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

 

28/09/2017 זרכמ
דף מס':     002 הפועתה תודש תושר - יזכרמ ךמת חבטמ

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       
      
הבוגבו מ"ס 02 בחורב 02-ב ןוטב תורוגח     02.01.0110
ןוטב תפצר לע תוקוצי, הנתשמ      
םוטיקו קלח רמג תוברל ,תיביטקורטסנוק      
םע 01 רטוק תוטומ 4 ןויזל לזרבה,תוניפ      
עצבתי ןוגיעה . מ"ס 52 לכ 8 רטוק םיקושיח      
יפל לכה . מ"ס 52 לכ 8 רטוק םיצוק תועצמאב      

                    2.50 . ףרוצמה טרפה ק"מ   
      

                    1.00 .מ"ס 51 בחורב ךא ל"נכ ןוטב תורוגח ק"מ  02.01.0120
      

                    1.00 .מ"ס 01 בחורב ךא ל"נכ ןוטב תורוגח ק"מ  02.01.0130
      

                    2.00 מ"ס 03 יבועב 03-ב  ןוטב ריק תקיצי ק"מ  02.01.0140
      

                   16.00 מ"ס 02 יבועב ןוטב תפצר תקיצי ר"מ  02.01.0150
      
ךרואב עלוצמ ןויז לזרבמ םיצוק תרדחהו חודיק     02.01.0160

                   85.00 .יסקופא קבד םע מ"ס 03 'חי   
      
לזרב תותשרו םיעלוצמ הדלפ תוטומ תנקתה     02.01.0170
תפצרו ריק רובע םיכרואהו םירטקה לכב ןויז      

                    0.50 .רורקה רדח לש ןוטבה ןוט   
      
תוארוהל םאתהב MSLC תבורעת תקיצי     02.01.0180

                   10.00 .ןרציה ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: מעודכן   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
28/09/2017
דף מס':     003 הפועתה תודש תושר - יזכרמ ךמת חבטמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
      

                   10.00 .מ"ס 51 יבועב ךא ל"נכ ןוטב יקולבמ תוריק ר"מ  04.01.0003
      

                   10.00 .מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ ר"מ  04.01.0004
)זוכיר ףדל הרבעהל( הינב תודובע 10.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( הינב תודובע 40 כ"הס          
קובץ: מעודכן   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
28/09/2017
דף מס':     004 הפועתה תודש תושר - יזכרמ ךמת חבטמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ח ב ט מ  ת פ צ ר  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
חטשה תנכהו חבטמה חטשב םיפוציר קורפ     05.01.0001
ינכטה טרפמה לש 1.1 ףיעסב טרופמכ      

                 1100.00 ) דרפנב ומלושי ןוטבה תורוגח  (םוטיאל ר"מ   
      
טרפמב 3.1 ףיעס יפל םיעופיש ןוטב תקיצי     05.01.0003

                   80.00 םוטיאל ינכטה ק"מ   
      
תולעת ןוקיר רוניצ ביבס םוטיא ירזיבא תנקתה     05.01.0004
ינכטה טרפמה לש 5.1 ףיעסב טרופמכ      

                   40.00 .םוטיאל 'חי   
      
טרופמכ תיטנמצ הצברהב תוריקה םוטיא     05.01.0006

                 2230.00 םוטיאל ינכטה טרפמה לש 6.1 ףיעסב ר"מ   
      
7.1 ףיעסב טרופמכ מ"ס 3X3 תודימב תוקלור     05.01.0007

                  940.00 םוטיאל ינכטה טרפמה לש רטמ   
      
תוברל האירואילופ סיסב לע ןותחת םוטיא     05.01.0008
טרופמכ תורוניצה ירבעמ ביבסו רמיירפ      
.םוטיאל ינכטה טרפמה לש 8.1 ףיעסב      
ללוכ ריחמה .תיקפוא הסירפב איה הדידמה      
,תוקלור יבג לע םוטיאה עוציב ,תופיפח      
לכ וא תולעת ,תורוניצ ןפוד ,ןוטב תורוגח      

                 1100.00 .רחא טנמלא ר"מ   
      
טרופמכ ר"מ/ר"ג 003 לקשמב ינכטואג דב     05.01.0010

                 1100.00 םוטיאל ינכטה טרפמה לש 01.1 ףיעסב ר"מ   
      
31.1 ףיעסב טרופמכ תולעת ביבס הדרפה ספ     05.01.0013

                  100.00 .םוטיאל ינכטה טרפמה לש רטמ   
      
ףיעס יפל האפקהו רוריק ירדחב ימרת דודיב     05.01.0014

                  100.00 .םוטיאל ינכטה טרפמב 41.1 ר"מ   
      
טרפמה לש 51.1 ףיעסב טרופמכ ןוטב הדמ     05.01.0015

                 1100.00 םוטיאל ינכטה ר"מ   
      
61.1 ףיעס יפל TNEMEC UP רמג תבכש     05.01.0016

                 1100.00 םוטיאל ינכטה טרפמב ר"מ   
      
ףיעס יפל רוריק ירדחב מ"מ  AMM4 יופיצ     05.01.0017
ךרוצל תומכה ( םוטיאל ינכטה טרפמב 71.1      

                   50.00 ) חטשב השעת הדידמ - רוחמת ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( חבטמ תפצר םוטיא 10.50 כ"הס          

      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50 כ"הס          
קובץ: מעודכן   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
28/09/2017
דף מס':     005 הפועתה תודש תושר - יזכרמ ךמת חבטמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ש א  ת ו ת ל ד  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ 512/001 דע לדוגב 03/03 שא תלד     06.01.0010
.א תמגודכ ךמתה ירוזאו 3 לנימרטב תותלדה      
לכ לע לוענמ ללוכ ריחמה . ע"ש וא לגניר      
םאתהב ( וביכרמ לכ לע רדנליצ , ויביכרמ      
הכישמ תוידי ) ךמתב םייקה רטסאמה ןונגנמל      
. רונתב העיבצו ע"ש וא 0057 םגד ןמש ריזחמ      
גיצהל שי . ןקתה יפ לע היהת הנקתהה      

