
08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     001 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
1.1 ק ר פ  ת ת  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
:הרעה      
      
תופופכ ,הריפח תוברל ,רפעה תודובע לכ .1      
.עקרקה ץעוי ח"ודב רמאנל      
      
רקס השעיי תודובעה לש ןתליחת םרט .2      
.חקפמה/פ"הנמ תויחנה י"פע תויתשת      
      
שגדב הדובעה לובג לע דיפקהל שי .3      
.םיהו העלסמל      
      
,זוקינ תורוב ,תודוסי ,הדוספרל תיללכ הריפח     01.01.020

                  500.00 .'וכו דוסי תורוק ק"מ   
      
יפל םיינדי םילכב תימוקמ שושיג הריפח     01.01.030

                   45.00 חקפמה תוארוה ק"מ   
      
דייפידוממ %89 לש תופיפצל תיתש קודיה     01.01.040

                  450.00 ו.ה.ש.א.א ר"מ   
      
'מ/ןוט 2 העירק קזוחב ינכטואיג דב תועירי     01.01.050
ע"ש וא nevoW noN תרצות )ר"מ/'רג 004(      
עקרקה ץעוי י"ע ןתנמזה םרט תורשואמה      

                  450.00 .חקפמהו ר"מ   
      
מ"ס 51 - 02 לש תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמ     01.01.060
ו.ה.ש.א.א דייפידוממ %89 לש תופיפצל      

                  200.00 .)קודיהה רחאל הדידמה( ק"מ   
      
מ"ס 51 - 02 לש תובכשב קדוהמ 'ב גוס עצמ     01.01.070
ו.ה.ש.א.א דייפידוממ %69 לש תופיפצל      

                   90.00 .)קודיהה רחאל הדידמה( ק"מ   
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קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     002 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  20 ק ר פ       
      
1.2 ק ר פ  ת ת  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
:הרעה      
      
םא אלא ,8 הפישח תגרד 05-ב ןוטבה גוס .1      
.תרחא ןייוצ      
      
.םייטלוסבא םניה םיסלפמה לכ .2      
      
2/2 םוטיק םע הנייהת ןוטבה תוניפ לכ .3      
.מ"ס      
      
םייקפוא ןוטב יטנמלא לש הדיחיה יריחמ .4      
רטפוקילהב הקלחה םג םיללוכ םיעפושמו      
.ענוממ      
      
עופישב ,תשקב הקיצי יללוכ הדיחיה יריחמ .5      
.יאוות לכבו      
      
ןוטב יחטש תריצי םיללוכ הדיחיה יריחממ .6      
.הדלפ תוינבתב שומיש י"ע קלח      
      
דע גגה לש הכימת םיללוכ הדיחיה יריחמ .7      
.תונוילעה תורוקה לש האלמה ןתוקזחתה      
      
ןייוצ םא אלא ,מ"ס 5 םומינימ -ןוטבה יוסיכ .8      
םירזיבאב שומיש י"ע קר גשוי ל"נה .תרחא      
.חקפמה י"ע םתנמזה םרט ורשואיש םיינקית      
      
ןוטב( מ"ס 6 לש ילמינימ יבועב הזר ןוטב עצמ     02.02.010

                  450.00 .)03-ב ר"מ   
      
04 - 05 הנתשמ יבועב הדוספר גוסמ דוסי     02.02.020
תוברל )תוטוו( תוכמנהו םייוביע ללוכה מ"ס      
תוערגמ עוציב ,םינוש םיסלפמב הקיצי      
ןוגיע ,ןותחתה וא/ו ןוילעה ןפב תונוש תודימב      
תוקוציה תונוש תודימב ןוטב תוטוו י"ע תרנצ      
.'וכו תוימוקמ תובחרה ,הדוספרה תקיצי םרט      
תוקספה לכ אלל הפיצר היהת הקיציה      

                  230.00 .םירפתו ק"מ   
      
ןוטב עצמל תחתמ  )תוידיצ תוטוו( םייוביע     02.02.025
דוסי תקראה רובע הדוספרל תחתמ הזר      

                    6.00 תוכרעמ/ ק"מ   
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קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     003 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תוברל ,םינוש םיהבגבו םייבועב ןוטב תוריק     02.02.030
,תורגסמ יטרפו םירזיבא ןוגיע ,םיחתפ תריצי      
ללוכ ריחמה   .םיעופישבו םינוש םיאוותב      
.םינוש םיסלפמבו תונוש תודימב תובחרה      
הקיצי תוקספה אלל תחא תבב השעת הקיציה      
סלפממ ,תונושה תובחרהה לש ןתקיצי ללוכ      

                   95.00 .הרוק/הרקת תיתחת סלפמל דע הדוספרה ינפ ק"מ   
      
קוציה מ"ס 06 - 58 הנתשמ יבועב ןוטב ריק     02.02.040
םידדמנה( קדסקלפ תוחול םע דחאה ודיצב      
ץעוי תויחנה פ"ע תינבתל םירושקה )דרפנב      
אלל תחאתבב עצובת הקיציה  .ןוגימה      
תובחרהה לש ןתקיצי ללוכ הקיצי תוקספה      
סלפמל דע הדוספרה ינפ סלפממ ,תונושה      
יתש קר הנרתות ריקה ךרואל .הרקתה תיתחת      
פ"הנמ םע םואיתב לכהו הקיצי תוקספה      

                   70.00 .סדנהמהו ק"מ   
      
םידומעה .תונוש ךתח תודימב ןוטב ידומע     02.02.050
.קלח ןוטב ינפ תלבקל הדלפ תוינבתב םיקוצי      
תיתחת דע הרוק/הפצר ינפמ הדידמה      

                    2.00 .הרקת/הרוק ק"מ   
      
יפס ינש תוברל מ"ס 02 יבועב ןוטב תרקת     02.02.060
תוקטלפ ןוגיעו מ"ס 02/02 ךתחב םינוילע ןוטב      

                    5.00 .הקעמל ר"מ   
      

                   30.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטב תרקת ר"מ  02.02.070
      

                  210.00 .מ"ס 03 יבועב ןוטב תרקת ר"מ  02.02.080
      

                   80.00 .מ"ס 04 יבועב ןוטב תרקת ר"מ  02.02.090
      

                    4.00 .םינוש םיכתחו תודימב תונותחת תורוק ק"מ  02.02.100
      
דצב הקיציה .מ"ס 05 בחורב הנוילע הרוק     02.02.110
רק-לק תוחול תוברל הדובא תינבת דגנכ דחא      
.ןכש הנבמל הניב םידירפמה מ"ס 3 יבועב      
תינבתל תנגועמו הרושק הדובאה תינבתה      
.ןכשה הנבמה י"ע הכימת לכ אלל תידגנה      
,מ"ס 4/04 תודימב הקלור דוביע ללוכ ריחמה      
הדידמה .םינוש םידעומבו םיבלשב הדובע      

                    9.00 .הרקת ינפמ ק"מ   
      
.םינוש םיכתחו תודימב תונוילע תורוק     02.02.120
הקיצי ללוכ ריחמה .הדוספר ינפמ הדידמה      

                    8.00 .םינוש םידעומבו םיבלשב ק"מ   
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08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     004 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.םינוש םיכתחו םייבועב ןוטב יקעמו תורוק     02.02.130
עקש תוברל ,םינוש םיאוותב םיקעמהו תורוקה      
,תוערגמ ,תוטילב ,מ"ס 04/4 תודימב הקלור      

                   45.00 .'וכו ןוטב תוקלחה ק"מ   
      
תורוקה .םינוש םיכתחב תולדב ןוטב תורוק     02.02.140
םוטיק ללוכ ריחמה .םינוש םיכרואו םיאוותב      

                    4.00 .ילכירדא ןוטב רמגו תוניפ ק"מ   
      
04/52 ךתחב ןוטב תונפד םע זוקינ תולעת     02.02.150
613 הטסורינמ םינתיווז לש ןוגיע תוברל מ"ס      
    5/05/05 L בוציעו הדיחיה ריחמב םילולכה  

                    4.00 .םרובע עקש רטמ   
      
םייבועו תודימב דויצו תונוכמל ןוטב יסיסב     02.02.160
ןוטב תוקלחה ,תוערגמ ,תוטילב תוברל ,םינוש      

                    5.00 .'וכו תונוש תודימב תוקלור , ק"מ   
      
תוכרעמה יריפ לע הנגהל "ןוטב תואספוק"     02.02.170
יבועב ןוטב תונפד ללוכ ריחמה  .גגה סלפמב      
מ"ס 02-51 יבועב תעפושמ הרקת ,מ"ס 02      
ןוגיע ,ףקיהב תוקלור ,עופישב הקיצי תוברל      

                    5.00 .שרדנה לכו תורגסמ יטרפ ק"מ   
      
הדלפמ מ"ס 03 בחורב ימינפ ןוחיש חפ     02.02.190
וא רוכסיא לש "קדסקלפ" מ"מ 2.1 תנוולוגמ      

                  115.00 .ר"עקפ רשואמ ע"ש ר"מ   
      
תוכתורמ הדלפ תותשרו עלוצמו לוגע לזרב     02.02.200
םיכרואהו םירטקה לכב ,ןוטבה יטנמלא ןויזל      

                   95.00 .תורוצה לכבו )'מ 81 דע( ןוט   
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08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     005 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו ל ב  40 ק ר פ       
      
ם י ק ו ל ב  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
תורוגח תוברל מ"ס 01 יבועב םיקולבב היינב     04.01.010

                   39.00 שרדיש םוקמ לכבו םיטכשב ןויזו ר"מ   
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קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     006 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ה ד ו ס פ ר  ת פ צ ר  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב הזר ןוטב תוברל הדוספר תפצר םוטיא     05.01.001
0403HMP גוסמ העירי י"ע םוטיא + מ"ס 5      
הקראה תוטומ ביבס םוטיא + מ"מ 5.1 יבועב      

                  450.00 םוטיאל ינכט טרפמ יפל  "םוגיזיא" י"ע ר"מ   
      
ריק לש יכנאה חטשה ג"ע םוטיאה תעירי ןוגיע     05.01.002
קיטסמו םוינמולא לגרס י"ע םייקה הנבמה      

                   15.00 םוטיאל ינכט טרפמ יפל ןטירואילופ רטמ   
      
ה ד ו ס פ ר  ת פ צ ר  י נ פ  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
הדוספרה תפצר יבג לע חפנתמ ימיכ םימ רצע     05.02.001
ינכט טרפמ יפל ץוח תוריק תקיצי זכרמב      

                  100.00 םוטיאל רטמ   
      

                   17.00 םוטיאל ינכט טרפמ יפל םיעופישב ןוטב ק"מ  05.02.002
      
תפצר ינפ לע יטנמצ םוטיא +חטשה תנכה     05.02.003

                  150.00 םוטיאל ינכט טרפמ יפל הדוספרה ר"מ   
      
ז ו ק י נ  ת ל ע ת  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       
      
יפל זוקינה תלעת תיתחתב םיעופישב ןוטב     05.03.001

                    1.00 םוטיאל ינכט טרפמ ק"מ   
      

                    3.00 םוטיאל ינכט טרפמ יפל ימינפ יטנמצ םוטיא ר"מ  05.03.002
      
ר ד ח  ת פ צ ר  ם ו ט י א  40.50 ק ר פ  ת ת       
ם י ת ו ר י ש       
      
םיתוריש רדח תופצרב םוטיאה תנגהו םוטיא     05.04.001
םוטיא +חטשה תנכה תוברל      
לוט ריינ +מ"מ 2 יבועב ינמוטיב-ןטירואילופ      

                   30.00 םוטיאל ינכט טרפמ יפל הנגהל ר"מ   
      
ר ד ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  50.50 ק ר פ  ת ת       
ם י ת ו ר י ש       
      
תנכה תוברל םיתוריש רדח תוריק םוטיא     05.05.001
יפל )תיתשתה גוס יפל( יטנמצ םוטיא +חטשה      

                   80.00 םוטיאל ינכט טרפמ ר"מ   
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08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     007 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ד ח  ל ע מ  ת ו ג ג  ם ו ט י א  60.50 ק ר פ  ת ת       
      
+חטשה תנכה תוברל ימרת דודיב תכרעמ     05.06.001
יפל מ"ס 5 יבועב ימרת דודיב +םידא םוסחמ      

                  300.00 םוטיאל ינכט טרפמ ר"מ   
      

                   45.00 םוטיאל ינכט טרפמ יפל םיעופישב ןוטב ק"מ  05.06.002
      
םיחטשל הפצר ןיב רוביחב תיטנמצ הקלור     05.06.003

                  140.00 םוטיאל ינכט טרפמ יפל םייכנא רטמ   
      
תנכה תוברל םירדח לעמ תוגג תפצר םוטיא     05.06.004
5 יבועב תוינמוטיב העירי י"ע םוטיא +חטשה      

                  300.00 םוטיאל ינכט טרפמ יפל מ"מ ר"מ   
      
לגרס י"ע םייכנא םיחטש ג"ע םוטיא רמג     05.06.005
ינכט טרפמ יפל ןטירואילופ קיטסמ+ םוינמולא      

                  140.00 םוטיאל רטמ   
      
הנגהל הדמ + ינכטואג דב י"ע םוטיאה תנגה     05.06.006
טרפמ יפל תילמינימ תשר ללוכ מ"ס 5 יבועב      

                  300.00 םוטיאל ינכט ר"מ   
      
גוסמ המיטא רזיבא י"ע תרנצ ירבעמ םוטיא     05.06.007
תכרעה( םוטיאל ינכט טרפמ יפל "אבס לקמ"      

                    5.00 )רוחמת ךרוצל תומכ 'חי   
      
ת ו ט ש פ ת ה  ר פ ת  ם ו ט י א  70.50 ק ר פ  ת ת       
ש ד ח ל  ם י י ק  ה נ ב מ  ן י ב  ג ג ב       
      
ריק שדח הנבמ לש הקעמ ןיב רפת םוטיא     05.07.001
גופס טומ +חטשה תנכה תוברל םייק הנבמ      
+ןטירואילופ קיטסמב המיתס +ןליטאילופ      

                   15.00 םוטיאל ינכט טרפמ יפל MDPE תעירי רטמ   
      
ןוולוגמ ףפוכמ חפ י"ע םוטיאה תנגהו יוסיכ     05.07.002
קיטסמב המיתס +םייק הנבמ ריקל ןגועמה      

                   15.00 םוטיאל ינכט טרפמ יפל ןטירואילופ רטמ   
      
י ר י פ  ל ש  ן ו ט ב  י נ ו ג ג  ם ו ט י א  80.50 ק ר פ  ת ת       
ר ו ר ו ו י א       
      
