
הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 

14/06/2017 זרכמ
דף מס':     001 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע   10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע   1.10 ק ר פ  ת ת       
      

                  800.00 הדרפהה יזגרא תיתחת דע תיללכ הריפח  ק"מ  01.1.010
      
חטש לכ יונפל םיקורפו ףושיח , הסירה, יוניפ     01.1.020
,םימייק םינבמ תסירהו קורפ ללוכ הינבה      
, הפש ינבא , םייק ףוציר ,םיקד , תומב      
לכו  תוג ורע, ןוטב תוריק ,בוחר טוהיר ,היחמצ      
תא םג ללוכ ריחמה .חטשב םייקה רחא טנמלא      
תויתשת יוליגל תושרדנה שושיגה תוריפח      

                    1.00 'פמוק . חותיפהו הדובעה חטש םוחתב  
      
ןיגב יוכיז ריחמ רובע ףיעס ףיסוי ןלבקה     01.1.030
רוכמל ןתינש םירחא םירמוחו הטסורינ תוטלפ      
םירמוחה קוריפ ןיגב תאז .ישפוחה קושב      
יבסהו 1 לנימרט תיזחב םימייקה םינבמהמ      

'פמוק                         .020.1.10.10 ףיעס ,הב  
רפע תודובע  1.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע  10 כ"הס          
קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../002 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 
14/06/2017
דף מס':     002 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע   20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע   1.20 ק ר פ  ת ת       
      
תדרפהל מ"ס 02 הבוגב דיבילופ יזגרא      02.1.010

                  715.00 תודוסי ר"מ   
      
קוצי מ"ס 5 לש ילמינימ יבועב הזר ןוטב עצמ      02.1.020

                  715.00 דוחל םידדמנה הדרפה יזגרא ג"ע ר"מ   
      
יולימ לע תחנומ מ"ס 52 יבועב ןוטב תפצר      02.1.030
)דוסי תורוק( תוטוו ללוכ  דוחל דדמנה      

                  715.00 ק"ממ תפצר ללוכו הפצרב תובלושמה ר"מ   
      
תונירטיול תחתמ הפצרה ףקיהב ןוטב תהבגה      02.1.040

                   31.00 מ"ס 05 יבועבו תונירטיוה וק יפל ההבגהה ק"מ   
      
םידומע ללוכ תונוש תודימב ןוטבמ םידומע      02.1.050

                    8.00 הינב תוריק ךותב ק"מ   
      

                    7.00 ןוטרק תוינבתב םילוגע 06-ב ןוטבמ םידומע  ק"מ  02.1.060
      
םינמוסמה הנתשמ יכנא ךתחב םידומע      02.1.070

                   25.00 06-ב ןוטבה .2,1  רפסמב תינכותב ק"מ   
      

                   10.00 מ"ס 02 יבועב ןגומ בחרמ תוריק  ק"מ  02.1.080
      

                    5.00 מ"ס 53 יבועב ןגומ בחרמ תוריק  ק"מ  02.1.090
      
02 יבועב חבטמ תרקתו ןגומ בחרמ תרקת      02.1.100

                  240.00 +05.3  סלפמב מ"ס ר"מ   
      
הנתשמ יבועב , 04 -ב ןוטבמ ןוילע גג תרקת      02.1.110
טנק ללוכ ,יללכ עופישבו מ"ס 43 -ל 22 ןיב      

                  750.00 תיתחתה ףקיהב םימ ףא ללוכו עפושמ ידדצ ר"מ   
      
גגה לעמ 02 בחורב , ךנאהמ עפושמ הקעמ      02.1.120

                   14.00 ןוילעה ק"מ   
      
ןויזל תוכתורמ תותשרו םיעלוצמ הדלפ תוטומ      02.1.130

                   50.00 םינוטב ןוט   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1.20.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../003 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 
14/06/2017
דף מס':     003 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
אל םילבכ י"ע הרקתה לש  ןוטב תכירד     02.1.140
ללוכ ריחמה . ףרוצמה טרפמה יפל םיקבדומ      
תשרדנה הדובעהו םירמוחה לכ תאו ןונכת      
ינשמ וא דחא דצמ הכירדה .הצק יטרפ תוברל      
ךכב החמתמה הרבח י"ע הדובעה . םי דדצ      
יפל הדובעה .סדנהמה לש שארמ רושיאבו      
. 31 קרפ יללכה טרפמה יפלו ןנכתמה תויחנה      

                   15.00 . הכירדה תדלפ לקשמ יפל היהי ריחמה ןוט   
רתאב קוצי ןוטב תודובע  1.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע  20 כ"הס          
קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../004 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 
14/06/2017
דף מס':     004 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע   40 ק ר פ       
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע   1.40 ק ר פ  ת ת       
      

                  180.00 .מ"ס 02 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק  ר"מ  04.1.010
      

                  180.00 .מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ  ר"מ  04.1.020
הינב תודובע  1.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הינב תודובע  40 כ"הס          
קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../005 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 
14/06/2017
דף מס':     005 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע   50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע   1.50 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 2 יבוע הזתהב ףצקומ ןטיראילופ      05.1.010
פ"ע ןוטבה תקיצי ג"ע ,ק"מ/ג"ק 051 לקשמב      

                  325.00 .37 ןויליג ר"מ   
      
טרפמ פ"ע תבורעתב מ"מ 41-7 יבועב חיט      05.1.020
ןטיראילופה תבכש ג"ע חיטה םושיי ,םוטיא      
פ"ע הדלפה תשר תא ןיטולחל תוסכל וילעו      

                  325.00 .37 ןויליג ר"מ   
      
מ"מ 1 לית יבוע תנוולוגמ הדלפ תשר      05.1.030
תבכש ג"ע הסופתה מ"מ 5.21*5.21 תיעוביר      

                  325.00 .37 ןויליג פ"ע ןטירואילופה ר"מ   
      
לש ר"מ /ג"ק MECOPE   027 3 רמיירפ      05.1.040
ג"ע םומינימ מ"מ 5.1 יבוע .הקיס תרבח      

                  400.00 .37 ןויליג פ"ע .חיטה תבכש ר"מ   
      
מ"מ 2 יבועב המח תזתומ הארואילופ      05.1.050
    AKIS-0088LS פ"ע ,027 רמיירפ תבכש ג"ע  

                  400.00 .37 ןויליג ר"מ   
      
יוסיכ יבוע - ןרצי תוארוה פ"ע 651 רמיירפ      05.1.060
הקיס תרבח לש .ולא תוארוה יפ לע ילמיסקמ      

                  400.00 .37 ןויליג פ"ע ,הארואילופה תבכש ג"ע ר"מ   
      
5GL ןורקימ 052 יבועב תיטפילא ןטירואילופ      05.1.070
    ROCAKIS, ג"ע םשוימ ,הקיס תרבח לש  
ןווגב ,37 ןויליג פ"ע ,651 רמיירפה תבכש      

                  400.00 .לכירדאה הריחבל ר"מ   
      
יתשב תוינמוטיב תועירי לש םושייו הקפסא     05.1.080
עצבמה .ןרצי תוארוה יפ לע ,מ"מ 4 תובכש      
,םוטיא ץעוי י"ע םירשואמ עוציב יטרפ קפסי      
אהו תושרה םעטמ טקיורפה להנמ רושיאב      

                  400.00 .לכירד ר"מ   
םוטיא תודובע  1.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע  50 כ"הס          
קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../006 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 
14/06/2017
דף מס':     006 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ ו   ן מ ו א  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע   60 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ן ג ו מ  ב ח ר מ  ת ו ר ג ס מ   1.60 ק ר פ  ת ת       
      