                    3.00 'פמוק םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת  
      

                    4.00 'פמוק מ"ס 512/002 דע לדוגב ךא תיפנכ וד ל"נכ 06.01.0020
)זוכיר ףדל הרבעהל( שא תותלד 10.60 כ"הס          

      
ם י י ו פ י ח  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
תונתשמ תודימב LPH תוחולב תוריק יופיח     06.02.0010
ללוכ ע"ש וא XAMREDNUF תרבח לש      
רוביחו הצק , קותינ ליפורפ , רוביח תיתשת      
םירזיבאה לכ ללוכ , ע"ש וא ןרציה תרבח לש      
3 -ב שומיש םלשומ רמגו הנקתהל םישורדה      
קורפו לכירדאה תריחבל ןווגו םגדב םינווג      
ריק תוסירפ י"פע עוציב .  םייקה יופיחה      

                  140.00 .תוטרופמ ר"מ   
      
תודימב LPH תוחולב   םימייק  םיקפלד יופיח     06.02.0020
וא XAMREDNUF תרבח לש מ"ס 09/51      
הנקתהל םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ ע"ש      
ןווגו םגדב  םינווג 3 -ב שומיש םלשומ רמגו      

                   35.00 .לכירדאה תריחבל ר"מ   
      
ןבא " תרבח תרצות רסיק ןבאמ שיש חטשמ     06.02.0030
יבועב  הסינכה תמוקב םיקפלדה רובע "רסיק      
תוזאפ , םיכותיח עוציב ללוכ , מ"מ 04 ילמינימ      
הלבוה ללוכ , עוציבה יטרפל םאתהב דוביעו      

                    1.00 'פמוק לכירדאה תריחבל גוסו ןווג .האלמ הנקתהו  
      
ןבא " תרבח תרצות רסיק ןבאמ שיש חטשמ     06.02.0040
יבועב  1 המוקב םיקפלדה רובע "רסיק      
, םיכותיח עוציב ללוכ ,  מ"מ 04 ילמינימ      
ללוכ , עוציבה יטרפל םאתהב דוביעו תוזאפ      
תריחבל גוסו ןווג  .האלמ הנקתהו הלבוה      

                    1.00 'פמוק לכירדאה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( םייופיח 20.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

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



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

 
28/09/2017
דף מס':     006 הפועתה תודש תושר - יזכרמ ךמת חבטמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ע  ת ו ת ל ד  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
תללוכה 012/09 תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.03.0010
ריווא רורחש חתפו תינוציחו תימינפ תידי      

                    4.00 לכירדאה י"פע ןווגב הקיימורפ רמגב 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ץע תותלד 30.60 כ"הס          

      
,ת ו ת ל ד ל  ל ו ז ר פ  ת ו ד ו ב ע  50.60 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ל ח ו  ת ו נ ו ר א       
      
םיחירב )תיביספ תלדל( תיכנא הלהב תידי     06.05.0191
וא "ELAY" 'בח תרצות F0217 ט"קמ םייומס      

                    2.00 .ע"ש 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונולחו תונורא ,תותלדל לוזרפ תודובע 50.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס          
קובץ: מעודכן   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
28/09/2017
דף מס':     007 הפועתה תודש תושר - יזכרמ ךמת חבטמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ת ו ק פ ס א  ת ר נ צ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
04 לוידקס רפת אלל ןוולוגמ הדלפ רוניצ     07.01.0001
וא יומס ,)עובצ( יולג ןקתומ הגרבהב רבוחמ      
תוברל ,)לוחש ינוציח קיטסלפ תפיטע( יולימב      

                   15.00 2/1" רטוק םיחפס רטמ   
      
04 לוידקס רפת אלל ןוולוגמ הדלפ רוניצ     07.01.0002
וא יומס ,)עובצ( יולג ןקתומ הגרבהב רבוחמ      
תוברל ,)לוחש ינוציח קיטסלפ תפיטע( יולימב      

                   20.00 4/3" רטוק םיחפס רטמ   
      
04 לוידקס רפת אלל ןוולוגמ הדלפ רוניצ     07.01.0003
וא יומס ,)עובצ( יולג ןקתומ הגרבהב רבוחמ      
תוברל ,)לוחש ינוציח קיטסלפ תפיטע( יולימב      

                   20.00 1" רטוק םיחפס רטמ   
      
04 לוידקס רפת אלל ןוולוגמ הדלפ רוניצ     07.01.0004
וא יומס ,)עובצ( יולג ןקתומ הגרבהב רבוחמ      
תוברל ,)לוחש ינוציח קיטסלפ תפיטע( יולימב      

                   10.00 5.1" רטוק םיחפס רטמ   
      
םירק םימל )XEP( בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     07.01.0005
,רוביח ירזיבא ,לעתמ רוניצ תוברל םימחו      
רוניצ ,יולג וא יומס ןקתומ ,'וכו האיצי תספוק      

                  650.00 מ"מ 52 לעתמ רוניצב מ"מ 61 רטוקב רטמ   
      
םירק םימל )XEP( בלוצמ ןליתאילופ רוניצ     07.01.0006
,רוביח ירזיבא ,לעתמ רוניצ תוברל םימחו      
רוניצ ,יולג וא יומס ןקתומ ,'וכו האיצי תספוק      

