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31/08/2016 תויומכ בתכ
דף מס':     001 6102 הלילס הזוח-הקזחא ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע ו  ק ו ר י פ  ,ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ     
    
ה ר י פ ח ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  01.10 ק ר פ  ת ת     
    
זוקינ תוכרעמ רובע אלש םינוש םיקמועב חטשב תיללכ הביצח וא הריפח   01.10.010

    29.00 םימ וא/ו בויב וא/ו ק"מ   
    
רופחה רמוחה קוליסו לוח עצמ תוברל מ"ס 08 דע בחורב תולעת תריפח   01.10.020

    49.00 ת"שר ימוחתב וב רזוח שומיש וא ר"מ   
    

     7.00 םיצירח יולימו תוחותפ תולעת דוביע ר"מ  01.10.030
    

    41.00 תוחותפ תולעת תריפח ק"מ  01.10.040
    

    35.00 מ"ס 02 דע תובכשב רשואמ יולימ רמוח לש קודיהו רוזיפ ק"מ  01.10.050
    

     5.00 מ"ס 02 דע יבועב חטשה ףושיח ר"מ  01.10.060
    

     7.00 ךרד תרוצ עוצב ר"מ  01.10.070
    

     4.00 ר"מ 000,02 דע חטשב  עצמ/רפע יחטש רושיו יוקינ ר"מ  01.10.200
    

     2.20 ר"מ 000,05 דע ר"מ 000,02 -מ חטשב  עצמ/רפע יחטש רושיו יוקינ ר"מ  01.10.210
    

     1.30 הלעמו ר"מ 000,05 -מ לודג חטשב עצמ/רפע יחטש רושיו יוקינ ר"מ  01.10.220
    

    95.00 ףחסה יוניפו ינבלמ לבומ יוקינ ק"מ  01.10.230
    

   120.00 .םימה תביאשו עוקיש תכירבמ ףחס יוניפו יוקינ ק"מ  01.10.240
    

   200.00 םימ יריבעמ ירחא/ינפל םיחותפ הטילק ינקתממ ףחס יוניפו יוקינ 'חי  01.10.250
    

   180.00 רטוק לכב )רוניצ( םימ ריבעמ יוקינ רטמ  01.10.260
    
ק ו ד י ה  ת ד ו ב ו ע  02.10 ק ר פ  ת ת     
    

     9.00 סלופמ רפע יולימ לש רקובמ קודיה ק"מ  01.20.010
    

     7.00 סלופמ רפע יולימ לש ליגר קודיה ק"מ  01.20.020
    

     2.50 רקובמ קודיה רובע )ליגר קודיהב( םיקדוהמ םיעצמל תפסות ק"מ  01.20.030
    

     4.00 דוסי עקרק קודיה / ליגר קודיה ר"מ  01.20.040
    

     3.60 טנמצ בוברע ידי לע הנבמו יולימ ירמוח לש תובכש בוציי ג"ק  01.20.050
    
.ק ו ר פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  03.10 ק ר פ  ת ת     
    
ןג ינבא ,תימוחית ינבא ,רבעמ ינבא ,הלעת ינבא ,יא ינבא ,הפש ינבא קורפ   01.30.010

    30.00 א"מ 01 דע לש תומכב ןוטב דוסי ללוכ םיגוסה לכמ תורחא םינבא ןכו רטמ   
קובץ: מחירון אחזקה סלילה   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ןג ינבא ,תימוחית ינבא ,רבעמ ינבא ,הלעת ינבא ,יא ינבא ,הפש ינבא קורפ   01.30.015
    16.00 א"מ 01 לעמ תומכב ןוטב דוסי ללוכ םיגוסה לכמ תורחא םינבא ןכו רטמ   

    
תוכיאל דרשמה ידי לע רשואמ ךפש רתאל רתאהמ תמייק תלוספ קוליס   01.30.030

    55.00 הביבסה ןוט   
    

    57.00 רזוח קודיהו הריפח ללוכ תכתמ רוניצ קוריפ רטמ  01.30.040
    

   750.00 רוויע ןגואמ ןגואב הריגס תוברל שא יוביכ זרב קוריפ 'חי  01.30.050
    
ללוכ ,מ"ס 02 דע יבועב ר"מ 052 דע םייק שיבכב טלפסא תעסמ קוריפ   01.30.100

    40.00 .יפקה רוסינ ר"מ   
    
ללוכ מ"ס 02 דע יבועב ר"מ 052 מ םייק שיבכב טלפסא תעסמ קוריפ   01.30.105

    22.00 .יפקה רוסינ ר"מ   
    

    25.00 .יפקה רוסינ ללוכ ,מ"ס 02 לעמ יבועב טלפסא תועסמ קוריפ ר"מ  01.30.120
    

    12.00 מ"ס 8 דע יבועב ליבש וא הכרדמב טלפסא תעסמ קוריפ ר"מ  01.30.130
    
תועסמל טרפ( יבוע לכב שיבכ וא ליבש ,הכרדמב ןוטב תעסימ קוריפ   01.30.200

    40.00 .)םיסוטמל ר"מ   
    
יוניפו מ"ס 55 ל מ"ס 03 ןיבש יבועב ,ןייוזמ ןוטב תוברל ,ןוטב יפצרמ קוריפ   01.30.210

   120.00 ת"שר ןקתמ חטשב רתאל ר"מ   
    
יוניפו מ"ס 55 ל מ"ס 03 ןיבש יבועב ,ןייוזמ ןוטב תוברל ,ןוטב יפצרמ קוריפ   01.30.220