טרפ יפל  מ"ס 001/001 תודימב ףדה ןולח      06.1.010

                    1.00 ףרועה דוקיפו לכירדא 'חי   
      
תודימב יתמוק ןגומ בחרמל ףדה תלד      06.1.020
דוקיפו לכירדאה טרפ יפל מ"ס 012/001      

                    1.00 ףרועה 'חי   
      
הסינכב םילבכ רבעמ םוטיאל TCM תדיחי     06.1.030
.ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמ ןגומ בחרמל      
2" רטוקב ירוקמ הדלפ רוניצ תללכ הדחיה      
לוגע חדקל המטיא תכרעמ תוברל ןוטבב קוצי      
םילבכה רטוקל םאתהב םימטא יו לימו      

                    3.00 .םירדוחה 'חי   
      

                    3.00 3" רטוק הדלפ רוניצמ TCM תדיחי ךא ל"נכ  'חי  06.1.040
      

                    1.00 4" רטוק הדלפ רוניצמ TCM תדיחי ךא ל"נכ  'חי  06.1.050
      
דוקיפ טרפ יפל מ"ממ ריקל 8" רטוק לוורש      06.1.060

                    3.00 מ"ס 04 יבועב תוריקל .ףרועה 'חי   
      
דוקיפ טרפ יפל מ"ממ ריקל 4" רטוק לוורש      06.1.070

                    2.00 מ"ס 04 יבועב תוריקל .ףרועה 'חי   
      
1-אד סופיטמ מ"ס 012/001 תודימב שא תלד      06.1.080

                    2.00 .המישרבש 'חי   
      
1-פד סופיטמ מ"ס 012/021 תודימב חפ תלד      06.1.090

                    1.00 .המישרבש 'חי   
ןגומ בחרמ תורגסמ  1.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הדלפ תורגסמו  ןמוא תורגנ תודובע  60 כ"הס          
קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../007 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 
14/06/2017
דף מס':     007 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ   70 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ק פ ס ה  ת ו כ ר ע מ   1.70 ק ר פ  ת ת       
ש א  י ו ב י כ ו  ם י ר ק       
      
י"ת יפל 04 לוידקס רפת ילב םינוולגמ תורוניצ      07.1.010
,תובכש 3ב תיתשורח ץוח תעיבצ םע 395      
תוריקב וא תורקתו תוציחמ תוריק לע םייולג      

                    4.00 .הגרבהב םירבוחמ 2/1" רטוק רטמ   
      
י"ת יפל 04 לוידקס רפת ילב םינוולגמ תורוניצ     07.1.020
תוציחמ תוריק לע םייולג ל"נכ םיעובצ 395      
םיצרוחמ םירבחמב םירבוחמ 3" רטוק תורקתו      
    )PUKCIUQ( םינבלוגמ )רוניצה ר יחמב לולכ(  

                    6.00 .ע"ש וא לגדומ תרצות רטמ   
      
י"ת יפל 04 לוידקס רפת ילב םינוולגמ תורוניצ     07.1.030
תוציחמ תוריק לע םייולג ל"נכ םיעובצ 395      
םיצרוחמ םירבחמב םירבוחמ 4" רטוק תורקתו      
    )PUKCIUQ( םינבלוגמ )רוניצה ר יחמב לולכ(  

                    6.00 .ע"ש וא לגדומ תרצות רטמ   
      
םירצמו תויופעתסה ,"T" - םייתשורח םיחפס     07.1.040
םירבוחמ 051 סאלק הלישח תנבלוגמ הדלפמ      
םינבלוגמ )PUKCIUQ( םיצרוחמ םירבחמב      
ע"ש וא לגדומ תרצות )רוניצה ריחמב לולכ(      

                    3.00 .ל"נכ םיעובצ 3" רטוקב 'חי   
      
םירצמו תויופעתסה ,"T" - םייתשורח םיחפס     07.1.050
םירבוחמ 051 סאלק הלישח תנבלוגמ הדלפמ      
םינבלוגמ )PUKCIUQ( םיצרוחמ םירבחמב      
ע"ש וא לגדומ תרצות )רוניצה ריחמב לולכ(      

                    4.00 .ל"נכ םיעובצ 4" רטוקב 'חי   
      
רטוקב עצומ וק לע דיתעב רוביחל הנכה      07.1.060

                    2.00 .רוויע ןגואו ןגוא ללוכ 3"-4" 'חי   
      
ןולפט םטאו תשוחנ תגוסגסמ ירודכ ףוגמ      07.1.070
דע לש הדובע ץחלל םימחו םירק םימל םיאתמ      
64 הרדיס "םינובה" תרצות תמגודכ 'מטא 01      

                    2.00 .2/1" רטוקב ע"ש וא 'חי   
      
ןיב רבוחמ רצ הנבמב  הדלפמ "רפרפ" ףוגמ      07.1.080
תרצות 3" רטוקב םיידגנ םינגוא ללוכ םינגוא      
    "BSK"  םטא םע MDPE י"ע ענומ ע"ש וא  

                    4.00 .תרוסמת 'חי   
      

                    2.00 .3" רטוקב םינגוא ןיב ףוגמל רסרד  'חי  07.1.090
      
      

1.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../008 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 
14/06/2017
דף מס':     008 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רבוחמ הזנורבמ ףדמ רזוח-לא םותסש      07.1.100
74C :םגד YELSRETTAH  תרצות הגרבהב      

                    1.00 .םיידגנ םינגוא ללוכ םינגוא ןיב 3" רטוקב 'חי   
      
F-30-07 :םגד דמרב תרצות הדלפמ וק ןנסמ      07.1.110
ללוכ םינגוא ןיב רבוחמ 3" רטוקב ע"ש וא      

                    1.00 .םיידגנ םינגוא 'חי   
      
תרצות 4/3" רטוקב יטמוטוא ריוא םותסש      07.1.120
,זילפמ סיסב םע ע"ש וא S-030 םגד "ירא"      
בכרומ 4/3" רטוקב זילפמ ירודכ םותסש ללוכ      

                    1.00 .3" וק לע ךותירב 4/3" לפינ לע 'חי   
      
םיידגנ םינגואו םינגוא םע 2" רטוקב םימ דמ      07.1.130
תכרע םע 2" "היבטקוא" :םגד  "דרא" תרצות      
םינגוא ןיב רבוחמ הלופכ תומכ ילמשח טלפ      

                    1.00 .םיידגנ םינגוא ללוכ 'חי   
      
ללוכ 'מטא 21-0 לש הדידמ םוחתב ץחל דמ      07.1.140
4" חולה רטוק 2/1" יכרד-תלת זרבו ןופיס      

                    2.00 .ןירצילג יולימ 'חי   
      
תרצות )תרזוח המירז ענומ( ח"זמ םותסש      07.1.150
    "STTAW" ללוכ 3" רטוקב וק לע ע"ש וא  

                    1.00 .םטאו םיידגנ םינגואו םינגוא 'חי   
      
ןולפט םטאו תשוחנ תגוסגסמ ירודכ ףוגמ      07.1.160
רשואמ 1" רטוק אלמ רבעמ הגרבהב רבוחמ      

                    2.00 .2/1" רטוקל רבעמ םע MF\LU 'חי   
      
םירלקנירפס תכרעמל הקעזא/הלעפה תכרעמ     07.1.170
"גניקיו" תרצות תמגודכ !טלפמוק 4" רטוקב      
תוברל )הקזחאל תפלשנ הפלק םע( J לדומ      
ע ונמ םע ןומעפ ,ץחל-ידמ , םיזרב ,םוליב את      
טווחמ ילמשח טטסוסרפ ,זוקינ יזרב ,םימ      
ףוגמ ,תנבלוגמ "םירט" תרנצ ,הרקב תכרעמל      
רטוקב "רפרפ" זרב , המירז רישכמ ,4" רעש      