+חטשה תנכה תוברל םיריפ ינוגג םוטיא     05.08.001

                   20.00 םוטיאל ינכט טרפמ יפל ןטירואילופ םוטיא ר"מ   
      
העירי י"ע ריווא גוזימ תולעת ביבס םוטיא     05.08.002
ינכט טרפמ יפל דב רמגב תימצע הקבדהל      

                  100.00 )רוחמת ךרוצל תומכ תכרעה( םוטיאל רטמ   
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     008 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י ב  ר ב ע מ  ר ש ג  ם ו ט י א  90.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ג       
      
+חטשה תנכה תוברל רשגה תפצר םוטיא     05.09.001
ץרווק רוזיפ +מ"מ 2 יבועב ןטירואילופ םוטיא      

                    5.00 םוטיאל ינכט טרפמ יפל ר"מ   
      
ר מ ג ב  ץ ו ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  01.50 ק ר פ  ת ת       
ח י ט       
      
תילאנויצנבנוקה הטישב ץוח תוריק םוטיא     05.10.001
+חטשה תנכה תוברל רחא וא ןבא ,חיט רמגב      
טרפמ יפל םינגוע ביבס םוטיאו יטנמצ םוטיא      

                  250.00 םוטיאל ינכט ר"מ   
      
ם י י נ ו צ י ח  ת ו ר י ק ב  ל ו פ י ט  11.50 ק ר פ  ת ת       
י ל כ י ר ד א  ן ו ט ב  ר מ ג ב       
      
ילכירדא ןוטב רמגב םיינוציח תוריקב לופיט     05.11.001
לש הזתה י"ע לופיט +חטשה תנכה תוברל      

                  150.00 םוטיאל ינכט טרפמ יפל םימ החוד רמוח ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     009 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
ןויליג רמג ירמוח תמישרב םינווג תמישר האר      
    050  
      
101-נ סופיטמ מ"ס 012X09 תודימב תלד     06.01.010

                    3.00 תורגנ תמישרב טרופמכ 'חי   
      
הנתשמ ךרואבו מ"ס 06 קמועב םירויכ רותסמ     06.01.020

                    3.00 תורגנ תמישרב טרופמכ 102-נ סופיטמ רטמ   
      
ת ו ר ג ס מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
ןויליג רמג ירמוח תמישרב םינווג תמישר האר      
    050  
      
002X042 תודימב תורגסמ ידעיי ןורא תלד     06.02.010
תמישרב טרופמכ 101-מ סופיטמ מ"ס      

                    1.00 'פמוק תורגסמ  
      
002X001 תודימב תורגסמ ידעיי ןורא תלד     06.02.020
תמישרב טרופמכ 201-מ סופיטמ מ"ס      

                    1.00 'פמוק תורגסמ  
      
מ"ס 002X08 תודימב תורגסמ ידעיי ןורא תלד     06.02.030

                    2.00 'פמוק תורגסמ תמישרב טרופמכ 301-מ סופיטמ  
      
סופיטמ מ"ס 012X08 תודימב תורגסמ תלד     06.02.050

                    1.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 103-מ 'חי   
      
סופיטמ מ"ס 012X052 תודימב תורגסמ תלד     06.02.060

                    1.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 203-מ 'חי   
      
מ"ס 002X58 תודימב ןגומ בחרמ תלד     06.02.070

                    1.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 104-מ סופיטמ 'חי   
      
סופיטמ םיכנ יתורישל ינקת הזיחא תוידי טס     06.02.090

                    1.00 'פמוק תורגסמ תמישרב טרופמכ 107-מ  
      
סופיטמ םיכנ יתוריש תלדל ינקת הזיחא תידי     06.02.100

                    2.00 'פמוק תורגסמ תמישרב טרופמכ 207-מ  
      
407-מ סופיטמ  תיכוכז הקעמ :היצפוא     06.02.113

                   21.00 )תומכהמ %05( תורגסמ תמישרב טרופמכו רטמ   
      
תמישרב טרופמכ 607-מ סופיטמ הקעמ     06.02.115

                   50.00 תורגסמ רטמ   
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     010 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

308-מ סופיטמ מ"ס 002X001 תודימב הפפר     06.02.150
                    1.00 'פמוק תורגסמ תמישרב טרופמכ  

      
סופיטמ מ"ס 001X001 תודימב ףדה ןולח     06.02.160

                    1.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 1001-מ 'חי   
      
טרופמכ 2001-מ סופיטמ 8" ריוא רוניצ     06.02.170

                    1.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
טרופמכ 3001-מ סופיטמ 8" ריוא רוניצ     06.02.180

                    2.00 תורגסמ תמישרב 'חי   
      
4001-מ סופיטמ 4" תרנצ רבעמל לוורש     06.02.190

                    3.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 'חי   
      
תודימב הדרפה תוציחמ תכרעמ     06.02.200
טרופמכ 1011-מ סופיטמ מ"ס 591/051+002      

                    2.00 'פמוק תורגסמ תמישרב  
      
סופיטמ   הטסורינ רוניצמ ריקל הנגה ליפורפ     06.02.210

                   51.00 תורגסמ תמישרב טרופמכ 2011-מ רטמ   
      
ת ו נ ו ש  30.60 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 מ"ס 04X06  תודימב םיכנ יתורשב הארמ 'חי  06.03.010
      

                    2.00 מ"ס 021X06  תודימב םיכנ יתורשב הארמ 'חי  06.03.020
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קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     011 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 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 ל  ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.01.005
,םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      

                   15.00 2/1" רטוק ,םיחפס תוברל תוגרבהב םירבוחמ רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.01.010
,םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      

                   15.00 1" רטוק ,םיחפס תוברל תוגרבהב םירבוחמ רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.01.020
,םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      

                   10.00 2" רטוק ,םיחפס תוברל תוגרבהב םירבוחמ רטמ   
      
םימל ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.01.030
,מ"מ 61 רטוק "לוגסקפ" תמגודכ םימחו םירק      
רוניצ םע םייומס וא םייולג םינקתומ ,42 גרד      

                   40.00 םיחפס תוברל ,לעתמ רטמ   
      
אלל הזנורב םייושע ,2/1" רטוק םיירודכ םיזרב     07.01.035

                    4.00 דרפנב םלושמה דרוקרה 'חי   
      
אלל הזנורב םייושע ,1" רטוק םיירודכ םיזרב     07.01.040

                    5.00 דרפנב םלושמה דרוקרה 'חי   
      
םירוביח ,21" רטוק ןוולוגמ סונוק דרוקר     07.01.045

                    4.00 הגרבהב 'חי   
      
םירוביח ,1" רטוק ןוולוגמ סונוק  דרוקר     07.01.050

                    5.00 הגרבהב 'חי   
      
םירק םימל םייטסלפ תורוניצל זילפמ םיקלחמ     07.01.060
ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופמ םימחו      
זגרא ךותב םלשומ ןקתומ ,םיקקפ תוברל      
61 רטוק ,דרפנב םלושמה םיאתמ סלגרביפ      

                    2.00 תואיצי 3 1," גירבת מ"מ 'חי   
      
םירק םימל םייטסלפ תורוניצל זילפמ םיקלחמ     07.01.070
ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופמ םימחו      
זגרא ךותב םלשומ ןקתומ ,םיקקפ תוברל      
61 רטוק ,דרפנב םלושמה םיאתמ סלגרביפ      

                    2.00 תואיצי 2 1," גירבת מ"מ 'חי   
      
,תודוקנ 9 דע )היזכרמ( םיקלחמל זגרא     07.01.080
ךותב םלשומ ןקתומ ,מ"ס 61/55/56 תודימב      

                    4.00 ריק 'חי   
      

                    3.00 2/1" רטוק תשוחנ תגוסגסמ ןג יזרב 'חי  07.01.090
      

                    2.00 4/3" רטוק תשוחנ תגוסגסמ ןג יזרב 'חי  07.01.100
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קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     012 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ע ו ב ק  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
םיירטינסה םילכה לכ לש םימגד :הרעה      
הדובעה תליחת ינפל לכירדאה י"ע ורשואי      
      
קבדומ 'א גוס ילבוא ןבל סרחמ הצחר רויכ     07.02.010
וא "רפונ" םגד "הסרח" תמגוד חטשמל תחתמ      

                    4.00 ןופיס תוברל ע"ש 'חי   
      
)עובק המירז ןמז ךשמ( םירק םימל יתנמ זרב     07.02.020
הדימעב הנקתהל העובק הרצק היפ םע רויכל      
,ע"ש וא 202903   "תמח" תמגודכ תעפושמ      
לכו לינ זרב תוברל םלשומ ןקתומ ,םורכ רומיג      

                    3.00 רזעה ירמוח 'חי   
      
תמגודכ םיכנ רובע םירק םימל יתנמ זרב     07.02.030
    M01RT םלשומ ןקתומ םורכ רומיג ע"ש וא  

                    1.00 רזעה ירמוח לכו לינ זרב תוברל 'חי   
      
183" םגד 'א גוס ןבל סרחמ תויולת תולסא     07.02.040
,)דרפנב דדמנ( םרזמ םע ע"ש וא "הרטסא      
דבכ םגד קיטסלפ הסכמו בשומ ,םותיר ןקתמ      

                    4.00 תמלשומ הנקתהל שרדנהו םיקוזיחה לכו 'חי   
      
םרזמ םע הכנל )מ"ס 84( ההובג היולת הלסא     07.02.050
לכו םותיר ןרתמ תוברל )דרפנב דדמנ(      

                    1.00 תמלשומ הנקתהל שרדנהו םיקוזיחה 'חי   
      
8 הבוגב הכנ תלסאל היבגמ ימונוגרא הסכמ     07.02.060
ירוחא ריצ םע ריבש יתלב רמילופמ מ"ס      

                    1.00 ןקת לעב לכה ,םיספת ינש לעב מ"בלפמ 'חי   
      
תמגודכ היולת הלסאל יטמוטוא יצח םרזמ     07.02.070
יתכתמ רונצ תוברל , םגא וא תמח תרצות      

                    5.00 םישורדה םירוביחה לכו לקינ הפוצמ 'חי   
      
מ"ס 2 יבועב  "רסיק ןבא" לש ץרווק חטשמ     07.02.080
,זרב/הללוסו רויכל םיחתפ ,הדידמ תוברל      

                    2.00 הבכרהו הלבוה ר"מ   
      
ב ו י ב ל  ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.03.010
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
םייומס ,םייולג םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      
,מ"מ 05 ללוכו דע רטוק ,עקרקב םינקתומ וא      

                   25.00 םיחפס תוברל רטמ   
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קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     013 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.03.020
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
וא םייומס ,םייולג םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

                   10.00 םיחפס אלל ,מ"מ 36 רטוק ,עקרקב םינקתומ רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.03.030
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
וא םייומס ,םייולג םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

                   10.00 םיחפס אלל ,מ"מ 57 רטוק,עקרקב םינקתומ רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.03.050
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
וא םייומס ,םייולג םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

                   20.00 םיחפס אלל ,מ"מ 011 ,עקרקב םינקתומ רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.03.060
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
רטוק ,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

                   10.00 םיחפס אלל ,מ"מ 061 רטמ   
      
,תויוז ,תויופעתסה :ןוגכ םינוש םיחפס     07.03.070
תופיפצב .א.פ תרנצל תרוקיב ירזיבאו םירבעמ      
וא "תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג      

                   10.00 מ"מ 36 רטוק ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג" 'חי   
      
,תויוז ,תויופעתסה :ןוגכ םינוש םיחפס     07.03.080
תופיפצב .א.פ תרנצל תרוקיב ירזיבאו םירבעמ      
וא "תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג      

                    5.00 מ"מ 57 רטוק ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג" 'חי   
      
,תויוז ,תויופעתסה :ןוגכ םינוש םיחפס     07.03.090
תופיפצב .א.פ תרנצל תרוקיב ירזיבאו םירבעמ      
וא "תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג      

                   25.00 מ"מ 011 רטוק ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג" 'חי   
      
,תויוז ,תויופעתסה :ןוגכ םינוש םיחפס     07.03.100
תופיפצב .א.פ תרנצל תרוקיב ירזיבאו םירבעמ      
וא "תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג      

                    7.00 מ"מ 061 רטוק ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג" 'חי   
      
ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןיוזמ ןוטב תפיטע     07.03.110
לקשמב( ןויזה לזרב תוברל ,גוס לכמ תורוניצל      

                   10.00 )4"( מ"מ 011 רטוק תורוניצל )ק"מ/ג"ק 06 רטמ   
      
ביבסמ מ"ס 01 יבועב ןיוזמ ןוטב תפיטע     07.03.120
לקשמב( ןויזה לזרב תוברל ,גוס לכמ תורוניצל      

                   10.00 )6"( מ"מ 061 רטוק תורוניצל )ק"מ/ג"ק 06 רטמ   
      
ןליתאילופמ מ"מ 011/002 הפצר ימוסחמ     07.03.130

                    3.00 )E.P.D.H( ההובג תופיפצב 'חי   
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קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     014 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

םע מ"מ 1 יבועב )הטסורינ( מ"בלפמ תשר ילס     07.03.140
                    3.00 8"/4" הפצר םוסחמב םינקתומ המרה תידי 'חי   

      
                    2.00 4"/2" ןליתאילופמ הפצר ימוסחמ 'חי  07.03.150

      
4"/2" ןליפורפילופמ תולפונ תרוקיב תואספוק     07.03.160

                    3.00 ע"ש וא "תוילוח" תמגוד 'חי   
      
םיגרבומ תשר וא הסכמ םע תעבורמ תרגסמ     07.03.170
םוסחמ וא/ו תרוקיב תספוקל 4" רטוקב  זילפמ      
תמגודכ ,2X"4" הפציר םוסחמ וא/ו יפות      

                    5.00 'פמוק ע"וש וא "תוכתמ הפמ .א.א" תרצות  
      
םיגרבומ תשר וא הסכמו תעבורמ תרגסמ     07.03.180
,4X"8" הפציר םוסחמל 8" רטוקב זילפמ      