   170.00 השרומ ךפש רתאל ר"מ   
    
הרויש םוקמל רמוחה יוניפו םיגוסה לכמ תוקעמו תורדג לש ריהז קוריפ   01.30.300

    60.00 חקפמה רטמ   
    

    45.00 השרומ תלוספ רתאל רמוחה יוניפו םיגוסה לכמ תוקעמו תורדג קוריפ רטמ  01.30.310
    

    27.00 .יוניפ ללוכ תילתלת / תשר רדג קוריפ רטמ  01.30.320
    

    36.00 תוכתורמ הדלפ תותשר וא הדלפ יליפורפמ רדג קוריפ רטמ  01.30.330
    

   110.00 יבוע לכב ,םיגוסה לכמ, םיכמות תוריקו תורדג תסירהו קוריפ ר"מ  01.30.340
    

   145.00 רוזמר וא דומעל סיסב קורפ 'חי  01.30.350
    

   800.00 'מ 6 דע הבוגב הרואת וא רוזמר דומע קוריפ 'חי  01.30.360
    

 1,000.00 'מ 8-6 הבוגב הרואת וא רוזמר דומע קורפ 'חי  01.30.370
    

 1,400.00 'מ 21-8 דע הבוגב הרואת וא רוזמר דומע קורפ 'חי  01.30.380
    

 1,800.00 'מ 61-21 דע הבוגב הרואת וא רוזמר דומע קורפ 'חי  01.30.390
    

    45.00 גוס לכמ תוגרדמ לש ריהז קוריפ רטמ  01.30.400
    

קובץ: מחירון אחזקה סלילה   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
31/08/2016
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    60.00 גוס לכמ תוגרדמ קוליסו קוריפ רטמ  01.30.410
    

   290.00 מ"ס 08 דע רטוקב תרוקיב את קוריפ 'חי  01.30.420
    

   300.00 תותשר 2 הטילק את   קוריפ 'חי  01.30.430
    
הרקב/הטילק את לש ,)ינבלמ וא לוגע( הסכמ וא תשר םע תרגסמ קוריפ   01.30.440

    80.00 הביצח תוברל םייק 'חי   
    

    17.00 .םיפצורמ שיבכ וא ליבש ,הכרדמ לש יוניפו קוריפ ר"מ  01.30.450
    

    23.00 תומכ לכב םיפצורמ שיבכ וא ליבש, הכרדמ לש יוניפו ריהז קוריפ ר"מ  01.30.460
    

    45.00 )פאר פיר תמגודכ( ןוטב אלוממ תונורדמ בוצי קוריפ ר"מ  01.30.470
    

    50.00 רדג תיתחתב )ןוטב בכעמ( ךשמתמ ןוטב דוסי יוניפו קוריפ רטמ  01.30.480
    

    60.00 מ"ס 06 קמוע דע ךתח לכבו גוס לכמ ןוטב תורוגח קוריפ רטמ  01.30.490
    

    29.00 מ"ס 51 דע קמועל ןייוזמ ןוטב יפצרמב םולהי רוסמב )דבלב( רוסינ רטמ  01.30.500
    
03 דע מ"ס 61 ןיב קמועל ןייוזמ ןוטב יפצרמב םולהי רוסמב )דבלב( רוסינ   01.30.510

    60.00 מ"ס רטמ   
    

    90.00 מ"ס 04דע מ"ס 03 קמועל ןוטב יפצרמ רוסינ רטמ  01.30.520
    

   160.00 .מ"ס 53 מ תוחפ אלו חטשמה ףצרמה קמוע לכל ןייוזמ ןוטב יפצרמ רוסינ רטמ  01.30.530
    
תפילש ,םיעובירל הלבטה רוסינ ללוכ ,יבוע לכב ןוטב יפצרמ קוריפו רוסינ   01.30.540

   350.00 .תלוספ רתאל יוניפו הלבטה יקלח ר"מ   
    

    14.00 מ"ס 01 קמוע דע טלפסא רוסינ רטמ  01.30.550
    

    16.00 מ"ס 01 לעמ קמועב טלפסא רוסינ רטמ  01.30.560
    

   150.00 רתא ותואב בוחר טוהיר לש הנקתהו ריהז קוריפ 'חי  01.30.570
    

    80.00 גוס לכמ לספס לש יוניפו ריהז קוריפ 'חי  01.30.580
    
,רורמת ידומע ,םירורמת ,המיסח ידומע לש )יוניפ אלל( ריהז קוריפ   01.30.590

    40.00 דוסיה קוליסו קורפ ללוכ רחא בוחר טוהירו םינותפשא 'חי   
    

   240.00 דוסיה קוליסו קוריפ ללוכ ,ר"מ 4 דע תודימב טלש לש ריהז קוריפ 'חי  01.30.600
    

    60.00 דוסיה קוליסו קוריפ ללוכ ,ר"מ 4 לעמ תודימב טלש לש ריהז קוריפ ר"מ  01.30.610
    

   150.00 םיצע ימדג תריקע 'חי  01.30.700
    

     2.80 רב יבשעו היחמצ ישרוש תליטקל הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר ר"מ  01.30.710
    

   280.00 תלוספ רתאל יוניפו םיצע תתירכ 'חי  01.30.720
קובץ: מחירון אחזקה סלילה   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

.ן ו ט ב ו  ה ק י צ י  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ     
    
ן ו ט ב  י פ צ ר מ  01.20 ק ר פ  ת ת     
    
ןיב םירפתב  F-04 ףצקומ ןריטסלופ תוחול לש הקבדהו המאתה ,הקפסא   02.10.010

     6.00 .תוטלפ ר"מ   
    

     9.00 ןלטאילופ תועירי רוביח וא/ו הסירפ ,הקפסא ר"מ  02.10.020
    
יבועב מ"ס 06 ךרואב ןוטב תוטלפ ןיב דתימ לזרב חודיקו הנקתה ,הקפסא   02.10.030

    50.00 מ"מ 23 'חי   
    
02 דע רטוקבו מ"מ 002 דע קמועב ןוטבב םיצוק תנקתהו הקפסא חודיק   02.10.040

    60.00 .מ"מ 'חי   
    
וא 163 דנואפמוק גנירויק תמגוד ירט ןוטב תרפשאל ילירקא לזונ סוסיר   02.10.050

     3.00 ע"ש ר"מ   
    

 4,800.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ ןוט  02.10.060
    

 5,100.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו םירטקה לכב תוכתורמ הדלפ תותשר ןוט  02.10.070
    