                    1.00 'פמוק הקידבל "ץרוטש" רוביח םע ןגואמ 4"  
      
ץרוחמ רצ הנבמב  הדלפמ "רפרפ" ףוגמ      07.1.180
4" רטוקב םיצרוחמ םירבחמ םע רבוחמ      
םע ,LU\MF רשואמ ע"ש וא לארטנס תרצות      

                    1.00 .שא יוליג חולל הרקבל הנכה 'חי   
שא יוביכו םירק םימ תקפסה תוכרעמ  1.70 כ"הס          

      
      
      
      

קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../009 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 
14/06/2017
דף מס':     009 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ   2.70 ק ר פ  ת ת       
      
לע וא יולג םיבכרומ רוויאו ןיכפוש-ימ תורוניצ     07.2.010
רוניצה גוס ,םיקוזיחו !תוכימת ללוכ תוריק      
    E.P.D.H )יפל )ההובג תופיפצב ןליטאילופ  
רבוחמ ןרצ י תוארוה יפל ןקתומה 6744 י"ת      
ללוכ םיילמשח ךותיר ירבחמ וא הקשה ךותירב      
ללוכ 'דכו תוטשפתהל םישורדה םירזיבאה לכ      

                   15.00 .מ"מ 011 רטוקב םיקוזיחו תוילת םיחפס רטמ   
      
דע קמועב עקרקב םינומט ןיכפוש-ימ תורוניצ     07.2.020
ןליטאילופ( E.P.D.H רוניצה גוס 'מ 52.1      
יפל ןקתומה 6744 י"ת יפל )ההובג תופיפצב      
י"ע יל משח ךותיר יחפסב רבוחמ ןרצי תוארוה      
וא "NOISUIF-ORTCELE" תודורטקלא      
םירזיבאה לכ ללוכ ,ןקתה יפל םינפ ךותירב      
תוילת םיחפס ללוכ 'דכו תוטשפתהל םישורדה      

                   40.00 .מ"מ 011 רטוקב םיקוזיחו רטמ   
      
ל"נה תורונצה ךרוא תדידמ לעמ ריחמ תפסות      07.2.030
,תויוזו םייכרב - םיחפס רובע EPDH-מ      

                   12.00 .4" רטוקב  ,"Y" -ו "T" תויופעתסה 'חי   
      
עקרקב םינומטה ל"נה תורוניצל ריחמ תפסות      07.2.040
ביבס מ"ס 01 יבועב ןיוזמ ןוטב תפיטע רובע      

                   40.00 .י"תמ תויחנהו טרפ יפל תורוניצה רטמ   
      
רטוקב E.P.D.H וא הדלפ חפמ סדרב עבוכ      07.2.050

                    3.00 ריוא רוניצל 4" 'חי   
      
רטוקב EPDH וק לע דיתעב רוביחל הנכה      07.2.060

                   10.00 .ךתורמ קקפ םע חפס ללוכ יולג מ"מ 011 'חי   
רוויאו םיזקנ  2.70 כ"הס          

      
.ם ש ג -י מ  ז ו ק י נ  ת כ ר ע מ   3.70 ק ר פ  ת ת       
      
טלמ םינפ יופיצ םע הדלפ רוניצמ םיבזרמ     07.3.010
035 י"ת יפל תיתשורח תינוציח העיבצו טנמצ      
ךותירב רבוחמ 23/5" ןפוד יבוע 4" רטוק      
תוי לת , םידומעב וא תוריקב וא יולג בכרומ      

                   12.00 .העיבצו םיקוזיח רטמ   
      
םע הדלפ רוניצמ יעקרק-תת םשג-ימ רוניצ     07.3.020
תינוציח תפיטעו טנמצ טלמ םינפ יופיצ      
035 י"ת יפל "וירט" תובכש שולשב תיתשורח      
ומ ךותירב רבוחמ 23/5" ןפוד יבוע 4" רטוק      
םע 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב ןומט בכר      
יפל רוניצה ביבס מ"ס 01 ןיוזמ ןוטב תפיטע      

                   10.00 .טרפ רטמ   
      

3.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../010 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 
14/06/2017
דף מס':     010 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
טלמ םינפ יופיצ םע הדלפ רוניצמ םיבזרמ     07.3.030
035 י"ת יפל תיתשורח תינוציח העיבצו טנמצ      
ךותירב רבוחמ 23/5" ןפוד יבוע 6" רטוק      
תוי לת , םידומעב וא תוריקב וא יולג בכרומ      

                   12.00 .העיבצו םיקוזיח רטמ   
      
םע הדלפ רוניצמ יעקרק-תת םשג-ימ רוניצ     07.3.040
תינוציח תפיטעו טנמצ טלמ םינפ יופיצ      
035 י"ת יפל "וירט" תובכש שולשב תיתשורח      
ומ ךותירב רבוחמ 23/5" ןפוד יבוע 6" רטוק      
םע 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב ןומט בכר      
יפל רוניצה ביבס מ"ס 01 ןיוזמ ןוטב תפיטע      

                   12.00 .טרפ רטמ   
      
תורונצה ךרוא תדידמ לעמ ריחמ  תפסות      07.3.050
םייכרב - םיחפס רובע רוחש הדלפמ ל"נה      

                   10.00 .4" רטוקב  ,"Y" -ו "T" תויופעתסה ,תויוזו 'חי   
      
ל"נה תורונצה ךרוא תדידמ לעמ ריחמ תפסות      07.3.060
,תויוזו םייכרב - םיחפס רובע רוחש הדלפמ      

                   10.00 .6" רטוקב ,"Y" -ו "T" תויופעתסה 'חי   
      
PMUS" םגד "MASOJ" תרצות בזרמ שאר      07.3.070
    EGRAL" 4" רטוק ע"ש וא 40512 סופיט  
לזרבמ תשר תכבס םע הקיצי לזרב יושע      

                    2.00 .הקיצי 'חי   
      
PMUS" םגד "MASOJ" תרצות בזרמ שאר      07.3.080
    EGRAL" 6" רטוק ע"ש וא 60512 סופיט  
לזרבמ תשר תכבס םע הקיצי לזרב יושע      

                    4.00 .הקיצי 'חי   
      
רובע ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות תימורט תינגא      07.3.090

                    2.00 .)יליע רגנ( חטש חותיפל תישפוח הכיפש 'חי   
.םשג-ימ זוקינ תכרעמ  3.70 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש ו  ם י ק ו ר י פ   4.70 ק ר פ  ת ת       
      
ץיבדנסמ דויצו תרנצ יוהיז יכרצל ןומיס יטלש      07.4.010

                   15.00 .מ"ס 5X01 לדוגב הטירח םע קיטסלפ 'חי   
תונושו םיקוריפ  4.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

האורבת ינקתמ  70 כ"הס          
קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../011 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 
14/06/2017
דף מס':     011 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ   80 ק ר פ       
      
ת י ת ש ת  ת ו ד ו ב ע   1.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןוטב תוילוחמ יושע תורוניצ/ םילבכל הרקב את     08.1.010
מ"ס 051 קמועו מ"ס 001 ימינפ רטוקב םורט      
02 יבועב ץצח תבכש ,הביצח/הריפח תוברל      
הסכ מו תכתממ הלוגע/תעבורמ תרגסמ ,מ"ס      
דועי לש טולש/ בותיכ םע לזרב תקצימ לוגע      
521B ןימ 2 הצובקמ הסכמהו תרגסמה .אתה      

