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

 
תחילת העבודה: 07/12/06   

 

07/03/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     001 V2-5136

Z הנחת 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
Z ה נ ח ת ב  ל מ ש ח  'ב ע  ת מ ל ש ה  80 ק ר פ       
      
ם י א נ ש  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
םידספה-לד יתיישעת םוטא ןמש יאנש     08.01.010
    VK4.0/22 קפסהב AVK036, תצובק  
םימוטא םידדבמ םע 11NYD םירוביח      
ותלבוה תוברל תינוציח וא תימינפ הנקתהל      

                      1.00 'פמוק TPGD הנגה תדיחי ללוכ ,רדחב ותנקתהו  
      
דח 52/051X1 דע VK42 ג"מ לבכל תיפוס     08.01.020

                     12.00 יאנשבו חולב רוביחל ידיג 'חי   
םיאנש 10.80 כ"הס            

      
ת ו נ ו ש   ת ו ד ו ב ע ו  ג "מ  ח ו ל  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
יעגמ ללוכ ,VK42 A036הובג חתמ חול רדסמ     08.02.010
תונגה ללוכ,םיקספמ 2 ,םיקתנמ 2 ,רזע      
ותרדגה יפ לע תומלשב לכה ,תוינורטקלא      

                      1.00 'פמוק .תוינכתו ינכטה טרפמב  
      

                      3.00 .VK42 יזפ דח ג''מ חולל קרב ןגמ 'חי  08.02.020
      
היושע םיאנש רדחב הדרפהל תשר רדג     08.02.030

                      6.00 .טרפמה תושירד יפל עובצ ןבלוגמ לזרבמ ר"מ   
      
ר"ממ 05 ךתחב לופכ דודיב ידיג דח לבכ     08.02.040

                     90.00 . םישרדנה םירוביחה לכ ללוכ תשוחנ רטמ   
      
יאנש ישאר קספמל םוריח תקספה תכרעמ     08.02.050
ףוקש יוסיכ םע הירטפ ןצחל ללוכ ,הובג חתמ      
יוסיכ םע ,הסינכב הנבמה ריקב ןקתומה      
ץוחמ ץופינ שיטפ םע הריבשל ןתינה תיכוכז      

                      1.00 'פמוק .תומלשב לכה רדחל  
      
לכ ללוכ תוחיטב דויצל יטרדנטס חפ ןורא     08.02.070

                      1.00 'פמוק .שרדנה דויצה  
      

                      1.00 'פמוק הובג חתמ רדחב שרדנה פ"ע הרהזא טוליש 08.02.080
      
רטמ1 בחורבו מ"מ 8 יבוע דדובמ ימוג חיטש     08.02.090

                      5.00 24KV ר"מ   
      
ןולה זג ליכמה ג"ק 3 לקשמב שא יוביכ ףטמ     08.02.100

                      2.00 1301 'חי   
      
      

20.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: V2-5136-ללא מחירים   .../002 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

 
07/03/2017
דף מס':     002 V2-5136

Z הנחת 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ר"ממ 051x1 ךתחב Vk03/81 ג"מ לבכ     08.02.110

                   2000.00 Y2)F(SX2N םגד EPLX דודיב םע תשוחנ רטמ   
      

                      3.00 'פמוק תמייק החושב ג"מ לבכ ךותיחו רותיא 08.02.120
      
051  ךתח דע VK42 ג"מ לבכל הפומ עוציב     08.02.130

                      6.00 'פמוק YSX2N. גוסמ ר"ממ  
תונוש  תודובעו ג"מ חול 20.80 כ"הס            

      
ת ו ב י ת ו  ם י ק ו ז י ח  ,ת ו ל ע ת  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
,הקראה ללוכו ךותיר ןוולוגמ םילבכ םלוס     08.03.010
בחורב תומלשב לכה םיעטקה ןיב םיקוזיחה      

                     60.00 .מ"ס 04 רטמ   
      
רטוק מ"מ 5 הדלפ תוטומ היונב תשר תלעת     08.03.020
ירשג לכ תא תללוכו ךותיר רחאל תנוולוגמ       
תומלשב לכה םיעטקה ןיב םיקוזיחה ,הקראה      

                     60.00 מ"ס 02 בחורב רטמ   
      

                     60.00 . מ''ס 01 בחורב ךא , ל''נכ הלעת רטמ  08.03.030
      
,ןפוד יבוע מ"מ 5.1  תצרוחמ חפ תלעת     08.03.040
מ"ס 01/03 תודימב ,הסכמ ללוכ םוחב ןוולוגמ      
טרופמכ לכה תועורז ,לבכ יקיזחמ ,םיגרב םע      