תועובק תוינבתכ םיצוק ללוכ הדלפ יחפמ תוינבת תקפסאו הנקתה ,רוצי   02.10.080

12,800.00 הקיציל ןוט   
    

 1,050.00 דוסיל ק"מ 1 דע חפנב 03-ב ןוטבמ םידדוב תודוסי ק"מ  02.10.090
    
,רושי ,טוטיר ,הקפסא ,תונספת תוברל עצמ לע םיקוצי 04 - ב ןוטב יפצרמ   02.10.100

   920.00 מ"ס 05 ל מ"ס 03 ןיב הנתשמ יבועב הרפשאו קוריס ק"מ   
    
,רושי ,טוטיר ,הקפסא ,תונספת תוברל עצמ לע םיקוצי 05 - ב ןוטב יפצרמ   02.10.110

 1,010.00 מ"ס 05 ל מ"ס 03 ןיב הנתשמ יבועב הרפשאו קוריס ק"מ   
    
,רושי ,טוטיר ,הקפסא ,תונספת תוברל ,עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ   02.10.120

   820.00 מ"ס 03 ל מ"ס 51 ןיבש יבועב .הרפשאו קוריס ק"מ   
    
יבועב הרפשאו טוטיר ,הקפסא ,תונספת תוברל 03-ב ןוטב ידומעו תוריק   02.10.130

 1,150.00 מ"ס 03 ל מ"ס 51 ןיבש ק"מ   
    
,הקפסא ,תונספת תוברל ,םינוש םיכתחב 03-ב ןוטבמ תורוגחו תורוק   02.10.140

 1,100.00 רדגל ךשמתמ דוסי תוברל .הרפשאו טוטיר ק"מ   
    

   430.00 תושקתה ריהמ )מ"נח( MSLC תבורעתב תורוב וא תולעת יולימ ק"מ  02.10.150
    

   800.00 'פמוק םינושאר ק"מ 01 ללוכ 'מ 22 דע הבאשמה עורז הבאשמ םע ןוטב תביאש 02.10.160
    

    25.00 הבאשמ ןוטב ףסונ ק"מ לכ ק"מ  02.10.170
    

    15.00 .הבאשמב הקיצי רובע 04-ב ןוטבל תפסות ק"מ  02.10.180
    
    

קובץ: מחירון אחזקה סלילה   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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ע"ש וא  "תירפשא" גוסמ ןליטאילופ תייצנימל םע ינכטואג דבב שומיש   02.10.190
    13.00 ןוטבה תרפשאל ר"מ   

    
02-ב ןוטבב יולימו ןוגיע ,תועוצרה ןיב רוביח תוברל ,תרווכב תונורדמ בוציי   02.10.200

   110.00 ינועבצ ןווגב ר"מ   
    
ביבס מ"ס 01 יבועב ,רטוק לכו גוס לכמ תורוניצל  ןייוזמ ןוטב תפיטע   02.10.210

    72.00 .ןויזה לזרב תוברל ,תורוניצה רטמ   
    
ן ו ט ב  ם ו ק י ש ו  ם י ר פ ת  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  02.20 ק ר פ  ת ת     
    

    40.00 םייק וא שדח ןוטבב םיקדסו םירפת יוקינו החיתפ רטמ  02.20.010
    

     7.00 .הדובעה רוזא יוקינ ללוכ טלפסא שיבכב קדס/רפת תחיתפ רטמ  02.20.020
    
יוקינ ללוכ םיסוטמ תבחר/לולסמב טלפסאב קדס/רפת יוקינו תחיתפ   02.20.030

    11.00 .ףוסיאו רטמ   
    
הלוכת %05( דיפלוסילופ גוסמ םוטיא רמוחב םיקדס/םירפת םוטיא   02.20.040

    75.00 .מ"מ 52 דע בחורב .רפת בג ללוכ יבכר וד )תוחפל רטמ   
    
הלוכת %05( דיפלוסילופ גוסמ םוטיא רמוחב םיקדס/םירפת םוטיא   02.20.050

   105.00 .מ"מ 52 מ לודג בחורב .רפת בג ללוכ יבכר וד )תוחפל רטמ   
    

    35.00 .רפת בג ללוכ ןמוטיב סיסב לע רק םוטיא רמוחב םיקדס/םירפת םוטיא רטמ  02.20.060
    
LP וא OCFARC גוסמ םח ךראתמ רמוחב םיקדס/םירפת םוטיא   02.20.070

    21.00 .ע"ש וא retsaMkcarC רטמ   
    
LP וא OCFARC גוסמ םח ךראתמ רמוחב םיקדס/םירפת םוטיא   02.20.080

    35.00 .החיתפה ינפל מ"מ 03 דע בחורב רפת בג ללוכ ע"ש וא retsaMkcarC רטמ   
    
laiceps תמוגדכ יסקופא ףרש גוסמ יביכר וד רמוח לש הלבוהו הקפסא   02.20.090

    75.00 ע"ש וא xelf L 3-0 ratroM-sdc ג"ק   
    
טנמצ סיסב לע יבכר וד ןוטב םינוטב םוקישל טלמ לש הלבוהו הקפסא   02.20.100

     8.00 .ע"ש וא "606 טוארג קור ריפס" תמגודכ ג"ק   
    
תוקבדה רופישל יביכר וד יסקופא ףרש רמיירפ לש הלבוהו הקפסא   02.20.110

   120.00 ע"ש וא  evisehdA-sdc גוסמ םינוקית ג"ק   
    

    10.00 ילירקא סיסב לע גוסמ תוקבדה רופישל רמיירפ לש הלבוהו הקפסא רטיל 02.20.120
    
9 רגרג לדוג דע תלזב/ץראווק גוסמ ףוטש טגרגא לש הלבוהו הקפסא   02.20.130

     5.00 מ"מ ג"ק   
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון אחזקה סלילה   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
31/08/2016
דף מס':     006 6102 הלילס הזוח-הקזחא ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ו ע  30 ק ר פ     
    
