08.03.0010
    CEA חי 63 םע' DEL, לש קפסהב W06, לע  
,0307LAR עבצב עובצ לוגע הרואת דומע      

                   34.00 'פמוק .תימי הריוואל תמאתומ לעפמב העיבצה  
      
'בח לש DEL OLI םגד  ץוח תרואתל סנפ     08.03.0020
    CEA חי 63 םע' DEL, לש קפסהב W06, לע  
םידומע עבצל ההז עבצב  לוגע הרואת דומע      
לעפמב העיבצה ,0307LAR חטשב םימייקה      

                    2.00 'פמוק .תימי הריוואל תמאתומ  
      
.רטמ 4 הבוג  הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.03.0030
םייקל ההז עבצב,לכירדאה תריחב יפל  דומעה      

                   35.00 'פמוק .0307LAR חטשב  
      
      

30.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     017 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
ילנירג תרצות ,דראלוב גוסמ רואמ ןודומע     08.03.0040
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  

                   40.00 'פמוק .טרפ יפל  האיציו הסינכ ילוורש תוברל  
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.03.0050
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      
ותלחשהל מ"ס 63 לוורש ללוכ םידומעל הרידח      

                 1100.00 .וכותיח אלל ולופיק י"ע דומעה לא רטמ   
      
הקראה ידיג לש ינקת רוביח רובע תפסות     08.03.0060
ךתח לכב , DLEWDAC תטישב םיפושחה      

                    2.00 'פמוק .שרדנכ דיג  
ץוח תרואת 30.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ רואמל רפמא 08X3 ל היזכרמ/ישאר חול     08.04.0010
ןיירושמ רטסאילופ ןורא,ןוטבמ דוסיו החמוג      
,ילמשחה דויצה לכ ללוכ .ח"חל דרפנ את םע      
הניקת הלעפהל םישורדה םירמוחו םירזיבא      

                    1.00 'פמוק . היזכרמה לש  
      
יפל ףוחב םיתורש הנבמ תנזהל למשח חול     08.04.0020
ןיע ישאר ירוביצ ףוח רובע טלפמוק תינכות      
יספ טוליש ,טוויח ,ןורא הנבמ ללוכ  קקוב      

                    1.00 'פמוק .הניקת הלעפהל לכה םית"מאמ הריבצ  
      
ןורא ללוכ טלפמוק תינכות יפל ליצמ תככס חול     08.04.0030
םית"מאמה לכ , םימ ןגומ רטסאילופ      
םהיניב םיטווחמו חולב םינקתומ םיטנמלאהו      
,םילגעמה 'סמ יפל םידיגה לכ ןומיס תוברל      
תכוסל הנזה 'קנ ללוכ,קבדו םיטינ םע טוליש      
'קנ 6 ,הצק רזיבא ללוכ ,חוכ 'קנ 6 - ליצמ      

                    1.00 .ןגזמל 'קנו ,הזירכ לוקמר 'קנ 2 ,רואמ 'חי   
למשח תוחול 40.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 147460-03   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     018 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ק ר א ה  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
04 קמועו מ"ס 06 רטוקב את ללוכ הקראה     08.05.0010
הסכמ ,ץצח תדפורמ תיעקרק םע מ"ס      
הדלפ טומ סופיט תינקית הקראה תודורטקלאו      
םירוביחהו םירזיבאה לכ ללוכ  ,תשוחנ /       
,ימורט ןוטבמ את ללוכ םישורדה      

                    8.00 'פמוק .טלפמוק העיבצו טוליש  ללוכ ,הביצח/הריפח  
תוקראה 50.80 כ"הס          

      
ם י נ פ  ת 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     08.06.0010
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      
ינוציח וא  הרקתב/ריק לע הנקתהל )ךרוצה      
הקידב ןצחלו  ןומיס תרונ םע ,ליצמ תכוסב      
טיילורטקלא 'בח לש 2DEL 616 םגד תמגודכ      

                    1.00 .ע"ש וא ןזורטקלא וא 'חי   
      
טאוו DEL 2x3 ינוויכ וד רדנליצ .ת.ג     08.06.0020
וא שעג ןאובי,וקא םגד GS תרבח לש,עבורמ      

                    3.00 .ריק לע תינוציח הנקתהל,56PI ףוגה,ע"ש 'חי   
      
קזבמ תללוכ תיאמצע DEL םורח תרונמ     08.06.0030
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      

                    2.00 LLEWKCAM 'בח תרצות A4DL XULYX 'חי   
םינפ תרואת 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     08.07.0010
,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   
      
      
      
      
      
      
      
      

70.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     019 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
רמוחמ םימל המוטא הביתב עקת יתב תדיחי     08.07.0020
ןודומע ךותמ קלחכ ,וילאמ הבכ חישק יטסלפ      
תגרד ,ע"ש וא לבמא ןאובי ,םונגמ 'בח לש      
םגד A23X5 עקת תיב תללוכה ,66PI הנגה      
A61X5 עקת תיב ,76PI הנגה תגרד יאפוריא      
םייבטוק דח ערת יתב ינש ,76PI יאפוראי םגד      
    A6155 הנגה תגרדל ילארשי םגדPI, ז"אמ  
תחפ רסממ ,A04X3 יבטוק תלת ישאר      
    A04X4, ז"אמ A61 ז"אמ,יבטוק תלת A61X1  
ןודומעה ךותב תיציפק הפלק ירוחאמ םינקתומ      
ןקתומ סיסבה .מ"ס 031 הבוגו מ"ס 05 רטוקב      

                    1.00 .דרפנב דרלובל סיסב לע 'חי   
םירזיבא 70.80 כ"הס          

      
ץ ו ח  ת ר ו א ת  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ  ץוח תרואתל סנפ     08.08.0010
'בח לש NOIRO םגד - טוו 004 דיילה  לטמ      

                   10.00 'פמוק .ע"ש וא דע רוא  
      
םגד ליצמ תכוסל DEL יביטרוקד הרואת ףוג     08.08.0020
    ESPILCE  לש PMALINU  הנקתהל ע"ש וא  

                    3.00 .הרקתב/ריק לע 'חי   
ץוח תרואת 80.80 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
קדוב יושיר לעב סדנהמ יאלמשח תקידב     08.09.0010
תודימע לע חוד תאצוהו תועיסנ ללוכ ךמסומ      
רושיא תוברל םינקתבו למשחה קוחב ןקתמה      

                    5.00 'פמוק .ןקתמל חתמ תנכהל בתכב  
תונוש 90.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     020 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ח י ט  12.90 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות ,מ"ס 2 יבועב 0002 ירכרוכ יופיצ     09.21.0010

                  730.00 תרשקמ הבכש ללוכ ,ע"ש וא "סקימידר" ר"מ   
      
- ץוח חיט רמגל םייק לחנ יקולח ריק תמלשה     09.21.0020
ןויז תשר תרישק ידי לע ,0002 תירכרוכ      
הדובעה ,ריקה רושייל יטנמצ רמוח םושייו      
תזתה ,ןויז תשר ,הקיצי תוינבת ,דוסי תללוכ      

                   35.00 .דרפנב דדמיי חיטה םושיי ,יטנמצה רמוחה ר"מ   
ץוח חיט 12.90 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חיט תודובע 90 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     021 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
,תורוניצמ היושע 034eF הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0010
לכה . םיגרבו ןוגיע יגרב , רשק יחפ , םיחפ      
תובשות סויד ללוכ ריחמה . עובצו ןבלוגמ      

                   93.00 . םידומע ןוט   
      
רטוקב C.V.P םיפוצמ , םינבלוגמ הדלפ ילבכ     19.01.0020

                 1750.00 .ר"מל ןוטוינ 0691 קזוח , מ"מ 01 רטמ   
      
01 רטוקב םילבכל , השיבכל גירבת תיפוס     19.01.0030

                  444.00 .מ"מ 'חי   
      
תליענל העובצו תנבלוגמ הדלפמ הצק ירזיבא     19.01.0040

                  222.00 .C.V.P תעירי הצק עוביקו הכירד ילבכ 'חי   
      
תרצותמ )גלזמ( ןבלוגמ ןוגיע רבחמ     19.01.0050
    JAW STOCK NO.1072555 ,CROSBY  

                  222.00 .ע"ש וא,HR 'חי   
      
תמגודכ הקבדהב C.V.P-מ תוללצמל תועירי     19.01.0060
וא ,II EPYT(8251 ETIT - RIA( גוסמ זרא      

                 2775.00 .ע"ש ר"מ   
      
הדלפמ ,מ"ס 012 בחורב םימל הדירי ליבש     19.01.0070
די זחאמו ,עובצ 613 מ"בלפ תוקעמ ,תנוולוגמ      
.היצקורטסנוק תוינכת יפל לכה ,ינוגהמ ץע      

                  100.00 .04 - ב ןוטב תודוסי ללוכ ריחמה רטמ   
      
ינפ לעמ , המירז ידמ רצח ןוגג תנקתהו קורפ     19.01.0080
דחוימה טרפמה יפל לכה , םיהבגומ ןוטב      

                   50.00 19.10, 19.11. ר"מ   
      
םיעובצ  613 ם"בלפמ הגרבה תוטומו םיגרב     19.01.0090

                    1.50 . תוקעמ עוביקו םיב היצקרטסנוקה עוביקל ןוט   
      
היושע תוחתלמל 063eF הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0100
,רשק יחפ ,םיינבלמ ,םיעבורמ הדלפ יליפורפ      
ןוולוגמ לכה ,ןוגיע יגרבו םיגרב ,ןוגיע יחפ      

                    2.20 .עובצו ןוט   
      
יבועב הפסרט תוחולב הרקתו תוריק יופיח     19.01.0110
,להנמה תריחבל ןווגו הרוטסקטב מ"מ31      
,014 מ"בלפ יגרבב הדלפה דלשל םיעבוקמ      

                  110.00 .תוינכתב ראותמכ לכה ר"מ   
      
,"קדלפ" תוחולב םיבשומ היצקורטסנוק יוסיכ     19.01.0120

                    5.00 .014 מ"בלפ יגרב םע ןוגיע ר"מ   
תורגסמ 10.91 כ"הס          
שרח תורגסמ 91 כ"הס          

קובץ: 147460-03   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     022 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו ר י פ  42 ק ר פ       
      
ר ו ד י ג ו  ף ו ח  י נ ק ת מ  ק ו ר י פ  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
,הפיטש יזרב ,תוחתלמ ,לצ ינקתמ קוריפ     24.01.0010
,ןוטב יחטשמ תסירה תוברל ףוחב תוחלקמו      

                   45.00 .השרומ רתאל תלוספה יוניפו תודוסי 'חי   
      
,ןוטב יחטשמ תסירה תוברל ליצמ תכוס קוריפ     24.01.0020

                    1.00 'פמוק .השרומ רתאל תלוספה יוניפו תודוסי  
      
יחטשמ תסירה תוברל םימייק םיתוריש קוריפ     24.01.0030

                  300.00 .השרומ רתאל תלוספה יוניפו תודוסי ,ןוטב ר"מ   
      
תוברל ,והשלכ גוסמ תוקעמו תורדג קוריפ     24.01.0040
רתאל תלוספה יוניפו םקמוע לכל תודוסיה      

                   20.00 .השרומ רטמ   
      
,םוירלוס ףוח רוזאב ץע קד לש ריהז קורפ     24.01.0050
הנקתה ךרוצל םנוסחיא ,ץעה 'סנוק תוברל      

                  650.00 .השרומ רתאל תלוספה יוניפו שדחמ ר"מ   
      
גוסמ בוחר טוהירו תופשא םילספס קוריפ     24.01.0060
תודוסי ,ןוטבה יחטשמ תסירה תוברל והשלכ      

                   30.00 .השרומ רתאל תלוספה יוניפו 'חי   
      

                    1.00 םוירלוסל דומצ הנתמה לצ תככס קוריפ 'חי  24.01.0070
      
פ"ע םוקימל תמייק ליצמ תכוס הנבמ תקתעה     24.01.0080

                    1.00 .חותפ תינכת 'חי   
רודיגו ףוח ינקתמ קוריפ 10.42 כ"הס          

      
ת ו ר י ק ו  ף ו צ י ר  ק ו ר י פ  20.42 ק ר פ  ת ת       
      
ףוחה ךרואל םייק תבלתשמ ןבא ףוציר קוריפ     24.02.0010

                 7100.00 תינכת פ"ע םירוזאבו ר"מ   
      
קוליס תוברל מ"ס 52 יבועב תוריק תסירה     24.02.0020

                  420.00 ךכל רשואמ םוקמל תלוספה ר"מ   
      
תודוסיה תוברל ,והשלכ גוסמ הפש ינבא קורפ     24.02.0030

                  500.00 השרומ רתאל תלוספה יוניפו םקמוע לכל רטמ   
      
לכל טילונרג יחטשמ וא/ו ןוטב יחטשמ קוריפ     24.02.0040

                  120.00 .רשואמ רתאל תלוספסה יוניפו םקמוע ר"מ   
      
תודוסיה תוברל ,והשלכ גוסמ תוגרדמ קוריפ     24.02.0050

                   20.00 השרומ רתאל תלוספה יוניפו םקמוע לכל רטמ   
תוריקו ףוציר קוריפ 20.42 כ"הס          

      
      
      

קובץ: 147460-03   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     023 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ט ר ד נ א  ת ק ת ע ה  30.42 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתהו "העבראה" תטרדנא לש ריהז קוריפ     24.03.0010
,הנסחא תוברל תינכת פ"ע םוקימב שדחמ      

                    1.00 הבכרהו שדח סוסיב ,הלבוה 'חי   
הטרדנא תקתעה 30.42 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיקוריפ 42 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     024 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 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       
      
ם י ל י ב ש ו  ם י ח ט ש מ  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
,יקפוא רושימב מ"ס 5.2 יבועב טילונרג יופיצ     40.01.0010
תויעבט םינבא תבורעת םע  ,ףוחה תוחלקמב      
ללוכ ,םייק ןוטב חטשמ לע ,מ"מ 6-3 לדוגב      
תרבח פ"ע םוינימולא ילגרסו םירפת      
    "POKRA" טרפ יפ לע ,דבלב רמוח - ע"ש וא  

                  102.00 .תוינכתב ר"מ   
      

                  102.00 דבלב הדובע ךא ל"נכ ר"מ  40.01.0020
      
,יקפוא רושימב מ"ס 5.2 יבועב טילונרג יופיצ     40.01.0030
םינבא תבורעת םע  ,םיילגרה תפיטשב      
,םייק ןוטב חטשמ לע ,מ"מ 6-3 לדוגב תויעבט      
תרבח פ"ע םוינימולא ילגרסו םירפת ללוכ      
    "POKRA" טרפ יפ לע ,דבלב רמוח - ע"ש וא  

                   20.00 .תוינכתב ר"מ   
      

                   20.00 דבלב הדובע ךא ל"נכ ר"מ  40.01.0040
םיליבשו םיחטשמ 10.04 כ"הס          

      
ן ו ט ב  ת ו ר ו ג ח ו  ת ו ג ר ד מ  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
םגד רומיג 51/53/05 ךתחב תוימורט תוגרדמ     40.02.0010
וא "ןייטשרקא" פ"ע  ירכרוכ רמגב הירסיק      
חטשמ ללוכ ,הגרדמה הצקב ץוריח ללוכ ,ע"ש      
,ןוטבה ןויז ,םישלושמ םע עפושמ 03-ב ןוטב      

                  160.00 טרפ יפ לע 'חי   
ןוטב תורוגחו תוגרדמ 20.04 כ"הס          

      
ת ו ב ל ת ש מ  ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
03/03/7 לדוגב הירסיק תירכרוכ ןבאב ףוציר     40.03.0010
,רליס תחירמ ללוכ ע"ש וא ןייטשרקא תרצות      
רפע תודובע ,ןיוזמ ןוטבמ היומס הרוגח ללוכ      

                 2700.00 .קדוהמ עצמו תיתשה קודיה ,ליבשה תנכהל ר"מ   
      
7\03\06 לדוגב הירסיק תירכרוכ ןבאב ףוציר     40.03.0020
,רליס תחירמ ללוכ ,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות      
רפע תודובע ,ןיוזמ ןוטבמ היומס הרוגח ללוכ      

                 6775.00 .קדוהמ עצמו תיתשה קודיה ,ליבשה תנכהל ר"מ   
      
ונברוא ןוטסרקא םגד  תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.03.0030
,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות 03/03/7  לדוגב      

                 1250.00 .קלח רומיגב ריהב רופא תינרג ןווגב ר"מ   
      
:לדוגב תוטילב םע םירוויע ןומיס ןבאב ףוציר     40.03.0040

                   10.00 ע"ש וא ןייטשרקא תרצות רופא ןווגב 02/02/6 ר"מ   
      

30.04.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     025 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
תודימב ,םיספ םע ,םירוויעל ןומיס ןבא     40.03.0050
תרצות 18961 ט"קמ רופא ןווגב מ"ס 6/02/02      

                   50.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" ר"מ   
תובלתשמ םינבאב ףוציר 30.04 כ"הס          

      
ם ו ח י ת ו  ן ג  ,ה פ ש  י נ ב א  40.04 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות 001/52/07  תודימב ןוטבמ הפש ןבא     40.04.0010
דוסי ,תיתש קודיה תוברל ע"ש וא ןייטשרקא      

                  554.00 .הדובעו ןוטב רטמ   
      
תעוצר שגפמב תלייטה ךרואל הבחר ןג ןבא     40.04.0020
רומיג,מ"ס   03/02/05 תודימב ,ףוחה      
,ריהב רופא תינרג ןווגב תתוסמ ןוטסרקא      
ללוכ ,ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות      

                  580.00 .הדובעו ןוטב דוסי ,תיתש קודיה,הריפח רטמ   
      
תעוצר שגפמב תלייטה ךרואל הבחר ןג ןבא     40.04.0030
רומיג,מ"ס   05/01/02 תודימב ,ןוניגה      
,ריהב רופא תינרג ןווגב תתוסמ ןוטסרקא      
ללוכ ,ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות      

                 1430.00 .הדובעו ןוטב דוסי ,תיתש קודיה,הריפח רטמ   
      
תודימב ,תררוחמ ,ץעל המוג םוחית ןבא     40.04.0040
ימינפ רטוק )םיעבר העברא( 51/051/051      
ןווגו רומיג ,ע"ש וא "ןייטשרקא" פ"ע ,מ"ס 031      

                   61.00 W.S ירכרוכ ןוטסרקא 'חי   
      
פ"ע - תושיגנ ירוזאל הסינכב מ"בלפ תורמסמ     40.04.0050
הנקתה ,ע"ש וא "שיגנ דעי" תרצות ,תינכת      
ללוכ ריחמה ,תושיגנל ילארשיה ןקתה פ"ע      
תוארוה יפל הנולבש תללוכו חדקמ י"ע הנקתה      

                  300.00 .ןרצי 'חי   
      
,ןוטסרקא תאמגודכ 05/03 לדוגב הפש תלעת     40.04.0060

                   40.00 ע"ש וא ןייטשרקא תרצות 'חי   
םוחיתו ןג ,הפש ינבא 40.04 כ"הס          

      
ק ד  ת ו פ צ ר  50.04 ק ר פ  ת ת       
      
ץע תוחולמ קדב םייכנא םיחטשמ יופיח     40.05.0010
ךתחב ,הנגה תבכשב םיפוצמ CVP םייטטניס      
ןווג ,ע"ש וא "קדלפ" 'בח לש ,מ"מ 041/52 לש      
הכימת 'סנוק ללוכ .לכירדאה תריחב יפ לע      
תויקפוא תורוקו יניפ ןרוא ץע ידומע היושעה      
ספיליפ ץע יגרב ,לוזרפ ללוכ ,יניפ ןרוא ץעמ      

                  100.00 .תוינכתב טרפ יפל ,ךרוצ יפ לע ףסונ רוזביאו ר"מ   
      

50.04.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     026 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
הפוחמ הדלפ תייצקורטסנוקמ יושע לספס     40.05.0020
06 הבוגב,טרפ יפל  C.V.P יטטניס ץע תוחול      
ךומסב ,מ"ס 008 ךרואב מ"ס 05 בחורבו מ"ס      

                    1.00 .ינופצה םיתורישה הנבמל 'חי   
      
ךלהמב קרופש האפיא ץעמ "קד" ץע יחטשמ     40.05.0030
תוינכתל םאתהב ןוטב תפצר ללוכ ,הדובעה      
רוזבאו היצנגרפמיא ,ןרוא ץע 'סנוק ,'סנוקה      

                  210.00 .613 הטסורינמ ר"מ   
      
'סנוק ללוכ ,שדח האפיא ץעמ "קד" ץע יחטשמ     40.05.0040
הטסורינמ רוביח ירזיבאו היצנרפמיא ,ןרוא ץע      

                  270.00 .םוירלוס ףוח רוזאב - 613 ר"מ   
קד תופצר 50.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יפונ חותיפ תודובע 04 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     027 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ן ו נ י ג  ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
תכיפה תוברל ,מ"ס 02 קמועל עקרקה דוביע     41.01.0010
יננג רושייו םיינכמ םילכב החוחיתו עקרקה      
רשא הקלחב ,תוינוניבו תולק תומדאב ,יפוס      

                 7000.00 ר"מ 052 לעמ החטש ר"מ   
      
,ןושיד ,טסופמוק תוברל האשדמל חטש תנכה     41.01.0020

                 3840.00 יפוס רושייו ר"מ   
      
001 ,חטשה תרשכהל דוסי ןושיד לש תפסות     41.01.0030
םנודל ג"ק 021-ו טפסופ רפוס לש םנודל ג"ק      

                 7000.00 ירולכ ןגלשא לש ר"מ   
      
רשעומ טסופמוק לבזב וא ןגתיפוכ לבזב לוביז     41.01.0040
רושייו חוחית תוברל םנוד/ק"מ 02 לש תומכב      

                 7000.00 .יללכ ר"מ   
      
חטשב רוזיפ תוברל ןוניגל המיאתמ ןג תמדא     41.01.0050

                 2800.00 מ"ס 04 יבועב הבכש )הלודג תומכ( ק"מ   
ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 10.14 כ"הס          

      
ם י צ ע  ת ק ת ע ה  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש םילדגב םירגוב לקד יצע תקתעה     41.02.0010
תויחנה יפל םינוש תומוקמב שדחמ םתעיטנו      
תורוב תנכה םיללוכ ריחמהו הדובעה .להנמה      
לעב ךמסומ ןנג י"ע עצובת הדובעה .העיטנה      

                   15.00 .םיצע תקתעהב חכומ ןויסינ 'חי   
      
םתיעטנו םינוש םילדגב םירגוב םיצע תקתעה     41.02.0020
.להנמה תויחנה יפל םינוש תומוקמב שדחמ      
,העיטנה תורוב תנכה םיללוכ ריחמהו הדובעה      
ןויסינ לעב ךמסומ ןנג י"ע עצובת הדובעה      

                   10.00 .םיצע תקתעהב חכומ 'חי   
םיצע תקתעה 20.14 כ"הס          

      
ם י צ ע  ת ע י ט נ  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
לעמ עזג הבוגב "ינייח" גוסמ רמת לקד תעיטנ     41.03.0010
תריפח ,הלבוה ,הקפסה ללוכ ריחמה ,'מ 4      
המדאה יוסיכ ,תוכומס תעיבק ,העיטנה ,רובה      

                  159.00 .לוביזו ןג תמדאב 'חי   
      
רטוקב "9 לדוג" 'ל 001 לכיממ רגוב ץע תעיטנ     41.03.0020
ללוכ ריחמה ,ץעל טסופמוק 'ל 05-ו 3"  עזג      
,העיטנה ,רובה תריפח ,הלבוה ,הקפסה      
ןג תמדאב המדאה יוסיכ ,תוכומס תעיבק      

                   42.00 .לוביזו 'חי   
םיצע תעיטנ 30.14 כ"הס          

קובץ: 147460-03   .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     028 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ת ש  40.14 ק ר פ  ת ת       
      
לופיט תוברל ויוקוק ןזמ אשד ידברמ תליתש     41.04.0010

                 3840.00 םוי 03 ר"מ   
      

                 3920.00 )'ל 1( 3 לדוג םיליתש תליתש 'חי  41.04.0020
      

                13720.00 )רטיל 5( 4 לדוג םיליתש תליתש 'חי  41.04.0030
      

                 1960.00 )'ל 8( 5 לדוג םיליתש תליתש 'חי  41.04.0040
הליתש 40.14 כ"הס          

      
ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  50.14 ק ר פ  ת ת       
      
לכב רוביחה ירזיבא  .םיבכורב שמתשהל ןיא      
ללוכ ע"ש וא "ןואסלפ" ידמצמ ויהי םירטקה      
ףוטפטה תוחולש ןיבו ףוטפט תוחולשל תואיצי      
ימב עצובת היקשהה :הרעה.םיריטממלו      
םיעיפומה םיפיעסה לכ .םירהוטמ ןיחלוק      
דרשמ י"ע רשואמה גוסמ ויהי הז תויומכ בתכב      
,םתסירפ תרוצ ,םירזיבאה עבצ .תואירבה      
דרשמ תויחנהל םאתהב ויהי 'וכו םתבכרה      
השירד םושב אובל לכוי אל ןלבקה .תואירבה      
תויחנהו תושירד תובקעב תפסונ תיפסכ      
'וכו הביבסה תוכיא דרשמ ,תואירבה דרשמ      
      
גרד מ"מ 57  רטוקב םימ ץחלל ןליתאלופ רוניצ     41.05.0010
ידמצמב הנקתה ,הריפח ,הקפסא :ללוכ .01      

                   80.00 .יוסיכו "םיסלפ" וא "ןואסלפ" רטמ   
      
:ללוכ .6 גרד מ"מ 36 רטוקב ןליתילופ רוניצ     41.05.0020
וא "ןואסלפ" ידמצמב הנקתה ,הריפח ,הקפסא      

                 1300.00 .יוסיכו םיבכורב שמתשהל ןיא ,דבלב "םיסלפ" רטמ   
      
גרד מ"מ 05 רטוקב ןליתילופ רוניצ םלוא ,ל"נכ     41.05.0030

                 1150.00 6. רטמ   
      
גרד מ"מ 04 רטוקב ןליתילופ רוניצ םלוא ,ל"נכ     41.05.0040

                 2300.00 6. רטמ   
      
גרד מ"מ 23 רטוקב ןליתילופ רוניצ םלוא ,ל"נכ     41.05.0050

                 1750.00 6 רטמ   
      
גרד מ"מ 52 רטוקב ןליתילופ רוניצ םלוא ,ל"נכ     41.05.0060

                  800.00 6 רטמ   
      
גרד מ"מ 61 רטוקב ןליתילופ רוניצ םלוא ,ל"נכ     41.05.0070

                  200.00 6 רטמ   
      
רוניצ רובע "דבלב ריחמ תפסות" םלוא ,ל"נכ     41.05.0080

                   80.00 .01 גרד מ"מ 57 רטוקב םירהוטמ םימל רטמ   
50.14.20 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 147460-03   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     029 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
רוניצ רובע "דבלב ריחמ תפסות" םלוא ,ל"נכ     41.05.0090

                 1300.00 6 גרד מ"מ 36 רטוקב םירהוטמ םימל רטמ   
      
רוניצ רובע "דבלב ריחמ תפסות" םלוא ,ל"נכ     41.05.0100

                 1150.00 6 גרד מ"מ 05 רטוקב םירהוטמ םימל רטמ   
      
רוניצ רובע "דבלב ריחמ תפסות" םלוא ,ל"נכ     41.05.0110

                 2300.00 6 גרד מ"מ 04 רטוקב םירהוטמ םימל רטמ   
      
רוניצ רובע "דבלב ריחמ תפסות" םלוא ,ל"נכ     41.05.0120

                 1750.00 6 גרד מ"מ 23 רטוקב םירהוטמ םימל רטמ   
      
רוניצ רובע "דבלב ריחמ תפסות" םלוא ,ל"נכ     41.05.0130

                  800.00 6 גרד מ"מ 52 רטוקב םירהוטמ םימל רטמ   
      
רוניצ רובע "דבלב ריחמ תפסות" םלוא ,ל"נכ     41.05.0140

                  200.00 6 גרד מ"מ 61 רטוקב םירהוטמ םימל רטמ   
      
תסוומ ףוטפט  רוניצ - םיחיש  ףוטפט     41.05.0150
תפטפט ללוכ מ"מ 61 רטוקב ילרגטניא      
4.0 - 0.1 םיחוורמב ש/ל  6.1 - 3.2  הקיפסב      
םיווקל רוביח ,הבכרה ,רמוח תקפסא ללוכ .'מ      
םיבציימ ."ןואסלפ" ידמצמב םיזקנמו םיקלחמ      
ןיב לעפמ ותואמ היהי ףוטפטה לכ .רטמ 2 לכ      
וא "ןואסלפ 61M" ירבחמ ףוטפטה תוחולש      

                10000.00 .ןש ירבחמו םיבכורב שמתשהל ןיא .ע"ש רטמ   
      
רוניצ רובע "דבלב ריחמ תפסות" םלוא ,ל"נכ     41.05.0160
מ"מ 61 רטוקב ילרגטניא תסוומ ףוטפט      

                10000.00 .םירהוטמ םימב שומישל םאתומה 'חי   
      
הנמטה ,הריפח :ללוכ ףוטפט תחולש תנמטה     41.05.0170

                 5000.00 .יוסיכו רטמ   
      
ףוטפט רוניצמ תעבט לקד/ - ץעל ףוטפט     41.05.0180
תפטפט ללוכ .מ"מ 61 רטוקב תסוומ ילרגטניא      
ידמצמ .'מ 3.0 םיחוורמב ש/ל 2  הקיפסב      
02 - ץעל .ץעל םיבציימ 3 .ע"ש וא "ןואסלפ"      
תרוצב רוניצה .תופטפט 52 - לקדל ,תופטפט      
,תויליחתב שמתשהל ןיא .ץעה ביבס תעבט      
תחולש תנמטה ללוכ .םיבכורו ןש ירבחמ      

                  270.00 .מ"ס 01 קמועב ףוטפטה 'חי   
      
תעבט רובע "דבלב ריחמ תפסות" םלוא ,ל"נכ     41.05.0190
םימב םישומישל תמאתומה ץעל ףוטפט      

                  270.00 .םירהוטמ 'חי   
      
      
      

50.14.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     030 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
.תוינועבצ תויפ  ,"I-02 רטנה" החיג ריטממ     41.05.0200
הנקתה ,הקפסא ,ימינפ רגנ-לא ללוכ ריחמה      

                   10.00 ."ןואסלפ" רוביח ירזבאו 'חי   
      
ריטממ רובע "דבלב ריחמ תפסות" םלוא ,ל"נכ     41.05.0210
םאתומה תוינועבצ תויפ ,"I-02 רטנה" החיג      

                   10.00 .םירהוטמ םימב שומישל 'חי   
      
- ROTATOR-PM החיג זתמ / ןוריטממ     41.05.0220
ןומיס תעבט ללוכ   SRP- 04 ףוגב  0002      
רוביח ירזבא ,הקפסא :ללוכ ,ןיחלוק ימל הלוגס      

                  170.00 .הבכרהו 'חי   
      
רטוקב יס.יו.יפ רוניצמ יושעה לוורש - שיבכב     41.05.0230
תחיתפ :ללוכ .םימ ץחלל 01 גרד מ"מ 011      
,רוניצה תלחשה ,הבכרה ,הריפח ,םייק שיבכ      
הנבמל םאתהב שיבכה תובכש תרזחהו קודיה      
ןמסל שי .מ"מ 6 ןוליינמ הכישמ טוחו תיתשתה      

                   50.00 .קיודמ םוקימ חטשבו הפמב רטמ   
      
םימ ץחלל ןליתילופ רוניצמ יושעה לוורש     41.05.0240
,הריפח :ללוכ .01  גרד מ"מ 011 רטוקב      
תרזחה ,קודיה ,יוסיכ ,רוניצה תלחשה ,הבכרה      

                  730.00 .ןומיסו ותומדקל בצמה רטמ   
      
ןליתילופ רוניצמ יושעה לוורש םלוא ,ל"נכ     41.05.0250

                  950.00 .01 גרד מ"מ 09 רטוקב םימ ץחלל רטמ   
      
רוביח ירזיבא :ללוכ .2" רטוקב 'א תכרעמ שאר     41.05.0260
61 גרד "ןואסלפ" ןליפורפלופ םיירלודומ      
לכ תא ללוכ ריחמה .מ"מ 05 םירטקב      
תכרעמ שאר תנקתהל תושורדה תודובעה      
תופסונה תודובעה לכו םימה רוקמל ורוביחו      
םאתומה .תכרעמה לש הניקת הלעפהל      

                    1.00 םירהוטמ ןיחלוק ימב היקשהל 'חי   
      

                    1.00 2" רטוקב 'ב תכרעמ שאר םלוא ,ל"נכ 'חי  41.05.0270
      
דעימע "טמוטליפ" יטמוטוא ןנסמ תדיחי     41.05.0280
,קוחרמ הלעפהל דיאונולוס ללוכ   2" רטוקב      
2" ילוארדיה ףוגמ :ללוכ ,"הלע" המירז קספמ      
46RO-07 טיילרוא ןוראב לכה "ביגש" זרב      
תיבח /זוקינל קיטסלפ לכימ ללוכ ,לקוס ללוכה      

                    2.00 ףרוצמה טרפל םאתהב לכה 'חי   
      
וא "2837 םגד טיילרוא" תכרעמ שארל ןורא     41.05.0290
תיכוכז יביס לש הפישח יא ללוכ .תוכיא הווש      
,הקפסא ,קבח תעבט :ללוכ םינש 01 -ל      

                    2.00 .טרפל םאתהב לוענמו לקוס ,הבכרה 'חי   
50.14.20 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 147460-03   .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     031 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
םגד טיילרוא" תכרעמ שארל ןורא םלוא ,ל"נכ     41.05.0300

                    2.00 .תוכיא הווש וא "2112 'חי   
      
21- ל "םגא" תרצות LLEC-IRRI הצק תדיחי     41.05.0310
ללוכ ריחמה ,רקבה תקפסא ללוכ .תולעפה      
,ע"ש וא רבנע הנגה ןורא לש הבכרהו הקפסא      
ירלולס תרושקת םאתמ ,תרושקת      
    MSG/SRPG, יאנש ,ןעטמ ,תנעטנ הללוס  
ןרציה י"ע הנקתה ללוכ הנגה תספוקב      
דומעל תורבחתה ללוכ .הנשל ותוירחאו      
תודובע .שורדה לכו םילבכ ,הריפח ,הרואת      
לבקל שי .ךמסומ יאלמשח י"ע ועצובי למשח      

                    2.00 .בשחמה גוס לע הדובע ןימזממ רושיא 'חי   
      
םאתומה ע"ש וא "דמרב" CD/CA דיאונולוס     41.05.0320
לנפ לע הבכרה ,הקפסא ללוכ .בשחמה גוסל      
רוביחו הדיחיה ריחמב לולכה םידיאונולוס      

                   24.00 .תכרעמה שארלו בשחמל 'חי   
      
ירזיבא ,םירזיבא :ללוכ )זוקינ( הפיטש טרפ     41.05.0330
וא "רמוע" םדג הסכמו הנגה תכירב ,רוביח      

                    6.00 .הבכרהו הקפסא ללוכ .ע"ש 'חי   
היקשה תודובע 50.14 כ"הס          

      
ה ק ז ח א ו  ל ו פ י ט  60.14 ק ר פ  ת ת       
      
ךשמב םתוססבתה דע הליתשה רוזא תקזחא     41.06.0010
,וטלקנ אלש םיחמצ תפלחה ללוכ ,םישדוח 9      
הדובעה לכו הייבשע תרבדהו ןושיד ,םוזיג      
םתחימצו םיחמצה תטילק תחטבהל תשרדנה      

                    7.00 .הייקשה ימ תולע ללוכ התואנה םנוד  
הקזחאו לופיט 60.14 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הייקשהו ןוניג 14 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../032 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     032 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ם י ל ס פ ס  10.24 ק ר פ  ת ת       
      
תרדסמ ןוטבו האפיא ץעמ לספס     42.01.0010
    STNEMELE תרבח לש 9801 םגד  

                   43.00 סוסיבו הבכרה ,העיבצ ללוכ ע"ש וא ןייטשרקא 'חי   
      
ןוטב רמגב "רב" םגד ימורט הבישי ריק     42.01.0020
בחורב מ"ס 06 הבוגב ,57 סוידרב ילכירדא      
וא ןייטשרקא תרצות 'מ 2 לש ךרואבו מ"ס 05      

                   33.00 ע"ש 'חי   
      
ןוטב רמגב "רב" םגד ימורט הבישי ריק     42.01.0030
בחורב מ"ס 06 הבוגב ,58 סוידרב ילכירדא      
וא ןייטשרקא תרצות 'מ 2 לש ךרואבו מ"ס 05      

                   92.00 ע"ש 'חי   
      
ןוטב רמגב "רב" םגד ימורט הבישי ריק     42.01.0040
בחורב מ"ס 06 הבוגב סוידר אלל ילכירדא      
וא ןייטשרקא תרצות 'מ 2 לש ךרואבו מ"ס 05      

                   17.00 ע"ש 'חי   
םילספס 10.24 כ"הס          

      
ם י י נ פ ו א  ן ק ת מ  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
0994 ט"קמ איבל םגד םיינפוא תרישקל ןקתמ     42.02.0010

                   24.00 .ע"ש וא "אכירא םחש" פ"ע 'חי   
םיינפוא ןקתמ 20.24 כ"הס          

      
ב כ ר ל  ם י מ ו ס ח מ  30.24 ק ר פ  ת ת       
      
5594 ט"קמ איבל םגד בכרל םוסחמ ידומע     42.03.0010

                   25.00 ע"ש וא "אכירא םחש" פ"ע 'חי   
      
1-5594 ט"קמ איבל םגד בכרל םוסחמ דומע     42.03.0020

                  100.00 ע"ש וא "אכירא םחש" תרצות 'חי   
בכרל םימוסחמ 30.24 כ"הס          

      
ת ו י ז ר ב ו  ם י נ ו ת פ ש א  40.24 ק ר פ  ת ת       
      
ע"ש וא אכירא םחש לש "םתור" ןותפשא     42.04.0010
,תתוסמ ירכרוכ ןווגב ןוטב רמג מ"ס 06 הבוגב      
הטסורינ הסכמו ןוולוגמ חפמ 'ל 52 לכימ ללוכ      

                   22.00 ןרצי תוארוה פ"ע סוסיב 'חי   
      
      
      
      
      
      

40.24.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../033 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     033 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
יולימל ןקתמו רוריק ןקתמ םע ןוטב תייזרב     42.04.0020
ריהב ןוטב רמגב ,זוקינ תדיחיו ,םיקובקב      
קוויש מ.י" תרצות "3 קיפא" םגד תתוסמ      
ןוטבמ זוקינ תכירב ללוכ ריחמה "מ"עב חותיפו      
םירוביחה לכ,לזרב תקיצימ הסכמ םע      

                    3.00 .חתמ רוקמו זוקינ ,םימ רוקמל םישרדנה 'חי   
      
"אכירא םחש" תרצות "םגא" םגד הייזרב     42.04.0030
סוסיב ,תקוש תוברל ,ע"ש וא 0132 ט"קמ      

                    4.00 .עקרקל ןוגיעו 'חי   
תויזרבו םינותפשא 40.24 כ"הס          

      
ר ש ו כ ו  ק ח ש מ  י נ ק ת מ  50.24 ק ר פ  ת ת       
      
הריתח בלושמ הבישיב ספסיירט ןמאמ     42.05.0010
תרצות  RG-44-1-5002םגד ,הזח תכימתב      

                    1.00 ע"ש וא סקינברוא 'חי   
      
םגד ,ספסיירט ,תיגוז ףנכ תיליבקמ     42.05.0020

                    1.00 ע"ש וא סקינברוא תרצות  RG-41-1-5002 'חי   
      
RG-91-1-5002  םגד יגוז ןטב תפיפכל תוטימ     42.05.0030

                    1.00 ע"ש וא סקינברוא תרצות 'חי   
      
םגד ,דצל מ"ס 051 לש בחורב ,יגוז חתמ     42.05.0040

                    1.00 ע"ש וא סקינברוא תרצות  RG-30-1-5002 'חי   
      
תרצות RG-54-1-5002 םגד לקיטפילא     42.05.0050

                    1.00 ע"ש וא סקינברוא 'חי   
      
RG-89-1-5002 םגד םיילגר תטישפל אסרוכ     42.05.0060

                    1.00 ע"ש וא סקינברוא תרצות 'חי   
      
מ"מ 06 לוגע ליפורפ לעב בצועמ ידדצ וד טלש     42.05.0070
תוארוה םע ,ןרצי תוארוה פ"ע עובצו ןוולוגמ      
חול ג"ע VU יופיצב םיספדומ הרהזאו שומיש      

                    1.00 מ"מ 2 םוינימולא 'חי   
רשוכו קחשמ ינקתמ 50.24 כ"הס          

      
ף ו ח  י נ ק ת מ  60.24 ק ר פ  ת ת       
      
,טרפ פ"ע מ"בלפמ םישאר 4 ףוח תוחלקמ     42.06.0010

                   11.00 הנקתהו ,זוקינו םימ רוביח ,סוסיב ללוכ ריחמה 'חי   
      
םגא תרצות םישאר 3 םיילגר תפיטשל ןקתמ     42.06.0020
ללוכ ריחמה ,טרפ פ"ע מ"בלפמ ,ע"ש וא      

                    4.00 הנקתהו ,זוקינו םימל רוביח ,סוסיב 'חי   
      

60.24.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../034 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     034 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
ע"ש וא מ"גא תרצות םייניע תפיטשל ןקתמ     42.06.0030
םימל רוביח ,ןרצי תוארוה פ"ע סוסיב ללוכ      

                    4.00 זוקינו 'חי   
      
,טרפ יפ לע ףוחב םידגב תפלחהל טנמלא     42.06.0040

                    5.00 יופיחו הבכרה ,דוסי ללוכ ריחמה 'חי   
      
תאמגודכ ,ץעמ 'מ 3*4 תודימב ליצמ תכוס     42.06.0050
תללוכה ,ע"ש וא SR-16011 ט"קמ "ןרביפ"      
םי יאנתל המאתהו ,טרפמב טרופמה לכ תא      

                    2.00 לכירדא פ"ע ןווגב העיבצו חלמה 'חי   
      

                    1.00 'פמוק םינפה דרשמ תויחנה יפל הצחרה ףוחב טוליש 42.06.0060
      
'מ 6 הבוגב ןוולוגמ הדלפ דומעמ לגד ןרות     42.06.0070
,תימי העיבצב רונתב העיבצו לופכ ןווליג ללוכ      
לבכו תולגלג ללוכ ,הבכרהו סוסיב ללוכ ריחמה      

                    1.00 לגד תפנהל 'חי   
      
תרצות  C.V.P םייטטניס תוחול יכרדמ     42.06.0080
יריצ ךרואלו םימל הדיריה תופמרב "קדלפ"      

                  795.00 .ףוחהו תלייטה ר"מ   
      
"קדלפ" תרצות C.V.P םייטטניס תוחול יכרדמ     42.06.0090

                  160.00 .םימה לעמ "הכילהה ףיצר"ב ע"ש וא ר"מ   
ףוח ינקתמ 60.24 כ"הס          

      
ת ו ל ו ג ר פ ו  ה ל ל צ ה  70.24 ק ר פ  ת ת       
      
,ףוחב הביאשה תנחת רוזאב ,הללצה טנמלא     42.07.0010
דב תועיריו הנתשמ הבוגב הדלפ ידומע יושע      
וא "זיירוטפ" תרצות םינוש םילדגב תוחותמ      

                  100.00 לכירדא תריחב יפ לע ןווגב ,ע"ש ר"מ   
תולוגרפו הללצה 70.24 כ"הס          

      
ק ח ש מ  י נ ק ת מ  80.24 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 'פמוק לאינד ףוח קחשמ ינקתמ 42.08.0010
קחשמ ינקתמ 80.24 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

