
24/01/2018 ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     001 ןדריה רהנ ףוסמ

ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
תרבעה ללוכ 'מ 2 דע קמועל חטשב הריפח     01.01.0010

                  350.00 רשואמ םוקמל םיפדוע ק"מ   
      
תובכשב רוזיפ תוברל ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     01.01.0020

                  220.00 .קודיהו מ"ס 02 לש ק"מ   
      

                  120.00 תיתש קודיה ר"מ  01.01.0030
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

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



24/01/2018 ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     002 ןדריה רהנ ףוסמ

ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
,ם י ד ד ו ב  ת ו ד ו ס י ,'ס נ ו ל כ  10.20 ק ר פ  ת ת       
,ד ו ס י  ת ו ר ו ק ,ת ו ר ק ת  ת ו ר י ק ,ס נ ו ל כ ,י ש א ר       
ת ו פ צ ר       
      
תשר ללוכ מ"ס 6 יבועב 02 ב הזר ןוטב תבכש     02.01.0010

                   70.00 .םיצוקו ר"מ   
      

                   85.00 מ"מ 3.0 יבועב ןליטאילופ תועירי תבכש ר"מ  02.01.0020
      

                   70.00 מ"ס 5 הנגהל הדמ ר"מ  02.01.0030
      

                   70.00 מ"ס 52 יבועב םילולח דיבילופ הדרפה יזגרא ר"מ  02.01.0040
      
רטוקב ,03-ב ןוטבמ תואסנולכ תקיציו חודיק     02.01.0050
,ןויז לזרב :ללוכ ,השביה הטישב מ"ס 06      
עוציב ,סנולכב תוקידב עוציבל הרקב תורוניצ      
עוציבו תוינוס תוקידבל הנכהו הביצח תותיס      
תוינוס תוקידב ,ןוטבה )קזוח( תוקידב      

                   12.00 .תוינוסארטלואו רטמ   
      

                   24.00 .מ"ס 07 רטוקב ךא ל"נכ רטמ  02.01.0060
      

                   24.00 .מ"ס 09 רטוקב ךא ל"נכ רטמ  02.01.0070
      
03-ב ןוטבמ תואסנולכ תקיציו חודיקל תפסות     02.01.0080
לזרב ללוכ טיינוטנב תטישב מ"ס 06 רטוקב      
,סנולכב תוקידב עוציבל הרקב תורוניצ ,ןויז      
תוינוס תוקידבל הנכהו הביצח תותיס עוציב      
תוינוס תוקידב ,ןוטבה )קזוח( תוקידב עוציבו      

                   12.00 .תוינוסארטלואו רטמ   
      

                   24.00 .מ"ס 07 רטוקב ךא ל"נכ רטמ  02.01.0090
      

                   24.00 .מ"ס 09 רטוקב ךא ל"נכ רטמ  02.01.0100
      
ןוטבמ דוסי תורוק ,תואסנולכ ישאר תקיצי     02.01.0110

                   18.00 03-ב ק"מ   
      
03-ב ןוטבמ מ"ס 02 יבועב  הפצר תקיצי     02.01.0120

                   10.00 )-07.1 סלפמ( ק"מ   
      

                   12.00 03-ב ןוטבמ ףתרמ תוריק תקיצי ק"מ  02.01.0130
      
03-ב ןוטבמ מ"ס 03 יבועב תופצר תקיצי     02.01.0140

                   14.00 )00.0 ; -06.0 םיסלפמ( ק"מ   
      

                   14.00 .ימינפ דצמ יולג 03-ב ןוטבמ תוריק תקיצי ק"מ  02.01.0150
      
      
      

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

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



24/01/2018 ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     003 ןדריה רהנ ףוסמ

ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

יולג 03-ב ןוטבמ מ"ס 02 יבועב הרקת תקיצי     02.01.0160
                   12.00 ימינפ דצמ ק"מ   

      
                    9.00 03-ב ןוטבמ הקלורל ןש ללוכ הקעמ תקיצי ק"מ  02.01.0170

      
                    9.00 גגל עופישל לק-טב תקיצי ק"מ  02.01.0180

      
                   70.00 תוריקב הקיצי רפת רטמ  02.01.0190

      
ןויזל םינוש םירטקב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0200

                   12.00 ןוטבה ןוט   
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קובץ: עבודות מבנה חשמל   .../004 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