                    3.00 'פמוק ע"וש וא "תוכתמ הפמ .א.א" תרצות תמגודכ  
      

                    1.00 4" רטוק C.V.P רורווא יעבוכ 'חי  07.03.190
      
מ"מ 2.1-1 יבועב 403 מ"בלפמ זוקינ תלעת     07.03.200
תוברל מ"ס 7 יתלחתה קמוע ,מ"ס 51 בחורב      
םינגועמ הגרבה תוטומו הטסורינמ הכבס      
תכרעמל םלשומ רוביחו םוטיא ללוכ ,ןוטבב      
קפס/ןרצי תויחנהל םאתהב הדובע עוציב .בויב      
םיוולנה םירמוחה לכ ללוכ ריחמה .תולעתה      

                    4.00 םלשומ עוציבל םישורדהו רטמ   
      
מ"מ 36 דע רטוקב םימייק ןיחולד תרנצ רוביח     07.03.210
תמלשה תוברל שדח 011/002 הפצר םוסחמל      

                    2.00 תננכותמל תמייק תרנצ ןיב םירוביחו םיעטק 'חי   
      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.04.010
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
רטוק ,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

                   25.00 םיחפס אלל ,מ"מ 011 רטמ   
      
,תויוז ,תויופעתסה :ןוגכ םינוש םיחפס     07.04.020
תופיפצב .א.פ תרנצל תרוקיב ירזיבאו םירבעמ      
וא "תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג      

                   16.00 מ"מ 011 רטוק ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג" 'חי   
      
רובע עקרקה לע תחנומ ןוטבמ תימורט תינגא     07.04.030

                    4.00 בזרמ 'חי   
      
תוברל ,בזרממ אצומב ןוולוגמ רוניצמ ךרב     07.04.040
,ריקה םוטיא תוברל EPDH  רוניצל רוביח      

                    4.00 4" רטוקב 'חי   
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קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     015 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

הסינכ תוגג זוקינל REMLAD םשג ימ ןטלוק     07.04.050
וא "טיבלד " S-51 הרדס 4" תיכנא האיצי 6"      
םאתהב גגב םלשומ םוטיא תוברל ע"וש      

                    4.00 ןרציה תויחנהל 'חי   
      
ם י נ ג ז מ  ל ש  י ו ב י ע  י מ  ז ו ק י נ  50.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.05.010
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
,םייומס וא םייולג םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      
ןגזמ רובע( םיחפס תוברל ,מ"מ 04 רטוק      

                    5.00 )מ"ממב רטמ   
      
םימל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.05.020
,םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו םירק      
תינוציח הפיטע םע ,תוגרבהב םירבוחמ      
LAG CPA יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
1 4/1" רוניצה רטוק .ע"ש וא "תורבא" תמגודכ      

                   20.00 )הנבמה גגה יבג לע( םיחפס תוברל רטמ   
      
םימל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.05.030
,םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו םירק      
2" רטוק .םיחפס תוברל תוגרבהב םירבוחמ      
ריקה יבג לע ,הנבמה גגה לע( הפיטע אלל      

                   15.00 )יוביכ ןורא ךותבו רטמ   
      
יוביע ימ זוקינ רוניצ תרבעהל "רמוע" רזיבא     07.05.040
ירמוחו הנקתה ללוכ ריחמה .מ"ממב ןגזממ      

                    1.00 תמלשומ הנקתהל רזע רטמ   
      
הזנורב םייושע ,2/1" רטוק םיירודכ םיזרב     07.05.050

                    2.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל 'חי   
      

                    2.00 2/1" רטוק םינוולוגמ סונוק םידרוקר 'חי  07.05.060
      
ש א  י ו ב י כ  ד ו י צ  60.70 ק ר פ  ת ת       
      
ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     07.06.012
, ריק לע ןקתומה ,)דרפנב דדמנה( סלגרביפ      
2 ,ץרוטש דמצמ םע 2 " הפירש זרב תוברל      
ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2 " רטוקב םיקונרז      
,ירודכ זרב םע 2ס וסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש      
רטוק שימג רוניצ םע ןולגלג ,םימה וקל רוביח      
לקד ףיעס( םלשומ ןקתומ ,'מ 03 ךרואב 4/3 "      

                    2.00 'פמוק (07.100.0012  
      
לקד ףיעס( ג"ק 6 השבי הקבא יפטמ     07.06.050

                    2.00 07.100.00050) 'חי   
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     016 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
0.8 ק ר פ  ת ת  00.80 ק ר פ  ת ת       
      
יללכ      
      
לכ תא עצביו רבחי ןיקתי קפסי ןלבקה      
םישורדה רזעה ירמוח לכ ללוכ ןלהל טרופמה      
םא אלא  טלפמוק טרופמכ עוציבה תמלשהל      
שרופמב תרחא ןיוצ      
      
ם י ל י ב ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
,תותשק ,תופומ םיללוכ תרנצה יריחמ :הרעה      
רתי לכו ,הכישמ יטוח ,תולש ,הנקתה] ירודיס      
.פמוק טרופמכ עוציבה תמלשהל שורדה      
68316 .י.ת יפל 05 דע תורוניצ :הרעה      
      
רטוקב "ןורירמ" "כ" םידבכ םייטסלפ תורוניצ     08.02.010

                  150.00 מ"מ 02 רטמ   
      
רטוקב"ןורירמ" "כ" םידבכ םייטסלפ תורוניצ     08.02.012

                  150.00 מ"מ 52 רטמ   
      
רטוקב"ןורירמ" "כ" םידבכ םייטסלפ תורוניצ     08.02.014

                  150.00 מ"מ 23 רטמ   
      
רטוקב"ןורירמ" "כ" םידבכ םייטסלפ תורוניצ     08.02.016

                  150.00 מ"מ 04 רטמ   
      

                  150.00 מ"מ 02 רטוקב ,נ"פ םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ רטמ  08.02.062
      

                  150.00 מ"מ 52 רטוקב נ"פ םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ רטמ  08.02.064
      

                  150.00 מ"מ 23 רטוקב נ"פ םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ רטמ  08.02.066
      

                  150.00 מ"מ 04 רטוקב ,נ"פ םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ רטמ  08.02.068
      
יבועב מ"ס 2.4X6 ךתחב קיטסלפמ תולעת     08.02.204

                  150.00 הסכמ םע מ"מ 2.2 רטמ   
      
9.2 יבועב מ"ס 6X21 ךתחב קיטסלפ תולעת     08.02.210

                  150.00 הסכמ םע מ"מ רטמ   
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קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     017 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תכרעמ םיללוכ תומלוסו תולעת :הרעה      
לש תירלודומ תילניגירוא תונוולוגמ תוכימת      
םירבחמ ,םיקוזיח ,תוינפ ,תויוז ,ןרציה      
יפל תוכימתה בושיח ןכו תוילניגירוא תותשקו      
הקראה ךילומ ןכו ,ןרציה לש הקידב תנכת      
לכ םלוס/הלעתל רוביח םע ר"ממ 61 תשוחנמ      
ךרוא רטמ 5      
      
יבועב ,ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכל תולעת     08.02.276

                   40.00 מ"ס 5.6X01 הלעתה ךתח תוחפל מ"מ 5.1 רטמ   
      
יבועב ,ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכל תולעת     08.02.278

                  140.00 מ"ס 5.6X02 הלעתה ךתח תוחפל מ"מ 5.1 רטמ   
      
יבועב ,ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכל תולעת     08.02.282

                   80.00 מ"ס 5.6X04 הלעתה ךתח תוחפל מ"מ 5.1 רטמ   
      
,הסכמה ללוכ תנבלוגמ םילבכ תלעת תעיבצ     08.02.310
יפכ ןווגב מ"ס 8/02 וא ,מ"ס 8/01 תודימב      
HSAW EMIRP הזתהב עבצ ,שרדיש      

                  180.00 .פמוק טרופמכ , ןבלגמ לע העיבצל םיאתמ רטמ   
      
8/04 וא 8/03 תודימב הלעת ךא ל"נכ העיבצ     08.02.312

                   80.00 .פמוק טרופמכ ,מ"ס רטמ   
      
תוכרעמ רובע שרדנכ הדלפ תויצקורטסנוק     08.02.502
ןורקימ 08 םוחב תנבלוגמ הדלפמ למשחה      
ינוקיתו עוציב יטרפ תנכה תוברל ,תוחפל      

                   10.00 תונקתה רמגב ץבא רישע עבצב ןווליג ג"ק   
      
מ"ס 01x01 תודימב 4613SS הטסורינ תלעת     08.02.504
ןוילע עבצו ריימרפ תללוכה עבצ תכרעמ םע      
תימי הביבסל םיאתמה םאות יסקופא      

                  120.00 MARING GRADE רטמ   
      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
וא/ו ריקל הנקתה ללוכ לבכה ריחמ :הרעה      
תרנצב לחשומ וא/ו היצקורטסנוקל וא/ו הרקתל      
םילבכ םלוס לע וא/ו םילבכ תלעתב וא/ו הנגה      
תולעתה וא תרנצה רובע( עקרקב הריפחב וא/ו      
םלושמ עקרקב תוריפחה וא תומלוסה וא      
ידי לע וא/ו תרחא תרגסמב ועצוב וא דרפנב      
טלפמוק טרופמכ )םירחא      
      

                  100.00 ר"ממ 5.1X3 ךתחב 3RF/HX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.03.004
      

                  100.00 ר"ממ 5.1X5 ךתחב 3RF/HX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.03.008
      

                  100.00 ר"ממ 5.2X3 ךתחב 3RF/HX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.03.012
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קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     018 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

                  100.00 ר"ממ 5.2X5 ךתחב 3RF/HX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.03.016
      

                  100.00 ר"ממ 4X3 ךתחב 3RF/HX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.03.020
      

                  100.00 ר"ממ 6X5 ךתחב 3RF/HX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.03.032
      

                   65.00 ר"ממ 01X5 ךתחב 3RF/HX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.03.040
      

                   75.00 ר"ממ 53X4 ךתחב 3RF/HX2N גוסמ םילבכ רטמ  08.03.052
      

                  120.00 ר"ממ 09E/081EF-XHXHN 5.1x3  םילבכ רטמ  08.03.612
      

                  240.00 ר"ממ 09E/081EF-XHXHN 5.2x3  םילבכ רטמ  08.03.614
      

                  120.00 ר"ממ 09E/081EF-XHXHN 5.1X7  םילבכ רטמ  08.03.616
      
תנגומ םוחב תצווכתמ ע"ש וא "םכייר" תיפוס     08.03.858

                    4.00 ר"ממ 61+52X3 םיכתחב דע םילבכל םימ 'חי   
      
תנגומ םוחב תצווכתמ ע"ש וא "םכייר" תיפוס     08.03.860
דע ר"ממ 61+53X3-מ םילבכל םימ      

                    2.00 ר"ממ 53+07X3 'חי   
      
4 דע ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     08.03.924

                   20.00 ר"ממ רטמ   
      
01 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     08.03.928

                   20.00 ר"ממ רטמ   
      
61 ךתחב .יס.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     08.03.930

                   75.00 ר"ממ רטמ   
      
ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
טרופמכ עצובמ דוסי תקראה ןקתמ :הרעה      
תונקתה ץבוקל םאתהבו טרפמבו תוינכתב      
ילזרבלו ןויז ילזרבל ךותיר ללוכ 1724      
.תעבטה יאוותב תואסנולק      
      
ספ לזרבמ הנבמ דוסי תקראה תדורטקלא     08.04.010
וא ןוטב תקיציב הנומט רטוק מ"מ 4/04      

                  110.00 תילמשח תופיצרל תכתורמו דוסי ידומעב רטמ   
      
ןוולוגמ לזרבמ תינוציח הקראה ץוק תדוקנ     08.04.012
תקיצימ 7X21X51 תספוקב םויסו מ"מ 4/04      
,ריקב העוקש וא/ו ןוטבב הקוצי ,םוינימולא      

                    6.00 עקרקל מ"מ רטוק 32 רוניצו טוליש ללוכ 'חי   
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קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     019 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תנמטומ 4/04 לזרבמ דוסי תקראה תדורטקלא     08.04.018
רובע מ"ס 02X02 תודימב 04-ב ןוטב תרוקב      
ללוכ תיביזורוק וא הבוטר המדאב הנקתה      
תרוקו תיכרוא תכתורמ הדורטקלא הריפח      

                  110.00 ןוטבה רטמ   
      
מ"מ 4/04 ןבלוגמ לזרב ספמ הקראה רשג     08.04.020
לש םינבלוגמ הקראה םיצוק ןיב ךתורמ      
לש םינוש םיטנמלא וא םיימורט םיטנמלא      

                    4.00 טרפ יפל הנבמה 'חי   
      
מ"מ 4/04 ןוולוגמ לזרב ספמ הקראה רשג     08.04.024
ןיבל המד תרוקב רושיג תעבט ןיב ךתורמ      

                    7.00 הנבמה דוסיב רושיג תעבט 'חי   
      
םייק הנבמ לש דוסי תקראה תכרעמל רוביח     08.04.026
,תמייקה רושיגה תעבט לש יוליג י"ע      
מ"מ 4x04 ןוולוגמ ספ י"ע תורבחתה      
ףוסב םינוטב תמלשה ,ךותיר תועצמאב      

                    2.00 תודובעה 'חי   
      
4/04/004 תודימב םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.04.102

                    1.00 מ"מ 'חי   
      
האוושה ספמ הקראה תדוקנ     08.04.200
ר"ממ 4 הקראה ךילומב ןקתמ/רוניצ/רזיבאל      
ללוכ רטוק מ"מ 02 "נפ" רוניצב יס.יו.יפ דדובמ      

                   20.00 הקראה גרוב ךותיר/הלש י"ע רזיבאל רוביח 'חי   
      
האוושה ספמ הקראה תדוקנ     08.04.202
ר"ממ 01 הקראה ךילומב ןקתמ/רוניצ/רזיבאל      
ללוכ רטוק מ"מ 02 "נפ" רוניצב יס.יו.יפ דדובמ      

                   10.00 הקראה גרוב ךותיר/הלש י"ע רזיבאל רוביח 'חי   
      
האוושה ספמ הקראה תדוקנ     08.04.204
ר"ממ 61 הקראה ךילומב ןקתמ/רוניצ/רזיבאל      
ללוכ רטוק מ"מ 02 "נפ" רוניצב יס.יו.יפ דדובמ      

                    2.00 הקראה גרוב ךותיר/הלש י"ע רזיבאל רוביח 'חי   
      
ה ר ק ב ו  ג ו ת י מ  ת ו ח ו ל  60.80 ק ר פ  ת ת       
ך ו מ נ  ח ת מ ל       
      
2 דע 10.1-מ לדוגב חפ יושע חוללל הנבמ     08.06.025

                    1.00 תלדו םילנפ ללוכ ,ר"מ 'חי   
      
לדוגב למשח חול לש םלשומ רוביחו הנקתה     08.06.064

                    1.00 רפמא 053 דע 001מ 'חי   
      
םוחת A36X3 דע ילנימונ םרז ם"יתמאמ     08.06.112
הנגהב םידייוצמ AK52 קותינ רשוכ שרדנכ      

