
תויומכ בתכ
 

23/10/2017
דף מס':     001 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      

                2,200.00 .מ"ס 03 קמועל הרצאמ חטש ףושיח ר"מ  01.01.0010
      
הנבמ רובע , עקרקה יגוס לכב הביצח/הריפח     01.01.0020

                1,200.00 .הרצאמ ק"מ   
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     01.01.0030

                2,200.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
השק ריגמ ןבא ירבש תרדחה י"ע תיתש בוציי     01.01.0040
לקשמב תויתיוז םינבאמ "שלאקב"( טימולוד וא      
ןבא לדוגב ,)ק"מ/ןוט 5.2:'נימ שבי יבחרמ      
אללו א"כ מ"ס 02 לש הבכשב מ"ס 5-51      
שרדנה יפל ,תחא הבכש רוזיפב ,םיקד      

                2,200.00 .עקרקה ץעוי חוד ר"מ   
      
לש הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     01.01.0050
לש רקובמ קודיהב ,קודיהה רחאל מ"ס 02      

                3,800.00 .OTSA דייפידומ יפל %001 ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10 כ"הס          
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
קובץ: 1534   .../002 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     002 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב     02.01.0010

                  120.00 .מ"ס 5 יבועב ק"מ   
      
םייבועב 03-ב ןוטב יחטשמו ןוטב יפצרמ     02.01.0020
,תולעתו םינותחת םיייוביע ללוכ ,םהשלכ      

                  670.00 .םיקדוהמ םיעצמ ג"ע םיקוצי ק"מ   
      
הצמוח תדמע ןיב דירפמ 03-ב ןוטב הקעמ     02.01.0030

                    5.00 .)תוניפ םוטיק ללוכ( תודמעה ראשל ק"מ   
      

                  675.00 03-ב םוקמב 05-ב ןוטב רובע ריחמ תפסות ק"מ  02.01.0040
      
הפישח תגרד רובע 04-ב ןוטבל ריחמ תפסות     02.01.0050

                  675.00 .811 י"ת יפל ,11 ק"מ   
      
יפסומ שומיש רובע ןוטבה ריחמל תפסות     02.01.0060
תועקרקבו םיטפלוס, םידירולכ ינפב הנגה      
ינכטה טרפמה תוארוהל םאתהב םייביסרגא      

                  675.00 דחוימה ק"מ   
      
רוזיפה תטישב הקיחש תניסח הבכש     02.01.0070
תומכב "4/0 ןורטנילפ" תבורעתמ הרדחההו      
ךותל תרדחומ טנמצ ג"ק 2 + ר"מ/ג"ק 6 לש      
הקלחה ללוכ ,הירטה הפצרה ינפ      

                2,030.00 ."רטפוקילה"ב ר"מ   
      

                   50.00 .ףושח ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות ר"מ  02.01.0080
      
י"ת יפל ןוטב ןויזל םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0090

                   10.00 .םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 ןוט   
      
יפל ןוטב ןויזל םיכותר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0100

                    2.00 .םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 י"ת ןוט   
      
י"ת יפל ןוטב ןויזל תוכתורמ הדלפ תותשר     02.01.0110

                   45.00 .םיכרואהו םירטקה לכב ,4 קלח/6644 ןוט   
      
)הדרפה יקשמ( תוטשפתה יקשימ תריצי     02.01.0120

                  365.00 .טרפ יפל םוטיא ללוכ םיפצרמב רטמ   
      
ללוכ ,)רוסינ י"ע( תוצווכתה יקשימ תריצי     02.01.0130

                  210.00 .םיפצרמב םוטיא רטמ   
      
הדלפ תוטוממ מ''מ 61 רטוקב םידתיימ תוטומ     02.01.0140
1" רטוקב לוורש ראשה ןיב ללוכ ,םינוולגמ      

                1,460.00 .טרפ יפל ןטובמו ןוולוגמ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          

      
)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          

6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט
 

קובץ: 1534   .../003 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     003 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     05.01.0010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
תבכש ללוכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      
קרפ תת/קרפב טרופמכ( .םוטיא לע הנגה      

                  400.00 19.02.04.05) ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 10.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50 כ"הס          
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
קובץ: 1534   .../004 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     004 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ם י ל ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
021 קמועבו מ"ס 04 בחורב הלעת תריפח     08.01.0010

                  500.00 מ"ס רטמ   
      
021 קמועבו מ"ס 06 בחורב הלעת תריפח     08.01.0020

                  400.00 מ"ס רטמ   
      
ללוכ ,תורוניצ תחנה ךרוצל םייק שיבכ תחיתפ     08.01.0030
שיבכה ןוקית ,הלעתה יולימו הביצח/הריפח      
רב ןומיס תוברל ,ותומדקל בצמה תרזחהו      

                  300.00 .םילוורשה תווצק לש אמייק רטמ   
      
ךרוצל תבלתשמ ןבאמ ליבש/הכרדמ תחיתפ     08.01.0040
יולימו הביצח/הריפח ללוכ ,תורוניצ תחנה      
בצמה תרזחהו הכרדמה ןוקית ,הלעתה      
תווצק לש אמייק רב ןומיס תוברל ,ותומדקל      

                  100.00 .םילוורשה רטמ   
      
08 רטוקב ןוטב תוילוח יושע לוגע הרקב את     08.01.0050

                    4.00 521B ןיממ הסכמה .מ"ס 021 קמועבו מ"ס 'חי   
      
תודימב קזב 'בח לש A2 תמגודכ הרקב את     08.01.0060
םע 004D ןיממ הסכמ םע מ"ס 312/761/511      
רזבואמ ."תרושקת" ,"למשח" םיאתמ ןומיס      

                   11.00 'פמוק קזב תושירד יפל  
      
תודימב קזב 'בח לש P תמגודכ הרקב את     08.01.0070
םע 004D ןיממ הסכמ םע מ"ס 021/19/19      
רזבואמ ."תרושקת" ,"למשח" םיאתמ ןומיס      

                    2.00 'פמוק קזב תושירד יפל  
      
,6 גרד ,235 י"ת יפל ,חישק יטסלפ רוניצ     08.01.0080

                1,450.00 תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 011 רטוקב רטמ   
      
,6 גרד ,235 י"ת יפל ,חישק יטסלפ רוניצ     08.01.0090

                1,850.00 תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 061 רטוקב רטמ   
      
,5.31 ע"קי ,1351 י"ת יפל ,ןליתאילופמ רוניצ     08.01.0100

                  650.00 תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב רטמ   
      
,5.31 ע"קי ,1351 י"ת יפל ,ןליתאילופמ רוניצ     08.01.0110

                  500.00 תיעקרק תת הנקתה ,מ"מ 57 רטוקב רטמ   
      
יפל ,הלופכ ןפוד לעב ,ירושרש יטסלפ רוניצ     08.01.0120
הנקתה ,מ"מ 05 רטוקב ,42 קלח 6816 י"ת      

                  250.00 תיעקרק תת רטמ   
      
      
      
      

10.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
קובץ: 1534   .../005 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     005 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
קוצי 'מ 81 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל דוסי     08.01.0130
ןונכתל םאתהב תודימב 03-ב ןוטבמ      
ץעויו ךמסומ רוטקורטסנוק לש יביטקורטסנוק      
ללוכ ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ עקרק      
יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/הריפח      
םיכתורמו םירבוחמ דוסי יגרב תוברל ,תינכות      
ינותנ .םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו      
י"ע רוטקורטסנוקל ורסמי ןונכת ךרוצל דומעה      
לש רושיאל רסמי ןונכתהו בתכב םידומעה ןרצי      

                    1.00 'פמוק .טקיורפה להנמ  
      
ןוטבמ קוצי 'מ 8 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.01.0140
תקראה ללוכ ,מ"ס 001/08/08 תודימב 03-ב      

                    2.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב ,דוסי  
)זוכיר ףדל הרבעהל( םילבומ 10.80 כ"הס          

      
ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      

                  100.00 ר"ממ 3X5.2 ךתחב RF-YX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.02.0010
      

                  200.00 ר"ממ 5X5.2 ךתחב RF-YX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.02.0020
      

                  200.00 ר"ממ 5X6 ךתחב RF-YX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.02.0030
      

                  350.00 ר"ממ 5X01 ךתחב RF-YX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.02.0040
      

                  220.00 ר"ממ 4X53 ךתחב RF-YX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.02.0050
      

                  350.00 ר"ממ 4X05 ךתחב RF-YX2N סופיטמ לבכ רטמ  08.02.0060
      
4X042 ךתחב RF-YX2AN סופיטמ לבכ     08.02.0070

                  900.00 ר"ממ רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םילבכו םיכילומ 20.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
A רליפ חול      
      
תודימב ןיירושמ רטסאילופ דסמ     08.03.0010
    633X009X608 חתפנ תיזח לנפ םע מ"מ,  
דסמה .תינוציח הנקתהב למשח חול לש ןוראל      

                    1.00 'פמוק ןוראה ןרצי לש ירוקמ  
      
רטסאילופ ןוראמ A רליפ למשח חולל הנבמ     08.03.0020
וא "הידמח-רבנע" תרצות 00 םגד ןיירושמ      
תגרדו מ"ס 633X001,1X608 תודימב ,ע"וש      