24/01/2018 ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     004 ןדריה רהנ ףוסמ

ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו א ס נ ו ל כ  י ש א ר  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      

                   40.00 יטנמצ םוטיא רמוחב תואסנולכ ישאר םוטיא ר"מ  05.01.0001
      
ת ת  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ו ק ו  ה ד ו ב ע  ח ו ו ר מ ב  ם י ק ו צ י  ם י י ע ק ר ק       
ד ו ס י       
      
חוורמב םיקוצי םייעקרק תת תוריק םוטיא     05.02.0001
+חטשה תנכה תוברל דוסי תורוקו הדובע      
ינכט טרפמ יפל םוטיאה תנגה +ינמוטיב םוטיא      

                  130.00 םוטיאל ר"מ   
      
ןיב הקיצי תקספהב חפנתמ םימ רצע     05.02.0002

                   40.00 םוטיאל ינכט טרפמ יפל הפצר-ריק רטמ   
      
ם ע  ע ג מ ב  ה פ צ ר  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק       
      
עקרק םע עגמב למשח ילבכ ללח תפצר םוטיא     05.03.0001
5 יבועב הזר ןוטב +ןליטאילופ תעירי ללוכה      
יבועב הנגה ןוטב +זתומ ינמוטיב םוטיא +מ"ס      

                   50.00 םוטיאל ינכט טרפמ יפל מ"ס 5 ר"מ   
      
תפצר םוטיא ךרד םייכנא תרנצ ירבעמ םוטיא     05.03.0002
ךרוצל תומכ תכרעה - םירזיבא י"ע הנבמה      

                    3.00 רוחמת 'חי   
      
ת ו ר ו נ י צ  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  40.50 ק ר פ  ת ת       
ר ד ח  ל ש  ק "ת ת  ת ו ר י ק ב  ל מ ש ח  י ל ב כ ו       
ל מ ש ח       
      
םינקתומ םילוורש ביבס חפנתמ םימ רצע     05.04.0001

                   50.00 רוחמת ךרוצל תומכ תכרעה - הקיציב רטמ   
      
תורוניצ רבעמל הקיציב םינקתומ םילוורש     05.04.0002
םוטיאל ינכט טרפמ יפל למשח ילבכ וא םידדוב      

                   45.00 רוחמת ךרוצל תומכ תכרעה - 'חי   
      
זוקינ רוניצ לש דדוב רוניצ רבעמ ביבס םוטיא     05.04.0003
cisab"  גוסמ המיטא רזיבא י"ע 'דכו הרצאמ      
    epip-P" םוטיאל ינכט טרפמ יפל ע"וש וא -  

                    2.00 רוחמת ךרוצל תומכ תכרעה 'חי   
      
'א היצפוא יפל למשח ילבכ ירבעמ ביבס םוטיא     05.04.0004
"gs cisab elbac-P" גוסמ המיטא רזיבא י"ע      

                   15.00 רוחמת ךרוצל תומכ תכרעה -  ע"וש וא 'חי   
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קובץ: עבודות מבנה חשמל   .../005 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



24/01/2018 ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     005 ןדריה רהנ ףוסמ

ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

'ב היצפוא יפל למשח ילבכ ירבעמ ביבס םוטיא     05.04.0005
וא "ONRIFON " גוסמ םוטיא תכרעמ י"ע      

                   15.00 רוחמת ךרוצל תומכ תכרעה - ע"וש 'חי   
      
ל מ ש ח  ר ד ח  ג ג  ם ו ט י א  50.50 ק ר פ  ת ת       
      

                    9.00 םיעופישב ןוטב ק"מ  05.05.0001
      
+חטשה תנכה תוברל ימרת דודיב תכרעמ     05.05.0002
יפל מ"ס 5 יבועב ימרת דודיב +םידא םוסחמ      

                   60.00 םוטיאל ינכט טרפמ ר"מ   
      
םיחטשל הפצר ןיב רוביחב תיטנמצ הקלור     05.05.0003

                   35.00 םוטיאל ינכט טרפמ יפל םייכנא רטמ   
      
+חטשה תנכה תוברל למשח רדח גג םוטיא     05.05.0004
העירי י"ע םוטיא +םח ןמוטיב +רמיירפ      
יפל טגרגא רמגב מ"מ 5 יבועב תוינמוטיב      