                    2.00 תנווכתמ תיטנגמו תימרת 'חי   
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08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     020 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

רזע יעגמ 2 קולב רובע ת"מאמל ריחמ תפסות     08.06.160
                    2.00 .C.O 'חי   

      
גוסמ הקספה לילס לש ם"יתמאמב תפסות     08.06.230

                    3.00 והשלכ 'חי   
      
1 ,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 1 ז"אמ     08.06.240

                   30.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי   
      
3 רפמא 52 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     08.06.256

                    4.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי   
      
הנגה םע רפמא 52X3 ילנימונ םרז ם"יתמאמ     08.06.284
לדוגל םאתהב קותינ רשוכו השירד יפל תימרת      
לבגומ יתלב קותינ רשוכ(תימרתה הנגהה      
10   קותינ רשוכו רפמא 4 דע תימרת הנגהב      
,)רפמא 4 לעמ תימרת הנגהב רפמאוליק      
תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב םידייוצמ      
ןילרמ לש M52P םגד וא,רלימ לש 0ZKP םגד      
וא ו ש דנא רכרפש לש 3ATK םגד וא ,ןר'ג      

                    2.00 .ע"ש 'חי   
      
תושיגר ,רפמא 04 נ"זל םיבטק 2 תחפ ירסממ     08.06.294

                    3.00 A EPYT רפמאילימ 003 וא 001 וא 03 'חי   
      
תושיגר רפמא 04 נ"זל םיבטוק 4 תחפ רסממ     08.06.296

                    2.00 A EPYT רפמאילימ 003 וא 001 וא 03 'חי   
      
אלל A001*3 ילנימונ םרזל קפסה קתנמ     08.06.322

                    1.00 תונגה 'חי   
      

                    1.00 והשלכ לדוגב קפסה קתנמל רזע יעגמ קולב 'חי  08.06.344
      

                    1.00 והשלכ לדוגב קפסה קתנמל הלפה לילס 'חי  08.06.346
      
52 דע םרזל םיבטוק 1 םיפילחמ םרז יקיספמ     08.06.356

                    1.00 םיבצמ 3 ,טלוו 032 חתמ רפמא 'חי   
      
ןוילימ CA )1-1 םיאנתב A03X3 םרזל ןעגמ     08.06.434
טרופמכ,שרדנכ רזע יעגמ ללוכ )תולועפ      

                    1.00 טלפמוק 'חי   
      
,A001 דע ילנימונ םרזל יבטק תלת ז"אמ     08.06.436

                    1.00 קותינ לילס ללוכ AK52 קותינ רשוכ 'חי   
      
םיאנתב  A6 םיעגמ העברא דוקיפ רסממ     08.06.600
    11-CA שרדנכ םיעגמה גוס שרדנכ חתמל  

                    1.00 טלפמוק טרופמכ 'חי   
      

                    3.00 רפמא 61X2 דעצ רסממ 'חי  08.06.644
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קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     021 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תינכמ הברזר ,תוינכת םע ילטיגיד דוקיפ ןועש     08.06.660
                    1.00 השירד יפל ןמזו 'חי   

      
םימרזל א'ו 5.7 קפסהל יסקופא קוצי םרז יאנש     08.06.680

                    1.00 טלפמוק טרופמכ A5/005 דע םינוש 'חי   
      
וב תוילטיגיד תוגוצת 3 םע ילטיגיד דדומ בר     08.06.692
,םיקפסה ,םרזל ,)בולשו יזאפ( חתמל תינמז      
584SR תרושקת קפסה םדקמ ,היגרנא      

                    1.00 HE031 CETAS תמגוד 'חי   
      
תוברל חולב תועוקש דליטלומ ןומיס תורונ     08.06.704

                    3.00 מ"מ 22 רטוקב תינועבצ השדעמ הסכמ 'חי   
      
01 קותינ רשוכ A61 נ"זל יבטוק וד ז"אמ     08.06.706
יבטוק וד תחפ רסממ םע בלושמ רפמאוליק      

                    3.00 רפמאילימ 03 תושיגרו 'חי   
      
ם י ר ז י ב א  ת ו ד ו ק נ  70.80 ק ר פ  ת ת       
ם ת נ ק ת ה ו       
      
מ"מ 02 רטוקב ףכירמ רוניצב רואמ תדוקנ     08.07.002
5.1 ךתחב םיטוח וא לבכ ,וילאמ הבכ גוסמ      
רפמא 01 ז"מ ,שרדנה עבצבו תומכב ר"ממ      

                   65.00 ןושאר ןצחל וא לופכ וא דיחי 'חי   
      
וא ינש ףילחמל הקלדה תדוקנ רובע תפסות     08.07.006

                    4.00 .ט"הת/ט"הע סיווג תרצות ינש ןצחל 'חי   
      
וא םימ ןגומ הקלדה רזיבא רובע תפסות     08.07.008

                    4.00 .אוהש גוס לכמ ןיירושמ 'חי   
      
מ"מ 02 רטוקב ףכירמ רוניצב עקת תיב תדוקנ     08.07.012
תולעתב וא ט"הת הנקתהב וילאמ הבכ גוסמ      
ר"ממ 5.2X3 ךתחב לבכ ,דרפנב הנדדמיתש      

                    6.00 A61 יזפ דח עקת תיבו 'חי   
      
מ"מ 02 רטוקב ףכירמ רוניצב עקת תיב תדוקנ     08.07.016
תולעתב וא ט"הת הנקתהב וילאמ הבכ גוסמ      
ר"ממ 5.2X3 ךתחב לבכ ,דרפנב הנדדמיתש      

                   16.00 לופכ עקת תיב רזיבאב תמייתסמו 'חי   
      
יפוס רזיבא רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     08.07.022

                    6.00 ןיירושמ וא םימ ןגומ 'חי   
      
םאתומ רזיבא רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     08.07.024

                    2.00 תימי הביבסל 'חי   
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08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     022 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"מ 02 רטוקב ףכירמ רוניצב עקת תיב תדוקנ     08.07.028
תולעתב וא ט"הת הנקתהב וילאמ הבכ גוסמ      
ר"ממ 5.2X3 ךתחב לבכ ,דרפנב הנדדמיתש      

                    1.00 A61 םרזל EEC גוסמ יזפ דח יפוס רזיבאו 'חי   
      
רטוקב ףכירמ רוניצב ריוא גוזימל הנזה תדוקנ     08.07.030
לבכ ,ט"הע הנקתהב וילאמ הבכ גוסמ מ"מ 02      

                    1.00 1N םגד ילארשי עקשו ר"ממ 5.2X3 'חי   
      
היושע תלד תחיתפ ןונגנמ רובע חכ תדוקנ     08.07.042
ןכו ,מ"מ 52 רונצב ר"ממ 5.2X3 YX2N לבכב      
עקשו ןומיס תרונמ םע יבטוק וד ןוחטב קספמ      

                    4.00 תיטסוקא הרקת לעמ ילארשי 'חי   
      
מ"מ 52 רטוקב ףכירמ רוניצ ללוכ ןופלט תדוקנ     08.07.054
ט"הת הנקתהב הכישמ טוחו וילאמ הבכ גוסמ      
םויס ,דרפנב הנדדמתש תולעתמ ט"הע וא      
וא KNALB הסכמ ללוכ סיווג תספוקב      
וא XOBAMIC תמגודכ תפתושמ הספוקב      

                    1.00 דרפנב דדמת רשא ADA 'חי   
      
ףכירמ רוניצ ללוכ םיבשחמ תכרעמל הדוקנ     08.07.058
הכישמ טוחו וילאמ הבכ גוסמ מ"מ 52 רטוקב      
הנדדמתש תולעתמ ט"הע וא ט"הת הנקתהב      
הסכמ ללוכ סיווג תספוקב םויס ,דרפנב      
    BKNAL תמגודכ תפתושמ הספוקב וא  

                   20.00 דרפנב דדמת רשא ADA וא XOBAMIC 'חי   
      
םע מ"מ 52 ףכירמ רוניצב טטסומרט תדוקנ     08.07.064
הדוקנה אצומל דעו CF תדיחימ הכישמ טוח      

                    3.00 .רוניצ הצקב םייתסתש 'חי   
      
םודא מ"מ 02 ףכירמ רוניצב שא יוליג תדוקנ     08.07.068
ט"הת וא/ו הלופכ הרקתב הכישמ טוח םע      
םייתסתש הדוקנה אצומל זוכיר תספוקמ      
יוליג תכרעמ ןלבק םע םואת ללוכ( רוניצ הצקב      

                   35.00 0221 ןקתל םאתהב הנקתההו תרנצה .)שא 'חי   
      
היומס תמלשומ תרושקת/היזיולט תדוקנ     08.07.072
תרושקת לבכו רטוק מ"מ 52 ףכירמ רוניצב      
    95JR היזיולט עקשב םויסו MF+VT /  

                    1.00 תרושקת 'חי   
      
ףכירמ רוניצב היומס תמלשומ הזירכ תדוקנ     08.07.076
פורד לבכ ללוכ מ"מ 52 רטוקב וילאמ הבכ      
    2X1 ןקתל םאתהב הנקתההו תרנצה .מ"מ  

                   10.00 1220 'חי   
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08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     023 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

61 -ל XOB YTEFAS םגדמ םירזיבא תספוק     08.07.078
,תרגסמ ללוכ תולעמ 058 וילאמ הבכ םילודומ      
ינשו תולעמ 54 תיוזב םינקתומ םיעקש 6      

                    9.00 100-5223 תינכתב 1 טרפ יפל המד יסכמ 'חי   
      
רוביח ,תיטסלפ הביתב A36x3 סמועב קתנמ     08.07.080
הביבסב הדובעל םיאתמ ,הטסורינ יגרבב      

                    2.00 76PI תימי 'חי   
      
תועצמאב ןשע תונולח תחיתפ תכרעמל הדוקנ     08.07.096
דע היזכרממ מ"מ 02 רוטוקב וילאמ הבכ רוניצ      

                    6.00 הדוקנה אצומל 'קנ   
      
תועצמאב תרקובמ תילמשח תלד רובע הנכה     08.07.098
רטוקב תורוניצ 6 דעו מ"ס 7x02x02 הספוק      

                    4.00 ילמשח לוענמ/ריקב הנכה/ףוקשמל דע מ"ס 02 'קנ   
      
,םייק חולל מ"מ 53x4 דע שדח לבכ לש רוביח     08.07.100

                    1.00 'פמוק 'פמוק תודובעה לכ  
      
םייק מ"נמ ,תרושקת ,למשח ןקתמ לש קורפ     08.07.102
תקלחמל םיקלח תריסמ ,חקפמה תחגשהב      
חטשמ תלוספ קוליסו םתשירד יפל הקזחא      

                    1.00 'פמוק טלפמוק תודובעה לכ ,ףוסמה  
      
8" דע רטוקב ןוטב תרוקו ריקב םולהי חודיק     08.07.104

                    2.00 מ"ס 04 דע יבוע 'חי   
      
בצמ תבשהו תמייק חפ תלעת תחיתפ     08.07.106

                   60.00 םילבכ תנקה רחאל ותומדקל רטמ   
      
םלוא לש םייק חולב םייק םרז קספמ תפלחה     08.07.107
תודובעה לכ .קותינ לילס םע קספמל םיסנכנ      
ףיעס תרגסמב לולכ קספמה ריחמ .טלפמוק      

                    1.00 רחא 'חי   
      
רבעמב שא תוטשפתה דגנ םירבעמ םוטיא     08.07.112

                    1.00 תולעת וא תורוניצ וא םילבכ ר"מ   
      
גוס לכמ תרושקת ילבכ לש דבלב הלחשה     08.07.114
לופכ בשחמ לבכ( .ןימזמה י"ע וקפוסיש אוהש      

                  300.00 )דחא לבככ בשוחי רטמ   
      
,1001 תוקידבב למשח ןלבק לש תוחכונ     08.07.116
הרזע ןתמ ,היצרגטניא תוקידב תוחכונ      
תכרעמל למשח תוחול רוביחו םואת ,תשרדנ      

                    1.00 'פמוק שא יוליג  
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קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     024 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

חול הנבמ ללוכה הנבמל הסינכב םיאבכ חול     08.07.118
חול ,הפוקש תלד םע  03X06X08 תודימב      
קפוסי( שא יוליג תכרעמ לש הנשמ הגוצת      
יקספמ,הזירכ תדמע ,)רחא ףיעס תרגסמב      
םיקספמ 6 דע ,למשח תונזה קותינל םוריח      
תורונמ ללוכ ןשע יוניפ יחופמ תלעפהל      

                    1.00 'פמוק .רוטרנג בצמ תרקב תארתה תורונמ 5,הארתה  
      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
יפוג רוביחו הנקתה ,הקפסה ללוכ הז קרפ      
ןווגב DEL תרואת תורוקמ תוברל הרואתה      
CINIDIRT תרצותמ םירביירדו 048      
    TCI, OSRAM, PHILIPS,  
      
,דירג ןירמ גוסמ ויהי ץוחב הנקתהל םיפוגה לכ      
    56PI תרוטרפמטב הלועפל םימיאתמ ,תוחפל  
55 לש הביבס      
      
םילודומ 2 םע הרקתב עוקש W83 DEL ת"ג     08.08.010
    DEL mL0073 K0004 הספוקב רביירדו  
דוקיפ רשואמ ,מ"ס 06x06 תודימב תינוציח      

                    3.00 ע"וש וא שעג לש דלהטנפ תמגודכ ףרועה 'חי   
      
הנקתהל לוגע W11 DEL mL0011   ת"ג     08.08.020
תמגודכ ףרועה דוקיפ רשואמ העוקש      
    THGILNWOD ENILROC וא ןטשק קפס  

                   10.00 תינוציח הספוקב רביירד ,ע"וש 'חי   
      
,הילתב הנקתהל לוגע W38 DEL   ת"ג     08.08.030
EGUH תמגודכ mL629 ילפוא רזויפיד      

                   10.00 ע"וש וא ALLAH תרצות 'חי   
      
תרוטרפמט 56PI שימג ףירטס DEL ת"ג     08.08.040
תימי הביבסל םאתומ תולעמ 06 הביבס      
    EDARG ENIRAM m/W21 ףוקש רזויפיד  