ץוח טוהיר 24 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../035 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     035 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ג  ת ו ד ו ב ע  44 ק ר פ       
      
ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
      
הדלפמ זגרא תוברל ,'מ 4 דע עורז םוסחמ     44.01.0010
םייניע ,םוינימולא טומ ,מ"מ 3 יבוע תנוולוגמ      
תטישב קוחר טלשב הלעפה ,תוירטקלאוטופ      
'בח לש ,למשח תיתשת ללוכ אל ,"דוק גנילור"      
הלגעה יוניפל הסינכה רוזאב ע"ש וא "םירעש"      

                    1.00 הביאשה תנחתב 'חי   
תוקעמו תורדג 10.44 כ"הס          

      
ה ד ל פ  ת ו ק ע מ  20.44 ק ר פ  ת ת       
      
,'מ 01.1 הבוגב עובצו ןוולוגמ הדלפ הקעמ     44.02.0010
,םידומע ללוכ ,םייכנאו םייקפוא םיליפורפ יושע      
הדמעה .עקרקל וא ריק שארל קזוחמ הקעמה      

                  310.00 .טרפ פ"ע .תיקפוא רטמ   
      
'מ 01.1 הבוגב עובצו ןוולוגמ הדלפ הקעמ     44.02.0020
םידומע ללוכ ,םייכנאו םייקפוא םיליפורפ יושע      
הקעמה ,לכירדא יפ לע ,עופישב חנומו ןנכותמ      
.תיקפוא הדמעה .עקרקל וא ריק שארל קזוחמ      

                    4.00 .טרפ פ"ע רטמ   
      
09 הבוג ,תוגרדמ ךרואל הדלפמ די זחאמ     44.02.0030
יפ לע ,ריקל ןגועמ ,ץבאב ןוולוגמו עובצ ,מ"ס      

                   30.00 .טרפ רטמ   
      
,מ"ס 02 הבוגב עובצו ןוולוגמ הדלפ הקעמ     44.02.0040
,םידומע ללוכ ,םייכנאו םייקפוא םיליפורפ יושע      

                   40.00 טרפ פ"ע ריקה שארל קזוחמ הקעמה רטמ   
      
מ"ס 06 הבוגב עובצו ןוולוגמ הדלפ הקעמ     44.02.0050
,םידומע ללוכ ,םייכנאו םייקפוא םיליפורפ יושע      
תחאל וא ריקה שארל קזוחמ הקעמה      

                   12.00 טרפ יפל תותיזחהמ רטמ   
      
051 הבוגב העובצו תנוולוגמ הדלפ שפשפ     44.02.0060
ירדחל  הדיריה רוזאב מ"ס 031 בחורבו מ"ס      
םיליפורפ יושע ,תלכתה ןיע לש למשחה      
,הייצקורטסנוק ידומע ללוכ ,םייכנאו םייקפוא      
רטסמ תוחתפמו הליענ ,החיתפ תוידי ,םיריצ      

                    1.00 טרפמ פ"ע 'חי   
      
מ"מ 04/8 יקפוא ליפורפב 613 מ"בלפ תוקעמ     44.02.0070
פ"ע ףיצרב ינוגהמ די זחאמו מ"מ 04/04 יכנאו      

                  170.00 .ילכירדא טרפ רטמ   
      
הללצהל תחתמ לגרועמ מ"בלפ רוניצ די זחאמ     44.02.0080

                    5.00 י"פע מ"מ 53 רטוקב םימל הדירי קדב רטמ   
20.44.20 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 147460-03   .../036 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     036 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
דומצ מ"ס 57.3 רטוקב 613 מ"בלפ די זחאמ     44.02.0090
ללוכ ,הצחרה ףוחמ האיציב תושיגנ תוחלקמל      

                    6.00 .טרפ פ"ע ןוגיע ידומע רטמ   
הדלפ תוקעמ 20.44 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רודיג תודובע 44 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../037 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     037 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 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  25 ק ר פ       
)ת י ר ו ב י צ ה  ה י נ ח ה  ם ו ח ת ב       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.25 ק ר פ  ת ת       
      
תלוספ קוליסו דוסיה ללוכ הפש ינבא קוריפ     52.01.0010

                  200.00 .רשואמה םוקמל רטמ   
      
םוקמל תלוספ קוליסו תמייק העסימ רוסינ     52.01.0020

                  600.00 .רשואמה רטמ   
      
לכב ןוטב יחטשמו ,םיפוציר ,תוכרדמ קורפ     52.01.0030

                  120.00 .רשואמה םוקמל תלוספ קוליסו יבוע ר"מ   
      
םימייק תויתשת יווק תקתעה - תויתשת תייצח     52.01.0040

                   10.00 03-ב ןיוזמ ןוטב תפיטע ידי לע םתנגהו 'חי   
קוריפו הנכה תודובע 10.25 כ"הס          

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.25 ק ר פ  ת ת       
      
רובע חטשב תימוקמ הביצח וא/ו הריפח     52.02.0010

                  100.00 זוקינ יווק תחנהל הריפחה תבחרה ק"מ   
      
זוקינ תורוניצ לעמ יולימל ירלונרג רמוח     52.02.0020

                  300.00 .תירוביצה הינחה םוחתב ק"מ   
רפע תודובע 20.25 כ"הס          

      
ם י ע צ מ  30.25 ק ר פ  ת ת       
      
קדוהמ ,הנתשמ וא דיחא יבועב 'א גוס עצמ     52.03.0010
יווק לעמ ,ו.ט.ה.ש.א.א .דומ %89 תופיפצל      

                  150.00 .תירוביצה הינחה םוחתב זוקינ ק"מ   
םיעצמ 30.25 כ"הס          

      
ם י ט ל פ ס א  40.25 ק ר פ  ת ת       
      
5  יבועב )מ"מ 52( 1" טלפסא ןוטב תבכש     52.04.0010
ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד טגרגא םע מ"ס      

                  600.00 PG68-10 ר"מ   
      
0.1 רועישב דוסי יופיצל ןמוטיב תיסלומא     52.04.0020

                  600.00 ר"מ/ג"ק ר"מ   
םיטלפסא 40.25 כ"הס          

      
ם י פ ו צ י ר  50.25 ק ר פ  ת ת       
      
לע מ"ס 001/02/01 תודימב ןוטבמ ןג ןבא     52.05.0010

                   50.00 .ןוטב דוסי ללוכ ,םיעטקב ןוטב דוסי רטמ   
      
לע מ"ס 001/52/71 תודימב ןוטבמ הפש ןבא     52.05.0020

                  200.00 .ןוטב דוסי ללוכ ,ןוטב דוסי רטמ   
50.25.20 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 147460-03   .../038 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     038 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
ג"ע מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     52.05.0030

                   50.00 מ"ס 4 יבועב לוח תבכש ר"מ   
םיפוציר 50.25 כ"הס          

      
ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  60.25 ק ר פ  ת ת       
      
4 גרד 'ג 3 גוס 5 ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     52.06.0010

                  170.00 .קמוע לכבו מ"מ 004 רטוקב 72 י"תל םאתהב רטמ   
      
4 גרד 'ג 3 גוס ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     52.06.0020
לכבו מ"מ 005 רטוקב  72 י"תל םאתהב      

                  510.00 .קמוע רטמ   
      
4 גרד 'ג 3 גוס ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     52.06.0030
לכבו מ"מ 006 רטוקב  72 י"תל םאתהב      

                  185.00 .קמוע רטמ   
      
םינתשמ םירטקבו ןוטבמ זוקינ רוניצ רוביח     52.06.0040
וא תרוקיב/תחוש אתל )מ"ס 06 -ו ,05 ,04(      
םיאתמ םימ רצוע םטא םע םימייקה ןטלוקל      

                    8.00 .רוניצה לדוגל 'חי   
      
יופיצ םע 61/3x"01" רטוקב הדלפ תורוניצ     52.06.0050
תינוציח הפיטעו הנימולא טנמיצ טלמב ימינפ      

                   50.00 .םיפתרמ זוקינ רובע ,ע"ש וא וירט םגדמ רטמ   
      
ריק  ךותל 01" רטוקב זוקינ רוניצ תרידח     52.06.0060
ןוטבב המיתסו חתפ חודיק תוברל ,םייק ךמות      
טרפ יפל ,רוניצה תבכרה רחאל 03-ב      

                    4.00 .תינכותב 'חי   
      
קוצי וא ינבלמ םורט ןוטבמ ידיצ הטילק את     52.06.0070
תקיצימ תשר םע מ"ס 04x08 תודימב רתאב      

                   25.00 .לזרב 'חי   
      
קוצי וא ינבלמ םורט ןוטבמ ישאר הטילק את     52.06.0080
תקיצימ תשר םע מ"ס 04x08 תודימב רתאב      

                    4.00 .לזרב 'חי   
      
רתאב קוצי ןוטבמ )בלושמ( הטילקו הרקב את     52.06.0090
'מ 10.1 לעמ קמועב ,מ"ס 001x021 תודימב      
הסכמו לזרב תקצימ תשר ללוכ ,'מ 2 דעו      

                   11.00 .B-521 גוסמ מ"ס 06 רטוקב 'חי   
      
קוצי ןוטבמ )DM-7 בלושמ( הטילקו הרקב את     52.06.0100
לעמ קמועב ,מ"ס 041x021 תודימב רתאב      
תקצימ תשרו הסכמ ללוכ ,'מ 2 דעו 'מ 10.1      

                    4.00 .B-521 גוסמ מ"ס 06 רטוקב לזרב 'חי   
60.25.20 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 147460-03   .../039 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     039 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
קוצי ןוטבמ )DM-8 בלושמ( הטילקו הרקב את     52.06.0110
לעמ קמועב ,מ"ס 041x021 תודימב רתאב      
תקצימ תשרו הסכמ ללוכ ,'מ 2 דעו 'מ 10.1      

                    3.00 .B-521 גוסמ מ"ס 06 רטוקב לזרב 'חי   
      
מ"ס 001x001 תודימב ינבלמ הרקב את     52.06.0120
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 15.1 לעמ קמועבו      

                   17.00 .B-521 גוסמ מ"ס 06 רטוקב לזרב תיקצימ 'חי   
      
מ"ס 021x001 תודימב ינבלמ הרקב את     52.06.0130
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 15.1 לעמ קמועבו      

                   12.00 .B-521 גוסמ מ"ס 06 רטוקב לזרב תקיצימ 'חי   
      
מ"ס 041x021 תודימב ינבלמ הרקב את     52.06.0140
הסכמ ללוכ ,'מ 5.2 דעו 15.1 לעמ קמועבו      

                    3.00 .B-521 גוסמ מ"ס 06 רטוקב לזרב תקיצימ 'חי   
      
תודימב חטש ןטלוק ,ינבלמ הרקב את     52.06.0150
    001x001 מ 0.2 דעו 10.1 לעמ קמועבו מ"ס'  
OR  סופיטמ לזרב תקיצימ תשר הסכמ ללוכ      

                    2.00 .B-521 גוסמ מ"ס 06 רטוקב 'חי   
      
גוסמ םורט ןוטבמ םיצרוחמ זוקינ תולעת     52.06.0160

                  120.00 .T2 ליפורפ ,slernahC tolS רטמ   
      
מ"ס 03 בחורב "ןיירדונגמ" גוסמ ןוטב תלעת     52.06.0170
רובע תקצימ לזרב תשר םע מ"ס 002 ךרואבו      

                    4.00 .םיפתרמ זוקינ 'חי   
      
תודימב ינבלמ םורט ןוטבמ ילמשח ףוגמ את     52.06.0180
    001x001 מ 5.3 דע 15.2 לעמ קמועבו מ"ס',  
גוסמ מ"ס 06 רטוקב לזרב תקיצימ הסכמ םע      
    521-B 01" רטוקב תקצימ ןיכס ףוגמ :ללוכ,  
םינגוא 2 תוברל ןגואמ ,ילמשח ליעפמ םע      
"T" תופעתסה ,ע"ש וא T.T.I תרצותמ םיידגנ      
,)הסכמ( רווע ןגואו ןגוא םע01x"01" רטוקב      
בכרומ לכה ,הכימת ירזיבאו תורוניצ יעטק      

                    2.00 'פמוק .הלעפהל םלשומו  
זוקינ תודובע 60.25 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

)תירוביצה הינחה םוחתב תוברל( זוקינו הלילס תודובע 25 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../040 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     040 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ח ל ו ק ו  ב ו י ב  ,ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ם י מ  ת כ ר ע מ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
לכבו גוס לכמ תמייק תרנצ יעטק יוניפו ךותיח     57.01.0010

                  100.00 אוהש קמוע רטמ   
      
001EP ןליתאילופ רונצ תנקתהו הקפסא     57.01.0015
    6.31RDS דע קמועבו מ"מ 082 רטוקב  

                  900.00 .'מ57.1 רטמ   
      
001EP ןליתאילופ רונצ תנקתהו הקפסא     57.01.0020
    6.31RDS דע קמועבו מ"מ 522 רטוקב  

                   20.00 .'מ57.1 רטמ   
      
001EP   6.31RDS רונצ תנקתהו הקפסא     57.01.0030
דע קמועבו מ"מ061 רטוקב ןליתאילופ      

                  850.00 .'מ57.1 רטמ   
      
001EP 6.31RDS  ןליתאילופ תרנצ יעטק     57.01.0040
וקמ תופעתסה רזיבא ללוכ מ"מ 05 רטוקב      

                   60.00 אוהש רטוק לכב ישאר רטמ   
      
ללוכ ½1" רטוקב ןג זרב תנקתהו הקפסא     57.01.0050
ותנקתהל שרדנה לכ ללוכו רונצהמ תופעתסה      

                    2.00 תומלשב 'חי   
      
לופכ )טנרדיה( שא יוביכ זרב תנקתהו הקפסא     57.01.0060
רבחמו יתחת הריבש ןקתמ םע 3X2" רטוקב      
ןקתמ ,ןוטב שוג ,וקהמ תופעתסה ללוכ ץרוטש      
רבחמ םע יוביכ זרב , 4" ףקז ,הריבש      
הנקתהל טרפמב שרדנה לכו םינגוא,ץרוטש      

                   10.00 .תמלשומ 'חי   
      

                    1.00 .3 " ףקז לע  3 " דדוב יוביכ זרב ךא ל"נכ 'חי  57.01.0070
      
יושע 01" רטוקב יליע  תכרעמ שאר טרפמ     57.01.0075
תותשק 4 ,עקרקהמ הילע ללוכ םירזיבא רשגכ      
הדלפ רונצ עטק ,01" רטוקב 09 תויתשורח      
,םינגוא ,01" רטוקב  זירט ףוגמ ,יקפוא      
- תרזוח המירז ענומו 1" יטמוטוא ריוא םותסש      

                    1.00 'פמוק .םלשומ לכה  
      
יושע 8" רטוקב יליע  תכרעמ שאר טרפמ     57.01.0080
תותשק 4 ,עקרקהמ הילע ללוכ םירזיבא רשגכ      
הדלפ רונצ עטק ,8" רטוקב 09 תויתשורח      
םותסש ,םינגוא ,8" רטוקב  זירט ףוגמ ,יקפוא      
לכה - תרזוח המירז ענומו 1" יטמוטוא ריוא      

                    2.00 'פמוק םלשומ  
      
      

10.75.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../041 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     041 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
יושע 6" רטוקב יליע  תכרעמ שאר טרפמ     57.01.0090
תותשק 4 ,עקרקהמ הילע ללוכ םירזיבא רשגכ      
הדלפ רונצ עטק ,6" רטוקב 09 תויתשורח      
םותסש ,םינגוא ,6" רטוקב  זירט ףוגמ ,יקפוא      
לכה - תרזוח המירז ענומו 1" יטמוטוא ריוא      

                    1.00 'פמוק םלשומ  
      
תוילוחמ 'מ 0.1 ימינפ רטוקב ףוגמ תחוש     57.01.0100
דע קמועבו מ"ס 05 רטוקב הסכמ םעתוימורט      

                    4.00 'מ 57.1 'חי   
      

                    4.00 ףוגמה תוחושב ןקתומ 01" רטוקב זירט ףוגמ 'חי  57.01.0105
      

                    3.00 ףוגמה תוחושב ןקתומ 6" רטוקב זירט ףוגמ 'חי  57.01.0110
םימ תכרעמ 10.75 כ"הס          

      
י נ ו י צ ט י ב ר ג  ב ו י ב  ת כ ר ע מ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
לכמ היולגו הנומט תרנצ יוניפו ךותיח ,הריפח     57.02.0010

                  300.00 םירטקה לכבו םיגוסה רטמ   
      
תורוצה לכב ןוטב תוחוש יוניפו קורפ הריפח     57.02.0020

                    6.00 תודימהו 'חי   
      
082 רטוקב ,בויבל 001EP 71RDS רוניצ     57.02.0030

                  170.00 'מ 57.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ רטמ   
      
082 רטוקב ,בויבל 001EP 71RDS רוניצ     57.02.0040
דע 'מ67.1-מ קמועב  עקרקב םיחנומ,מ"מ      

                   10.00 'מ 52.2 רטמ   
      
082 רטוקב בויבל 001EP  71RDS רוניצ     57.02.0050
דע 'מ 62.4-מ קמועב  עקרקב םיחנומ,מ"מ      

                   30.00 'מ 57.4 רטמ   
      
082 רטוקב בויבל 001EP  71RDS רוניצ     57.02.0060
דע 'מ 67.4-מ קמועב  עקרקב םיחנומ,מ"מ      

                   10.00 'מ 52.5 רטמ   
      
082 רטוקב בויבל 001EP 71RDS רוניצ     57.02.0070
דע 'מ 62.5 - מ קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ      

                   60.00 'מ 57.5 רטמ   
      
061 רטוקב בויבל 001EP 71RDS רוניצ     57.02.0080

                   30.00 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ רטמ   
      
061 רטוקב בויבל 001EP 71RDS רוניצ     57.02.0090

                  100.00 'מ 57.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,מ"מ רטמ   
20.75.20 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 147460-03   .../042 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     042 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
:בויבל הרקב  יאת      
      
הביצח וא/ו הריפח םיללוכ תוחושה יריחמ      
דע רזוח יולימ ,םיידיב וא/ו םינכמ םילכב      
שיבכ הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
יבלש  תוברל הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב      
םע 613 מ"בלפמ םלוס וא סלגרביפמ הדירי      
. החוש ירבחמ ןכו הנגה בולכ      
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0100
הרקת תוברל רטמ 52.1 דעו 67.0-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
חתפ םע    "521B 33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
םע םואיתבו פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי      

                    3.00 ןימזמה 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0110
הרקת תוברל רטמ 57.1 דעו 62.1 - מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
למרכ וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
    1B"5552 תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע  
בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא "ןמפלו"      

                   14.00 .הדובעה ןימזמ תיחנה י"פע 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0120
הרקת תוברל רטמ 52.2 דעו 67.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
חתפ םע    "521B 33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
ןימזמ תיחנה י"פע בותיכ םע לזרב תקיצי      

                    5.00 .הדובעה 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0130
הרקת תוברל רטמ 52.3 דעו 67.2-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
חתפ םע  "521B  33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
ןימזמ תיחנה יפ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי      

                    1.00 .הדובעה 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0140
הרקת תוברל רטמ 57.4 דעו62.4-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
חתפ םע "521B  33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
ןימזמ תיחנה יפ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי      

                    5.00 .הדובעה 'חי   
      

20.75.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../043 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     043 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0150
הרקת תוברל רטמ 52.5 דעו 67.4-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
חתפ םע "521B  33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
ןימזמ תיחנה יפ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי      

                    1.00 .הדובעה 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0160
הרקת תוברל רטמ 57.5 דעו 62.5-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע      
תיחנה יפ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש      

                    3.00 .הדובעה ןימזמ 'חי   
      
מ"ס 051 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0170
הרקת תוברל רטמ 57.5 דעו 62.5-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
חתפ םע  "521B 33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
רגסו ע"ש וא "ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב      
ןימזמ תיחנה יפ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי      

                    1.00 .הדובעה 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0180
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא  33 למרכ םגד      

                    9.00 לזרב תקיצי רגס םע י"ש 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0190
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא  33 למרכ םגד      

                   12.00 לזרב תקיצי רגס םע ע"ש 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0200
קמוע לכבו מ"מ 011 רטוקב בויבל ינוציח      

                    2.00 אוהש 'חי   
      
אתל מ"ס 082 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.02.0210
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
ע"ש וא ביבוטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס , רשואמ      

                    2.00 .הרקב אתל יטרדנטסה טרפ יפל 'חי   
      

                    4.00 םייק וק לע החוש תינב רובע תפסות 'חי  57.02.0220
      
      
      

20.75.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../044 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     044 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
תנקתהו הקפסא ללוכ תומייק תוחוש תהבגה     57.02.0230
חותיפה הבוגל םתמאתהו הסכמ , תוילוח      

                    9.00 יפוסה 'חי   
      

                    1.00 'פמוק רטיל 0054 לזונ חפנב ןמוש דירפמ 57.02.0240
      

                   50.00 אוהש רטוק לכב בויב רונצ םוליצ רטמ  57.02.0250
ינויצטיברג בויב תכרעמ 20.75 כ"הס          

      
ב ו י ב ל  ה ק י נ ס  ו ק  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
061 רטוקב 001EP 71RDS ןליתאילופ רונצ     57.03.0010

                  250.00 'מ 5.2 דע אוהש קמוע קמוע לכב מ"מ רטמ   
      

                    2.00 תולעמ 09 מ"מ 061 ןליתאילופ תשק 'חי  57.03.0020
      

                    4.00 תולעמ 54 מ"מ 061 ןליתאילופ תשק 'חי  57.03.0030
      
ןוגכ 6" רטוקב הדלפ/ןליתאילופ רבעמ רבחמ     57.03.0040

                    1.00 רשואמ ךרע הווש וא 0002 סוארק 'חי   
      
שרדנה לכ ללוכ תמייק החושל הקינס וק רוביח     57.03.0050

                    1.00 תומלשב 'חי   
בויבל הקינס וק 30.75 כ"הס          

      
ם י ח ל ו ק  ת כ ר ע מ  40.75 ק ר פ  ת ת       
      
57 רטוקב 001EP 71 RDS  ןליתאילופ רונצ     57.04.0010

                  230.00 'מ 5.2  דע אוהש קמוע לכב מ"מ רטמ   
      
תוילוחמ 'מ 0.1 ימינפ רטוקב ףוגמ תחוש     57.04.0020
דע קמועבו מ"ס 05 רטוקב הסכמ םע תוימורט      

                    2.00 'מ 57.1 'חי   
      

                    2.00 ףוגמ תחושב ןקתומ 3" רטוקב זירט ףוגמ 'חי  57.04.0030
      
ללוכ םייק טלפסא שיבכ תייצח רובע תפסות     57.04.0040

                   30.00 טלפסא רוסינ רטמ   
      
רוניצ רובע 6" רטוקב הדלפ רוניצמ לוורש     57.04.0050

                   50.00 .שיבכ תייצחב מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ רטמ   
םיחלוק תכרעמ 40.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

םיחלוקו בויב ,םימ תודובע 75 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../045 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     045 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 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       
      
,ה ר ק ב ו  ת י פ צ ת  ת ו ר ו נ י צ  10.06 ק ר פ  ת ת       
ת ר נ צ ו  ת ו ר צ ח  ,ת ו ח ו ש  ת ק ת ע ה /ת מ א ת ה       
      
תיפצת תורוניצ תנקתהו הלבוה ,הקפסא     60.01.0010
םוקימ ,422-60 תינכתב טרפ יפל )םירטמוזיפ(      

                    6.00 .חקפמה תויחנה פ"ע 'חי   
      
תזוזת הרקב תודוקנ תנקתהו הלבוה ,הקפסא     60.01.0020

                    6.00 .תוללוסה 'חי   
      
יחודיק לש םימייק תוחוש/םיאת הבוג תמאתה     60.01.0030
ןוטב ,רפע תודובע תוברל םוהת ימ תלפשה      
'סמ תוינכות פ"ע ,םישורדה םירמוחהו      

                   15.00 06-222,223. 'חי   
      
םוהת ימ תלפשה לש םימ ידמ רצח תהבגה     60.01.0040
מ"מ 082 רטוקב תורוניצ יפיקז תכראה י"ע      
ללוכ ,םייקה חותיפה סלפממ 'מ 5.1 דע הבוגל      
תודובע תוברל "למג" לע ףסונ םימ דמ תבכרה      
,למשח חול ,ןוטב תודוסי ,תשר רדג ,רפע      
,םיקוריפ ,םיקותינ ,םישורדה םירמוחו םילבכ      
סלפמה יפל םתבכרהו םירזיבאו תרנצ דויצ      

                    1.00 'פמוק .םייקה בצמל ההז ,שדחה חותפה  
      
ילבכו םוהת ימ תלפשה תורוניצ תקתעה     60.01.0050
,םימ ,זוקינ תוכרעמ תויצחב םימייק למשח      
,רפע תודובע תוברל תחלמת ןוקירו בויב      
ילבכו םילוורש ,תורוניצ תפלחה וא הקתעה      
יולימו תוכרעמ תקידב ,תוכרעמ רוביח ,למשח      

                    1.00 'פמוק .רזוח  
      
,םינוש םיגוסמ הרקב יאת הבוג תמאתה     60.01.0060
ללוכ ,שורד הבוג לכל הכמנה וא/ו ההבגה      
ךרוצה תדימב ןוראוצה לש שדחמ הינבו קוריפ      

                    8.00 . 'חי   
      
םימייק )םירטמוזיפ( תיפצת תורוניצ תהבגה     60.01.0070
תוברל ,ךרוצה תדימב ,ףוחב הדובעה חטשב      

                   11.00 'פמוק .להנמה רושאבו ,רודיגו רפע תודובע  
תרנצו תורצח ,תוחוש תקתעה/תמאתה ,הרקבו תיפצת תורוניצ 10.06 כ"הס          

      
ה ל פ ש ה  ת כ ר ע מ  י ו ו ק  20.06 ק ר פ  ת ת       
5 ה כ י ר ב ל  ה א י צ י ו       
      
61 גרד ,לוגסקפ בלוצמ ןליתאילופמ תורוניצ     60.02.0010
ךותב החנה תוברל קמוע לכב מ"מ 082 רטוקב      
םינפ ךותיר תטישב תורוניצ רוביח .םיה      

                  550.00 .רקובמ רטמ   
      

20.06.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../046 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     046 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
01 גרד ,לוגסקפ בלוצמ ןליתאילופמ תורוניצ     60.02.0020
םירזיבא תוברל קמוע לכב מ"מ 011 רטוקב      
םינפ ךותיר תטישב תורוניצ רוביח .םיחפסו      

                  340.00 .רקובמ רטמ   
      
01 גרד ,לוגסקפ בלוצמ ןליתאילופמ תורוניצ     60.02.0030
םירזיבא תוברל קמוע לכב מ"מ 09 רטוקב      
םינפ ךותיר תטישב תורוניצ רוביח .םיחפסו      

                  200.00 .רקובמ רטמ   
      
תודימב עבורמ ימורט הרקב את     60.02.0040
    )H(0.2X1.2X5.1 וא "ןמפלוו" תרצותמ 'מ  
תימורט תיתחת תוברל ,שדח חודיק רובע ע"ש      
הריפח ,םוטיאו תיתש תנכה ,חודיקל חתפ םע      
תושרדנה תודובעה לכו ךומית ,רזוח יולימו      
TEMS תרבח םע םואתב לכה .םלשומ עוצבל      

                    7.00 .להנמה רושאבו 'חי   
      
דחא( 04-ב ןוטב קולב י"ע תורוניצ תווצק ןוגע     60.02.0050
תוברל ,5 הכירב ךותב האיציב )תורוניצ ינשל      
תינכותב טרפ יפל ,םיה תיעקרקב םינבא יולימ      

                    2.00 .544-60 'סמ 'חי   
      
תחנהב ןוטב תולוקשמ י"ע תורוניצ ןוגע     60.02.0060
ינפ סלפמל תחתמ מ"מ 082 רטוקב תורוניצ      
'סמ תינכותב טרפ יפל םיידיתעה םימה      

                   70.00 'פמוק .תולוקשמ גוזל ריחמה .124-60  
      
תורוניצל מ"מ 082 רטוקב תורוניצ רוביח     60.02.0070
קותינו ךותיח תוברל ,ההז רטוקב םימייק      
תוולנה תודובעה לכ ללוכ םימייק תורוניצ      

                    3.00 .העובק הלועפבש תכרעמב 'חי   
      
תרבחל חטשה יתורש רובע הרוקת םולשת     60.02.0080

                    1.00 'פמוק SMET  
5 הכירבל האיציו הלפשה תכרעמ יווק 20.06 כ"הס          

      
י מ ו  ב ו י ב  ת ו נ ח ת  ק ו ר י פ  30.06 ק ר פ  ת ת       
ה ל פ ש ה       
      
תוברל בויב תנחתב רזע דויצו תובאשמ קוריפ     60.03.0010
תדרפה רחאל םקוליסו ,םילבכו םירזיבא ,תרנצ      
,)להנמה רושאו םואתב( רזוח שומישל םיקלח      

                    1.00 'פמוק .י"לח ןסחמל וא/ו רשואמ תלוספ רתאל  
      
      
      
      

30.06.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../047 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     047 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ףוחב תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
בויב תנחת לש ןוטב תורובו הנבמ קוריפ     60.03.0020
תויצקורטסנוקו ןוטב יחטשמ ,תוככס תוברל      
תלוספ רתאל קוליסו ,הריפח ללוכ ,תכתמ      

                    1.00 'פמוק .רשואמ  
      
הלפשה ימ תנחתב רזע דויצו תובאשמ קוריפ     60.03.0030
רחאל םקוליסו ,םילבכו םירזיבא ,תרנצ תוברל      
רושאו םואתב( רזוח שומישל םיקלח תדרפה      
ןסחמל וא/ו רשואמ תלוספ רתאל ,)להנמה      

                    1.00 'פמוק .י"לח  
      
תוברל הלפשה ימ תנחת לש הנבמ קוריפ     60.03.0040
ללוכ ,תכתמ תויצקורטסנוקו ןוטב יחטשמ      

                    1.00 'פמוק .רשואמ תלוספ רתאל קוליסו ,הריפח  
      
הלפשה תכרעמ לש םיחודיק תובאשמ קוריפ     60.03.0050
רחאל םקוליסו ,םילבכו םירזיבא ,תרנצ תוברל      
רושאו םואתב( רזוח שומישל םיקלח תדרפה      
ןסחמל וא/ו רשואמ תלוספ רתאל ,)להנמה      

                   11.00 .י"לח 'חי   
      
םיגוסה לכמ םיעקרק תת םילבכו תרנצ קוריפ     60.03.0060
תלוספ רתאל םקוליסו תונחתה רתא חטשב      

                    1.00 'פמוק .רשואמ  
      
רמוח י"ע הריפחה תולעתו תורוב יולימ     60.03.0070
יפל ףוחה יולימל שמושמה קדוהמ ירלונרג      

                    1.00 'פמוק .טרפמה  
      
תוברל יתיסרח רמוח י"ע םיחודיק תורוב יולימ     60.03.0080

                   11.00 .השק תיסרח לש םישוגו טיינוטנב 'חי   
הלפשה ימו בויב תונחת קוריפ 30.06 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונוש תודובע 06 כ"הס          
ףוחב תודובע כ"הס        

קובץ: 147460-03   .../048 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     048 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ס י ל  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ה       
      

                 1600.00 .חטשב תיללכ הריפח ק"מ  01.01.0010
      

                 1050.00 .%69 תופיפצל תיתש קודיהו השירח ר"מ  01.01.0020
      
,א"כ מ"ס 02 תובכשב קדוהמ 'ב גוס עצמ     01.01.0030

                 1100.00 .%001 תופיפצל ק"מ   
הנבמה תודוסיל רפע תודובע 10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../049 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     049 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 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       
      
הדוספרל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.01.0010

                  950.00 . םיפצרמו ר"מ   
      
תוינבת . מ"ס 04 יבועב , 04-ב ןוטב הדוספר     02.01.0020

                   46.00 . ילגעמ יאוותב ר"מ   
      

                  900.00 . מ"ס 02 יבועב ךא , ל"נכ ר"מ  02.01.0030
      

                   65.00 .מ"ס 54 ,04 יבועל הדוספרל םיימוקמ םידובע ר"מ  02.01.0050
      
תוברל מ"ס 02 יבועב , 04-ב ןוטב תוריק     02.01.0060

                   46.00 .ילגעמ יאוותב תוינבתב ק"מ   
      

                   72.00 . מ"ס 52 יבועב לא , ל"נכ ק"מ  02.01.0070
      

                   14.00 . מ"ס 53 יבועב ךא , ל"נכ ק"מ  02.01.0080
      
תוניפ , מ"ס 03/03 ךתחב , 04-ב ןוטב ידומע     02.01.0090

                    0.50 . תומוטק ק"מ   
      

                    3.00 . םיינבלמ םיכתחב , 04-ב ןוטב ידומע ק"מ  02.01.0100
      
ןוטב ינפ , מ"ס 02 יבועב , 04-ב ןוטב תרקת     02.01.0110
. 00.0 סלפמב רטפוקילה םע םיקלחומ      

                   33.00 . ילגעמ יאוותב תוינבת ללוכ ריחמה ר"מ   
      
ןוטב ינפ , מ"ס 02 יבועב 04-ב ןוטב תורקת     02.01.0120
יאוותב תוינבת . רטפוקילה םע םיקלחומ      

                  225.00 . ילגעמ ר"מ   
      

                  270.00 . מ"ס 03 יבועב ךא , ל"נכ ר"מ  02.01.0130
      
בחורב , 04-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     02.01.0140
בחורב הקלורל עקש תוברל , מ"ס 52,02,01      

                   30.00 .ילגעמ יאוותב תוינבת .מ"ס 3 ק"מ   
      
לקשמב "לק ןוטב" ףצקומ ןוטבמ תוגג יעופיש     02.01.0150

                  100.00 . 04 קזוח , ק"מל ג"ק 0021 יבחרמ ק"מ   
      
טיטמ מ"ס 6X6 תודימב תושלושמ תוקלור     02.01.0160

                  220.00 3:1 טנמצ רטמ   
      
םיכרואהו םירטקה לכב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0170

                   72.00 . ןוטבה ןויזל ןוט   
      
      
      

10.20.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../050 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     050 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
לע הדלפ ידומעל תובשות , 04-ב ןוטב יסיסב     02.01.0180

                    1.50 . הקלורל מ"ס 3 עקש דוביע ללוכ ריחמה , גגה ק"מ   
ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../051 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     051 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ת ו צ י ח מ ו  ד ו ד י ב  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב שאילופ תוחולב תוריק לש ימרט דודיב     04.01.0010
תוברל ,ץוח תוריק לש ינוציחה םדיצמ  מ"ס 5      
תויחנהל םאתהב הנקתה . ילגעמ יאוותב      

                  550.00 . ןרציה ר"מ   
      

                  120.00 . מ"ס 01 יבועב ןוטב יקולב תוציחמ ר"מ  04.01.0020
תוציחמו דודיב 10.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הינב תודובע 40 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../052 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     052 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
יפל םייעקרק תת םיפצרמ תיתחת םוטיא     05.01.0010
םוטיאה תנגה .40.50 דחוימה טרפמה      

                 1450.00 .יילפ 4 לוט רינ תקבדהב ר"מ   
      
יפל םייעקרק תת תוריק םוטיא ךא , ל"נכ     05.01.0020
םוטיאה תנגה .50.50 דחוימה טרפמה      

                   25.00 . מ"ס 3 יבועב רק לק תקבדהב ר"מ   
      
טרפמה יפל , םיבוטר םירדח תופצר םוטיא     05.01.0030

                  230.00 60.50 דחוימה ר"מ   
      
דחוימה טרפמה יפל םיבוטר תוריק םוטיא     05.01.0040

                  380.00 05.07 ר"מ   
      
-80.50 דחוימה טרפמה יפל תוגג םוטיא     05.01.0050

                  530.00 .ה,ג,א ר"מ   
      

                  180.00 . תוקלור םוטיא ךא , ל"נכ רטמ  05.01.0060
      
יבועב ץוחר ץצחו מ"ס 5 יבועב ץרוחמ רק לק     05.01.0070

                  660.00 .ד-80.50 דחוימה טרפמה יפל. מ"ס 5 ר"מ   
תויצקורטסנוק םוטיא 10.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../053 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     053 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 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     06.01.0010
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      

                    5.00 ע"ש וא לגניר תרצות .לכירדאה 'חי   
      
החיתפ ,ןוולוגמ חפמ תיפנכ וד תופפר תלד     06.01.0020
מ"ס 002 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     06.01.0030
ףוקשמ תוברל מ"מ 5.1 יבועב ןוולוגמ      
,רונתב עבצ רמגו עוקש יציפק רגוס,חפ      

                    3.00 .ילכירדא טרפ יפל היונב השינב תבכרומ ר"מ   
      
םע ופארטה רדח תיזחל עובק רורוויא סירת     06.01.0040
ןוולוגמ חפמ הקוזחת ךרוצל קוריפל תורשפא      
םידומע ,תרגסמ תוברל מ"מ 5.1 יבועב      
טרפ יפל קוריפו רוביח ירזיבאו םיאשונ      

                   18.00 .ילכירדא ר"מ   
חפ יפוקשמו הדלפ תותלד 10.60 כ"הס          

      
ה ד ל פ  י ג ר ו ס  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
ופארטה רדח רורווא ריפל עובק רורוויא סירת     06.02.0010
תוברל מ"מ 5.1 יבועב ןוולוגמ חפמ ,הרקת -      

                    8.00 .ילכירדא טרפ פ"ע קוריפל םירבחמו תרגסמ ר"מ   
      
,תיטרדנטס המגוד ,תונולחל עובק גרוס     06.02.0020
תריחב יפל ןווג .מ"מ 8/52 חוטש ליפורפמ      

                   10.00 לכירדא ר"מ   
הדלפ יגרוס 20.60 כ"הס          

      
ה ד ל פ  ת ו ק ע מ  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ תכתממ 'מ 01.1 הבוגב הדלפ הקעמ     06.03.0010
םע ,לכירדאה פ"ע ןווגב העובצו םח ץבאב      

                   20.00 טרפ פ"ע מ"ס 04 בחורב ןרוא ץע חטשמ רטמ   
הדלפ תוקעמ 30.60 כ"הס          

      
      

קובץ: 147460-03   .../054 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     054 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ד ג  40.60 ק ר פ  ת ת       
      
הדלפ תייצקורטסנוקמ היושע קשמ רצח רדג     06.04.0010
טרפ יפל םוינמולא תופפר הפוחמו תנוולוגמ      

                   28.00 לכירדא פ"ע העיבצב ,'מ 2 הבוגב ר"מ   
      
קשמה מ"ס 002\021 תודימב רצחל רעש     06.04.0020
העובצו תנוולוגמ תכתמ תייצקורטסנוקמ יושע      
פ"ע םוינמולא תופפר הפוחמו לכירדא פ"ע      

                    1.00 .לכירדא .'מ 2 הבוגב טרפ 'חי   
תורדג 40.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../055 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     055 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 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       
      
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     07.01.0010
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      

                    8.00 תמלשומ הדובע תלבקל הלסאל תורבחתהו 'חי   
      
183" םגד א גוס ןבל סרחמ היולת הלסא     07.01.0020
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      

                    8.00 תמלשומ הדובע תלבקל EPDHמ 'חי   
      
ע"ש וא "לטסירק 073" םגד תויולת תונתשמ     07.01.0030

                    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     07.02.0010
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   
      
ןבל סרחמ םידבוע יתוריש רדחב הצחר ירויכ     07.02.0020
תודימב "15 המלפ" םגד "הסרח" תמגוד א גוס      
ע"ש וא הסרח תרצות 311 ט"קמ מ"ס 14*94      
לוצ 1 4/1 רטוקב תכתממ קובקב ןופיס ללוכ      

                    1.00 תמלשומ הדובע תלבקל םיחולד רוניצל רוביחו 'חי   
      
15" המלפ" םגד םיכנ יתורישב הצחר רויכ     07.02.0030
הסרח תרצות 311 ט"קמ מ"ס 14*94 תודימב      
1 4/1 " רטוקב תכתממ קובקב ןופיס ללוכ      

                    2.00 תמלשומ הדובע תלבקל םיחולד רוניצל רוביחו 'חי   
תורעקו םירויכ 20.70 כ"הס          

      
ת ו ח ל ק מ  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
ךרד 3 תחלקמל )ץופרטניא( ריק תכרעמ     07.03.0010
וא 981003 ט"קמ ורגלא הרדס תמח תמגוד      
תחתמ תמדקומ הנקתה תכרעמ תוברל ע"ש      
שארו עורזריק תכרעמל ינוציח יוסיכ חיטל      

                   10.00 'פמוק תחלקמ  
תוחלקמ 30.70 כ"הס          

      
קובץ: 147460-03   .../056 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     056 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ז ר ב  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
םיתורישב םירק םימ רויכל הדימעב יתנמ זרב     07.04.0010
ןמז ,יטמוטוא יוקינ טחמ םע תוחתלמבו      
S006 OTSERP םגד ,תוינש 5-ל החיתפ      
וא תמח תרצות T זרבו רוביח תירונצ ללוכ      

                    7.00 422003 ט"קמ 8/3 " ע"ש 'חי   
      
םימ -םיכנ יתורישב רויכל הדימעב יתנמ זרב     07.04.0020
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  
      
ךרואב העובק תינוניב היפ םע הדימעב הללוס     07.04.0030
ע"ש וא "תמח" תרצות טסרבא םגד מ"מ 561      
ט"קמ  8/3 ע"ש וא תמח תרצות T יזרב ללוכ      

                    1.00 'פמוק םידבוע יתוריש רדחל 422003  
םיזרב 40.70 כ"הס          

      
ש י ש  י ח ט ש מ  50.70 ק ר פ  ת ת       
      
םגד 5 הצובקב "רסיק" ןבא חטשמ תדיחי     07.05.0010
טנקו מ"ס 51 לש תירוחא ההבגה םע 0224      
מ"ס 082/06 תודימב ,מ"ס 03 ןותחת ימדיק      
דוביע תוברל תילכירדאה תינכתה יפ לע      
,הדימעב םיזרב 3-ו םירויכ 3-ל םילוגע םיחתפ      

                    2.80 .הבכרהו הלבוה ,הדידמ רטמ   
      
םגד 5 הצובקב "רסיק" ןבא חטשמ תדיחי     07.05.0020
03 ןותחת ימדיק טנקו מ"ס 51 לש  0224      
תינכתה יפ לע מ"ס 055/06 תודימב ,מ"ס      
5-ל םילוגע םיחתפ דוביע תוברל תילכירדאה      
הלבוה ,הדידמ ,הדימעב םיזרב 5-ו םירויכ      

                    5.50 .הבכרהו רטמ   
שיש יחטשמ 50.70 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  60.70 ק ר פ  ת ת       
      
2112B םגד הטסורינמ ילזונ ןובסל ןקתמ01     07.06.0010
וא KCIRBOB קירבוב תרצות ןוזנייש י"ע      

                   10.00 ע"ש 'חי   
      
םגד הטסורינמ ץר ץצ ריינ תובגמל ןקתמ     07.06.0020
    262B קירבוב תרצות ןוזנייש י"ע KCIRBOB  

                    6.00 ע"ש וא 'חי   
      
םגד הטסורינמ לופכ טלאוט ריינ קיזחמ     07.06.0030
    8882B קירבוב תרצות ןוזנייש י"ע  

                    9.00 ע"ש וא KCIRBOB 'חי   
      

60.70.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../057 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     057 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
תעקושמ מ"מ 6 יבועב א גוס לטסירק הארמ     07.06.0040
מ"ס 09/055 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     07.06.0050
מ"ס 09/082 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     07.06.0060
B-072 םגדמ ריקה לע ןקתומ הטסורינמ      