                  140.00 מ"מ 23 לעתמ רוניצב מ"מ 02 רטוקב רטמ   
      
,מ"מ 91 דודיב יבוע .היולג תרנצל ימרת דודיב     07.01.0007

                   20.00 1"-5.1" רטוקב רוניצל .ןוולוגמ חפ תפיטע רטמ   
      
דודיבה יבוע ,ריקב היומס תרנצל ימרת דודיב     07.01.0008

                   30.00 1"-52.1" רוניצה רטוק ,מ"מ 9 רטמ   
      
,אלמ רבעמ ,זילפ יושע ,םיקלח 2 ירודכ זרב     07.01.0009
תרצות ,הכורא תכתמ תידי ,ןולפט םטא      

                   60.00 2/1" רטוק ,002 הרדס "ביגש" 'חי   
      
,אלמ רבעמ ,זילפ יושע ,םיקלח 2 ירודכ זרב     07.01.0010
תרצות ,הכורא תכתמ תידי ,ןולפט םטא      

                   17.00 4/3" רטוק ,002 הרדס "ביגש" 'חי   
      
,אלמ רבעמ ,זילפ יושע ,םיקלח 2 ירודכ זרב     07.01.0011
תרצות ,הכורא תכתמ תידי ,ןולפט םטא      

                   20.00 1" רטוק ,002 הרדס "ביגש" 'חי   
10.70 קרפ תתב הרבעהל        

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



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

 
28/09/2017
דף מס':     008 הפועתה תודש תושר - יזכרמ ךמת חבטמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                   26.00 2/1" ,םורכ הפוצמ LIN זרב 'חי  07.01.0012
      
1" רטוק .בלוצמ ןליתאילופ רוניצל זילפ קלחמ     07.01.0013

                    2.00 תואיצי 8     'חי   
      
1" רטוק .בלוצמ ןליתאילופ רוניצל זילפ קלחמ     07.01.0014

                    4.00 תואיצי 7     'חי   
      
1" רטוק .בלוצמ ןליתאילופ רוניצל זילפ קלחמ     07.01.0015

                    7.00 תואיצי 6     'חי   
      
1" רטוק .בלוצמ ןליתאילופ רוניצל זילפ קלחמ     07.01.0016

                    1.00 תואיצי 5     'חי   
      
1" רטוק .בלוצמ ןליתאילופ רוניצל זילפ קלחמ     07.01.0017

                    2.00 תואיצי 4     'חי   
      
1" רטוק .בלוצמ ןליתאילופ רוניצל זילפ קלחמ     07.01.0018

                    1.00 תואיצי 3     'חי   
      
רטוק .בלוצמ ןליתאילופ רוניצל זילפ קלחמ     07.01.0019

                    2.00 תואיצי 3   4/3" 'חי   
      

                    5.00 רויכל 52.1" רטוק םורכ הפוצמ P ןופיס 'חי  07.01.0022
      

                    5.00 חבטמ רויכל 2" קובקב ןופיס 'חי  07.01.0023
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוקפסא תרנצ 10.70 כ"הס          

      
ם י ז ו ק י נ ו  ם י כ פ ש  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
,יולג ןקתומ םיכפשל )EPDH( ןליתאילופ רוניצ     07.02.0001
תרצות הפרומ רוניצ .םיחפס תוברל ,יומס      

                  140.00 מ"מ 36-04 רטוק ."טירבג" רטמ   
      
,יולג ןקתומ םיכפשל )EPDH( ןליתאילופ רוניצ     07.02.0002
תרצות הפרומ רוניצ .םיחפס תוברל ,יומס      

                   70.00 מ"מ 57 רטוק ."טירבג" רטמ   
      
,יולג ןקתומ םיכפשל )EPDH( ןליתאילופ רוניצ     07.02.0003
תרצות הפרומ רוניצ .םיחפס ללוכ אל ,יומס      

                  320.00 מ"מ 011 רטוק ."טירבג" רטמ   
      
,יולג ןקתומ םיכפשל )EPDH( ןליתאילופ רוניצ     07.02.0004
תרצות הפרומ רוניצ .םיחפס ללוכ אל ,יומס      

                  180.00 מ"מ 061 רטוק ."טירבג" רטמ   
      
      
      

20.70 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מעודכן   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
28/09/2017
דף מס':     009 הפועתה תודש תושר - יזכרמ ךמת חבטמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,תורוקיב ,תויוז ,תויופעתסה( םינוש םיחפס     07.02.0005
רובע מ"מ 011 רטוקב )םיירודכ םיפעסמ      

                  150.00 ל"נה תורונצה 'חי   
      
,תורוקיב ,תויוז ,תויופעתסה( םינוש םיחפס     07.02.0006
רובע מ"מ 061 רטוקב )םיירודכ םיפעסמ      

                   80.00 ל"נה תורונצה 'חי   
      
יושע הפצר זוקינ וא הלעת אצומל תורבחתה     07.02.0007
הטסורינה וקל תעצובמ תורבחתהה .הטסורינ      
תללוכ איהו ףתרמה תרקת תחתמ רדוחה      
.תותשקמ יושע 6" ןופיס ,תוטשפתה רבחמ      
."טירבג" תרצות הפרומ EPDH יושע לכה      
םיקוזיחו תוכימת ,הלעתה ןרצי םע םואת      
םוסחמ השעמל ףילחמ הז טרפ( טלפמוק      

                   30.00 טלפמוק ,ינורקע טרפל םאתהב ,)הפצר 'חי   
      
זוקינ תלעתב הפומל EPDH "2 רוניצ רוביח     07.02.0008

                   10.00 טלפמוק ,הטסורינמ 'חי   
      
םוסחמ ,4" יפות םוסחמ ,4" תרוקיב תספוק     07.02.0009
גרבומ הסכמ םע קיטסלפמ םייושע 2/4" הפצר      
613 הטסורינ םייושע תעבורמ תרגסמב      