ם י ע צ מ  ת ו ד ו ב ע  01.30 ק ר פ  ת ת     
    

    47.00 יולימל רשואמ רמוח לש מ"ס 02 דע תובכשב קודיהו רוזיפ ,הלבוה הקפסא ק"מ  03.10.010
    

     8.00 מ"ס 02 דע תובכשב ףצרוקמ רמוח קודיהו רוזיפ ר"מ  03.10.020
    
,רזחוממ ןיינב רמוחמ ,)'ג גוס( ררבנ רמוחמ אבומ יולימ הלבוהו הקפסא   03.10.030

    65.00 שארמ חוקיפה רושיא רובעל רמוחה לע ליגר קודיהו רוזיפ תוברל ק"מ   
    

   140.00 'א גוס סורג עצמ לש רקובמ קודיהו הבטרה רוזיפ הלבוה הקפסא ק"מ  03.10.040
    
קודיהו מ"ס 02 דע לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'ב גוס עצמ הלבוהו הקפסא   03.10.050

   100.00 ליגר ק"מ   
    

    75.00 ןג תמדא רוזיפו הלבוה הקפסא ק"מ  03.10.060
    

   115.00 יולימל סורג הבצחמ לוח וא יעבט לוח לש הלבוהו הקפסא ק"מ  03.10.070
    
קודיהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא ללוכ ג"ק 001 דע ג"ק 5.0 -מ ןבאב יולמ   03.10.080

   135.00 ליגר ק"מ   
    
ר ת א ה  ח ו ת י פ  02.30 ק ר פ  ת ת     
    

    50.00 םיגוסה לכמ ףוציר לש דבלב החנה ר"מ  03.20.010
    

    57.00 )לוח תפסות אלל( שדחמ ןתחנהו תובלתשמ םינבא ףוציר קוריפ ר"מ  03.20.020
    
עבצ - מ"ס 6  יבוע 02/02 02/01,  גוסמ בלתשמ ףוציר תחנהו הקפסא   03.20.030

    90.00 רופא ר"מ   
    
עבצ - מ"ס 8  יבוע 02/02 02/01,  גוסמ בלתשמ ףוציר תחנהו הקפסא   03.20.040

   105.00 רופא ר"מ   
    

   500.00 .םייקה יפ לע תיעביט ןבא תקפסאו ףוציר ר"מ  03.20.050
    

     5.00 לדוג לכב ןבל/ינועבצ ףוציר תקפסה רובע ריחמ תפסות ר"מ  03.20.060
    
דוסי ריחמב תויומכה בתכב עיפומ וניאש גוס לכמ ףוציר תחנהו הקפסא   03.20.070

   120.00 80 ? ר"מ   
    

   140.00 "ופי ןבא" גוסמ ףוציר תחנהו הקפסא ר"מ  03.20.080
    

   140.00 מ"ס 7 וא/ו 6 יבועבו ןווג לכב "וטנרט" גוסמ ףוציר תחנהו הקפסא ר"מ  03.20.090
    
לדוגב ,םינוחוורמ ללוכ "ונברוא" וא "ןוטסרקא" גוסמ ףוציר תחנהו הקפסא   03.20.100

   150.00 שרדייש רומיג לכבו ןווג לכב מ"ס 6 יבועבו 03*03 ר"מ   
    
7 יבועבו 03*03 לדוגב  "ונברוא" וא "ןוטסרקא" גוסמ ףוציר תחנהו הקפסא   03.20.110

   160.00 שרדייש רומיג לכבו ןווג לכב מ"ס ר"מ   
קובץ: מחירון אחזקה סלילה   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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   120.00 מ"ס 6 יבועב "הטקש הניס" גוסמ ףוציר תחנהו הקפסא ר"מ  03.20.120
    
םיגוסה לכמ-  ןוטבמ םיימורט םיטנמלאמ תוגרדמ  תנקתהו הקפסא   03.20.130

   350.00 א"מ/? 021 דוסי ריחמב רטמ   
    
וא/ו ,טילונרג רומיג ןיגב םיימורט םיטנמלאמ תוגרדמ ריחמל תפסות   03.20.140

   120.00 תתוסמ דוביע וא/ו ,תירכרוכ וא/ו ,בהנש וא/ו ,ןוטסרקא ר"מ   
    
מ"ס 02*02 תודימב ינועבצ ןוטבמ ןומיס ליבומ ספ תופצרמ הקפסאו ףוציר   03.20.150
ייוקיל םע םישנא רובע הנווכה ןבא וא מ"מ 6 תוטלוב תישושבג תופיכ םע    