                    9.00 'פמוק ע"ש וא ןוזנייש י"ע KCIRBOB תרצות  
      
םגד םיתוריש תלדל הטסורינמ היילת וו     07.06.0070

                    9.00 ע"ש וא ןוזנייש תרצות 71747 'חי   
      
םגד הטסורינמ םיידי שובייל םח ריווא ןקתמ     07.06.0080
    8217B תרצות KCIRBOB וא ןוזנייש י"ע  

                    6.00 ע"ש וא ןוזנייש י"ע KCIRBOB תרצות  ע"ש 'חי   
      
ןקתמל תחתמ היילתל רטיל 52 ינבלמ חפ     07.06.0090
KCIRBOB תרצות B-972 םגדמ ריינ תובגמ      

                    4.00 ע"ש וא ןוזנייש י"ע 'חי   
      
הטסורינמ ינוניב לדוגב שלושמ ןובס ןקתמ     07.06.0100

                   10.00 ע"ש וא ש"להצ תרצות ןוחלקמ אתל 'חי   
םירזיבאו םינקתמ 60.70 כ"הס          

      
ם י מ ח ו  ם י ר ק  ם י מ  ת ק פ ס א  70.70 ק ר פ  ת ת       
      
בלוצמ ןליתאילופמ  םימחו םירק םימ תרנצ     07.07.0010
לכ ללוכ מ"מ 61 רטוקב ,"לוגסקפ" 42 גרד      
,תוללוסל םירוביח ,לוורש :םישורדה םירזיבאה      
הביצח ללוכ תוריקב ,'וכו תויופעתסה ,םיזרבל      
ןיב תוריקהו הרקתה ךרד רבעמ ,ןוטיבו      

                  550.00 .שרדנכ לכה 'וכו יוטיח ,ץחל תקידב ,םירדחה רטמ   
      
בלוצמ ןליתאילופמ  םימחו םירק םימ תרנצ     07.07.0020
לכ ללוכ מ"מ 02 רטוקב ,"לוגסקפ" 42 גרד      
םירוביח ,לוורש :םישורדה םירזיבאה      
תוריקב ,'וכו תויופעתסה ,םיזרבל,תוללוסל      
הרקתה ךרד רבעמ ,ןוטיבו הביצח ללוכ      
'וכו יוטיח ,ץחל תקידב ,םירדחה ןיב תוריקהו      

                   50.00 .שרדנכ לכה רטמ   
      
      
      

70.70.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../058 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     058 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
םימחו םירק םימ R-PP ןליפורפילופ תורונצ     07.07.0030
02 ילנימונ רטוקב ךותירב םירבוחמ "לורילופ"      
ריקה  ךותבו  הפצרה  יולימב  םינקתומ  מ"מ      
םירזיבאה לכ ללוכ ,תיטסוקא הרקת  ללחב  וא      

                   20.00 .רוניצה דועי ןומיסו ךרוצה יפל םיחפסו רטמ   
      
םימחו םירק םימ R-PP ןליפורפילופ תורונצ     07.07.0040
52 ילנימונ רטוקב ךותירב םירבוחמ "לורילופ"      
ריקה  ךותבו  הפצרה  יולימב  םינקתומ  מ"מ      
םירזיבאה לכ ללוכ ,תיטסוקא הרקת  ללחב  וא      

                   20.00 .רוניצה דועי ןומיסו ךרוצה יפל םיחפסו רטמ   
      
םימחו םירק םימ R-PP ןליפורפילופ תורונצ     07.07.0050
23 ילנימונ רטוקב ךותירב םירבוחמ "לורילופ"      
וא ריקה ךותבו הפצרה יולימב םינקתומ מ"מ      
םירזיבאה לכ ללוכ ,תיטסוקא  הרקת ללחב      

                   50.00 .רוניצה דועי ןומיסו ךרוצה יפל םיחפסו רטמ   
      
םימחו םירק םימ R-PP ןליפורפילופ תורונצ     07.07.0060
04 ילנימונ רטוקב ךותירב םירבוחמ "לורילופ"      
וא ריקה ךותבו הפצרה יולימב םינקתומ מ"מ      
םירזיבאה לכ ללוכ ,תיטסוקא  הרקת ללחב      

                   15.00 .רוניצה דועי ןומיסו ךרוצה יפל םיחפסו רטמ   
      
םימחו םירק םימ R-PP ןליפורפילופ תורונצ     07.07.0070
05 ילנימונ רטוקב ךותירב םירבוחמ "לורילופ"      
וא ריקה ךותבו הפצרה יולימב םינקתומ מ"מ      
םירזיבאה לכ ללוכ ,תיטסוקא  הרקת ללחב      

                    7.00 .רוניצה דועי ןומיסו ךרוצה יפל םיחפסו רטמ   
      
םימחו םירק םימ R-PP ןליפורפילופ תורונצ     07.07.0080
36 ילנימונ רטוקב ךותירב םירבוחמ "לורילופ"      
וא ריקה ךותבו הפצרה יולימב םינקתומ מ"מ      
םירזיבאה לכ ללוכ ,תיטסוקא  הרקת ללחב      

                   45.00 .רוניצה דועי ןומיסו ךרוצה יפל םיחפסו רטמ   
      
תדלפמ םינוולוגמ תורונצ תבכרהו הקפסא     07.07.0090
ךותירל תווצק םע רפת ילב HCS 04 ןמחפ      
תוריקב םייומס םינקתומ ,םירקו םימח םימל      
רטוקב םיחפס ללוכ תיטסוקא הרקת ללחבו      

                   50.00 "2. רטמ   
      
תדלפמ םינוולוגמ תורונצ תבכרהו הקפסא     07.07.0100
ךותירל תווצק םע רפת ילב HCS 04 ןמחפ      
תוריקב םייומס םינקתומ ,םירקו םימח םימל      
רטוקב םיחפס ללוכ תיטסוקא הרקת ללחבו      

                   20.00 "3. רטמ   
      
      

70.70.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../059 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     059 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
גרבותמ ירודכ קותינ זרב תגרבהו תקפסא     07.07.0110

                   15.00 .מ"מ 23 רטוקב 'חי   
      
בבותסמ ןולגלג  ללוכ יטרדנטס שא יוביכל דויצ     07.07.0120
רטוקב ןיירושמ ימוג יושע קונרז םע ריצ לע      
זרב  םע יטרדנטס קנזמ ,'מ 03 ךרואב  4/3"      
'וכו .ע.ש וא "ביגש"תרצות 1" ירודכ זרב ,ירודכ      
יוביכ תויושר י"ע רשואמו ינקת  דויצה לכ      

                    3.00 'פמוק . 2" יוביכ זרב ללוכ .שאה  
      
ינש ;שא יוביכ תדמעל הוולנ דויצ ךרעמ     07.07.0130
'מ 51 ךרואב ןיירושמ ימוג םייושע 2" םיקונרז      
יתילכת וד קנזמו "ץרוטש" ידמצמ םע ,א"כ      
לכ ( ג"ק .0.6ףא .יס .יב גוסמ יוביכ יפטמ ינש,      

                    3.00 'פמוק )שאה יוביכ תויושר י"ע רשואמ דויצה  
      
קותינ זרב ללוכ רק ימ רישכמ רוביחל הנכה     07.07.0140

                    2.00 "1/2. 'חי   
      

                    5.00 'פמוק .סלגרביפ יושע םימ קלחמ ןורא 07.07.0150
      
םירק םימל םייטסלפ תורוניצל זילפמ קלחמ     07.07.0160
ךותב םלשומ ןקתומ ,םיקקפ תוברל םימחו      

                    6.00 .תואיצי 4, 4/3" רטוקב ,םיאתמ סלגרביפ זגרא 'חי   
      
םירק םימל םייטסלפ תורוניצל זילפמ קלחמ     07.07.0170
ךותב םלשומ ןקתומ ,םיקקפ תוברל םימחו      

                   14.00 .תואיצי 3, 4/3" רטוקב ,םיאתמ סלגרביפ זגרא 'חי   
      
םירק םימל םייטסלפ תורוניצל זילפמ קלחמ     07.07.0180
ךותב םלשומ ןקתומ ,םיקקפ תוברל םימחו      

                    5.00 .תואיצי 2, 4/3" רטוקב ,םיאתמ סלגרביפ זגרא 'חי   
      
וא "ןגמורכ" תרצות ,'ל 002 למשח דוד     07.07.0190
,ט"וו 0052 ילמשח םומיח ףוג ללוכ ,"דנאר"      
םיירודכ םיפוגמ ,רזוח-לא ,ןוחטב םותסש      
רוביחל ךפשמו השימג תרנצ ,האיציבו הסינכב      

                    5.00 .'וכו םינש 6-ל תוירחא ,זוקינל 'חי   
םימחו םירק םימ תקפסא 70.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 147460-03   .../060 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     060 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

  ר ו ר ו ו י א  ם י ז ו ק י נ  ת כ ר ע מ  80.70 ק ר פ  ת ת     
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ ו       
      
לעב ןליתאילופ םייושע ןיחולד ימ תורוניצ     07.08.0010
05 םירטקב "TIREBEG"  ההובג תופיפצ      
;תורבחתהל םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ מ"מ      
םיצירחב םיחנומ 'וכו םימטא ,םיכרב ,םירבחמ      
תוריקה לע ,ןוטיבו ריקב הביצח ללוכ תוריקב      
ללוכ תיטסוקא הרקת ללחב ,םיקבח ללוכ      
תוריקל תחתמו ךרד םירבעמ ,הילתל תולוזנוק      

                   90.00 .שרדנכ לכה 'וכו ,ךרוצה תדימב רטמ   
      
ההובג תופיפצ לעב ןליתאילופ הייושע .נ.ב.ק     07.08.0020
עבורמ הסכמ םע "TIREBEG" תרצות      
עקש תריצי ללוכ דבכ םגד זילפ יושע גרבתמ      
לכה 'וכו הנוטיב ,התנקתהל ןוטבה תפצרב      

                   26.00 .שרדנכ 'חי   
      
לעב ןליתאילופ יושע 8"/4" הפצר ימוסחמ     07.08.0030
לס ,036 י.ת  זילפ  תשר  םע  ההובג תופיפצ      

                   15.00 .זילפ היושע תעבורמ תרגסמו, הטסורינ 'חי   
      
ןליפורפילופ הייושע  4"/2"  תרוקיב תספוק     07.08.0040
עבורמ הסכמ םע ע"ש וא "תוילוח" תרצות      
עקש תריצי ללוכ דבכ םגד זילפ יושע גרבתמ      
לכה 'וכו הנוטיב ,התנקתהל ןוטבה תפצרב      

                   11.00 .שרדנכ 'חי   
      
תופיפצ  לעב  ןליתאילופ םיושע תורוניצ     07.08.0050
מ"מ 011 רטוקב "TIREBEG"  ההובג      
םיחנומ ,ךותירב םירבוחמ םינוש םיכרואב      
עקרקב ,ןיוזמ ןוטב תפיטע ללוכ הפצרל תחתמ      
לכ  ללוכ  , 'וכו לוחב םיפוטע הריפחב      
, 'וכו םיכרב ,תויופעתסה ,םישורדה  םירזיבאה      
הרוקל תחתמ רבעמ,תורקתו תוריק ךרד רבעמ      

                   70.00 .שרדנכ לכה 'וכו ול הצוחמלא ןינבה םוחתמ  רטמ   
      
תופיפצ  לעב  ןליתאילופ םיושע תורוניצ     07.08.0060
מ"מ 061 רטוקב "TIREBEG"  ההובג      
םיחנומ ,ךותירב םירבוחמ םינוש םיכרואב      
עקרקב ,ןיוזמ ןוטב תפיטע ללוכ הפצרל תחתמ      
לכ  ללוכ  , 'וכו לוחב םיפוטע הריפחב      
, 'וכו םיכרב ,תויופעתסה ,םישורדה  םירזיבאה      
הרוקל תחתמ רבעמ,תורקתו תוריק ךרד רבעמ      

                   30.00 .שרדנכ לכה 'וכו ול הצוחמלא ןינבה םוחתמ  רטמ   
      
      
      
      
      
      

80.70.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../061 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     061 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
ההובג תופיפצ לעב ןליתאילופ םיושע תורוניצ     07.08.0070
    "TIREBEG"  םיכרואב מ"מ 011 רטוקב  
הרקתל תחתמ ,הפצרה יולימב םיחנומ ,םינוש      
הילתל תולוזנוק  ללוכ  תיטסוקא  הרקת ללחב,      
לכ ללוכ , 'וכו   תוכרעמ ריפב םייולג ,      
,'וכו םיכרב ,תויופעתסה ,םישורדה םירזיבאה      
תחתמ רבעמ ,תורקתו תוריק ךרד רבעמ      

                  160.00 .שרדנכ לכה 'וכו הרוקל רטמ   
      
ההובג תופיפצ לעב ןליתאילופ םיושע תורוניצ     07.08.0080
    "TIREBEG"  םיכרואב מ"מ 061 רטוקב  
,הפצרה יולימב ,הפצרה יולימב םיחנומ ,םינוש      
ללוכ  תיטסוקא  הרקת ללחב, הרקתל תחתמ      
, 'וכו   תוכרעמ ריפב םייולג , הילתל תולוזנוק      
,תויופעתסה ,םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ      
רבעמ ,תורקתו תוריק ךרד רבעמ ,'וכו םיכרב      

                   30.00 .שרדנכ לכה 'וכו הרוקל תחתמ רטמ   
      
,.צ.א אוהש גוס לכמ ריווא רוניצ לע עבוכ     07.08.0090

                    8.00 .'וכו תקצי,.יפ.יפ 'חי   
      
תופיפצ לעב ןליתאילופ םיושע םשג ימ תורוניצ     07.08.0100
מ"מ 011 רטוקב "TIREBEG" ההובג      
ללחב ,הרקתל תחתמ םיחנומ ,םינוש םיכרואב      
םייולג ,הילתל תולוזנוק ללוכ תיטסוקא הרקת      
םירזיבאה לכ ללוכ ,'וכו תוכרעמ ריפב      
ךרד רבעמ ,'וכו םיכרב ,תויופעתסה ,םישורדה      
לכה 'וכו הרוקל תחתמ רבעמ ,תורקתו תוריק      

                   25.00 .שרדנכ רטמ   
      
,"REMRAH" תרצות ,תוגגב םשג ימ טלוק     07.08.0110
תשרו תעבט 4" ידדצ אצומ םע 094 ט"קמ      

                    4.00 .רונתב יסקופא עבצ הפוצמ לכה ,םינימולאמ 'חי   
      

                    4.00 .עקרקב  ןקתמ םורט ןוטבמ תינגא 'חי  07.08.0120
םשג ימ זוקינו  רורוויא םיזוקינ תכרעמ 80.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../062 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     062 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
והשלכ ןווגב ,וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.02.0620

                   30.00 מ"מ 61 רטוקב ,22 קלח ,68316 י"ת יפל רטמ   
      
והשלכ ןווגב ,וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.02.0630

                   50.00 מ"מ 02 רטוקב ,22 קלח ,68316 י"ת יפל רטמ   
      
והשלכ ןווגב ,וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.02.0640

                   40.00 מ"מ 52 רטוקב ,22 קלח ,68316 י"ת יפל רטמ   
      
והשלכ ןווגב ,וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.02.0660

                   50.00 מ"מ 04 רטוקב ,22 קלח ,68316 י"ת יפל רטמ   
      
תודימב ,541 י"ת יפל ,יטסלפ רמוחמ הבית     08.02.1030
,56PI הנגה תגרדב מ"מ 021/003/083      

                    2.00 היומס / היולג הנקתהב 'חי   
      
תודימב ,541 י"ת יפל ,יטסלפ רמוחמ הבית     08.02.1070

                    5.00 .מ"מ 05/001/001 'חי   
      
תודימב ,541 י"ת יפל ,יטסלפ רמוחמ הבית     08.02.1080

                   10.00 . מ"מ 07/011/051 'חי   
      

                   70.00 מ"מ 58/001 ךתחב תשר תלעת רטמ  08.02.1530
      

                  140.00 מ"מ 58/002 ךתחב תשר תלעת רטמ  08.02.1540
      
,םיינשל תקלוחמ ,םרק ןווגב תיטסלפ הלעת     08.02.1690

                   20.00 הסכמ םע ,מ"מ 06/001 לש )ללוכ( ךתחב רטמ   
םיליבומ 20.80 כ"הס          

      
ם י כ י ל ו מ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      

                  150.00 ר"ממ 3X5.1 ךתחב 3RF-HX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.03.0010
      

                  150.00 ר"ממ 3X5.2 ךתחב 3RF-HX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.03.0080
      

                  100.00 ר"ממ 5X5.2 ךתחב 3RF-HX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.03.0100
      

                   50.00 ר"ממ 5X61 ךתחב 3RF-HX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.03.0240
      

                   30.00 ר"ממ 4X05 ךתחב 3RF-YX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.03.0300
      
תוגוז 01 ,תינוציח הנקתהל ידיג-בר ןופלט לבכ     08.03.0906

                  100.00 "קזב" רשואמ רטמ   
םיכילומ 30.80 כ"הס          

      
      
      

קובץ: 147460-03   .../063 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     063 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ק ר א ה  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
יפל הכרעהב ריחמ .הנבמ לש דוסי תוקראה     08.04.0040

                  400.00 ןינבה לש דוסיה תמוק חטש ר"מ ר"מ   
      
ספמ ר"ממ 61 תשוחנ ךילומב הקראה תדוקנ     08.04.0050
וא ,יתכתמ טנמלאל םילאיצנטופה תאוושה      

                    5.00 תינקת הלשו ןגמ תרנצ תוברל ,םימ תרנצל 'חי   
      
תקראהל מ"מ4x04 תודימב הדלפ ספ     08.04.0100

                  200.00 .םיכותיר תוברל תוקיציב ןומט,תודוסי רטמ   
      
ןוולגמ לזרבבהקראה תעבטמ ץוח תאיצי     08.04.0150

                    4.00 .םימ תנגומ הבית תוברל מ"מ04x5 'חי   
      
תוברל מ"מ 008/5/05 תודימב תשוחנמ פ"הפ     08.04.0270

                    1.00 'פמוק הנגה יוסיכו םידדבמ  
      
59 ךתחב ךילומ םע הדורטקלאל הקראה     08.04.0500
08 קמועבו מ"ס 06 רטוקב את תוברל ר"ממ      

                    2.00 'פמוק 521B ןיממ הסכמ םע מ"ס  
תוקראה 40.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
םע ,מ"מ 002 קמועב למשח חולל הנבמ     08.06.0111

                    1.00 34PI הנגה תגרדב ,תותלד ר"מ   
      
םע ,מ"מ 004 קמועב למשח חולל הנבמ     08.06.0131

                    3.60 34PI הנגה תגרדב ,תותלד ר"מ   
      
רצק םרזל BCCM( A04X3( קוצי ת"מאמ     08.06.1090

                    3.00 25kA 'חי   
      
רצק םרזל BCCM( A36X3( קוצי ת"מאמ     08.06.1100

                    1.00 25kA 'חי   
      
רצק םרזל BCCM( A08X3( קוצי ת"מאמ     08.06.1111

                    1.00 25kA 'חי   
      
רצק םרזל BCCM(, A052X3( קוצי ת"מאמ     08.06.1570

                    1.00 תינורטקלא הנגה םע Ak04 'חי   
      
קפסה קספמ / קוצי ת"מאמל רזע יעגמ גוז     08.06.2251

                    1.00 אוהש לדוג לכב קוצי 'חי   
      
קוצי קפסה קספמ / קוצי ת"מאמל הדובע לילס     08.06.2351

                    1.00 אוהש לדוג לכב 'חי   
      
רצק םרזל A6X3 יטמוטוא יצח ינדי ענתמ     08.06.2511

                    8.00 25kA 'חי   
60.80.30 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 147460-03   .../064 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     064 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
רצק םרזל A6X3 יטמוטוא יצח ינדי ענתמ     08.06.2550

                    5.00 40kA 'חי   
      
י"ת יפל ,Ak01 רצק םרזל ,A52X1 דע ז"אמ     08.06.2711

                   65.00 60898 'חי   
      
י"ת יפל ,Ak01 רצק םרזל ,A52X3 דע ז"אמ     08.06.2811

                   10.00 60898 'חי   
      
י"ת יפל ,Ak01 רצק םרזל ,A23X3 ז"אמ     08.06.2821

                    3.00 60898 'חי   
      
י"ת יפל ,Ak01 רצק םרזל ,A04X3 ז"אמ     08.06.2831

                   10.00 60898 'חי   
      
י"ת יפל ,Ak01 רצק םרזל ,A36X3 ז"אמ     08.06.2851

                    1.00 60898 'חי   
      
רצק םרזל ספאה קותינ םע ,A52X1 דע ז"אמ     08.06.2861

                    1.00 89806 י"ת יפל ,Ak01 'חי   
      
הדובע יבצמ ינש ,A61X1 ירלודומ קספמ     08.06.3161

                    4.00 ספא בצמו 'חי   
      

                    1.00 A52X2, Am03 ןגמ קספמ 'חי  08.06.3181
      

                    3.00 A04X2, Am03 ןגמ קספמ 'חי  08.06.3201
      

                   13.00 A04X4, Am03 ןגמ קספמ 'חי  08.06.3211
      

                    1.00 A02X3 ןעגמ 'חי  08.06.3361
      

                    2.00 A52X3 ןעגמ 'חי  08.06.3371
      

                    1.00 A04X3 ןעגמ 'חי  08.06.3390
      

                    1.00 A001X3 ןעגמ 'חי  08.06.3430
      
חתמ .םיפילחמ םיעגמ 4 םע דוקיפ רסממ     08.06.3821

                    5.00 V032 / V42 לילסה 'חי   
      

                    1.00 דחא עגמ םע הקספה / הלעפה ןצחל 'חי  08.06.4241
      

                    4.00 םיעגמ 2 םע הקספה / הלעפה ןצחל 'חי  08.06.4251
      
עגמ םע ,ספתנ םודא "הירטפ" שאר םע ןצחל     08.06.4280

                    1.00 ףוקש הנגה יוסיכו דחא 'חי   
      
      

60.80.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../065 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     065 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
עגמ םע ,ספתנ םודא "הירטפ" שאר םע ןצחל     08.06.4281

                    1.00 ףוקש הנגה יוסיכו דחא 'חי   
      

                    3.00 DEL ןומיס תרונמ 'חי  08.06.4311
      

                    1.00 A5/052 םרז יאנש 'חי  08.06.4361
      
-ב בולשו יזפ חתמ דדומה ינורטקלא דדומ בר     08.06.4671
,Wk ,תורידת ,םיעפומה 3 -ב םרז ,םיעפומה 3      

                    1.00 )Wk( שוקיב איש ,rAVk 'חי   
      
B + C סופיטמ ,םיבטק 4 -ל רתי חתמ ןגמ     08.06.4781

                    1.00 )בטוק לכל( ,Ak02 'חי   
      

                    1.00 םיכיתנה ללוכ A001X3 ג"נע םיחיטבמ קתנמ 'חי  08.06.4821
      

                    1.00 V42/032 ,AV002 דוקיפ יאנש 'חי  08.06.5610
למשח תוחול 60.80 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
תחת וא לע הנקתה ,דיחי A01 םרז קספמ     08.07.0010

                    2.00 חיטה 'חי   
      
הנקתה ,לופכ A61 ראומ יבטוק וד םרז קספמ     08.07.0040

                    5.00 חיטה תחת וא לע 'חי   
      
םימל המוטא הספוקב טקפ םרז קספמ     08.07.0110

                    8.00 חיטה לע הנקתה ,A52x2 'חי   
      
לבכ םע רפמא 3X61 יזאפ תלת טקפ קספמ     08.07.0270

                    3.00 N2XY (5X4) 'חי   
      
תיטסלפ הביתב ,A61X3 "טקפ" קספמ     08.07.0470
הנגה תגרדב ,VU ינפב תנגומ ,תניירושמ      

                    5.00 דמצמ תידי םע ,76PI 'חי   
      
השמח EEC גוס יתיישעת דיחי עקת תיב     08.07.0650
תילמשח רגוחמ םרז קספמ ללוכ A23 םיעגמ      
EEC 71 ןקת יפל יאפוריא םגד 76PI תינכמו      
תחת וא לע הנקתה, חישק יטסלפ רמוחמ יושע      

                    6.00 חיטה 'חי   
      
השמח EEC גוס יתיישעת דיחי עקת תיב     08.07.0670
תילמשח רגוחמ םרז קספמ ללוכ A36 םיעגמ      
EEC 71 ןקת יפל יאפוריא םגד 76PI תינכמו      
תחת וא לע הנקתה, חישק יטסלפ רמוחמ יושע      

                    1.00 חיטה 'חי   
70.80.30 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 147460-03   .../066 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     066 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
םיעגמ 3 ,ילארשי גוסמ עקת יתב 4 לש הדיחי     08.07.0730
    A61, םימ תנגומ ,חישק יטסלפ רמוחמ היושע,  

                    7.00 חולב העוקש ,45PI הנגה תגרד 'חי   
      
תודוקנ 4 דע רובע תרושקתל עקת יתב תדיחי     08.07.0890
    54-JR, תנקתומ הדיחיה ,םימתסמ ללוכ  
תללוכה ,םילודומ 2 תיטסלפ הביתב      
IFR-ה תרנצ תוברל ,)תולעמ 54( םימאתמה      
IFR-ה תולעתל דע םימאתמהו 1 2/1" רטוקב      

                   10.00 )ץבקמ לכל תורוניצ ינש( 'חי   
      
רמוחמ םימל המוטא הביתב עקת יתב תדיחי     08.07.0920
,היולג הנקתהל ,וילאמ הבכ חישק יטסלפ      
A61X5 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 A52X3, רסממ  
ירוחאמ םינקתומ A61X1 ז"אמ ,A52X4 תחפ      

                    3.00 .תיציפק הפלק 'חי   
      
השמח EEC גוס יתיישעת דיחי עקת תיב     08.07.1030
תילמשח רגוחמ םרז קספמ ללוכ A61 םיעגמ      
EEC 71 ןקת יפל יאפוריא םגד 76PI תינכמו      
תחת וא לע הנקתה, חישק יטסלפ רמוחמ יושע      

                    6.00 חיטה 'חי   
      
תירלודומ תיטסלפ הביתב הדובע תדמע     08.07.1070
4 תללוכהו ריקה לע / ריקב העוקש הנקתהל      

                    5.00 3 קלח ,4511 י"ת יפל תרושקתל עקת יתב 'חי   
      
יטסלפ רמוחמ יושע קזב טרדנטס ןופלט עקש     08.07.1560

                    5.00 חיטה תחת וא לע הנקתה, חישק 'חי   
      
ללוכ תרושקתו למשחל בלושמ עקש יתב בר     08.07.1620
הנקתה, םילודומ 6 דע רובע תועובק תוציחמ      

                    5.00 23 י"תב יפל ,חיטה תחת וא לע 'חי   
      
לילס םע A61X3 דע יטמוטוא יצח ינדי ענתמ     08.07.1910
תנגומ ,תניירושמ תיטסלפ הביתב חתמ רסוח      

                    9.00 56PI הנגה תגרדב היולג הנקתהל ,VU ינפב 'חי   
      
הנגה תגרדב 9011 י"ת יפל A61X3 עקת תיב     08.07.6100

                   12.00 היולג הנקתהל ,76PI 'חי   
םירזיבא 70.80 כ"הס          

      
      
      
      
      

קובץ: 147460-03   .../067 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     067 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
הרקתב עוקש DEL תרונ םע לוגע .ת.ג     08.08.0010
עבצ תעבורמ וא הלוגע תרגסמ ,תיטסוקא      
םח רוא עבצב לכירדאה תריחב יפל ןבל /רוחש      
    K0003 םגד ELCRIC LD DEL TSRIF  
םיהבגל דעוימ ,יחמיק -AVILL תרבח תרצות      

                   10.00 .רטמ 7 דע 'חי   
      
עוקש DEL תרונ םע ןנווכתמ לוגע .ת.ג     08.08.0020
ןבל וא רוחש עבצ טאו 81 תיטסוקא הרקתב      
K0003 םח רוא עבצב לכירדאה תריחב יפל      
,יחמיק -THGILAT תרבח תרצות j9821 םגד      

                    5.00 .רטמ 4 דע םיהבגל דעוימ 'חי   
      
הרקתב עוקש DEL תרונ םע לוגע .ת.ג     08.08.0040
לעמו םיתורש יאתל טאו 5.01 תיטסוקא      
תריחב יפל ןבל וא רוחש עבצ םירויכה      
תרבח תרצות 119816 םגד לכירדאה      

                   15.00 .יחמיק -THGILAT 'חי   
      
תראהל ליפורפל םיאתמה דל טופס ת"ג     08.08.0050
EDL 3303  םגד םירבב הדובע יחטשמ      

                   15.00 .הישילש /גוז /דדובב הנקתהל לתינ 1-52LPS 'חי   
      
הנקתהל 25LPS ENILTILPS םידלל ליפורפ     08.08.0070

                   40.00 THGILATLED תרבח תרצות הרקתב עוקש רטמ   
      
הרונ םע 56PI םימ ןגומ W82 לופכ ףוג     08.08.0090
.ינורטקלא הקלדה דויצו W82x2 תינרואולפ      
שגמ ,טנוברקילופמ םייושע רוא רזפמו ףוג      
הקבאב עובצ ןוולוגמ חפמ יושע דויצ      

                   16.00 תיטטסורטקלא 'חי   
      
ילכירדא ריק לע הנקתהל יביטרוקד דל ת"ג     08.08.0095
KUPוא XIPUT תמגודכ תונוש תויווזב      

                   10.00 THGILATLED תרבח תרצות 'חי   
      
םיביטרוקד דל תרואת יפוגל W81 רביירד     08.08.0100

                    1.00 םיפוג 51 דעל םיאתמה ילכירדא ריקב 'חי   
      
תושלש וא תוגוזב יולת יתעבט הרואת ףוג     08.08.0110
ATLED תמגודכ W7 דל תרונ םע רבה לעמ      

                   11.00 THGILATLED  תרבח תרצות CM 'חי   
      
הסינכה תבחרב יולת יביטרוקד הרואת ףוג     08.08.0125
רטמ 1 רטוקב L-EMONORTEM תמגודכ      
תרבח תרצות 72417682 ט"קמ      

                    2.00 DELTALIGHT 'חי   
      
      

80.80.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../068 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     068 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
לקינ רבצמו דל תורונ םע יתלכת וד םורח .ת.ג     08.08.0140
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      
ןולילג םגד תמגודכ הקידב ןצחלו  ןומיס תרונ      

                   10.00 ץכ.א תרצות סונו םגד וא ןזורטקלא  'בח לש 'חי   
      
גוסמ לכירדאה תריחב יפל םיעבצב םידל ספ     08.08.0180
    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  

                   50.00 .ףיצר רטמ 03-ותקבדהל קיטסלפ תליסמב רטמ   
      
,DEL תורונ םע הנווכהו םורח תרואת ףוג     08.08.0720
וד םורח תדיחיו ידדצ וד וא דח "האיצי" טלש      

                    5.00 תוקד 081 - ל ,)HMIN תללוס( תיתילכת 'חי   
      
תמגודכ טאו LP 62 תורונ יתש םע ת"ג     08.08.0919

                    3.00 .PMALINU לש ESPILCE 'חי   
      
לעב ,טנוברקילופמ יושע םורח תרואת ףוג     08.08.0920
םע W3 קפסהב DEL תרונ ללוכ ,לופכ דודיב      
קלח 02 י"ת י"פע תילרגטניא HMIN תללוס      
.תוקד 081 ךשמל ןמול 58 רוא תקופת ,22.2      
קדבמ תוברל .היולג וא העוקש הנקתה      
ןקת יפל םורחה תכרעמ תוניקתל יטמוטוא      
    43026CEI, תארתהל םזמז ,יוויח תירונ  
תמאתהל תושדע טס ,הקידב ןצחל ,הלקת      

                    5.00 טולימה ביתנב רואה רוזיפ 'חי   
      
םגד W81X2 מ"ס63 רטוקב הרואת ףוג     08.08.0923
    OREMYLOP TLAF וא ןזורטקלא 'בח לש  

                    2.00 .ע"ש 'חי   
      
םגד W62X2 מ"ס64 רטוקב הרואת ףוג     08.08.0924
    OREMYLOP TLAF וא ןזורטקלא 'בח לש  

                    3.00 .ע"ש 'חי   
      
םע טלוהרגפ 'בח תרצות AUQA םגד ת"ג     08.08.0925

                    4.00 PI-44 טאו 5T 1X12 תרונ 'חי   
      
תמצוע לויכל תורשפא םע ירטקלאוטופ את     08.08.1210
,סקול 0001 דעו סקול 01 -מ םוחתב הראהה      
ףוג ךותב ןקתומ ,מ"ס 6/01/01 תודימב      

                    1.00 55PI הנגה תגרדב ,יטסלפ הרואת 'חי   
      

80.80.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../069 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     069 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
ןגומ ,טו 051 ג"לנ תורונל ,יריק הרואת ףוג     08.08.1230
תשדע םע ,חפ תקיצימ הנבמב ,55PI םימ      
ירטמיסא רוטקלפרו לפוא תמסוחמ תיכוכז      
דויצ ללוכ ,58.99% שטולמ םוינימולאמ      
קפסה לפוכ רופישל לבק ,ילרגטניא םירזבא      

                    4.00 הריחב יפל ןווגב 'חי   
הרואת יפוג 80.80 כ"הס          

      
מ "נ מ ו  ה ז י ר כ  ת ו כ ר ע מ  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
EGNAR סופיטמ 8" רטוקב יתרקית לוקמר     08.09.0040
    LLUF  51  W  -  וא  סלטא תרצותמ  
    SUMITPO. תביתו לוגע/עבורמ לירג םע  

                   10.00 הנוילע הדוהת 'חי   
      
SMRW03 לש קפסהל רפוש גוסמ לוקמר     08.09.0050

                    2.00 .סלטא תרצות 'חי   
      
םע תכתמ הספוקב ןקתומ םוריח ןופורקימ     08.09.0060

                    1.00 'פמוק .לוענמ  
      
לש 042SKX םגד SMR 042 קפסה רבגמ     08.09.0080

                    1.00 KNABLLIM תרבח 'חי   
      
לברעב בלושמ וא ידועיי הנריס ילילצ ללוחמ     08.09.0090

                    1.00 .לוק 'חי   
      
תיזח תלד ללוכ U02 הבוגב 91" דויצ דסמ     08.09.0160

                    2.00 הפוקש 'חי   
      
,ןיירושמ הזירכ תכרעמל תרושקת לבכ     08.09.0320
לש PORD לבכ תמגודכ ,תינוציח הנקתהל      

                   30.00 .ע"ש וא רודלט תרבח 'חי   
מ"נמו הזירכ תוכרעמ 90.80 כ"הס          

      
ת ו ד ו ק נ  01.80 ק ר פ  ת ת       
      
רוניצ תללוכה תיעפומ תלת /דח רואמ תדוקנ     08.10.0010
/מ"מ 52 רטוקב וילאמ הבכ חישק יטסלפ      
ר"ממ 5.1x5 ךתחב HX2N לבכ ,CVP תולעת      
ןצחל וא ףילחמ ,לופכ ,דיחי A01 םרז קספמו      
לבכה טוויח ללוכ ,חיטה לע הנקתה ,ןושאר      

                   85.00 ויתוצק ינשב 'קנ   
      
הבכ ףיפכ יטסלפ רוניצב טטסומרתל הדוקנ     08.10.0050
םע חיטה תחת הנקתה ,מ"מ 32 רטוקב וילאמ      
הדוקנה אצומל דע C/F תדיחימ הכישמ טוח      

                    3.00 .רוניצ הצקב םייתסתש 'קנ   
01.80.30 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 147460-03   .../070 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     070 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
רוניצ תללוכה יעפומ דח ילמשח ןכרצל הדוקנ     08.10.0070
,מ"מ 02 רטוקב וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ      
םידדובמ םיכילומ וא לבכ ,חיטה תחת הנקתה      
/לבכה טוויח ללוכ ר"ממ HX2N5.2x3 ךתחב      

                   32.00 יפוס רזבא אלל ,ויתוצק ינשב םיכילומ 'קנ   
      
רוניצ תללוכה יעפומ תלת ילמשח ןכרצל הדוקנ     08.10.0100
,מ"מ 52 רטוקב וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ      
םידדובמ םיכילומ וא לבכ ,חיטה תחת הנקתה      
/לבכה טוויח ללוכ ר"ממ HX2N5.2x5 ךתחב      

                   13.00 יפוס רזבא אלל ,ויתוצק ינשב םיכילומ 'קנ   
      
רוניצ תללוכה יעפומ תלת ילמשח ןכרצל הדוקנ     08.10.0110
,מ"מ 52 רטוקב וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ      
םידדובמ םיכילומ וא לבכ ,חיטה תחת הנקתה      
/לבכה טוויח ללוכ ר"ממ HX2N4x5 ךתחב      

                   14.00 יפוס רזבא אלל ,ויתוצק ינשב םיכילומ 'קנ   
      
רוניצ תללוכה יעפומ תלת ילמשח ןכרצל הדוקנ     08.10.0120
,מ"מ 23 רטוקב וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ      
םידדובמ םיכילומ וא לבכ ,חיטה לע הנקתה      
לבכה טוויח ללוכ ר"ממ HX2N6x5 ךתחב      

                    2.00 יפוס רזבא אלל ,ויתוצק ינשב 'קנ   
      
רזבא םע ריקב העוקש,מ"מ 55 רטוקב הספוק     08.10.0250
תועצמאב זוכיר תספוקל תרבוחמ ינקת ןופלט      
יטסלפ הכישמ טוח םע מ"מ 32 רטוקב רוניצ      

                    1.00 .מ"מ 4 רטוקב רוזש 'קנ   
      
ט"הת,ט"הע הנקתהל םיבשחמ תרושקת 'קנ     08.10.0270
לבכ ללוכה םיעקש זוכיר תואספוקבו .תולעתב      
גוז לכל דרפנ רלימ ךוכיס, םידיג 8 תרושקת      
ויהי םידיגה AGIG תרדסמ , יללכ תשר ךוכיסו      
    GWA 32 תכמסומ הדבעמ לש ןקת ות אשיו  
ןיב, ZHM0001 לש רדתה תושירדב הדימעל      
,רודלט 'בח תרצות תרושקתה זוכירל עקשה      
'בח תרצות 'קנב A6- TAC - 54JR עקש      
תווצק ינשב ןומיס , תווצק ינשב טוויח טיוודנפ      

                   20.00 .םואת תיחפ ,A6-TAC רושיאו 'חי   
      
עקשו 4X3( HX2N( לבכ םע ןגזמל הדוקנ     08.10.0280

                    2.00 . יטירב 'קנ   
      
ףיפכ יטסלפ רוניצב שא יוליגל הנכה תדוקנ     08.10.0290
הנקתהב מ"מ 32 רטוקב םודא וילאמ הבכ      

                   20.00 .הפישח 'קנ   
      

                    1.00 .ראומ יבטוק וד קספמ  ילמשח דודל הדוקנ 'קנ  08.10.0292
      

01.80.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../071 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     071 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
ףיפכ יטסלפ רוניצב )הנכה( תרושקת תדוקנ     08.10.0310
םע מ"מ 32 רטוקב וילאמ הבכ "נפ" סופיטמ      
אצומל דע הרקבה חולמ מ"מ 4 הכישמ טוח      

                    4.00 מ"מ 55 רטוקב הספוקב םייתסתש הדוקנה 'קנ   
      
ףיפכ יטסלפ רוניצב שא יוליגל הנכה תדוקנ     08.10.0330
הנקתהב מ"מ 32 רטוקב םודא וילאמ הבכ      

                   18.00 .הפישח 'קנ   
      
רוניצ תללוכה - רוגס לגעמב היזיולטל הדוקנ     08.10.0340
מ"מ 4 ןוליינ -  הכישמ  טוח םע  ,  מ"מ 32      
תרנצ זוכירל הדוקנה ןיב ןקתומ הספוקו      

                    5.00 . היזיולטה 'קנ   
      

                   10.00 .םיכילומו תרנצ תוברל - לוקמרל הנזה תדוקנ 'קנ  08.10.0363
      
קספמ תללוכה ילמשח ךסמ תנזהל חכ תדוקנ     08.10.0376
)5.1X4 ( לבכ י"ע ורוביח ותנזה ינוויכ וד      
    HX2N םויס - ילמשחה עונמל מ"מ 61 רוניצב  

                    2.00 .עונמל ךומסב םיקדהמ םע תועתסה תספוקב 'חי   
      
רטוקב םורח ןצחל תללוכה םורח ןצחלל הדוקנ     08.10.2350
ריבש הסכמ םע הספוק ךותב ןקתומ ,מ"מ 04      
מ"מ 061 רטוק רוניצ תוברל ,שיטפ, תיכוכזמ      

                    5.00 רטמ 51 ךרואב HX2N3X5.1 לבכו 'קנ   
      
RF-HX2N סופיטמ לבכ ,לצופמ ןגזמל הדוקנ     08.10.4200
/הפישח /היומס הנקתה ,ר"ממ 3x4 ךתחב      

                   10.00 היולג 'קנ   
תודוקנ 01.80 כ"הס          

      
ה ר ק ב  11.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןועש ,PI תוירוביח ללוכה ישאר דבעמ     08.11.0010

                    1.00 ןורטול 'בח תרצות ,יגול רקבו ימונורטסא 'חי   
      

                    1.00 ןורטול 'בח תרצות ,XMD הרואת קשממ 'חי  08.11.0020
      
תואיצי 4 תלעפהל ןיד ספ לע ירלודומ רקב     08.11.0030
האיציל טאוו 008 םומיסקמ  לש קפסהב רמיד      
ללוכ )םידל רובע ( טאוו 3 לש ילאמינימו      
ינורטקלא יאנשל םג םאתומה דיחיה ,םיפקוע      

                    2.00 ןורטול 'בח תרצות ,םידלל םגו 'חי   
      
תרצות ,שבי עגמ תוסינכ 5 -ו תואיצי 5 רקב     08.11.0040

                    2.00 ןורטול 'בח 'חי   
      
      

11.80.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../072 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     072 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
יעונמ 4 תלעפהל ןיד ספ לע ירלודומ רקב      08.11.0050
תרצות ,םיינדי םיפקוע ללוכ 022V ןוליו\סירת      

                    2.00 ןורטול 'בח 'חי   
      
תואיצי 4 תלעפהל ןיד ספ לע ירלודומ רקב      08.11.0060
    01-0V. לש םירסממ 4 ללוכ A01. םיאתמ  
ללוכ .םידלו תיטנסורולפ הרואת םועמעל      
רפסמ לש ח"וד תוברל ח"ודונכתםיינדי םיפקוע      

                    8.00 ןורטול 'בח תרצות ,םינתשמ 'חי   
      
םישיחרת תלעפהל םינצחל 7-2 םכח קספמ     08.11.0070
בותיכ ,ןצחל לכל  תרוקיב תירונו.תולעפה וא/ו      
    THGIL KCAB  םגדמ HCUOT EES ,  

                    2.00 'פמוק ןורטול 'בח תרצות  
      

                  200.00 TAC-5 תרושקת לבכ 'חי  08.11.0080
הרקב 11.80 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  51.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוכרעמה לכ תקידבל למשח קדוב תנמזה     08.15.0030
תוברל םינוש ןמז יקרפבו םיעטקב  תוילמשחה      

                    3.00 'פמוק .םולשתה עוציב  
תונוש 51.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../073 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     073 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 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     09.01.0010
,םיטרפ יפ לע .תורקת לעו םיירושימ םיחטש      

                   50.00 .תוינכתו ינכט טרפמ ר"מ   
      
תנוולוגמ תשר ינתיווזב חיטה תוניפ לכ קוזיח     09.01.0020
    MPX תוניפב םג ,ךרואה לכל .יס.יו.יפ  הפוצמ  
תוינכת ,םיטרפ יפ לע ,תויקפואב םגו תויכנא      