                    1.00 'פמוק תינוציח הנקתהל חולה .56PI הנגה  
      
      

30.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
קובץ: 1534   .../006 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     006 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םרזל רפמא B.C.C.M( 3X004.( קוצי ת"מאמ     08.03.0030

                    1.00 תינורטקלא הנגה םע ,Ak52 רצק 'חי   
      
םרזל רפמא B.C.C.M(,3X061.( קוצי ת"מאמ     08.03.0040

                    2.00 Ak52 רצק 'חי   
      
םרזל רפמא B.C.C.M(, 3X08.( קוצי ת"מאמ     08.03.0050

                    1.00 Ak52 רצק 'חי   
      
רפמא 3x36  דע )B.C.C.M.( קוצי ת"מאמ     08.03.0060

                    4.00 Ak52 רצק םרזל 'חי   
      

                    4.00 אוהש לדוג לכב קוצי ת"מאמל הדובע לילס 'חי  08.03.0070
      
םרזל רפמא 3X4.2 יטמוטוא יצח ינדי ענתמ     08.03.0080

                   10.00 Ak52 רצק 'חי   
      
יפל ,Ak01 רצק םרזל ,רפמא 3X52 דע ז"אמ     08.03.0090

                   10.00 89806 י"ת 'חי   
      
יפל ,Ak01 רצק םרזל ,רפמא 1X52 דע ז"אמ     08.03.0100

                    2.00 89806 י"ת 'חי   
      
םיבצמ 4 ,רפמא 1X61 ררוב ירלודומ קספמ     08.03.0110

                    2.00 )הדובע יבצמ 3( 'חי   
      
לכל(B Ak001 םגד םיבטק 4-ל רתי חתמ ןגמ     08.03.0130

                    1.00 ג"נע םיכיתנ קתנמ תוברל ,)בטוק 'חי   
      

                    4.00 3CA ,רפמא 3X04 ןעגמ 'חי  08.03.0140
      

                    2.00 דחא ץורע לעב ,ימונורטסא דוקיפ ןועש 'חי  08.03.0150
      

                    3.00 DEL ןומיס תרונמ 'חי  08.03.0160
      

                    3.00 A 5/036, 5.0.lc םרז יאנש 'חי  08.03.0170
      
תרצותמ MP-031 םגד ינורטקלא דדומ בר     08.03.0180

                    1.00 SATEC 'חי   
      
לש הדובע ילילס 6-ל דוקיפ תדיחי - ץצוח     08.03.0190

                    1.00 שא יוליג תעב הקספהל םית"מאמ 'חי   
      
הרצאמ הקולח חול      
      
תודימב ןיירושמ רטסאילופ דסמ     08.03.0200
    633X009X608 חתפנ תיזח לנפ םע מ"מ,  
דסמה .תינוציח הנקתהב למשח חול לש ןוראל      

                    1.00 'פמוק ןוראה ןרצי לש ירוקמ  
      

30.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
קובץ: 1534   .../007 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     007 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןוראמ הרצאמ הקולח למשח חולל הנבמ     08.03.0210
תרצות 00 םגד ןיירושמ רטסאילופ      
תודימב ,ע"וש וא "הידמח-רבנע"      
    633X001,1X608 56 הנגה תגרדו מ"סPI.  

                    1.00 'פמוק תינוציח הנקתהל חולה  
      

                    1.00 'פמוק הרצאמ הקולח רליפ למשח חול לש הנקתה 08.03.0220
      
רפמא B.C.C.M(, 3X052.( קוצי ת"מאמ     08.03.0230

                    1.00 תינורטקלא הנגה םע Ak52 רצק םרזל 'חי   
      

                    1.00 אוהש לדוג לכב קוצי ת"מאמל הדובע לילס 'חי  08.03.0240
      
םרזל רפמא 3X4.2 יטמוטוא יצח ינדי ענתמ     08.03.0250

                    1.00 Ak52 רצק 'חי   
      
י"ת יפל ,Ak01 רצק םרזל ,רפמא 3X23 ז"אמ     08.03.0260

                    8.00 60898 'חי   
      
יפל ,Ak01 רצק םרזל ,רפמא 3X52 דע ז"אמ     08.03.0270

                   10.00 89806 י"ת 'חי   
      
יפל ,Ak01 רצק םרזל ,רפמא 1X52 דע ז"אמ     08.03.0280

                    5.00 89806 י"ת 'חי   
      
לכל(B Ak001 םגד םיבטק 4-ל רתי חתמ ןגמ     08.03.0290

                    1.00 ג"נע םיכיתנ קתנמ תוברל ,)בטוק 'חי   
      

                    1.00 DEL ןומיס תרונמ 'חי  08.03.0300
      

                    8.00 Am03, Ak01 ,רפמא 4X04 ןגמ קספמ 'חי  08.03.0310
      
לש הדובע ילילס 2 - ל דוקיפ תדיחי - ץצוח     08.03.0320

                    1.00 שא יוליג תעב הקספהל םית"מאמ 'חי   
      
למשח רדח למשח חולב הנקתה      
      
םרזל רפמא B.C.C.M( 3X036.( קוצי ת"מאמ     08.03.0330
הנקתהל ,תינורטקלא הנגה םע Ak53 רצק      
רזעה ירמוחו תודובעה לכ ללוכ םייק חולב      

                    1.00 'פמוק םישורדה  
      

                    1.00 רפמא 3X036 קוצי ת"מאמל הדובע לילס 'חי  08.03.0340
)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 30.80 כ"הס          

      
ת ו ק ר א ה  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
.ר"ממ 53 ךילומה ךתח .הדורטקלאל הקראה     08.04.0010
םע מ"ס 08 קמועבו מ"ס 04 רטוקב אתה      

                    2.00 'פמוק 521B ןיממ הסכמ  
40.80.10 קרפ תתב הרבעהל        

6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט
 

קובץ: 1534   .../008 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     008 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    1.00 'פמוק תויאשמ חטשמל תינכות יפל דוסי תקראה 08.04.0020
      
005X4X04 תודימב םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.04.0030

                    1.00 מ"מ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוקראה 40.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תודובע 80 כ"הס          
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
 

קובץ: 1534   .../009 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     009 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
,תוקוצי תולעת יוסיכל תנוולוגמ הדלפמ הכבס     19.01.0010
לע ןעשנ ,מ"מ 03 לכ מ"מ 5/04 חוטש לזרבמ      
מ"מ 5 יבועב ףקיהב ףפוכמ )ןוולוגמ( חפ      

                  500.00 .שרדנכ ןוטבב ןגועמה רטמ   
      
,הרואת ידומעל ןוגיע יגרב בולכ סוליפו ןוגיע     19.01.0020
םיגרב בולכ( סיסבה תוטלפל תחתמ סויד ללוכ      

                    3.00 )םירחא י"ע קפוסמ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( שרח תורגסמ 10.91 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( שרח תורגסמ 91 כ"הס          
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
קובץ: 1534   .../010 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     010 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  32 ק ר פ       
ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו       
      
ת ו א ס נ ו ל כ  ק ו מ ע  ס ו ס י ב  10.32 ק ר פ  ת ת       
ס ו ס י ב  ת ו ר י ק ו  ם י ח ו ד ק       
      
שומיש םע 03-ב ןוטבמ רתאב קוצי יכנא סנולכ     23.01.0010
לוורש ללוכ ,מ"ס 09 רטוקב טיינוטנב ףיחרתב      
סוסיב רובע ,םינוילעה רטמ 2-ב )CVP/ןוטרק(      

                   40.00 .הרואת ידומע רטמ   
      
ךתורמ ,תוינוסארטלוא תוקידבל הדלפ רוניצ     23.01.0020
קקפ םע רוגסו תיתחתב םוטא ,ןויזה בולכל      

                  120.00 .טרפ יפל ,ןוילע רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס          
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
קובץ: 1534   .../011 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     011 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות תיגולנא תיתבותכ א"ג תזכר ה"וא     34.01.0010
    XELPMIS םגד SE0014, תילטיגיד גצ ללוכ  
ללוכ ,תובותכ 0001  דע רוביחל תדעוימה      

                    1.00 'פמוק .םורחב יוביגל םירבצמו ןעטמ  
      

                    1.00 .KROWTEN סיטרכ ה"וא 'חי  34.01.0020
      

                    2.00 .AIDEM סיטרכ ה"וא 'חי  34.01.0030
      

                    1.00 .א"ג תזכרל הנשמ לנפ 'חי  34.01.0040
      

                   14.00 .יגולנא תיתבותכ ןשע יאלג 'חי  34.01.0050
      

                    2.00 .ןומיס תרונמ 'חי  34.01.0060
      
תויצקידניא תלבקל TUPNI MAI  תדיחי     34.01.0070

                   12.00 .תונוש תוכרעממ 'חי   
      

                    6.00 .TUPTUO תבתוכמ הלעפה תדיחי 'חי  34.01.0080
      

                    3.00 .תינוציח הנקתהל ץנצנ בלושמ רפוצ 'חי  34.01.0090
      

                    1.00 .תימינפ הנקתהל ץנצנ 'חי  34.01.0100
      

                    6.00 .יתבותכ שא יוליג ןצחל 'חי  34.01.0110
      

                    1.00 .תבותכ 'חי ללוכ הפצה יאלג ג"וא 'חי  34.01.0120
      

                   46.00 .א"ג רזיבאל טוויחו תרנצ תדוקנ 'קנ  34.01.0130
      
לש תלוביקב MF-002 זגב יוביכ לכימ ה"וא     34.01.0140
,ץחל ןועש ,ןוחטב םותסש ללוכ ,ג"ק 5-2      
רוניצ ,ץחל גתמ ,תינדי הלעפה ,דיאונלוס      