   300.00 הייאר ר"מ   
    
021*06 תודימב "הרהזא תוישושבג" םע םוינימולא יחירא תקפסאו ףוציר   03.20.160

   900.00 6/8191 י"ת יפל מ"ס 'חי   
    
מ"ס 021*06 תודימב "הרהזא תוישושבג" םע הרהזא יחטשמ   03.20.170

 1,400.00 6/8191 י"ת יפל ןטירואילופמ 'חי   
    
ילגרסו םירפת תוברל םינטק לחנ יקולח םע מ"ס 3 יבועב טילונרג יופיצ   03.20.180

   230.00 םוינימולא ר"מ   
    

    90.00 מ"ס 05*51*32 תודמב הזאפ אלל העונת יא רבעמ ןבא החנהו הקפסא רטמ  03.20.300
    

    77.00 ןוטב דוסי לע 52X71 תודימב הפש ןבא תחנהו הקפסא  רטמ  03.20.310
    

    95.00 ןוטב דוסי לע "בכרל הסינכ" הפש ינבא תחנהו הקפסא רטמ  03.20.320
    

    68.00 ןוטב דוסי לע001/02/01 ןג ןבא תחנהו הקפסא רטמ  03.20.330
    

    40.00 ןוטב דוסי לע םיגוסה לכמ הפש ןבא לש דבלב החנה רטמ  03.20.340
    

   110.00 ןוטב דוסי לע "היצח רבעמ" הפש ינבא תחנהו הקפסא רטמ  03.20.350
    

   130.00 ןוטב דוסי לע ןוטסרקא רומיגב הבחר הפש ןבא תחנהו הקפסא רטמ  03.20.360
    

   100.00 תימינפו תינוציח ,םינוש םילדגב תלגועמ הפש ןבא תחנהו הקפסא 'חי  03.20.370
    

   150.00 .יוניפו הביצח ,רוסינ ללוכ תמייק העסמב הפש ןבאל יאוות תנכה רטמ  03.20.380
    

   230.00 מ"ס 081 ךרואבו 5.21*22 תודימב בכרל המילב ןבא תנקתהו הקפסא 'חי  03.20.390
    

   150.00 הסכמ ללוכ הכרדמה זוקינל םיטנמלא תחנהו תקפסא 'חי  03.20.400
    

    50.00 .הכרדמ זוקינל םיטנמלאל דבלב הסכמ תחנהו הקפסא 'חי  03.20.410
    
םיטנמגיסמ בכרומ ,םיצע לע הנגהל המוג םוחת ןבא תנקתהו הקפסא   03.20.420
1*1 ץוח תודימב )תירכרוכ וא ןוטסרקא ןווגל טרפ( שרדייש ןווגב םיימורט    

   350.00 'מ רטמ   
    
םיטנמגיסמ בכרומ ,םיצע לע הנגהל המוג םוחת ןבא תנקתהו הקפסא   03.20.430

   400.00 'מ 1*1 ץוח תודימב תירכרוכ וא ןוטסרקא ןווגב םיימורט 'חי   
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בכרומ ,ןשי גוסמ םיצע לע הנגהל המוג םוחת ןבא תנקתהו הקפסא   03.20.440
   470.00 'מ 02.1*02.1 לש תינוציח הדימב םיימורט םיטנמגיסמ 'חי   

    
מ"ס 54/53/03 תודימב שרדייש עבצ לכב םוחית טנמלא תנקתהו הקפסא   03.20.450

   140.00 ע"ווש וא ןייטשרקא לש תימוחת תמגודכ בגו ןוטב דוסי תוברל , רטמ   
    
תוברל ע"ש וא "תיקוצ" גוסמ ןוטב יקולבמ יונב 'מ 1 דע רדג/ךמת תוריק   03.20.460

   550.00 םיקולבה יללח יולימו ןוטבמ סוליפ תרוק ר"מ   
    
רוא יריזחמ תוברל םינוש םיעבצב ,ימוג/קיטסלפמ םייראלודומ הטאה יספ   03.20.500

   220.00 הנקתהו רטמ   
    

 1,400.00 רטוק לכב ןוטב אלוממ הדלפ רוניצמ ןוגימ דומע רטמ  03.20.510
    

   250.00 ןוגימ דומעל ןוטב דוסי 'חי  03.20.520
    

   560.00 םייק יפ לע ןוטבמ בכרל םוסחמ דומע תנקתהו הקפסא 'חי  03.20.530
    

   500.00 ? 004 דוסי  ימוג הפוצמ ןוגימ דומע תנקתהו הקפסא 'חי  03.20.550
    

   100.00 המילב/ןוגימ דומע לש דבלב הנקתה 'חי  03.20.560
    

   350.00 םייק תמגודכ ע"ש וא ימוג וא CVP ןוגימ דומע תנקתהו הקפסא 'חי  03.20.570
    
דוסי ריחמב העובצ תכתממ לגר יכלוהל תוחיטב הקעמ תנקתהו הקפסא   03.20.580

   215.00 ח"ש 021 לש רטמ   
    

    75.00 ןוטב תפצר לע ןורקימ 052 - כ יבועב )םינוש םינווגב( יסקופא יופיצ ר"מ  03.20.590
    
יבלשבו עובלו בצועמ לזרב תקצי סיסב לע מ"ס 502/76 תודימב ןג לספס   03.20.600

 1,100.00 .םיעובצ ץע 'חי   
    

 1,400.00 םורט ןוטבמ ינבלמ לספס 'חי  03.20.610
    
ת ו י ת ש ת  04.30 ק ר פ  ת ת     
    

   450.00 םידדוב םיטנמלאלו שושיגל םיידי תודובעב הריפח 'חי  03.40.010
    

    65.00 )BCJ גוסמ ןורפחמ דע( םינטק םילכב שושיג תריפח ק"מ  03.40.020
    
,הנקתה תוברל מ"ס 001 דע קמועבו מ"ס 06 רטוק לוגע הרקב את   03.40.030

   630.00 הסכמ אלל הרקת 'חי   
    
,הנקתה תוברל מ"ס 001 דע קמועבו מ"ס 08 רטוק לוגע הרקב את   03.40.040

 1,100.00 הסכמ אלל הרקת 'חי   
    
הקיצי לזרבמ ןוט 04 שיבכ סמועל הסכמו תעבט לש הנקתהו הקפסא   03.40.050

 1,500.00 הליענ תוברל 'חי   
    

 1,350.00 ןוט 04 שיבכ סמועל הסכמו תעבט לש הנקתהו הקפסא 'חי  03.40.060
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 1,200.00 .ןוט 5.21 סמועל הסכמו תעבט תנקתהו הקפסא 'חי  03.40.070
    