                   55.00 ע"וש וא XOMALG תרצות 54LA תמגודכ רטמ   
      
W0081 ריקה לע הנקתהל לוגע DEL ת"ג     08.08.045
העיבצ ללוכ DEL S-070 XOMALG תמגודכ      

                    4.00 הטסורינ יגרבו תימי הביבסל המיאתמ 'חי   
      
יולג הנקתהל מ"ס 021 ךרואב W04 DEL ת"ג     08.08.050
    86PI ףוג L613ISIA LEETS SSELNIATS  
תימי הביבסל םאתומ הטסורינמ קוזיח יגרב      
    EDARG ENIRAM, הביבס תרוטרפמט 55  
תרצות H0005 DEL0021-76XIMWTF םגד      

                   12.00 ע"וש וא XOMALG 'חי   
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     025 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תרוצב ריקה לע הנקתהל DEL W41x1 ת"ג     08.08.060
םאתומ NWOD+PU 56PI רואת רדניליצ      
קוצי םוינימולא ףוג ,תולעמ 05 הרוטרפמטל      
הטסורינ יגרב ,תימי הביבסל םיאתמ עבצב      
תרצות  MUIDEM CETORDYH תמגודכ      

                    3.00 ע"וש וא KUP 'חי   
      
,ריקה לע הנקתהל DEL W51 mL0021 ת"ג     08.08.070
623 ףוג 55 86PIהמולא ןנווכתמ רוטק'זורפ      
    LLITS SSELNIATS תימי הביבסל םאתומ  
    V032 םגד ,תולעמ 05 הביבס תרוטרפמט  

                    9.00 ע"וש וא ERBIW תרצות 5910.4 'חי   
      
העוקש הנקתה םורח תרואתל  DEL W4 ת"ג     08.08.080
תיאמצע הדיחי ללוכ םורח תרואתל היולג וא      
09 ךשמב םורחב הדובעל םירבצמו ריממ םע      
תרצות XULYX םגד תימצע הקידב םע תוקד      

                    8.00 ע"וש וא EWXAMLL 'חי   
      
תדעוימה הספוקב ןקתומ ךא ,ל"נכ םורח ת"ג     08.08.085

                    3.00 56PI ץוח תנקתהל 'חי   
      
הנקתה ידדצ וד וא דח האיצי טלש - DEL ת"ג     08.08.090
םירבצמו ריממ םע תיאמצע הדיחי ללוכ היולג      
הקידב םע תוקד 09 ךשמב םורחב הדובעל      
וא LLEWXAM תרצות XEV-YX םגד תימצע      

                    4.00 ע"וש 'חי   
      
ת ו נ ו ל ח  ת ח י ת פ  ת כ ר ע מ  90.80 ק ר פ  ת ת       
ן ש ע  ר ו ר ח ש       
      
ןעטמ ללוכ תונולח 61 דע תכרעמל הרקב חול     08.09.010
ןונגנמ ,תוחפל תועש 051 ךשמל םירבצמו      

                    1.00 חותפ בצמל הארתה ,תוללוס תניעט תרקב 'חי   
      
תורונ ללוכה םורח תעשל ירוזא הלעפה ןצחל     08.09.020

                    1.00 טלפמוק רבוחמו ןקתומ יוויח 'חי   
      
שא ןיסח לבכ תועצמאב עונמל טוויח תדוקנל     08.09.030
    EF 5.2x3 HXHN 03 E081  081 דימע  
עונמל דע הרקב חולמ תוקד 09 ךשמב תולעמ      

                    5.00 עונמ לע רוביח ללוכ 'חי   
      
תוקידבב תוחכונ ,1001 תוקידבב תוחכונ     08.09.040
תכרעמל תכרעמה רוביחו םואת ,היצרגטניא      

                    1.00 'פמוק שא יוליג  
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קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     026 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  90 ק ר פ       
      
ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.01.010
םיפילג תוברל םייקפואו םהשלכ םיחטש      

                  220.00 דרפנב תודדמנ אלש תונוולוגמ תכתמ תוניפו ר"מ   
      
:תוברל טרפמ יפל םהשלכ םיחטש לע ץוח חיט     09.01.030
תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת הצברה      
ןווג ילרנימ וא תילירקא תדרוגמ הטכילשו      

                  726.00 לכירדא תריחבל סופסחו ר"מ   
      
מ"מ 7-3 יבועב ד"ממל רשואמ יתילכת בר חיט     09.01.040
,מ"מ 5 דע יבועב "רגאב טכילש"ו )תשר אלל(      

                   52.00 ע"ש וא "ריקומרת" תרצות ר"מ   
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קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../027 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     027 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  01 ק ר פ       
      
ף ו צ י ר  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
יפכ הקלחהה ימדקמ תא םיללוכ ףוצירה יריחמ      
םיחיראה ימגד האר ,טרפמ /תוינכותב ןייוצמש      
050 ןויליג  רמג ירמוח תמישרב םהיטרפו      
      
רמוח םג םיללוכ םיסחיתמ מ"רה םיפיעסה לכ      
םוינימולאמ הדרפה יפס תוברל שרדנה רוחש      
םוינימולא תוניפ ןכו דכו לוח טלמ יולימ םיקבד      
.לכירדאה תריחבל ןווג .תוריק יופיחב      
      
06X06 תודימב ןלצרופ תינרג יחירא ףוציר     10.01.020
םיעצמה לכ תוברל תינכות י"פע   R-01  מ"ס      
בחורב םיקשימ לוח ,  תיתשה תנכה ,שרדנכ      
וא ייפמ גוסמ תילירקא הבור רמג ,מ"מ 4 דע      

                  248.00 101 ןויליגב טרופמכ ע"ווש ר"מ   
      

                  103.00 מ"ס 01/06  תודימב ל"נה ףוצירל םילופיש רטמ  10.01.030
      
תודימב םיתורישל ןלצרופ תינרג יחירא ףוציר     10.01.040
    03X03 5.33 ואX5.33 11  מ"ס-R   י"פע  
תנכה ,שרדנכ םיעצמה לכ תוברל תינכות      
רמג ,מ"מ 4 דע בחורב םיקשימ לוח ,  תיתשה      
טרופמכ ע"ווש וא ייפמ גוסמ תילירקא הבור      

                   30.00 101 ןויליגב ר"מ   
      
02X02 תודימב ןלצרופ תינרג יחירא ףוציר     10.01.050
םיעצמה לכ תוברל תינכות י"פע 'ב גוס מ"ס      
בחורב םיקשימ לוח ,  תיתשה תנכה ,שרדנכ      
וא ייפמ גוסמ תילירקא הבור רמג ,מ"מ 4 דע      

                    6.00 101 ןויליגב טרופמכ ע"ווש ר"מ   
      
תודימב טקרפ יומד ןלצרופ תינרג יחירא ףוציר     10.01.060
לכ תוברל תינכות י"פע   R-11  מ"ס 09/02      
םיקשימ לוח ,  תיתשה תנכה ,שרדנכ םיעצמה      
גוסמ תילירקא הבור רמג ,מ"מ 4 דע בחורב      

                   52.00 101 ןויליגב טרופמכ ע"ווש וא ייפמ ר"מ   
      
י ו פ י ח  20.01 ק ר פ  ת ת       
      
ןויליג רמג ירמוח תמישרב םינווג תמישר האר      
    050  
      
הקימרק יחיראב  םיתורש תוריק  יופיח     10.02.010
יפל םגדו םינוש םינווגב מ"ס 06X03 תודימב      
קותינ ליפורפ ללוכ לכירדאה תריחב      
םיקשימב תילירקא הבור תוברל םוינימולאמ      

                  112.00 .ילכירדא טרפ יפל מ"מ 3 לש ר"מ   
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קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../028 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     028 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י ר ט י נ ס  ם י ר ז י ב א  30.01 ק ר פ  ת ת       
      
613 הטסורינמ ויהי םירזיבאה לכ      
      
רמג ירמוח תמישרב םירזיבאה יטרפ האר      
050 ןויליג      
      
וא ISA םגד וא 45AXD םגד םיידי ישביימ     10.03.010
E 517 תרצות KCIRBOB תרצות 0810 םגד      

                    2.00 RERYD DLRO W תרצות 'חי   
      
8303 םגד וא ISA  םגד טלאוט ריינ יקיזחמ     10.03.020
8824 תרצות KCIRBOB תרצות      
    ARUTNOC םגד MOORHSAWJ A  

                    5.00 U 048 תרצות 'חי   
      
2330 םגד וא IS A םגד חטשמל ןובס ןקתמ     10.03.030
ARUTNOC 228 תרצות KCIRBOB תרצות      

                    2.00 U 821 תרצות MOORHSAWJ A םגד וא 'חי   
      
3430 םגד וא ISA םגד ריק ג"ע ןובס ןקתמ     10.03.040
B-1112 תרצות KCIRBOB תרצות      

                    2.00 621U תרצות RERYD DLRO W םגד 'חי   
      
וא IS A הפשא חפ בלושמ ריינ תובגמ ןקתמ     10.03.050
44934 תרצות KCIRBOB תרצות 9640 םגד      
    ARUTNOC םגד וא MOORHSAWJ A  

                    3.00 U 056 תרצות 'חי   
      
0120 םגד וא IS Aםגד ריינ תובגמ ןקתמ     10.03.060
2624 תרצות KCIRBOB תרצות      
    ARUTNOC םגד ואMOORHSAWJ A  

                    2.00 U 081 תרצות 'חי   
      
םגד וא IS A תוריינ ףוסיאל יולת הפשא לכימ     10.03.070
772 תרצות KCIRBOB תרצות 8280      
    ARUTNOC 0202 קינייגיה תרצות םגד וא  

                    3.00 N 44 'חי   
      
IS A תרצות  286  םגד תובגמל היילת ןקתמ     10.03.080
םגד וא KCIRBOB תרצות 25470 םגד וא      

                    2.00 XU 211 תרצות MOORHSAWJ A 'חי   
      
KCRALC םגד וא  7565  םגד חיר יציפמ     10.03.090
    YLREBMIK 604 תרצות LLEWYL F וא  

                    5.00 SALPRAM תרצות 094031 םגד 'חי   
      
תרצות IS A םגד םיכנ יתורישל ריינ יקיזחמ     10.03.100
    22047 MSBH 996 םגד וא KCIRBOB  
תרצות MOORHSAWJ Aםגד וא B תרצות      

                    1.00 U 804 'חי   
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קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../029 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     029 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

7280 םגד וא IS A ירטינס הפשא לכימ     10.03.110
וא 162B תרצות KCIRBOB תרצות      

                    5.00 U 054 תרצות MOORHSAWJ A םגד 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../030 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     030 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ע ב צ  11 ק ר פ       
      
ע ב צ  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
תוריק לע ע"ש וא רובמט לש "לירקרפוס" עבצ     11.01.010
םיחיוטמ תורקתו תוריק ,סבג תורקת, סבג      
םיפילגו תוניפב ,לכירדאה תריחבל םינווגב      
ע"ש וא "ליפרובמט" דוסי עבצ תבכש תוברל      
רושיאל תואמגוד . ע"ש וא לירקרפוס תובכשו      

                  515.00 .לכירדאה ר"מ   
      

                   35.00 טרפ יפל שבוע לא עבצ ר"מ  11.01.020
      
, ץוח חיט לע ע"ש וא ד.מ "לירקרפוס" עבצ     11.01.030
תובכש יתשו "רשוק דוסי" דוסי תבכש תוברל      

                  945.00 ע"ש וא ד.מ לירק רפוס ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../031 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     031 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
ןויליג רמג ירמוח תמישרב םינווג תמישר האר      
    050  
      
תמישרב טרופמכ 104-א סופיטמ ןולח     12.01.011

                    3.00 םוינימולא 'חי   
      
טרופמכ 108-א סופיטמ תוגרדמל רותסמ בולכ     12.01.021

                   50.00 םוינימולא תמישרב ר"מ   
      
208-א סופיטמ םיימ למגל רותסמ בולכ     12.01.031

                    3.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ ר"מ   
      
109-א סופיטמ  תיפנכ דח םוינימולא תלד     12.01.032

                    1.00 םוינימולא תמישרב טרופמכ 'חי   
      
תלד+ מ"ס 734X493 תודימב עובק ךסמ ריק     12.01.041
1001-א סופיטמ מ"ס 052X59 תודימב      

                    1.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
ןולח ללוכ מ"ס 052X024 תודימב ןולח     12.01.051
סופיטמ ע"ש ןונגנמ תוברל ןוילע ריצ פיק      

                    4.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ 2001-א  
      
1021-א סופיטמ מ"ס 052X082 תודימב תלד     12.01.061

                    1.00 'פמוק םוינימולא תמישרב טרופמכ  
      
תיכוכזו םוינימולא תלד לש הנקתהו הקפסא     12.01.071
סופיטמ 002/011 תודימב תיפנכ דח      
לש ףדהל תננכותמ "לפרא" תרבח לש 2021-א      
    cesmisp082 ריזחמו הלהב ןונגנמ תוברל  

                    1.00 ןוגימ טרפמב טרופמכ ןמש 'חי   
      
ןונגנמ לש הנקתהו הקפסא רובע תפסות     12.01.081
לש תילמשח תיטמוטוא החיתפל ילוארדיה      
002/011 תיפנכ דח ףדה םוינימולא תלד      

                    1.00 טרופמכ 'חי   
      

                   50.00 םוינימולא יליפורפמ הללצה ר"מ  12.01.091
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../032 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     032 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  41 ק ר פ       
      
ש א ר  י כ ב ד נ ו  ת ו נ ו ל ח  י נ ד א  20.41 ק ר פ  ת ת       
      

                   52.00 ןוילע הקעמ ג"ע )גניפוק( שאר יכבדנ רטמ  14.02.010
      

                   26.00 תונולח ינדא רטמ  14.02.020
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../033 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     033 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת י מ  51 ק ר פ       
      
ר י ו ו א  ג ו ז י מ  ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
לכ םומיחו רוריקל לצופמ יליע יביטרוקד ןגזמ     15.01.001
H/HTB לש הקופתב םידרשמה רובע הנשה      
081" םגדמ "הרטקלא" תרצותמ 00041      
81" םגדמ "ןארידת" תרצותמ וא "םוניטלפ      
    AHPLA" םגד "ישיבוצימ" תרצותמ וא  