                   60.00 םוטיאל ינכט טרפמ ר"מ   
      
םיחטש ג"ע תוינמוטיבה תועיריה םוטיא רמג     05.05.0008
קיטסמ +םוינמולא לגרס י"ע םייכנא      

                   35.00 םוטיאל ינכט טרפמ יפל ןטירואילופ רטמ   
      
גוסמ המיטא רזיבא י"ע תרנצ ירבעמ םוטיא     05.05.0009

                    6.00 םוטיאל ינכט טרפמ יפל "אבס לקמ" 'חי   
      
דב י"ע ינכט דויצ םע םירוזאב םוטיאה תנגה     05.05.0010
יפל מ"ס 5 יבועב הנגהל הדמ + ינכטואג      

                    5.00 םוטיאל ינכט טרפמ ר"מ   
      
ץ ו ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  60.50 ק ר פ  ת ת       
      
תילאנויצנבנוקה הטישב ץוח תוריק םוטיא     05.06.0001
תנכה תוברל רחא וא חיט /ןבא /חפ יופיחב      

                  180.00 םוטיאל ינכט טרפמ יפל יטנמצ םוטיא +חטשה ר"מ   
      
ת ר צ א מ  ל ש  י מ י נ פ  ם ו ט י א  70.50 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ  ר ו ב ו  ן מ ש       
      
זוקינ רובו ןמש תרצאמ לש ימינפ םוטיא     05.07.0001
ירבעמב יבס םוטיא +חטשה תנכה תוברל      
םוטיא תרעמ +ןטירואילופ קיטסמ י"ע תורוניצ      

                   15.00 םוטיאל ינכט טרפמ יפל תיסקופא ר"מ   
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קובץ: עבודות מבנה חשמל   .../006 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



24/01/2018 ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     006 ןדריה רהנ ףוסמ

ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ב  ל ש  י נ ו צ י ח  ם ו ט י א  80.50 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ       
      
EPDH תעירי י"ע זוקינ רוב לש ינוציח םוטיא     05.08.0001
תימצע הקבדהל ע"וש וא HMP 1403 גוסמ      
- םוטיאל ינכט טרפמ יפל מ"מ 2.1 יבועב      

                    6.00 רוחמת ךרוצל תומכ תכרעה ר"מ   
      
ם י א נ ש  י ר ד ח  ת פ צ ר  י ו פ י צ  90.50 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח  י ל ב כ  ל ל ח ו       
      
ללחו םיאנש רדח תפצרל יטטס יטנא יופיצ     05.09.0001
לופיט +חטשה תנכה תוברל למשח ילבכ      
תבכש +רמיירפ( יופיצ תבכש +םיקדסב      
,תיטטס-יטנא הבכש תקיצי+תיפרג יסקופא      
תויחנה יפל תושרדנ תומידקמ תוקידב תוברל      

                   70.00 םוטיאל ינכט טרפמ יפל )ןרצי ר"מ   
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קובץ: עבודות מבנה חשמל   .../007 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



24/01/2018 ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     007 ןדריה רהנ ףוסמ

ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג נ ו  ת ו ר ג ס מ  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב רורווא יסירת םע תיפנכ וד חפ תלד     06.01.0010
טרופמה לכו V002-DM סופיטמ 042/002      

                    1.00 .טרפב 'חי   
      
042/061 תודימב תיפנכ וד המוטא חפ תלד     06.01.0020

                    2.00 .טרפב טרופמה לכו V061-DM סופיטמ 'חי   
      
יכנא די זחאמ ללוכ הליבכ ללחל הדירי םלוס     06.01.0030
SM-10 סופיטמ א"מ 08.0+04.1 תודימב      

                    2.00 .טרפב טרופמה לכו 'חי   
      
הנגה יקושיח םע ינכטה גגל סופיט םלוס     06.01.0040
SM-20 סופיטמ א"מ 56.4 לש ךרואב הליפנמ      

                    1.00 .טרפב טרופמה לכו 'חי   
      
תודימב ןשע רורחשל םשג דגנ רורווא סירת     06.01.0050

                    1.00 .טרפב טרופמה לכו SM-30 סופיטמ 001/003 'חי   
      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ , 'מ 33.1 הבוגב 041X021-BM החוש     06.02.0010
וא ןמפלו תרצות ןוראוצו ןוט 04 סמועל הסכמ      