                  140.00 .ינכט טרפמו רטמ   
םינפ חיט 10.90 כ"הס          

      
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה תוברל םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     09.02.0010
הבכשו תבכישו תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת      

                  370.00 ןבל טנמצ סיסב לע הזתהב הנוילע ר"מ   
ץוח חיט 20.90 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חיט תודובע 90 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../074 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     074 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 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     10.01.0010
8 יבוע מ"ס 02X02 תודימב 11R גרד הקלחה      
לכ ללוכ .לכירדאה רושיאב ןווגו םגדב .מ"מ      
יפ לע םלשומ עוציבל םישורדה םירמוחה      

                   80.00 .ינכט טרפמו םיטרפ ,תינכת ר"מ   
      
דגנ אמגוד םע ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0020
8 יבוע מ"ס 02X02 תודימב 11R גרד הקלחה      
לכ ללוכ .לכירדאה רושיאב ןווגו םגדב .מ"מ      
יפ לע םלשומ עוציבל םישורדה םירמוחה      

                   35.00 .ינכט טרפמו םיטרפ ,תינכת 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     10.02.0010
תוברל ,מ"ס 06/03 תודימב הקימרק/ןלצרופ      
יופיח ללוכ - הקימרק יופיחב םוינימולא תוניפ      
םגד .םיבוטר םירדחב םינפ יפוקשמל הקימרק      

                  120.00 .לכירדאה רושיאב ןווגו ר"מ   
      
גרד תואמגוד אלל ןלצרופ טינרג יחיראב יופיח     10.02.0020
    11R 02 תודימבX02 םגדב .מ"מ 8 יבוע מ"ס  
םירמוחה לכ ללוכ .לכירדאה רושיאב ןווגו      
םיטרפ ,תינכת יפ לע םלשומ עוציבל םישורדה      

                   50.00 .ינכט טרפמו ר"מ   
      
גרד תואמגוד אלל ןלצרופ טינרג יחיראב יופיח     10.02.0030
    11R 02 תודימבX02 םגדב .מ"מ 8 יבוע מ"ס  
םירמוחה לכ ללוכ .לכירדאה רושיאב ןווגו      
םיטרפ ,תינכת יפ לע םלשומ עוציבל םישורדה      

                   50.00 .ינכט טרפמו 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     10.03.0010

                    5.00 ילכירדא טרפ רטמ   
םיימורט םיטנמלא 30.01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../075 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     075 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 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     11.01.0010

                   70.00 ע"ש וא "רובמט" לש הקוריה הרדסהמ תובכש ר"מ   
      
לש הקוריה הרדסהמ "לירקרפוס" עבצ     11.01.0020
,םינפ חיט לע ,תובכש יתשב ע"ש וא "רובמט"      
ע"ש וא "ליפרובמט" דוסי עבצ תבכש תוברל      
ןווג .ע"ש וא "0002 לירקרפוס" תובכש יתשו      

                   30.00 .לכירדא תריחב יפל ר"מ   
      
ידיציגנופ יטנא ע"ש וא "סקדירטס" עבצ     11.01.0030
הפיטשל ,שבועו תוירטפ תריצי ענומ ,יביטקא      
ןווג ,תובכש יתשו רמיירפ ,'מטא 021 דע ץחלב      

                   80.00 .ינכט טרפמ פ"ע ,לכירדא תריחב יפל ר"מ   
םינפ עבצ 10.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

העיבצ תודובע 11 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../076 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     076 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 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     12.01.0010
תודימב תמסוחמ תידודיב ,תיבלח תיכוכז םע      
תמגודכ)ןולחה קבח(5,6,6-מ ונטקיי אלש      

                   22.00 ע"ש וא 0054 וא 0044 לילק לולכמה 'חי   
פיק ןולח 10.21 כ"הס          

      
ה ל י ל ג  י ס י ר ת  20.21 ק ר פ  ת ת       
      
יבלש םע מ"ס 031/057 תודימב הלילג סירת     12.02.0010
    C.V.P רובע 03 קולבונומ סירת זגרא תוברל  

                    1.00 ןסחמ 'חי   
      
07 דעו 05 לעמ לקשמב סירתל ילמשח עונמ     12.02.0020

                    1.00 הדעסמה תיזחב 'חי   
הלילג יסירת 20.21 כ"הס          

      
ת ו ת ש ר  30.21 ק ר פ  ת ת       
      
תרגסמ תוברל ןוליינמ הנטק םישותי תשר     12.03.0010
יפל הליסמ ללוכ ,העובצ םוינימולא ליפורפמ      

                   14.00 טרפ ר"מ   
תותשר 30.21 כ"הס          

      
ן ג ו מ  ב ח ר מ  ן ו ל ח  40.21 ק ר פ  ת ת       
      
םוטא פיק-יירד מ"ס 001\001 תודימב ןולח     12.04.0010
תיתוחיטב תיכוכז תוברל ,עובצ\ןגלואמ ,םיזג      

                    1.00 .ףרועה דוקיפ  תויחנה יפל 'חי   
ןגומ בחרמ ןולח 40.21 כ"הס          

      
ה ס י נ כ  ת ו נ י ר ט י ו  50.21 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב הדעסמה הנבמב הסינכ תנירטיו     12.05.0010
6 תיכוכזו עובצ\ןגלואמ םוינמולא 012/042      
וד תחתפנ תלד תבלושמ הבו תמסוחמ מ"מ      
לילק לולכמ תמגודכ ל"נה תודימב תיפנכ      
,גוז\ח"ש 053 ריחמב תוידי גוז ,ע"ש וא 0094      

                    2.00 .םיטרדנטס םינוילע ןמש יריזחמ 2 'חי   
הסינכ תונירטיו 50.21 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 147460-03   .../077 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     077 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ מ ו ל א  ך ס מ  ת ו ר י ק  60.21 ק ר פ  ת ת       
      
ילרוטקורטס ינבמ ,הדעסמה הנבמב ךסמ ריק     12.06.0010
דצב עובצ\ןגלואמו יולג גירסו ,חוטש רושימב      
תיכוכז לש תוחתפנו תועובק תואולימ .םינפ      
רבעמ םוטיאו תיטסוקא המיסח ,תיטילונומ      
לדוג ,תיביטקלפר מ"מ 6 האולימה יבוע .םימ      
חתפנ ןולח םע ,םוינמולא ץעוי פ"ע םילודומה      
לילק לולכמ תמגודכ ,בחורל ישילש לודומ לכ      

                  165.00 הדעסמה הנבמב ,ע"ש וא 0028 ר"מ   
םוינמולא ךסמ תוריק 60.21 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוינימולא תודובע 21 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../078 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     078 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  81 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ק ר פ  ת ת  10.81 ק ר פ  ת ת       
      
ט"הת,ט"הע הנקתהל םיבשחמ תרושקת 'קנ     18.01.0010
לבכ ללוכה םיעקש זוכיר תואספוקבו .תולעתב      
גוז לכל דרפנ רלימ ךוכיס, םידיג 8 תרושקת      
ויהי םידיגה AGIG תרדסמ , יללכ תשר ךוכיסו      
    GWA 32 תכמסומ הדבעמ לש ןקת ות אשיו  
ןיב, ZHM0001 לש רדתה תושירדב הדימעל      
,רודלט 'בח תרצות תרושקתה זוכירל עקשה      
'בח תרצות 'קנב A6- TAC - 54JR עקש      
תווצק ינשב ןומיס , תווצק ינשב טוויח טיוודנפ      

                   20.00 .םואת תיחפ ,A6-TAC רושיאו 'חי   
תרושקת קרפ תת 10.81 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תרושקת 81 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../079 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     079 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ת ו י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
היושע תולוגרפו םידומעל הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0010
,תורוניצ ,םיעבורמ ,םייעוצקמ הדלפ יליפורפ      
, ןוגיע יחפ , רשק יחפ תוברל ,םיפפוכמ םיחפ      
. עובצו ןבלוגמ לכה . ןוגיע יגרבו םיגרב      
תחתמש הדלפ יקלח תנגה ללוכ ריחמה      

                   21.50 .תינמוטיב הזתהב ףוצירה ןוט   
      
הריעב בכעמ עבצב העיבצ ןיגב , ל"נל תפסות     19.01.0020

                    0.80 .עבצו ןובליג תתחפהו תוקד 021 ךשמל ןוט   
      
, מ"מ 57 בחורב ע"ש וא ןגאזפרט תוגג יופיח     19.01.0030
עבצב עובצו ןוולוגמ מ"מ 57.0 יבועב      
. לכירדאה תריחבל ןווגב רונתב רטסאילופ      
ירזיבאו םיבכור , םיגנושלפ ללוכ ריחמה      

                  920.00 . המיטא ר"מ   
      
2 יבועב עובצו ןבלוגמ ףפוכמ חפמ תולחזמ     19.01.0040

                  170.00 . הסירפב מ"ס 05 דע , מ"מ רטמ   
      
ריחמה , מ"מ 1 יבועב עובצו ןבלוגמ חפ יבזרמ     19.01.0050

                   70.00 . בזרמ יאצומו תולחזמל תורבחתה ללוכ רטמ   
      
תוברל , מ"מ 6 יבועב 613L םבלפ ירבחמ     19.01.0060

                    6.00 . ץע תורוק רוביחל , 613 ם"בלפמ םיניפ ןוט   
הדלפ תויצקורטסנוק 10.91 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שרח תורגסמ 91 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../080 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     080 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג נ  02 ק ר פ       
      
ת ו ל ו ג ר פ  10.02 ק ר פ  ת ת       
      
'סנוקו םותיר תוברל תינכת פ"ע לצ תלוגרפ     20.01.0010
,ילכירדא טרפ פ"ע םיעובצו םינוולוגמ תכתמ      
,היצקורטסנוק תינכת פ"ע תודימו רטוקב      
ץע תוחול הפוחמ תיקפוא הדלפ תייצקרטסנוק      
טרפ יפל  ע"ש וא םרלפ תרצות "קדלפ" יטטנס      

                  240.00 .ילכירדא ר"מ   
      
ךתחב תורוקמ יתבכש בר ץע תיצקורטסנוק     20.01.0020

                   40.00 .82LG גוסמ ,עובצ ,מ"מ 063/081 ,042/021 ק"מ   
תולוגרפ 10.02 כ"הס          

      
ץ ע  ת י י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  20.02 ק ר פ  ת ת       
      
ךתחב תורוקמ יתבכש בר ץע תיצקורטסנוק     20.02.0010
גוסמ , עובצ , מ"מ 063/081 , 042/021      

                   40.00 GL28 ק"מ   
ץע תייצקורטסנוק 20.02 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שרח תורגנ 02 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../081 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     081 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 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     22.01.0010
)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     22.01.0020
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   
      
תוחול היושע ,מ"ס 08 בחורב תחלקמל הציחמ     22.01.0030
ע"ש וא "םיטקייורפ לנפ" תמגוד "קילונפ"      
ינפב הדימעו םזילדנאו יטנא ,מ"מ 31 יבועב      
הציחמה הבטג .תוחלו םימ ,הקיחש ,תוטירש      
מ"ס 202 הבוגל דע הפצרהמ מ"ס 51      
לגרו םוינימולאמ הנוילע תרשוק םע הפצרהמ      

                    8.00 תחא הציחמל ריחמה .ןוליינ תקיצימ 'חי   
תוחלקמו םיתורשל תוציחמ תכרעמ 10.22 כ"הס          

      
ה י י ל ת  י ו ו ו  ה ש ב ל ה  י ל ס פ ס  20.22 ק ר פ  ת ת       
ת ו ח ת ל מ ל       
      
תרבח לש תוחתלמל LPH השבלה לספס     22.02.0010

                   11.00 ע"ש וא ש"להצ רטמ   
      
לעמ םידגבל הטסורינו LPH היילת יוו חול     22.02.0020

                   11.00 ע"ש וא ש"להצ תרצות השבלה לספסל רטמ   
תוחתלמל היילת יווו השבלה ילספס 20.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 147460-03   .../082 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     082 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י ל ר נ י מ  ת ו ח ו ל מ  ה ר ק ת  30.22 ק ר פ  ת ת       
      
יצח םיילרנימ תוחולמ תיטסוקא הרקת     22.03.0010
תרצות "דרשיפ ןייפ" םגד םיירלודומ םיעוקש      
לדוג C.R.N=07 ע"ש וא "גנורטסמרא" תרבח      
ריחמה .מ"מ 91 יבועב 16\16 ינייפוא חול      
,םיינשימהו םיאשונה םיליפורפה תא ללוכ      
ןתיוז רמגו )'מ 1 דע הבוגב( הילתה יטנמלא      
םלשומ עוציבל דע ,תוריקה דיל מ"מ 2.1יבועב      

                  120.00 .הדובעה לש ר"מ   
םיילרנימ תוחולמ הרקת 30.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../083 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     083 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע  42 ק ר פ       
      
ם י מ י י ק  ם י נ ב מ  ת ס י ר ה  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
למשח רדחו םיתורש הדעסמ הנבמ תסירה     24.01.0010
.תודוסי תריקעו תוכרעמ קותינ תוברל םייק      
. תרשואמ הנמטמל טסבסא תוחול יוניפ      
. םיבלשב הסירה תוללוכ הסירהה תודובע      
למשח רדח תמקה רחאל קר סרהי למשח רדח      

                    1.00 'פמוק . הדעסמה םחתמב  
םימייק םינבמ תסירה 10.42 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הסירה תודובע 42 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../084 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     084 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 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     27.01.0010
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     27.01.0020
    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     27.01.0030
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     27.01.0040
ףנכ לע הנקתהל 8191 ילארשי ןקת יפל ,מ"ס      

                    2.00 הכנל םיתורש את תלד 'חי   
      

                    2.00 לירקאמ םיכנ יתורש את תלדב הילת יוו גוז 'חי  27.01.0050
      
םע מ"ס 04/04 תודימב לפקתמ הצחר בשומ     27.01.0060

                    2.00 ןקת ות 'חי   
      

                    2.00 תחלקמב תלפקתמ תידי רובע תפסות 'חי  27.01.0070
      
06/06 לדוגב ,L תרוצב עובק מ"בלפ די זחאמ     27.01.0080
הסירפ יפל םיכנ תוחלקמל מ"ס 57/57 וא      

                    2.00 8191 ןקת ות פ"ע תינכתו 'חי   
      
08 ךרואבו מ"מ 03 רטוקב מ"בלפ די זחאמ     27.01.0090
תחלקמב הנקתהל 8191 ןקת ות יפל מ"ס      

                    2.00 תינכתו הסירפ פ"ע םיכנ 'חי   
      
לדוגב "לטסירק" תשטולמ תיכוכזמ הארמ     27.01.0100

                    2.00 ינקית 'חי   
םיכנל תוחלקמו םיתוריש 10.72 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיכנל תושיגנ ירודיס 72 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../085 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     085 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 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       
      
ש א  י ו ל י ג ל  ד ו י צ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      

                    4.00 למשח חול לע יאלג תנקתהל רזבא 'חי  34.01.0010
      

                    4.00 למשח חול לע תירונ תנקתהל רזבא 'חי  34.01.0020
      

                    4.00 הלודג -ןומיס תירונ 'חי  34.01.0030
      

                    1.00 תובותכ 297 דעל הרקב חול 'חי  34.01.0040
      

                    1.00 תוירונ 84 תיטפוניס הפמל םאתמ 'חי  34.01.0050
      
6 דעל הספוק תוברל CDV42 ילטיגיד ןגייח     34.01.0060

                    1.00 םייונימ 'חי   
      

                    1.00 מ"ס 04X03 תיטפוניס הפמ 'חי  34.01.0070
      

                    1.00 תיתבותכ TUPNI תדיחי 'חי  34.01.0080
      

                    1.00 תיתבותכ TUPTUO תדיחי 'חי  34.01.0090
      

                    1.00 םירפוצ / יוביכ יווק 2-ל םיקרב ןוגימ 'חי  34.01.0100
      
לש תרקובמ הלעפהל הרקבה חולב רזע דויצ     34.01.0110

                    1.00 םירוזא תבלצהב וא דדוב יאלגמ יוביכ תכרעמ 'חי   
      
הרקב חול לש הצקה תודיחי לכ תטילק     34.01.0120

                    1.00 תובותכ 004 דע יתבותכ 'חי   
      
TUPTUO תנעוממ הלעפה תדיחי     34.01.0130
    ELUDOM טלוו 42 רסממ ללוכ CD לעפומה  

                    2.00 רפמא 5 טו 052 עגמ םע תזכרהמ 'חי   
שא יוליגל דויצ 10.43 כ"הס          

      
ם י א ל ג  20.43 ק ר פ  ת ת       
      

                    5.00 )םוח( ימרת יאלג 'חי  34.02.0010
      

                   15.00 יתבותכ יטפוא ורטקלא יאלג 'חי  34.02.0020
םיאלג 20.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 147460-03   .../086 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     086 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ  ת כ ר ע מ  30.43 ק ר פ  ת ת       
      
MF/LU יפל 002MF זגב יוביכ תכרעמ     34.03.0010
רדח חולו נ"מ ישאר למשח חול( למשח תוחולל      
,הדלפמ יוביכ ילכמ/לכמ תללוכה ,)םיתרש      
תרנצ ,רזע יעגמו תילמשח הלעפה תכרעמ      
יריחנ ,םי/לכמה ןוגיעל קבוח ,04 לוידקס הדלפ      
,ץחל דמ ,ילמשח עגמ םע ץחל שגר ,רוזיפ      
תוברל ,בשחמ תצרה ,ינדי הלעפה ןצחל      

                    4.00 םיאתל הקולח ק"מ   
      

                    4.00 8/3" יוביכ ריחנ 'חי  34.03.0020
שא יוביכ תכרעמ 30.43 כ"הס          

      
ם י ר פ ו צ  40.43 ק ר פ  ת ת       
      
רוא הארתה תוברל bd09 ימינפ -הקעזא רפוצ     34.04.0010

                    2.00 )ץנצנ( תילוק 'חי   
      
תוברל םימ ןגומ bd09 ינוציח הקעזא רפוצ     34.04.0020

                    1.00 )ץנצנ( תילוק רוא הארתה 'חי   
םירפוצ 40.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שא יוביכו יוליג 43 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../087 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     087 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ג ו מ  ב ח ר מ  95 ק ר פ       
      
מ "מ מ  י ב י כ ר  10.95 ק ר פ  ת ת       
      
"ידסומ ןגומ בחרמ" תנוולוגמ הדלפמ ןולח     59.01.0010
הדלפ ףנכ .מ"ס 001/08 תודימב ,סיכל ררגנ      

                    1.00 .מ"מ 42 יבועב 'חי   
      
002/001-58 תודימב "ידסומ ןגומ בחרמ" תלד     59.01.0020

                    1.00 .מ"ס 'חי   
      
"חונ תבית" גוסמ ריוו ןוניסו רורווא תכרעמ     59.01.0030
תקפסמה ,ןקת ות ללוכ HAF 081/084 םגד      
ש"קמ 084 - ו ןוניס ב"צמב ריווא ש"קמ 081      
,תושפנ 03 - ל תדעוימו רורווא ב"צמב      
,)רב 3( ףדה םותסש :תללוכ תכרעמה      
בחרמב הנקתה ,ץחל תרקבו ץחל רורחישל      

                    1.00 'פמוק .ץחל-לע תקידבו ינקת ,ןגומ  
      
ןגומ בחרמב 8" רטוק הדלפמ רורווא רוניצ     59.01.0040
דעו מ"ס 03 לש ילמינימ יבועב ינוציח ריקב      

                    1.00 .ףרועה דוקיפ תונקת יפל ,מ"ס 04 'חי   
      
ןגומ בחרמב 8" רטוק הדלפמ רורווא רוניצ     59.01.0050
דעו מ"ס 52 לש ילמינימ יבועב ינוציח ריקב      

                    2.00 .ףרועה דוקיפ תונקת יפל ,מ"ס 04 'חי   
      
ןגומ בחרמב 48" רטוק הדלפמ רורווא רוניצ     59.01.0060
04 דעו מ"ס 52 לש ילמינימ יבועב ימינפ ריקב      

                    1.00 .ףרועה דוקיפ תונקת יפל ,מ"ס 'חי   
      
חישק יטסלפ רמוחמםידיינםיימיכ םיתוריש     59.01.0070
יפל םינגומ םיבחרמל מ"ס 04/04 תודימב      
וליפ" י"ע קוושמו רצוימ ,ףרועה דוקיפ תונקת      

                    1.00 ."שא 'חי   
      
לכימ ללוכ תלקמל 'ל 002 דע םימ לכימל ןקתמ     59.01.0080
'ל 002 לש הלוחתל ןליתאילופמ לוגע םימ      

                    1.00 .םיזרבו 4/3" האיצי 'חי   
      
51 דע לש חטשב ןגומ בחרמ ןומיסו טוליש     59.01.0090
וליפ" 'בח י"ע קוושמ רוא יטלופ םיעבצב ר"מ      

                    1.00 'פמוק .ע"ש וא "שא  
מ"ממ יביכר 10.95 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

ןגומ בחרמ 95 כ"הס          
םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ כ"הס        

קובץ: 147460-03   .../088 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     088 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

)3 ופרט( למשח רדח הנבמ 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ס י ל  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ה       
      

                  200.00 . תוגרדמ קורפ תוברל חטשב תיללכ הריפח ק"מ  01.01.0010
      

                   90.00 .%69 תופיפצל תיתש קודיהו השירח ר"מ  01.01.0020
      
א"כ מ"ס 02 תובכשב קדוהמ 'ב גוס עצמ     01.01.0030

                   90.00 .%001 תופיפצל ק"מ   
      
ןבא לדוג םע ימוקמ ידאו רמוחמ רזוח יולימ     01.01.0040
א"כ מ"ס 02 תובכשב קדוהמ . מ"ס 51 יברימ      
ףקיהבו הדוספרה ינפ לעמ %59 תופיפצל      

                   70.00 . הנבמה ק"מ   
הנבמה תודוסיל רפע תודובע 10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../089 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     089 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

)3 ופרט( למשח רדח הנבמ 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       
      

                   55.00 . מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ ר"מ  02.01.0010
      

                   52.00 . מ"ס 04 יבועב 04-ב ןוטב הדוספר ר"מ  02.01.0020
      

                    4.00 . מ"ס 02 יבועב 04-ב ןוטב דסמ תוריק ק"מ  02.01.0030
      

                   35.00 . ףצרמל תחתמ מ"מ 3.0 לופכ ןליטאילופ עצמ ר"מ  02.01.0040
      
ןוטב ינפ , מ"ס 02 יבועב 04-ב ןוטב ףצרמ     02.01.0050

                   36.00 . רטפוקילה םע םיקלחומ ר"מ   
      

                   16.00 . מ"ס 02 יבוע , 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0060
      

                   85.00 . תוריקל יורדרוק תוינבת ןיגב תפסות ר"מ  02.01.0070
      
רמג , מ"ס 02 יבועב ,  03-ב ןוטב תרקת     02.01.0080

                   46.00 . רטפוקילה תקלחהב ר"מ   
      
, תוינכותב ךתחל םאתהב , 03-ב ןוטב תוקעמ     02.01.0090

                   11.00 . ףושח ןוטב רמג ק"מ   
      

                   30.00 .3:1 טנמצ טיטמ 6X6 תושלושמ תוקלור רטמ  02.01.0100
      
לקשמב "לק טב" לק ןוטבמ תוגג יעופיש     02.01.0110

                    5.00 . 04 קזוחו ק"מל ג"ק 0021 יבחרמ ק"מ   
      
םינגוע תוברל םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0120
חדקבו מ"ס 01 קמועב םייקב םיקבדומה      

                    8.00 . ןוטבה ןויזל לכה . מ"ס 61 רטוקב ןוט   
ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../090 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     090 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

)3 ופרט( למשח רדח הנבמ 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ת ו ר י ק  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
םייונב מ"ס 01 יבועב גנוטיא יקולב תוריק     04.01.0010

                   80.00 . ימינפה םדיצמ ץוח תוריקל דומצ ר"מ   
תוריק 10.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הינב תודובע 40 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../091 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     091 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

)3 ופרט( למשח רדח הנבמ 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       
      
ת ו י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמה יפל םייעקרק תת ןוטב יפצרמ םוטיא     05.01.0010

                   52.00 40.50 דחוימה ר"מ   
      
טרפמה יפל םייעקרק תת דסמ תוריק םוטיא     05.01.0020

                   50.00 50.50 דחוימה ר"מ   
      

                   30.00 60.50 דחוימה טרפמה יפל תוגג םוטיא ר"מ  05.01.0030
      
לגרס תוברל תוקלור םוטיא ךא , ל"נכ     05.01.0040

                   30.00 . הנוילע המיטאו םוינימולא רטמ   
      
ןבלוגמ חפב תוקעמ לעמ יקפוא רפת יוסיכ     05.01.0050

                    5.00 . מ"מ 8.0 יבועב עובצו רטמ   
      
, מ"ס 2 בחורב תוריקב םייכנא םירפת םוטיא     05.01.0060
קיטסמב המיטאו יוביג ליפורפ תסנכה י"ע      

                    8.00 . דיפלוסילופ תמגודכ רטמ   
תויצקורטסנוק םוטיא 10.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../092 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     092 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

)3 ופרט( למשח רדח הנבמ 40 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       
      
החיתפ ,ןוולוגמ חפמ תיפנכ דח  תופפר תלד     06.01.0010
מ"ס 001 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   
      
החיתפ ,ןוולוגמ חפמ תיפנכ וד תופפר תלד     06.01.0020
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   
      
םע ופארטה רדח תיזחל עובק רורוויא סירת     06.01.0030
ןוולוגמ חפמ הקוזחת ךרוצל קוריפל תורשפא      
םידומע ,תרגסמ תוברל מ"מ 5.1 יבועב      
טרפ יפל קוריפו רוביח ירזיבאו םיאשונ      

                    6.00 .ילכירדא ר"מ   
חפ יפוקשמו הדלפ תותלד 10.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../093 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     093 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

)3 ופרט( למשח רדח הנבמ 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  70 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     07.01.0010
,םיטרפ יפ לע  .תורקת לעו םיירושימ םיחטש      

                  160.00 .תוינכתו ינכת טרפמ ר"מ   
םינפ חיט 10.70 כ"הס          

      
ץ ו ח  ח י ט  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה תוברל םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     07.02.0010
הבכשו תבכישו תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת      

                  260.00 ןבל טנמצ סיסב לע הזתהב הנוילע ר"מ   
ץוח חיט 20.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חיט תודובע 70 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../094 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     094 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

)3 ופרט( למשח רדח הנבמ 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  ת ו ח מ ו ג  ת ו ר י פ ח  10.80 ק ר פ  ת ת       
ה ר ק ב       
      
מ"ס 051 דע קמועב תינדי שושיג תריפח     08.01.0010
םימייק םילבכ יוליג תוברל מ"ס 06 דע בחורבו      
בצמ תרזחהו יקנ לוחב יוסיכ,םנומיסו      

                   50.00 .ותומדקל רטמ   
      
001 קמועבו מ"ס 04 בחורב הלעת תריפח     08.01.0020

                  100.00 מ"ס רטמ   
      
051 קמועבו מ"ס 06 בחורב הלעת תריפח     08.01.0030

                 1500.00 מ"ס רטמ   
      
םע תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.01.0040
קוחב שרדנכ י"חח לש הובג חתמ ילבכ      
שושיג תריפח םנוטיב ,םילוורש ללוכ למשחה      
ללוכ 'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועב תינדי      
טרפ יפל לכה תוימרתו תוינכמ תונגה עוצב      

                   20.00 'פמוק .למשחה קוחב שרדנכ תוחיטב יקחרמבו  
      
,טלפסאמ םייק שיבכב הלעת תריפחל ןוקית     08.01.0050

                  100.00 םיעצמה ןוקית תוברל ,מ"ס 04 בחורב רטמ   
      
תודימב םורט ןוטב יושע P סופיט הרקב את     08.01.0060
רובל ילדו רגס,םינגוע ללוכ,מ"ס 18/18/18      
גוסמ  הדלפ תקצימ הסכמה תוברל ,זוקינ      

                   10.00 .984 י"ת יפל 521B 'חי   
      
012/04/08 םינפ תודימב ןייוזמ ןוטב תחמוג     08.01.0070

                    2.00 סוסיבו הריפח ,םירבעמ תוברל ,מ"ס 'חי   
      
051 קמועב הריפחו תבלתשמ ןבא תחיתפ     08.01.0080

                  400.00 ותומדקל בצמה תרזחהו מ"ס 04 בחורבו מ"ס רטמ   
הרקב יאתו תוחמוג תוריפח 10.80 כ"הס          

      
ם י ל י ב ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
,8 גרד ,235 י"ת יפל ,חישק יטסלפ רוניצ     08.02.0010

                 1800.00 תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 061 רטוקב רטמ   
      
,1351 י"ת יפל ,E.P.D.H ןליתאילופמ רוניצ     08.02.0020
8 הכישמ טוח םע,מ"מ57 רטוקב,למשח ילבכל      
תת הנקתהל רזע דויצה לכו תופומ תוברל מ"מ      

                 1400.00 .תוחושבו הריפחב תיעקרק רטמ   
      
ןפוד לעב ,)ירושרש( שימג יטסלפ רוניצ     08.02.0030
,מ"מ 57 רטוקב ,9154 י"ת יפל ,הלופכ      

                  200.00 תיעקרק תת הנקתה רטמ   
20.80.40 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 147460-03   .../095 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     095 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

)3 ופרט( למשח רדח הנבמ 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
"ילינ" תרצות םח ןווליגב לזרבמ תשר תלעת     08.02.0040
,מ"ס 01  בחורב -לבמא וא רואנ וא ןפד וא      
תרצות ןוולוגמ לזרב יליפורפמ םיכמות תוברל      
.רזעה דויצ לכו ילינ וא רואנ וא תודיפל קלומ      

                   30.00 .םיכותיר ירחא עצובי ןווליג רטמ   
      
"ילינ" תרצות םח ןווליגב לזרבמ תשר תלעת     08.02.0050
,מ"ס02  בחורב -לבמא וא רואנ וא ןפד וא      
תרצות ןוולוגמ לזרב יליפורפמ םיכמות תוברל      
.רזעה דויצ לכו ילינ וא רואנ וא תודיפל קלומ      

                   30.00 .םיכותיר ירחא עצובי ןווליג רטמ   
      
"ילינ" תרצות םח ןווליגב לזרבמ תשר תלעת     08.02.0060
,מ"ס03  בחורב -לבמא וא רואנ וא ןפד וא      
תרצות ןוולוגמ לזרב יליפורפמ םיכמות תוברל      
.רזעה דויצ לכו ילינ וא רואנ וא תודיפל קלומ      

                   25.00 .םיכותיר ירחא עצובי ןווליג רטמ   
םיליבומ 20.80 כ"הס          

      
ם י כ י ל ו מ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      

                   50.00 ר"ממ 3X5.1 ךתחב 3RF-HX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.03.0010
      
21X5.1 ךתחב 3RF-HX2N סופיטמ לבכ     08.03.0020

                  400.00 םירפסוממ םידיגה ,ר"ממ רטמ   
      
הנקתהל 3RF-HCX2N סופיטמ ךכוסמ לבכ     08.03.0030
םידיגה ,ר"ממ 4X5.2 ךתחב תינוציח      

                 1200.00 םירפסוממ רטמ   
      

                   50.00 ר"ממ 3X5.2 ךתחב 3RF-HX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.03.0040
      
)V057/054 )FNR7OH גוסמ שימג חכ לבכ     08.03.0045
ימוגמ דודיב םע ר"ממ 042X4 ךתחב תשוחנמ      
ןקת יפל לכה ,)ןרפורולכילופ( יתטניס      

                   50.00 DIN VDE0282 רטמ   
      

                    1.00 ר"ממ 5.2x5 ךתחב 3RF-HX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.03.0050
      
הנקתהל רדת הנשמ םע עונמ תענתהל לבכ     08.03.0060
5.1X3+01X3( J-KYCLSY2( תינוציח      

                  100.00 TOPFLEX -EMV-UV-3 PLUS . רטמ   
      
הנקתהל רדת הנשמ םע עונמ תענתהל לבכ     08.03.0070
5.2X3+61X3( J-KYCLSY2( תינוציח      

                  200.00 TOPFLEX -EMV-UV-3 PLUS . רטמ   
      
      

30.80.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../096 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     096 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

)3 ופרט( למשח רדח הנבמ 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
הנקתהל רדת הנשמ םע עונמ תענתהל לבכ     08.03.0080
4X3+52X3( J-KYCLSY2 SULP( תינוציח      

                  200.00 TOPFLEX -EMV-UV-3 . רטמ   
      

                  650.00 ר"ממ 61x5 ךתחב RF-YX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.03.0090
      

                  170.00 ר"ממ 4X52 ךתחב RF-YX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.03.0100
      

                  250.00 ר"ממ 4X53 ךתחב RF-YX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.03.0110
      
4X042 ךתחב RF-YX2AN סופיטמ לבכ     08.03.0120

                 1800.00 ר"ממ רטמ   
      

                 1200.00 ר"ממ 53 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.03.0130
      

                 1000.00 ר"ממ 581 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.03.0140
      

                 1000.00 ר"ממ 53 ךתחב רוזשו ףושח תשוחנ ךילומ רטמ  08.03.0150
םיכילומ 30.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
תכרעמ תובאשמל ישאר למשח חולל הנבמ     08.04.0010
רוביח תוברל ,םייק חולל ההז יונב הלפשה      
לכו ,B2 רודימ תגרדב -םייק חולב הריבצ יספל      

                    8.00 .תוינכותב טרופמה ר"מ   
      
הנזהל הקולח ישאר למשח חולל הנבמ     08.04.0015
חולב הריבצ יספל רוביח תוברל ,רוטרנגמ      
טרופמה לכו ,B2 רודימ תגרדב -םייק      

                    8.00 .תוינכותב ר"מ   
      
ללוכו דע םרזל יבטוק דח ריעז ת"מאמ     08.04.0020
    1X52A ,51 קותינ רשוכAK  ןקת יפל  

                   20.00 .תוינכותב שרדנכ ןייפוא ,CEI-749 'חי   
      
ללוכו דע םרזל יבטוק דח ריעז ת"מאמ     08.04.0030
    1X04A ,51 קותינ רשוכAK  ןקת יפל  

                   20.00 .תוינכותב שרדנכ ןייפוא ,CEI-749 'חי   
      
קותינ+יבטוק דח וא יבטוק וד ריעז ת"מאמ     08.04.0040
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     08.04.0050
    3X52A ,51 קותינ רשוכAK  ןקת יפל  

                    7.00 .תוינכותב שרדנכ ןייפוא ,CEI-749 'חי   
40.80.40 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 147460-03   .../097 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     097 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

)3 ופרט( למשח רדח הנבמ 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
הפלק םע למשח חול לע םוריח תקספהל ןצחל     08.04.0060

                    4.00 .56PI ירקמ עגמ תעינמל הפוקש 'חי   
      
ללוכו דע םרזל יבטוק תלת ריעז ת"מאמ     08.04.0070
    3X36A ,51 קותינ רשוכAK  ןקת יפל  

                    1.00 .תוינכותב שרדנכ ןייפוא ,CEI-749 'חי   
      
םע ,2X04A םרזל יבטוק וד תחפ רסממ     08.04.0080
וא סנמיס תרצות ,A גוסמ ,.א.מ 03 תושיגר      

                    4.00 .BBA וא ןר'ג ןלרמ 'חי   
      
,סמועב קותינל ,יבטוק דח ,ירלודומ םרז קספמ     08.04.0090

                   20.00 .1X52A ללוכו דע םרזל 'חי   
      
1-0-2 םיבצמ םע ףילחמ טקפ םרז קספמ     08.04.0100

                   15.00 .רפמא 61 דע םרזל 'חי   
      
דח ,טקפ גוסמ NID ספב הנקתהל םרז קספמ     08.04.0110

                   10.00 .1X52A ללוכו דע םרזל יבטוק 'חי   
      
יעגמ םע 1X61A םרזל יבטוק דח דעצ רסממ     08.04.0120

                    1.00 .רזע 'חי   
      
הנקתהל מ"מ 22 רטוקב תוירונ תקידבל ןצחל     08.04.0130

                   25.00 .חולה תיזחב 'חי   
      
תורונ םע מ"מ 22 רטוקב חתמ ןומיס תרונמ     08.04.0140

                   35.00 .דליטלומ 'חי   
      
3X521A םרזל יבטוק תלת יטקפמוק קספמ     08.04.0160
רשוכו לויכל תונתינ תוינורטקלא תונגה םע      

                    1.00 2-749CEI ןקת יפל 04AK קותינ 'חי   
      
3X061A םרזל יבטוק תלת יטקפמוק קספמ     08.04.0170
רשוכו לויכל תונתינ תוינורטקלא תונגה םע      

                    2.00 2-749CEI ןקת יפל 04AK קותינ 'חי   
      
3X004 A םרזל יבטוק תלת יטקפמוק קספמ     08.04.0180
רשוכו לויכל תונתינ תוינורטקלא תונגה םע      

                    4.00 2-749CEI ןקת יפל 04AK קותינ 'חי   
      
רצק םרזל BCCM(, A052X3( קוצי ת"מאמ     08.04.0200

                    1.00 תינורטקלא הנגה םע Ak04 'חי   
      
רצק םרזל BCCM(, A0521X4( קוצי ת"מאמ     08.04.0210

                    2.00 תינורטקלא הנגה םע Ak56 'חי   
      

                    5.00 .וקסנ לש ימר תמגודכ W9X1 הרואת ףוג 'חי  08.04.0220
      

40.80.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../098 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     098 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

)3 ופרט( למשח רדח הנבמ 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
םיקספמ ינש ןיב תיטמוטוא הפלחה תכרעמ     08.04.0230
ינכמ רוגיח תכרעמ תוברל . 4X0521A  םרזל      
רדמא תרצות הרקב תדיחי ,תילניגרוא ילמשחו      
,ןימזמה רושיאל תינכות תשגה ,035MA םגד      
הלעפה לילסו הקספה לילס ,עונמ לש תפסות      
אל( רזע דויצו טוליש ,טוויח ,םיקספמה ינשל      

                    4.00 'פמוק .)דרפנב םידדמנה םיקספמ ללוכ  
      
בוקנה חתמב עונמ רובע -ללוכ קספמל תפסות     08.04.0240

                    2.00 .תינכותב 'חי   
      
)C.C(הלעפה לילס רובע קספמל תפסות     08.04.0250

                    2.00 .תינכותב בוקנה חתמב 'חי   
      
)C.T( הקספה לילס רובע קספמל תפסות     08.04.0260

                    4.00 .תינכותב בוקנה חתמב 'חי   
      
עגמ וא ,הלקת עגמ רובע קספמל תפסות     08.04.0270

                   30.00 )קתונמ /רבוחמ ( סוטטס 'חי   
      
םרזל יזאפ תלת וא דח ריעז ת"מאמל תפסות     08.04.0280
ותנקתהל תודובע רובע -ללוכ 36A דע 6A -מ      
,טוליש ,טוויח תוברל -חטשב םייק למשח חולב      

                    4.00 .רזע דויצו ,לנפב חתפ תחיתפ 'חי   
      
דע 36A -מ םרזל יטקפמוק קספמל תפסות     08.04.0290
    052A חולב ותנקתהל תודובע רובע -ללוכ  
היצקורטסנוק תוברל -חטשב םייק למשח      
טוליש ,טוויח ,הריבצ יספב תומאתה ,השורד      

                    4.00 .רזע דויצו לנפב חתפ תחיתפ 'חי   
      
ליוכמ - רפמא 3X04 דע םרזל ע"ש וא ת"מאמ     08.04.0300

                    5.00 תינכתב שרדנה יפל 'חי   
      
דע 004A -מ םרזל יטקפמוק קספמל תפסות     08.04.0310
    008A חולב ותנקתהל תודובע רובע -ללוכ  
היצקורטסנוק תוברל - חטשב םייק למשח      
,טוליש ,טוויח ,הריבצ יספב תומאתה ,השורד      

                    3.00 .רזע דויצו לנפב חתפ תחיתפ 'חי   
      
3X04 דע םרזל ע"ש וא MZKP גוסמ קספמ     08.04.0320

                    5.00 .תינכותב שרדנה יפל לייוכמ - רפמא 'חי   
      
3X61 דע םרזל ע"ש וא MZKP גוסמ קספמ     08.04.0330

                   10.00 .תינכותב שרדנה יפל לייוכמ - רפמא 'חי   
      
ןייפואל םיאתמ 1X04A םרזל יבטוק דח ןעגמ     08.04.0340
    3CA רזע יעגמ לעב ,תולועפ ןוילימ שולשל  

                   10.00 .םיעגמ 2 לש הברזרו ךרוצה יפל 'חי   
40.80.40 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 147460-03   .../099 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     099 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

)3 ופרט( למשח רדח הנבמ 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
םיאתמ 01WK דע קפסהל יבטוק דח ןעגמ     08.04.0350
יעגמ לעב ,תולועפ ןוילימ שולשל 3CA ןייפואל      

                    5.00 .םיעגמ 2 לש הברזרו ךרוצה יפל רזע 'חי   
      
שרדנה חתמל ףלשנ גוסמ דוקיפ רסממ     08.04.0360
.םיעגמ 2 לש הברזר םע רזע יעגמו תינכותב      
ןלרמ וא ,BBA וא ,קינכמלט וא ,ןורמוא תרצות      

                   40.00 .ןר'ג 'חי   
      
ינש םע יזאפ תלת )V.N( חתמ רסוח רסממ     08.04.0370
תרצות לויכל תנתינ הייהשה םע רזע יעגמ      

                    5.00 CARLO- GAVAZI. 'חי   
      
תיינמל י"חח י"ע רשואמ ילטיגיד קפסה הנומ     08.04.0380

                    1.00 .ז"שמ תוברל -למשח 'חי   
      
SULP-HE   םגד CETAS תרצות דדומ בר     08.04.0390
    031MP וא TENLE םגד TL תרושקית םע  

                    2.00 .036A -ל םרז הנשמ תוברל ,584SR 'חי   
      
2 םע -יעובש /ימוי ילטיגיד דוקיפ ןועש     08.04.0400
YSAE 173    םגד ןילסרג תרצות -םיצורע      
    OTNELAT תרצות וא NEBEHT, רבצמ םע  

                    1.00 .םינש שולשל םויטיל 'חי   
      
ןמזו 08AK -ל 2SSALC בלושמ קרב ןגמ     08.04.0410
תחילשל רזע עגמ םג ללוכ ,SM02/8 הבוגת      
-DEL תרונ -רוטקידניא ןכו היצמרופניא      
.ARKSI וא XINEOHP וא NHED תרצות      

                    2.00 .טקלפמוק ספאו תו זאפ 3 ללוכ 'חי   
      
קפסהל םיאתמה -NOCAV םגד )קו'צ( לילס     08.04.0420
אל .ןרציה תצלמה יפל -קחרמלו הבאשמה      

                    4.00 .A42 -מ תוחפ 'חי   
      
NIS  לגל םיאתמה -NOCAV םגד )קו'צ( לילס     08.04.0430
.ןרציה תצלמה יפל -קחרמלו הבאשמה קפסהל      

                    1.00 .A42 -מ תוחפ אל 'חי   
      
היצקורטסנוקו "הטנוו" תרצות 8" רטוקב חופמ     08.04.0440

                   10.00 .התנקתהל 'חי   
      

                    5.00 .חולב חופמ תלעפהל טטסומרט 'חי  08.04.0450
      
SXN-NOCAV םגד ילטיגיד תוריהמ הנשמ     08.04.0460
ילרגטניא קנשמ םע WK81 לש קפסהל      
לוקוטורפ סיטרכו םיימינפ IFR יננסמו הסינכב      