                    4.00 984 י"ת יפל ,הינח ירוזאו םישיבכב שומישל 'חי   
תיתשת תודובע  1.80 כ"הס          

      
ם י ל ב ו מ   2.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוד לעב ,)ירושרש( שימג יטסלפ רוניצ      08.2.010
,מ"מ 011 רטוקב ,9154 י"ת יפל ,הלופכ      

                   70.00 תיעקרק תת הנקתה רטמ   
םילבומ  2.80 כ"הס          

      
ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה   3.80 ק ר פ  ת ת       
      
תינכתל םאתהב תודוסי תקראה רושיג תעבט     08.3.010
לכ ללוכ רטוק מ''מ 21 הדלפ תוטוממ      
תעבט תופיצר תרימשל םישרדנה םוחותירה      
ךותיר,תוטומה יעטק ךותיר תוברל רושיגה      

                  150.00 טלפמוק הנבמה תו אסנולכל רטמ   
      
האיציל מ''מ 04X4 תודימב ןבלוגמ הדלפ ספ      08.3.020
תאוושה ספל תודוסי תקראה תעבטמ      

                    5.00 טרופמכ ןקתומ םילאיצנטופ רטמ   
      
האיציל מ''מ 04X4 תודימב ןבלוגמ הדלפ ספ      08.3.030
תורבחתה תודוקנל תודוסי תקראה תעבטמ      

                    4.00 IC תספוק תוברל תינכתל םאתהב 'חי   
תונגהו תוקראה  3.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג   4.80 ק ר פ  ת ת       
      
gnithgil evoc roiretxe יראיניל הרואת ףוג      08.4.010
    pl raenil- AYAV . תרבח לש spilihp. ךרואב  

                   22.00 224PCB גוסמ ,'מ 2.1 'חי   
      
gnithgil evoc roiretxe יראיניל הרואת ףוג      08.4.020
    pl raenil- AYAV . תרבח לש spilihp. ךרואב  

                   11.00 224PCB גוסמ ,'מ 6.0 'חי   
      
      
      

4.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../012 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 
14/06/2017
דף מס':     012 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
021 םגד ןוניג תוגורעל הרואת ןודומע      08.4.030
    GNOL EBUKORCIM תרבח לש SEMIS  

                    7.00 .ע"ווש וא 'חי   
      
םגד ןוניג תוגורעל הרואת ןודומע      08.4.040
    MICROKUBE LONG 120 BOLLARD  

                    7.00 .ע"ווש וא SEMIS תרבח לש 'חי   
      
aicrot 1151 םגד ןוניג תוגורעל הרואת דומע      08.4.050
ןווגב .onasid תרבח לש ,'מ 4 הבוגב לש      

                    9.00 לכירדאה תריחבל 'חי   
      
TSOHG םגד ןוטבב תרתסנ הרואת      08.4.060
    W4208.C  LACITREV RELDAS וא  

                    4.00 .ןוטבב עבוקמ ,ע"ווש 'חי   
הרואת יפוג  4.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח ינקתמ  80 כ"הס          
קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../013 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 
14/06/2017
דף מס':     013 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע   90 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע   1.90 ק ר פ  ת ת       
      
/ גוס לכמ ר"מ 3 לש חטשב אמגוד עוציב      09.1.010
ר"מ 6 כ"הס ,  xinerum חיטמ + הברע חיטמ      

                    1.00 'פמוק ןנכתמה רושיאל תואמגוד  
      
,םינוויכה ינשב לגרס ,תובכש יתשב םינפ חיט      09.1.020
הניפ ןגמב תוניפ יקוזיח תוברל דבל דוביע רמג      
לכל ןבל .C.V.P-מ הנגה תניפ+ןוולוגמ חפמ      

.הניפה הבוגו ךרוא ר"מ                           
      
יתש ,הנותת הצברה תבכש תוברל ץוח חיט      09.1.030
חפמ הניפ ןגמב תוניפ יקוזיחו חיט תובכש      
ךרוא לכל ןבל .C.V.P-מ הנגה תניפ+ןוולוגמ      

                  350.00 .המוקה הבוגו ר"מ   
      
,רובמט תרבח לש "הברע" ילרנימ ץוח חיט     09.1.040
לכירדאה תריחבל ןווגב 389XXX רצומ דוק      
עוציבה .מ"מ 4 לש ללוכ יבועב ,תובכש יתשב      
הפו לח( .ןרציה תויחנהל םאתהב  הנכהה ללוכ      

                  240.00 )תומכ 05% - 'א ר"מ   
      
- ISH רמיירפ - 1 הבכש :בכרומה ץוח חיט     09.1.050
- 2 הבכש .nixerum תרצות יטנמצ רמיירפ      
מ"מ 04 דע  ML0THGIL 2 רשיימ חיט      
יביטרוקד חיט - 3 הבכש . nixerum תרצות      
    temsok noteb 05 kb ci  מ"מ 3 לש יבוע דע  
S4 היצנגרפמיא - 4 הבכש .nixerum תרצות      
nixerum תרצות םימ סיסב לע רליב וא      

                  240.00 )תומכ 05% - 'ב הפולח( .לכירדאה רושיאב ר"מ   
חיט תודובע  1.90 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חיט תודובע  90 כ"הס          
קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../014 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 
14/06/2017
דף מס':     014 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע   11 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע   1.11 ק ר פ  ת ת       
      

.חיט יחטש ג"ע ע"ש וא "0002 לירקרפוס"  ר"מ                          11.1.010
      
"טלרינ" לש "ןליסלק" גוסמ ילרנימ טכילש      11.1.020
,לכירדאה תריחב יפל סופסיח תגרדו םינווגב      

םישדח סבגו  )ץוחו םינפ( חיט יחטש ג"ע ר"מ                           
      
"טלרינ" לש "ןליסלק" גוסמ ילרנימ טכילש     11.1.030
,לכירדאה תריחב יפל סופסיח תגרדו םינווגב      
חטשה תנכה תוברל םימייק םיחטש ג"ע      
ו תומלשה ,םיפפור עבצו חיט ףוליק ,העיבצל      
.שרדנכ תובכשה לכו חטשה רושיי ,חיט ינוקית      

.טלפמוק לכה ר"מ                           
העיבצ תודובע  1.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

העיבצ תודובע  11 כ"הס          
קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../015 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 
14/06/2017
דף מס':     015 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י כ ו כ ז ו  ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע   21 ק ר פ       
      
ת ו נ י ר ט י ו   1.21 ק ר פ  ת ת       
      
תבכרומה ,תמסוחמ 8+8 סקלפירט תנירטיו     12.1.010
,ע"ווש וא  CGA -תמסוחמ מ"מ 8 תיכוכזמ      
תבכש .RUZA גוסמ YGRENUS תרדסמ      
ימינפה קלחב .מ"מ 45.1 יבועב סלגיטנס      
תמסוחמ הפוקש רילק הרטלוא מ"מ 8 תיכוכז      
06-1T טרפב ראותמכ ,CGA תרצותמ ל"נכ      
לע חטשה בורב ססובמ גוגיזה .06 ןויליגב      
הטלפ לעו מ"ס 573/012 הנותחת הטלפ      

                  200.00 נתשמ הבוגב הנוילע ר"מ   
      
תבכרומה ,תמסוחמ 8+8 סקלפירט תנירטיו     12.1.020
,ע"ווש וא CGA -תמסוחמ מ"מ 8 תיכוכזמ      
תבכש .RUZA גוסמ YGRENUS תרדסמ      
ימינפה קלחב .מ"מ 45.1 יבועב סלגיטנס      
תמסוחמ הפוקש רילק הרטלוא מ"מ 8 תיכוכז      
06-1T טרפב ראותמכ ,CGA תרצותמ ל"נכ      
לע חטשה בורב ססובמ גוגיזה .06 ןויליגב      
הטלפ לעו מ"ס 573/012 הנותחת הטלפ      