                     25.00 הקראה ללוכ תוינכותבו םיטרפמב רטמ   
תוביתו םיקוזיח ,תולעת 30.80 כ"הס            

      
י 'ז ר ב  ת ו ד ו ב ע  40.80 ק ר פ  ת ת       
      

                     50.00 .רזוע יאלמשח הדובע תעש ע"ש  08.04.010
      

                     50.00 .ךמסומ יאלמשח הדובע תעש ע"ש  08.04.020
י'זרב תודובע 40.80 כ"הס            

      
ך ו מ נ  ח ת מ -ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
יספ ללוכ ,רזעה ירמוח לכ ללוכ חול הנבמ     08.05.010
6 קמועב 'א0001 דע AK52 רצק םרזל הריבצ      

                      8.00 . תותלד אלל הבוג 01.2 דע תוחפל מ''ס ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      

50.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: V2-5136-ללא מחירים   .../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

 
07/03/2017
דף מס':     003 V2-5136

Z הנחת 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ללוכ 'א 3X0001 דע ףלשנ ריווא םרז קספמ     08.05.020
תויטנגמו תוימרט תינורטקלא תונגה תכרעמ      
)TCAPRETSAM-GM(  תוסיול ןתינ לכה      
הלעפהו הקספה לילס , רזע יעגמ םיעגמ ללוכ      
    V42 הכירצ עונמו V 032 , רזע יעגמ ללוכ  

                      1.00 .ז''מ לש הפילש בצמ 'חי   
      
ללוכ 'א 036-004 לויכל ןתינ ת"מאמ     08.05.030

                      2.00 AK52 לש רצק םרזל הקספה לילסו רזע יעגמ  'חי   
      
רזע עגמ םע A04X3 ריעז 'וטוא יצח ז"מ     08.05.040

                      3.00 )L.O( הארתה עגמ+CN 'חי   
      
רזע יעגמ ללוכ 'א 061-052 לויכל ןתינ ת"מאמ     08.05.050

                      2.00 52אA הקספה לילסו 'חי   
      

                      2.00 .'א 061-001  ךא ל''נכ ת"מאמ 'חי  08.05.060
      

                      4.00 . 'א 36-001 ךא ל''נכ ת"מאמ 'חי  08.05.070
      

                      3.00 . 'א 04-36 ךא ל''נכ ת"מאמ 'חי  08.05.080
      

                      3.00 . 'א 52-04 לויכל ןתינ ת"מאמ 'חי  08.05.090
      
םיקספמה לש תענוממ הלעפהל עונמ     08.05.100

                      2.00 'א 3X036 דע םי"תמאמהו 'חי   
      

                     10.00 A036 דע ת''מאמל הקספה לילס 'חי  08.05.110
      
דע םוחתב םיקספמ 2 ןיב ילמשחו ינכמ רוגיח     08.05.120

                      1.00 'פמוק 006X3 א'  
      
רוטרנגמ תינויח הנזהל יטמוטוא תונזה ףילחמ      08.05.130

                      1.00 'פמוק רשואמ ךרע הווש וא "רדמא" תרצות  
      
רשוכ לעב A23X3 דע לדוגב ריעז ת"מאמ     08.05.140

                     15.00 AK51-CEI קותינ 'חי   
      

                     40.00 'א 1X52 דע לדוגב ךא ל''נכ ריעז ת"מאמ 'חי  08.05.150
      

                      5.00 'א 3X04 לדוגב ךא ל''נכ ריעז ת"מאמ 'חי  08.05.160
      

                      2.00 'א 2X04 דע לדוגב ךא ל''נכ ריעז ת''מאמ 'חי  08.05.165
      

                      2.00 A םגד רפמאילימ 03 - 'א 04X4 תחפ רסממ 'חי  08.05.170
      

                      2.00 A םגד רפמאילימ 03 'א 52X4 תחפ רסממ 'חי  08.05.180
      

50.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: V2-5136-ללא מחירים   .../004 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

 
07/03/2017
דף מס':     004 V2-5136

Z הנחת 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןצחל ללוכ תוירלודומ )3XDEL( ןומיס תורונמ     08.05.190