                    5.00 .SUBIFORP תרושקת 'חי   
      

40.80.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../100 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     100 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

)3 ופרט( למשח רדח הנבמ 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
SXN-NOCAV םגד ילטיגיד תוריהמ הנשמ     08.04.0470
ילרגטניא קנשמ םע WK 5.9 לש קפסהל      
לוקוטורפ סיטרכו םיימינפ IFR יננסמו הסינכב      

                    1.00 .SUBIFORP תרושקת 'חי   
      
SXN-NOCAV םגד ילטיגיד תוריהמ הנשמ     08.04.0480
ילרגטניא קנשמ םע WK 11 לש קפסהל      
לוקוטורפ סיטרכו םיימינפ IFR יננסמו הסינכב      

                    1.00 .SUBIFORP תרושקת 'חי   
      
SXN-NOCAV םגד ילטיגיד תוריהמ הנשמ     08.04.0490
ילרגטניא קנשמ םע WK 51 לש קפסהל      
לוקוטורפ סיטרכו םיימינפ IFR יננסמו הסינכב      

                    2.00 .SUBIFORP תרושקת 'חי   
למשח תוחול 40.80 כ"הס          

      
ת ו ק ר א ה  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןוולוגמ ינבלמ לזרב תועצמאב ץוח תאיצי     08.05.0010
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     08.05.0020
ןויזה תדלפל רבוחמו ןוטבה תוקיציב ןמטומה      

                  150.00 תודוסיה לש רטמ   
      
04 קמועו מ"ס 06 רטוקב את ללוכ הקראה     08.05.0030
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      

                    5.00 'פמוק .טלפמוק העיבצו טוליש  ללוכ.  
תוקראה 50.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
ספ םגד טאו T 2X82-5  יטנצסראולפ ת"ג     08.06.0010
תרבח תרצות 56PI  םימ ןגומ לופכ יאקירמא      

                   10.00 .ינורטקלא קנשמו תורונ תוברל שעג 'חי   
הרואת יפוג 60.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 147460-03   .../101 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4344296-30:לט  5057306 הדוהי רוא , 5 הדנק תודהי
 

24/11/2014
דף מס':     101 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

)3 ופרט( למשח רדח הנבמ 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ז י ב א  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
רמוחמ םימל המוטא הביתב עקת יתב תדיחי     08.07.0010
,היולג הנקתהל ,וילאמ הבכ חישק יטסלפ      
A23X5 עקת תיב תללוכה ,55PI הנגה תגרד      
עקת יתב ינש ,76PI הנגה תגרד יאפוריא םגד      
הנגה תגרדל ילארשי םגד A61 םייבטוק דח      
    55PI, יבטוק תלת ישאר ז"אמ A23X3, רסממ  
ירוחאמ םינקתומ A61X1 ז"אמ ,A04X4 תחפ      

                    2.00 .תיציפק הפלק 'חי   
םירזיבא 70.80 כ"הס          

      
ת ו ד ו ק נ  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
עקש םע היומס הנקתהל תיזאפ דח חכ תדוקנ     08.08.0010
הנזה( ע"ש וא סיוג וא ינ'יציטב תרצות      

                    8.00 .)תחא הדוקנכ םידדמנ םיבכרהל 'קנ   
      

                    6.00 .םימ ןגומ עקש רובע חכ תדוקנל תפסות 'חי  08.08.0020
      
םיעקש ינש לש בכרה רובע חכ תדוקנל תפסות     08.08.0030
וא סיוג וא ינ'יציטב תרצות - .היומס הנקתהב      

                    2.00 .ע"ש 'חי   
      
לבכ םע -  םיעקש תספוקל ןופלט תנזה תדוקנ     08.08.0040
תואספוקו ,תרנצ .5.0X2(X4( ינקית ןופלט      

                    5.00 .)עקש ללוכ אל ( תופעתסה 'קנ   
      
EEC-71 םגד עקש םע תיזאפ תלת חכ תדוקנ     08.08.0050
5.2X5(HX2N( לבכ ,רפמא 5X61 םרזל      

                    5.00 .תרנצו 'קנ   
      
EEC-71 םגד עקש םע תיזאפ תלת חכ תדוקנ     08.08.0060

                    1.00 .תרנצו 6X5(HX2N( לבכ ,רפמא 5X23 םרזל 'קנ   
      
תרצות ז"מ םע -היומס הנקתהל רואמל הדוקנ     08.08.0070
וא ףילחמ וא לופכ וא,דיחי  - סיוג  וא  יניצ'יטב      
וא 5.1X3( HX2N( לבכ םע(.םימ ןגומ      
    )5.2X3( HX2N ,  וא )2N5.1X4(  HX2N, וא  
    )5.2X4( HX2N , וא )5.1X5(HX2N, וא  

                    8.00 .ריחמ לדבה אלל -תרנצו 5.2X5( HX2N( 'קנ   
      
תוברל- יתכתמ תורש ןקתמל הקראה תדוקנ     08.08.0080
הטעמ םע תשוחנ ר"ממ 01 הקראה ךילומ      
ןקתמל הקראה ספ ןיב- רוניצו .יס.יו.יפ      

                    5.00 .קראומה 'קנ   
תודוקנ 80.80 כ"הס          

      
      
      
      
      

קובץ: 147460-03   .../102 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
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24/11/2014
דף מס':     102 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

)3 ופרט( למשח רדח הנבמ 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
קדוב יושיר לעב סדנהמ יאלמשח תקידב     08.09.0010
תודימע לע חוד תאצוהו תועיסנ ללוכ ךמסומ      
רושיא תוברל םינקתבו למשחה קוחב ןקתמה      

                    5.00 'פמוק .ןקתמל חתמ תנכהל בתכב  
תונוש 90.80 כ"הס          

      
ר ו ט ר נ ג  01.80 ק ר פ  ת ת       
      
קפסהב רוטרנג לש הלעפהו הנקתה ,הקפסא     08.10.0010
    046WK-EMIRP לכ תוברל -תימינפ הנקתהל  
לכ תקפסאו תוינכמורטקלאה תודובעה      
הקתשה תוכרעמ,םירמוחה ,תוכרעמה      

                    1.00 'פמוק .2 'סמ חפסנב טרופמכו שרדנכ -הדובעהו  
      
-םיגרב י"ע ןוטבה חטשמל רוטרנגה קוזיח     08.10.0020
תחתמ ץרוחמ ימוג יחטשמ םע,הבינג תעינמל      

                    1.00 'פמוק .םיגרבל  
      
רוטרנג ןיב 5.1X01( YX2N( ידיג בר לבכ     08.10.0030

                  800.00 .הלעפהו הרקב ינותנ תרבעהל רקב ןיבל רטמ   
      
ןיבל רוטרנג ןיב 5.1X5( YX2N( ידיג בר לבכ     08.10.0040

                  800.00 .הלעפהו הרקב ינותנ תרבעהל רקב רטמ   
      
םגד ,רותיא תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     08.10.0050

                    1.00 'פמוק .רוטרנגב ןרותיא  
      
הביבסה תוכיא דרשמ רושיא תלבקב לופיט     08.10.0060

                    1.00 'פמוק .קלדה תוכרעמו רוטרנג לזידל  
רוטרנג 01.80 כ"הס          

      
ר ו ט ר נ ג  ר ד ח ב  ת ו ד ו ב ע  31.80 ק ר פ  ת ת       
ם י ש ד ח  ל מ ש ח ו       
      
לוענמל רודיס ,לזרב יליפורפ ללוכ ,הפפר תלד     08.13.0010

                    1.00 'פמוק .רזעה דויצו  
      
מ"מ )5X05( תשוחנמ ישאר הקראה ספ     08.13.0020
טוליש  ,םידדובמ תוברל  - רטמ 1 ךרואב      

                    1.00 'פמוק .רזע דויצ לכו ,םיגרב ץיודנס  
      
תוארוה הרהזא יטלש תנקתהו תקפסא     08.13.0030
םיטלש  ןוולוגמ חפמ הלעפה תוארוה תוחיטב      

                    3.00 .םיינקית 'חי   
      
הלעת יוסיכל מ"מ 4 יבועב גורמ חפ הסכימ     08.13.0040

                   10.00 .הפצירב םילבכ ר"מ   
      

                   20.00 .םילבכ קוזיחל ןוולוגמ לזרבמ Z יליפורפ ר"מ  08.13.0050
31.80.40 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 147460-03   .../103 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םיצעוי םיסדנהמ להת
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24/11/2014
דף מס':     103 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

)3 ופרט( למשח רדח הנבמ 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
,חדקמ י"ע 8" רטוקב ןוטב ריקב רוח חודיק     08.13.0060
תסינכ ינפב תטלחומ המיטאו לוורש/ תחנה      

                    3.00 .םימ 'חי   
      

                   25.00 .יס.יו.יפ הטעמ םע UC05 הקראה ךילומ רטמ  08.13.0070
      

                  100.00 .יס.יו.יפ הטעמ םע UC01 הקראה ךילומ רטמ  08.13.0080
םישדח למשחו רוטרנג רדחב תודובע 31.80 כ"הס          

      
.ס א .י פ .ו י  ת נ ק ת ה  41.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש קפסהב  SPU תדיחי לש הנקתהו הקפסא     08.14.0010
    4WK- תרצות יזאפ דח ERAWREWOP וא  
    TREBEIL 51ל םירבצמו , סקינורטמג וא-  

                    1.00 'פמוק .תוקד  
      
ןיבל .סא.יפ.ויה ןיב- ידיג בר שימג דוקיפ לבכ     08.14.0020
יפל( )םיכילומ 8( קוחרמ הארתה תדיחי      

                   10.00 ).סא.יפ.וי - ה קפס תייחנה רטמ   
      
תידיחי  לא  .סא.יפ.וי חולמ םילבכ רוביח     08.14.0030

                    1.00 'פמוק .דרפנב םידדמנה םילבכ  י"ע  .סא.יפ.וי  
.סא.יפ.וי תנקתה 41.80 כ"הס          

      
ד ו י צ  51.80 ק ר פ  ת ת       
      
םגד EKURD EG תרצות םימ ץחל ששג     08.15.0010
    0381XTP הרקב לבכ תוברל -  ע"ש וא  
שי( םירוביח תספוק ןיבל ששגה ןיב לניגרוא      
)תופומב ךרוצ אלל -םיאתמ לבכ ךרוא שוכרל      
תוברל ששג לכל 1" רוני צ ךותב ןקתומ      
לכ תוברל ,םיצחל תאוושה רוניצ ןכו ,רוניצה      
םירוביח תספוקב ורוביח ,ותנקתהל תודובעה      

                   10.00 .רזעה דויצ לכו החושב 'חי   
      
ס"כ 5.3 לצופמ ןגזמ לש הנקתהו הקפסא     08.15.0020
רדחב הנקתהל ע"ש וא הרטקלא תרצות      

                    2.00 'פמוק .הבינג ינפב הנגה גרוס ללוכ ,למשח  
דויצ 51.80 כ"הס          

      
ה ר ק ב  61.80 ק ר פ  ת ת       
      
-הדידמ ינפואבש תושירד יפל יונב הרקב ןורא     08.16.0010
תוברל מ"ס )05X002X061( תודימב      
תמרב םירסממ ,001A חכ יקספמ 2 ,םיקדהמ      
ןולח ,ןומיס תורונמ ,טוויח ,זויפ יקדהמ ,השירד      
לכו ,םינפ תרואת ,םיררוואמ 'חי 2 ,ףוקש      

                    1.00 'פמוק .ינכטה טרפמב םישורדה דויצהו םירמוחה  
61.80.40 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 147460-03   .../104 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/11/2014
דף מס':     104 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

)3 ופרט( למשח רדח הנבמ 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
MUTNAUQ   םגד םח יוביגל תנכותמ רקב     08.16.0020
    YTINU MOCIDOM, 714-7 ואS  
    SNEMEIS, ןורכניס ,םח יוביגב הדאקס םע,  
,000,56O/I  -ל םיאתמ יתרמוח יוביג םע      
,SUBDOM תרושקת לוקוטורפ      
    SUBIFORP, חכ יקפס ,ימינפ טוויח ,הרמוח  
-םישורדה םיינורטקלאה םיסיטרכה תומכ לכו      
תוכרעמה לכ רובע רקבל יגולנאו יטרקסיד      
יפלו המרגורפ יפל ,תינכות יפל תורקובמה      

                    1.00 'פמוק .ץעויה תויחנה  
      
הרקבה 'עמ לש הרקבו הטילשל IMH תנכות     08.16.0030
תשר תורדגה תוברל ,טקיורפה לכ תרגסמב      
)תיטוחלא וא תיווק( PI 'קנ לש יזיפ רוביחו      
5 - ל קוחרמ תכרעמ לע הטילשלו תורבהתהל      
םע למשח רדחב בשחמ ללוכ ,םישרומ םישנא      
יכסמ םע תוקשמתהל האלמ ECIFFO תנכות      

                    1.00 'פמוק .תספדמו ,תוחוד תקפהל הרקבה  
      
,םימה ץעוי תויחנה יפל רקבה תונכית     08.16.0040
תוכרעמה לכו תוינכות ,טרפמב תומרגורפ      
י"ע תונכיתה .הז הזוח זרכמ תרגסמב רשא      
דע שרדייש לככ םוחתב החמומ הרקב סדנהמ      

                    1.00 'פמוק .ןימזמל הריסמ  
      
לדבה אלל יגולנא /יטרקסיד 61O/I -ל סיטרכ     08.16.0050
תבשות ,המרגורפ יפל אלמ תונכת ,ריחמ      
.שורדה דויצה לכו תבשותל חכ קפס ,טוויח      
בה תומכ תלדגה לש הרקמל שמשמ הז סיטרכ      
אטבמ הז ףיעס .ןימזמה י"ע תובאשמ /תורא      
תפסותה רובע הרקבה חולב שורדה לכ תא םג      

                   10.00 .תאזה 'חי   
      
לדבה אלל יגולנא /יטרקסיד O/I 23 -ל סיטרכ     08.16.0060
תבשות ,המרגורפ יפל אלמ תונכת ,ריחמ      
.שורדה דויצה לכו תבשותל חכ קפס ,טוויח      
תומכ תלדגה לש הרקמל שמשמ הז סיטרכ      
הז ףיעס .ןימזמה י"ע תובאשמ /תוראבה      
רובע הרקבה חולב שורדה לכ תא םג אטבמ      

                   10.00 .תאזה תפסותה 'חי   
      
ןיבל הרקב חול ןיב ןקתומ הרקב לבכ תדוקנ     08.16.0070
,הרקבה לבכ ללוכה ,םירחא םינכרצו ,חולה      
דויצ לכו ,םיקדהמ ,טוליש ,תווצקב טוויח      

                  500.00 .רזעה 'קנ   
      
ללוכ הקזחאה בשחמב תיפרג הנומת תונכת     08.16.0080

                    5.00 'פמוק .עקר םישרת  
הרקב 61.80 כ"הס          

קובץ: 147460-03   .../105 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     105 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

)3 ופרט( למשח רדח הנבמ 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ש  ת כ ר ע מ  71.80 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 .םיס סיטרכ 'חי  08.17.0010
      
SRPG רדשמל הנטנא לש הנקתהו הקפסא     08.17.0020

                    1.00 'פמוק .טוויחו לבכ תוברל  
      
םייקל םאתהב הנכות לש הנקתהו הקפסא     08.17.0030
,תרושקת רקבמ -םינותנ תרושקת רובע חטשב      

                    1.00 'פמוק .תונכת תוברל  
      
םייקל םאתהב הנכות לש הנקתהו הקפסא     08.17.0035
תויצקילפאו םינותנ תרושקת רובע חטשב      
    BEW - תונכת תוברל ,תרושקת רקבמ  

                    1.00 'פמוק קוחרמ האלמ הטילשל  
      
תוברל ,םיתנכותמה םירקבה םע היצרגטניא     08.17.0040

                    1.00 'פמוק .םישורדה םירמוחה לכו תונכת  
      
יפל תוח"ודו םיפרג ,הגוצת ירסמ תביתכ     08.17.0050

                    1.00 'פמוק .םייק טרדנטס יפלו הרקבה ץעוי תושירד  
רודיש תכרעמ 71.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../106 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     106 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

)3 ופרט( למשח רדח הנבמ 40 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     11.01.0010

                   40.00 ע"ש וא "רובמט" לש הקוריה הרדסהמ תובכש ר"מ   
      
לש הקוריה הרדסהמ "לירקרפוס" עבצ     11.01.0020
,םינפ חיט לע ,תובכש יתשב ע"ש וא "רובמט"      
ע"ש וא "ליפרובמט" דוסי עבצ תבכש תוברל      
ןווג .ע"ש וא "0002 לירקרפוס" תובכש יתשו      

                  160.00 .לכירדא תריחב יפל ר"מ   
םינפ עבצ 10.11 כ"הס          

      
ץ ו ח  ע ב צ  20.11 ק ר פ  ת ת       
      
,ץוח חיט לע ע"ש וא "ד.מ לירקרפוס" עבצ     11.02.0010
תובכש יתשו "רשוק דוסי" דוסי תבכש תוברל      

                  260.00 ע"ש וא "ד.מ לירק רפוס" ר"מ   
ץוח עבצ 20.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

העיבצ תודובע 11 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../107 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     107 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

)3 ופרט( למשח רדח הנבמ 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ש א  י ו ל י ג  ד ו י צ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 תובותכ 297 דעל הרקב חול 'חי  34.01.0010
      
הגוצת ללוכ תיתבותכ תכרעמל הנשמ חול     34.01.0020

                    1.00 תירבעב תירמונ אפלא 'חי   
      

                    1.00 תוירונ 84 תיטפוניס הפמל םאתמ 'חי  34.01.0030
      
6 דעל הספוק תוברל CDV42 ילטיגיד ןגייח     34.01.0040

                    1.00 םייונימ 'חי   
      

                    1.00 מ"ס 04X03 תיטפוניס הפמ 'חי  34.01.0050
      

                    1.00 דיחי םיאלג וקל םיקרב ןוגימ 'חי  34.01.0060
      

                    1.00 םירפוצ / יוביכ יווק 2-ל םיקרב ןוגימ 'חי  34.01.0070
      

                    1.00 םירסממ 8 תואיצי תדיחי 'חי  34.01.0080
      

                    1.00 תוסינכ 8 תדיחי 'חי  34.01.0090
      
הרקב חול לש הצקה תודיחי לכ תטילק     34.01.0100

                    1.00 תובותכ 004 דע יתבותכ 'חי   
שא יוליג דויצ 10.43 כ"הס          

      
ם י א ל ג  20.43 ק ר פ  ת ת       
      

                    6.00 יטפוא ורטקלא ןשע יאלג 'חי  34.02.0010
      

                    1.00 תיתבותכ TUPNI תדיחי 'חי  34.02.0020
      

                    1.00 תיתבותכ TUPTUO תדיחי 'חי  34.02.0030
      

                    2.00 יביטקארטניא הבהל יאלג 'חי  34.02.0040
      

                    2.00 הקעזא ןצחל 'חי  34.02.0050
םיאלג 20.43 כ"הס          

      
י ו ב י כ  ת כ ר ע מ  30.43 ק ר פ  ת ת       
      
MF/LU יפל 002MF זגב יוביכ תכרעמ     34.03.0010
תללוכה ,)נ"מ ישאר למשח חול( למשח תוחולל      
הלעפה תכרעמ ,הדלפמ יוביכ ילכמ/לכמ      
,04 לוידקס הדלפ תרנצ ,רזע יעגמו תילמשח      
ץחל שגר ,רוזיפ יריחנ ,םי/לכמה ןוגיעל קבוח      
,ינדי הלעפה ןצחל ,ץחל דמ ,ילמשח עגמ םע      

                   10.00 םיאתל הקולח תוברל ,בשחמ תצרה ק"מ   
יוביכ תכרעמ 30.43 כ"הס          

      
קובץ: 147460-03   .../108 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     108 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

)3 ופרט( למשח רדח הנבמ 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר פ ו צ  40.43 ק ר פ  ת ת       
      
רוא הארתה תוברל bd09 ימינפ הקזא רפוצ     34.04.0010

                    1.00 )ץנצנ( תילוק 'חי   
      
רוא הארתה תוברל bd09 ינוציח הקזא רפוצ     34.04.0020

                    1.00 )ץנצנ( תילוק 'חי   
םירפוצ 40.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 כ"הס          
)3 ופרט( למשח רדח הנבמ כ"הס        

קובץ: 147460-03   .../109 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     109 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ינופצ 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       
      
ת ו ד ו ס י ל  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ה       
      

                  350.00 . חטשב תיללכ הריפח ק"מ  01.01.0010
      

                  250.00 .%69 תופיפצל תיתש קודיהו השירח ר"מ  01.01.0020
      
, א"כ מ"ס 02 תובכשב קדוהמ 'ב גוס עצמ     01.01.0030

                  250.00 .%001 תופיפצל ק"מ   
הנבמה תודוסיל רפע תודובע 10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../110 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     110 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ינופצ 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       
      
תחתמ , מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.01.0010

                  190.00 . הדוספר יוביע ,הדוספרל ר"מ   
      
ריחמה . מ"ס 04 יבועב 04-ב ןוטב , הדוספר     02.01.0020

                  190.00 . הפצרה ףקיהב יוביע ללוכ ר"מ   
      

                   33.00 . מ"ס 02 יבועב , 04-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0030
      

                    3.00 +01.0 סלפמל תונוראל  04-ב ןוטב תוהבגה ק"מ  02.01.0040
      
רמג , מ"ס 02 יבועב , 04-ב ןוטב תורקת     02.01.0050

                   65.00 . םוטיא תודובעל הקלחהב ר"מ   
      
בחורב תוציחמ לע תוקוצי 04-ב ןוטב תורוגח     02.01.0060

                    1.00 . םיחתפ לעמ תוברל מ"ס 01 ק"מ   
      
בחורב 04-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     02.01.0070
מ"ס 3 בחורב עקש תוברל מ"ס 92,02      

                    7.00 .הקלורל ק"מ   
      
)"לק ןוטב"( ףצקומ ןוטבמ תוגג יעופיש     02.01.0080

                   10.00 .04 קזוח , ק"מל ג"ק 0021 יבחרמ לקשמב ק"מ   
      
טנמצ טיטמ 6X6 תודימב תושלושמ תוקלור     02.01.0090

                  100.00 1:3. רטמ   
      
םיכרואהו םירטקה לכב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0100

                   16.00 . ןוטבה ןויזל ןוט   
ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../111 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     111 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ינופצ 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       
      
ץ ו ח  ת ו ר י ק  ד ו ד י ב  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
, ימרט דודיבל מ"ס 01 יבועב גנוטיא יקולב     04.01.0010
םיקוציו ץוח תוריק לש הקיציה תוינבתב םייונב      

                  140.00 . ןוטבה ריק םע ר"מ   
ץוח תוריק דודיב 10.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הינב תודובע 40 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../112 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     112 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ינופצ 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       
      
ן ו ט ב  ת ו י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
תינמוטיב הזתהב םייעקרק תת םיפצרמ םוטיא     05.01.0010
תנגה . הדוספרה ינפו הדוספרה ןפוד ללוכה ,      
םוטיאה תנגה , מ"ס 2 יבועב רק-לקב תונפדה      

                  270.00 . לוט רינב הפצרב ר"מ   
      
חיטב , םיבוטר םירדח תופצר םוטיא     05.01.0020

                   50.00 .ילוארדיה ר"מ   
      

                   80.00 . ילוארדיה חיטב םיבוטר תוריק םוטיא ר"מ  05.01.0030
      
תועירי לש תובכש יתשב תוגג םוטיא     05.01.0040

                   55.00 . א"כ מ"מ 4 יבוע , תוינמוטיב ר"מ   
      

                   45.00 . תוקלור םוטיא ךא , ל"נכ רטמ  05.01.0050
      
יבועב ץוחר ץצחו מ"ס 5 יבועב ץרוחמ רק לק     05.01.0060

                   55.00 . מ"ס 5 ר"מ   
ןוטב תויצקורטסנוק םוטיא 10.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../113 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     113 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ינופצ 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       
      
ת ו ב ש ו ת ו  ה ד ל פ  י ג ר ו ס  10.60 ק ר פ  ת ת       
ן ג ז מ ל       
      
,תיטרדנטס המגוד ,תונולחל עובק גרוס     06.01.0010
תריחב יפל ןווג .מ"מ 8/52 חוטש ליפורפמ      

                   27.00 לכירדא ר"מ   
ןגזמל תובשותו הדלפ יגרוס 10.60 כ"הס          

      
י פ ו ק ש מ ו  ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  20.60 ק ר פ  ת ת       
ח פ       
      
תודימב ןוולוגמ חפמ תיפנכ דח תידסומ תלד     06.02.0010
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     06.02.0020
מ"ס 002 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   
      
החיתפ ,ןוולוגמ חפמ תיפנכ וד תופפר תלד     06.02.0030
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     06.02.0040
ףוקשמ תוברל מ"מ 5.1 יבועב ןוולוגמ      
,רונתב עבצ רמגו עוקש יציפק רגוס,חפ      

                    3.00 .ילכירדא טרפ יפל היונב השינב תבכרומ ר"מ   
חפ יפוקשמו הדלפ תותלד 20.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../114 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     114 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ינופצ 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     07.01.0010
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     07.01.0020
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     07.01.0030

                    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     07.02.0010
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     07.02.0020
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     07.03.0010
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     07.03.0020
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: 147460-03   .../115 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     115 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ינופצ םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש י ש  י ח ט ש מ  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
םגד 5 הצובקב "רסיק" ןבא חטשמ תדיחי     07.04.0010
טנקו מ"ס 51 לש תירוחא ההבגה םע 0224      
מ"ס 003/06 תודימב ,מ"ס 03 ןותחת ימדיק      
דוביע תוברל תילכירדאה תינכתה יפ לע      
,הדימעב םיזרב 3-ו םירויכ 3-ל םילוגע םיחתפ      

                    3.00 .הבכרהו הלבוה ,הדידמ רטמ   
      
םגד 5 הצובקב "רסיק" ןבא חטשמ תדיחי     07.04.0020
טנקו מ"ס 51 לש  תירוחא ההבגה םע 0224      
מ"ס 005/06 תודימב ,מ"ס 03 ןותחת ימדיק      
דוביע תוברל תילכירדאה תינכתה יפ לע      
,הדימעב םיזרב 5-ו םירויכ 5-ל םילוגע םיחתפ      

                    5.00 .הבכרהו הלבוה ,הדידמ רטמ   
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     07.05.0010

                   10.00 ע"ש וא KCIRBOB קירבוב תרצות ןוזנייש 'חי   
      
םגד הטסורינמ ץר ץצ ריינ תובגמל ןקתמ     07.05.0020
    262B קירבוב תרצות ןוזנייש י"ע KCIRBOB  

                    6.00 ע"ש וא 'חי   
      
םגד הטסורינמ לופכ טלאוט ריינ קיזחמ     07.05.0030
    8882B קירבוב תרצות ןוזנייש י"ע  

                    9.00 ע"ש וא KCIRBOB 'חי   
      
תעקושמ מ"מ 6 יבועב א גוס לטסירק הארמ     07.05.0040
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     07.05.0050
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     07.05.0060
B-072 םגדמ ריקה לע ןקתומ הטסורינמ      

                    9.00 'פמוק ע"ש וא ןוזנייש י"ע KCIRBOB תרצות  
      
םגד םיתוריש תלדל הטסורינמ היילת וו     07.05.0070

                    9.00 ע"ש וא ןוזנייש תרצות 71747 'חי   
      
םגד הטסורינמ םיידי שובייל םח ריווא ןקתמ     07.05.0080
    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: 147460-03   .../116 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     116 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ינופצ םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
ןקתמל תחתמ היילתל רטיל 52 ינבלמ חפ     07.05.0090
KCIRBOB תרצות B-972 םגדמ ריינ תובגמ      

                    4.00 ע"ש וא ןוזנייש י"ע 'חי   
םירזיבאו םינקתמ 50.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../117 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     117 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ינופצ םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
קדוב יושיר לעב סדנהמ יאלמשח תקידב     08.01.0010
תודימע לע חוד תאצוהו תועיסנ ללוכ ךמסומ      
רושיא תוברל םינקתבו למשחה קוחב ןקתמה      

                    2.00 'פמוק .ןקתמל חתמ תנכהל בתכב  
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     08.02.0010
תואספוק תוברל  היומס  הנקתה  מ"מ 61       

                   30.00 )שרדנ םא( הכישמ לבח תוברל , רזע ירמוחו 'חי   
      
רטוק )ףכירמ" (ד"פ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     08.02.0020
תואספוק תוברל  היומס  הנקתה  מ"מ 32       

                   30.00 )שרדנ םא( הכישמ לבח תוברל ,רזע ירמוחו 'חי   
      
רטוק )ףכירמ" (ד"פ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     08.02.0030
תואספוק תוברל  היומס  הנקתה  מ"מ 92       

                   10.00 )שרדנ םא( הכישמ לבח תוברל ,רזע ירמוחו 'חי   
      
רטוק)  ןורירמ" (כ" םידבכ םייטסלפ תורוניצ     08.02.0040
,רזע ירמוחו תואספוק  תוברל  יולג "4/3,      

                   20.00 )שרדנ םא( 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     08.03.0010

                   35.00 לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ 'חי   
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     08.03.0020

                   20.00 לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ 'חי   
      
,מ"מ 71 קמועבו מ"מ 71 בחורב תולעת     08.03.0030
תויולת  וא  הנבמ  לע תועובק קיטסלפמ      

                   20.00 לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ 'חי   
      
מ"מ 06X06 תויטסלפ תולעתל הציחמו סיסב     08.03.0040

                   20.00 מ"מ, 06X021 מ"מ, 06X001 'חי   
םילבכ תולעת 30.80 כ"הס          

      
ת ש ו ח נ  י ל ב כ  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
EERF NEGOLAH(HX2N( גוסמ םילבכ     08.04.0010
םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ 5.1X3 ךתחב      
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      

                   30.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל 'חי   
40.80.50 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 147460-03   .../118 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     118 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ינופצ םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
EERF NEGOLAH(HX2N( גוסמ םילבכ     08.04.0020
םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ 3X5.2 ךתחב      
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס לע      

                   30.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל 'חי   
      
EERF NEGOLAH(HX2N( גוסמ םילבכ     08.04.0030
לע  םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ 3X4 ךתחב      
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      

                   30.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל 'חי   
תשוחנ 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     08.05.0010
    C.V.P םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ  

                   14.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב 'חי   
      
דודיב םע ר"ממ 52 ךתחב תשוחנ יכילומ     08.05.0020
    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     08.06.0010
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     08.07.0010

                    1.00 מ"מ 0001X06X01 תודימב 'חי   
      
יפל הכרעהב ריחמ .הנבמ לש דוסי תוקראה     08.07.0020

                  137.00 ןינבה לש דוסיה תמוק חטש ר"מ ר"מ   
      
ספמ ר"ממ 61 תשוחנ ךילומב הקראה תדוקנ     08.07.0030
וא ,יתכתמ טנמלאל םילאיצנטופה תאוושה      

                    5.00 תינקת הלשו ןגמ תרנצ תוברל ,םימ תרנצל 'חי   
      
תקראהל מ"מ5.3x04 תודימב הדלפ ספ     08.07.0040

                  100.00 .םיכותיר תוברל תוקיציב ןומט,תודוסי 'חי   
      
ןוולגמ לזרבבהקראה תעבטמ ץוח תאיצי     08.07.0050

                    4.00 .םימ תנגומ הבית תוברל מ"מ04x5 'חי   
תורחא תונגהו תוקראה 70.80 כ"הס          

      
      

קובץ: 147460-03   .../119 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     119 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ינופצ םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ז "א מ  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.08.0010

                    6.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
טוויחו םייק למשח חולב םילגעמ ןוימ     08.08.0020

                    5.00 .)הדיחי = לגעמ(שדחמ 'חי   
      
למשח חולב טורח 'ץיוודנס יטלש י"ע טוליש     08.08.0030
תועצמאב רוביח ,המייק תרב הרוצב םייק      

                   10.00 .)הדיחי = לגעמ( םיתינ 'חי   
םיז"אמ 80.80 כ"הס          

      
ר ו א מ ל  ם ר ז  י ק ס פ מ  90.80 ק ר פ  ת ת       
      

                    2.00 ןואנ ןומיס תירונ םע רפמא 61 יבטוק וד ז"מ 'חי  08.09.0010
      
METSYS םגד 01A רואמל דיחי קספמ     08.09.0020
תרצות "הנקסוט" םגד וא "סיווג" תרצותמ      
םאתמ ,הסכמ תוברל ט"הת ע"ש וא "דרובסיוו"      

                    8.00 אספוקו 'חי   
רואמל םרז יקספמ 90.80 כ"הס          

      
ע ק ת  י ת ב  01.80 ק ר פ  ת ת       
      
61 ט"הת הנקתהל םיבכרהב לופכ עקת יתב     08.10.0010

                   10.00 רפמא, 'חי   
      
םגד ,רפמא 61 חיטה לע הנקתהל עקת יתב     08.10.0020

                    1.00 םיעגמ EEC, 3 'חי   
      

                    1.00 רפמא 61 ט"הת הנקתהל יטירב םגד עקת יתב 'חי  08.10.0030
      
METSYS םגד 61A 052V עקת תיב     08.10.0040
םאתמ ,הסכמ תוברל ע"ש וא "סיווג" תרצותמ      

                    2.00 אספוקו 'חי   
עקת יתב 01.80 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א  37.80 ק ר פ  ת ת       
      
"סיווג" תרצות METSYS םגד היזיולטל עקש     08.73.0010

                    1.00 אספוקו םאתמ ,הסכמ תוברל ע"ש וא 'חי   
      

                    1.00 הריבשל תיכוכז םע יתכתמ םורח ןצחל 'חי  08.73.0020
      
תנגומ הביתב רפמא 61x1 "טקפ" םרז קספמ     08.73.0030

                    1.00 .םימ 'חי   
םירזיבא 37.80 כ"הס          

      
      
      
      

קובץ: 147460-03   .../120 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     120 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ינופצ םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ז י ב א  08.80 ק ר פ  ת ת       
      
לע הנקתהל ילמשח םימ דוד תלעפהל ןועש     08.80.0010

                    2.00 .הספוקב דודה דיל ריקה 'חי   
םירזיבא 08.80 כ"הס          

      
ם י ט נ צ ס ר ו ל פ  ה ר ו א ת  י פ ו ג  18.80 ק ר פ  ת ת       
      
םע טוו 82x2 םימ ןגומ יטנצסרולפ הרואת ףוג     08.81.0010
םיקוזיחו 5T הרונ תוברל ינורטקלא קנשמ      
וא טנוברקילופ טייליס שעג תמגוד,הרקתל      

                    1.00 ע"ש 'חי   
      
44PI 41x1 םימ ןגומ יטנצסרולפ הרואת ףוג     08.81.0020
, ,5T הרונ תוברל ינורטקלא קנשמ םע טוו      

                   10.00 .ע"ש וא TLUHREGAF-AUQA 'גודכ 'חי   
      
תמגודכ טאו LP 62 תורונ יתש םע ת"ג     08.81.0030

                    2.00 .טלוהרגפ לש TSUBOR 'חי   
םיטנצסרולפ הרואת יפוג 18.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  28.80 ק ר פ  ת ת       
      
לקינ רבצמו דל תורונ םע יתלכת וד םורח .ת.ג     08.82.0010
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      

                    2.00 .ע"ש 'חי   
      
קזבמ תללוכ תיאמצע DEL םורח תרונמ     08.82.0020
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      

                    3.00 LLEWKCAM 'בח תרצות A4DL XULYX 'חי   
      
4.8 קפסהב מ"ס92 רטוק DEL הרואת ףוג     08.82.0030
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     08.82.0040
לע הנקתה,לכירדאה תריחבל עבצב,טאוו      
DEL 'גודכ הרקת/ריק      

                   10.00 .ע"ש וא TNEGER-תרבח,C-YSAE 'חי   
      
      
      

28.80.50 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../121 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     121 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ינופצ םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
לש,לוגע טאוו DEL 2x3 ינוויכ וד רדנליצ .ת.ג     08.82.0050
ףוגה,ע"ש וא שעג ןאובי,ורטמ םגד GS תרבח      

                   16.00 .ריק לע תינוציח הנקתהל,56PI 'חי   
      
גוסמ לכירדאה תריחב יפל םיעבצב םידל ספ     08.82.0060
    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   
הרואת יפוג 28.80 כ"הס          

      
ר ו א מ  ת ו ד ו ק נ   09.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל יזאפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.90.0010
יכילומ וא/ו HX2N 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      

                   60.00 .הילת וו תוברל,שרדנ 'חי   
רואמ תודוקנ  09.80 כ"הס          

      
ח כ  ת ו ד ו ק נ   29.80 ק ר פ  ת ת       
      
תשוחנ ילבכ היושע תמלשומ עקת תיב תדוקנ     08.92.0010
    3RF/HX2N 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     08.92.0020

                    5.00 ט"הת וא ט"הע הנקתהל 'חי   
      

                    5.00 םימ ןגומ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות 'חי  08.92.0030
חכ תודוקנ  29.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 147460-03   .../122 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     122 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ינופצ םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ס י ר ת ו  ד ו ד  ,ן ג ז מ  ת ו ד ו ק נ  39.80 ק ר פ  ת ת       
י ל מ ש ח       
      
רוניצ תללוכה יעפומ דח ילמשח דודל הדוקנ     08.93.0010
,מ"מ 02 רטוקב וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ      
םידדובמ םיכילומ וא לבכ ,חיטה תחת הנקתה      
/לבכה טוויח ללוכ ר"ממ HX2N5.2x3 ךתחב      
רזבא אלל םלשומ לכה,ויתוצק ינשב םיכילומ      

                    2.00 יפוס 'קנ   
ילמשח סירתו דוד ,ןגזמ תודוקנ 39.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח ינקתמ 80 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../123 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     123 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ינופצ 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     09.01.0010
,םיטרפ יפ לע  .תורקת לעו םיירושימ םיחטש      

                    6.00 .תוינכתו ינכת טרפמ ר"מ   
      
תנוולוגמ תשר ינתיווזב חיטה תוניפ לכ קוזיח     09.01.0020
    MPX תוניפב םג ,ךרואה לכל .יס.יו.יפ  הפוצמ  
תוינכת ,םיטרפ יפ לע ,תויקפואב םגו תויכנא      

                   50.00 .ינכת טרפמו רטמ   
םינפ חיט 10.90 כ"הס          

      
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה תוברל םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     09.02.0010
הבכשו תבכישו תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת      

                   92.00 ןבל טנמצ סיסב לע הזתהב הנוילע ר"מ   
ץוח חיט 20.90 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חיט תודובע 90 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../124 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     124 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ינופצ 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     10.01.0010
8 יבוע מ"ס 02X02 תודימב 11R גרד הקלחה      
לכ ללוכ .לכירדאה רושיאב ןווגו םגדב .מ"מ      
יפ לע םלשומ עוציבל םישורדה םירמוחה      
םוטיא תוברל ינכט טרפמו םיטרפ ,תינכת      

                   40.00 .םיבוטר םירדח ר"מ   
      
דגנ ,אמגוד םע ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0020
8 יבוע מ"ס 02X02 תודימב 11R גרד הקלחה      
לכ ללוכ .לכירדאה רושיאב ןווגו םגדב .מ"מ      
יפ לע םלשומ עוציבל םישורדה םירמוחה      
םוטיא תוברל ינכט טרפמו םיטרפ ,תינכת      

                   15.00 .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     10.02.0010
תוברל ,מ"ס 06/03 תודימב הקימרק/ןלצרופ      
יופיח ללוכ - הקימרק יופיחב םוינימולא תוניפ      
םגד .םיבוטר םירדחב םינפ יפוקשמל הקימרק      

                   50.00 .לכירדאה רושיאב ןווגו ר"מ   
      
אמגוד אלל ןלצרופ טינרג יחיראב תוריק יופיח     10.02.0020
מ"ס 02X02 תודימב 11R גרד הקלחה דגנ      
.לכירדאה רושיאב ןווגו םגדב .מ"מ 8 יבוע      
לע םלשומ עוציבל םישורדה םירמוחה לכ ללוכ      

                   12.00 .ינכט טרפמו םיטרפ ,תינכת יפ ר"מ   
      
אמגוד םע ןלצרופ טינרג יחיראב תוריק יופיח     10.02.0030
8 יבוע מ"ס 02X02 תודימב 11R הקלחה דגנ      
לכ ללוכ ,לכירדא פ"ע ןווגו םגדב .מ"מ      
,תינכת פ"ע םלשומ עוציבל םישורדה םירמוחה      

                   18.00 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     10.03.0010

                    2.00 ילכירדא טרפ רטמ   
םיימורט םיטנמלא 30.01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

קובץ: 147460-03   .../125 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     125 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ינופצ םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ד  ף ו צ י ר  40.01 ק ר פ  ת ת       
      
ץע תוחולב ,ץוח תותיזח -םייכנא תוריק יופיח     10.04.0010
ךתחב ,הנגה תבכשב םיפוצמ CVP םייטטניס      
ןווג ,ע"ש וא "קדלפ" 'בח לש ,מ"מ 041/52 לש      
הכימת 'סנוק ללוכ .לכירדאה תריחב יפ לע      
םירמוחב לפוטמ יניפ ןרוא ץע ידומע היושעה      
תויקפוא תורוקו היצנגרפמיאו הריעב יבכעמ      
םוינמולא יטנמלא וא יניפ ןרוא ץעמ תויכנאו      
רוזביאו ספיליפ ץע יגרב ,לוזרפ ללוכ טרפ פ"ע      

                   15.00 .תוינכתב טרפ יפל ,ךרוצ יפ לע ףסונ ר"מ   
      
םיפוצמ CVP םייטטניס ץע תוחולמ קד תפצר     10.04.0020
לש ,מ"מ 041/52 לש ךתחב ,הנגה תבכשב      
תריחב יפ לע ןווג ,ע"ש וא "קדלפ" 'בח      
ידומע היושעה הכימת 'סנוק ללוכ .לכירדאה      
,יניפ ןרוא ץעמ תויקפוא תורוקו יניפ ןרוא ץע      
לע ףסונ רוזביאו ספיליפ ץע יגרב ,לוזרפ ללוכ      

                  115.00 .תוינכתב טרפ יפל ,ךרוצ יפ ר"מ   
      
תותיזחב C.V.P יטטניס ץע תוחול יופיח     10.04.0030
םישנה יתוריש ןיב הדרפהה ריקבו הנבמה      
יפל הדלפ ידומעו תכתמ 'סנוק ג"ע ,םירבגהו      

                   38.00 .תוינכתב טרפ ר"מ   
קד ףוציר 40.01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../126 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     126 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ינופצ 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     11.01.0010

                   63.00 ע"ש וא "רובמט" לש הקוריה הרדסהמ תובכש ר"מ   
      
ידיציגנופ יטנא ע"ש וא "סקדירטס" עבצ     11.01.0020
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: 147460-03   .../127 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     127 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ינופצ 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     12.01.0010
תודימב תמסוחמ תידודיב ,תיבלח תיכוכז םע      
תמגודכ)ןולחה קבח(5,6,6-מ ונטקיי אלש      

                   35.00 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     12.02.0010
יפל הליסמ ללוכ ,העובצ םוינימולא ליפורפמ      

                   27.00 טרפ ר"מ   
תותשר 20.21 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוינימולא תודובע 21 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../128 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     128 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ינופצ םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ת ו י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  10.91 ק ר פ  ת ת       
י ו פ י ח ו       
      
היושע תולוגרפו םידומעל הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0010
יחפ תוברל . תורוניצו םיעבורמ הדלפ יליפורפ      
לכה . ןוגיע יגרבו םיגרב , ןוגיע יחפ , רשק      
הדלפ יקלח תנגה ללוכ ריחמה . עובצו ןבלוגמ      