                    1.00 "GA50VB-MSH". 'חי   
      
זג תרנצל המצ רובע םייליעה םינגזמל תפסות     15.01.002

                    5.00 .למשחו רטמ   
      
םיתוריש רורוואל ילגופירטנצ הטילפ חופמ     15.01.003

                    1.00 'פמוק .דויצ תלבט יפל MFC 007 לש הקיפסל  
      
סופיטמ הרישי תוטשפתהב ריוא גוזימ תכרעמ     15.01.004
    EGAKCAP לש הקופתב R.T 61 תלבט יפל  

                    2.00 'פמוק .דויצ  
      
ר י ו ו א ב  ל ו פ י ט  ת ו כ ר ע מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      

                   40.00 .מ"מ 1 יבועב ,ןבלוגמ חפמ ריוא תולעת ר"מ  15.02.001
      

                   70.00 .םינגוא םע ךא מ"מ 1 יבועב ל"נכ תולעת ר"מ  15.02.002
      
םיביס תיכוכז רמצמ ימינפ יטסוקא דודיב     15.02.003

                   10.00 .1" יבועב FCP  0.2 םיכורא ר"מ   
      

                   90.00 .2" יבועב ךא ל"נכ ר"מ  15.02.004
      
לגו ילריפס רפת םע ,הלוגע ןבלוגמ חפ תלעת     15.02.005
8.0 יבועב יתיישעת רוציימ הלעתה .קוזיח      
העיבצ םע מ"מ 004 ימינפ רטוקב מ"מ      
פ"ע רונתב יטטסורטקלא עבצב תינוציח      
,1" ימינפ יטסוקא דודיבו לכירדאה תשקב      

                   25.00 .תמלשומ הדובע 'חי   
      

                   15.00 .054 ימינפ רטוקב ךא ל"נכ 'חי  15.02.006
      

                   15.00 .005 ימינפ רטוקב ךא ל"נכ 'חי  15.02.007
      

                   10.00 .055 ימינפ רטוקב ךא ל"נכ 'חי  15.02.008
      

                   10.00 .007 ימינפ רטוקב ךא ל"נכ 'חי  15.02.009
      
תמגוד ,לוגע םגד יתרקת ריוא רזפמ     15.02.010
תסוו םע 21" ראווצ רטוק SD םגד "סרפלטמ"      

                   20.00 ."רפרפ" סופיטמ תומכ 'חי   
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../034 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     034 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

                    2.00 .תומכ תסוו םע רזוח ריוא סירת ר"מ  15.02.011
      
רטוקב ןנווכתמ קסיד סופיטמ לוגע הקיני סירת     15.02.012

                    7.00 .תמלשומ הדובע מ"מ 051 'חי   
      
תודגונמ תופכ סופיטמ ינדי תוסיו ףדמ     15.02.013
חטשב םירתסנ םייניש ילגלג ג"ע תוענומה      

                    1.00 .ר"מ 51.0 לעמ ר"מ   
      
העיבצ רובע תינוציחה תולעתה ריחמל תפסות     15.02.014

                  100.00 .ןבל ןוילע עבצו רשקמ עבצב ר"מ   
      
ןבלוגמ חפמ תינוציח  ריוא תולעתל תפסות     15.02.015
יליטוב םוינימולא טרסו VTR תמיטא רובע      
תמלשומ הדובע ,גגילופב יופיצו םירפתב      

                  100.00 .םיכמסמב ראותמכ ר"מ   
      
לכ תוברל 'ב גרד ןבלוגמ רוניצמ זוקינ תרנצ     15.02.016

                    5.00 .2" רטוקב תרנצה .יוקינ יחתפו זוקינה יחיפס 'חי   
      
הקבדהב חישק קיטסלפ רוניצמ זוקינ תרנצ     15.02.017
תרנצה .יוקינה יחתפו זוקינה יחיפס לכ תוברל      

                    5.00 .1 4/1" רטוקב 'חי   
      
ד ו ק י פ ו  ל מ ש ח  ת כ ר ע מ  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
םלשומו םוטא חול 1-חל דוקיפו למשח חול     15.03.001
םירזיבאה םיטירפה לכ תוברל תוניחבה לכמ      
חופמ רובע ,םיכמסמב שרדנכ הרקבה דויצו      

                    1.00 .דבלב םיתוריש 'חי   
      
דוקיפל ,חוכל תמלשומ תילמשח היצלטסניא     15.03.002
יקספמ ,םיליגר םילבכ ,םיליבומ :תוברל      
ראותמכ תמלשומ הדובע .'וכו ןוחטיב      

                    1.00 .רורוואה חופמל חולה ןיב םיכמסמב 'חי   
      
ן ג ו מ ה  ב ח ר מ ל  כ "ב א  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
008 לש ריוא תקיפסל כ"בא ןוניס תכרעמ     15.04.001
םגדמ לא תיב תוישעת תרצות תמגודכ ,ש"קמ      

                    1.00 'פמוק 0003/008 HAF רשואמ ע"ש וא.  
      
TSB סופיטמ ןגומה בחרמל תרנצ תרידח טרפ     15.04.002
,ןוטבל לוורש תוברל ,ףרועה דוקיפ רשואמ      
תמלשומ הדובע .קדוהמ חישק ימוג ,םינגוא      

                    1.00 'פמוק .מ"מ 001 רטוקב לוורשל  
      
ת ו נ ו ש  50.51 ק ר פ  ת ת       
      
+ רורוואו א"מ תכרעמל קוחרמ הלעפה תיחול     15.05.001

                    1.00 'פמוק .תילמשח היצלטסניא  
4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט

 
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../035 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     035 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  ת י י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  91 ק ר פ       
      
1.91 ק ר פ  ת ת  20.91 ק ר פ  ת ת       
      
,תוינוציחה תוגרדמל הדלפ תיצקורטסנוק     19.02.010
תורוק ,םידומע תללוכה ,הנבמה גגל תולועה      
,)תוגרדמה ךלהמ פ"ע תועפושמו תויקפוא(      
תוקטלפ ,מ"מ 5 יבועב גורמ חפמ םיכרדמ      
,תויקסידו םימוא ,םיגרב ,ןוגיע יגרב ,ןוגיע      
םיכתורמו יסקופא םע םינגועמ םיצוק      
פ"ע העובצו תנוולוגמ הדלפה לכ ,תוקעמ.'וכו      
רוציי תוינכות תכירע ללוכ ריחמה .טרפמה      

                    6.00 .םייק בצמ תדידמ פ"ע )sgniward pohs( ןוט   
      
ללוכה )ןוחטב תוגרדמ( ינוציח תוגרדמ םרג     19.02.020
ךלהמ פ"ע תועפושמו תויקפוא( תורוק ,םידומע      
,מ"מ 5 גורמ חפמ םיכרדמ ,)תוגרדמה      
םימוא ,םיגרב ,ןוגיע יגרב ,ןוגיע תוקטלפ      
יסקופא םע םינגועמ םיצוק ,תויקסידו      
תנוולוגמ הדלפה לכ  ,תוקעמ .'וכו םיכתורמו      
תכירע ללוכ ריחמה  .טרפמה פ"ע העובצו      
תדידמפ"ע )sgniward pohs( רוציי תוינכות      

                    1.00 .םייק בצמ ןוט   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../036 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     036 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ש ע ו ת מ  ת ו ד ו ב ע  22 ק ר פ       
      
ת ו ר ק ת  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
ןויליג רמג ירמוח תמישרב םינווג תמישר האר      
    050  
      
. מ"ס 06/06 תודימב   םילרנימ יחירא תרקת     22.02.010
תורישקה . ןבל עבצב םוינמולא םיליפורפה       
ריקל םידומצה םיליפורפה .םינוולוגמ םירתימב      
.ןבל עבצבו )"הגמוא"( Z+L סופיטמ ויהי      
האר .היצקורטסנוק םיקוזיח דודיב תוברל      

                   12.00 krow-11 ןויליג ר"מ   
      
יבועב ,םוטא מ"ס 03 בחורב םישגמ תרקת     22.02.030
, םוקימה פ"ע הנתשמ ךרואבו מ"מ 8.0      
רמגו הילתל םיטנמלא תנקתה תללוכ הדובעה      
ףקיהב Z+L םיליפורפמ תוריקה דיל ןתיוז      
.גנורג םע תוניפ ךותיח ללוכ nnod תרצות      
דודיבל .ןליתאילופ יקשב םיעלס רמצ תוברלו      

                   16.00 101 ןויליג האר ר"מ   
      
סבג תורוק וא/ו סבג ירונס וא/ו סבג תורקת     22.02.170
,עפושמ ,יכנא ,יקפוא - סבגמ םיזינרק וא/ו      
- 'וכו םינוש םיהבגבו םינוש תומוקמב לגועמ      
תוברל 1/2" יבועב תוזפ 4 ןבל סבג חולמ      
םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוק      
    74-F 06-ו-C םיקוזיחה ,םירוביחה לכו,  
,עבצל הנכה ,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה      
קותינ יליפורפ ,תוניפב הנגה ינתיווז ,לטכפש      
.טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו 'וכו      
מ"ס 01 הבוגל דע השירפ יפל וטנ הדידמה(      

                    5.00 101 ןויליג האר  .)תויטסוקא תורקתל לעמ ר"מ   
      
יפל XENNOS םייטסוקא םיחירא תרקת     22.02.180

                  220.00 050 ןויליג רמג ירמוח תמישר האר ןרצי טרפמ ר"מ   
      
ס ב ג  ת ו צ י ח מ  40.22 ק ר פ  ת ת       
      
סבג תוחול 4 כ"הס( תוימורק - וד סבג תוציחמ     22.04.010
הליסמ םע , מ"ס 21 יבועב , )מ"מ 5.21 יבועב      
, ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו הנותחתו הנוילע      
יבועב םיעלס רמצ י"ע  יטסוקא דודיב תוברל      
ןכומ לטכפש ,ק"מ / ג"ק 08 לקשמב 3"      

                   30.00 העיבצל ר"מ   
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קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../037 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     037 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תוחול 2 כ"הס( תוימורק - דח סבג תוציחמ     22.04.015
םע , מ"ס 21 יבועב , )מ"מ 5.21 יבועב סבג      
הדלפ חפמ םיבצינו הנותחתו הנוילע הליסמ      
רמצ י"ע  יטסוקא דודיב תוברל , ןוולוגמ      
,ק"מ / ג"ק 08 לקשמב 3" יבועב םיעלס      

                   45.00 העיבצל ןכומ לטכפש ר"מ   
      
ולב שומש רובע סבגה יטנמלאל ריחמ תפסות     22.04.020
  יבועב )שא דימע(  EPYT X דורו סבג תוח    
ו  םלשומ לכה ,ןבל סבג תוחול םוקמב מ"מ 61      

                  120.00 .העיבצל ןכומ ר"מ   
      
הרקתה דע  קורי סבג םע החדה לכימ תריגס     22.04.030
, םוקמב הדידמה יפל הבוגו מ"ס 09 בחור      
תמאתה ,םיקוזיח ,היצקורטסנוקה לכ תא ללוכ      
הלסאה תיילת ךרוצל תאזו תיללכו תוכרעמ      

                    6.00 חקפמה תויחנהו ןקת יפל רטמ   
      
ולב שומש רובע סבגה יטנמלאל ריחמ תפסות     22.04.040
  מ"מ 5.21 יבועב )םימב  דימע( קורי סבג תוח    
בצל  ןכומו םלשומ לכה ,ןבל סבג תוחול םוקמב      

                   57.00 .העי  ר"מ   
      
עצובי יופיצה , םייכנא 4" תורוניצל סבג יופיצ     22.04.050
תרקת דעו הנבמה תפצרמ םלשומ ןפואב      
1" יבועב םיעלס רמצמ דודיב תוברלו ,ןוטבה      

                   20.00 ק"מל  ג"ק 42 יבחרמ לקשמבו רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../038 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     038 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ס י ר ה ו  ק ו ר י פ  42 ק ר פ       
      
1.42 ק ר פ  ת ת  20.42 ק ר פ  ת ת       
      
םואיתב םיינדי םילכב הדובע תללוכ הסירהה      
הליל תודובע לש תורשפא תוברל ןימזמה םע      
,תומלואה ןיב סבגב םיינמז םיחתפ תריגס ןכו      
ןוטבמ םה הככסב םידומעהש בל םישל שי      
דע הסירה תוברל עצבתי םהלש קוריפהו      
הביצח תללוכ הדובעה רמולכ םיעצמ תיתחת      
ןיוזמ ןוטבב      
      
ללוכ תויעקרק-תת תויתשתה לכ קוריפ      
- תודוספר לש םוחתב היצלטסניא תויתשת      
ודדמי אלו םיקוריפה תודובע יריחמב לולכ      
.דרפנב      
ללוכ םייק םיתוריש הנבמ תרבעהו קוריפ      
תויתשת תוברל תויתשתה לכ קוריפ      
דרפנב םקוריפ רובע םלושי אלו היצלטסניא      
עוציב  םיללוכ םיתורישה קוריפ תודובעובע      
םיקקפ תנקתהו בויב תוחושב ןוטבמ םיקקפ      
- חקפמה תשירדל םאתהב םימ תרנצ לע      
קוריפ םיללוכ םיקוריפה ףסונב  טלפמוקב לולכ      
ינבא ,הפש ינבא,םישיבכו םיליבש הכרדמ לש      
,תימוחית ינבא ,רבעמ ינבא ,הלעת ינבא ,יא      
דוסי לע םיגוסה לכמ תורחא םינבא ןכו ןג ינבא      
םינותפשאו המיסח ידומע םירורמת ןכו ןוטב      
ןוטבה יסיסבו םידומעה תוברל      
      
:הרעה      
      
רקסל תופופכ הסירההו קוריפה תודובע .1      
םע םואיתב ןתליחת םרט עוצביש תויתשת      
.חקפמה      
      
רתאל הרבעה םיללוכ הדיחיה יריחמ לכ .2      
.תויושרה י"ע רשואמ הנמטמ      
      
םינוש םידעומבו םיבלשב הנשעת תודובעה .3      
.חקפמה תוארוה י"פע לכהו      
      
םילק םינבמ ,תוככס ,תורדג לש יוניפו קוריפ     24.02.010
ידומעו הדלפ תייצקורטסנוק הנבמ תוברל      
םיחפ יוריק ללוכ םייק הנבמל דומצב ןוטב      
,סוסיב יטנמלא ,ןוטב ידומע ,הדלפ תרוק      
,שרדנה לכו םיפצרמ םוינימולאו תורגסמ יטרפ      
,הדלפמ תוגרדמ ,הדלפמ תוריש תוספרמ      
תת םיאת ,ןוטב ידסמ ,םיתוריש הנבמ      
לכו םינוש םירמוחמ תרנצ יעטק ,םייעקרק      
םינכומה םייקנ חטש ינפ תלבקל דע שרדנה      