                      7.00 'פמוק יוסינ  
      

                      1.00 'פמוק .םיכיתנ סיסב ללוכ A36X3 CRH דע ךיתנ 08.05.200
      

                      3.00 3CA יזפ תלת רפמא 61 דע ןעגמ 'חי  08.05.210
      

                      1.00 יזפ תלת חתמ רסוח רסממ 'חי  08.05.220
      

                      5.00 3CA יזפ תלת רפמא 23 דע ןעגמ 'חי  08.05.230
      
יעגמ 4 טלוו CD/CA 032/42 דוקיפ רסממ     08.05.240

                     10.00 .רזע 'חי   
      
ספא םע יזפ תלת )רתי חתמ ןגמ( קרב אלוכ     08.05.250
ספל הריבצה יספ ןיב ךומנ חתמ ישאר חולב      

                      1.00 'פמוק הרקבל רזע יעגמ ללוכ הקראה  
      

                      3.00 רפמא 5/006 דע םרז הנשמ 'חי  08.05.260
      

                      3.00 רפמא 5/0001 דע םרז הנשמ 'חי  08.05.270
      
לוקוטורפ םע CETAS E531 תרצות דדומ-בר     08.05.280

                      2.00 'פמוק .הנבמ תרקב תכרעמל תרושקת  
      
'א001 דע לש םרזל רזעה ירמוח לכו חול הנבמ     08.05.290

                      1.00 .תותלד אלל ר"מ   
      

                      4.00 A01 דע MZKP 'וטוא יצח ז"מ 'חי  08.05.300
      
לילס םע A036X3 ת''מאמ יומד קפסה קתנמ     08.05.310

                      2.00 .רזע יעגמו הקספה 'חי   
      

                      1.00 A004X3  ךא , ל''נכ קתנמ 'חי  08.05.320
ךומנ חתמ-למשח תוחול 50.80 כ"הס            

      
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
ק''מ 5 דע למשח חולל תיטמוטוא יוביכ תכרעמ     08.06.010
םיאלג גוז , 002MF זג לכימ תללוכה      
לכה , רוזיפ יריחנ תרנצ , הבלצהב םירבוחמה      

                      1.00 'פמוק .ת''שר לש םיטרפמל םאתהב  
      
למשח חולל תיטמוטוא יוביכ תכרעמ     08.06.020
גוז ,002MF זג לכימ תללוכה ק"מ 9 דע      
יריחנ ,תרנצ ,הבלצהב םירבוחמה םיאלג      

                      1.00 'פמוק ת"שר לש םיטרפמל םאתהב לכה ,רוזיפ  
ןשעו שא יוליג תכרעמ 60.80 כ"הס            

קובץ: V2-5136-ללא מחירים   .../005 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

 
07/03/2017
דף מס':     005 V2-5136

Z הנחת 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
תעבט ללוכ הובג חתמ רדחב הקראה עוציב     08.07.010
4X04 ךתחב הדלפ ספ היושע רדחב תיפקיה      
ידדבמ תועצמאב תוריקה לע תנקתומ מ"מ      
ספל דוסי תקראהל םירוביח ללוכ קחרמ      
םאתהב תשוחנ יושע םילאיצנטנופ תאוושה      
,טרפמב שרדנה יפ לע הנקתהבו תוינכותל      
ללוכ רדחב תכתמה ריזיבא לכל םלשומ רוביח      

                      1.00 'פמוק .ךותיר  
      
יספ ןיב ר"ממ 051 ךתחב CVP תשוחנ ךילומ     08.07.020

                     90.00 םילאיצנטופ תאוושה רטמ   
      

                    150.00 ר''ממ CVP 07 תשוחנ ךילומ רטמ  08.07.030
      

                     20.00 ג"מ חול תקראהל ר"ממ 05 ךתחב ךא ל"נכ רטמ  08.07.040
      
תכתמ יקלח תקראהל ר"ממ 53 ךתחב ךא ל"נכ     08.07.050

                     50.00 םינוש רטמ   
      
דע ר"ממ 61 ךתחב רוזש שימג תשוחנ ךילומ     08.07.060
רוביח יגרבו לבכ ילענ ללוכ 'מ 5.0 לש ךרוא      
תותלדה לא תיפקיהה תעבטה ןיב רושיגל      

                     25.00 םירעשהו רטמ   
      
חתמ חול דיל )פ"הפ( לאיצנטופ תאוושה ספ     08.07.070
םיגרב 01-8 רובע 05X0001X5 תודימב ךומנ      

                      1.00 .טרפמב ןייוצמכ םלשומ לכה 'חי   
      
תקראה רובע )פ"הפ( לאיצנטופ תאוושה ספ     08.07.080
םיגרב 8-6 רובע 05X008X5 תודימב יאנש      

                      1.00 .טרפמב ןייוצמכ םלשומ לכה 'חי   
      
םיחתפ יוסיכל מ''מ 5 יבועב ןוולוגמ גורמ חפ     08.07.090

                      8.00 למשח ירדח תפצירב ר"מ   
תונגהו תוקראה 70.80 כ"הס            

      
ם י ל ב כ  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
YX2AN גוסמ םוינימולא לבכ     08.08.010