                    1.00 'פמוק .ע"ש  
      
םגד תרגסמ םע הדלפ תשר     06.02.0020

                    1.00 'פמוק 052C-04X04-RM ע"ש וא ןמפלו תרצות  
      

                    0.50 םינטובמ םיטנמלא ןוט  06.02.0030
      

                    7.50 מ"מ 5 יבועב ןוולוגמ גורמ חפ ר"מ  06.02.0040
      

                   90.00 חפנתמ םימ רצע רטמ  06.02.0050
      

                    8.00 יתבכש תלת יופיצ םע SC "4 04HCS רוניצ רטמ  06.02.0060
      
TAWSIR םילוורשו DSC גוסמ םילוורש     06.02.0070

                   12.00 4" רטוק 'חי   
      

                   17.00 6" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  06.02.0080
      

                    8.00 8" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  06.02.0090
      
ףקיהב םיילוש לעב ןוולוגמ הדלפ לוורש     06.02.0100

                   11.00 מ"ס 04 ךרואו 6" רטוקב 'חי   
      

                    8.00 םירוביח ללוכ מ"מ081 רטוקב .C.V.P לוורש 'חי  06.02.0110
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קובץ: עבודות מבנה חשמל   .../008 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



24/01/2018 ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     008 ןדריה רהנ ףוסמ

ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  ת ו ד ו ב ע  70 ק ר פ       
      
ם י נ ג ז מ  י ו ב י ע  י מ  ז ו ק י נ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.01.0010
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
,םייומס וא םייולג םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

                    5.00 םיחפס תוברל ,מ"מ 23 רטוק רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.01.0020
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
,םייומס וא םייולג םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

                   15.00 םיחפס אלל ,מ"מ 57 רטוק רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.01.0030
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
םינקתומ ,מ"מ 011 רטוקב ע"ש וא "תיליבומ"      

                   30.00 םיחפס אלל ,'מ 0.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
,תויוז ,תויופעתסה :ןוגכ םינוש םיחפס     07.01.0040
תופיפצב .א.פ תרנצל תרוקיב ירזיבאו םירבעמ      
וא "תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג      

                   16.00 מ"מ 011 רטוק ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג" 'חי   
      
,תויוז ,תויופעתסה :ןוגכ םינוש םיחפס     07.01.0050
תופיפצב .א.פ תרנצל תרוקיב ירזיבאו םירבעמ      
וא "תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג      

                    8.00 מ"מ 57 רטוק ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג" 'חי   
      
א"מ תודיחי לש יוביע ימ זוקינל םוסחמ     07.01.0060
,מ"מ  23 האיצי/הסינכ רטוק םע קיטסלפמ      
"epyt part etasnednoc 831" תמגוד      
וא )"MBM" קפס( "remllaD" תרצות תמגודכ      
ןגזמל ןופיסה ירוביח ללוכ ריחמה .ע"וש      
תוולנה תודובעה לכו יוביע ימ זוקינ תרנצלו      

                    4.00 תמלשומה הנקתהל םישורדה רזעה ירמוחו 'חי   
      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
רפת ילב 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.02.0010
םירבוחמ הנבמה תוריק ךותב םייומס      

                    5.00 4" רטוק ,םיחפס ללוכ אל ךותירב רטמ   
      

                    1.00 בזרמ רובע עקרקה לע תחנומ תימורט תינגא 'חי  07.02.0020
      

                    2.00 ךותירב םירוביח ,4" רטוק ןוולוגמ חפס 'חי  07.02.0030
      
האיצי םע הקיצי לזרבמ תוגגל םשג ימ טלוק     07.02.0040
םגד "HTIMS" תמגודכ 4" רטוק - תיקפוא      
תודובעו הנוילע תשר תוברל ע"ש וא 0231      

                    1.00 םוטיא ץעוי תושירדל םאתהב 'חי   
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קובץ: עבודות מבנה חשמל   .../009 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



24/01/2018 ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     009 ןדריה רהנ ףוסמ

ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

4" רטורב בזרממ אצומב ןוולוגמ רוניצמ ךרב     07.02.0050
                    1.00 ריקה םוטיא תוברל 'חי   

      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב םייק  )טנרדיה( שא יוביכ זרב קוריפ     07.03.0010
תנקתהו עקרקה ךותב ףקזה ךותיח תוברל ,3"      