                   35.00 טלפמוק , )"ה.פ.מ" תרצות( 'חי   
      
EPDH -מ היושע 4" תלפונ תרוקיב תספוק     07.02.0010
תרגסמב גרבומ הסכמ םע )"טירבג" תרצות(      

                   40.00 טלפמוק ,613 הטסורינ םייושע תעבורמ 'חי   
      
EPDH -מ היושע 6" תלפונ תרוקיב תספוק     07.02.0011
תרגסמב גרבומ הסכמ םע .)"טירבג" תרצות(      

                   16.00 טלפמוק ,613 הטסורינ םייושע תעבורמ 'חי   
      
תשר ,ןליפורפילופ יושע 2/6" הפצר םוסחמ     07.02.0012
יגרב םע מ"מ 051X051 הטסורינ הסינכ      
תרצות ,2"-3" תיקפוא האיצי ,הליענל הטסורינ      

                    3.00 S-51 הרדס "REMLLAD" 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20.70 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מעודכן   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
28/09/2017
דף מס':     010 הפועתה תודש תושר - יזכרמ ךמת חבטמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יושע לופכ זוקינ .םוטיאה תבכש זוקינל רזיבא     07.02.0013
רוביחל תמאתומ העירי םע ןליפורפילופ      
,ךיראמ ,הנגהל דב/תשר ,זוקינ רפשמ ,םוטיאל      
תעבטו תעבורמ תרגסמ יושע ןוילע הסכמ      
".ה.פ.מ" תרצות 613 הטסורינמ תגרבומ      
לא רוביחל תודעוימ םוטיא יפנכ םע 3" האיצי      
הרדס "רמלד" תרצות רזיבאה .57 רוניצ      
    01-S, ללוכ ריחמה .".ה.פ.מ" תרצות הסכמ  
אלמ ר"מ/ר"ג 003 לקשמב ינכטואג דב לוורש      
טרפל םוטיאה ץעוי רושיא ןכו ץוחר ץצחב      

                   50.00 עוציבלו 'חי   
      
םוטיאה יזוקינ ףוסיא תכרעמל הצק לולכמ     07.02.0014
תופעתסה ,)EPDH( םירזיבאמ 4" ןופיס ללוכ      
,8" ךפשמ םע 2" זוקינ ףקז ,ירודכ זרב + 2"      
תחיתפ תוברל םייק הפצר םוסחמל רוביח      
שגר רוביחל הנכה ,הריגסו ףוציר      

                    2.00 טלפמוק ,ינורקע טרפ יפל ,םילזונ/הפצה 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיזוקינו םיכפש 20.70 כ"הס          

      
ה א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  30.70 ק ר פ  ת ת       
ם ה י ר ז י ב א ו       
      
םיתורישל םירויכל חטשמ לש הנקתהו קפסא     07.03.0010
עוציב ללוכ  ר"מ 2 -כ לש חטשב רסיק ןבאמ      
ללוכ . גנורגב תומויסו םילגרסה םירוחה לכ      
תונפדב יפיקה טנקו מ"ס 71 הבוגב יתיזח טנק      
םישרדנה םירזיבאהו מ"ס 7 הבוגב ריק      

                    4.00 'פמוק תינכותל םאתהב המלש הנקתהל  
      
"הסרח " תרצות א גוס ןבלסרחמ היולת הלסא     07.03.0020
בשומ םותיר ילגר תוברל ע"וש וא"הרטפ" םגד      
םגדל םיאתמה םגדמ ( הסכמ םע דבכ יטסלפ      
ילב/םע הלסאל יתשורח רוביח חפס ,) הלסאה      

                    8.00 רמוחו גוס לכמ תרוקיב 'חי   
      
)מ"ס 84(ההובג א גוס ןבל סרחמ םיכנל הלסא     07.03.0030
,קולבונומ יתומכ וד קולבונומ החדה לכימ םע      
57 קחרמב הלסאה תבכרהל 4" ךיראמ תוברל      
ללוכ ריחמה הירוחאמש ריקהמ מ"ס      
חפס תנקתה, גוס לכמ םימ תדרוהלןונגנמ      
לכמ תרוקיב ילב / םע הלסאל יתשורח רוביח      

                    4.00 הסכמ םע דבכ יטסלפ בשומו רמוחו גוס 'חי   
      
תמגודכ א גוס ןבל סרחמ היולת הנתשמ     07.03.0040
תוברל ע"וש וא 763 ט"קמ "הסרח" תרצות      

                    4.00 םימ רזפמו 2/1" זרב 'חי   
      

30.70 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מעודכן   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
28/09/2017
דף מס':     011 הפועתה תודש תושר - יזכרמ ךמת חבטמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרצות החוטש הנקתהב רויכ תנקתהו הקפסא     07.03.0050
תופסות ללוכ ,   ע"ש וא רפונ םגד " הסרח"      
םאתהב רוביח ירזיבאו תרנצ תמאתה וא/ו      

                   12.00 ךרוצל 'חי   
      
ינקת יולת הצחר רויכ הנקתהו הקפסא     07.03.0060
א גוס ןבל הסרחמ מ"ס 06 םישיגנ םיתורישל      

                    4.00 'פמוק ע"ש וא  
      
הרצק היפ םע , הצחר רויכל הדימעב הללוס     07.03.0070
םגד "תמח " תרצות  תמגודכ , הכורא וא      
יזרב תוברל , ע"וש וא 20896 ט"קמ "רבנע"      

                   12.00 לינ 'חי   
      
םימל הרצק היפ םע )םיכנל( הדימעב הללוס     07.03.0080
תחא תידי םע ,םורכ הפוצמ םימחו םירק      
וא 135203 ט"קמ "אפלא" םגד תצרוחמ      