                    1.00 'פמוק .1002APAN ןקת יפל שימג  
      
ןגומ ינוציח 002X004X007 רטסאילופ ןורא     34.01.0150

                    1.00 .םימ 'חי   
      

                    1.00 .יתבותכ יוביכ ןצחל 'חי  34.01.0160
      
ילטנזירוה / םילאקיטרו םיאוות      
      
+5.1X2 תרושקת + חתמ בלושמ לבכ     34.01.0170
    GWA61X2 ןגומ V.U ןוכמ י"ע רשואמ  
םיילע םיוואתב תינוציח הנקתהל  םינקתה      

                  600.00 .יונפו םייק יאוותב חנומ ,םייעקרק תתו רטמ   
      

                  600.00 .םייק יעקרק תת יאוותב לבכ תלחשה רטמ  34.01.0180
      

10.43.10 קרפ תתב הרבעהל        
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
קובץ: 1534   .../012 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     012 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                  100.00 .C.V.P 04X06 תלעת ה"וא רטמ  34.01.0190
      
םלואב תנקתומה תישארה תזכרל תורבחתה     34.01.0200

                   16.00 'פמוק .שרדנכ הקיגולו הנכות ןוכדע תוברל םיסנכנ  
      

                    3.00 .W.S.T הרקב תכרעמב םייפרג םיכסמ תנכה 'חי  34.01.0210
      
טקיורפ להנמ לש ינכט יוול רובע הדובע תועש     34.01.0220

                    8.00 .ילארשיה םינקתה ןוכמ תקידבב ע"ש   
)זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוביכו יוליג תכרעמ 10.43 כ"הס          

      
ם י מ  ר ג א מ ו  ד ו י צ  ,ת ר נ צ  20.43 ק ר פ  ת ת       
ש א  י ו ב י כ ל       
      
טרופמל םאתהב תינקת שא יוביכ תדמע     34.02.0010
,א"בכ י"ע תרשואמ שא תוחיטב תינכתב      
,)דרפנב דדמנה( חפ ןורא ךותב תנקתומ      
םע 2" הפירש זרב תוברל ,ריק לע ןקתומה      
51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז 2 ,ץרוטש דמצמ      
םע 2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש ידמצמ םע 'מ      

                    6.00 'פמוק .םלשומ ןקתומ ,םימה וקל רוביח ,ירודכ זרב  
      
,תלעונ תלד םע חפמ שא יוביכ דויצל ןורא     34.02.0020
דעוימ( ריקל רבוחמ ,מ"ס 03/08/021 תודימב      
,יוביכ יפטמ ינשו 4/3" ןולגלג תנקתהל      

                    6.00 'פמוק )דרפנב םימלושמה  
      
רפת ילב 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     34.02.0030
וא תוגרבהב םירבוחמ םייומס וא םייולג      
תוברל ,PU KCIUQ גוסמ םיריהמ םירוביחב      
4" רטוק ,םיחפסו םיריהמ םירוביחו םילתמ      

                   18.00 .תמלשומ הנקתהל דעו רטמ   
      
רפת ילב 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     34.02.0040
וא תוגרבהב םירבוחמ םייומס וא םייולג      
תוברל ,PU KCIUQ גוסמ םיריהמ םירוביחב      
2" רטוק ,םיחפסו םיריהמ םירוביחו םילתמ      

                   10.00 .תמלשומ הנקתהל דעו רטמ   
      
ןליתאילופמ רותיאל ןתינ ינועבצ ןומיס טרס     34.02.0050
050" גוסמ רזחוממ אלו תרפוע לוטנ      
    YLENAW" יבועבו מ"ס 51 בחורב ע"ש וא  
יפל( הטסורינ יטוח ינש םירוזש ובו מ"מ 21.0      

                  550.00 )0530.602.75 לקד ףיעס רטמ   
      
ךותירב הדלפ תרנצל ןליתאילופ ןוראווצ רוביח     34.02.0060

                    4.00 'פמוק .הדלפ ןגוא ללוכ 4" םינפ  
      
ךותירב הדלפ תרנצל ןליתאילופ ןוראווצ רוביח     34.02.0070

                    4.00 'פמוק .הדלפ ןגוא ללוכ 6" םינפ  
20.43.10 קרפ תתב הרבעהל        

6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט
 

קובץ: 1534   .../013 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     013 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ךותירב הדלפ תרנצל ןליתאילופ ןוראווצ רוביח     34.02.0080

                    2.00 'פמוק .הדלפ ןגוא ללוכ 8" םינפ  
      
תוברל ךותירב 4" רטוקב הדלפ רוניצ לע ןגוא     34.02.0090

                    2.00 .םיגרבו םימטא 'חי   
      
םיגרב תוברל ,ךותירב 8" רטוק רוויע ןגוא     34.02.0100

                    2.00 .שדח סכמל תידיתע הנכה-םימטאו 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוביכל םימ רגאמו דויצ ,תרנצ 20.43 כ"הס          

      
י ח ת ו ת  ת ו ב א ש מ  ,ר ג א מ  30.43 ק ר פ  ת ת       
ם י ז ת מ  ,ם י ר ז י ב א  ,ם י מ ו ת ס ש  ,ף צ ק ו  ם י מ       
      
תרשואמ noitcuS dnE םגדמ הבאשמ     34.03.0010
    MF/LU לש הקיפסל לזיד עונמ תלעב mpg  
לכ םע קפוסת הבאשמה. isp 711 ץחלו 0051      
רשואמ דוקיפ חול ןוגכ םישורדה  םירזיבאה      
    mf/lu, הקיפס דמ,םירבצמ טס, רלוס לכימ,  
רדחב תינשמ ןשעו שא יוליג תזכרל םיטוויח      
.תמלשומ הלעפהו הנקתהל דעו 'וכו הבאשמה      
GNORTSMRA תרצותMF5.11X5X8 םגד      

                    1.00 'פמוק .ע"ש וא EKRALC תרצות H6UJ םגד עונמו  
      
mpg לש הקיפסל יקו'ג- ץחל תרבגהל הבאשמ     34.03.0020
לכ םע קפוסת הבאשמה. isp 501 ץחלו 02      
רשואמ דוקיפ חול ןוגכ םישורדה םירזיבאה      

                    1.00 'פמוק mf/lu תמלשומ הלעפהל דעו.  
      
םיטנמגיס לעב mf רשואמ םימ רגאמ     34.03.0030
a.p.f.n 22  יפל א"בכ תכרעמל םיגרבותמ      
NACLUV TSC תאמגוד .ק"מ 054 וטנ חפנב      

                    1.00 'פמוק .ע"ש וא  
      
םימה סלפמ תדידמל ינוסרטלוא הבוג דמ     34.03.0040
תרצות MLU-35 םגדמ .'מ 01 לש הבוגל      

                    1.00 'פמוק LENID  ע"ש וא.  
      
PF 08-054 םגד 4" רטוקב רגאמ יולימ ףוגמ     34.03.0050

                    1.00 'פמוק .ע"ש וא דמרב 'צות  
      
םודא עובצ רפת אלל HCS-04 תנוולגמ תרנצ     34.03.0060
לכ ללוכ ,01" רטוקב לעפמב יתשורח      
םישורדה 'וכו םילוורש ,תוכימת ,םירזבאה      

                   10.00 .ךותירב הנקתהל .תמלשומ הנקתהל רטמ   
      
םודא עובצ רפת אלל HCS-04 תנוולגמ תרנצ     34.03.0070
,םירזבאה לכ ללוכ ,8" רטוקב לעפמב יתשורח      
הנקתהל םישורדה 'וכו םילוורש ,תוכימת      

                   40.00 .ךותירב הנקתהל .תמלשומ רטמ   
      

30.43.10 קרפ תתב הרבעהל        
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
קובץ: 1534   .../014 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     014 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םודא עובצ רפת אלל HCS-04 תנוולגמ תרנצ     34.03.0080
,םירזבאה לכ ללוכ ,6" רטוקב לעפמב יתשורח      
הנקתהל םישורדה 'וכו םילוורש ,תוכימת      

                   20.00 .ךותירב הנקתהל .תמלשומ רטמ   
      
םודא עובצ רפת אלל HCS-04 תנוולגמ תרנצ     34.03.0090
,םירזבאה לכ ללוכ ,4" רטוקב לעפמב יתשורח      
הנקתהל םישורדה 'וכו םילוורש ,תוכימת      