                    7.00 . תינמוטיב הזתהב ףוצירה תחתמש ןוט   
      
הריעב בכעמ עבצב העיבצ ןיגב , ל"נל תפסות     19.01.0020

                    0.15 . עבצו ןווליג תתחפהו תוקד 021 ךשמל ןוט   
      
רזחוממ קיטסלפ תוחולב הלוגרפ יופיח     19.01.0030
יפל לכה . לע לטיהב הדידמ קדלפ תמגודכ      

                  150.00 . לכירדאה יטרפ ר"מ   
יופיחו הדלפ תויצקורטסנוק 10.91 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שרח תורגסמ 91 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../129 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     129 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ינופצ םיתוריש הנבמ 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג נ  02 ק ר פ       
      
ת ו ל ו ג ר פ  10.02 ק ר פ  ת ת       
      
סוסיב יבג לע תינכת פ"ע  לצ תלוגרפ יופיח     20.01.1010
םיעובצו םינוולוגמ תכתמ ידומעו      
,ילכירדא טרפ פ"ע הדלפ תייצקורטסנוקו      
היצקורטסנוק טרפ פ"ע תודימו רטוקב      

                  147.00 .)דרפנב ודדמי 'סנוקהו סוסיבה( ר"מ   
      
הנגה תבכשב םיפוצמ CVP תוחולמ"קד"     20.01.1020
,ע"ש וא "קדלפ" המגודכ מ"מ 041/52 ךתחב      
ץע תאשונ היצקורטסנוק .להנמה תריחבל ןווג      
מ"בלפ םירזיבאהו םיגרב ,לפוטמ יניפ ןרוא      

                  130.00 .מ"ס 03 ןוטבה ינפמ הבגומ חטשמה ,613 ר"מ   
תולוגרפ 10.02 כ"הס          

      
ץ ע  ת ו י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  20.02 ק ר פ  ת ת       
      
הנגה תבכשב םיפוצמ C.V.P תוחולמ "קד"     20.02.0010
, ע"ש וא "קדלפ" תמגודכ מ"מ 041/52 ךתחב      
תאשונ היצקורטסנוק . לכירדאה תריחבל ןווג      
ם"בלפ םירזיבאהו םיגרב , לפוטמ יניפ ןרוא ץע      

                  130.00 . מ"ס 03 ןוטבה ינפמ הבגומ חטשמה . 613 ר"מ   
ץע תויצקורטסנוק 20.02 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שרח תורגנ 02 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../130 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     130 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ינופצ 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  10.22 ק ר פ  ת ת       
ת ו ח ל ק מ ו       
      
תודימב םיתורשל תוציחמ תכרעמ     22.01.0010
)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     22.01.0020
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 10.22 כ"הס          

      
ם י צ פ ח  ת ר י מ ש ל  ם י ר ק ו ל  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
לדוגב ע"ש וא ש"להצ תרצות  PDH םירקול     22.02.0010

                   78.00 )ןורא תדיחיל  (מ"ס 16/04/03 'חי   
םיצפח תרימשל םירקול 20.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../131 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     131 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ינופצ 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     27.01.0010
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     27.01.0020
    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     27.01.0030
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     27.01.0040
ףנכ לע הנקתהל 8191 ילארשי ןקת יפל ,מ"ס      

                    2.00 הכנל םיתורש את תלד 'חי   
      

                    2.00 לירקאמ םיכנ יתורש את תלדב הילת יוו גוז 'חי  27.01.0050
םיכנל תוחלקמו םיתוריש 10.72 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיכנל תושיגנ ירודיס 72 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../132 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     132 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

ינופצ 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       
      
ש א  י ו ל י ג  ת ו ד ו ק נ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
ףיפכ יטסלפ רוניצב שא יוליגל הנכה תדוקנ     34.01.0010
הנקתהב מ"מ 32 רטוקב םודא וילאמ הבכ      

                    5.00 .הפישח 'קנ   
שא יוליג תודוקנ 10.43 כ"הס          

      
ם י א ל ג  20.43 ק ר פ  ת ת       
      

                    5.00 יטפוא ורטקלא ןשע יאלג 'חי  34.02.0010
      

                    1.00 םירוזא 4 -הרקב חול 'חי  34.02.0020
      
6 דעל הספוק תוברל CDV42 ילטיגיד ןגייח     34.02.0030

                    1.00 םייונימ 'חי   
םיאלג 20.43 כ"הס          

      
ה נ ק ת ה  י ר ז י ב א  30.43 ק ר פ  ת ת       
      

                    2.00 למשח חול לע יאלג תנקתהל רזבא 'חי  34.03.0010
      

                    2.00 למשח חול לע תירונ תנקתהל רזבא 'חי  34.03.0020
הנקתה ירזיבא 30.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שא יוביכו יוליג 43 כ"הס          
ינופצ םיתוריש הנבמ כ"הס        

קובץ: 147460-03   .../133 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     133 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

בויבל 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       
      
ה נ ב מ ל  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
ה נ ח ת ה       
      

                  150.00 .40.20.10 1 קלח טרפמה יפל חטשה יוקינ ר"מ  01.01.0010
      

                  450.00 . לע לטיה יפל הדידמה . חטשב תיללכ הריפח ק"מ  01.01.0020
      
לכה ,%69 תופיפצל הריפח תיתש קודיה     01.01.0030

                  120.00 .20.40.10 , 10.40.10 1 קלח טרפמה יפל ר"מ   
      

                    3.00 . דוסי תורוקל תולעת תריפח ק"מ  01.01.0040
הנחתה הנבמל רפע תודובע 10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../134 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     134 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

בויבל 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       
      
תויקפוא תופצרל תחתמ הזר ןוטב עצמ     02.01.0010

                  120.00 .תועפושמו ר"מ   
      

                   18.00 .םירבוע תודוסיל תחתמ הזר ןוטב עצמ ר"מ  02.01.0015
      

                    5.00 . דוסי תורוקל תחתמ ךא , ל"נכ ר"מ  02.01.0020
      
ינפ , מ"ס  05 06 יבועב , 04-ב ןוטב ףצרמ     02.01.0030
טרפמה יפל רטפוקילה םע םיקלחומ ןוטב      
זוקינ תקוע דוביע ללוכ ריחמה . דחוימה      

                   75.00 .זוקינ יעופישו ר"מ   
      

                   32.00 .מ"ס 53 יבועב ךא ,ל"נכ ןוטב ףצרמ ר"מ  02.01.0035
      
ןוטב ינפ . מ"ס 52 יבועב ,04-ב ןוטב ףצרמ     02.01.0040

                   45.00 .זוקינל עופישבו , רטפוקילה םע םיקלחומ ר"מ   
      

                    9.00 .04 - ב ןוטב םירבוע תודוסי ק"מ  02.01.0045
      

                    4.00 . 04-ב ןוטב תונותחת דוסי תורוק ק"מ  02.01.0050
      

                    5.00 . מ"ס 02 יבועב , 04-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0060
      

                   22.00 . מ"ס 52 יבועב , 04-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0070
      

                  140.00 . מ"ס 53 יבועב ךא , ל"נכ ק"מ  02.01.0080
      

                    4.00 . 04-ב ןוטב תולדב תורוק ק"מ  02.01.0090
      

                   20.00 . מ"ס 52 יבועב , 04-ב ןוטב תורקת ר"מ  02.01.0100
      

                   30.00 . מ"ס 03 יבועב , 04-ב ןוטב תורקת ר"מ  02.01.0105
      
ןוטב ינפ , מ"ס 52-02 יבועב ךא , ל"נכ     02.01.0110

                    4.00 . זוקינל עופישב םידבועמ ר"מ   
      
,04-ב ןוטב תוגרדמל םיעפושמ םיחטשמ     02.01.0120

                    8.00 . מ"ס 02 יבועב ר"מ   
      
82/71 הגרדמ ךתח , 04-ב , ןוטב ישלושמ     02.01.0130

                   27.00 . ףושח ןוטב תונפד , הקלחהב רמג ,מ"ס רטמ   
      
רמג , 04-ב ןוטב בוטר רובב םיעופיש     02.01.0140

                    6.00 . הקלחהב ק"מ   
      

                    8.00 .3:1 טנמצ טיטמ 6X6 תושלושמ תוקלור רטמ  02.01.0150
      

10.20.60 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../135 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     135 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

בויבל הביאש תנחת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
םיכרואהו םירטקה לכב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0160

                   34.00 . םינוטבה ןויזל ןוט   
ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../136 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     136 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

בויבל הביאש תנחת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ת ו י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
תת םירבוע תודוסיו םיפצרמ תיתחת םוטיא     05.01.0010
תומכב 474SG רמיירפ תחירמ י"ע , םייעקרק      
תועירי לש תובכש 3-ו , ר"מל םרג 003      
םוטיאה תנגה . א"כ מ"מ 5 יבועב תוינמוטיב      
דחוימה טרפמה יפל לכה .יילפ 4 לוט רינב      

                  175.00 05.02. ר"מ   
      
בחורב , דסמ תורוק תיתחת םוטיא ךא , ל"נכ     05.01.0020

                   10.00 . מ"ס 53 דע רטמ   
      
תת ןוטב תורוקו תוריק לש ינוציח םוטיא     05.01.0030
תומכב 474SG רמיירפ תחירמ י"ע םייעקרק      
תועירי לש תובכש 3-ו ר"מל םרג 003      
םוטיאה תנגה . א"כ מ"מ 4 יבועב תוינמוטיב      
יפל לכה . מ"ס 3 יבועב רק לק תקבדהב      

                  340.00 .30.50 דחוימה טרפמה ר"מ   
      
דחוימה טרפמה יפל תורוניצ רבעמ םוטיא     05.01.0040
קיטסמו חפנתמ םימ רצע י"ע תוריקב 40.50      
יפל לכה . ריקה ידיצ ינשמ רוניצה ףקיהב      

                    7.00 . )1( 50.50 דחוימה טרפמה 'חי   
      
הקידב תוברל םיבוטר תורוב םינפ םוטיא     05.01.0050

                  240.00 .70.50 ,60.50 דחוימה טרפמה יפל הפצהב ר"מ   
      
, ריקל הפצר ןיב הקיצי תקספה ירפת םוטיא     05.01.0060

                  120.00 .50.50 דחוימה טרפמה יפל , הרקתל ריק ןיבו רטמ   
      
זוקינ תולעת , תורקת , םיפצרמ ינפ םוטיא     05.01.0070

                  330.00 .80.50 דחוימה טרפמה יפל תוגרדמו ר"מ   
      

                    8.00 .90.50 דחוימה טרפמה יפל תוגג םוטיא ר"מ  05.01.0080
      

                   12.00 . תוקלור םוטיא ךא , ל"נכ רטמ  05.01.0090
ןוטב תויצקורטסנוק םוטיא 10.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../137 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     137 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

בויבל הביאש תנחת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ם י ס כ מ ו  ת ו ק ע מ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
םיירלדומ תוקעמ תנקתהו הקפסא     06.01.0010
הכילה יחטשמ וא תוריק ךרואל ,םוינימולאמ      

                   20.00 םיילאידרו םירשי רטמ   
      
סלגרביפמ  תולעתל  תוכבש תנקתהו הקפסא     06.01.0020
תנעשהל ליפורפ םג ללוכ תונוש תודימב      

                   10.00 טרופמכ ,הכבשה ר"מ   
      
תורש תוגרדמו םיחטשמ תנקתהו הקפסא     06.01.0030
"הקלחה תעינמל ספסוחמ"  403 מ"בלפמ      

                    5.00 .טרופמכ ר"מ   
      

                   10.00 613מ"בלפמ םיסכמ תנקתהו הקפסא ר"מ  06.01.0040
      
מ"מ 5 יבועב מ"בלפ הסכמ תנקתהו הקפסא     06.01.0050
םע ,  ,יסקופא תכרעמב העיבצ םע תוחפל      
תרידח דגנכ חטבואמ  תוידי,תובשותו םיריצ      

                   15.00 .םימ ר"מ   
      

                   10.00 בולכ ללוכ מ"בלפמ םלוס תנקתהו הקפסא רטמ  06.01.0060
םיסכמו תוקעמ 10.60 כ"הס          

      
ת ו נ ו ל ח ו  ת ו ת ל ד  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
תרצותמ 012X08 תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.02.0010
,םיינבלמ םיגגוזמ םירהוצ 2 תלעב ,תרשואמ      
,לוזרפ ,גוגיז ,ץע ןבלמ ללוכ ,06% יולימ םע      
רמג חפ ףוקשמ ,עבצ ,הקיאמרופ יופיצ      

                    2.00 .הנקתהו הקפסא ,רואילופ 'חי   
תונולחו תותלד 20.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../138 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     138 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

בויבל 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       
      
י א ת ו  ת ו ח מ ו ג  ת ו ר י פ ח  10.80 ק ר פ  ת ת       
ה ר ק ב       
      
מ"ס 051 דע קמועב תינדי שושיג תריפח     08.01.0010
םימייק םילבכ יוליג תוברל מ"ס 06 דע בחורבו      
בצמ תרזחהו יקנ לוחב יוסיכ,םנומיסו      

                   20.00 .ותומדקל רטמ   
      
021 קמועבו מ"ס 06 בחורב הלעת תריפח     08.01.0020

                  200.00 מ"ס רטמ   
      
,טלפסאמ םייק שיבכב הלעת תריפחל ןוקית     08.01.0030

                   50.00 םיעצמה ןוקית תוברל ,מ"ס 04 בחורב רטמ   
      
םע תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.01.0040
קוחב שרדנכ י"חח לש הובג חתמ ילבכ      
שושיג תריפח םנוטיב ,םילוורש ללוכ למשחה      
ללוכ 'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועב תינדי      
טרפ יפל לכה תוימרתו תוינכמ תונגה עוצב      

                    5.00 'פמוק .למשחה קוחב שרדנכ תוחיטב יקחרמבו  
      
תודימב םורט ןוטב יושע P סופיט הרקב את     08.01.0050
רובל ילדו רגס,םינגוע ללוכ,מ"ס 18/18/18      
גוסמ  הדלפ תקצימ הסכמה תוברל ,זוקינ      

                    1.00 .984 י"ת יפל 521B 'חי   
הרקב יאתו תוחמוג תוריפח 10.80 כ"הס          

      
ם י ל י ב ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
,8 גרד ,235 י"ת יפל ,חישק יטסלפ רוניצ     08.02.0010

                   35.00 תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 061 רטוקב רטמ   
      
יפל ,5.31 ע.ק.י-E.P.D.H ןליתאילופמ רוניצ     08.02.0020
םע,מ"מ57 רטוקב,למשח ילבכל ,1351 י"ת      
דויצה לכו תופומ תוברל מ"מ 8 הכישמ טוח      

                  400.00 .תוחושבו הריפחב תיעקרק תת הנקתהל רזע רטמ   
      
ןפוד לעב ,)ירושרש( שימג יטסלפ רוניצ     08.02.0030
,מ"מ 57 רטוקב ,9154 י"ת יפל ,הלופכ      

                   20.00 תיעקרק תת הנקתה רטמ   
      
תודימב תצרוחמ 403 מ"בלפמ םילבכ תלעת     08.02.0040

                   20.00 מ"מ 8.0 יבוע , מ"מ 001x06 רטמ   
      
תודימב תצרוחמ 403 מ"בלפמ םילבכ תלעת     08.02.0050

                   50.00 מ"מ 1 יבוע , מ"מ 002x06 רטמ   
      
תודימב תצרוחמ 403 מ"בלפמ םילבכ תלעת     08.02.0060

                   30.00 מ"מ 1 יבוע , מ"מ 003x06 רטמ   
20.80.60 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 147460-03   .../139 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     139 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

בויבל הביאש תנחת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
תודימב תצרוחמ 403 מ"בלפמ םילבכ תלעת     08.02.0070

                   30.00 מ"מ 1 יבוע , מ"מ 004x06 רטמ   
םיליבומ 20.80 כ"הס          

      
ם י כ י ל ו מ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      

                   50.00 ר"ממ 3X5.1 ךתחב 3RF-HX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.03.0010
      
הנקתהל ךכוסמ 3RF-HCX2N סופיטמ לבכ     08.03.0020
םידיגה ,ר"ממ 7X5.1 ךתחב תינוציח      

                  300.00 םירפסוממ רטמ   
      

                   50.00 ר"ממ 3X5.2 ךתחב 3RF-HX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.03.0030
      

                  100.00 ר"ממ 5.2x5 ךתחב 3RF-HX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.03.0040
      

                  150.00 ר"ממ 5X01 ךתחב 3RF-HX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.03.0070
      

                   10.00 ר"ממ 61x5 ךתחב 3RF-HX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.03.0080
      

                  250.00 ר"ממ 4X07 ךתחב 3RF-HX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.03.0090
      

                   70.00 ר"ממ 53 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.03.0100
      

                  250.00 ר"ממ 05 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.03.0110
      

                  150.00 ר"ממ 53 ךתחב רוזשו ףושח תשוחנ ךילומ רטמ  08.03.0120
םיכילומ 30.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל , תובאשמל ישאר למשח חולל הנבמ     08.04.0010
רודימ תגרדב -םייק חולב הריבצ יספל רוביח      
    B2, חטש יפל הדידמ .תוינכותב טרופמה לכו  

                    4.40 .חול תיזח ר"מ   
      
ללוכו דע םרזל יבטוק דח ריעז ת"מאמ     08.04.0020
    1X52A ,51 קותינ רשוכAK  ןקת יפל  

                   25.00 .תוינכותב שרדנכ ןייפוא ,CEI-749 'חי   
      
ללוכו דע םרזל יבטוק דח ריעז ת"מאמ     08.04.0030
    1X04A ,51 קותינ רשוכAK  ןקת יפל  

                   20.00 .תוינכותב שרדנכ ןייפוא ,CEI-749 'חי   
      
קותינ+יבטוק דח וא יבטוק וד ריעז ת"מאמ     08.04.0040
קותינ רשוכ, 2X52A ללוכו דע םרזל )N( ספא      
    51AK 749 ןקת יפל-CEI, שרדנכ ןייפוא  

                   10.00 .תוינכותב 'חי   
40.80.60 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 147460-03   .../140 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     140 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

בויבל הביאש תנחת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
ללוכו דע םרזל יבטוק תלת ריעז ת"מאמ     08.04.0050
    3X52A ,51 קותינ רשוכAK  ןקת יפל  

                    5.00 .תוינכותב שרדנכ ןייפוא ,CEI-749 'חי   
      
הפלק םע למשח חול לע םוריח תקספהל ןצחל     08.04.0060

                    1.00 .56PI ירקמ עגמ תעינמל הפוקש 'חי   
      
ללוכו דע םרזל יבטוק תלת ריעז ת"מאמ     08.04.0070
    3X36A ,51 קותינ רשוכAK  ןקת יפל  

                    1.00 .תוינכותב שרדנכ ןייפוא ,CEI-749 'חי   
      
םע ,2X04A םרזל יבטוק וד תחפ רסממ     08.04.0080
וא סנמיס תרצות ,A גוסמ ,.א.מ 03 תושיגר      

                    4.00 .BBA וא ןר'ג ןלרמ 'חי   
      
םע ,4X04A םרזל יבטוק וד תחפ רסממ     08.04.0090
וא סנמיס תרצות ,A גוסמ ,.א.מ 03 תושיגר      

                    4.00 .BBA וא ןר'ג ןלרמ 'חי   
      
,סמועב קותינל ,יבטוק דח ,ירלודומ םרז קספמ     08.04.0100

                   20.00 .1X52A ללוכו דע םרזל 'חי   
      
1-0-2 םיבצמ םע ףילחמ טקפ םרז קספמ     08.04.0110

                   10.00 .רפמא 61 דע םרזל 'חי   
      
דח ,טקפ גוסמ NID ספב הנקתהל םרז קספמ     08.04.0120

                    1.00 .1X52A ללוכו דע םרזל יבטוק 'חי   
      
יעגמ םע 1X61A םרזל יבטוק דח דעצ רסממ     08.04.0130

                    1.00 .רזע 'חי   
      
הנקתהל מ"מ 22 רטוקב תוירונ תקידבל ןצחל     08.04.0140

                    4.00 .חולה תיזחב 'חי   
      
תורונ םע מ"מ 22 רטוקב חתמ ןומיס תרונמ     08.04.0150

                   15.00 .דליטלומ 'חי   
      
וא BBA לש היהי 4WK לש קפסהב ךר ענתמ     08.04.0160
יפלכ תונגה ,עונמה יפלכ תונגה תוברל ,רדינש      
רחאל ענתמה לש ינוציח ףקועל הנכה ,ענתמה      
,יפרג גצ ,ימינפ IFR רטליפ ,הענתהה תמלשה      
תרושקת סיטרכ םע תרושקת לוקוטורפ      

                    2.00 'פמוק SUBIFORP,ע"ש וא.  
      
      
      
      
      
      

40.80.60 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../141 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     141 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

בויבל הביאש תנחת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
BBA לש היהי 51WK לש קפסהב ךר ענתמ     08.04.0170
תונגה ,עונמה יפלכ תונגה תוברל ,רדינש וא      
ענתמה לש ינוציח ףקועל הנכה ,ענתמה יפלכ      
גצ ,ימינפ IFR רטליפ ,הענתהה תמלשה רחאל      
תרושקת סיטרכ םע תרושקת לוקוטורפ ,יפרג      

                    2.00 'פמוק SUBIFORP,ע"ש וא.  
      
תא ללוכה םדקתמ ילטיגיד הרקבו הנגה רסממ     08.04.0180
תוסינכ 3 ללוכ 001CMU תויצקנופה תיברמ      
SUBIFORP תרושקת ,חתמ תומיגד      
2 הנזה קפס ללוכ הנכות ינוכדעל תורשפאו      

                    4.00 40W/220VAC 24VDC. 'חי   
      

                    2.00 .רפמא 01X3 םרזל MZKP קספמ 'חי  08.04.0190
      

                    4.00 .רפמא 5.2X3 םרזל MZKP קספמ 'חי  08.04.0200
      

                    5.00 .וקסנ לש ימר תמגודכ W9X1 הרואת ףוג 'חי  08.04.0210
      
)C.T( הקספה לילס רובע קספמל תפסות     08.04.0220

                    2.00 .תינכותב בוקנה חתמב 'חי   
      
עגמ וא ,הלקת עגמ רובע קספמל תפסות     08.04.0230

                   30.00 )קתונמ /רבוחמ ( סוטטס 'חי   
      
םרזל יזאפ תלת וא דח ריעז ת"מאמל תפסות     08.04.0240
ותנקתהל תודובע רובע -ללוכ 36A דע 6A -מ      
,טוליש ,טוויח תוברל -חטשב םייק למשח חולב      

                    1.00 .רזע דויצו ,לנפב חתפ תחיתפ 'חי   
      
דע 36A -מ םרזל יטקפמוק קספמל תפסות     08.04.0250
    052A חולב ותנקתהל תודובע רובע -ללוכ  
היצקורטסנוק תוברל -חטשב םייק למשח      
טוליש ,טוויח ,הריבצ יספב תומאתה ,השורד      

                    1.00 .רזע דויצו לנפב חתפ תחיתפ 'חי   
      
3X04 דע םרזל ע"ש וא MZKP גוסמ קספמ     08.04.0260

                    2.00 .תינכותב שרדנה יפל לייוכמ - רפמא 'חי   
      
3X61 דע םרזל ע"ש וא MZKP גוסמ קספמ     08.04.0270

                   14.00 .תינכותב שרדנה יפל לייוכמ - רפמא 'חי   
      
ןייפואל םיאתמ 1X04A םרזל יבטוק דח ןעגמ     08.04.0280
    3CA רזע יעגמ לעב ,תולועפ ןוילימ שולשל  

                    3.00 .םיעגמ 2 לש הברזרו ךרוצה יפל 'חי   
      
םיאתמ 02WK דע קפסהל יבטוק דח ןעגמ     08.04.0290
יעגמ לעב ,תולועפ ןוילימ שולשל 3CA ןייפואל      

                    5.00 .םיעגמ 2 לש הברזרו ךרוצה יפל רזע 'חי   
40.80.60 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 147460-03   .../142 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     142 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

בויבל הביאש תנחת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
שרדנה חתמל ףלשנ גוסמ דוקיפ רסממ     08.04.0300
.םיעגמ 2 לש הברזר םע רזע יעגמו תינכותב      
ןלרמ וא ,BBA וא ,קינכמלט וא ,ןורמוא תרצות      

                   15.00 .ןר'ג 'חי   
      
ינש םע יזאפ תלת )V.N( חתמ רסוח רסממ     08.04.0310
תרצות לויכל תנתינ הייהשה םע רזע יעגמ      

                    1.00 CARLO- GAVAZI. 'חי   
      
SULP-HE   םגד CETAS תרצות דדומ בר     08.04.0320
    031MP וא TENLE םגד TL תרושקית םע  

                    1.00 .036A -ל םרז הנשמ תוברל ,584SR 'חי   
      
ןמזו 08AK -ל 2SSALC בלושמ קרב ןגמ     08.04.0330
תחילשל רזע עגמ םג ללוכ ,SM02/8 הבוגת      
-DEL תרונ -רוטקידניא ןכו היצמרופניא      
.ARKSI וא XINEOHP וא NHED תרצות      

                    1.00 .טקלפמוק ספאו תו זאפ 3 ללוכ 'חי   
      
היצקורטסנוקו "הטנוו" תרצות 8" רטוקב חופמ     08.04.0340

                    8.00 .התנקתהל 'חי   
      

                    4.00 .חולב חופמ תלעפהל טטסומרט 'חי  08.04.0350
      
רצק םרזל BCCM( A04X3( קוצי ת"מאמ     08.04.0360

                    2.00 25kA 'חי   
      
רצק םרזל BCCM( A08X3( קוצי ת"מאמ     08.04.0370

                    1.00 תינורטקלא הנגה םע Ak52 'חי   
      
רצק םרזל BCCM( A001X3( קוצי ת"מאמ     08.04.0380

                    1.00 תינורטקלא הנגה םע Ak04 'חי   
      

                    4.00 A02X3 ןעגמ 'חי  08.04.0390
      

                    4.00 A52X3 ןעגמ 'חי  08.04.0400
      
שא יוליג תזכרל עגמ רובע B655 KSP תדיחי     08.04.0410

                    1.00 .חולב 'חי   
למשח תוחול 40.80 כ"הס          

      
ד ו ס י  ת ו ק ר א ה  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןוולוגמ ינבלמ לזרב תועצמאב ץוח תאיצי     08.05.0010
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   
50.80.60 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 147460-03   .../143 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     143 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

בויבל הביאש תנחת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
מ"מ 4X04 ךתחב תנוולוגמ הדלפ יושע ספ     08.05.0020
ןויזה תדלפל רבוחמו ןוטבה תוקיציב ןמטומה      

                   70.00 תודוסיה לש רטמ   
      
04 קמועו מ"ס 06 רטוקב את ללוכ הקראה     08.05.0030
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      

                    4.00 'פמוק .טלפמוק העיבצו טוליש  ללוכ.  
דוסי תוקראה 50.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש ESPILCE םגד יביטרוקד הרואת ףוג     08.06.0010

                    2.00 .הרקתב/ריק לע הנקתהל ע"ש וא PMALINU 'חי   
      
ספ םגד טאו T 2X82-5  יטנצסראולפ ת"ג     08.06.0020
תרבח תרצות 56PI  םימ ןגומ לופכ יאקירמא      

                    5.00 .ינורטקלא קנשמו תורונ תוברל ע"ש וא שעג 'חי   
      
קזבמ תללוכ תיאמצע DEL םורח תרונמ     08.06.0030
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      

                    2.00 LLEWKCAM 'בח תרצות A4DL XULYX 'חי   
      
LP תרונ םע ריקב עוקש םוינימולא תקיצי ת"ג     08.06.0040
ןוטיב תספוק םע ילדנוו יטנא 56PI טאוו 62      
תרצות KCIRB-I תמגודכ ,LAR 0307 רופא      

                    8.00 .PMALINU 'בח 'חי   
הרואת יפוג 60.80 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
תיטסלפ הביתב ,A61X3 "טקפ" קספמ     08.07.0010
הנגהה תגרדב ,VU ינפב תנגומ ,תניירושמ      

                   12.00 .דמצמ תידי םע ,56PI 'חי   
      
תיטסלפ הביתב ,A36X3 "טקפ" קספמ     08.07.0020
הנגהה תגרדב ,VU ינפב תנגומ ,תניירושמ      

                    2.00 .דמצמ תידי םע ,56PI 'חי   
      
      
      
      
      

70.80.60 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../144 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     144 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

בויבל הביאש תנחת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
רמוחמ םימל המוטא הביתב עקת יתב תדיחי     08.07.0030
,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      

                    4.00 .תיציפק הפלק 'חי   
      
633/009/674 תודימב ןירושמ רטסאילופ דסמ     08.07.0040
למשח חול לש ןוראל ,חתפנ תיזח לנפ םע מ"ס      

                    2.00 'פמוק תינוציח הנקתהב  
      
תודימב ןירושמ רטסאילופ דסמ     08.07.0050
,חתפנ תיזח לנפ םע מ"ס 633/009/6311      

                    2.00 'פמוק למשח חול לש ןוראל  
םירזיבא 70.80 כ"הס          

      
ת ו ד ו ק נ  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
םע היולג/היומס הנקתהל תיזאפ דח חכ תדוקנ     08.08.0010
הנזה( ע"ש וא סיוג וא  ינ'יציטב  תרצות עקש      

                    2.00 .)תחא הדוקנכ םידדמנ םיבכרהל 'קנ   
      

                    2.00 .םימ ןגומ עקש רובע חכ תדוקנל תפסות 'חי  08.08.0020
      
םיעקש ינש לש בכרה רובע חכ תדוקנל תפסות     08.08.0030
וא סיוג וא ינ'יציטב תרצות .היומס הנקתהב      

                    2.00 .ע"ש 'חי   
      
EEC-71 םגד עקש םע תיזאפ תלת חכ תדוקנ     08.08.0040
,5.2X5( HX2N( לבכ ,רפמא 5X61 םרזל      
56PI םימ ןגומ םיאתמ ןוחטיב קספמו תרנצ      

                   10.00 .ע"ש וא ילוזאלפ המגודכ 'קנ   
      
EEC-71 םגד עקש םע תיזאפ תלת חכ תדוקנ     08.08.0050
תרנצ ,6X5( HX2N( לבכ ,רפמא 5X23 םרזל      
'ודכ 56PI םימ ןגומ םיאתמ ןוחטיב קספמו      

                    1.00 .י"ש וא ילוזאלפ 'קנ   
      
תרצות ז"מ םע -היומס הנקתהל רואמל הדוקנ     08.08.0060
וא ףילחמ וא לופכ וא,דיחי  - סיוג  וא  יניצ'יטב      
וא 5.1X3( HX2N( לבכ םע(.םימ ןגומ      
    )5.2X3( HX2N ,  וא )5.1X4(HX2N, וא  
    )5.2X4( HX2N , וא )5.1X5(HX2N, וא  

                   10.00 .ריחמ לדבה אלל -תרנצו 5.2X5( HX2N( 'קנ   
      
      

80.80.60 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../145 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     145 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

בויבל הביאש תנחת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
תוברל- יתכתמ תורש ןקתמל הקראה תדוקנ     08.08.0070
הטעמ םע תשוחנ ר"ממ 01 הקראה ךילומ      
ןקתמל הקראה ספ ןיב- רוניצו .יס.יו.יפ      

                    5.00 .קראומה 'קנ   
      
סופיטמ לבכ ,לצופמ ןגזמל הדוקנ     08.08.0080
    3RF-HX2N 3 ךתחבX4 הנקתה ,ר"ממ  

                    1.00 .היולג/הפוסח/היומס 'קנ   
תודוקנ 80.80 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  90.80 ק ר פ  ת ת       
      
קדוב יושיר לעב סדנהמ יאלמשח תקידב     08.09.0010
תודימע לע חוד תאצוהו תועיסנ ללוכ ךמסומ      
רושיא תוברל םינקתבו למשחה קוחב ןקתמה      

                    2.00 'פמוק .ןקתמל חתמ תנכהל בתכב  
תונוש 90.80 כ"הס          

      
.ס א .י פ .ו י  ת נ ק ת ה  01.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש קפסהב  SPU תדיחי לש הנקתהו הקפסא     08.10.0010
    3WK- תרצות יזאפ דח ERAWREWOP וא  
    TREBEIL 51-ל םירבצמו , סקינורטמג וא  

                    1.00 'פמוק .תוקד  
      
תידיחי  לא  .סא.יפ.וי חולמ םילבכ רוביח     08.10.0020

                    1.00 'פמוק .דרפנב םידדמנה םילבכ  י"ע  .סא.יפ.וי  
      
ןיבל .סא.יפ.ויה ןיב- ידיג בר שימג דוקיפ לבכ     08.10.0030
יפל( )םיכילומ 8( קוחרמ הארתה תדיחי      

                    1.00 ).סא.יפ.וי - ה קפס תייחנה רטמ   
      
לא יאנשהמו יאנשהמ SPU -מ םילבכ רוביח     08.10.0040

                   10.00 'פמוק .דרפנב םידדנה םילבכ י"ע למשח חול  
.סא.יפ.וי תנקתה 01.80 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  11.80 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות ס"כ 3 לצופמ ןגזמ לש הנקתהו הקפסא     08.11.0010
ללוכ ,למשח רדחב הנקתהל ע"ש וא הרטקלא      
םע הרקבל רוביחו,הבינג ינפב הנגה גרוס      

                    1.00 'פמוק .'פמט ששג  
תונוש 11.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

קובץ: 147460-03   .../146 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     146 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

בויבל הביאש תנחת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ק ב  21.80 ק ר פ  ת ת       
      
-הדידמ ינפואבש תושירד יפל יונב הרקב ןורא     08.12.0010
,םיקדהמ תוברל מ"ס )05X002X06( תודימב      
,השירד תמרב םירסממ ,001A חכ יקספמ 2      
,ףוקש ןולח ,ןומיס תורונמ ,טוויח ,זויפ יקדהמ      
םירמוחה לכו ,םינפ תרואת ,םיררוואמ 'חי 2      

                    1.00 'פמוק .ינכטה טרפמב םישורדה דויצהו  
      
MUTNAUQ YTINU םגד  תנכותמ רקב     08.12.0020
    MOCIDOM, 714-7 ואS SNEMEIS וא  
    053V SCINORTINU יוביג םע ,ןורכניס  
ילוקוטורפ ,000,56O/I -ל םיאתמ יתרמוח      
תרושקת      
    )PI/PCT,SUBIFORP,SUBDOM(, הרמוח,  
םיסיטרכה תומכ לכו חכ יקפס ,ימינפ טוויח      
יגולנאו יטרקסיד -םישורדה םיינורטקלאה      
יפל תורקובמה תוכרעמה לכ רובע רקבל      

                    1.00 'פמוק . ץעויה תויחנה יפלו המרגורפ יפל ,תינכות  
      
הרקבה 'עמ לש הרקבו הטילשל IMH תנכות     08.12.0030

                    1.00 'פמוק .תשר תורדגה תוברל ,טקיורפה לכ תרגסמב  
      
,םימה ץעוי תויחנה יפל רקבה תונכית     08.12.0040
תוכרעמה לכו תוינכות ,טרפמב תומרגורפ      
י"ע תונכיתה .הז הזוח זרכמ תרגסמב רשא      

                    1.00 'פמוק .םוחתב החמומ הרקב סדנהמ  
      
לדבה אלל יגולנא /יטרקסיד O/I 23 -ל סיטרכ     08.12.0050
תבשות ,המרגורפ יפל אלמ תונכת ,ריחמ      
.שורדה דויצה לכו תבשותל חכ קפס ,טוויח      
תומכ תלדגה לש הרקמל שמשמ הז סיטרכ      
הז ףיעס .ןימזמה י"ע תובאשמ /תוראבה      
רובע הרקבה חולב שורדה לכ תא םג אטבמ      

                   14.00 .תאזה תפסותה 'חי   
      
ןיבל הרקב חול ןיב ןקתומ הרקב לבכ תדוקנ     08.12.0060
,הרקבה לבכ ללוכה ,םירחא םינכרצו ,חולה      
דויצ לכו ,םיקדהמ ,טוליש ,תווצקב טוויח      

                  160.00 .רזעה 'קנ   
      
ללוכ הקזחאה בשחמב תיפרג הנומת תונכת     08.12.0070

                    6.00 'פמוק .עקר םישרת  
הרקב 21.80 כ"הס          

      
ר ו ד י ש  ת כ ר ע מ  31.80 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 .םיס סיטרכ 'חי  08.13.0010
      
SRPG רדשמל הנטנא לש הנקתהו הקפסא     08.13.0020

                    1.00 'פמוק .טוויחו לבכ תוברל  
31.80.60 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 147460-03   .../147 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     147 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

בויבל הביאש תנחת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
םייקל םאתהב הנכות לש הנקתהו הקפסא     08.13.0030
,תרושקת רקבמ -םינותנ תרושקת רובע חטשב      
הרקב רדח יכסמל דעו תונכת תוברל      

                    1.00 'פמוק .רמת.א.מב  
      
תוברל ,םיתנכותמה םירקבה םע היצרגטניא     08.13.0040

                    1.00 'פמוק .םישורדה םירמוחה לכו תונכת  
      
יפל תוח"ודו םיפרג ,הגוצת ירסמ תביתכ     08.13.0050

                    1.00 'פמוק .םייק טרדנטס יפלו הרקבה ץעוי תושירד  
רודיש תכרעמ 31.80 כ"הס          

      
ר ו ש כ מ  41.80 ק ר פ  ת ת       
      

                    2.00 ינוס הרטלוא סלפמ דמ 'חי  08.14.0010
      
ךרואב ילניגירוא לבכ םע סגא דוקיפ ףוצמ     08.14.0020

                    4.00 שרדנה 'חי   
      
רטוקב יטסלפ רונצ ללוכ ףוצמ תנקתהל ןקתמ     08.14.0030
יקבחב ריקל ןקתומ שרדנה ךרואב מ"ס 05      
תלוקשמ+ ןוליינ טוח+לקנוא+עורז ,מ"בלפ      

                    4.00 טרופמכ לכה ג"ק 5 ןוטב 'חי   
      

                    4.00 רזוח לא םותסש לע ליבגמ קספמ 'חי  08.14.0040
      

                    1.00 4 " רטוקב רונצ לע יטנגמ המירז דמ 'חי  08.14.0050
      

                    1.00 תוכילומ דמ 'חי  08.14.0060
      

                    2.00 רטמונמ 'חי  08.14.0070
רושכמ 41.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../148 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     148 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

בויבל הביאש תנחת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
םינגועו תוכבס ,םיסכמ תובשותל םינתיוז     19.01.0010

                    0.17 . ןוולוגמ לכה .הללצמל ןוט   
      
,םייעוצקמ םיליפורפמ הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0020
לכה .ןוגיע יגרבו םינגוא ,ןוגיע יחפ ,רשק יחפ      

                    0.35 .דחוימה טרפמה יפל עובצו ןוולוגמ ןוט   
הדלפ יליפורפ 10.91 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שרח תורגסמ 91 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../149 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     149 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

בויבל הביאש תנחת 60 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       
      
ש א  י ו ל י ג  ד ו י צ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 תובותכ 297 דעל הרקב חול 'חי  34.01.0010
      
הגוצת ללוכ תיתבותכ תכרעמל הנשמ חול     34.01.0020

                    1.00 תירבעב תירמונ אפלא 'חי   
      

                    1.00 תוירונ 84 תיטפוניס הפמל םאתמ 'חי  34.01.0030
      
6 דעל הספוק תוברל CDV42 ילטיגיד ןגייח     34.01.0040

                    1.00 םייונימ 'חי   
      

                    1.00 מ"ס 04X03 תיטפוניס הפמ 'חי  34.01.0050
      

                    1.00 דיחי םיאלג וקל םיקרב ןוגימ 'חי  34.01.0060
      

                    1.00 םירפוצ / יוביכ יווק 2-ל םיקרב ןוגימ 'חי  34.01.0070
      

                    1.00 םירסממ 8 תואיצי תדיחי 'חי  34.01.0080
      

                    1.00 תוסינכ 8 תדיחי 'חי  34.01.0090
      
הרקב חול לש הצקה תודיחי לכ תטילק     34.01.0100

                    1.00 תובותכ 004 דע יתבותכ 'חי   
שא יוליג דויצ 10.43 כ"הס          

      
ם י א ל ג  20.43 ק ר פ  ת ת       
      

                    5.00 יטפוא ורטקלא ןשע יאלג 'חי  34.02.0010
      

                    1.00 תיתבותכ TUPNI תדיחי 'חי  34.02.0020
      

                    1.00 תיתבותכ TUPTUO תדיחי 'חי  34.02.0030
      

                    2.00 יביטקארטניא הבהל יאלג 'חי  34.02.0040
םיאלג 20.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שא יוביכו יוליג 43 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../150 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     150 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

בויבל הביאש תנחת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר נ צ  י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  75 ק ר פ       
      
ת ר נ צ  י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      

                    2.00 3"/4" רטוק רבעמ 'חי  57.01.0010
      

                    3.00 4" /6" רטוק רבעמ 'חי  57.01.0020
      

                    2.00 ץניא 3 רטוקב 09 הדלפ תשק 'חי  57.01.0030
      

                    4.00 ץניא 4 רטוקב 09 הדלפ תשק 'חי  57.01.0040
      

                    2.00 ץניא 6 רטוקב 54 הדלפ תשק 'חי  57.01.0045
      

                   15.00 ץניא 4 רטוקב הדלפ רונצ רטמ  57.01.0050
      

                    4.00 ץניא 4 רטוקב בויבל רזוח לא םותסש 'חי  57.01.0060
      

                    4.00 ץניא 4 רטוקב זירט ףוגמ 'חי  57.01.0070
      

                    4.00 ץניא 3 רטוקב ןגוא 'חי  57.01.0080
      

                   10.00 ץניא 4 רטוקב ןגוא 'חי  57.01.0090
      

                    1.00 ץניא 4 רטוקב םוטא ןגוא 'חי  57.01.0100
      

                    2.00 ץניא 6 רטוקב ןגוא 'חי  57.01.0105
      

                    2.00 ץניא 2 רטוקב בויבל ריוא םותסש 'חי  57.01.0110
      
תלעהל 403  מ"בלפמ םיליבומ תורוניצ     57.01.0120

                    2.00 לולכמ תובאשמה  
      

                    3.00 ץניא 4 רטוקב ןגועמ רסרד ןגוא רבחמ 'חי  57.01.0130
      

                    4.00 4" רונצל שימג רבחמ 'חי  57.01.0140
      

                    2.00 .מ"מ 8 יבועב הדלפמ הקיני תעבט 'חי  57.01.0150
      

                   10.00 .)הפיטש תורוניצ( 2" הדלפ תרנצ יעטק רטמ  57.01.0160
      

                    2.00 .2" ףוגמ 'חי  57.01.0170
      

                    1.00 .2" רסרד 'חי  57.01.0180
      

                    1.00 .תומלשב שרדנה לכ ללוכ 3" רטוקב בזרמ 'חי  57.01.0190
      

                   10.00 .למשח רדחב ןגזמל זוקינ רוניצ רטמ  57.01.0200
תרנצ ירזיבאו תרנצ 10.75 כ"הס          

      
      

תרנצ ירזיבאו תרנצ 75 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../151 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     151 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

בויבל הביאש תנחת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י נ כ מ ו ר ט ק ל א  ד ו י צ  67 ק ר פ       
      
ד ו י צ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  10.67 ק ר פ  ת ת       
י נ כ מ ו ר ט ק ל א       
      
הנקתהו הקפסאל םיסחיתמ ןלהל םיפיעסה      
תומלשב שרדנה לכ ללוכ טרופמה דויצה לש      
      
ללוכ השבי הנקתהב תיקפוא הלובט הבאשמ     76.01.0010

                    2.00 תומלשב שרדנה לכ 'חי   
      

                    1.00 טרופמכ ןסחד םע בלושמ יכנא ינכמ בוגמ 'חי  76.01.0020
      
ינכמ בוגמ לע דוקיפו הנזהל ימוקמ למשח חול     76.01.0030

                    1.00 'פמוק ןסחד םע בלושמ  
      

                    1.00 'פמוק תומלשב שרדנה לכ ללוכ תוחיר לורטינ ןקתמ 76.01.0040
      

                    2.00 תינוזלח הבאשמ 'חי  76.01.0050
      

                    1.00 לובט לברעמ 'חי  76.01.0060
      

                    2.00 ילרגטניא ףוצמ םג ללוכ תדיינ זוקינ תבאשמ 'חי  76.01.0070
      

                    1.00 'פמוק הפשא תלגעל ףדנמ 76.01.0080
      

                    1.00 תובאשמ רדח רורוויאל חופמ 'חי  76.01.0090
      
ליירונומ ספ לע העסה תינורקו המרה תלגלג     76.01.0100
המרה רשוכל ,תילמשח םילעפומ םיילרגטניא      
דוקפ לבכ,הרסממ - עונש ללוכ ,ג"ק 002      

                    1.00 'פמוק .םינצחל תביתו  
      

                    1.00 מ"ס 05X05 תודימב חתפל ינכמ רגס 'חי  76.01.0110
ינכמורטקלא דויצ תנקתהו הקפסא 10.67 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ינכמורטקלא דויצ 67 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../152 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     152 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

בויבל הביאש תנחת 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  99 ק ר פ       
      
ש פ ש פ ו  י ל מ ש ח  ר ע ש  10.99 ק ר פ  ת ת       
      
שפשפו ילמשח הזזה רעש תנקתהו הקפסא     99.01.0010

                    1.00 'פמוק .טרופמכ  
שפשפו ילמשח רעש 10.99 כ"הס          

      
ט ו ל י ש  20.99 ק ר פ  ת ת       
      
הביאשה תנחתל הסינכ טלש תנקתהו הקפסא     99.02.0010

                    1.00 'פמוק טרופמכ  
      

                    6.00 'פמוק הרהזא טלש תנקתהו הקפסא 99.02.0020
טוליש 20.99 כ"הס          

      
ה פ ש א  ת ל ג ע  30.99 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 רטיל 0011 חפנב הפשא תלגע תבצהו הקפסא 'חי  99.03.0010
הפשא תלגע 30.99 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונוש 99 כ"הס          
בויבל הביאש תנחת כ"הס        

קובץ: 147460-03   .../153 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     153 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

זוקינל הביאש תנחת 70 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ע צ מ ו  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     01.01.0010

                   50.00 01.02.04. ר"מ   
      
הנחתה תורוב רובע 'מ 5.5 - כ קמועב הריפח     01.01.0020
הדידמה .ךרוצה תדימב םוהת ימ קוליס ללוכ      

                  100.00 . לע לטיה יפל ק"מ   
      
.דומ %69 תופיפצל הריפחה תיתש קודיה     01.01.0030
1 קלח טרפמה יפל לכה ,  ה.ו.ט.ש.א.א      

                   50.00 01.04.01 , 01.04.02. ר"מ   
      
תופיפצל קדוהמ מ"ס 02 יבועב 'א גוס עצמ     01.01.0040

                    8.00 .%89 לש ק"מ   
תורובל רפע תודובע 10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיעצמו רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../154 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     154 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

זוקינל הביאש תנחת 70 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  02.01.0010
      
ןוטב ינפ ,מ"ס 02 יבועב 03 - ב ןוטב ףצרמ     02.01.0020
,דחוימה טרפמה יפל רטפוקילה םע םיקלחומ      
י"פע( זוקינ יעופישו זוקינ תקוע דוביע ללוכ      

                   30.00 .)דבלב להנמה תארוה ר"מ   
ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../155 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     155 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

זוקינל הביאש תנחת 70 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     03.01.0010
,'מ 0.6 -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     03.01.0020
:ללוכ 'מ h(5.1x1.2x0.3( לדוגב ינבלמ ימורט      
,הקעמ םע הדירי םלוס ,הטסורינמ םיסכמ      
,תרנצ רוביחל תונכה ,ךומיתו קוזיח ירזיבא      
הבכרהל םלשומ לכה ץוחו םינפ יתשורח םוטיא      

                    1.00 'פמוק .הניקת  
םיפוגמ אתו הביאש את 10.30 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../156 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     156 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

זוקינל הביאש 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       
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
דוקיפ,הטילשו הלעפה,הנזהל למשח חול     08.01.0010
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     08.01.0020
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   
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     08.02.0010
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     08.02.0020
ןויזה תדלפל רבוחמו ןוטבה תוקיציב ןמטומה      

                   70.00 תודוסיה לש רטמ   
      
05 ךתחב ךילומ םע הדורטקלאל הקראה     08.02.0030
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: 147460-03   .../157 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     157 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

זוקינל הביאש תנחת 70 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     44.01.0010
ללוכ ,ע"ש וא תותשר הדוהי תרצותמ "תורדש"      
רדגל םיאתמ 'מ 2.1 בחורב םדא תסינכ ראש      
לש םיטרפ יפל רדג ידומעל תודוסי תוברל      

                   30.00 .ןרציה רטמ   
תשר רדג 10.44 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רודיג 44 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../158 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     158 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

זוקינל הביאש תנחת 70 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       
      
EPDH ןליתאילופ תורוניצמ ץחל וק תחנה     57.01.0010
    001-EP, 11-RDS מ"מ 082 רטוקב 61 גרד,  
תטישב תרנצ רוביח ירזיבא ללוכ ,קמוע לכבו      
םיקוזיח ,תויופעתסה ,םירמוח ,םינפ ךותיר      

                  150.00 .םינגואו רטמ   
      
אתל מ"מ 082 ןליתאילופמ הקינס וק רוביח     57.01.0020
ןפודב חתפ חודיק ללוכ היגרנא תריבשל ןוטב      
03-ב ןוטב י"ע חתפ תמיתסו ןגמ ירמוח ,אתה      

                    1.00 'פמוק .רוניצה רוביח רחאל  
זוקינ תקינס יווק 10.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תרנצ יווק 75 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../159 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     159 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

זוקינל הביאש תנחת 70 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     76.01.0010
    26 NOSAGEV ץחל רמתמ ללוכ ע"ש וא  

                    1.00 'פמוק am02 סלפמ יפוצמ( םיפצ םיעגמ 4 -ו(.  
      