                    1.00 .םיאתמ רטוקב רוויע ןגואו ןגוא 'חי   
      
ז ו ק י נ ל  ה ג י פ ס  ח ו ד י ק  40.70 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ג ז מ       
      
דבמ לוורש םע מ"ס 04 רטוק זוקינ יחודיק     07.04.0010
ר"ג 052 תוחפל לש לקשמב גורא אל ינכטואיג      
לדוג דע ץצחב יולימ תוברל ,'מ 6 קמועב ר"מל      

                    1.00 ןוטבמ הסכמו הרקת תללוכ הדובעה .1 2/1" 'חי   
      
ן מ ש  ף ו ס י א ו  ז ו ק י נ  א ת  50.70 ק ר פ  ת ת       
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.05.0010
תלת לוחש ןליתאילופ ץוח יופיצ םע      
91 יבועב סוחד ןוטב תינוציח הפיטעו יתבכש      
םיחנומ ע"וש וא "תורבא" תרצות תמגודכ מ"מ      
,לוח תפיטע םע 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב      

                   10.00 .ךותירב םירוביח ,4" רוניצה רטוק רטמ   
      
תוברל ,ךותירב ,4" רטוק הדלפ רוניצ לע ןגוא     07.05.0020

                    5.00 םימטאו םיגרב 'חי   
      
ש א  י ו ב י כ  60.70 ק ר פ  ת ת       
      
,3" רטוק דדוב ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     07.06.0010
ןוטב שוג 4" רטוק ףקז תוברל ,ןגוא י"ע רבוחמ      
.םייק םימ וקל רוביחו ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל      
,ףקז ,םייק םימ וק ןוקיר תללוכ הדובעה      
רוזיא תפיטעו תושורדה ךותירה תודובע לכ      
יפ לע יתבכש תלת ןליתאילופב ףקזהו ךותירה      

                    1.00 .חקפמה תוארוה 'חי   
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קובץ: עבודות מבנה חשמל   .../010 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



24/01/2018 ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     010 ןדריה רהנ ףוסמ

ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

/ ס כ מ ה  ר ו ב ע  ל מ ש ח  ה נ ב מ  80 ק ר פ       
ה י נ ב ה  ת ו ד ו ב ע  ת ר ג ס מ ב  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע       
      
ה נ ח ת ב  ת ו ר ש  ל מ ש ח  ח ו ל  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
רזעה ירמוח לכ םילולכ ןלהל םיפיעסה יריחמב      
תוחולה רוציי תמלשהל םישורדה הדובעהו      
,םישורדה םירושיאהו לויכ תוקידב ללוכ      
הלעפהו חתמ תסנכה ,עוציבה תמלשהל      
.פמוק טרופמכ ,רתאב      
      
חפמ ,תוחפל 45PI ,למשח תוחול הנבמ     08.01.0020
רלימ K.S.G. תמגוד ריקל הנקתהל ,טריפוקד      

                    2.00 טלפמוק טרופמכ רשואמ ךרע הוש וא ר"מ   
      
םוחת A36X3 דע ילנימונ םרז ם"יתמאמ     08.01.0030
םידייוצמ SCI/AK05 קותינ רשוכ שרדנכ      
דמצמ תידי ,תנווכתמ תיטנגמו תימרת הנגהב      

                    1.00 .פמוק הלפה לילסו ,רזע יעגמ ,תיזחהמ 'חי   
      
868 יפל קותינ רשוכ ילעב ם"יזאמ :הרעה      
    CEI, ילארשי ןקת רושיאו  
      
1 ,רפמא 52 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 1 ז"אמ     08.01.0070

                   35.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי   
      
3 רפמא 52 דע ילנימונ םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     08.01.0080

                    6.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק 'חי   
      
תושיגר ,רפמא 52 נ"זל םיבטק 2  תחפ רסממ     08.01.0110

                    1.00 A EPYT ,רפמאילימ 03 'חי   
      
תושיגר רפמא 04 נ"זל םיבטוק 4 תחפ רסממ     08.01.0120

                    1.00 A EPYT רפמאילימ  03 'חי   
      

                    2.00 טרופמכ רזע יעגמ ללוכ ,1CA/A02X3 ןעגמ 'חי  08.01.0130
      
רפמא 4 םיפילחמ םיעגמ השולש דוקיפ רסממ     08.01.0140
ןצחל ,סיסב ,הפילשל הנבמ CA-11 םיאנתב      
חתמ ,DEL תרונ ,ינכמ הריגס ףונמ ,הלעפה      