                   20.00 .ךותירב הנקתהל .תמלשומ רטמ   
      
םודא עובצ רפת אלל HCS-04 תנוולגמ תרנצ     34.03.0100
,םירזבאה לכ ללוכ ,2" רטוקב לעפמב יתשורח      
הנקתהל םישורדה 'וכו םילוורש ,תוכימת      

                   30.00 .ךותירב הנקתהל .תמלשומ רטמ   
      
ירבעמ ,תויופעתסה ,תויווז( הדלפמ םיחפס     34.03.0110
PU גוסמ לק רבחמ ללוכ אל ,)ינכמ T ,רטוק      

                   10.00 01" רטוק תורוניצל ,KCIUQ 'חי   
      
ירבעמ ,תויופעתסה ,תויווז( הדלפמ םיחפס     34.03.0120
PU גוסמ לק רבחמ ללוכ אל ,)ינכמ T ,רטוק      

                   20.00 8" רטוק תורוניצל ,KCIUQ 'חי   
      
ירבעמ ,תויופעתסה ,תויווז( הדלפמ םיחפס     34.03.0130
PU גוסמ לק רבחמ ללוכ אל ,)ינכמ T ,רטוק      

                   15.00 6" רטוק תורוניצל ,KCIUQ 'חי   
      
ירבעמ ,תויופעתסה ,תויווז( הדלפמ םיחפס     34.03.0140
PU גוסמ לק רבחמ ללוכ אל ,)ינכמ T ,רטוק      

                   15.00 4" רטוק תורוניצל ,KCIUQ 'חי   
      
תרנצל מ"ס 06X06  הדימב סקטרוו תטלפ     34.03.0150

                    1.00 .םימה רגאמב 01" רטוקב הקיני 'חי   
      
01" רטוקב mf/lu רשואמ  y&so רעש ףוגמ     34.03.0160

                    2.00 .ע"ש וא YDENNEK 'צות 'חי   
      
8" רטוקב mf/lu רשואמ  y&so רעש ףוגמ     34.03.0170

                    2.00 .ע"ש וא YDENNEK 'צות 'חי   
      
6" רטוקב mf/lu רשואמ  y&so רעש ףוגמ     34.03.0180

                    1.00 .ע"ש וא YDENNEK 'צות 'חי   
      
4" רטוקב mf/lu רשואמ  y&so רעש ףוגמ     34.03.0190

                    3.00 .ע"ש וא YDENNEK 'צות 'חי   
      
2" רטוקב mf/lu רשואמ  y&so רעש ףוגמ     34.03.0200

                    1.00 .ע"ש וא YDENNEK 'צות 'חי   
      
      

30.43.10 קרפ תתב הרבעהל        
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
קובץ: 1534   .../015 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     015 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
'צות 8" רטוקב mf/lu רשואמ רזוח לא     34.03.0210

                    1.00 ע"ש וא GNIKIV 'חי   
      
'צות 4" רטוקב mf/lu רשואמ רזוח לא     34.03.0220

                    2.00 ע"ש וא GNIKIV 'חי   
      
'צות 2" רטוקב mf/lu רשואמ רזוח לא     34.03.0230

                    1.00 ע"ש וא GNIKIV 'חי   
      
'צות 8" רטוקב mf/lu רשואמ רפרפ ףוגמ     34.03.0240

                    5.00 .ע"ש וא LARTNEC 'חי   
      
'צות 6" רטוקב mf/lu רשואמ רפרפ ףוגמ     34.03.0250

                    6.00 .ע"ש וא LARTNEC 'חי   
      
'צות 4" רטוקב mf/lu רשואמ רפרפ ףוגמ     34.03.0260
    LARTNEC הנקתהל םאתומ .ע"ש וא  

                    2.00 תינוציח 'חי   
      
'צות 2" רטוקב mf/lu רשואמ רפרפ ףוגמ     34.03.0270

                    1.00 .ע"ש וא LARTNEC 'חי   
      
תרצות PF-"027-6 םגד 8" רטוקב ץחל ןיטקמ     34.03.0280

                    1.00 'פמוק ע"ש וא דמרב  
      
תרצות PF-"027-6 םגד 6" רטוקב ץחל ןיטקמ     34.03.0290

                    1.00 'פמוק ע"ש וא דמרב  
      
8" רטוק reniarts teksab םינבא תדוכלמ     34.03.0300
תרצות "F-06" םגד לזרב/ורפס תקיצי היושע      
הדובע ץחלל ,ע"ש וא mf/lu רשואמ "דמרב"      

                    1.00 .םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא 61 לש 'חי   
      
mf/lu רשואמ ריהמ ילוארדיה ץחל קרופ     34.03.0310
וא דמרב 'צות -PF-"037-4 םגד 4" רטוקב      

                    1.00 'פמוק .ע"ש  
      
6" רטוקב mf/lu רשואמ ילוארדיה הפצה ףוגמ     34.03.0320

                    2.00 'פמוק .ע"ש וא D5-E004-6"-PF םגד  
      
'צות  GUC גוסמ %FFF-RA 3 ףצק זיכרת     34.03.0330

                  600.00 )ןולג - הדידמה 'חי( .ע"ש וא DRAUGMEHC 'חי   
      
'צות ןולאג 003 יכנא קנט רדלב     34.03.0340

                    1.00 'פמוק DRAUGMEHC ע"ש וא.  
      
2" רטוקב mf/lu רשואמ ילוארדיה זיכרת ףוגמ     34.03.0350

                    1.00 'פמוק .ע"ש וא drugmehc 'צות  
      
      

30.43.10 קרפ תתב הרבעהל        
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
קובץ: 1534   .../016 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     016 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
RELLORTNOC WOLF" רטוקב ןניימ     34.03.0360

                    1.00 'פמוק OITAR 4 צות'  DRAUGMEHC ע"ש וא.  
      
MF/LU םירשואמ תמאות הייפו יתרזג חתות     34.03.0370
.MOPWC חתות םגד ןולאג 005 הקיפסל      
DRAUGMEHC 'צות  BNMC 005 היפ םגד      

                    2.00 'פמוק .ע"ש וא  
      
,TNEDNEP/THGIRPU גוסמ רלקנירפס     34.03.0380
K ,4/3" TPN=1.8" ריחנ ,זילפ רומיג      
141 הלעפהה 'פמט הליגר הבוגת ,23/71      
"LARTNEC" תרצות A םגד ,סויסלצ תולעמ      

                    4.00 ע"ש וא 'חי   
      
ילב 04 לוידקס םיעובצ םירוחש הדלפ תורוניצ     34.03.0390
תכמנומ הרקתב םייומס וא םייולג רפת      
,םילתמו םיחפס תוברל ,תוגרבהב םירבוחמ      

                   15.00 1" רטוק רטמ   
      
ילב 04 לוידקס םיעובצ םירוחש הדלפ תורוניצ     34.03.0400
תכמנומ הרקתב םייומס וא םייולג רפת      
םיריהמ םירוביח י"ע וא תוגרבהב םירבוחמ      
,םילתמו םיחפס תוברל ,PU KCIUQ גוסמ      

                   15.00 2" רטוק רטמ   
      
םירלקנירפס תכרעמל MF/LU הקעזא זרב     34.03.0410
ינש ,תוברל 2" רטוק הבאשמ רדחב הבוטר      
םינגוא ,המירז שגר ," זוקינ זרב ,םירטמונמ      
תמלשומ הנקתהל םישורדה םיביכרמה ראשו      

                    1.00 'פמוק ע"ש וא "LARTNEC" תרצות תמגודכ  
      
1" רטוק ,אלמ רבעמ ,הזנורב יושע ירודכ ףוגמ     34.03.0420
וא "LARTNEC" תרצות 91F םגד תמגודכ      

                    1.00 ע"ש 'חי   
      
רשואמ םירלקנירפס תכרעמל הקנסה זרב     34.03.0430
    MF/LU 3" לופכ רוביח םעX2 )רזיבא  
ידמצמ ינש תוברל 4" ףקז לע )תורבחתה      
,תרשרשו םיסכמ ,הטירח םע טלש ,ץרוטש      
תרצות A-69/59 םגד תמגודכ טלפמוק      

                    2.00 'פמוק "SRELKNIRPS CITAMOTUA" ע"ש וא  
      

                    1.00 'פמוק םייברזר םירלקנירפס 6-ל ןורא 34.03.0440
      
רשואמ ISP 003 דע ,3 2/1" רטוק ץחל דמ     34.03.0450
    MF/LU םגד תמגודכ " AU" תרצות  
    "ELBAILER" רוביח ירזיבא תוברל ע"ש וא,  
רוניצהמ 4/1" האיצי תפומו יכרד תלת זרב      

                    1.00 'פמוק ישארה  
      

30.43.10 קרפ תתב הרבעהל        
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
קובץ: 1534   .../017 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     017 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ךרעמל תכמסומ הדבעמ תרוקיב יווילו םואית     34.03.0460

                    1.00 'פמוק .םייוקיל אלל רושיא תלבקל דע הריגאו הביאש  
      
יחתות ךרעמ לש תינושאר הלעפה יווילו םואית     34.03.0470
רושיא תלבקו קפסה לש ימשר גיצנ םע םימה      