הלובט הבאשמ תבכרהו הלבוה ,הקפסא     76.01.0020
:ללוכ ט"ווק 03/'מ 03/ש"קמ 022 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     76.02.0010
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          
זוקינל הביאש תנחת כ"הס        

קובץ: 147460-03   .../160 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     160 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ כ ה  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       
      
תירוכסיא רדג - הדובעה חטש דודיבו רודיג     01.01.0020
ןולמ יתב ןיב לגר יכלוה ירבעמל 'מ 0.2 הבוגב      

                  200.00 ףוחל רטמ   
      
הבוגב תירוכסיא רדג לש שדח םוקימל הזזה     01.01.0025

                  150.00 .'מ 0.2 רטמ   
      
ןולמה יתב ןיב לגר יכלוה ירבעמל החטבא שיא     01.01.0030

                  300.00 .ףוחל ע"י   
      
תומייק תויעקרק-תת תויתשת רותיאו שושיג     01.01.0040
,היקשה ,ןיחלוק ,זוקינ ,בויב ,םימ תרנצ תוברל      
למשח ילבכ ,הלפשה ימ ,תחלמתו חלמ ימ      

                    1.00 'פמוק . 'דכו ,תוכרעמל םיאתו תוחוש ,תרושקתו  
      
דדמנה םעזג ףקיהש םיצע תריקעו תתירכ     01.01.0050
06 דע וניה עקרקה ינפ לעמ 'מ 0.1 הבוגב      
שוג תאצוה ללוכ ,'מ 0.6 דע םהבוגו מ"ס      

                   10.00 .םישרושה 'חי   
םיקוריפו הנכה תודובע 10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הנכה תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../161 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     161 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 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 ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת ל  ת ו נ כ ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
05 רטוקב 5.31 ע.ק.י גוסמ ןליטאילופ רוניצ     08.01.0005
תוברל מ"מ 8 ןוליינ הכישמ טוח םע מ"מ      

                 1500.00 .תוחושבו הריפחב חנומ ,רזע דויצ לכו ,תופומ רטמ   
      
57 רטוקב 5.31 ע.ק.י גוסמ ןליטאילופ רוניצ     08.01.0010
תוברל מ"מ 8 ןוליינ הכישמ טוח םע מ"מ      

                 2250.00 .תוחושבו הריפחב חנומ ,רזע דויצ לכו ,תופומ רטמ   
      
011 רטוקב םינק 4 דע תחנהל הלעת תריפח     08.01.0015
טוח תוברל חישק CVP -מ )4"( מ"מ      
דופיר ללוכ מ"ס 09 דע קמועב שרדנכ הכישמ      

                 4000.00 .ינקית ןומיס טרסו לוח רטמ   
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תיצחל לוורש     08.01.0020
ןומיס  מ"מ 5.3 ןפוד יבועב  מ"מ 011 רטוק      
טרסו לוורשה תווצקב יעקרק לע אמייק רב      

                  500.00 . ינקת ןומיס רטמ   
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0030
ללוכ, מ"מ 7.7 ןפוד יבוע "6" מ"מ 061 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      

                  500.00 .הכרדמה רטמ   
      
חישק יס.יו.יפ רוניצמ שיבכ תייצחל לוורש     08.01.0040
ללוכ,מ"מ 7.7 ןפוד יבוע "8"  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      

                  500.00 .הכרדמה רטמ   
      
ןליתאילופ הלק תרנצ לש ריקל וא דומעל הילע     08.01.0050
וא 11 .ע.ק.י גוסמ  'מ 57  דע מ"מ 04 רטוקב      
קוזיח , הכישמ יטוח תוברל 5.31 .ע.ק.י      
יתלב םייתכתמ םידנב י"ע ריקל  דומעל תרנצה      
טוליש ,םוטיא ללוכ הגמוא תולש וא םידילחמ      
טרפמו טרפ יפל חקפמה ןוצר תועיבשל לכה      

                  500.00 רפמו יללכה קזב רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0060
,984 י"ת יפל 052C ןיממ הסכמו הרקית רובע      
תקיציב עובט תימוקמה תושרה למס ללוכ      

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

10.80.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../162 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     162 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
רזבואמ ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.01.0070
,גרס , מ"ס 021 הלתמ יספ 2 םינגוע 3 ללוכ      
דמועה לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו      
יללכה קזב טרפמ יפל הדובעה קזב חוקיפב      
רתאב חקפמה תויחנהו 2701 ,0701 םיקרפ      
מ"ס 791/18/151 תודימב A1  גוסמ אתה      
קזב בותיכ םע יטרדנטס יתכרדמ  הסכמ ללוכ      

                    2.00 'פמוק .תושרה למסו  
      
רזבואמ ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.01.0080
,גרס , מ"ס 021 הלתמ יספ 2 םינגוע 3 ללוכ      
דמועה לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו      
יללכה קזב טרפמ יפל הדובעה קזב חוקיפב      
רתאב חקפמה תויחנהו 2701 ,0701 םיקרפ      
מ"ס 312/761/511 תודימב A2  גוסמ אתה      

                   10.00 'פמוק דנטס יתכרדמ  הסכמ ללוכ  
      
רזבואמ ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.01.0090
,גרס , מ"ס 021 הלתמ יספ 4 םינגוע 5 ללוכ      
דמועה לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו      
יללכה קזב טרפמ יפל הדובעה קזב חוקיפב      
רתאב חקפמה תויחנהו 2701 ,0701 םיקרפ      
מ"ס 352/441/422 תודימב A52  גוסמ אתה      
קזב בותיכ םע יטרדנטס יתכרדמ  הסכמ ללוכ      

                    2.00 'פמוק .תושארה למסו  
      
ןוטבו קזב את לש הבחרהו הינבו הריפח     08.01.0100
הלתמ יספ 4 םינגוע 5 ללוכ רזבואמ ימורט      
ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו ,גרס , מ"ס 021      
יפל הדובעה קזב חוקיפב דמועה לעפממ      
2701 ,0701 םיקרפ יללכה קזב טרפמ      
A52  גוסמ אתה רתאב חקפמה תויחנהו      
הסכמ ללוכ  מ"ס 352/441/422 תודימב      
בותיכ םע יטרדנטס יתכרדמ,אתה לכל הרקתו      

                   10.00 'פמוק .תושארה למסו קזב  
      
םיידיב םילבכ תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.01.0110
4" לש םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס  001 קמועב      
תומייק תוכרעמל תוברקתה וא תובלטצהב       

                 1500.00 .למשחה קוח תושירדב דומעל ידכ תורחא רטמ   
      
תולעתב 03 - ב גוסמ ןיוזמ יתלב ןוטב תקיצי     08.01.0115
,זוקינ תולעתל השיג יחטשמ שיבכ תויצח      
ןתינ אלש םידודר םירוזאב תרנצ לע הנגה      
יפל לכה ,מ"ס 08 - ל רבעמ קומע רופחל      
םימה סלפמש המ יפלו רתאב חקפמה תויחנה      

                  200.00 .רשפאמ ק"מ   
      
      

10.80.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../163 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     163 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
תורוניצל וא\ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.01.0120
יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב      
יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפחו      
בחורו מ"ס 001 דע קמועב הלעתה .המדא      

                 4000.00 .מ"ס 06-04 רטמ   
      
םילבכ וא תרנצל הלעת לש הביצח וא הריפח     08.01.0130
ריבעמ( לושכמ חתמ וא לעמ עקרקה יגוס לכ      
)...וכו זג,קלד תרנצ םימ תרנצ ,קזב וק ,םימ      
תחנהל ,לושכמה לש ובחורל מ"ס 04 בחורב      
תנגהל ןוטב תקיצי ללוכ תירושרש תרנצ      
יקחרמבו טלפמוק ,תוינכותל םאתהב תרנצה      

                  500.00 'פמוק .למשחה קוחב שרדנכ תוחיטב  
      
יקנ תונויד לוחב  הריפח יולימ רובע תפסות     08.01.0140
וא שיבכ  תויצחב מ"ס 02 לש תובכשב הפונמו      
דע היוור הבטרהבו רקובמ קודהב תוכרדמב      

                 1000.00 .89% לש תופיפצ תלבקל ק"מ   
      
הריפחה תקמעה לש מ"ס 02 לכ רובע תפסות     08.01.0150
הקמעה רובע תפסותה םלושת(.הביצחה וא/ו      

                 2000.00 .)דבלב רטמ   
      
06-04 בחורב שיבכ ,ליבש\הכרדמ תחיתפ     08.01.0160
תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו מ"ס      
תובכשב הלעתה יולימו הביצח ללוכ תורוניצ      
ןוקית ,חקפמה תויחנה יפל עצמה      
ללוכ ותומדקל בצמה תרזחהו ליבש/הכרדמה      

                  500.00 .שיבכה ןנכתמ תויחנה יפל ,טלפסא וא ףוציר רטמ   
      
ללוכ תורוניצ תחנה ךרוצל םייק שיבכ תחיתפ     08.01.0170
שיבכה ןוקית ,  הלעתה  יולימו הביצח/הריפח      
רב ןומיס תוברל . ותומדקל בצמה תרזחהו      

                 1000.00 . עוציב טרפ יפל.םילוורשה תווצק לש אמייק רטמ   
      
סיסבב הנקתהל 'מ 5.8 הבוגב קורי ץע דומע     08.01.0180
למשחה ירוביח לכ תוברל ינמזה ןוטבה      

                    5.00 'פמוק .סנפהו עורזה רוביחו םישרדנה  
      
תביצח ללוכ  רמ"מ 05 רטוקב לופכ הדלפ ןגוע     08.01.0190
ראש לכו ןומיס  ,קוזיח ,ןדא ,יוסיכ ,רוב      

                    5.00 'פמוק .הנקתהל  םישורדה  םירזיבאהו תודובע  
      
      
      
      
      
      
      

10.80.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../164 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     164 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
רזבואמ ימורט ןוטבו קזב את לש הינבו הריפח     08.01.0200
,גרס , מ"ס 021 הלתמ יספ 2 םינגוע 3 ללוכ      
דמועה לעפממ ושכרי םיבוגה זוקינ רובל ילדו      
OHT טרפמ יפל הדובעה TOH חוקיפב      
3H  גוסמ אתה  רתאב חקפמה תויחנהו      
הסכמ ללוכ  מ"ס 791/18/151 תודימב      

                    8.00 'פמוק דנטס יתכרדמ  
      
קזב טרפמ יפל לדוגו גוס לכמ קזב יאת יוקנ     08.01.0210

                   10.00 .רתאב חקפמה  תויחנהו 9701 קרפ יללכה רטמ   
תרושקת תויתשתל תונכה 10.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת ל  ת ו נ כ ה  20.80 ק ר פ  ת ת       
ה ר ו א ת ו       
      
,CEA 'בח לש 3Q םגד  ץוח תרואתל סנפ     08.02.0005
עבצב ,W06 לש קפסהב םידל 63 םע      
הנקתהל ,חטשב םימייקה םידומע עבצל ההז      

                    5.00 'פמוק .עבורמ ליפורפ דומע שאר לע  
      
,CEA 'בח לש 5Q םגד  ץוח תרואתל סנפ     08.02.0010
עבצל ההז עבצב ,W98 דע לש קפסהב       
שאר לע הנקתהל ,חטשב םימייקה םידומע      

                   66.00 'פמוק .עבורמ ליפורפ דומע  
      
,CEA 'בח לש 5Q םגד  ץוח תרואתל סנפ     08.02.0020
עבצל ההז עבצב ,W931 דע לש קפסהב      
שאר לע הנקתהל ,חטשב םימייקה םידומע      

                   66.00 'פמוק .עבורמ ליפורפ דומע  
      
וא ג"לנ גוס תחא הרונ ללוכ  ץוח תרואתל סנפ     08.02.0030
'בח לש NOIRO םגד - טוו 004 דיילה  לטמ      

                    3.00 'פמוק .ע"ש וא דע רוא  
      
.רטמ 01 הבוג  הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.02.0040
ההז עבצב,חטשב םייקה תמגודכ  דומעה      
םיביזורוק םיאנתל םאתומה חטשב םייקל      

                  110.00 'פמוק .תימי הריוואו  
      
קוצי ןוטבמ היונב ח"ח לש םילבכל הרקב את     08.02.0050
קמועב מ"ס 021X021 תודימב םיקולבמ וא      
גוסמ הסכמו הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 001      
עובט י"חח למס ללוכ טלפמוק )ןוט-52( דבכ      

                    3.00 'פמוק .הקיציב  
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.0060

                 2750.00 .ר"ממ 61X5 ךתחב  YX2Nגוסמ  )EPLX( רטמ   
      

20.80.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../165 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     165 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.0070

                  500.00 .ר"ממ 52X5 ךתחב  YX2Nגוסמ  )EPLX( רטמ   
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.0080

                  500.00 .ר"ממ 53X5 ךתחב  YX2Nגוסמ  )EPLX( רטמ   
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.02.0090
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

                 4000.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
הבכו ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     08.02.0100
ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ      
םע א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
תורונ 1 ל דעוימ)דחא לודומ לעב(  ספא קותינ      
י"ת  יפל םיעבצב  םיקדהמ טוו 004 - 07 לש      

                  150.00 'פמוק .ספ לע םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ  
      
חישק .יס.יו.יפ רוניצמ לוורש לש דבלב החנה     08.02.0110
תרבח לש םילבכ רובע הנכומ הריפחב      
ללוכ .ץניא 8 לש רטוקב רוניצה .למשחה      
הכישמ  טוח ,למשח 'בח ינסחממ הלבוה      
80 טרפמ יפל .ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8ןוליינמ      

                 1000.00 .טרפ יפל 62080 ףיעס רטמ   
      

                  100.00 .מ"מ 69.3 ןפוד יבוע 8" הדלפמ רוניצ רטמ  08.02.0120
      
םע תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב     08.02.0130
קוחב שרדנכ י"חח לש הובג חתמ ילבכ      
שושיג תריפח םנוטיב ,םילוורש ללוכ למשחה      
ללוכ 'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועב תינדי      
טרפ יפל לכה תוימרתו תוינכמ תונגה עוצב      

                   10.00 'פמוק .למשחה קוחב שרדנכ תוחיטב יקחרמבו  
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.02.0140
    )EPLX(  גוסמ  YX2N 4 ךתחבX5 ר"ממ  

                  500.00 .ל"נכ רטמ   
      
תרבח לש תשר רליפל הרוקמ ןוטבמ תחמוג     08.02.0150
הבוג מ"ס 552 םינפ בחור : תודימב למשח      
05 קמוע מ"ס 522 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      

                    4.00 'פמוק .סוליפו סוסיב ןויז הביצח/הריפח ללוכ ,מ"ס  
      
מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     08.02.0160
ללוכ הביצח\הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו      
גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      
    521B  את דועי טוליש ללוכ 984 י"ת יפל  
עובט תימוקמה תושרה למס ללוכ ,תרוקיבה      
51 םוינימולא תיקסיפ ג"ע הסכמה תקיציב      

                   20.00 'פמוק .רטוק מ"ס  
20.80.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 147460-03   .../166 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     166 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
)EPLX( סופיט יעקרק תת יטסלופמרט לבכ     08.02.0170
    YX2N וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
אל ריחמה ר"ממ 5.2X3 ךתחב לבכ .הייזכרמל      

                 2000.00 רוניצ ללוכ רטמ   
      
5.2 דעו 'מ   1- מ  ךרואב תועורז לש  העיבצ     08.02.0180

                  160.00 'פמוק .תועבורמ וא תושלושמ תולופכ תודיחי. 'מ  
      
היושע 'מ 3 קמועב תיכנא הקראה תדורטקלא     08.02.0190
טוממ דחא לכ  'מ  5.1 לש ךרואב םיקלח ינשמ      
רבחמ ללוכ תשוחנ הפוצמ רטוק מ"מ 91 הדלפ      
קדהמללוכ הרדחה שאר  ,הקיפד  שאר  ,      
ןיב רשגמ מ"מ 53 ףושח תשוחנ דיגו תעבט      
תוברל הקראהל שרדנה ןקתמל  הדורטקלאה      

                    8.00 'פמוק ב מ"ס 06 רטוקב ימורט ןוטב את  
      
תסמ יפלכ הקראהה תודגנתה ךרע תקידב     08.02.0200
דוסיה  תקראה ללוכ ,ןקתמה ביבס המדאה      
יפלו ךרוצה יפל לכה הקראהה תודורטקלאו      
י"ע עצובת  הקידבה  ,למשחה קוח תשירד      
קדוב סדנהמ יאלמשח יושיר לעב סדנהמ      
קזב חקפמל , ןלבקל ח"וד תאצוהו ךמסומ      
הקראהה תודגנתה ךרע יבגל ןנכתמלו ןימזמל      

                    8.00 'פמוק יפכ  
      
דוסי ללוכ רואמל רפמא 08X3 ל היזכרמ     08.02.0210

                    1.00 'פמוק .ל"נכ  ןיירושמ רטסאילופ ןוראו ןוטבמ  
      
מ"ס 06-04 בחורב ליבש\הכרדמ תחיתפ     08.02.0220
תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
יפל עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח ללוכ      
תרזחהו ליבש/הכרדמה ןוקית ,חקפמה תויחנה      
יפל ,טלפסא וא ףוציר ללוכ ותומדקל בצמה      

                 1000.00 .שיבכה ןנכתמ תויחנה רטמ   
      
ללוכ ותומדקל בצמה תרזחהו םייק שיבכ תיצח     08.02.0230
ןנכתמ יפל שיבכה ןוקית ,טלפסאה רוסינ      

                 1000.00 . שיבכה רטמ   
      
ללוכ ותומדקל בצמה תרזחהו םייק שיבכ תיצח     08.02.0240
ןנכתמ יפל שיבכה ןוקית ,טלפסאה רוסינ      

                 1000.00 . שיבכה רטמ   
      

                  160.00 'פמוק . מ"ס  051 ךרואב הדיחי עורז 08.02.0250
      
לוורש רובע, דומעל ןוטב דוסי ריחמל תפסות     08.02.0260
הקראה דיג תלחשהל ףסונ לוורשו לבכל ףסונ      

                  150.00 'פמוק .מ"מ 63 רטוקב דבכ ףיפכ רוניצמ  
      

20.80.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../167 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     167 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
ןוטבמ קוצי 'מ 01-9 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.02.0270
תקראה ללוכ ,מ"ס 061/08/08 תודימב  03-ב      

                  150.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי  
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.02.0280
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      
ותלחשהל מ"ס 63 לוורש ללוכ םידומעל הרידח      

                 4500.00 .וכותיח אלל ולופיק י"ע דומעה לא רטמ   
      
תרוצב( ינמז ץע דומעל יעקרק לע דיינ דוסי     08.02.0290
001X001X001 תודימב )ןוטב תיבוק      
יפל המרה תוינזואו ןויז ילזרב ללוכ  03-בןוטב      
רוניצ תובר ילבכל רבעמ ילוורש ללוכ טרפ      
רובע ,ץע דומע תסנכהל תוחפל 01" תכתמ      

                   20.00 'פמוק .סוליפו  הבצה ,הלבוה ללוכ תינמז קזב תרנצ  
      
ידומע תנקתהל ותשמשהו םייק דוסי יוליג     08.02.0300

                   20.00 'פמוק .רואמ  
      
רטוקב ןוטב תחוש תללוכה הקראה תדורטקלא     08.02.0310
521B ןוטיבמ הסכימ םע 06 קמועב מ"ס 04      
רטוקב ןוולוגמ הדלפ טומ תוברל .984 י"ת יפל      
05 תשוחנ ךילומו  ,רטמ 3  קמועב מ"מ 91      
ןיבל הדורטקלאה ןיב רוביחל תשוחנ ר"ממ      
ךילומה( .תיליע תשרב הקראה וא ספא ליית      

                    8.00 'פמוק .רוחש CVP הטעמ םע  
      
דויצה תרבעהו םייק הרואת הדש קוריפ     08.02.0320

                   50.00 .תימוקמה תושרה וא ןלבקה ינסחמל קרופמה 'חי   
      
'מ 01 דע הבוגב עבורמ דומע לש העיבצ     08.02.0330

                  150.00 'פמוק . חטשב םייקה תמגודכ עבצב  
      
עבצו תנוולגמ הדלפ לע,העיבצ רובע תפסות     08.02.0340
לקופא טרפמ יפל תימי הריואל םאתומה      
העיבצה.רונתב העיבצ לש א"מ 1 ל ריחמה      
םייקה תמגודכ עבצה.רוהט רטסאילופב      
לקופא טרפמו )11 טרפמ יפל העיבצה(.חטשב      
םינש 5 ךשמל תוירחא תדועת תלבק תוברל      

                 1500.00 .העיבצה לעפמ םעטמ.העיבצה לע רטמ   
      
ללוכ םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.02.0350
עקרקהמ ותפילש דוסיה ביבסמ הביצח הריפח      
ךות מ"ס 02 לש תובכשב רוב תמיתס תוברל      
.89% לש תופיפצל  דע  הבטרהב קודיה      
הרויש םוקמל ןוטבה דוסי תלבוהו      

                   10.00 'פמוק .טלפסא וא  ףוציר ינוקית  תוברל.חקפמה  
      
      

20.80.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../168 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     168 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
יפל ,םילגד 2  הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.02.0360
התואמ רצוימ  555080 ףיעס  80  טרפמ      

                  135.00 'פמוק .טרפ יפל לכה דומעה ומכ תכתמ  
      
ידומעב  דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.02.0370
רשאו העונת יא  ,םיפצש תוגורעב  רואמ      
תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב      
תויחנה יפל עבורמ וא לוגע  היהי יוסכה .      
דומעה  עבצב  רונתב  עבצו ףונה לכירדא      
ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ תא תוסכל בייח  יוסכה      

                   50.00 'פמוק .דוסיה ינפ לעמ םהבוג  
      
הריפח ללוכ רטמ 01 הבוגב )קורי(  ץע דומע     08.02.0380
תביצח ,הריפחה יולימ ,דוסיה רוב תביצחו      
לכ  רופסימ  ללוכ,טולישו קוזיח  ,דומעה      
תכתממ תורפס  י"ע  םישדחה םידומעה      
רדג תרואת רובע ל"נה .דומעל תודמצומ      

                   15.00 'פמוק .תינמז הרואת וא/וםיירפכ םיבושיל ןוחטב  
      
דוסי תביצח ללוכ םייק דומעל תורבחתיה     08.02.0390
םילוורש תסנכה רחאל הביצחה ןוקיתו ןוטבה      

                    5.00 'פמוק .חוקיפה תשירד יפל ת"ממ תפסות ללוכ  
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.02.0400
ןתמו למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

                   10.00 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה  
      
תולעה ,תוחפל 'מ 51 דע הבוגל ףונמ תדובע     08.02.0410

                   10.00 .הדובע םוי יפל 'חי   
      
תרואתל תמייק רואמ תיזכרמל תורבחתה     08.02.0420
ןכ ומכ ,טוויחבו  חולב םייוניש תוברל ןוחטב      
תפסוה וא םימוגפ םיטנמלא תפלחהו טולישב      

                    2.00 'פמוק . השירד יפל.טלפמוק לכה םישדח  
      
תרצות קבד םע םוחב ץווכתמ לוורשמ הפומ     08.02.0430
    E3 52 ךתחב ךומנ לבכל ע"ש ואX4 ,  
    61+52X3 , 52X5 61+53 - דעX4  םוינמולא  

                   10.00 'פמוק .תשוחנ וא  
הרואתו למשח תויתשתל תונכה 20.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../169 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     169 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו ב ל ת ש מ  ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
הטקש הנייס םגד  תבלתשמ ןבאב ףוציר     40.01.0010
,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות 03/03/7  לדוגב      

                 3600.00 .לוחו הדובע ,הקפסא ללוכ ,רופא ןווגב ר"מ   
      
רופא ןווגב הטקש הנייס םגד תבלתשמ ןבא     40.01.0020
ע"ש וא ןייטשרקא תרצות 51/02/6 םילדגב      

                  300.00 טרפ יפל ר"מ   
      
רופא ןווגב הטקש הנייס םגד תבלתשמ ןבא     40.01.0030
ע"ש וא ןייטשרקא תרצות 51/51/6 םילדגב      

                 1100.00 טרפ יפל ר"מ   
      
םגד 7/51/51 תיעוביר תבלתשמ ןבא ףוציר     40.01.0040
ע"ש וא ןייטשרקא תרצות רופא ןווגב הנייס      
שיבכ תלייטב םיביתנ ןיב העונת יאבו תורכיכב      

                 2850.00 .תונולמה ר"מ   
תובלתשמ םינבאב ףוציר 10.04 כ"הס          

      
ם ו ח י ת ו  ן ג  ,ה פ ש  י נ ב א  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
,ןוניגה תעוצר שגפמב הכרדמה ךרואל  ןג ןבא     40.02.0010
ןוטסרקא רומיג ,מ"ס 001/01/02 תודימב      
וא "ןייטשרקא" תרצות ,רופא  ןווגב תתוסמ      
ןוטב דוסי ,תיתש קודיה ,הריפח ללוכ ,ע"ש      

                 1200.00 .הדובעו רטמ   
      
תודימב ,םיצע םוחיתל הכרדמה ךרואל ןג ןבא     40.02.0020
ןווגב תתוסמ ןוטסרקא רומיג ,מ"ס 001/01/02      
,הריפח ללוכ ,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות ,רופא      

                  100.00 .הדובעו ןוטב דוסי ,תיתש קודיה רטמ   
      
תוניפל ,)תימינפ הזאפ( תימינפ תיתניפ ןג ןבא     40.02.0030
תלייטל דומצב הכרדמ ךרואל םיצע םוחית      

                   66.00 .טרפ יפל תונולמה שיבכ 'חי   
םוחיתו ןג ,הפש ינבא 20.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יפונ חותיפ 04 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../170 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     170 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 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       
      
ן ו נ י ג  ת מ ד א ו  ע ק ר ק  ד ו ב י ע  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
תכיפה תוברל ,מ"ס 02 קמועל עקרקה דוביע     41.01.0010
יננג רושייו םיינכמ םילכב החוחיתו עקרקה      
רשא הקלחב ,תוינוניבו תולק תומדאב ,יפוס      

                  470.00 ר"מ 052 לעמ החטש ר"מ   
      
001 ,חטשה תרשכהל דוסי ןושיד לש תפסות     41.01.0020
םנודל ג"ק 021-ו טפסופ רפוס לש םנודל ג"ק      

                  470.00 ירולכ ןגלשא לש ר"מ   
      
רשעומ טסופמוק לבזב וא ןגתיפוכ לבזב לוביז     41.01.0030
רושייו חוחית תוברל םנוד/ק"מ 02 לש תומכב      

                  470.00 .יללכ ר"מ   
      
חטשב רוזיפ תוברל ןוניגל המיאתמ ןג תמדא     41.01.0040

                  120.00 מ"ס 04 יבועב הבכש )הלודג תומכ( ק"מ   
ןוניג תמדאו עקרק דוביע 10.14 כ"הס          

      
ם י צ ע  ת ק ת ע ה  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש םילדגב םירגוב לקד יצע תקתעה     41.02.0010
תויחנה יפל םינוש תומוקמב שדחמ םתעיטנו      
תורוב תנכה םיללוכ ריחמהו הדובעה .להנמה      
לעב ךמסומ ןנג י"ע עצובת הדובעה .העיטנה      

                    5.00 .םיצע תקתעהב ךכומ ןויסינ 'חי   
      
םתיעטנו םינוש םילדגב םירגוב םיצע תקתעה     41.02.0020
.להנמה תויחנה יפל םינוש תומוקמב שדחמ      
,העיטנה תורוב תנכה םיללוכ ריחמהו הדובעה      
ןויסינ לעב ךמסומ ןנג י"ע עצובת הדובעה      

                    5.00 .םיצע תקתעהב ךכומ 'חי   
םיצע תקתעה 20.14 כ"הס          

      
ם י צ ע  ת ע י ט נ  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
לעמ עזג הבוגב "ינייח" גוסמ רמת לקד תעיטנ     41.03.0010
תריפח ,הלבוה ,הקפסה ללוכ ריחמה ,'מ 4      
המדאה יוסיכ ,תוכומס תעיבק ,העיטנה ,רובה      

                   14.00 .לוביזו ןג תמדאב 'חי   
      
רטוקב "9 לדוג" 'ל 001 לכיממ רגוב ץע תעיטנ     41.03.0020
ללוכ ריחמה ,ץעל טסופמוק 'ל 05-ו 3"  עזג      
,העיטנה ,רובה תריפח ,הלבוה ,הקפסה      
ןג תמדאב המדאה יוסיכ ,תוכומס תעיבק      

                    5.00 .לוביזו 'חי   
םיצע תעיטנ 30.14 כ"הס          

      
      
      

קובץ: 147460-03   .../171 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     171 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ת ש  40.14 ק ר פ  ת ת       
      

)'ל 1( 3  לדוג םיליתש תליתש 'חי                          41.04.0010
      

                 2000.00 )רטיל 5( 4  לדוג םיליתש תליתש 'חי  41.04.0020
      

                  400.00 )'ל 8( 5 לדוג תליתש תליתש 'חי  41.04.0030
הליתש 40.14 כ"הס          

      
ה י ק ש ה  ת ו ד ו ב ע  50.14 ק ר פ  ת ת       
      
לכב רוביחה ירזיבא  .םיבכורב שמתשהל ןיא      
ללוכ ע"ש וא "ןואסלפ" ידמצמ ויהי םירטקה      
ףוטפטה תוחולש ןיבו ףוטפט תוחולשל תואיצי      
ימב עצובת היקשהה :הרעה.םיריטממלו      
םיעיפומה םיפיעסה לכ .םירהוטמ ןיחלוק      
דרשמ י"ע רשואמה גוסמ ויהי הז תויומכ בתכב      
,םתסירפ תרוצ ,םירזיבאה עבצ .תואירבה      
דרשמ תויחנהל םאתהב ויהי 'וכו םתבכרה      
השירד םושב אובל לכוי אל ןלבקה .תואירבה      
תויחנהו תושירד תובקעב תפסונ תיפסכ      
'וכו הביבסה תוכיא דרשמ ,תואירבה דרשמ      
      
:ללוכ .6 גרד מ"מ 05 רטוקב ןליתילופ רוניצ     41.05.0020
וא "ןואסלפ" ידמצמב הנקתה ,הריפח ,הקפסא      

                  300.00 .יוסיכו םיבכורב שמתשהל ןיא ,דבלב "םיסלפ" רטמ   
      
גרד מ"מ 23 רטוקב ןליתילופ רוניצ םלוא ,ל"נכ     41.05.0030

                  120.00 6 רטמ   
      
רוניצ רובע "דבלב ריחמ תפסות" םלוא ,ל"נכ     41.05.0040

                  300.00 6 גרד מ"מ 05 רטוקב םירהוטמ םימל רטמ   
      
רוניצ רובע "דבלב ריחמ תפסות" םלוא ,ל"נכ     41.05.0050

                  120.00 6 גרד מ"מ 23 רטוקב םירהוטמ םימל רטמ   
      
תסוומ ףוטפט  רוניצ - םיחיש  ףוטפט     41.05.0060
תפטפט ללוכ מ"מ 61 רטוקב ילרגטניא      
4.0 - 0.1 םיחוורמב ש/ל  6.1 - 3.2  הקיפסב      
םיווקל רוביח ,הבכרה ,רמוח תקפסא ללוכ .'מ      
םיבציימ ."ןואסלפ" ידמצמב םיזקנמו םיקלחמ      
ןיב לעפמ ותואמ היהי ףוטפטה לכ .רטמ 2 לכ      
וא "ןואסלפ 61M" ירבחמ ףוטפטה תוחולש      

                  700.00 .ןש ירבחמו םיבכורב שמתשהל ןיא .ע"ש רטמ   
      
רוניצ רובע "דבלב ריחמ תפסות" םלוא ,ל"נכ     41.05.0070
מ"מ 61 רטוקב ילרגטניא תסוומ ףוטפט      

                  700.00 .םירהוטמ םימב שומישל םאתומה 'חי   
      
הנמטה ,הריפח :ללוכ ףוטפט תחולש תנמטה     41.05.0080

                  700.00 .יוסיכו רטמ   
50.14.80 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 147460-03   .../172 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     172 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
ףוטפט רוניצמ תעבט לקד/ - ץעל ףוטפט     41.05.0090
תפטפט ללוכ .מ"מ 61 רטוקב תסוומ ילרגטניא      
ידמצמ .'מ 3.0 םיחוורמב ש/ל 2  הקיפסב      
02 - ץעל .ץעל םיבציימ 3 .ע"ש וא "ןואסלפ"      
תרוצב רוניצה .תופטפט 52 - לקדל ,תופטפט      
,תויליחתב שמתשהל ןיא .ץעה ביבס תעבט      
תחולש תנמטה ללוכ .םיבכורו ןש ירבחמ      

                    7.00 .מ"ס 01 קמועב ףוטפטה 'חי   
      
תעבט רובע "דבלב ריחמ תפסות" םלוא ,ל"נכ     41.05.0100
םימב םישומישל תמאתומה ץעל ףוטפט      

                    7.00 .םירהוטמ 'חי   
      
תעבט םע מ"ס 08 רטוקב - ןוטב תכירב טרפ     41.05.0110
.תוכיא הווש וא ןקלוו לש "ןרומ" םגד הסכמו      
ללוכ ריחמה ."היקשה" טלש עבטוי הסכמה לע      
םירבחמ ,םירזיבאה לכ ללוכ הנקתהו הקפסא      

                    6.00 .תושורדה תודובעה לכו 'חי   
      
רטוקב יס.יו.יפ רוניצמ יושעה לוורש - שיבכב     41.05.0120
תחיתפ :ללוכ .םימ ץחלל 01 גרד מ"מ 011      
,רוניצה תלחשה ,הבכרה ,הריפח ,םייק שיבכ      
הנבמל םאתהב שיבכה תובכש תרזחהו קודיה      
ןמסל שי .מ"מ 6 ןוליינמ הכישמ טוחו תיתשתה      

                   80.00 .קיודמ םוקימ חטשבו הפמב רטמ   
      
ללוכ 1 2/1" רטוקב הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ     41.05.0130
ללוכ םייק תכרעמ שארב הבכרהו הקפסא      

                    2.00 רוביח ירזיבא 'חי   
      
םאתומה ע"ש וא "דמרב" CD/CA דיאונולוס     41.05.0140
לנפ לע הבכרה ,הקפסא ללוכ .בשחמה גוסל      
רוביחו הדיחיה ריחמב לולכה םידיאונולוס      

                    2.00 .תכרעמה שארלו בשחמל 'חי   
      
ירזיבא ,םירזיבא :ללוכ )זוקינ( הפיטש טרפ     41.05.0150
וא "רמוע" םדג הסכמו הנגה תכירב ,רוביח      

                    2.00 .הבכרהו הקפסא ללוכ .ע"ש 'חי   
היקשה תודובע 50.14 כ"הס          

      
ה ק ז ח א ו  ל ו פ י ט  60.14 ק ר פ  ת ת       
      
ךשמב םתוססבתה דע הליתשה רוזא תקזחא     41.06.0010
,וטלקנ אלש םיחמצ תפלחה ללוכ ,םישדוח 9      
הדובעה לכו הייבשע תרבדהו ןושיד ,םוזיג      
םתחימצו םיחמצה תטילק תחטבהל תשרדנה      

                  220.00 הייקשה ימ תולע ללוכ התואנה ר"מ   
הקזחאו לופיט 60.14 כ"הס          
הייקשהו ןוניג 14 כ"הס          

קובץ: 147460-03   .../173 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     173 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש י ב כ  ת ר ד ס ה ו  ם י י נ פ ו א  ל י ב ש  15 ק ר פ       
ת ו נ ו ל מ ה       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      

                  100.00 םינקתמ יוליגל םיידיב שושיג תריפח ק"מ  51.01.0010
      

                12000.00 מ"ס 8 דע יבועב ןוטב/טלפסא תעסימ קוריפ ר"מ  51.01.0020
      

                12000.00 מ"ס 5-0 יבועב םייק טלפסא תעסימ ףוצרק ר"מ  51.01.0030
      

                 3000.00 והשלכ קמועב םייק טלפסאב רוסינ רטמ  51.01.0040
      
גוסמ ןג ינבא וא יא ינבא ,הפש ינבא קוריפ     51.01.0050

                 3500.00 תנעשמהו דוסיה ללוכ והשלכ רטמ   
      

                 4000.00 תובלתשמ םינבא ףוציר קוריפ ר"מ  51.01.0060
      
ללוכ םינוש םיגוסמ םירורמתו םיטלש קוריפ     51.01.0070

                   80.00 דוסיה 'חי   
      

                   10.00 דוסיה ללוכ םיראומ םיטלש תקתעה 'חי  51.01.0080
קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס          

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
רופחה רמוחה תלבוהו ךרדה ךרואל הריפח     51.02.0010

                 5000.00 .יולימ ירוזאל ק"מ   
      
תיתחת( האלמ התרקבב תיתש קודיה     51.02.0020

                22000.00 )הריפחה ר"מ   
      
רחאל ףשחנש םייק עצמ ינפ דוביעו רושיי     51.02.0030

                22000.00 תויטלפסא תובכש ףוצרק וא קוריפ ר"מ   
      

                 2000.00 ררבנ יולימ קודיהו רוזיפ הקפסא ק"מ  51.02.0040
רפע תודובע 20.15 כ"הס          

      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      

                 3500.00 קודיהו רוזיפ תוברל 'א גוס  עצמ ק"מ  51.03.0010
תויתשתו םיעצמ 30.15 כ"הס          

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
03.0 רועישב ECT גוסמ ינמוטיב בילחת     51.04.0010