                    400.00 ר"ממ 021+042X3 ךתחב רטמ   
      
םירפסוממ םידיג םע דוקיפ רובע תשוחנ לבכ     08.08.020

                    120.00 הרקבל ר''ממ 5.1X21 דע רטמ   
      

                     60.00 8.0X4  ךכסומ דוקיפ לבכ רטמ  08.08.030
      

                     80.00 YX2N 61X5 לבכ רטמ  08.08.040
      

80.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: V2-5136-ללא מחירים   .../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

 
07/03/2017
דף מס':     006 V2-5136

Z הנחת 1 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                     50.00 YX2N 6X5 לבכ רטמ  08.08.050
םילבכ 80.80 כ"הס            

      
ת ו נ ו ש  90.80 ק ר פ  ת ת       
      

                    150.00 ןוולוגמ לזרב תיצקורטסנוק ג"ק  08.09.010
      
קוריפ תוברל חטשב םייק חולב םייוניש עוציב     08.09.020
רוביחו 4X2AN021+042X3( 3( הנזה לבכ      

                      1.00 'פמוק ומוקמב האיצי לבכ  
      
תוברל רחא חולב ךא , ל''נכ םייוניש עוציב     08.09.030
עוציבו שדח 'א 036X3 ישאר קתנמ תנקתה      
םע השדח הנזה תטילקל תומאתהו םייוניש      

                      1.00 'פמוק 021+042X3(  2( לבכ  
      
םילבכ לש םייתעש ךשמב שא ירבעמ םוטיא     08.09.040
דע חטשב ,שא תפצר וא תוריקה ןיב תולעתו      
ךרוא דע תרנצ/םילבכ תעיבצ תוברל ר''מ 2,0      

                      6.00 'פמוק .רבעמה ידיצ ינשמ הריהב בכעמ עבצב 'מ 5.0  
      
0.1 בחורבו 'מ 5.1 דע קמועב הלעת תריפח     08.09.050

                      6.00 .ותומדקל בצמ תרזחהו 'מ רטמ   
      

                     10.00 'פמוק 6" הרבוק ירושרש רוניצ 08.09.060
      
הנבמל ותרבעהו 572AVK םייק רוטרנג קורפ     08.09.070
תוברל , הלעפהו רוביח , הנקתה תוברל ,שדח      
שדח רטיל 0002 רלוס לכימ תנקתה       

                      1.00 'פמוק תוארתה חולו םיפוצמ ,קלד תרנצה לכ םע  
      
םירבצמ ללוכ תיזפ-דח SPU AVk6 תדיחי     08.09.080

                      1.00 'פמוק תוקד 51 יוביגל  
      
תונפד םע רטיל 0002 קלד לכימ תקפסא     08.09.090

                      1.00 'פמוק .תוארתה חולו םיפוצמ , תולופכ  
      
ועצובש הנחתב חכו הרואת ילגעמ לכ יוהיז     08.09.100

                      1.00 'פמוק שדח ישאר חולל םרוביחו תרחא תרגסמב  
תונוש 90.80 כ"הס            

      
      
      
      
      
      

Z הנחתב למשח 'בע תמלשה 80 כ"הס            
Z הנחת כ"הס          
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תיחרזא הסדנה ףגא  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
1262579-30:סקפ 0262579-30:לט 00107 ג"בתנ ,7 ד"ת

 
תחילת העבודה: 07/12/06   

 

07/03/2017 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     007 V2-5136

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

Z הנחת 1 הנבמ     
    
Z הנחתב למשח 'בע תמלשה 80 קרפ      
    

םיאנש 10.80 קרפ תת                                           
    

תונוש  תודובעו ג"מ חול 20.80 קרפ תת                                           
    

תוביתו םיקוזיח ,תולעת 30.80 קרפ תת                                           
    

י'זרב תודובע 40.80 קרפ תת                                           
    

ךומנ חתמ-למשח תוחול 50.80 קרפ תת                                           
    

ןשעו שא יוליג תכרעמ 60.80 קרפ תת                                           
    

תונגהו תוקראה 70.80 קרפ תת                                           
    

םילבכ 80.80 קרפ תת                                           
    

תונוש 90.80 קרפ תת                                           
    

Z הנחתב למשח 'בע תמלשה 80 כ"הס                                          
Z הנחת 1 כ"הס                                         

 
  

לכה ךס  
 יללכ כ"הס               

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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