                  240.00 הנתשמ הבוגב הנוילע ר"מ   
      
1-לא סופיטמ מ"ס 082/012 תודימב תלד      12.1.030

                    1.00 .08 ןויליג 'חי   
      
2-לא סופיטמ מ"ס 082/041 תודימב תלד      12.1.040

                    3.00 .18 ןויליג 'חי   
      
3-לא סופיטמ מ"ס 082/012 תודימב תלד      12.1.050

                    1.00 .38 ןוילג 'חי   
      
מ"ס 575/253 תודימב תימינפ תיזחל הנירטיו      12.1.060
-ז סופיטמ מ"ס 573/3831 + מ"ס 384/562 +      

                    1.00 'פמוק .)78 תינכות( 1  
      
מ"ס 059+014+281 תודימב העובק תיכוכז      12.1.070

                    1.00 'פמוק .)88 תינכות( 2 -ז סופיטמ הנתשמ הבוגבו  
      
הבוגבו מ"ס 8001 תודימב העובק תיכוכז      12.1.080

                    1.00 'פמוק .)88 תינכות( 3 -ז סופיטמ הנתשמ  
תונירטיו  1.21 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../016 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 
14/06/2017
דף מס':     016 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  י ו פ י ח   2.21 ק ר פ  ת ת       
      
2 יבועב םוינימולא חפב ירוחא הנבמ יופיח     12.2.010
ראותמכ ,FDVP/LAVLE רומיגב מ"מ      
הנבומ עבצ םע חפה ,03-23 תונויליגב      
    RAMAROD לכירדאה תריחב יפל ןווג.  
תימינפ 'סנוק עוציבו ןונ כת תללוכ הדובעה      
.תורצחב ריק הפחמ אל יופיצה רשאכ ,תכתממ      
תנכה ללוכ ריחמה .מ"ס 573 הבוגל דע יופיחה      
ןנכתמה רושיאל gniward pohs תוינכות      

                  140.00 ימזמה םעטמ ר"מ   
      
'סנוק הייושע מ"ס 022/001 תודימב תלד      12.2.020
ידיצ לכמ ל"נכ םוינימולא חפ יופיח םע תכתמ      

                    3.00 .תלדה 'חי   
      
בג לע בכרומ וקלחבש תילמודנר ררוחמ יופיח     12.2.030
010.20.21 ףיעסבש םוינימולאה יופיח      
,תוריש תוספרמל "ץוח ריק" הווהמ וקלחבו      
2 חפמ יופיחה .ריוא  גוזימ תודיחילו חצ ריואל      
עבצ םע FDVP/LAVLE רומיג תמרב מ"מ      
בכרוי יופיחה .ל"נכ RAMAROD הנבומ      
רשאכ .ריקה לע יופיחהמ מ"ס 5-כ קחרמב      
.הכימתל תכתמ 'סנוק ללוכו יאמצע יופיחה      

                   80.00 ריחה ר"מ   
םוינימולא יופיח  2.21 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תיכוכזו םוינימולא תודובע  21 כ"הס          
קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../017 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 
14/06/2017
דף מס':     017 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ס ו ס י ב  ת ו א ס נ ו ל כ   32 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ם י ק ו צ י  ת ו א ס נ ו ל כ   1.32 ק ר פ  ת ת       
      
21 דע קמועו מ"ס 05 רטוקב  ןוטב תואסנולכ      23.1.010

                  132.00 'מ רטמ   
      
21 דע קמועו מ"ס 06 רטוקב  ןוטב תואסנולכ      23.1.020

                  420.00 'מ רטמ   
      
ןויזל םיכתורמ םיבולכ וא עלוצמ ןויז לזרב      23.1.030

                    7.00 תואסנולכה ןוט   
רתאב םיקוצי תואסנולכ  1.32 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

סוסיב תואסנולכ  32 כ"הס          
קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../018 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 
14/06/2017
דף מס':     018 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ   04 ק ר פ       
      
ר ת א ה  ח ו ת י פ   1.04 ק ר פ  ת ת       
      
ןייטשרקא תרצות "ונברוא" םגדמ ןוטב ףוציר      40.1.010
06/06 תודימב ,03% מ"ס 04/04 תודימב      
םאתהב ,53% מ"ס 06/03 תודימבו 53% מ"ס      

                 1330.00 .111 ןוילגל ר"מ   
      
02 יבועב ןיוזמ ישקמ 03-ב ןוטבמ חטשמ      40.1.020

                  750.00 .קלחומ רמגבו מ"ס ר"מ   
      
ןבאב מ"ס 0041 רטוקב םילגעמ 2 ףוציר      40.1.030
ט"קמ תומר םגד ןייטשרקא 'חמ תבלתשמ      
,611 ןויליגב אמגוד יפל תונוש תודימב ,7931      

                    2.00 'פמוק .לכירדאה תריחב יפל רופא ןווגב  
      
ןוניג תגורע םגד ןייטשרקא 'בחמ ןוניג תגורע      40.1.040
ללוכ  .211 ןויליג יפל מ"ס 084 רטוקב הלודג      

                    2.00 'פמוק .םלשומ עוציבל שורדה לכ  
      
,מ"ס 022 רטוקב ךא ל"נכ הנטק ןוניג הגורע      40.1.050

                    6.00 'פמוק .311 ןוילגל םאתהב  
      
םגד לוגע ףופ םגד ןייטשרקא 'בחמ ןוטב ףופ      40.1.060
לכ ללוכ  .411 ןויליג יפל מ"ס 08 רטוקב 7001      

                    4.00 .םלשומ עוציבל שורדה 'חי   
      
1023 םגד ףופ םגד ןייטשרקא 'בחמ ןוטב ףופ      40.1.070
    OCCOR YKS ןויליג יפל מ"ס 08 רטוקב  

                   14.00 םלשומ עוציבל שורדה לכ ללוכ .511 'חי   
      
םגד ,מ"ס 52/001/02 תודימב שיבכ הפש ןבא     40.1.080
םאתהב ,ע"ווש וא "ןייטשרקא" תרצות שירח      
עבר הפש ןבא  םג תללוכ הדידמה .711 ןוילגל      
ןבאו מ "ס 52/71 תודימב שיבכל ימינפ לגעמ      

                  250.00 מ"ס 001/22/73 תודימב קוניתלו םאל הפש רטמ   
      
ןוניגה חטש ןיב הדרפהו םוחיתל ןג ינבא     40.1.090
ללוכ,תבלתשמ ןבאב תפצורמה הכרדמהו      
5.11/64/52 תודימב ןיטשרקא לש היעיבר      
וקיסלק תודומע תודיחיו  0952 ט"קמ מ"ס      
ט"קמ מ"ס 5.11/5.11/52 תודי מב דדוב      

                   55.00 2600. רטמ   
      
0603 ט"קמ ןייטשרקא תרצות זוקינ תלעת      40.1.100
לזרב תקיצי הסכמ ללוכ ,מ"ס 03/06/22      

                    1.00 'פמוק .2703 ט"קמ 03/06  
      
      

1.04.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../019 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 
14/06/2017
דף מס':     019 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,חותיפ תינכת יפל םימייק םיצע תקתעה      40.1.110
שדחה םמוקמב םיצעב לופיט ללוכ ריחמה      