                    4.00 .ע"ש וא "תמח" תרצות 145203 'חי   
      
תורבוחמ מ"מ 5 יבועב יגלב לטסירק תוארמ     07.03.0090

                   15.00 .םוינימולא תרגסמ םע הקבדהב ר"מ   
      
יתורשל הטסורינמ ינקית םירושימ 2 זחאמ     07.03.0110
דע טלפמוק לכה ,6308 .ל.נ.מ תמגודכ םיכנ      
םיקוזיחה לכ תוברל םלשומ רמגל      
דוסי ריחמ .תומאות תוטזורו תוריק/תוציחמל      

                    4.00 .'חי/ח"ש 012 זחאמל 'חי   
      
יתורשל הטסורינמ תינקית תממורתמ עורז     07.03.0120
דע טלפמוק לכה ,6408 .ל.נ.מ תמגודכ םיכנ      
םיקוזיחה לכ תוברל םלשומ רמגל      
דוסי ריחמ .תומאות תוטזורו תוריק/תוציחמל      

                    4.00 'פמוק .טלפמוק/ח"ש 013 עורזל  
      
היומס הנקתה ,הלסאל יטמוטוא יצח םרזמ     07.03.0130
EVLAV תרצות "לגר " ןצחל י"ע לעפומ      
    NAOLS YNAPMOC  תרדיס LAYOR  

                    8.00 ע"ש וא  RETEMOHSULF לדומ 'חי   
      
,היומס הנקתה ,הנתשמל ינורטקלא םרזמ     07.03.0140
YNAPMOC EVLAV NAOLS תרצות      
םגד  AMITPO לדומ  LAYOR תרדיס      

                    8.00 . ע"ש וא  MS-SE  591 'חי   
      
,הלעפה עורז ,ריקהמ הנקתה ,רויכל הללוס     07.03.0150
תרצות ,)מ"ס 62 -כ( תבבותסמ הכורא היפ      

                    5.00 אפלא םגד "תמח" 'חי   
      
      

30.70 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מעודכן   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
28/09/2017
דף מס':     012 הפועתה תודש תושר - יזכרמ ךמת חבטמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תשר( םיניירושמ םישימג תורוניצ גוז     07.03.0160

                    3.00 רויכ תללוס רוביחל )הטסורינ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םהירזיבאו האורבת תועובק 30.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
קובץ: מעודכן   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
28/09/2017
דף מס':     013 הפועתה תודש תושר - יזכרמ ךמת חבטמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
הז קרפב םינושה םיפיעסב הדיחיה יריחמ      
הדרפהה יליפורפ ,םיפסה לכ תא םג םיללוכ      
םהינימל רמגה יליפורפו )םיפוציר ןיב רבעמב(      
יטרפו תויחנה יפל( הטסורינ/םוינימולאמ      
וא "םייופיצ-לייא" י"ע םיקוושמה )לכירדאה      
.תוינכותב טרופמכ לכה ,ע"ש      
      
ןהשלכ תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.01.0110
דוסי ריחמב לכירדאה תריחבל ןווגו םגד ,גוסמ      
תוריק ג"ע הקבדהב עוציבה ,ר"מ/ח"ש 001      
,תרשיימ יטנמצ חיט תבכש תוברל ,םייונב      
תילירקא הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב תוגופ      

                 2230.00 .לכירדאה תריחבל ןווגב ,ע"ש וא "IEPAM" ר"מ   
      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0120
01 קרפ יפל שדוחמ עצמ ג"ע מ"מ 21 יבועב      
שרדנל םאתהב סופסח םדקמ לעב.  טרפמב      
. R=01 מ  תוחפ אלו 129 -ו 9722 י.ת פ"ע      
557 י.תב שרדנל םאתהב הפרשב תודימע      
תריחבל ןווגו םגדב םינווג 3-ב שומיש      

                  770.00 ר"מל ח"ש 001 דוסי ריחמ .  לכירדאה ר"מ   
      
01 הבוגב םוינימולא ליפורפמ ףוצירל םילנפ     10.01.0130

                  200.00 לכירדאה תריחב י"פע רמג מ"ס רטמ   
      
יוסיכל הגרדמ לכ לש םורב שיש לנפ תנקתה     10.01.0140
חלשה ןבאל תמאות ןורבח שיש ןבא , אלמ      

                  105.00 . תמייקה רטמ   
      
חלש ךרואב ולוכ עוקש םוינימולא ספ תנקתה     10.01.0150
חלש לכ לש שיש תוחול 2 לכ ןיב קתנב הגרדמ      
תמלשהו יוקינ , ץוריח תללוכ הדובעה , הגרדמ      
רמגל שוטילו הקבדה , שיש קבד י"ע םיקדס      

                   50.00 קלחו םלשומ 'חי   
      
ןלצרופ טינרג יחיראב םיתורישה ימחתמ ףוציר     10.01.0160
עצמ ג"ע מ"מ 21 יבועב 06\06 דע תודימב      
ב שרדנל םאתהב ספסח םדקמ לעב שדוחמ      
תודימע . R=11 מ תוחפ אלו 129-ו 9722 י.ת      
דוסי ריחמב 557 י.תב שרדנל םאתהב הפרשל      

                   80.00 ר"מל ח"ש 001 לש ר"מ   
      
הקימרק יחיראב םיתורישה תוריק יופיח     10.01.0170
ףסומו הצברה ללוכ מ"ס 06/51 תודימב      
שומיש ח"ש 001 לש דוסי ריחמב המיטא      

                  120.00 לכירדאה תריחבל םינווג השולשב ר"מ   
10.01 קרפ תתב הרבעהל        

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



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

 
28/09/2017
דף מס':     014 הפועתה תודש תושר - יזכרמ ךמת חבטמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                  100.00 קורפמ ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר ר"מ  10.01.0180
)זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א  70.01 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ ,לקינ םורכ םיפוצמ םיליעמל םילופכ םיוו     10.07.0028