                    1.00 .הריפחהו ףושיחה תודובעל 'חי   
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קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../039 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     039 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו ר י פ  30.42 ק ר פ  ת ת       
      
שיבכ וא ליבש, הכרדמ לש ריהז קוריפ     24.03.020

                  150.00 םיפצורמ ר"מ   
      
ינבא ,הלעת ינבא ,יא ינבא ,הפש ינבא קורפ     24.03.030
םינבא ןכו ןג ינבא ,תימוחית ינבא ,רבעמ      

                   75.00 ןוטב דוסי לע םיגוסה לכמ תורחא רטמ   
      
םינותפשאו המיסח ידומע ,םירורמת לש קוריפ     24.03.040

                   20.00 דוסיהו דומעה קוליסו קוריפ ללוכ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../040 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     040 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 םיטנגמורטקלא 01 דע CD V42 חכ קפס 'חי  34.01.010
      

                    1.00 תינקת תיתמוק םירוביח תספוק 'חי  34.01.020
      
חולב יוויח תלבקל תיתבותכ חוויד תדיחי     34.01.030

                    1.00 הרקב 'חי   
      
לש קותינו הלועפל תיתבותכ דוקיפ תדיחי     34.01.040

                    3.00 תונוש תוכרעמ 'חי   
      
לבכב םירוזש םיטוח גוזב הזירכ/יוליג תדוקנ     34.01.050
ר"ממ 8.0 ךתחב ,לופכ הטעמ לעב שא ןיסח      
טלש ,רפוצ ,ץנצנ ,ןומיס תרונמ ,ץיחל ,יאלגל      
הלעפה תדיחי וא תבותכ תדיחי ,יוניפ/יוביכ      
,בורק רזיבא וא תיתמוק םירוביח תספוקמ 'דכו      
םייולג תורוניצ .מ"מ 5202 רטוקב תורוניצו      
קרפב םידדמנו "דבכ יטסלפ" םגדמ ויהי      

                   35.00 תודוקנ 'חי   
      
ללוכ םייק שא יוליג תכרעמ רזיבאב לופיט     34.01.060

                   10.00 שדחמ הלעפהו הנקתה ,יוקינ ,ןוסחא ,קורפ 'חי   
      
תוכרעמה לכ םע האלמ היצרגטניא     34.01.070
תולעפומו תוחוודמה תוינכמורטקלאה      
,א"מ ,למשח תכרעמ ומכ שא יוליג תיזכרממ      
,ןשע יחופמ ,ןשע רורחש תונולח ,םירלקנירפס      
שא תונוליוו תותלד ,םורח תזירכ ,שא ירפמד      
תקידבו ןונכת ,תונכת ,םיסיטרכ ללוכ 'דכו      
הלעפהל םישרדנה םירמוחה לכו תומיא      

                    1.00 'פמוק תמלשומ  
      
םישדחה םילבכה לכ לש דבלב הנקתה     34.01.080
תזכרמ םיסנכנ םלוא רובע תומייק תויתשתב      
הנבמ 2 המוק םידרשמב תמקוממה שא יוליג      
תוחוש ,םיריפ ,תורקת תחיתפ ללוכ .םיאצוי      
םימייק תורוניצב םילבכ תלחשה .תומייק      
בצמ תרזחה .יאוות יוהיז תומייק תולעתבו      
ירמוח לכ ללוכ תודובעה םויס רחאל ותומדקל      
םילבכה ריחמ .תוולנ תודובעו םילכ ,רזעה      

                    1.00 'פמוק רחא ףיעסב דדמנ  
      
,הבית :תללוכה 0303SFN שא יוליג תזכר     34.01.090
השולשו דבעמו UPC ישאר חול ,חכ קפס      

                    1.00 023MCL הבינע יסיטרכ 'חי   
      

                    1.00 ME-CVD הזירכ תועדוה ללוחמ 'חי  34.01.100
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קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../041 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     041 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

                    1.00 2AAD 0705 רבגמ 'חי  34.01.110
      

                    2.00 AS1 MR ןופורקעמ 'חי  34.01.120
      

                    1.00 061DCL דווזמ הנשמ חול 'חי  34.01.130
      

                   11.00 158PSF סיסב + ןשע יאלג 'חי  34.01.140
      

                    2.00 ןומיס תרונמ 'חי  34.01.150
      

                    3.00 תבותכ תדיחי + שא ץיחל 'חי  34.01.160
      

                    2.00 W4P ץנצנ רפוצ 'חי  34.01.170
      

                    4.00 ריוא גוזימ תלעתל ןשע יאלג 'חי  34.01.180
      

                    3.00 ג"ק 05 שא תלד טנגמ 'חי  34.01.190
      

                    2.00 1MRF אצומ/הלעפה סיטרכ 'חי  34.01.200
      

                    2.00 101MMF TUPNI תרושקת סיטרכ 'חי  34.01.210
      
זג ללוכ ,ג"ק 3 תיטמוטוא יוביכ תכרעמ     34.01.220

                    1.00 'פמוק תולעפהו  
      

                   12.00 WCPS שא לוקמר 'חי  34.01.230
      
יביכר רובע האובמל שא יוליג תזכרמ רוביח     34.01.235
י"ע םירשואמ שא יוליג ילבכב הזירכו שא יוליג      
7 ל המאתהבו תינוציח הנקתהל םינקתה ןוכמ      
    elytS A ssalC, המיאתמה םידיג תומכב  

                    1.00 'פמוק האובמב םינקתומה םיביכרה לכ רוביחל  
      
ללוכ תכרעמ קית תנכה + הלעפהו תונכת     34.01.240
ןיב רוביח תמייק תזכרב שדח דויצ תטילק      
תודובעה לכ .םלשומ ןקתמ תלבקל תוזכר      

                    1.00 'פמוק טלפמוק  
      
םולשת ללוכ םינקתה ןוכמ תרוקיב עוציב     34.01.250

                    1.00 'פמוק תורעה אלל הדועת תלבקל דע תוקידבה תרגא  
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08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     042 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ  10.04 ק ר פ  ת ת       
      

                  160.00 אוהשלכ קמועל תיללכ הריפח ק"מ  40.01.010
      
מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.020
מ"ס 6 יבועב לוח תוברל תויעוביר וא תוינבלמ      

                  270.00 רופא ןווגב ר"מ   
      
דוסי תוברל 001/03/51 תודימב הפש ןבא     40.01.030

                   75.00 רופא ןווג ןוטב תנעשמו ר"מ   
      
רבעמ" הפש ינבא תחנהו  הלבוה הקפסא     40.01.035

                   10.00 ןוטב דוסי לע "היצח רטמ   
      
חקפמה תוארוה יפל םיינקית רורמת ידומע     40.01.040

                   12.00 םיבכרומ 'חי   
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קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../043 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     043 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
י ל ל כ  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבוגב יולימ וא הריפח י"ע םיחטש רושי     51.01.010

                  150.00 מ"ס 05 ר"מ   
      

                  200.00 רקובמ קודיהו רוזיפ תוברל א גוס עצמ ק"מ  51.01.020
      
מ"ס 5 יבועב טלפסא ןוטבמ תרשקמ הבכש     51.01.030
ןכו GP 01-86 ןמוטיב קודיהו רוזיפ תוברל      

                  200.00 תינמוטיב היסלומיאב החאמ יופיצ ר"מ   
      
5 יבועב טלפסא ןוטבמ הנוילע תאשונ הבכש     51.01.040

                  200.00 מ"ס ר"מ   
      
רטוקב בויב תוחוש לש םיסכמ הבוג תמאתה     51.01.050

                   10.00 הרקת קוריפ אלל אוהשלכ 'חי   
      
וא אלמ ןבל מ"ס 51 בחורב םיווק תעיבצ     51.01.060

                  300.00 וקווקמ רטמ   
      

                    8.00 מ"ס 05 בחורב דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.01.070
      
ם י ע צ מ ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
םיקמועב חטשב תיללכ הביצח וא הריפח     51.02.010

                  160.00 םינוש ק"מ   
      
דע הבוגב יולימ וא הריפח ח"ע םיחטש רושי     51.02.020

                  150.00 מ"ס 05 ר"מ   
      
רקובמ קודיהו הבטרה רוזיפ הלבוה הקפסא     51.02.030

                  200.00 02 יבועב 'א גוס סורג עצמ לש ק"מ   
      
רקובמ קודיהו הבטרה רוזיפ הלבוה הקפסא     51.02.100

                  200.00 'א גוס סורג עצמ לש ק"מ   
      
ף ו צ ר י ק  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       
      

                  250.00 מ"ס 5 - 0 לש ללוכ קמועל ףוצריק ר"מ  51.06.050
      
ר ו ר מ ת ו  ט ו ל י ש  01.15 ק ר פ  ת ת       
      
טלש וא רורמתל דומע לש הבצהו הקפסא     51.10.070
דוסי ללוכ 'מ 5.2 דע לש הבוגבו "2 רטוקב      

                    2.00 ןוטב 'חי   
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../044 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     044 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

בולישוו עבצ לכב הפש ינבא תעיבצ הקפסא     51.10.140
לוחכ , ןבל םודא , רופא ( םיעבצ רפסמ לש      
'וכו רופא לוחכ , רופא םודא , םודא בוהצ , ןבל      

                   40.00 ) רטמ   
      

                   12.00 דדוב ץח תעיבצו הקפסא 'חי  51.10.190
      

                    6.00 מ"ס 05 בחורב היצח רבעמ תעיבצו הקפסא ר"מ  51.10.230
      
וקווקמ וא ףיצר  הדרפה ספ  תעיבצו הקפסא     51.10.240
. סחי לכבו ןווג לכב  מ"ס 51 לש בחורב      

                  300.00 ןבל עבצב העונת ייאו םינוש םיחטש תעיבצו ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../045 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     045 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
'ר ע מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  10.75 ק ר פ  ת ת       
ש א  י ו ב י כ       
      
)א                                               :תורעה      
תא םיללוכ רטוקו גוס לכמ םימ תרנצה יריחמ      
,רטוק ירבעמ ,תותשק :ןוגכ ,םיחפסה לכ      
ןיב רוביח תודובע )ב .םינגואו תויופעתסה      
ןוקירו הריגס תוללוכ תננכותמל תמייק תרנצ      
וא/ו תינוציח הפיטע תמלשהו תמייק תרנצ      
םיפיעס תואצמהב )ג    רוביחה תדוקנב עבצ      
םינוש םיקרפב םינוש םיריחמ םע םיהז      
ךומנה היהי עבוקה ריחמה ,הזוחה תרגסמב      
.ןלבקה תעצהב םיריחמה ןיבמ      
רפע יפדוע קוליס תודובע )ד                              
לכל ,רשואמ רתאל ,קוריפ רחאל הינב ירמוחו      
תרנצ ריחמב תולולכ - שרדייש קחרמ      
דרפנב תומלושמ אלו םירזיבאו      
      
תלת תינוציח הפיטע םע שדח רוניצ רוביח     57.01.020
4" רטוק לוחש ןליתאילופמ תינוציח תיתבכש      
,ךותירב רוביח תוברל ,6" רטוק םייק רוניצ לא      
תדימב תינדי הריפח ,םייק םימ וק רותיא      

                    1.00 'פמוק .רוביח עוציבל שרדנה לכו ךרוצה  
      
ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע הדלפ תורוניצ     57.01.030
ע"ש וא CPA-3 תמגוד יתבכש תלת לוחש      
קמועב עקרקב םיחנומ ,טנמצ טלמ םינפ יופיצו      
,4" רוניצה רטוק ,לוח תפיטע םע 'מ 52.1 דע      

                   20.00 23/5" ןפוד יבוע רטמ   
      
,רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     57.01.040
,םייומס וא םייולג םינקתומ ,םימחו םירק םימל      
1" רטוק ,םיחפס תוברל תוגרבהב םירבוחמ      

                   10.00 תינוציח הפיטע וא עבצ תוברל רטמ   
      
,רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     57.01.050
םיומס וא םייולג םינקתומ ,םימחו םירק םימל      
2" רטוק ,םיחפס תוברל תוגרבהב םירבוחמ      

                   10.00 תינוציח הפיטע וא עבצ תוברל רטמ   
      
םע 23/5" ןפוד יבוע ,3" רטוק הדלפ תורוניצ     57.01.060
,תינוציח העיבצו טנמצ טלמ םינפ יופיצ      

                   35.00 הנבמה גג לעו ריקה לע םייולג םינקתומ רטמ   
      
םע 23/5" ןפוד יבוע ,4" רטוק הדלפ תורוניצ     57.01.070
,תינוציח העיבצו טנמצ טלמ םינפ יופיצ      

                   35.00 הנבמה גגה לעו תוריקה לע ,םייולג םינקתומ רטמ   
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../046 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     046 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

,3" רטוק דדוב ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.01.080
ןוטב שוג ,4" רטוק ףקז תוברל ןגוא י"ע רבוחמ      

                    1.00 'פמוק 2X"3" ץרוטש רבעמ ,3" ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל  
      
,4" רטוק ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות     57.01.090

                    1.00 הפצה תעינמל 'חי   
      
םע  ,הקיצי לזרב יושע 4" רטוק רצ זירט ףוגמ     57.01.100
הדובע ץחלל )ןסליר( 11 ןוליינ ץוחו םינפ יופיצ      

                    3.00 םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא 61 לש 'חי   
      
אלל הזנורב םייושע ,2" רטוק םיירודכ םיזרב     57.01.110

                    2.00 דרפנב םלושמה דרוקרה 'חי   
      
םירוביח ,2" רטוק םינוולוגמ םיליגר םידרוקר     57.01.120

                    2.00 הגרבהב 'חי   
      
תורוניצל 4" רטוק )רסרד יצח וא רסרד( דמצמ     57.01.130
יופיצ םע 'מטא 61 לש הדובע ץחלל הדלפ      
,םיגרב ,תוינזוא תוברל ,ינוציחו ימינפ יסקופא      

                    3.00 םימטאו םימוא 'חי   
      
4" רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש     57.01.140
,ע"ש וא " 4X 04-PR" םגד ,הקיצי לזרב יושע      
,יסקופא יופיצ םע ,'מטא 21 הדובע ץחלל      

                    1.00 ח"זמל הקידבו םיידגנ םינגוא תוברל 'חי   
      
היושע 2" רטוק תינוסכלא םינבא תדוכלמ     57.01.150
וא "דמרב" תרצות "F-07" םגד הדלפ תקצי      
,403 מ"בלפמ תימינפ תשר םע הגרבהב ,ע"ש      
לש הדובע ץחלל ,מ"מ 5.1 ןוניסה יבקנ רטוק      