                    1.00 'פמוק .םייוקיל אלל הלעפהו הנקתה  
      
ללוכ םיקתעה השולשב ןקתמ קית תנכה     34.03.0480
םירזיבאל גולטק יפד ,הנקתהל תודע תוינכת      
לועפתל רשאב תויחנהו הכרדה ,םינקתומה      

                    1.00 'פמוק .לעפמה גיצנל תכרעמה תקוזחתו  
םיזתמ ,םירזיבא ,םימותסש ,ףצקו םימ יחתות תובאשמ ,רגאמ 30.43 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל(                     
      
ם י ר ו ב י ח ו  ם י ק ו ת י נ  40.43 ק ר פ  ת ת       
      
,םייק רוניצל שדח רוניצ תורבחתה יפיעס      
.םייקה וקה יוליגל הריפח תודובע :םיללוכ      
תנקתה ,םייקה רוניצה ךותיח ,םייק וק קותינ      
,לוטיבל םיטנרדיה רובע רוויע ןגואו ןגוא      
רוביחל ,)ריחמב םילולכה( םיחפס תנקתה      
הטילש תונחת רובע םייקל שדחה רוניצה      
םירטקל םאתהב ,םיזתמל תומייק תוישאר      
רוביחה תקידב ,ךותירב תינכתב / ףיעסבש      
.ותומדקל בצמה תרזחהו םימ ץחלל      
      
םימ תשרמ )טנרדיה( א"בכ זרב לוטיבו קותינ     34.04.0010

                    5.00 'פמוק .תמייק  
)זוכיר ףדל הרבעהל( םירוביחו םיקותינ 40.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס          
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
 

קובץ: 1534   .../018 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     018 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ם י פ ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
םיפוציר      
      
דע יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ,ינועבצ      
      
רמגב ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0010
02/01 תודימב ,תינבלמ גוסמ ,רופא ספסוחמ      

                  420.00 .תינכת יפל ע"וש וא מ"ס 02/02 ,מ"ס ר"מ   
      
םוחיתו ןג ,הפש ינבא      
      
תנעשמו דוסי םיללוכ ןגו הפש ינבא יפיעס .1      
.)היומס הרוגח( ןוטב      
      
01 הבוגב הכרדמל תומיאתמה הפש ינבא .2      
תויחנה"ה יפ לע העסמה לעמ מ"ס 51 וא      
."םירעב תובוחר ןונכתל      
      
םע מ"ס 52/02 תודימב המורט הפש ןבא     40.01.0020
םגד תמגודכ תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס      

                  205.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח רטמ   
      
מ"ס 09X31X42 תודימב בכרל המילב ןבא     40.01.0030

                    8.00 רופא עבצב 'חי   
      
מ"ס 081X31X42 תודימב בכרל המילב ןבא     40.01.0040

                   12.00 רופא עבצב 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוכרדמ ,םיליבש םיפוציר 10.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאה חותיפ 04 כ"הס          
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
קובץ: 1534   .../019 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     019 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  י ל פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  44 ק ר פ       
      
י ל י פ ו ר פ מ  ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ד ג  10.44 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
תנוולוגמ הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.01.0010
,מ"ס 021 דע מ"ס 011 הבוג רונתב העובצו      
הקעמ( תוריקל וא עקרקל ןוטיבו ןוגיע ללוכ      

                   80.00 .)הרצעמה רוזאב לגר יכלוהל רטמ   
      
0.2 הבוגב לזרב ידומע םע תכתורמ תשר רדג     44.01.0020
וא ריק שארל ןגועמ רונתב עובצו ןוולוגמ 'מ      

                   45.00 . טרפ יפל ןוטב תפצרב / המדאב תודוסי םע רטמ   
      

                    4.00 .תוינכתב ראותמכ שפשפ רעש 'חי  44.01.0030
      
הקעמ ללוכ( רעשו תינמז רדג תקתעהו קוריפ     44.01.0040

                  225.00 )ןוטב רטמ   
      
ךרואב ימורט ןוטבמ "יזר'ג וינ" תוחיטב הקעמ     44.01.0050

                  112.00 .'מ 5.2 'חי   
      
ג"ע ,תנגועמ תמחלומ תשר ,תינוחטיב רדג     44.01.0060
תורשפא ללוכ ,"יזר'ג וינ" גוסמ םיטנמלא      
ןנכתל שי .םימעפ רפסמ הרבעהו רוביחל      
וא םיקבח תועצמאב( קותינו רוביחל תורשפא      
היהי ןתינ אלש ךכ םיטנמלאה ןיב )םיגרב      

                  280.00 .קותינה אלל םהניב דירפהל רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ ילפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס          
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
קובץ: 1534   .../020 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     020 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  י ח ט ש מ  05 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  י ח ט ש מ  10.05 ק ר פ  ת ת       
      
052 יבועב יסקופאב תולעתה רובע ןגמ יופיצ     50.01.0010

                  530.00 .ןורקימ ר"מ   
      
+ הלעת( הצמוח תדמע רוזא רובע ןגמ יופיצ     50.01.0020
וא ,ןורקימ 052 יבוע יסקופא קלובונב )חטשמ      

                   55.00 .ע"ש ר"מ   
      
)ימורט ןוטב יאת( םינטלוק רובע ןגמ יופיצ     50.01.0030

                   70.00 .ע"ש וא ,ןורקימ 005 יבוע יסקופא קלובונב ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב יחטשמ 10.05 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב יחטשמ 05 כ"הס          
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
קובץ: 1534   .../021 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     021 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.01.0010
תוברל ,היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

                6,000.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     51.01.0020

                    2.00 .קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.01.0030

                  300.00 . קוליסו יוניפ תוברל שרדייש ר"מ   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.01.0040

                  170.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      
קזוח לעב מ"נחב( MSLC ןוטבמ  והשלכ יולימ     51.01.0050

                   10.00 .ב"ויכו םיללחב ,תולעתב )הובג ק"מ   
      
יוניפ תוברל אוהש גוס לכמ תשר רדג קוריפ     51.01.0060

                  230.00 .קוליסו רטמ   
      
תוברל ,מ"ס 0.01-1.4 קמועל טלפסא ףוצרק     51.01.0070

                2,400.00 .קוליסו יוניפ ,אוטאט ר"מ   
      
השיג שיבכב םיקדוב הנבמ תקתעהו קוריפ     51.01.0080

                    2.00 םייק 'חי   
      

                    1.00 'פמוק .םייק ס"מוח םחתמ קוריפ 51.01.0090
)זוכיר ףדל הרבעהל( קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס          

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      

                1,500.00 .עקרק יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח ק"מ  51.02.0010
      

                  150.00 .גוס לכמ תולעתל הביצח וא/ו הריפח ק"מ  51.02.0020
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     51.02.0030

                5,000.00 .ףושיח/הריפח ר"מ   
      
יולימכ רזוח שומיש ךרוצל ,רופח רמוחב לופיט     51.02.0040
םא תלוספה תדרפה ,יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב      
יפל וא ררבנ יולימ תרדגהל ותמאתהו ,הנשי      
רוזאל רמוחה תלבוה תוברל .דחוימה טרפמה      
מ"ס 02 דע יבועב תובכשב ורוזיפ יולימה      
יולימ ק"מ יפל םלושיו 15 טרפמ יפל וקודיהו      

                1,300.00 .חטשב קדוהמ ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 20.15 כ"הס          

      
      
      
      

6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט
 

קובץ: 1534   .../022 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     022 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0010
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס 51-מ      

                6,180.00 .וטשאא דייפידומ יפל %001 לש רקובמ ק"מ   
      
הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.03.0020
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס 51-מ      
יולימ(.וטשאא דייפידומ יפל %001 לש רקובמ      
םדקומ ח"וד יפל רדגומה גורידה יפל      

                2,020.00 8(161566 ק"מ   
      

                1,000.00 .תמייק תיתשת ינפ קודיה ר"מ  51.03.0030
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיעצמ 30.15 כ"הס          

      
ת ו י ט ל פ ס א  ת ו ב כ ש  40.15 ק ר פ  ת ת       
ת ו ע ס י מ ב       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     51.04.0010

                10,200.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     51.04.0020

                4,900.00 .01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      
סג טגרגא םע םינוש םייבועב 52 צ"את     51.04.0030

                   10.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ןוט   
      

                4,900.00 .ר"מ/ג"ק 1 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.04.0040
      

                10,200.00 .ר"מ/ג"ק 3.0 רועישב החאמ ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.04.0050
)זוכיר ףדל הרבעהל( תועסימב תויטלפסא תובכש 40.15 כ"הס          

      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע י ת  ת ו ד ו ב ע  60.15 ק ר פ  ת ת       
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תודובע ללוכ הנמטהה תכאלמ לכ תא םיללוכ      
.'וכו ןומיס רזוח יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה      
      
מ"ס 06 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0010

                   15.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 521 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0020

                   55.00 .'מ 0.3 דע 'מ 0.2-מ קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 051 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.06.0030