                   12.00 .ע"ש וא "IWEH" 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבא 70.01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          
קובץ: מעודכן   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
28/09/2017
דף מס':     015 הפועתה תודש תושר - יזכרמ ךמת חבטמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
שולשב ,סבג תוציחמ לע "לירקרפוס" עבצ     11.01.0008

                  500.00 יללכה טרפמב 3011 ףיעס יפל ,תובכש ר"מ   
      
ירניסו םידומע,םייפקיה תוריק תעיבצו יוקינ     11.01.0009
לירקרפוס עבצב הרקתה תכמנהב סבג      
ללוכ ריחמה . רשואמ ע"וש וא +טמ לירקרפוס      
םימייק תוריקמ ףלקתמו ףפור עבצ תדרוה      
עבצל הנכה םיקדס תמיתס, תוריקה תקלחה,      

                 2500.00 .לכירדאה תריחבל ןווגב  עבצו ר"מ   
      
עבצב םיתורישה ירדחב סבג ירניס תעיבצ     11.01.0019
ןווגב םיבוטר םירדחל םאתומ לירקרפוס      

                   20.00 . לכירדאה תריחבל ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 10.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11 כ"הס          
קובץ: מעודכן   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
28/09/2017
דף מס':     016 הפועתה תודש תושר - יזכרמ ךמת חבטמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
לש ללוכ בחורב ךא ל"נכ תוימורק סבג תוציחמ     22.01.0002

                  250.00 .מ"מ 001 ר"מ   
      
רובע תוימורק סבג תוציחמל ריחמ תפסות     22.01.0003
2" יבועב םיעלס רמצ י"ע יטסוקא דודיב      

                  250.00 ק"מ/ג"ק 08 לקשמבו ר"מ   
      
סבג חול רובע סבגה יטנמלאל ריחמ תפסות     22.01.0004

                  500.00 מ"מ 7.21 יבועב ףסונ ןבל ר"מ   
      
סבג חול ןיגב סבגה יטנמלאל ריחמ תפסות     22.01.0005
םוקמב מ"מ 7.21 יבועב )X EPYT( שא ןיסח      
חול לכ רובע ר"מב הדידמה ,ליגר סבג חול      

                 1000.00 .דרפנב ר"מ   
      
תוברל קורפמ תמייק םישגמ תרקת תנקתה     22.01.0010
ףקיהב םישגמה ןווגב Z+L יליפורפ תפסוה      

                 1100.00 .תורקתה ר"מ   
      
חבטמה םחתמב תושדח בתות תורקת     22.01.0020
הארוה יפל קרו ךא ונקתויש ,תומייקה תמגודכ      

                  100.00 .הדובעה ןמויב בתכב חקפמה לש תשרופמ ר"מ   
      
)םיתורישה ירדחב ( םינוולגמ חפ ישגמ תרקת     22.01.0030
ללוכ  מ"ס 03 בחורב םימוטאו םיעובצ,      
ןבל ןווגב ילוזנוקו יפקיה ליפורפו היצקורטסנוק      

                   70.00 לכירדאה תריחבל ר"מ   
      
םיאתי טרפה( רלוקה עוביקל A-2 טרפ עוציב      22.01.0040
תושר לש יפוס רושיאל ףופכו ןקתה תושירדל      

                   50.00 )  תואבכה 'חי   
      
תולסא ירוחאמ קורי סבג תוציחמ תריגס     22.01.0090

                   14.00 . תוניפ דוביעו היצקורטסנוק ללוכ תויולת 'חי   
      
מ"ס 02/53 ךתחב קורי סבגמ דומע תיינב     22.01.0100
ינשמ הרקתל הפצרמ רבוחמ רטמ 5.3 הבוגבו      
ללוכ . שישה חטשמ תא םחותה ריקה ידיצ      

                    4.00 תוניפ דוביעו היצקורטסנוק 'חי   
      
תרקת דצל םייכנאו םייקפוא קורי סבג ירניס     22.01.0110
הנכה תוניפ דוביע היצקורטסנוק ללוכ , םישגמ      

                   20.00 . עבצל ר"מ   
      
      
      
      

10.22 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מעודכן   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
28/09/2017
דף מס':     017 הפועתה תודש תושר - יזכרמ ךמת חבטמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
(LPH  תוחולמ םיתורישל תוציחמ תכרעמ     22.01.0130
תיזחו םיאת 3 ןיב תוציחמ 2 תללוכה )הפסרט      
לוזרפ . מ"ס 591 תוציחמה הבוג תותלד3 םע      
תרבח לש םיוולנה םירזיבאה לכ ללוכ הטסורינ      
    XAMREDNUF תריחבל ןווגו םגדב ע"ש וא  

                    4.00 'פמוק .לכירדאה  
      
תמגודכ הפסרט תוחולמ תונתשמ ןיב הציחמ     22.01.0140

                    4.00 'פמוק .םיתורישה יאת ןיב תוציחמה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס          
קובץ: מעודכן   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
28/09/2017
דף מס':     018 הפועתה תודש תושר - יזכרמ ךמת חבטמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ס י ר ה ו  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  42 ק ר פ       
      
ה ס י ר ה ו  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
יוניפ םיללוכ הז קרפב הדיחיה יריחמ :הרעה      
תושרה י"ע רשואמ ךפש םוקמל תלוספה      
.תימוקמה      
      
תבכש תוברל תוריקמ הקימרק יחירא קורפ     24.01.0050
ןוטב וא קולב ינפ תלבקל דעו טיטהו קבדה      

                 2260.00 .םייקנ ר"מ   
      
תוריהזב םינוש םיגוסמ בתות תורקת קורפ     24.01.0060
תייצקורטסנוק תוברל רזוח שומישל תיברימ      
הרוי וילע ןוסחיא םוקמב הרימשו האישנה      
תדדמנה( תשדוחמ הנקתהל דע חקפמה      
ימחתמב הרקתה טעמל (.)דרפנב      