                    1.00 'מטא 61 'חי   
      
ב ו י ב  'ר ע מ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     57.02.010
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
םינקתומ ,מ"מ 061 רטוקב ע"ש וא "תיליבומ"      

                   25.00 םיחפס אלל ,'מ 0.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
,גוס לכמ תורוניצל 02-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע     57.02.020
לזרב תוברל ,תורוניצה ביבס מ"ס 01 יבועב      
רטוק תורוניצל ,)ק"מ/ג"ק 06 לקשמב( ןויזה      

                   25.00 מ"מ 061 רטמ   
      
ירזיבא ,תויוז ,תויופעתסה :ןוגכ םינוש םיחפס     57.02.030
061 רטוק ע"ש וא EPDH תרנצל הרקבו יוקינ      

                   10.00 מ"מ 'חי   
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../047 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     047 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תיתחתו תוילוחמ תולוגע תושבי הרקב תוחוש     57.02.040
תרנצ תרבעהל רתאב תוקוצי וא תוימורט      
    EPDH םאתהב הרקבו יוקינ ירזיבא םע  
856 י"ת יפל ןוטבמ את .תינכתב םיטרפל      
תינוניב הרקת םע מ"ס 001 ימינפ רטוקב      
B521  5.21 ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו      
בויב תורוניצ רבעמל םיחודיק  תוברל ןוט      
    EPDH, תרנצ ,תוילוחה ןיב םלשומ םוטיא  
"טסלפמוטיא" תועצמאב תוחושה לש הרקתו      

                    3.00 'פמוק 'מ 0.1 דע תוחושה קמוע .ע"ש וא  
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע תושבי הרקב תוחוש     57.02.050
תרנצ תרבעהל רתאב תוקוצי וא תוימורט      
    EPDH םאתהב הרקבו יוקינ ירזיבא םע  
856 י"ת יפל ןוטבמ את .תינכתב םיטרפל      
תינוניב הרקת םע מ"ס 08 ימינפ רטוקב      
B521  5.21 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמו      
בויב תורוניצ רבעמל םיחודיק תוברל ןוט      
    EPDH, תרנצ ,תוילוחה ןיב םלשומ םוטיא  
"טסלפמוטיא" תועצמאב תוחושה לש הרקתו      

                    1.00 'פמוק 'מ 0.1 דע תוחושה קמוע .ע"ש וא  
      
קוצי וא םורט ןוטבמ הרקב תחושל תפסות     57.02.060
בויב וק לע התיינב רובע מ"ס 08 ימינפ רטוק      

                    1.00 'מ 0.1 דע קמועב םייק 'חי   
      
רובע מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ החושל תפסות     57.02.070
ןיממ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת      

                    1.00 ןוט B521 5.21 ןיממ םוקמב ןוט D004 04 'חי   
      
רובע מ"ס 001 רטוקב ןוטבמ החושל תפסות     57.02.080
ןיממ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב הסכמו הדבכ הרקת      

                    3.00 B521 ןיממ םוקמב ןוט D004 04 'חי   
      
רטוק ,תוימורט תוילוחמ יונב הרקב את קורפ     57.02.090
תוברל  'מ 52.1 דע קמועבו ,מ"ס 08 ימינפ      
וא/ו תוילוח הריבש ,אתה הפצר ,הסכמה קורפ      
לכו ןוטבב םילטובמ בויב יווק תמיתס ,ההבגה      

                    4.00 תושורדה רפעה תודובע 'חי   
      
תורוניצ לש גוס לכמ םייק בויב וק קוריפ     57.02.100
תוברל  קמוע לכבו מ"מ 061 ללוכו דע רטוקב      

                   30.00 רזוח קודיהו הריפח ,תרנצ קוליסו ךותיח רטמ   
      
הנבמב בויבו םימ תוכרעמ קוליסו קוריפ     57.02.110

                    1.00 'פמוק םייק םיתורש  
      
תחנה ךרוצל טלפסא תכרדמ וא שיבכ רוסינ     57.02.120
ינפלש בצמ תרזחהו בויב וא/ו םימ תרנצ      
תוברל( תרנצה וק ךרוא יפל הדידמה .רוסינה      

                   30.00 מ"ס 08 דע בחורב שיבכה הנבמ רוזחש רטמ   
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../048 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     048 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תחנה ךרוצל תובלתשמ םינבא  ףוציר קוריפ     57.02.130
ינפלש בצמ תרזחהו בויב וא/ו םימ תרנצ      

                   20.00 רובש ףוציר תפלחה תוברל קוריפה ר"מ   
      
קמועו רטוק לכב בויב יווק םוליצו הפיטש     57.02.140

                    1.00 'פמוק רטמ 05-כ ךרואב  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../049 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     049 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ב צ ק ה  06 ק ר פ       
      
י "ג ר  10.06 ק ר פ  ת ת       
      
עבטה תושר םעטמ חקפמ תנמזה רובע בצקה     60.01.020
הדיחיה ריחמ רוטב ןייצל ןלבקה לע(  םינגהו      

                    1.00 'פמוק .)ח"ש 000,02 לש ךס  
      
תודובעו )י'גר( תוימוי תודובע רובע בצקה     60.01.030
ןלבקה עצביש תודובעל םאתהב תופסונ      
םולשתה ןפוא .הדובעה ןמויב חקפמה רושיאב      
ןלבקה לע( .זרכמה יכמסמב טרופמה י"פע      
000,005 לש ךס הדיחיה ריחמ רוטב ןייצל      

                    1.00 'פמוק .)ח"ש  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../050 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     050 03.11.2016

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י ו ז מ  ן ו ט ב  ד ו ס י ו  ה ר י פ ח  ת ו ד ו ב ע  07 ק ר פ       
ם י ד ר ל ו ב ל       
      
ת ו נ ו ש  10.07 ק ר פ  ת ת       
      

                   50.00 טרופמכ הריפחה תלוספ יוניפ תוברל הריפח ק"מ  70.01.010
      

                   60.00 תמייק תיתש לש רקובמ קודיה ר"מ  70.01.020
      
קודיהו מ"ס 02-51 לש תובכשב 'א גוס עצמ     70.01.030

                   10.00 טרופמכ רקובמ ק"מ   
      

                   60.00 מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ ר"מ  70.01.040
      
רתאב קוצי 05/001 תודימב 03-ב ןוטב דוסי     70.01.050

                   20.00 טרופמכ ק"מ   
      
םיכרואהו םירטקה לכב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     70.01.060

                    2.50 טרופמכ ןוטבה ןויזל ןוט   
      
עובק המיסח דומע לש הנקתהו הקפסא     70.01.070
K-4 המרב ץרפתמ בכרל תנוולוגמ הדלפמ      
דוסיו יוניפ ,הריפח תודובע ללוכ אל .טרופמכ      

                   25.00 .דרפנב ובשוחיש ןיוזמ ןוטב 'חי   
      
המיסח דומעל הטסורינ יופיח רובע תפסות     70.01.080

                   25.00 טרופמכ K-4 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../051 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 )זוכיר( ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     051 03.11.2016

  
כ"הס  

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
1.1 קרפ תת 10.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
ןוטב 20 קרפ    
  
1.2 קרפ תת 20.20 קרפ תת     
  
ןוטב 20 כ"הס    
  
םיקולב 40 קרפ    
  
םיקולב 10.40 קרפ תת     
  
םיקולב 40 כ"הס    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
הדוספר תפצר םוטיא 10.50 קרפ תת     
  
הדוספר תפצר ינפ םוטיא 20.50 קרפ תת     
  
זוקינ תלעת םוטיא 30.50 קרפ תת     
  
םיתוריש רדח תפצר םוטיא 40.50 קרפ תת     
  
םיתוריש רדח תוריק םוטיא 50.50 קרפ תת     
  
םירדח לעמ תוגג םוטיא 60.50 קרפ תת     
  
שדחל םייק הנבמ ןיב גגב תוטשפתה רפת םוטיא 70.50 קרפ תת     
  
רורוויא יריפ לש ןוטב ינוגג םוטיא 80.50 קרפ תת     
  
תוגג ןיב רבעמ רשג םוטיא 90.50 קרפ תת     
  
חיט רמגב ץוח תוריק םוטיא 01.50 קרפ תת     
  
ילכירדא ןוטב רמגב םיינוציח תוריקב לופיט 11.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../052 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 )זוכיר( ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     052 03.11.2016

  
כ"הס  

תורגסמו תורגנ 60 קרפ    
  
תורגנ 10.60 קרפ תת     
  
תורגסמ 20.60 קרפ תת     
  
תונוש 30.60 קרפ תת     
  
תורגסמו תורגנ 60 כ"הס    
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
םימל םירזיבאו תרנצ 10.70 קרפ תת     
  
תועובק 20.70 קרפ תת     
  
בויבל םירזיבאו תרנצ 30.70 קרפ תת     
  
םשג ימ זוקינ 40.70 קרפ תת     
  
םינגזמ לש יוביע ימ זוקינ 50.70 קרפ תת     
  
שא יוביכ דויצ 60.70 קרפ תת     
  
האורבת ינקתמ 70 כ"הס    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
0.8 קרפ תת 00.80 קרפ תת     
  
םיליבומ 20.80 קרפ תת     
  
םיכילומו םילבכ 30.80 קרפ תת     
  
תונגהו תוקראה 40.80 קרפ תת     
  
ךומנ חתמל הרקבו גותימ תוחול 60.80 קרפ תת     
  
םתנקתהו םירזיבא תודוקנ 70.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 80.80 קרפ תת     
  
ןשע רורחש תונולח תחיתפ תכרעמ 90.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
  
חיט 90 קרפ    
  
חיט 10.90 קרפ תת     
  
חיט 90 כ"הס    

 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../053 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 )זוכיר( ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     053 03.11.2016

  
כ"הס  

יופיחו ףוציר 01 קרפ    
  
ףוציר 10.01 קרפ תת     
  
יופיח 20.01 קרפ תת     
  
םיירטינס םירזיבא 30.01 קרפ תת     
  
יופיחו ףוציר 01 כ"הס    
  
עבצ 11 קרפ    
  
עבצ 10.11 קרפ תת     
  
עבצ 11 כ"הס    
  
םוינימולא 21 קרפ    
  
םוינימולא 10.21 קרפ תת     
  
םוינימולא 21 כ"הס    
  
ןבא 41 קרפ    
  
שאר יכבדנו תונולח ינדא 20.41 קרפ תת     
  
ןבא 41 כ"הס    
  
ריוא גוזימ ינקתימ 51 קרפ    
  
ריווא גוזימ דויצ 10.51 קרפ תת     
  
ריוואב לופיט תוכרעמ 20.51 קרפ תת     
  
דוקיפו למשח תכרעמ 30.51 קרפ תת     
  
ןגומה בחרמל כ"בא 40.51 קרפ תת     
  
תונוש 50.51 קרפ תת     
  
ריוא גוזימ ינקתימ 51 כ"הס    
  
הדלפ תייצקורטסנוק 91 קרפ    
  
1.91 קרפ תת 20.91 קרפ תת     
  
הדלפ תייצקורטסנוק 91 כ"הס    

 
 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../054 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 )זוכיר( ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     054 03.11.2016

  
כ"הס  

תושעותמ תודובע 22 קרפ    
  
תורקת 20.22 קרפ תת     
  
סבג תוציחמ 40.22 קרפ תת     
  
תושעותמ תודובע 22 כ"הס    
  
הסירהו קוריפ 42 קרפ    
  
1.42 קרפ תת 20.42 קרפ תת     
  
םיקוריפ 30.42 קרפ תת     
  
הסירהו קוריפ 42 כ"הס    
  
שא יוליג תכרעמ 43 קרפ    
  
שא יוליג תכרעמ 10.43 קרפ תת     
  
שא יוליג תכרעמ 43 כ"הס    
  
חותיפ 04 קרפ    
  
חותיפ 10.04 קרפ תת     
  
חותיפ 04 כ"הס    
  
הלילס 15 קרפ    
  
יללכ 10.15 קרפ תת     
  
םיעצמו רפע תודובע 20.15 קרפ תת     
  
ףוצריק תודובע 60.15 קרפ תת     
  
רורמתו טוליש 01.15 קרפ תת     
  
הלילס 15 כ"הס    
  
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ    
  
שא יוביכ 'רעמל םירזיבאו תרנצ 10.75 קרפ תת     
  
בויב 'רעמ 20.75 קרפ תת     
  
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס    

 
 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../055 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 )זוכיר( ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     055 03.11.2016

  
כ"הס  

םיבצקה 06 קרפ    
  
י"גר 10.06 קרפ תת     
  
םיבצקה 06 כ"הס    
  
םידרלובל ןיוזמ ןוטב דוסיו הריפח תודובע 07 קרפ    
  
תונוש 10.07 קרפ תת     
  
םידרלובל ןיוזמ ןוטב דוסיו הריפח תודובע 07 כ"הס    
הבאט ףוסמ ןוגימ 1 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../056 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 )זוכיר( ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     056 03.11.2016

  
כ"הס  

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
ןוטב 20 קרפ    
  
םיקולב 40 קרפ    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
תורגסמו תורגנ 60 קרפ    
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
חיט 90 קרפ    
  
יופיחו ףוציר 01 קרפ    
  
עבצ 11 קרפ    
  
םוינימולא 21 קרפ    
  
ןבא 41 קרפ    
  
ריוא גוזימ ינקתימ 51 קרפ    
  
הדלפ תייצקורטסנוק 91 קרפ    
  
תושעותמ תודובע 22 קרפ    
  
הסירהו קוריפ 42 קרפ    
  
שא יוליג תכרעמ 43 קרפ    
  
חותיפ 04 קרפ    
  
הלילס 15 קרפ    
  
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ    
  
םיבצקה 06 קרפ    
  
םידרלובל ןיוזמ ןוטב דוסיו הריפח תודובע 07 קרפ    
  
הבאט ףוסמ ןוגימ 1 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17   .../057 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/03/2017 )זוכיר( ףגא תפסות -הבאט ףוסמ
דף מס':     057 03.11.2016

  
כ"הס  

הבאט ףוסמ ןוגימ 1 הנבמ   
 

  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %0    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

4463535-30:סקפ 1511435-30:לט  ונוא תירק 6 הדוהי ןב   מ"עב )99( םיטקייורפ חוקיפו לוהינ .ה.ג  ן .א .ר .יט
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: מסןף טאבה 23.02.17 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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