                    9.00 'פמוק .הקתעה רחאל םישדוח 6 לש הפוקתל  
      
הרימשל  שדח תירוכסיא חפ תוחולמ רודיג      40.1.120
קורפ ללוכ ,עוציבה יבלשב תמייקה הבצמה לע      

                    1.00 'פמוק .עוציבה רמג רחאל רודיגה  
      
לעמ( מ"ס 55 הבוגב קירבמ הטסורינ דומע     40.1.130
רטוקב ,עקרקה ךותב מ"ס 03-ו )עקרקה ינפ      
םשל תרבח לש שילופורטקלא יופיצב ,6"      
לכירדאה תריחב יפל ןווגב ,ע"ווש וא תוכתמ      
ןוטב תקיצי,הריפח ללוכ ,יומס רוביחל בתות +      
םיצוק ןוגיעו מ"ס 03/03/03 תודימב דומעל      

                   70.00 .דומעה תיתחתב 'חי   
רתאה חותיפ  1.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאה חותיפ  04 כ"הס          
קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../020 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 
14/06/2017
דף מס':     020 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג   14 ק ר פ       
      
ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג   1.14 ק ר פ  ת ת       
      
ע"ש וא רנרב תעבג תלתשמ תרצותמ אשד      41.1.010
ריחמה ,ןברד גוסמ ןנכתמהו חוקלה רושיאב      
הצילממש קמועבו גוסהמ עצמה לכ ללוכ      

                  700.00 .הלתשמה ר"מ   
      
הייחמצל הייקשה תוכרעמ לש הקפסאו ןונכת      41.1.020
תוצלמהל םאתהב םיזתמו תופטפט י"ע      
רקב ללוכ .ע"ווש וא רנרב תעבג תלתשמ      

                    1.00 'פמוק )ר"מ 057-כ ןוניגה חטש(.ןושיד תכרעמו  
      
מ"ס 06-04 הבוגב הדיחי לכ ,תינדכ הפויריל      41.1.030

                   32.00 .םיאתמה קומעהמו רמוחהמ שרדנ עצמ ללוכ 'חי   
      
ינפל םיליתש ,)6 ץיצע( תויסוכב הנוע יחרפ      41.1.040

                 1000.00 .תויאמצע תוגורעל ,החירפ 'חי   
      
1 רטוקבו רטמ 2 הבוגב תודיחי ,ןרזח קובמב      41.1.050

                   14.00 .עצמ ללוכ ,רטמ 'חי   
הייקשהו ןוניג  1.14 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הייקשהו ןוניג  14 כ"הס          
קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../021 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 
14/06/2017
דף מס':     021 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ז ו ק י נ ו  ב ו י ב ,ם י מ  י ו ו ק   75 ק ר פ       
      
ם י מ ה  ת ק פ ס ה  ת כ ר ע מ   1.75 ק ר פ  ת ת       
ש א  י ו ב י כ ו  ש ו מ י ש ל       
      
קמועב  035 י"ת יפל ק"תת רוחש הדלפ רוניצ     57.1.010
"ליגר" טנמצ טלמ םינפ יופיצ םע 'מ 00.1 דע      
ןורקימ 004 לש תובכש 2 ב תינוציח העיבצו      
ל ש( P+E-CPA גוסמ יתשורח, תחא לכ      
הנוילע עבצ תבכשו יסקופא דוסי ,"תורבא"      
23/5" ןפוד יבוע 3" רטוק, ע"ש וא )רטסאילופ      

                   25.00 .ךותירב רבוחמ רטמ   
      
קמועב  035 י"ת יפל ק"תת רוחש הדלפ רוניצ     57.1.020
"ליגר" טנמצ טלמ םינפ יופיצ םע 'מ 00.1 דע      
ןורקימ 004 לש תובכש 2 ב תינוציח העיבצו      
ל ש( P+E-CPA גוסמ יתשורח, תחא לכ      
הנוילע עבצ תבכשו יסקופא דוסי ,"תורבא"      
23/5" ןפוד יבוע 4" רטוק, ע"ש וא )רטסאילופ      

                  140.00 .ךותירב רבוחמ רטמ   
      
ל"נה תורונצה ךרוא תדידמ לעמ ריחמ תפסות      57.1.030
,תויוזו םייכרב - םיחפס רובע  הדלפמ      
םיעובצ 3" רטוקב  ,"Y" -ו "T" תויופעתסה      

                   10.00 .ל"נכ 'חי   
      
ל"נה תורונצה ךרוא תדידמ לעמ ריחמ תפסות      57.1.040
,תויוזו םייכרב - םיחפס רובע  הדלפמ      
םיעובצ 4" רטוקב  ,"Y" -ו "T" תויופעתסה      

                   35.00 .ל"נכ 'חי   
      
וא 3" רטוקב ל"נה הדלפמ םימה וק לש רוביח     57.1.050
4" רטוקב יליע וא ק"תת םייק םימ וקל 4"      
תפלחה ,םימה ןוקיר ,קותינ תללוכ הדובעה      
קה ובצמל חטשה תרזחהו ,ךותירב םיחפס      
'חמ םע רוביחל תודובעה לכ םואית ,ןכומכ .םיי      
הקזחאה 'חמ לש חוקיפבו ת.ש.רב הקזחאה      
הלועפב תורושקה תואצוהה לכ תוברל ת.ש.רב      

                    4.00 .וז 'חי   
      
תכרעמל רוביחה תדוקנב תשר ןיפוא תקידב      57.1.060

                    2.00 'פמוק .י"תמ תמגודכ ךמסומ הקידב ןוכמ י"ע  
      
"ץרוטש" ירבחמ םע לופכ שאר הקנסה רוביח     57.1.070
ףקז לע םיידגנ םינגוא ללוכ ןגואמ 2*3" רטוקב      
רבוחמ עובצו רוחש הדלפמ )מ"מ 011( 4"      
ללו כ ןגואמ רזוח-לא םותסש ללוכ ךותירב      

                    2.00 .MF\LU רשואמ לכה 4" רטוקב םיידגנ םינגוא 'חי   
שא יוביכו שומישל םימה תקפסה תכרעמ  1.75 כ"הס          

      
      

קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../022 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 
14/06/2017
דף מס':     022 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ה  ת כ ר ע מ   2.75 ק ר פ  ת ת       
      
RDS 71  )סקלפירמ( E.P.D.H 001 רוניצ     57.2.010
ךותיר ירבחמ י"ע רוביח י"תמ לש 994 י"ת יפל      
קמועב )מ"מ 061( 6" רטוקב )F.E( םיילמשח      
מ"ס 01 ןיוזמ ןוטב תפיטע ללוכ. 'מ 52.1-דע      

                   45.00 .תורוניצה ביבס רטמ   
      
RDS 71  )סקלפירמ( E.P.D.H 001 רוניצ      57.2.020
ךותיר ירבחמ י"ע רוביח י"תמ לש 994 י"ת יפל      
קמועב )מ"מ 061( 6" רטוקב )F.E( םיילמשח      

                   20.00 . 'מ 52.2-דע רטמ   
      
RDS 71  )סקלפירמ( E.P.D.H 001 רוניצ      57.2.030
ךותיר ירבחמ י"ע רוביח י"תמ לש 994 י"ת יפל      
קמועב )מ"מ 061( 6" רטוקב )F.E( םיילמשח      

                   20.00 . 'מ 57.2-דע רטמ   
      
856 י"ת יפל תוימורט ןוטב תוילוחמ הרקב את     57.2.040
ללוכ 'מ 52.1דע קמועבו מ"ס 08 רטוקב      
וא "ביבוטיא" גוסמ םייתשורח החוש ירבחמ      
המיטא ימוג י"ע תוילוח ןיב המיטאו ע"ש      
דוביע ללוכ . ע"ש וא טסלפוטיא תמגודכ      
תונולבש י"ע הזר ןוטבמ אתה תיעקרק      
סמועל .ב.ב הסכמו הרקת ללוכ .םיידי תדובעב      