                   55.00 .'מ 0.3 דע 'מ 0.2-מ קמועב 5 גרד רטמ   
      
ןוטבמ םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     51.06.0040

                   18.00 .ןויז תדלפ ללוכ ,ןייוזמ ק"מ   
      
      
      

60.15.10 קרפ תתב הרבעהל        
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
קובץ: 1534   .../023 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     023 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םינפ תודימב תעבורמ תימורט הרקב תחוש     51.06.0050
רטוקב הסכמו עוקיש את םע ,מ"ס 001/021      
הכירד יבלש ,004D ןיממ )ןימזמה י"ע עבקי(      

                   10.00 .םירזיבאה לכו 'חי   
      
מ"ס 012X041 תודימב ינבלמ הרקב את     51.06.0060
הסכמ ללוכ ,'מ 5.3 דעו 'מ 15.2  לעמ קמועבו      
גוסמ ,מ"ס 06  רטוקב ןוטב לזרב/לזרב תקצי      

                    1.00 D-400. 'חי   
      
םע 61/3" ןפוד יבוע ,8" רטוקב הדלפ רוניצ     51.06.0070
ןקתומ ,תינוציח העיבצו טלמ לש ימינפ יופיצ      

                   14.00 .יולג רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( זוקינו לועית תודובע 60.15 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  90.15 ק ר פ  ת ת       
      
ותיחתמ טקיורפה לכל םיינמז העונת ירדסה     51.09.0010
םאתהב ,םינושה םיבלשה לכלו ופוס דעו      

                    1.00 'פמוק .דחוימה טרפמב 40.00 ףיעסב טרופמל  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 90.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס          
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
קובץ: 1534   .../024 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     024 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  י ו ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ גוס לכמ םימ יווק תחנהו הקפסא      
הביצח וא\ו םיינכמ םילכב הביצח וא\ו הריפח      
םילבגומ םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
הדובע ,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע      
לעמ תויתשת תיצח ,תויתשתל תוכימסב      
חוקיפו תוישרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו      
תויושר וא םיפוג םתוא לש      
      
םירודיסהו תונכהו תוקידבה לכ ,הדש יתורש      
,תוקידבל המרגורפל םאתהב תוקידבה עוציבל      
יולימ ,םימ בותיכ םע ןומיס טרס ,לוח תפיטע      
לכ ,תובכש קודיה ,יטרדנטסה טרפ פ"ע רזוח      
,תותשק ןוגכ םירזיבאו םיחפסה      
םירמוח יביכרמ לכו 'וכו םיריבעמ,תויופעתסה      
ללכה טרפמב 75 קרפ יפל הדובעו      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמו קחרמ לכל      
רסה ןעמל .קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
ריחמב יוניש וא תפסות היהי אלש שגדומ קפס      
לכמ "קמוע לכב" וב ןייוצש ףיעס לכב הדיחי      
יוניש ,םיקמועב יוניש ןוגכ היהתש הביס      
אז תחקל שי .'וכו יאוותב      
      
לכ תא  םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירתיהו םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה      
םתומלשב תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה      
םישדח העונת ירדסה לש לעופב עוציב תוברל      
,ךכמ עמתשמו ךורכה לכ םע עוציבה ןמזב      
יפכ ךכמ עמתשמה לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת      
שפאל מ"ע ךרוצ פ"עו שרדיש      
      
הזוח\זרכמ יכמסמב רמאנל תפסותבו ףסונב      
בלוצמ ןילתאילופ וא\ו ןילתאילופ תורוניצ ריחמ      
לכ םע תכרעמה לכ לע תוירחא םיללוכ      
םינש 01 ךשמל )םירזיבאו תורוניצ( היביכרמ      
תושר תבוטל תרנצה ןרצי י"ע תוחפל      
תועצמאב תרנצה ןיב רוביח ,דיגאת\תימוקמה      
עצמאב עוציב ,דבלב ן'זויפורטקלא      
      
בותיכו הטסורינ\יתכתמ טוח םע ןומיס טרס      
תספוק ,ףוגמ את ךותב טרסה לש הילע ,םימ      
תועצמאב תופיצר תקידב ,הרוגס למשח      
הזוחה יכמסמב םוקמ לכב .רותיאל רישכמ      
ךכל ךרע הוושה )XEP (סקפ רוניצ עיפומש      
ןלבקה ןכל גרד ותואב 001EP רוניצ היהי      
וא תפסות אלל תופולחה ןיב רוחבל ישאר      
      
      

10.75.10 קרפ תתב הרבעהל        
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
קובץ: 1534   .../025 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     025 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
ינפל,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב      
םולשת,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה      
ןלבקהו םמושירב הנתומ הלאה תודובע ןיגב      
םושיר ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי אל      
הדובעה ןכא םא וליפא עוציבה ינפל ןמויב      
העצוב      
      
תרנצ      
      
רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0010

                   80.00 מ"מ 011 רטמ   
      
רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0020

                  240.00 מ"מ 061 רטמ   
      
רטוקב 61 גרד 001EP ןליתאילופ תורוניצ     57.01.0030

                  165.00 מ"מ 002 רטמ   
      
תחיתפ וא/ו טלפסא רוסינ י"ע שיבכ תחיתפ     57.01.0040
הפש ינבא תוברל תובלתשמ םינבאמ הכרדמ      
קמוע לכבו רטוק לכב םימ תרנצ תחנה ךרוצל      
ינפל בצמל תרנצה תחנה רחאל םנוקיתו      
קודיהו הנבמה רוזחש תוברל ,החיתפה      

                  250.00 תונושה תובכשה רטמ   
      
ףיקז לע 3" רטוקב )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.01.0050
הריבש ןקתמ תוברל 4" רטוקב יתשורח      

                    4.00 .טרפל םאתהב 'חי   
      
םייק וקל שדח וק תורבחתה      
      
וקל רוביח ,םייק םימ וקל שדח םימ וק רוביח      
לכ ללוכ םייתשורח םירזיבא תועצמאב םייקה      
םירזיבא ,תודובע ,הריפח( תוולנה תודובעה      
)רוביחה עוציבל םישרדנה      
      
וקל 4" רטוקב והשלכ גוסמ שדח םימ וק רוביח     57.01.0060

                    2.00 'פמוק 4" -6" רטוקב והשלכ גוסמ םייק  
)זוכיר ףדל הרבעהל( םימ יווק 10.75 כ"הס          

      
ב ו י ב  י ו ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ גוס לכמ בויב יווק תחנהו הקפסא      
הביצח וא/ו םיינכמ םילכב הביצח וא/ו הריפח      
םילבגומ םיחטשב הדובע תוברל הריהז תינדי      
הדובע ,םייעקרק תתו לע םילושכמ םע      
לעמ תויתשת תייצח ,תויתשתל תוכימסב      
חוקיפו תויושרו םיפוגה לכ םע םואית ,תחתמו      
תויושר וא םיפוג םתוא לש      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל        
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
קובץ: 1534   .../026 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     026 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םירודיסהו תונכהו תוקידבה לכ ,הדש יתורש      
,תוקידבל המרגורפל םאתהב תוקידבה עוציבל      
,בויב בותיכ םע ןומיס טרס ,לוח תפיטעו דופיר      
קודיה ,יטרדנטסה טרפה פ"ע רזוח יולימ      
םירמוח יביכרמ לכו םיחפסה לכ ,תובכש      
יללכה טרפמב 75 קרפ יפל הדובעו      
      
שגדומ .יטרדנטסה טרפה יפל ויהי הרקב יאת      
הביצח וא/ו הריפח ללוכ הרקב יאת ריחמש      
דע רזוח יולימ , םיידיב או/ו םיינכמ םילכב      
שיבכהנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
הדירי יבלש ,הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב      
יחטשמו םייניב יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא/ו      
החוש ירבחמ תוברל החונמ      
      
לש הרקמב )הדידמה ינפוא( ףיעסל תפסותב      
ינפמ" הרדגהה םייק שיבכב בויב וק תחנה      
טלפסאה ינפמ איה "עקרקה      
      
לכב ןלבקל םימולשתב לפכ ויהי אלש שגדומ      
אתב ביויב ירוביח לוטיב וא תוירבחתהל עגונה      
דבלב דחא םעפ היהי םולשתה ,םייק הרקב      
תואיצי וא תוסינכה רפסמל רשק אלל אתל      
לש הרקמב ןכל תולטבתמ וא תופסוותמש      
את ותואב םירוביח לוטיבו םירוביח תפסוה      
טוקה פ"ע דבלב דחא תורבחתה םלושי      
      
-"םימולשתב לפכ" םדוקה ףיעסל ךשמהב      
רבעמ םייק בויב וק לע הרקב את לש הרקמב      
םוש םלושי אל בויב וק לע את ןיגב תפסותל      
.אתל תורבחתה      
      
קוליס םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחי יריחמ      
,תלוספ לש קוחכ רשואמ םוקמלו קחרמ לכל      
קוליס שרודש המ לכו רפע יפדוע      
      