                 1100.00 )0010.10.42 ףיעסב תללכנש םיתורישה ר"מ   
      

                   50.00 םידחולה תרקתב  3" רטוקב םולהי סוכ חודיק 'חי  24.01.0070
      
םיטנמלאב 8 " רטוקב  םולהי חדקמב חודיק     24.01.0080

                    3.00 .מ"ס 03 יבועב ןייוזמ ןוטבמ 'חי   
      
תוחיוטמ תוציחמ לש תיקלח וא האלמ הסירה     24.01.0090
02 דע יבועב גנוטיא וא םינבל ,ןוטב יקולבמ      
ךותיחו הינבה ךותב ןוטב תורוגח תוברל ,מ"ס      

                   10.00 .לזרב ר"מ   
      
םישנ /םירבגל םיתוריש םחתמ לש קוריפ     24.01.0100
,ףוציר ללוכה ר"מ 02 -כ לש חטשב      
תועובק תוציחמ ,תורקת,תוריק יופיח      
,שיש יחטשמ , םיירטינס םילכ, תוירטינס      

                    4.00 'פמוק .םיוולנה םירזיבאה ללכו תוארמ  
)זוכיר ףדל הרבעהל( הסירהו קורפ תודובע 10.42 כ"הס          

      
ף ו צ י ר  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  30.42 ק ר פ  ת ת       
      
חטשב(ןלצרופ טינרג וא הקימרק ףוציר קוריפ     24.03.0010
םילופיש תוברל אוהש גוס לכמ ) לכואה רדח      
לוח תמלשהו טיט יראשמ לוחה ןוניסו םימייק      

                  770.00 םייק לוח ןוניסו רסח לוח יולימ תוברל ,  רסח ר"מ   
      
תוברל רזוח שומישל  ךא ל"נכ ףוציר קורפ     24.03.0020

                  100.00 .טיטה יוקינ ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ףוציר קורפ תודובע 30.42 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

קובץ: מעודכן   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
28/09/2017
דף מס':     019 הפועתה תודש תושר - יזכרמ ךמת חבטמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו פ ס ו נ  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  40.42 ק ר פ  ת ת       
      
רדח תפצר יוניב רובע רובה ףקיהב חפ קורפ     24.04.0010

                    1.00 רוריקה 'חי   
      

                  140.00 לכואה רדח תוריקמ םייק ץע יופיח קורפ ר"מ  24.04.0020
      

                   35.00 םיקפלדה תיזחמ םייק יופיח קורפ ר"מ  24.04.0030
      

                    1.00 'פמוק םיקפלדהמ יקפוא ץע חטשמ קורפ  24.04.0040
)זוכיר ףדל הרבעהל( תופסונ קורפ תודובע 40.42 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( הסירהו קורפ תודובע 42 כ"הס          
קובץ: מעודכן   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
28/09/2017
דף מס':     020 הפועתה תודש תושר - יזכרמ ךמת חבטמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  92 ק ר פ       
      
'י ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  10.92 ק ר פ  ת ת       
      
קרו ךא וניה םיאבה םיפיעסב שומישה :הרעה      
י"ע בתכבו שארמ רושיא תלבק רחאל      
.חקפמה      
      
ןוריחמל םאתהב )י"גר( תוימוי תודובעל בצקה     29.01.0001
אלמל ןלבקה לע .%01 לש החנהב ינכדע לקד      
ח"ש 000,052 םוכסה תא הדיחיה ריחמ רוטב      

                    1.00 'פמוק .דבלב  
)זוכיר ףדל הרבעהל( 'יגרב תודובע 10.92 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( י'גר תודובע 92 כ"הס          
קובץ: מעודכן   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
28/09/2017
דף מס':     021 הפועתה תודש תושר - יזכרמ ךמת חבטמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ח ב ט מ  ד ו י צ  13 ק ר פ       
      
ם י ח ב ט מ  ד ו י צ  10.13 ק ר פ  ת ת       
      
רוניצ תסינכ( ''רצוטש'' תנקתה תולע :הרעה      
הסינכל אוה ריחמה .הפצר תלעתל דדוב )2''      
ועבקיי םוקימו הלעתל/תיללכ תומכ - תחא      
היצלטסניאה ץעוי תינכת יפ-לע      
      
1 רפסמ( הפצר םוסחמל - הכבס םע - הלעת     31.01.0010

                    8.00 .)תינכותב 'חי   
      
2 רפסמ( הפצר םוסחמל - הכבס םע - הלעת     31.01.0020

                    3.00 .)תינכותב 'חי   
      
3 רפסמ( הפצר םוסחמל - הכבס אלל - הלעת     31.01.0030

                    1.00 .)תינכותב 'חי   
      
4 רפסמ( הפצר םוסחמל - הכבס אלל - הלעת     31.01.0040

                   10.00 .)תינכותב 'חי   
      
5 רפסמ( הפצר םוסחמל - הכבס םע - הלעת     31.01.0050

                    5.00 .)תינכותב 'חי   
      
הפצר םוסחמל - הכבס םע - תינרוצ הלעת     31.01.0060

                    1.00 .)תינכותב 6 רפסמ( 'חי   
      

                    1.00 .)תינכותב A7 רפסמ( תינרוצ הפצר תלעת 'חי  31.01.0070
      

                    1.00 .)תינכותב B7 רפסמ( תינרוצ הפצר תלעת 'חי  31.01.0080
      

                    2.00 .)תינכותב C7 רפסמ( תינרוצ הפצר תלעת 'חי  31.01.0090
      
םוסחמל - תיקלח הכבס םע - תינרוצ הלעת     31.01.0100

                    1.00 .)תינכותב 8 רפסמ( הפצר 'חי   
      
הפצר םוסחמל - תיקלח הכבס םע - הלעת     31.01.0110

                    1.00 .)תינכותב 9 רפסמ( 'חי   
      
11 רפסמ( מ"ס 02 ריק לע ההובג תיכנא הנגה     31.01.0120

                   15.00 .)תינכותב 'חי   
      
תולעמ 09 תיוז - ריק תניפ לע תיכנא הנגה     31.01.0130

                   15.00 .)תינכותב 21 רפסמ( 'חי   
      
31 רפסמ( מ"ס 52 ריק לע ההובג תיכנא הנגה     31.01.0140

                    2.00 .)תינכותב 'חי   
      
הפצר םוסחמל תיקלח הכבס םע תינרוצ הלעת     31.01.0170

                    1.00 B8 רפסמ רטמ   
      

10.13 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מעודכן   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