                    7.00 .984 י"ת יפל ןוט 5.21 דע 'חי   
      
856 י"ת יפל תוימורט ןוטב תוילוחמ הרקב את     57.2.050
ללוכ 'מ 52.2דע קמועבו מ"ס 001 רטוקב      
וא "ביבוטיא" גוסמ םייתשורח החוש ירבחמ      
ה מיטא ימוג י"ע תוילוח ןיב המיטאו ע"ש      
דוביע ללוכ . ע"ש וא טסלפוטיא תמגודכ      
תונולבש י"ע הזר ןוטבמ אתה תיעקרק      
סמועל .ב.ב הסכמו הרקת ללוכ .םיידי תדובעב      

                    3.00 .984 י"ת יפל ןוט 5.21 דע 'חי   
      
856 י"ת יפל תוימורט ןוטב תוילוחמ הרקב את     57.2.060
ללוכ 'מ 57.2דע קמועבו מ"ס 001 רטוקב      
וא "ביבוטיא" גוסמ םייתשורח החוש ירבחמ      
ה מיטא ימוג י"ע תוילוח ןיב המיטאו ע"ש      
דוביע ללוכ . ע"ש וא טסלפוטיא תמגודכ      
תונולבש י"ע הזר ןוטבמ אתה תיעקרק      
סמועל .ב.ב הסכמו הרקת ללוכ .םיידי תדובעב      

                    1.00 .984 י"ת יפל ןוט 5.21 דע 'חי   
      
הרקת רובע ל"נה הרקבה יאתל ריחמ תפסות      57.2.070

                    5.00 984 י"ת יפל 004D ןוט 04 סמועל הסכמו 'חי   
      
      
      
      

2.75.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../023 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 
14/06/2017
דף מס':     023 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תפיטע םע .)6"( מ"מ 061 רטוק ינוציח לפמ      57.2.080
,C.V.P - מ םירזיבאו תרנצ ,ןייוזמ ןוטב      
שרפה( לפמה הבוג ,לעתימ דוביע תוברל      

                    3.00 'מ 5.1 דע )הבוג 'חי   
      
רובע תוימורט תוילוחמ החושל ריחמ תפסות      57.2.090
"ביבוטיא" גוסמ MDPE ימוגמ החוש רבחמ      
מ"מ 061 רטוק תורוניצל ע"ש וא "509F" וא      

                   25.00 ליגר םטא םוקמב קיטסלפמ )6"( 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ןוטבמ החושל ריחמ תפסות      57.2.100
רטוק לכב דבועו םייק בויב וק לע העוציב רובע      
עוציבל תושורדה תודובעה לכ ללוכ קמוע לכבו      

                    1.00 .םלשומ 'חי   
      
םיקצומ תדוכלממ יונבה ינגרוא ןמוש דירפמ     57.2.110
רטיל 001,5 לש ללוכ לוביקב ןמוש דירפמו      
ןקת יפל .E.P יושע יעקרק-תת      
    5281-NE-0404 NID תרצות יתשורח  
ץוח תודימב ע"ש וא S.N .01:םגד "דלומור"      
'מ 43.1-כ לש בחורב 'מ 03.5 -כ ךרוא לש      
)הריפח קמוע ( תוינכות יפל קמועב ןקתומ      
םיסכמ םע םילוגע םיזכרמ תורש יחתפ ללוכ      

                    2.00 'פמוק מ"ס 06 רטוקב  
      
לכב 6" רטוקב בויב יווק לש הפיטשו יוקינ      57.2.120

                  100.00 .קמוע רטמ   
      
08 רטוקב בויבל הרקב יאת לש הפיטשו יוקינ      57.2.130

                   15.00 'מ 57.2 דע 'מ 8.0 לעמ קמועבו מ"ס 001 - 'חי   
      
דע ךרואב אוהש רטוק לכב בויב יווק םוליצ      57.2.140

                   90.00 'מ 003 רטמ   
      
ןליתאילופמ רותיאל ןתינ ינועבצ ןומיס טרס      57.2.150
050" גוסמ רזחוממ אלו תרפוע לוטנ      
    YLENAW" יבועבו מ"ס 51 בחורב ע"ש וא  

                   90.00 הטסורינ יטוח ינש םירוזש ובו מ"מ 21.0 רטמ   
בויבה תכרעמ  2.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../024 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 
14/06/2017
דף מס':     024 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ש ג -י מ  ז ו ק י נ  ת כ ר ע מ   3.75 ק ר פ  ת ת       
      
םע הדלפ רוניצמ יעקרק-תת םשג-ימ רוניצ     57.3.010
תינוציח תפיטעו טנמצ טלמ םינפ יופיצ      
035 י"ת יפל "וירט" תובכש שולשב תיתשורח      
וחמ ,םיחפס ללוכ 23/5" ןפוד יבוע 6" רטוק      
דע קמועב עקרקב ןומט בכרומ ךותירב רב      
ביבס מ"ס 01 ןיוזמ ןוטב תפיטע םע 'מ 52.1      

                   32.00 .טרפ יפל רוניצה רטמ   
      
םע הדלפ רוניצמ יעקרק-תת םשג-ימ רוניצ     57.3.020
תינוציח תפיטעו טנמצ טלמ םינפ יופיצ      
035 י"ת יפל "וירט" תובכש שולשב תיתשורח      
וחמ ,םיחפס ללוכ 23/5" ןפוד יבוע 8" רטוק      
דע קמועב עקרקב ןומט בכרומ ךותירב רב      
ביבס מ"ס 01 ןיוזמ ןוטב תפיטע םע 'מ 52.1      

                   15.00 .טרפ יפל רוניצה רטמ   
      
םע הדלפ רוניצמ יעקרק-תת םשג-ימ רוניצ     57.3.030
תינוציח תפיטעו טנמצ טלמ םינפ יופיצ      
035 י"ת יפל "וירט" תובכש שולשב תיתשורח      
וחמ ,םיחפס ללוכ 23/5" ןפוד יבוע 8" רטוק      
דע קמועב עקרקב ןומט בכרומ ךותירב רב      

                    5.00 .'מ 57.1 רטמ   
      
ןומט 8" רטוקב עצומ םשג-ימ רוניצ רוביח     57.3.040
.םייק הרקב אתל 'מ 57.1 דע קמועב עקרקב      
עוציבו חדקמ םע אתה ןפודב חתפ עוציב ללוכ      
רוניצה תמאתה ,יתשורח החוש רבחמ לש      
םילעתמ לש שדחמ רודיס ,עובק ןפואב רבחמל      
תוקידב תכירע אתה תיעקרקב הזר ןוטבמ      
תושורדה תודובעה לכו תוליזנל םייוסינו      

                    1.00 .םלשומ עוציבל 'חי   
      
856 י"ת יפל תוימורט ןוטב תוילוחמ הרקב את     57.3.050
ללוכ 'מ 52.1 דע קמועבו מ"ס 001 רטוקב      
וא "ביבוטיא" גוסמ םייתשורח החוש ירבחמ      
המ יטא ימוג י"ע תוילוח ןיב המיטאו ע"ש      
דוביע ללוכ . ע"ש וא טסלפוטיא תמגודכ      
תונולבש י"ע הזר ןוטבמ אתה תיעקרק      
סמועל .ב.ב הסכמו הרקת ללוכ .םיידי תדובעב      