לכ תא  םיללוכ םיפיעסה לכ לש הדיחיה יריחמ      
םירתיהו םירושיא תלבקל םישורדה םימואיתה      
םתומלשב תודובעה עוציב ךרוצל םיצוחנה      
עמתשמה לכ םע ןופיד עוציבו ןונכת  תוברל      
תחנה רשפאל מ"ע ךרוצ פ"עו שרדיש יפכ ךכמ      
םינבמ וא/ו םייק שיבכל דומצה םינקתמו םיווק      
יתשת לכ וא/ו םימייק      
      
      
      
      
      
      
      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל        
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
קובץ: 1534   .../027 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     027 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םהב ןייוצמש םיפיעסבש גואדל ןלבקה לע      
ינפל,ןמויב םושיר ךות חוקיפה רושיאב עוציב      
םולשת,הדובעה ןמויב םושיר היהי עוציבה      
ןלבקהו םמושירב הנתומ הלאה תודובע ןיגב      
םושיר ןיאו הדימב םולשתל יאכז היהי אל      
הדובעה ןכא םא וליפא עוציבה ינפל ןמויב      
העצוב      
      
ןוחטיבה יביכרמ לכ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
החטבא ,םויב הדובעה תועש רוציק םיבייחמה      
.'וכו תרבגומ      
      
תרנצ      
      
רטוקב NS-8"" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0010
עקרקב םיחנומ ,488 י"ת יפל ,מ"מ  061      
טרפ יפל ,'מ 57.1 דעו 62.1-מ קמועב      

                  100.00 .61-4 יטרדנטס רטמ   
      
םיאת      
      
הביצח וא/ו הריפח םיללוכ םיאתה יריחמ      
דע רזוח יולימ ,םיידיב וא/ו םינכמ םילכב      
שיבכ הנבמ רוזחשו טרפה יפל שיבכה הנבמל      
תוברל הכרדמ/שיבכ תחיתפ לש הרקמב      
םייניב יחטשמו סלגרביפמ םלוס וא הדירייבלש      
החוש רבחמו החונמ יחטשמ וא/ו      
      
מ"ס 001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב את     57.02.0020
הרקת תוברל רטמ 57.1 דעו 62.1-מ קמועבו      
5.21 סמועל הסכמו ןוט 5.21 סמועל תימורט      
21B5 למרכ" וא  "33 למרכ" םגד תמגוד ןוט      
"ןמפלו" תרצות מ"ס 06 רטוקב חתפ םע "55      
פ"ע בותיכ םע לזרב תקיצי רגסו ע"ש וא      

                    7.00 דיגאת/תושר םע םואיתבו 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     57.02.0030
תמגוד ןוט 04 סמועל םיסכמו תורקת רובע      
וא ןמפלו תרצות 55 למרכ וא  33 למרכ םגד      

                    7.00 לזרב תקיצי רגס םע ע"ש 'חי   
      
לפמ רובע רטוק לכב החוש ריחמל תפסות     57.02.0040
קמוע לכבו מ"מ 002 רטוקב בויבל ינוציח      

                    1.00 טרפל םאתהב 'חי   
      
      
      
      
      
      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל        
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
קובץ: 1534   .../028 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     028 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
אתל מ"ס 002 רטוקב שדח בויב וק רוביח     57.02.0050
יוליג תוברל קמוע לכבו רטוק לכב םייק הרקב      
הקספהל שורדה לכ ,שרדי םא םייקה אתה      
אל תועשב הדובע ,בויב תמרזה לש תינמז      
, ע"ש וא ביבטיא רבחמ ,חדק עוצב ,תויתרגש      
טרפ יפל רזוח יולימו )דוביע ( םילעתמה רודיס      

                    1.00 .הרקב אתל יטרדנטסה 'חי   
      
.יס.יו.יפ רוניצמ בויבל שרגמ רוביחל הנכה     57.02.0060
    8NS לכבו מ"מ 061 רטוקב 488 י"ת יפל  
קקפב רוניצה הצק תריגס תוברל ,קמוע      
רדג/ןוטב ריקל תחתמ וא ךרד רבעמ ,יס.יו.יפ      

                   11.00 ואדיו םוליצל םירודיסהו תונכהה לכו רטמ   
      
םירטקב םימייק בויב יווק לש הפיטשו יוקינ     57.02.0070

                  100.00 מ"מ 002-061 רטמ   
      

                  100.00 אוהש רטוק לכב בויב יווק םוליצ רטמ  57.02.0080
)זוכיר ףדל הרבעהל( בויב יווק 20.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( בויבו םימ יווק 75 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( תויתשתו חותיפ תודובע כ"הס        

6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט
 
 

קובץ: 1534   .../029 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     029 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תובאשמ רדחו םימ רגאמ סוסיב 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
תובאשמ הנבמו םימה רגאמ חטש ףושיח     01.01.0010

                  200.00 .מ"ס 03 קמועל ר"מ   
      
הנבמ רובע , עקרקה יגוס לכב הביצח/הריפח     01.01.0020

                   75.00 .תובאשמ הנבמו םימה רגאמ ק"מ   
      
רחאל האלמ הרקבב )תיתש( םיחטש קודיה     01.01.0030

                  200.00 .ףושיח/הריפח רטמ   
      
השק ריגמ ןבא ירבש תרדחה י"ע תיתש בוציי     01.01.0040
לקשמב תויתיוז םינבאמ "שלאקב"( טימולוד וא      
ןבא לדוגב ,)ק"מ/ןוט 5.2:'נימ שבי יבחרמ      
אללו א"כ מ"ס 02 לש הבכשב מ"ס 5-51      
ץעוי ח"וד יפל ,תחא הבכש רוזיפב ,םיקד      

                  200.00 .עקרקה ר"מ   
      
לש הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     01.01.0050
לש רקובמ קודיהב ,קודיהה רחאל ,מ"ס 02      

                  550.00 .OTSA דייפידומ יפל %001 ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10 כ"הס          
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
קובץ: 1534   .../030 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     030 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תובאשמ רדחו םימ רגאמ סוסיב 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב     02.01.0010

                    8.00 .מ"ס 5 יבועב ק"מ   
      
םייבועב 03-ב ןוטב יחטשמו ןוטב יפצרמ     02.01.0020
ג"ע םיקוצי ,םינותחת םיייוביע ללוכ ,םהשלכ      

                   15.00 .םיקדוהמ םיעצמ ק"מ   
      
לנפל תערגמ ללוכ ,ףקיהב 03-ב ןוטב דסמ     02.01.0030

                    2.00 .טרפ יפל ,דדובמ ק"מ   
      
03-ב ןוטב םימה רגאמ רובע )הדוספר( דוסי     02.01.0040

                  100.00 .רטמ 0.1 יבועב ק"מ   
      
םיקלחומ ןוטב ינפ רמג רובע ריחמ תפסות     02.01.0050

                  140.00 ."רטפוקילה" תרזעב ר"מ   
      
י"ת יפל ןוטב ןויזל םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0060

                    9.00 .םיכרואהו םירטקה לכב ,3 קלח/6644 ןוט   
      
י"ת יפל ןוטב ןויזל תוכתורמ הדלפ תותשר     02.01.0070

                    1.50 .םיכרואהו םירטקה לכב ,4 קלח/6644 ןוט   
      
)הדרפה יקשמ( תוטשפתה יקשימ תריצי     02.01.0080

                    6.00 .טרפ יפל םוטיא ללוכ ,םיפצרמב רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
קובץ: 1534   .../031 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     031 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תובאשמ רדחו םימ רגאמ סוסיב 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
םע עגמב םיאבה םיביכרב ןוטבה ינפ םוטיא     05.01.0010
תחירמ - תכתשמ הניאש הביבסב עקרקה      
תבכש ללוכ ,ןמוטיב תובכש יתשו רמיירפ      
קרפ תת/קרפב טרופמכ( .םוטיא לע הנגה      

                   40.00 19.02.04.05) ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 10.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50 כ"הס          
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
קובץ: 1534   .../032 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     032 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

תובאשמ רדחו םימ רגאמ סוסיב 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
,תוקוצי תולעת יוסיכל תנוולוגמ הדלפמ הכבס     19.01.0010
לע ןעשנ ,מ"מ 03 לכ מ"מ 5/04 חוטש לזרבמ      
מ"מ 5 יבועב ףקיהב ףפוכמ )ןוולוגמ( חפ      

                    2.50 .שרדנכ ןוטבב ןגועמה רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( שרח תורגסמ 10.91 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( שרח תורגסמ 91 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( תובאשמ רדחו םימ רגאמ סוסיב כ"הס        

6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט
 

קובץ: 1534   .../033 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     033 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

עוציב ןונכת - םידיינ םינבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל י ב י  ם י נ ב מ  12 ק ר פ       
      
ם י ל י ב י  ם י נ ב מ  10.12 ק ר פ  ת ת       
      
,)1Y מ"ממ( ליבי ןגומ בחרמ לש רוציו ןונכת     21.01.0010
תוברל ,דחוימ טרפמו תולכירדא תינכת יפל      
תויתשתל רוביחו הבכרה ,סוסיב ,הלבוה      