 3,300.00 למשח/קזבל 1A גוסמ את תנקתהו הקפסא 'חי  03.40.080
    

 4,300.00 למשח תרבח טרפמ יפל 2A גוסמ את תנקתהו הקפסא 'חי  03.40.090
    
שיבכב הנקתהל ינבלמ הרקב אתל םיסכמו תרגסמ תנקתהו הקפסא   03.40.100

 2,900.00 004D גוסמ 'חי   
    
תרנצל חתפ הביצח ,הריפח תוברל םייק הרקב אתל השדח תרנצ רוביח   03.40.110

   360.00 .ןוטבב חתפה תמיתס ,רטוק "8 דע 'חי   
    

   420.00 קזב תוחוש דבלמ הכרדמ וא שיבכב תוחוש  הבוג תמאתה 'חי  03.40.120
    
תוברל ,הרקת תפלחה אלל ,הכרדמ וא שיבכב קזב תוחוש הבוג תמאתה   03.40.130

   850.00 ימוקמ ןוקית 'חי   
    

   560.00 קמוע לכב רתאב ןכומ ןוטב תבורעתב תורוניצ תפיטע ק"מ  03.40.140
    

   560.00 מ"ס 03 דע הבוגל תותשר 2 הטילק יאת תכמנה/ההבגה 'חי  03.40.150
    

   900.00 09/51/61. תודימב לזרב תקצימ יא/הפש ןבא תנקתהו הקפסה 'חי  03.40.160
    
ם י ל ב ו מ  05.30 ק ר פ  ת ת     
    
לבח םע מ"מ 3.5 ןפוד יבוע מ"מ 011 רטוק NS-23 םיחישק CVP תורוניצ   03.50.010

    43.00 הכישמ רטמ   
    
לבח םע מ"מ 7.7 ןפוד יבוע מ"מ 061 רטוק NS-23 םיחישק CVP תורוניצ   03.50.020

    83.00 הכישמ רטמ   
    
םע מ"מ 8.01 ןפוד יבוע מ"מ 522 רטוק NS-23 םיחישק CVP תורוניצ   03.50.030

    65.00 הכישמ לבח רטמ   
    

    12.00 הכישמ לבח םע מ"מ 05 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ רטמ  03.50.040
    

    16.00 הכישמ לבח םע מ"מ 57 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ רטמ  03.50.050
    

    30.00 הכישמ לבח םע מ"מ 011 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ רטמ  03.50.060
    

    15.00 מ"ס 02 בחורב םיעקרק תת םילבכל בוהצ יטסלפ יוסיכ רטמ  03.50.070
    
מ"ס 51 בחורב בויב/םימ תרנצל תרפוע לוטנ ןליטאילופמ ןומיס טרס   03.50.080
בויב וק תוריהז ,)לוחכ טרס( םימ וק תוריהז :בותיכ םע מ"מ 50.0 יבועבו    

     2.70 .)םודא טרס( רטמ   
    
06.3 ק ר פ  03.60 ת ת  פ ר ק     
    

    16.00 ' וכו  תונטנא , תוקראה  רובע  םייולג  תשוחנ  יטוח רטמ  03.60.010
    

   290.00 תשוחנ  הפוצמ הדלפ  טוממ  היושע  תילקיטרו  הדורטקלא 'חי  03.60.020
קובץ: מחירון אחזקה סלילה   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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    31.00 םיגוסה לכמ לבכ תלחשה רטמ  03.60.030
    

    80.00 א"מל 06 דוסי ריחמב םינוש תשוחנ ילבכ תנקתהו הקפסא רטמ  03.60.040
    

 1,150.00 03.60.050 למשח חול רובע ןוטב תחמוג תנקתהו תקפסא 'חי 
    

 1,900.00 למשח תרבח טרפמ יפל הלופכ החמוג תנקתהו הקפסא 'חי  03.60.060
    

 2,600.00 למשח תרבח טרפמ יפל 052/57/091 החמוג תנקתהו הקפסא 'חי  03.60.070
    

15,000.00 'פמוק שושיג ללוכ תונגראתהו יקפוא חודיקל תורוב ינש תריפח 03.60.090
    

   650.00 .הלריפס תנוכמ י"ע הדלפ תורוניצמ לוורש םע יקפוא חודיק רטמ  03.60.100
    

   230.00 61*5 דע לבכל תצווכתמ הפומ 'חי  03.60.101
    

   650.00 042*4 דע לבכל תצווכתמ הפומ 'חי  03.60.102
    
ן ו ט ב  ת ו ר ו נ י צ  07.30 ק ר פ  ת ת     
    
"לייטורדיה" וא "M-טירקונגמ" םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןייוזמ ןוטבמ תורוניצ   03.70.010

   470.00 לוח דופיר םע מ"ס 04 רטוק 3 גרד "רכזה" לע ינקת םטא םע ע"ש וא רטמ   
    
"לייטורדיה" וא "M-טירקונגמ" םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןייוזמ ןוטבמ תורוניצ   03.70.020

   580.00 לוח דופיר םע מ"ס 05 רטוק 3 גרד "רכזה" לע ינקת םטא םע ע"ש וא רטמ   
    
"לייטורדיה" וא "M-טירקונגמ" םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןייוזמ ןוטבמ תורוניצ   03.70.030

   740.00 לוח דופיר םע מ"ס 06 רטוק 3 גרד "רכזה" לע ינקת םטא םע ע"ש וא רטמ   
    
"לייטורדיה" וא "M-טירקונגמ" םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןייוזמ ןוטבמ תורוניצ   03.70.040