                   14.00 .984 י"ת יפל ןוט 5.21 דע 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3.75.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../025 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 
14/06/2017
דף מס':     025 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
856 י"ת יפל תוימורט ןוטב תוילוחמ הרקב את     57.3.060
ללוכ 'מ 57.1 דע קמועבו מ"ס 001 רטוקב      
וא "ביבוטיא" גוסמ םייתשורח החוש ירבחמ      
המ יטא ימוג י"ע תוילוח ןיב המיטאו ע"ש      
דוביע ללוכ . ע"ש וא טסלפוטיא תמגודכ      
תונולבש י"ע הזר ןוטבמ אתה תיעקרק      
סמועל .ב.ב הסכמו הרקת ללוכ .םיידי תדובעב      

                    1.00 .984 י"ת יפל ןוט 5.21 דע 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ןוטבמ החושל ריחמ תפסות      57.3.070
מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת רובע      
B521 ןיממ םוקמב )ןוט D004 )04 ןיממ      

                    2.00 )ןוט 5.21( 'חי   
      
רובע תוימורט תוילוחמ החושל ריחמ תפסות     57.3.080
"ביבוטיא" גוסמ MDPE ימוגמ החוש רבחמ      
מ"מ 061 רטוק תורוניצל ע"ש וא "509F" וא      

                   20.00 ל יגר םטא םוקמב קיטסלפמ מ"מ 002 וא )6"( 'חי   
      
ןליתאילופמ רותיאל ןתינ ינועבצ ןומיס טרס      57.3.090
050" גוסמ רזחוממ אלו תרפוע לוטנ      
    YLENAW" יבועבו מ"ס 51 בחורב ע"ש וא  

                   50.00 הטסורינ יטוח ינש םירוזש ובו מ"מ 21.0 רטמ   
םשג-ימ זוקינ תכרעמ  3.75 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש ו  ם י ק ו ר י פ   4.75 ק ר פ  ת ת       
      
תודובע ללוכ יבוע לכב טלפסא יחטשמ תחיתפ     57.4.010
ףוצירו תוכרדמ וא )ךרוצה יפל( טלפסא רוסינ      
םיווק יוניפל שורדה בחורב םייק טילונארג      
ללוכ תו עצומ ק"תת תוכרעמ עוציבל וא ק"תת      
הבשהו קודיה רזוח יולימ , רפעה תודובע לכ      

                  200.00 .םייק בצמל רטמ   
תונושו םיקוריפ  4.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

זוקינו בויב,םימ יווק  75 כ"הס          
קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../026 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 
14/06/2017
דף מס':     026 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע   97 ק ר פ       
      
ם י נ ג ו ע   2.97 ק ר פ  ת ת       
      
,21 ןויליג י"פע 0723P ט"קמ םיטרטסינוי      79.2.010

                  600.00 .ללוכ ךרוא יפל הדידמה רטמ   
םינגוע  2.97 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונוש תודובע  97 כ"הס          
קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../027 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 
14/06/2017
דף מס':     027 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י מ ו י   ת ו ד ו ב ע   08 ק ר פ       
      
ת ו י מ ו י  ת ו ד ו ב ע   1.08 ק ר פ  ת ת       
      

                   50.00 .אוהש גוס לכמ יעוצקמ לעופ ע"ש  ע"ש  80.1.010
      

                   50.00 .אוהש גוס לכמ יעוצקמ לעופל רזוע ע"ש  ע"ש  80.1.020
      

                   50.00 .דויצ ללוכ ברברש ע"ש  ע"ש  80.1.030
      

                   50.00 .דויצ ללוכ ךמסומ יאלמשח ע"ש  ע"ש  80.1.040
      
דויצה לכו תכתר ללוכ רגסמ וא ךתר ע"ש      80.1.050

                   50.00 .שורדה ע"ש   
      

                   50.00 .ליעפמ + וגנוק ע"ש  ע"ש  80.1.060
תוימוי תודובע  1.08 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תוימוי  תודובע  08 כ"הס          
ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  כ"הס        

קובץ: טרמינל 1 בלבד - 05.0   .../028 4434889-40 )5.72.30(  ורפ תיראנב



הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 

14/06/2017 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     028 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

  
כ"הס  

ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 הנבמ   
  
רפע תודובע  10 קרפ    
  
רפע תודובע  1.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע  10 כ"הס    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע  20 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע  1.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע  20 כ"הס    
  
הינב תודובע  40 קרפ    
  
הינב תודובע  1.40 קרפ תת     
  
הינב תודובע  40 כ"הס    
  
םוטיא תודובע  50 קרפ    
  
םוטיא תודובע  1.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע  50 כ"הס    
  
הדלפ תורגסמו  ןמוא תורגנ תודובע  60 קרפ    
  
ןגומ בחרמ תורגסמ  1.60 קרפ תת     
  
הדלפ תורגסמו  ןמוא תורגנ תודובע  60 כ"הס    
  
האורבת ינקתמ  70 קרפ    
  
שא יוביכו םירק םימ תקפסה תוכרעמ  1.70 קרפ תת     
  
רוויאו םיזקנ  2.70 קרפ תת     
  
.םשג-ימ זוקינ תכרעמ  3.70 קרפ תת     
  
תונושו םיקוריפ  4.70 קרפ תת     
  
האורבת ינקתמ  70 כ"הס    
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הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
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14/06/2017
דף מס':     029 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

  
כ"הס  

למשח ינקתמ  80 קרפ    
  
תיתשת תודובע  1.80 קרפ תת     
  
םילבומ  2.80 קרפ תת     
  
תונגהו תוקראה  3.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג  4.80 קרפ תת     
  
למשח ינקתמ  80 כ"הס    
  
חיט תודובע  90 קרפ    
  
חיט תודובע  1.90 קרפ תת     
  
חיט תודובע  90 כ"הס    
  
העיבצ תודובע  11 קרפ    
  
העיבצ תודובע  1.11 קרפ תת     
  
העיבצ תודובע  11 כ"הס    
  
תיכוכזו םוינימולא תודובע  21 קרפ    
  
תונירטיו  1.21 קרפ תת     
  
םוינימולא יופיח  2.21 קרפ תת     
  
תיכוכזו םוינימולא תודובע  21 כ"הס    
  
סוסיב תואסנולכ  32 קרפ    
  
רתאב םיקוצי תואסנולכ  1.32 קרפ תת     
  
סוסיב תואסנולכ  32 כ"הס    
  
רתאה חותיפ  04 קרפ    
  
רתאה חותיפ  1.04 קרפ תת     
  
רתאה חותיפ  04 כ"הס    
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הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
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14/06/2017
דף מס':     030 דבלב 1 לנימרט הדעסה הנבמ - ג"בתנ

  
כ"הס  

הייקשהו ןוניג  14 קרפ    
  
הייקשהו ןוניג  1.14 קרפ תת     
  
הייקשהו ןוניג  14 כ"הס    
  
זוקינו בויב,םימ יווק  75 קרפ    
  
שא יוביכו שומישל םימה תקפסה תכרעמ  1.75 קרפ תת     
  
בויבה תכרעמ  2.75 קרפ תת     
  
םשג-ימ זוקינ תכרעמ  3.75 קרפ תת     
  
תונושו םיקוריפ  4.75 קרפ תת     
  
זוקינו בויב,םימ יווק  75 כ"הס    
  
תונוש תודובע  97 קרפ    
  
םינגוע  2.97 קרפ תת     
  
תונוש תודובע  97 כ"הס    
  
תוימוי  תודובע  08 קרפ    
  
תוימוי תודובע  1.08 קרפ תת     
  
תוימוי  תודובע  08 כ"הס    
ג"בתנ 1 לנימרט-הדעסה הנבמ  10 כ"הס   

 
  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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