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

 
28/09/2017
דף מס':     022 הפועתה תודש תושר - יזכרמ ךמת חבטמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ההק תיוז - ריק תניפ לע ההובג תיכנא הנגה     31.01.0190

                    4.00 .)תינכותב 81 רפסמ( 'חי   
      
תותלד+ףוקשמ םע ריקב םימ/זג הקולח ןורא     31.01.0200

                    7.00 .)תינכותב 91 רפסמ( 'חי   
      
י"ע הצקוי ןסחמ( חבטמה דויצ יוניפו קוריפ     31.01.0210

                    1.00 'פמוק 13 קרפ  31 ףיעס יפל.)ת"שר  
      
הצקוי ןסחמ( חבטמה דויצ תנקתהו הרזחה     31.01.0220

                    1.00 'פמוק 13  קרפ 31 ףיעס יפל )ת"שר י"ע  
      
3GP רפסמ( ריק לע יתמוק-וד הנגה שוגפ     31.01.0230

                  188.90 .)תינכותב רטמ   
      

                    1.00 'פמוק תינכותב 02 רפסמ רוריק רדח 31.01.0240
      

                    1.00 'פמוק תינכותב A02 רפסמ רוריק רדח 31.01.0250
      

                    1.00 'פמוק תינכותב B02 רוריק רדח 31.01.0260
      

                    1.00 'פמוק תינכותב C02  ריהמ רוריק רדח 31.01.0270
      
32 רפסמ האפקה רדחל רוריק רדח תבסה     31.01.0280

                    1.00 'פמוק תינכותב  
      
רפסמ הפצר םוסחמל הכבס םע תינורוצ הלעת     31.01.0290

                    1.00 תינכותב A6 'חי   
      
הפצר םוסחמל תיקלח הכבס םע תינרוצ הלעת     31.01.0300

                    1.00 תינכותב  A8 'חי   
      
9 הפצר םוסחל תיקלח הכבס םע הלעת     31.01.0310

                    1.00 תינכותב 'חי   
      

                    8.00 םישדח רוריק ירדח תלדל ריקב חתפל ףוקשמ 'חי  31.01.0320
      

                    1.00 'פמוק D02 רוריק רדח 31.01.0340
      

                    1.00 'פמוק הבאשמ ללוכ E02 רוריק רדח 31.01.0350
      
73 -םייק רוריק רדחב ףנכ תלדו חתפ תזזה     31.01.0360

                    1.00 'פמוק תינכותב  
      
83-הפצר םוסחמל תיקלח הכבס םע הלעת     31.01.0370

                    1.00 תינכותב 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיחבטמ דויצ 10.13 כ"הס          

      
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיחבטמ דויצ 13 כ"הס          
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הסדנהו ןונכת תביטח -  לארשיב  הפועתה  תודש  תושר
2721279-30:סקפ 0010579-30:לט 00107  ג"בתנ 7 ד"ת

 

28/09/2017 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     023 הפועתה תודש תושר - יזכרמ ךמת חבטמ

  
כ"הס  

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס   
  
הינב תודובע 40 קרפ   
  
הינב תודובע 10.40 קרפ תת    
  
הינב תודובע 40 כ"הס   
  
םוטיא תודובע 50 קרפ   
  
חבטמ תפצר םוטיא 10.50 קרפ תת    
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס   
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ   
  
שא תותלד 10.60 קרפ תת    
  
םייופיח 20.60 קרפ תת    
  
ץע תותלד 30.60 קרפ תת    
  
תונולחו תונורא ,תותלדל לוזרפ תודובע 50.60 קרפ תת    
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס   
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ   
  
תוקפסא תרנצ 10.70 קרפ תת    
  
םיזוקינו םיכפש 20.70 קרפ תת    
  
םהירזיבאו האורבת תועובק 30.70 קרפ תת    
  
האורבת ינקתמ 70 כ"הס   
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
  
יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת    
  
םירזיבא 70.01 קרפ תת    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס   
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28/09/2017
דף מס':     024 הפועתה תודש תושר - יזכרמ ךמת חבטמ

  
כ"הס  

העיבצ תודובע 11 קרפ   
  
העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת    
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס   
  
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
  
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22 קרפ תת    
  
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס   
  
הסירהו קורפ תודובע 42 קרפ   
  
הסירהו קורפ תודובע 10.42 קרפ תת    
  
ףוציר קורפ תודובע 30.42 קרפ תת    
  
תופסונ קורפ תודובע 40.42 קרפ תת    
  
הסירהו קורפ תודובע 42 כ"הס   
  
י'גר תודובע 92 קרפ   
  
'יגרב תודובע 10.92 קרפ תת    
  
י'גר תודובע 92 כ"הס   
  
םיחבטמ דויצ 13 קרפ   
  
םיחבטמ דויצ 10.13 קרפ תת    
  
םיחבטמ דויצ 13 כ"הס   

 
  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
לוגיע תחנה   
 כ"הס   

מ"עמ %81    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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