 1,070.00 לוח דופיר םע מ"ס 08 רטוק 3 גרד "רכזה" לע ינקת םטא םע ע"ש וא רטמ   
    
"לייטורדיה" וא "M-טירקונגמ" םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןייוזמ ןוטבמ תורוניצ   03.70.050

 1,500.00 לוח דופיר םע מ"ס 001 רטוק 3 גרד "רכזה" לע ינקת םטא םע ע"ש וא רטמ   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון אחזקה סלילה   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
31/08/2016
דף מס':     011 6102 הלילס הזוח-הקזחא ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ     
    
.ף ו צ ר ק  ת ו ד ו ב ע  01.40 ק ר פ  ת ת     
    

     7.00 אוטאט תוברל )סופסיח( מ"ס 2 - 0 לש קמועל ףוצריק ר"מ  04.10.010
    

    60.00 .רטמ 1 דע ףוצרק בחור הנטק תפצרקמב ףוצריק רטמ  04.10.020
    

    16.00 ר"מ 0002 דע לש חטשבו מ"ס 6 דע ללוכ קמועל ףוצריק ר"מ  04.10.030
    

    11.00 ר"מ 0002 לעמ לש ללוכ חטשבו מ"ס 6 דע ללוכ קמועל ףוצריק ר"מ  04.10.040
    

    17.00 ר"מ 000,2 דע לש חטשבו מ"ס 21 דע לש ללוכ קמועל ףוצריק ר"מ  04.10.050
    

    12.00 ר"מ 000,2 לעמ לש ללוכ חטשבו מ"ס 21 דע לש ללוכ קמועל ףוצריק ר"מ  04.10.060
    

    18.00 ר"מ 000,2 דע לש חטשבו מ"ס 21  -מ לודג ללוכ קמועל ףוצריק ר"מ  04.10.070
    

    13.00 ר"מ 000,2 לעמ לש ללוכ חטשבו מ"ס 21  -מ לודג ללוכ קמועל ףוצריק ר"מ  04.10.080
    

     7.00 קמוע לכל תפצרקמ תועצמאב קדוהמ חטש חוחית ר"מ  04.10.090
    
ט ל פ ס א  ת ו ב ו ר ע ת  02.40 ק ר פ  ת ת     
    
0.1 תומכב SM-01 תינמוטיב היסלומאב דוסי יופיצ סוסירו הקפסא   04.20.010

     2.00 ר"מ/ג"ק ר"מ   
    
0.2 תומכב SM-01 תינמוטיב היסלומאב דוסי יופיצ סוסירו הקפסא   04.20.020

     3.10 ר"מ/ג"ק ר"מ   
    

     2.00 "מ/'רג 052 תומכב ETS תינמוטיב היסלומאב החאמ יופיצ סוסירו הקפסא ר"מ  04.20.030
    

    59.00 מ"ס 8 יבועב 5.1" תרשקמ תבורעתמ הבכש טלפסא ןוטב ר"מ  04.20.040
    

    70.00 מ"ס 01 יבועב 5.1" תרשקמ תבורעתמ הבכש טלפסא ןוטב ר"מ  04.20.050
    
8 יבועב גוריד תפופצ 1" תאשונו תרשקמ תבורעתמ הבכש טלפסא ןוטב   04.20.060

    60.00 מ"ס ר"מ   
    

   280.00 2/1S" תאשונ תבורעתמ הבכש טלפסא ןוטב ןוט  04.20.070
    

   250.00 גוריד תפופצ 1" תאשונו תרשקמ תבורעתמ הבכש טלפסא ןוטב ןוט  04.20.080
    

   290.00 "4/3 ילמיסקמ ריגרג םע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב ןוט  04.20.090
    

   270.00 "2/1 ילמיסקמ ריגרג םע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב ןוט  04.20.100
    

    52.00 מ"ס 6 יבועב "4/3 ילמיסקמ ריגרג לדוג תאשונ הבכש טלפסא ןוטב ר"מ  04.20.110
    

    52.00 מ"ס 6 יבועב "4/3 ילמיסקמ ריגרג לדוג תרשקמ הבכש טלפסא ןוטב ר"מ  04.20.120
    

קובץ: מחירון אחזקה סלילה   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
31/08/2016
דף מס':     012 6102 הלילס הזוח-הקזחא ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    50.00 מ"ס 5 יבועב "4/3 ילמיסקמ ריגרג םע תרשקמ הבכש טלפסא ןוטב ר"מ  04.20.130
    

    50.00 מ"ס 5 יבועב "4/3 ילמיסקמ ריגרג םע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב ר"מ  04.20.140
    

    38.00 מ"ס 4 יבועב "4/3 ילמיסקמ ריגרג םע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב ר"מ  04.20.150
    