                 6500.00 טלפסא  תבכש לע החאמ יופימל ר"מל/ג"ק ר"מ   
      
      
      
      

40.15.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../174 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     174 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
מ"את ("S") הנותחת תאשונ טלפסא תבכש     51.04.0020
גוסמ ןמוטיב ,יטימולוד טגרגא םע 'א גוס      
    .01-86GP יבועב מ"מ 91 ילמיסקמ רגרג לדוג  

                 3600.00 מ"ס 5 ר"מ   
      
01 יבועב 'א גוס )טיבמא( תיטלפסא תיתשת     51.04.0030

                 3600.00 מ"מ 5.73 ילמיסקמ רגרג לדוג מ"ס ר"מ   
      
גוס מ"את ("S") הנוילע תאשונ טלפסא תבכש     51.04.0040
גוסמ ןמוטיב ,יטימולוד טגרגא םע 'א      
    .01-07GP יבועב מ"מ 91 ילמיסקמ רגרג לדוג  

                11500.00 מ"ס 5 ר"מ   
טלפסא תודובע 40.15 כ"הס          

      
ה פ ש  י נ ב א  ,ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  50.15 ק ר פ  ת ת       
      

                 2000.00 רופא ןווגב  מ''ס 52/71 הפש-ןבא רטמ  51.05.0010
      

                  100.00 רופא ןווגב מ''ס 32/51 היצח רבעמל הפש-ןבא רטמ  51.05.0020
      

                 3200.00 רופא ןווגב מ''ס 32/32  העונת -יא ןבא רטמ  51.05.0030
      

                 1700.00 52/03/05םיינפוא ליבשל הפש ןבא רטמ  51.05.0040
      

                 1700.00 מ"ס 02X01 הדימב תיננג דצ ןבא רטמ  51.05.0050
הפש ינבא ,ףוציר תודובע 50.15 כ"הס          

      
ר ו ר מ ת ו  ט ו ל י ש ,ה ע י ב צ  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
וא הירוה ,הרהזא ירורמת תנקתהו הקפסא     51.06.0010

                   85.00 דוסיו דומע ללוכ ןיעידומ 'חי   
      
םישיבכ עבצב מ"ס 01 בחורב בותינ וק תעיבצ     51.06.0020
21 ל תוירחא ללוכ ,רוא ריזחמ םותכ/בוהצ/ןבל      

                 3500.00 םישדוח- רטמ   
      

                   50.00 מ"ס 03 בחורב םלוא ל"נכ רטמ  51.06.0030
      

                  650.00 םהשלכ םידמימב םיחטש תעיבצ םלוא ל"נכ ר"מ  51.06.0050
      
םיעבצ ינשב יטטניס עבצב הפש ינבא תעיבצ     51.06.0060

                 1700.00 ןיגוריסל רטמ   
      
םותכ/ןבל םישיבכ עבצב דדוב ץח תעיבצ     51.06.0070

                   40.00 רוא ריזחמ 'חי   
      

                   20.00 לופכ ץח םלוא ל"נכ 'חי  51.06.0080
רורמתו טוליש,העיבצ 60.15 כ"הס          

      
קובץ: 147460-03   .../175 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     175 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י נ מ ז  ה ע ו נ ת  י ר ד ס ה  38.15 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 'פמוק םיינמז העונת ירדסה 51.83.0010
םיינמז העונת ירדסה 38.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונולמה שיבכ תרדסהו םיינפוא ליבש 15 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../176 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     176 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ר ד ס ה ו  ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  25 ק ר פ       
י א ו ו ת ב       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.25 ק ר פ  ת ת       
      
תלוספ קוליסו דוסיה ללוכ הפש ינבא קוריפ     52.01.0010

                   50.00 .רשואמה םוקמל רטמ   
      
םוקמל תלוספ קוליסו תמייק העסימ רוסינ     52.01.0020

                   60.00 .רשואמה רטמ   
      
לכב ןוטב יחטשמו ,םיפוציר ,תוכרדמ קורפ     52.01.0030

                   40.00 .רשואמה םוקמל תלוספ קוליסו יבוע ר"מ   
      
םימייק תויעקרק תת תויתשת יווק תקתעה     52.01.0040
,)ההבגה וא הכמנה(םישדח זוקינ יווק תויצחב      
ילעב לומ חוקפ םולשתו םואת ללוכ      
ןיוזמ ןוטב תפיטע י"ע םתנגהו ,תויתשתה      

                    1.00 'פמוק .03-ב  
      
וא/ו םימייק תויעקרק תת תויתשת יווק תנגה     52.01.0050
,03 - ב ןיוזמ ןוטב תפיטע י"ע םיקתעומ      

                   30.00 .םישדח זוקינ יווק תויצחב ק"מ   
קוריפו הנכה תודובע 10.25 כ"הס          

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.25 ק ר פ  ת ת       
      
רובע חטשב תימוקמ הביצח וא/ו הריפח     52.02.0010

                  100.00 זוקינ יווק תחנהל הריפחה תבחרה ק"מ   
      
דע זוקינ תורוניצ לעמ יולימל ירלונרג רמוח     52.02.0020

                 1000.00 .שיבכה תיתש ק"מ   
רפע תודובע 20.25 כ"הס          

      
ם י ע צ מ  30.25 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 51 יבועב תובכש יתשב 'א גוס עצמ     52.03.0010
ו.ט.ה.ש.א.א .דומ %89 תופיפצל קדוהמ      

                  630.00 .שיבכה תיתשב יווק לעמ קודיהו רוזיפ תוברל ק"מ   
םיעצמ 30.25 כ"הס          

      
ם י ט ל פ ס א  40.25 ק ר פ  ת ת       
      
)מ"מ 52( 1"  הנוילע טלפסא ןוטב תבכש     52.04.0010
'א גוס יטימולוד טגרגא םע מ"ס 5  יבועב      

                 2100.00 01-07GP ןמוטיבו ר"מ   
      
5  יבועב ,)מ"מ 11( 1" טלפסא ןוטב תבכש     52.04.0020
ןמוטיבו 'א גוס יטימולוד טגרגא םע מ"ס      

                  600.00 PG68-10 ר"מ   
      

40.25.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../177 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     177 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
לדוג ,מ"ס 01 יבועב 'א גוס "טיבמא" תיתשת     52.04.0030

                 2100.00 .מ"מ 73 רגרג ר"מ   
      
דוסי יופיצל ECT גוסמ ןמוטיב תיסלומא     52.04.0040

                 4000.00 ר"מ/ג"ק 0.3 רועישב ר"מ   
םיטלפסא 40.25 כ"הס          

      
ם י פ ו צ י ר  50.25 ק ר פ  ת ת       
      
לע מ"ס 001/02/01 תודימב ןוטבמ ןג ןבא     52.05.0010

                   30.00 .ןוטב דוסי ללוכ ,םיעטקב ןוטב דוסי רטמ   
      
לע מ"ס 001/52/71 תודימב ןוטבמ הפש ןבא     52.05.0020

                   50.00 .ןוטב דוסי ללוכ ,ןוטב דוסי רטמ   
      
ג"ע מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     52.05.0030

                   40.00 .םייקה בצמל ההז ,מ"ס 4 יבועב לוח תבכש ר"מ   
םיפוציר 50.25 כ"הס          

      
ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  60.25 ק ר פ  ת ת       
      
4 גרד 'ג 3 גוס ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     52.06.0010

                  180.00 .קמוע לכבו מ"מ 004 רטוקב 72 י"תל םאתהב רטמ   
      
4 גרד 'ג 3 גוס ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     52.06.0020
לכבו מ"מ 005 רטוקב  72 י"תל םאתהב      

                   90.00 .קמוע רטמ   
      
4 גרד 'ג 3 גוס ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     52.06.0030
קמוע לכבו מ"מ 006 רטוקב  72 י"תל םאתהב      

                  200.00 .טרפמה יפל הריפח תלעת ןופיד תוברל רטמ   
      
4 גרד 'ג 3 גוס ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     52.06.0040
קמוע לכבו מ"מ 008 רטוקב  72 י"תל םאתהב      

                  140.00 .טרפמה יפל הריפח תלעת ןופיד תוברל רטמ   
      
4 גרד 'ג 3 גוס ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     52.06.0050
לכבו מ"מ 0001 רטוקב  72 י"תל םאתהב      

                  310.00 .טרפמה יפל הריפח תלעת ןופיד תוברל קמוע רטמ   
      
4 גרד 'ג 3 גוס ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     52.06.0060
לכבו מ"מ 0521 רטוקב  72 י"תל םאתהב      

                    2.00 .טרפמה יפל הריפח תלעת ןופיד תוברל קמוע רטמ   
      
4 גרד 'ג 3 גוס ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     52.06.0065
לכבו מ"מ 0051 רטוקב  72 י"תל םאתהב      

                   25.00 .טרפמה יפל הריפח תלעת ןופיד תוברל קמוע רטמ   
      

60.25.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../178 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     178 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
4 גרד 'ג 3 גוס ןיוזמ  ןוטבמ זוקינ תורוניצ     52.06.0070
לכבו מ"מ 0002 רטוקב  72 י"תל םאתהב      

                  210.00 .טרפמה יפל הריפח תלעת ןופיד תוברל קמוע רטמ   
      
,05 ,04( םינתשמ םירטקב זוקינ רוניצ רוביח     52.06.0080
םימייקה ןטלוקל וא הרקב אתל )מ"ס 08 -ו 06      

                    8.00 .רוניצה לדוגל םיאתמ םימ רצוע םטא תרזעב 'חי   
      
,001( םינתשמ םירטקב זוקינ רוניצ רוביח     52.06.0090
םטא תרזעב הרקב אתל )מ"ס 002 ,051 ,521      

                    6.00 .רוניצה לדוגל םיאתמ םימ רצוע 'חי   
      
קוצי וא ינבלמ םורט ןוטבמ ידיצ הטילק את     52.06.0100
תקיצימ תשר םע מ"ס 04x08 תודימב רתאב      

                   15.00 .לזרב 'חי   
      
קוצי וא ינבלמ םורט ןוטבמ ישאר הטילק את     52.06.0110
תקיצימ תשר םע מ"ס 04x08 תודימב רתאב      

                   26.00 .לזרב 'חי   
      
ןוטבמ )DM-8 בלושמ( הטילקו הרקב את     52.06.0120
001x021 תודימב רתאב קוצי וא ינבלמ םורט      
ללוכ ,'מ 5.2 דעו 'מ 15.1 לעמ קמועב ,מ"ס      
מ"ס 06 רטוקב הסכמו לזרב תקצימ תשר      

                   11.00 .D-004 גוסמ 'חי   
      
תודימב ינבלמ םורט ןוטבמ הרקב את     52.06.0130
    062x012 5.3 דעו 'מ 15.2 לעמ קמועב ,מ"ס  
מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצימ הסכמ ללוכ ,'מ      

                    1.00 .D-004 גוסמ 'חי   
      
תודימב ינבלמ םורט ןוטבמ הרקב את     52.06.0140
    003x062 5.3 דעו 'מ 15.2 לעמ קמועב ,מ"ס  
מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצימ הסכמ ללוכ ,'מ      

                    1.00 .D-004 גוסמ 'חי   
      
תודימב ינבלמ םורט ןוטבמ הרקב את     52.06.0150
    001x001 5.2 דעו 'מ 15.1 לעמ קמועב ,מ"ס  
מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצימ הסכמ ללוכ ,'מ      

                    3.00 .D-004 גוסמ 'חי   
      
תודימב ינבלמ םורט ןוטבמ הרקב את     52.06.0160
    021x001 5.2 דעו 'מ 15.1 לעמ קמועב ,מ"ס  
מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצימ הסכמ ללוכ ,'מ      

                    2.00 .D-004 גוסמ 'חי   
      
      
      
      

60.25.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../179 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     179 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
תודימב ינבלמ םורט ןוטבמ הרקב את     52.06.0170
    041x021 5.2 דעו 'מ 15.1 לעמ קמועב ,מ"ס  
מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצימ הסכמ ללוכ ,'מ      

                    6.00 .D-004 גוסמ 'חי   
      
תודימב ינבלמ םורט ןוטבמ הרקב את     52.06.0180
    003x081 5.3 דעו 'מ 15.2 לעמ קמועב ,מ"ס  
מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצימ הסכמ ללוכ ,'מ      

                    6.00 .D-004 גוסמ 'חי   
      
תודימב ינבלמ םורט ןוטבמ הרקב את     52.06.0190
    043x043 5.3 דעו 'מ 15.2 לעמ קמועב ,מ"ס  
מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצימ הסכמ ללוכ ,'מ      

                    1.00 .D-004 גוסמ 'חי   
      
וק לע שדח את תיינב רובע ריחמל תפסות     52.06.0200

                    2.00 .םייק זוקינ 'חי   
      
היגרנא תריבש תציחמ רובע 04 -ב ןיוזמ ןוטב     52.06.0210

                    4.00 טרפ יפל A6M 'סמ אתב ק"מ   
זוקינ תודובע 60.25 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יאוותב הלילס תרדסהו זוקינ תודובע 25 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../180 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     180 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ח ל מ ת  י מ ו  ח ל מ  י מ  י ו ו ק  85 ק ר פ       
      
ת ח ל מ ת  י מ  ן ו ק י ר  ו ק  10.85 ק ר פ  ת ת       
      
ןליתאילופ רונצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     58.01.0010
    ".E.P.D.H " 71" גוסמ בויבל-RDS " 01 גרד  
994/2935 י"ת יפל םירצוימ , מ"מ 513 רטוק      
תפיטע ,ךותיר ,םיידיב הריפח ,ףושיח , תוברל      
לעמו ,הלעתה בחור לכלו ביבסמ לוחב רונצה      
52.2 דע רוניצה קמוע ,מ"ס 02 יבועב רוניצה      

                  175.00 מ"טמו תוינכותה יפל לכה - 'מ רטמ   
      
ןליתאילופ רונצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     58.01.0020
    ".E.P.D.H " 71" גוסמ בויבל-RDS " 01 גרד  
994/2935 י"ת יפל םירצוימ , מ"מ 513 רטוק      
תפיטע ,ךותיר ,םיידיב הריפח ,ףושיח , תוברל      
לעמו ,הלעתה בחור לכלו ביבסמ לוחב רונצה      
- מ רוניצה קמועב ,מ"ס 02 יבועב רוניצה      

                  150.00 מ"טמו תוינכותה יפל לכה - 'מ 57.2 דע 62.2 רטמ   
      
ןליתאילופ רונצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     58.01.0030
    ".E.P.D.H " 71" גוסמ בויבל-RDS " 01 גרד  
994/2935 י"ת יפל םירצוימ , מ"מ 513 רטוק      
תפיטע ,ךותיר ,םיידיב הריפח ,ףושיח , תוברל      
לעמו ,הלעתה בחור לכלו ביבסמ לוחב רונצה      
- מ רוניצה קמועב ,מ"ס 02 יבועב רוניצה      

                  100.00 .מ"טמו תוינכותה יפל לכה - 'מ 52.3 דע 67.2 רטמ   
      
ןליתאילופ רונצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     58.01.0040
    ".E.P.D.H " 71" גוסמ בויבל-RDS " 01 גרד  
994/2935 י"ת יפל םירצוימ , מ"מ 513 רטוק      
תפיטע ,ךותיר ,םיידיב הריפח ,ףושיח , תוברל      
לעמו ,הלעתה בחור לכלו ביבסמ לוחב רונצה      
- מ רוניצה קמועב ,מ"ס 02 יבועב רוניצה      

                  135.00 .מ"טמו תוינכותה יפל לכה - 'מ 57.3 דע 62.3 רטמ   
      
ןליתאילופ רונצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     58.01.0050
    ".E.P.D.H " 71" גוסמ בויבל-RDS " 01 גרד  
994/2935 י"ת יפל םירצוימ , מ"מ 513 רטוק      
תפיטע ,ךותיר ,םיידיב הריפח ,ףושיח , תוברל      
לעמו ,הלעתה בחור לכלו ביבסמ לוחב רונצה      
- מ רוניצה קמועב ,מ"ס 02 יבועב רוניצה      

                  110.00 .מ"טמו תוינכותה יפל לכה - 'מ 52.4 דע 67.3 רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      

10.85.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../181 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     181 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
ןליתאילופ רונצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     58.01.0060
    ".E.P.D.H " 71" גוסמ בויבל-RDS " 01 גרד  
994/2935 י"ת יפל םירצוימ , מ"מ 513 רטוק      
,רונצה תחנה ,םיידיב הריפח ,ףושיח , תוברל      
קולבב ןגועמ םיה תיעקרק לע חנומ דחא הצק      
ינשה הצקו )דרפנב דדמי ןוטבה קולב( ןוטבמ      
לוחב רונצה תפיטע ,ךותיר ,הרקב אתל רבוחמ      
יבועב רוניצה לעמו ,הלעתה בחור לכלו ביבסמ      

                  170.00 מ"טמו תוינכותה יפל לכה ,מ"ס 02 רטמ   
      
,טרפה יפל תודימב 02-ב ןוטבמ ןוגיע קולב     58.01.0070
ןוגיע רבחמו ףקז תוברל ,םיה תיעקרק לע חנוי      
תודובעה לכו הפיצ תעינמו רוניצה תזיחאל      

                    5.00 'פמוק תומלשב עוציבל שרדנה דויצהו  
      
תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש תחנהו הקפסא     58.01.0080
06 רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס 001 רטוקב      
ןוטב תבלושמ תיתחתו ןוט 5.21 סמועל מ''ס      
וא ןמפלו תרצות טסלפונגמ םגד ןליתאילופו      
תוברל םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,ע"וש      
וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוח ןיב המיטא      
    "002F םינפ םוטיאו ,ע"וש וא "קיטס-ורפ  
יתשב 701 ליס פוט הקיס תחירמ י"ע החושה      
דע קמועב ,ע"וש וא ר"מ/ג"ק 4 תומכבו תובכש      

                   10.00 'מ 5.2 'חי   
      
תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש תחנהו הקפסא     58.01.0090
06 רטוקב הסכמו הרקת םע מ''ס 521 רטוקב      
ןוטב תבלושמ תיתחתו ןוט 5.21 סמועל מ''ס      
וא ןמפלו תרצות טסלפונגמ םגד ןליתאילופו      
תוברל םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,ע"וש      
וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוח ןיב המיטא      
    "002F םינפ םוטיאו ,ע"וש וא "קיטס-ורפ  
יתשב 701 ליס פוט הקיס תחירמ י"ע החושה      
דע קמועב ,ע"וש וא ר"מ/ג"ק 4 תומכבו תובכש      

                   15.00 'מ 52.4 'חי   
      
רובע מ''ס 001 רטוקב החוש ריחמל תפסות     58.01.0100

                   10.00 .ןוט 04 סמועל דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ''ס 521 רטוקב החוש ריחמל תפסות     58.01.0110

                   15.00 .ןוט 04 סמועל דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
םייק וק לע החוש תינב רובע ריחמ תפסות     58.01.0120
תודובעה לכ תוברל רטוק לכבו קמוע לכב      

                    2.00 תומלשב עוציבל תושורדה 'חי   
      
      
      

10.85.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../182 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     182 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
םוקמב השדח החוש תינב רובע ריחמ תפסות     58.01.0130
ףיעסב דדמי החושה ריחמ( תמייק החוש      
עוציבל תושורדה תודובעה לכ תוברל )דרפנ      

                    3.00 'פמוק תומלשב  
      
לדוג לכב תולטובמ תואיציו תוסינכ תמיתס     58.01.0140

                    3.00 .תומייק תוחושב 'חי   
תחלמת ימ ןוקיר וק 10.85 כ"הס          

      
ח ל מ  י מ ל  ה ק י נ ס  ו ק  20.85 ק ר פ  ת ת       
      
ןליתאילופ רונצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     58.02.0010
    ".E.P.D.H " 11" גוסמ בויבל-RDS " 61 גרד  
994/2935 י"ת יפל םירצוימ , מ"מ 011 רטוק      
תפיטע ,ךותיר ,םיידיב הריפח ,ףושיח , תוברל      
לעמו ,הלעתה בחור לכלו ביבסמ לוחב רונצה      
ןגוא ,ןגוא בתות : ללוכ מ"ס 02 יבועב רוניצה      
םיטרפה יפלו תותשק L613 מ"בלפמ קילחמ      

                  900.00 . תינכתב רטמ   
      
4 ,תרנצ יעטק תוברל ,4" רטוק יליע "למג"     58.02.0020
אלל למגה תעיבצו םיכותיר ,תולעמ 09 תויווז      

                    5.00 םירזיבא 'חי   
      
םינגוא , םינגוא םע 4" רטוקב זירט ףוגמ     58.02.0030
"לאפר" תמגוד םימטאו םיגרב םיידגנ      

                   10.00 .ע"ש וא "בכוכה", SRT/LRT 'חי   
      
םגד מ"מ 011 רטוקב חלמ ימל הקיפס דמ     58.02.0040
    "4W0004F/O 52 0004 הרדסND יופיצ  
    AFP, ילטיגיד גצ תוברל "retrevnoK wolF"  

                    5.00 ע"וש וא ENHORK 'בח תרצות 'חי   
      
דמצמ י"ע  םייק וק לא שדח EPDH וק רוביח     58.02.0050

                    6.00 ינשה דצהמ ןגואו דחא דצמ ינוויכ וד 'חי   
      
םשל םייקה הקינסה וק יוליגל שושיגו הריפח     58.02.0060

                    5.00 'פמוק שדחה הקינסה וקל רוביח עוציב  
      
יליע למג י"ע שרגמ רוביחל הנכה עוציב     58.02.0070
09 תויווז 2 ,תרנצ יעטק תוברל ,4" רטוקב      
ףוגמ תנקתהו למגה תעיבצו םיכותיר ,תולעמ      

                    2.00 .למגה הצקב 4" רטוקב זירט 'חי   
      
ןליתאילופמ לוורש י"ע תונולמה שיבכ תייצח     58.02.0080
לכב01 גרד RDS-71 גוסמ מ"מ 082 רטוקב      

                  100.00 .תוינכתב טרפ יפל קמוע רטמ   
      

20.85.80 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 147460-03   .../183 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     183 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה              
      
      
מ"מ 011 רטוקב ןליתאילופ רוניצ תלחשה     58.02.0090
קחרמ תורמוש תועבט תוברל לוורש ךותב      
תרצות "UD" םגד םטא י"ע תווצקה תמיתסו      

                  100.00 .)דרפנב דדמי רוניצה(ע"וש וא XEMID רטמ   
חלמ ימל הקינס וק 20.85 כ"הס          

      
ם י ש י ב כ  ת ר י ג ס ו  ה ח י ת פ  30.85 ק ר פ  ת ת       
      
תועוצרב םייק טלפסא יוניפו קוריפ ,רוסינ     58.03.0010
הלעת תריפח ךרוצל ,מ"ס 021 דע בחורב      

                 1700.00 תרנצ תחנהל רטמ   
      
תאבוימ עקרק קודיהו יולימ הקפסא ,הלבוה     58.03.0020
עקרקה יפדוע יוניפ ללוכ A-4-2 גוסמ םיקד םע      

                  600.00 תלוספ יוניפו ק"מ   
      
יפל יבועב טלפסאמ תיתשת תבכש ןוקית     58.03.0030

                  350.00 קודיהו רוזיפ תוברל םייקה ר"מ   
      
ןתחנהו ןג ןבאו הפש ןבא קורפ - היצפוא     58.03.0040

                   50.00 שדחמ רטמ   
      
ןתחנהו תבלתשמ ןבא ףוציר קורפ - היצפוא     58.03.0050

                  250.00 שדחמ ר"מ   
םישיבכ תריגסו החיתפ 30.85 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תחלמת ימו חלמ ימ יווק 85 כ"הס          
קובץ: 147460-03   .../184 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     184 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
      
ה ר ק ב  י א ת  ת ו מ א ת ה  10.06 ק ר פ  ת ת       
      
,םינוש םיגוסמ הרקב יאת הבוג תמאתה     60.01.0010
ללוכ ,שורד הבוג לכלו הכמנה וא/ו ההבגה      

                   30.00 ךרוצה תדימב ןוראוצה לש שדחמ הינבו קורפ 'חי   
הרקב יאת תומאתה 10.06 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונוש תודובע 06 כ"הס          
םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע כ"הס        

קובץ: 147460-03   .../185 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     185 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

  
כ"הס  

תיללכ תונגראתה 10 הנבמ   
  
תונגראתה 10 קרפ    
  
תונגראתה 10.10 קרפ תת     
  
תונגראתה 10 כ"הס    
תיללכ תונגראתה 10 כ"הס   
  
ףוחב תודובע 20 הנבמ   
  
הנכהו רפע תודובע 10 קרפ    
  
םיקוריפו הנכה תודובע 10.10 קרפ תת     
  
תיסרח ןש יוליג תודובע 20.10 קרפ תת     
  
תיסרח ןשו הללוסה תיתש תודובע 30.10 קרפ תת     
  
השדח תיסרח ןש תיינב 40.10 קרפ תת     
  
הללוסה תינב 50.10 קרפ תת     
  
תושיגנ ליבש/םוריח ךרד 60.10 קרפ תת     
  
ףוח ינקתמ תודוסיל רפע תודובע 70.10 קרפ תת     
  
הנכהו רפע תודובע 10 כ"הס    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
ףוח ינקתמל ןוטב תודובע 20.20 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: 147460-03   .../186 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     186 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

  
כ"הס  

למשח תודובע 80 קרפ    
  
הרקב יאתו םיליבומ ,תוריפח 10.80 קרפ תת     
  
םיכילומ 20.80 קרפ תת     
  
ץוח תרואת 30.80 קרפ תת     
  
למשח תוחול 40.80 קרפ תת     
  
תוקראה 50.80 קרפ תת     
  
םינפ תרואת יפוג 60.80 קרפ תת     
  
םירזיבא 70.80 קרפ תת     
  
ץוח תרואת 80.80 קרפ תת     
  
תונוש 90.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
ץוח חיט 12.90 קרפ תת     
  
חיט תודובע 90 כ"הס    
  
שרח תורגסמ 91 קרפ    
  
תורגסמ 10.91 קרפ תת     
  
שרח תורגסמ 91 כ"הס    
  
םיקוריפ 42 קרפ    
  
רודיגו ףוח ינקתמ קוריפ 10.42 קרפ תת     
  
תוריקו ףוציר קוריפ 20.42 קרפ תת     
  
הטרדנא תקתעה 30.42 קרפ תת     
  
םיקוריפ 42 כ"הס    
  
יפונ חותיפ תודובע 04 קרפ    
  
םיליבשו םיחטשמ 10.04 קרפ תת     
  
ןוטב תורוגחו תוגרדמ 20.04 קרפ תת     
  
תובלתשמ םינבאב ףוציר 30.04 קרפ תת     
  
םוחיתו ןג ,הפש ינבא 40.04 קרפ תת     

קובץ: 147460-03   .../187 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     187 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

  
כ"הס  

קד תופצר 50.04 קרפ תת     
  
יפונ חותיפ תודובע 04 כ"הס    
  
הייקשהו ןוניג 14 קרפ    
  
ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 10.14 קרפ תת     
  
םיצע תקתעה 20.14 קרפ תת     
  
םיצע תעיטנ 30.14 קרפ תת     
  
הליתש 40.14 קרפ תת     
  
היקשה תודובע 50.14 קרפ תת     
  
הקזחאו לופיט 60.14 קרפ תת     
  
הייקשהו ןוניג 14 כ"הס    
  
ץוח טוהיר 24 קרפ    
  
םילספס 10.24 קרפ תת     
  
םיינפוא ןקתמ 20.24 קרפ תת     
  
בכרל םימוסחמ 30.24 קרפ תת     
  
תויזרבו םינותפשא 40.24 קרפ תת     
  
רשוכו קחשמ ינקתמ 50.24 קרפ תת     
  
ףוח ינקתמ 60.24 קרפ תת     
  
תולוגרפו הללצה 70.24 קרפ תת     
  
קחשמ ינקתמ 80.24 קרפ תת     
  
ץוח טוהיר 24 כ"הס    
  
רודיג תודובע 44 קרפ    
  
תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת     
  
הדלפ תוקעמ 20.44 קרפ תת     
  
רודיג תודובע 44 כ"הס    

 
 
 
 
 
 

קובץ: 147460-03   .../188 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     188 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

  
כ"הס  

)תירוביצה הינחה םוחתב תוברל( זוקינו הלילס תודובע 25 קרפ    
  
קוריפו הנכה תודובע 10.25 קרפ תת     
  
רפע תודובע 20.25 קרפ תת     
  
םיעצמ 30.25 קרפ תת     
  
םיטלפסא 40.25 קרפ תת     
  
םיפוציר 50.25 קרפ תת     
  
זוקינ תודובע 60.25 קרפ תת     
  
)תירוביצה הינחה םוחתב תוברל( זוקינו הלילס תודובע 25 כ"הס    
  
םיחלוקו בויב ,םימ תודובע 75 קרפ    
  
םימ תכרעמ 10.75 קרפ תת     
  
ינויצטיברג בויב תכרעמ 20.75 קרפ תת     
  
בויבל הקינס וק 30.75 קרפ תת     
  
םיחלוק תכרעמ 40.75 קרפ תת     
  
םיחלוקו בויב ,םימ תודובע 75 כ"הס    
  
תונוש תודובע 06 קרפ    
  
תרנצו תורצח ,תוחוש תקתעה/תמאתה ,הרקבו תיפצת תורוניצ 10.06 קרפ תת     
  
5 הכירבל האיציו הלפשה תכרעמ יווק 20.06 קרפ תת     
  
הלפשה ימו בויב תונחת קוריפ 30.06 קרפ תת     
  
תונוש תודובע 06 כ"הס    
ףוחב תודובע 20 כ"הס   
  
םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
הנבמה תודוסיל רפע תודובע 10.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 147460-03   .../189 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     189 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

  
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    
  
תוציחמו דודיב 10.40 קרפ תת     
  
הינב תודובע 40 כ"הס    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
תויצקורטסנוק םוטיא 10.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ    
  
חפ יפוקשמו הדלפ תותלד 10.60 קרפ תת     
  
הדלפ יגרוס 20.60 קרפ תת     
  
הדלפ תוקעמ 30.60 קרפ תת     
  
תורדג 40.60 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     
  
תוחלקמ 30.70 קרפ תת     
  
םיזרב 40.70 קרפ תת     
  
שיש יחטשמ 50.70 קרפ תת     
  
םירזיבאו םינקתמ 60.70 קרפ תת     
  
םימחו םירק םימ תקפסא 70.70 קרפ תת     
  
םשג ימ זוקינו  רורוויא םיזוקינ תכרעמ 80.70 קרפ תת     
  
האורבת ינקתמ 70 כ"הס    

 
 
 
 

קובץ: 147460-03   .../190 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     190 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

  
כ"הס  

למשח תודובע 80 קרפ    
  
םיליבומ 20.80 קרפ תת     
  
םיכילומ 30.80 קרפ תת     
  
תוקראה 40.80 קרפ תת     
  
למשח תוחול 60.80 קרפ תת     
  
םירזיבא 70.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 80.80 קרפ תת     
  
מ"נמו הזירכ תוכרעמ 90.80 קרפ תת     
  
תודוקנ 01.80 קרפ תת     
  
הרקב 11.80 קרפ תת     
  
תונוש 51.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
םינפ חיט 10.90 קרפ תת     
  
ץוח חיט 20.90 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     
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
םינפ עבצ 10.11 קרפ תת     
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס    

 
 
 
 
 
 

קובץ: 147460-03   .../191 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     191 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

  
כ"הס  

םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
פיק ןולח 10.21 קרפ תת     
  
הלילג יסירת 20.21 קרפ תת     
  
תותשר 30.21 קרפ תת     
  
ןגומ בחרמ ןולח 40.21 קרפ תת     
  
הסינכ תונירטיו 50.21 קרפ תת     
  
םוינמולא ךסמ תוריק 60.21 קרפ תת     
  
םוינימולא תודובע 21 כ"הס    
  
תרושקת 81 קרפ    
  
תרושקת קרפ תת 10.81 קרפ תת     
  
תרושקת 81 כ"הס    
  
שרח תורגסמ 91 קרפ    
  
הדלפ תויצקורטסנוק 10.91 קרפ תת     
  
שרח תורגסמ 91 כ"הס    
  
שרח תורגנ 02 קרפ    
  
תולוגרפ 10.02 קרפ תת     
  
ץע תייצקורטסנוק 20.02 קרפ תת     
  
שרח תורגנ 02 כ"הס    
  
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ    
  
תוחלקמו םיתורשל תוציחמ תכרעמ 10.22 קרפ תת     
  
תוחתלמל היילת יווו השבלה ילספס 20.22 קרפ תת     
  
םיילרנימ תוחולמ הרקת 30.22 קרפ תת     
  
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 147460-03   .../192 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     192 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

  
כ"הס  

הסירה תודובע 42 קרפ    
  
םימייק םינבמ תסירה 10.42 קרפ תת     
  
הסירה תודובע 42 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    
  
שא יוליגל דויצ 10.43 קרפ תת     
  
םיאלג 20.43 קרפ תת     
  
שא יוביכ תכרעמ 30.43 קרפ תת     
  
םירפוצ 40.43 קרפ תת     
  
שא יוביכו יוליג 43 כ"הס    
  
ןגומ בחרמ 95 קרפ    
  
מ"ממ יביכר 10.95 קרפ תת     
  
ןגומ בחרמ 95 כ"הס    
םיאנשו םיתוריש ,הדעסמ הנבמ 30 כ"הס   
  
)3 ופרט( למשח רדח הנבמ 40 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
הנבמה תודוסיל 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    

 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 147460-03   .../193 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     193 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

  
כ"הס  

הינב תודובע 40 קרפ    
  
תוריק 10.40 קרפ תת     
  
הינב תודובע 40 כ"הס    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
תויצקורטסנוק םוטיא 10.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ    
  
חפ יפוקשמו הדלפ תותלד 10.60 קרפ תת     
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס    
  
חיט תודובע 70 קרפ    
  
םינפ חיט 10.70 קרפ תת     
  
ץוח חיט 20.70 קרפ תת     
  
חיט תודובע 70 כ"הס    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
הרקב יאתו תוחמוג תוריפח 10.80 קרפ תת     
  
םיליבומ 20.80 קרפ תת     
  
םיכילומ 30.80 קרפ תת     
  
למשח תוחול 40.80 קרפ תת     
  
תוקראה 50.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 60.80 קרפ תת     
  
םירזיבא 70.80 קרפ תת     
  
תודוקנ 80.80 קרפ תת     
  
תונוש 90.80 קרפ תת     
  
רוטרנג 01.80 קרפ תת     
  
םישדח למשחו רוטרנג רדחב תודובע 31.80 קרפ תת     
  
.סא.יפ.וי תנקתה 41.80 קרפ תת     
  
דויצ 51.80 קרפ תת     

קובץ: 147460-03   .../194 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     194 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

  
כ"הס  

הרקב 61.80 קרפ תת     
  
רודיש תכרעמ 71.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
םינפ עבצ 10.11 קרפ תת     
  
ץוח עבצ 20.11 קרפ תת     
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס    
  
שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 קרפ    
  
שא יוליג דויצ 10.43 קרפ תת     
  
םיאלג 20.43 קרפ תת     
  
יוביכ תכרעמ 30.43 קרפ תת     
  
םירפוצ 40.43 קרפ תת     
  
שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 כ"הס    
)3 ופרט( למשח רדח הנבמ 40 כ"הס   
  
ינופצ םיתוריש הנבמ 50 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
הנבמה תודוסיל 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    
  
ץוח תוריק דודיב 10.40 קרפ תת     
  
הינב תודובע 40 כ"הס    

 
 
 
 
 
 

קובץ: 147460-03   .../195 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     195 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

  
כ"הס  

םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
ןוטב תויצקורטסנוק םוטיא 10.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ    
  
ןגזמל תובשותו הדלפ יגרוס 10.60 קרפ תת     
  
חפ יפוקשמו הדלפ תותלד 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     
  
שיש יחטשמ 40.70 קרפ תת     
  
םירזיבאו םינקתמ 50.70 קרפ תת     
  
האורבת ינקתמ 70 כ"הס    
  
למשח ינקתמ 80 קרפ    
  
תונוש 10.80 קרפ תת     
  
תיטסלפ למשח תרנצ 20.80 קרפ תת     
  
םילבכ תולעת 30.80 קרפ תת     
  
תשוחנ 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     
  
םיז"אמ 80.80 קרפ תת     
  
רואמל םרז יקספמ 90.80 קרפ תת     
  
עקת יתב 01.80 קרפ תת     
  
םירזיבא 37.80 קרפ תת     
  
םירזיבא 08.80 קרפ תת     

קובץ: 147460-03   .../196 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     196 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

  
כ"הס  

םיטנצסרולפ הרואת יפוג 18.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 28.80 קרפ תת     
  
רואמ תודוקנ  09.80 קרפ תת     
  
חכ תודוקנ  29.80 קרפ תת     
  
ילמשח סירתו דוד ,ןגזמ תודוקנ 39.80 קרפ תת     
  
למשח ינקתמ 80 כ"הס    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
םינפ חיט 10.90 קרפ תת     
  
ץוח חיט 20.90 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 ףוציר 40.01 קרפ תת     
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 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    

 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 147460-03   .../197 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     197 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

  
כ"הס  

שרח תורגסמ 91 קרפ    
  
יופיחו הדלפ תויצקורטסנוק 10.91 קרפ תת     
  
שרח תורגסמ 91 כ"הס    
  
שרח תורגנ 02 קרפ    
  
תולוגרפ 10.02 קרפ תת     
  
ץע תויצקורטסנוק 20.02 קרפ תת     
  
שרח תורגנ 02 כ"הס    
  
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ    
  
תוחלקמו םיתורשל תוציחמ 10.22 קרפ תת     
  
םיצפח תרימשל םירקול 20.22 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    
  
שא יוליג תודוקנ 10.43 קרפ תת     
  
םיאלג 20.43 קרפ תת     
  
הנקתה ירזיבא 30.43 קרפ תת     
  
שא יוביכו יוליג 43 כ"הס    
ינופצ םיתוריש הנבמ 50 כ"הס   
  
בויבל הביאש תנחת 60 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
הנחתה הנבמל רפע תודובע 10.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    

 
 
 
 
 
 

קובץ: 147460-03   .../198 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     198 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

  
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    
  
ןוטב תויצקורטסנוק םוטיא 10.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
םיסכמו תוקעמ 10.60 קרפ תת     
  
תונולחו תותלד 20.60 קרפ תת     
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
הרקב יאתו תוחמוג תוריפח 10.80 קרפ תת     
  
םיליבומ 20.80 קרפ תת     
  
םיכילומ 30.80 קרפ תת     
  
למשח תוחול 40.80 קרפ תת     
  
דוסי תוקראה 50.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 60.80 קרפ תת     
  
םירזיבא 70.80 קרפ תת     
  
תודוקנ 80.80 קרפ תת     
  
תונוש 90.80 קרפ תת     
  
.סא.יפ.וי תנקתה 01.80 קרפ תת     
  
תונוש 11.80 קרפ תת     
  
הרקב 21.80 קרפ תת     
  
רודיש תכרעמ 31.80 קרפ תת     
  
רושכמ 41.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    

 
 

קובץ: 147460-03   .../199 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     199 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

  
כ"הס  

שרח תורגסמ 91 קרפ    
  
הדלפ יליפורפ 10.91 קרפ תת     
  
שרח תורגסמ 91 כ"הס    
  
שא יוביכו יוליג 43 קרפ    
  
שא יוליג דויצ 10.43 קרפ תת     
  
םיאלג 20.43 קרפ תת     
  
שא יוביכו יוליג 43 כ"הס    
  
תרנצ ירזיבאו תרנצ 75 קרפ    
  
תרנצ ירזיבאו תרנצ 10.75 קרפ תת     
  
תרנצ ירזיבאו תרנצ 75 כ"הס    
  
ינכמורטקלא דויצ 67 קרפ    
  
ינכמורטקלא דויצ תנקתהו הקפסא 10.67 קרפ תת     
  
ינכמורטקלא דויצ 67 כ"הס    
  
תונוש 99 קרפ    
  
שפשפו ילמשח רעש 10.99 קרפ תת     
  
טוליש 20.99 קרפ תת     
  
הפשא תלגע 30.99 קרפ תת     
  
תונוש 99 כ"הס    
בויבל הביאש תנחת 60 כ"הס   
  
זוקינל הביאש תנחת 70 הנבמ   
  
םיעצמו רפע תודובע 10 קרפ    
  
תורובל רפע תודובע 10.10 קרפ תת     
  
םיעצמו רפע תודובע 10 כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 147460-03   .../200 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     200 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

  
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    
זוקינל הביאש תנחת 70 כ"הס   
  
םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 הנבמ   
  
הנכה תודובע 10 קרפ    
  
םיקוריפו הנכה תודובע 10.10 קרפ תת     
  
הנכה תודובע 10 כ"הס    

 
 
 
 

קובץ: 147460-03   .../201 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     201 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

  
כ"הס  

למשח תודובע 80 קרפ    
  
תרושקת תויתשתל תונכה 10.80 קרפ תת     
  
הרואתו למשח תויתשתל תונכה 20.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
  
יפונ חותיפ 04 קרפ    
  
תובלתשמ םינבאב ףוציר 10.04 קרפ תת     
  
םוחיתו ןג ,הפש ינבא 20.04 קרפ תת     
  
יפונ חותיפ 04 כ"הס    
  
הייקשהו ןוניג 14 קרפ    
  
ןוניג תמדאו עקרק דוביע 10.14 קרפ תת     
  
םיצע תקתעה 20.14 קרפ תת     
  
םיצע תעיטנ 30.14 קרפ תת     
  
הליתש 40.14 קרפ תת     
  
היקשה תודובע 50.14 קרפ תת     
  
הקזחאו לופיט 60.14 קרפ תת     
  
הייקשהו ןוניג 14 כ"הס    
  
תונולמה שיבכ תרדסהו םיינפוא ליבש 15 קרפ    
  
קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת     
  
רפע תודובע 20.15 קרפ תת     
  
תויתשתו םיעצמ 30.15 קרפ תת     
  
טלפסא תודובע 40.15 קרפ תת     
  
הפש ינבא ,ףוציר תודובע 50.15 קרפ תת     
  
רורמתו טוליש,העיבצ 60.15 קרפ תת     
  
םיינמז העונת ירדסה 38.15 קרפ תת     
  
תונולמה שיבכ תרדסהו םיינפוא ליבש 15 כ"הס    

 
 
 
 

קובץ: 147460-03   .../202 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

24/11/2014
דף מס':     202 ישאר ירוביצ ףוח תהבגהו תונולמה שיבכ זוקינ

  
כ"הס  

יאוותב הלילס תרדסהו זוקינ תודובע 25 קרפ    
  
קוריפו הנכה תודובע 10.25 קרפ תת     
  
רפע תודובע 20.25 קרפ תת     
  
םיעצמ 30.25 קרפ תת     
  
םיטלפסא 40.25 קרפ תת     
  
םיפוציר 50.25 קרפ תת     
  
זוקינ תודובע 60.25 קרפ תת     
  
יאוותב הלילס תרדסהו זוקינ תודובע 25 כ"הס    
  
תחלמת ימו חלמ ימ יווק 85 קרפ    
  
תחלמת ימ ןוקיר וק 10.85 קרפ תת     
  
חלמ ימל הקינס וק 20.85 קרפ תת     
  
םישיבכ תריגסו החיתפ 30.85 קרפ תת     
  
תחלמת ימו חלמ ימ יווק 85 כ"הס    
  
תונוש תודובע 06 קרפ    
  
הרקב יאת תומאתה 10.06 קרפ תת     
  
תונוש תודובע 06 כ"הס    
םיינפוא ליבשו תונולמה שיבכב זוקינ תודובע 80 כ"הס   

 
  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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