                    1.00 'פמוק .רתאב  
      
רובע )2Y/4Y( ליבי הנבמ לש רוציו ןונכת     21.01.0020
תולכירדא תינכת יפל ,םינדרי/םילארשי םיגהנ      
הבכרה ,סוסיב ,הלבוה תוברל ,דחוימ טרפמו      

                    2.00 'פמוק .רתאב תויתשתל רוביחו  
      
דויצ רובע )5Y( ליבי הנבמ לש רוציו ןונכת     21.01.0030
תולכירדא תינכת יפל ,ס"מוח עוריאב לופיטל      
הבכרה ,סוסיב ,הלבוה תוברל ,דחוימ טרפמו      

                    1.00 'פמוק .רתאב תויתשתל רוביחו  
      
,קדוב רובע )3Y( ליבי הנבמ לש רוציו ןונכת     21.01.0040
תוברל ,דחוימ טרפמו תולכירדא תינכת יפל      
תויתשתל רוביחו הבכרה ,סוסיב ,הלבוה      

                    1.00 'פמוק .רתאב  
      
)6Y( תובאשמ רדח הנבמ לש רוציו ןונכת     21.01.0050
תולכירדא תינכת יפל ,הדלפ תיצקורטסנוקמ      
הבכרה ,סוסיב ,הלבוה תוברל ,דחוימ טרפמו      

                    1.00 'פמוק .רתאב תויתשתל רוביחו  
      
תולכירדא תוינכת יפל םוינמולא תולוגרפ     21.01.0060
,הלבוה ללוכ ,דחוימ טרפמו םירחא םיצעויו      

                    1.00 'פמוק .רתאב תויתשתל רוביחו הבכרה ,סוסיב  
      
ןוטב דומעמ יונבה ,ףצק חתות רובע לדגמ     21.01.0070
הדובע חטשמ ללוכה ,מ''ס 04X04 ךתחב      
סופיט םלוס ,מ''ס 021X021 תודימב הדלפמ      

                    2.00 'פמוק .דחוימה טרפמהו תינכת יפל וסוסיבו  
      
ןומט ,רטיל 04 לש חפנב ןכוסמ לזונל לכימ     21.01.0080

                    1.00 HP7 דע HP1 לש תויצמוחב דמועו המדאב 'חי   
      
ןומט ,רטיל 04 לש חפנב ןכוסמ לזונל לכימ     21.01.0090

                    1.00 HP41 דע HP1 לש תויצמוחב דמועו המדאב 'חי   
      
ןומט ,רטיל 04 לש חפנב ןכוסמ לזונל לכימ     21.01.0100

                    1.00 HP51 דע HP6 לש תויצמוחב דמועו המדאב 'חי   
      
ןפוד םע לכימ עוציב רובע ריחמ תפסות     21.01.0110

                    3.00 .הלופכ 'חי   
      
      
      
      

10.12.30 קרפ תתב הרבעהל        
6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט

 
קובץ: 1534   .../034 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     034 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

עוציב ןונכת - םידיינ םינבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ילמשח דוקיפ ,החוש ללוכה ךרד 'ג ףוגמ     21.01.0120

                    3.00 .לכימ לכ רובע דרפנ דוקיפו רמושה תדמעמ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיליבי םינבמ 10.12 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םיליבי םינבמ 12 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( עוציב ןונכת - םידיינ םינבמ כ"הס        

6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט
 
 

קובץ: 1534   .../035 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     035 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

)תפסות/החנהל תורשפא אלל( םיבצקה 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ב צ ק ה  09 ק ר פ       
      
י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע ל  ב צ ק ה  10.09 ק ר פ  ת ת       
      
קרפב 33.00 ףיעס יפ לע י'גר תודובעל בצקה     90.01.0010

                    1.00 'פמוק .טרפמב תומדקומ  
)זוכיר ףדל הרבעהל( י'גר תודובעל בצקה 10.09 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םיבצקה 09 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( )תפסות/החנהל תורשפא אלל( םיבצקה כ"הס        

6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט
 

קובץ: 1534   .../036 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



תויומכ בתכ
 

23/10/2017
דף מס':     036 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

  
כ"הס  

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
םילבומ 10.80 קרפ תת     
  
םילבכו םיכילומ 20.80 קרפ תת     
  
למשח תוחול 30.80 קרפ תת     
  
תוקראה 40.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
  
שרח תורגסמ 91 קרפ    
  
שרח תורגסמ 10.91 קרפ תת     
  
שרח תורגסמ 91 כ"הס    
  
סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 קרפ    
  
סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 10.32 קרפ תת     
  
סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 כ"הס    
  
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ    
  
שא יוביכו יוליג תכרעמ 10.43 קרפ תת     
  
שא יוביכל םימ רגאמו דויצ ,תרנצ 20.43 קרפ תת     
  
םיזתמ ,םירזיבא ,םימותסש ,ףצקו םימ יחתות תובאשמ ,רגאמ 30.43 קרפ תת     

6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט
 

קובץ: 1534   .../037 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     037 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

  
כ"הס  

םירוביחו םיקותינ 40.43 קרפ תת     
  
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס    
  
רתאה חותיפ 04 קרפ    
  
תוכרדמ ,םיליבש םיפוציר 10.04 קרפ תת     
  
רתאה חותיפ 04 כ"הס    
  
הדלפ ילפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ    
  
הדלפ יליפורפמ תוקעמו תורדג 10.44 קרפ תת     
  
הדלפ ילפורפמ תוקעמו תורדג 44 כ"הס    
  
ןוטב יחטשמ 05 קרפ    
  
ןוטב יחטשמ 10.05 קרפ תת     
  
ןוטב יחטשמ 05 כ"הס    
  
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ    
  
קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת     
  
רפע תודובע 20.15 קרפ תת     
  
םיעצמ 30.15 קרפ תת     
  
תועסימב תויטלפסא תובכש 40.15 קרפ תת     
  
זוקינו לועית תודובע 60.15 קרפ תת     
  
תונוש 90.15 קרפ תת     
  
תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס    
  
בויבו םימ יווק 75 קרפ    
  
םימ יווק 10.75 קרפ תת     
  
בויב יווק 20.75 קרפ תת     
  
בויבו םימ יווק 75 כ"הס    
תויתשתו חותיפ תודובע 10 כ"הס   
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קובץ: 1534   .../038 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     038 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

  
כ"הס  

תובאשמ רדחו םימ רגאמ סוסיב 20 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
שרח תורגסמ 91 קרפ    
  
שרח תורגסמ 10.91 קרפ תת     
  
שרח תורגסמ 91 כ"הס    
תובאשמ רדחו םימ רגאמ סוסיב 20 כ"הס   
  
עוציב ןונכת - םידיינ םינבמ 30 הנבמ   
  
םיליבי םינבמ 12 קרפ    
  
םיליבי םינבמ 10.12 קרפ תת     
  
םיליבי םינבמ 12 כ"הס    
עוציב ןונכת - םידיינ םינבמ 30 כ"הס   
  
)תפסות/החנהל תורשפא אלל( םיבצקה 40 הנבמ   
  
םיבצקה 09 קרפ    
  
י'גר תודובעל בצקה 10.09 קרפ תת     
  
םיבצקה 09 כ"הס    
)תפסות/החנהל תורשפא אלל( םיבצקה 40 כ"הס   
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קובץ: 1534   .../039 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



23/10/2017
דף מס':     039 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

  
כ"הס  

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
שרח תורגסמ 91 קרפ    
  
סוסיב תוריקו םיחודק תואסנולכ קומע סוסיב 32 קרפ    
  
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ    
  
רתאה חותיפ 04 קרפ    
  
הדלפ ילפורפמ תוקעמו תורדג 44 קרפ    
  
ןוטב יחטשמ 05 קרפ    
  
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ    
  
בויבו םימ יווק 75 קרפ    
  
תויתשתו חותיפ תודובע 10 כ"הס   
  
תובאשמ רדחו םימ רגאמ סוסיב 20 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
שרח תורגסמ 91 קרפ    
  
תובאשמ רדחו םימ רגאמ סוסיב 20 כ"הס   
  
עוציב ןונכת - םידיינ םינבמ 30 הנבמ   
  
םיליבי םינבמ 12 קרפ    
  
עוציב ןונכת - םידיינ םינבמ 30 כ"הס   
  
)תפסות/החנהל תורשפא אלל( םיבצקה 40 הנבמ   
  
םיבצקה 09 קרפ    
  
)תפסות/החנהל תורשפא אלל( םיבצקה 40 כ"הס   

 
 
 

6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט
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23/10/2017
דף מס':     040 תובאשמ הנבמ ,םימה רגאמ ,הרצאמה םחתמ

  
כ"הס  

תויתשתו חותיפ תודובע 10 הנבמ   
  
תובאשמ רדחו םימ רגאמ סוסיב 20 הנבמ   
  
עוציב ןונכת - םידיינ םינבמ 30 הנבמ   
  
)תפסות/החנהל תורשפא אלל( םיבצקה 40 הנבמ   

 
  
כ"הס  

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

6843246-30:'לט ,3106496 ביבא לת, 1 ליזרב בוחר   epyT poT -   פייט פוט
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