    42.00 מ"ס 4 יבועב "2/1 ילמיסקמ ריגרג םע תאשונ הבכש טלפסא ןוטב ר"מ  04.20.160
    

    48.00 מ"ס 4 יבועב 2/1S" תאשונ תבורעתמ הבכש טלפסא ןוטב ר"מ  04.20.170
    

    53.00 מ"ס 4 יבועב 4/3S" תאשונ תבורעתמ הבכש טלפסא ןוטב ר"מ  04.20.180
    

    54.00 מ"ס 5 יבועב 4/3S" תאשונ תבורעתמ הבכש טלפסא ןוטב ר"מ  04.20.190
    

    58.00 מ"ס 6 יבועב S1" תאשונו תרשקמ תבורעתמ הבכש טלפסא ןוטב ר"מ  04.20.200
    

    40.00 מ"ס 3 יבועב AMS 8/3 תבורעתמ הבכש טלפסא ןוטב ר"מ  04.20.210
    

    40.00 מ"ס 3 יבועב AMS 5.21 תבורעתמ הבכש טלפסא ןוטב ר"מ  04.20.220
    

   500.00 הטאה יספ רטמ  04.20.230
    
תחירמו תורבחתהה ףוצריק/רוסינ ללוכ ,םייק טלפסאל תורבחתה   04.20.240

    24.00 ר"מ/ג"ק 5.0 תומכב ETS החאמ תינמוטיב היסלומאב םיטנקה רטמ   
    
יטרדנטס אל דויצ ידי לע הנתשמ יבועב טלפסא קודיהו רוזיפ, הקפסא   04.20.250

   370.00 השיג יישק בקע םיידי תודובעבו ןוט   
    

    60.00 ) ams תבורעתב אל ( תלזב ןבא םע תבורעת רובע ריחמ תפסות ןוט  04.20.260
    

     9.00 םיננכותמ םיהבג יפ לע עוציב ןיגב תפסות ןוט  04.20.270
    

    43.00 רפושמ ןמוטיבב שומיש ןיגב תפסות ןוט  04.20.280
    
ת ו ע י ר י  03.40 ק ר פ  ת ת     
    

    22.00 דירגואיג תועירי תסירפו תקפסא ר"מ  04.30.010
    

    19.00 מ"מ 2 יבועב תוינמוטיב תועירי תסירפו תקפסא ר"מ  04.30.020
    

    23.00 מ"מ 3 יבועב תוינמוטיב תועירי תסירפו תקפסא ר"מ  04.30.030
    

    22.00 תויליטסקטואיג תועירי תסירפו תקפסא ר"מ  04.30.040
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון אחזקה סלילה   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
31/08/2016
דף מס':     013 6102 הלילס הזוח-הקזחא ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

.ם ד א  ח כ ו  ד ו י צ ל  ה ד ו ב ע  ת ו ע ש  י ר י ח מ  06 ק ר פ     
    
.א "כ ו  ד ו י צ ל  ע "ש  ר י ח מ  01.06 ק ר פ  ת ת     
    

 2,400.00 הלעמו ע"ש וא L559 םגד ילחז העי ע"י  60.10.010
    

   300.00 הלעמו ע"ש וא 059 םגד ינפוא העי ע"ש  60.10.020
    

   350.00 הלעמו ס"כ 521 תסלפמ ע"ש  60.10.030
    
שיטפ תוברל ןוט 12-61 לקשמב ).ג.ג( ינפוא )רגאב( ילוארדיה רפחמ   60.10.040

   355.00 הביצח ע"ש   
    

   190.00 ע"ש וא BCJ גוסמ 06-04-02 ףכ וא שיטפ םע ינפוא ןורפחמ ע"ש  60.10.050
    

   180.00 טאטאמ וא הביצח שיטפ וא ןורפחמ וא ףכ םע )טקבוב( ינפוא ןורפחמ ינימ ע"ש  60.10.060
    

   120.00 ע"ש וא gamoB 57 םגד ינדי ילילג שבכמ ע"ש  60.10.070
    

   100.00 גוס לכמ )הקב'ג( טטור ינדי שבכמ ע"ש  60.10.080
    
gamoB 60.10.090-021 םגד ןוט 2 םומינימ הדלפ ילגלג ינש לע םדנט טטור שבכמ  

   150.00 ע"ש וא ע"ש   
    

   190.00 ןוט 21-01 ענוממ טטור שבכמ ע"ש  60.10.100
    
קוליסו בכרה ידיצ ינשמ תלוספה תקיני תוברל ,םישיבכ יוקינל אטאטמ   60.10.110

 2,200.00 .תלוספה ע"י   
    

 2,000.00 ק"מ 51 תוחפל תלוביקב םימ תילכמ תיאשמ ע"י  60.10.120
    

 2,800.00 ק"מ 02 לעמ תלוביקב הניכר תיאשמ ע"י  60.10.130
    

 4,500.00 ןוט 2.1 דע המרה רשוכ 'מ 41 עורז ךרוא ,ןוט 62 ףונמ םע תיאשמ ע"י  60.10.140
    

   122.00 מ"ס 05 ל 04 ןיב רוקב בהל שיבכ רוסמ ע"ש  60.10.150
    

 1,500.00 מ"ס 001 ל 09 ןיב רטוקב בהל שיבכ רוסמ ע"י  60.10.160
    

    70.00 רוטרנג ללוכ הלובט הבאשמב הלעת/לבוממ הביאש ע"ש  60.10.170
    

   100.00 רוטרנג ללוכ ילמשח הביצח שיטפ ע"ש  60.10.180
    

 1,900.00 )רוסרפמוק( סחדמ ללוכ הביצח שיטפ ע"י  60.10.190
    

   100.00 )סחדמ ותוא לע( ףסונ הביצח שיטפ ע"ש  60.10.200
    

    90.00 רוטרנג ללוכ ילמשח החדקמ/תיווז תזחשמ ע"ש  60.10.210
    

    95.00 הריגא לכימ תוברל ץחלב הפיטשל הנוכמ ע"ש  60.10.220
    

קובץ: מחירון אחזקה סלילה   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
31/08/2016
דף מס':     014 6102 הלילס הזוח-הקזחא ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    80.00 יעוצקמ לעופ ע"ש  60.10.230
    

 2,300.00 הדידמ תווצ ע"י  60.10.240
    
ילכ ,רוטרנג תוברל ,םינוטב םוקישל םידבוע 3 תללוכה הדובע תצובק   60.10.250
שרדנה דויצו ילכ לכו םיילמשח יוקינ ילכו תימוקמ הרואת ,םיילמשח הדובע    

 3,200.00 .הדובעה תמלשהל ע"י   
    

12,500.00 תווצ ללוכ ןינב תלוספל הסירג תנוכמ ע"י  60.10.260
    
אלש חפנב לכימ םע הוולנה תווצה תוברל רפע תביאשל תידועי הנוכמ   60.10.270

15,500.00 בוק 7 מ תחפי ע"י   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

קובץ: מחירון אחזקה סלילה 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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