                    2.00 טלפמוק טרופמכ שרדנכ 'חי   
      
טלוו 032 חתמ ףדוע וא רסוחל םירסממ     08.01.0150
לש רועישב חתמ תיילע וא תליפנב םיביגמה      
דוקיפל םיעגמ 2 תוברל ,תוזפה תחאב 51%      

                    1.00 DEL תורונ 2 ,םינוש םיגוסמ 'חי   
      
םע )השירד יפל( ינכמ וא ילטיגיד דוקיפ ןועש     08.01.0160

                    1.00 השירד יפל ןמזו תינכמ הברזר ,תוינכת 'חי   
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קובץ: עבודות מבנה חשמל   .../011 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



24/01/2018 ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     011 ןדריה רהנ ףוסמ

ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

69X69 תודימב תיראניל הלקס םע חתמ דמ     08.01.0170
טרופמכ ,םיבצמ 7 ררוב ללוכ ,טלוו 005 מ"מ      

                    1.00 .פמוק 'חי   
      
תוברל חולב תועוקש דליטלומ ןומיס תורונ     08.01.0180

                    3.00 מ"מ 22 רטוקב תינועבצ השדעמ הסכמ 'חי   
      
םיאנתב A6 טקפ ,יבוביס דוקיפ קספמ     08.01.0190
    11-CA ספא + םיבצמ השולש יבטוק וד,  

                    1.00 טלפמוק טרופמכ 'חי   
      
חולב רתי יחתמ לש המיטקו הנגהל הדיחי     08.01.0200
:םגד SCINORTCELE IFE תרצות הנשמ      
    084/772 WSO ESAHP - INMO קוושמ  
רבוחמו ןקתומ לכה תינורטקלא ע.ד.ע י"ע      

                    1.00 .טלפמוק טרופמכ 'חי   
      
חתמ ןווכ ,AV05-V42/V032 דוקיפ יאנש     08.01.0210

                    1.00 5% 'חי   
      
,יעוצקמ למשח תוחול טווח לש י"גרב ע"ש     08.01.0220
למשח תוחולב םיוניש הנקתה ,טווחב ,רתאב      
קפוסמ וא/ו דרפנב םלושמ דויצ רובע( ,םימייק      
,םיכילומ( רזע ירמוח ללוכ ,)ןימזמה י"ע      
טרופמכ ,)ו"כו טוליש ,טווח תולעת ,םיקדהמ      

                   20.00 .פמוק ע"ש   
      

                   20.00 .פמוק טרופמכ רזוע תוחול טווח ךא ל"נכ ע"ש ע"ש  08.01.0230
      
,ק "ח  ,ה ר ו א ת  ת ו ד ו ק נ  20.80 ק ר פ  ת ת       
ה נ כ ה  ת ו ד ו ק נ ו       
      
תורונצב תודוקנ :תודוקנ עוציבל תיללכ הרעה      
הנקתהב םינוש םיעבצב וילאמ הבכ "ףכירמ"      
וא למשחה חול דעו הדוקנהמ היומס      
דודיב ילעב YX2N םילבכב עוציב .תרושקתה      
לכ CEI 3-233 ןקת יפל הריעב בכעמ      
,םיצירח תריגסו   החיתפ םיללוכ םיריחמה      
רזיבא תללוכ חכ תדוקנ ,עבצו חיט ינוקית      
ףסונ ךילומו .לדנפ תללוכ רואמ תדוקנ ,םויס      
ויהי םירזיבאה .שרדנ םא ,םורח תרואתל      
םאתמ ,הספוק ללוכ ,SSIWEG תרדסמ      
תרנצב תודוקנ ,תרחא ןייוצ םא  אלא ,תרגסמו      
לש דחוימ רושיא יפל קר ןורירמ גוסמ היולג      
חקפמה      
      
מ"מ 02 רטוקב ףכירמ רוניצב רואמ תדוקנ     08.02.0020
תומכב ר"ממ 5.1  לבכ ,וילאמ הבכ גוסמ      
וא לופכ וא דיחי רפמא 01 ז"מ ,שרדנה עבצבו      

                   28.00 .פמוק םלשומ לכה ,ףילחמ 'קנ   
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24/01/2018 ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     012 ןדריה רהנ ףוסמ

ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

וא ינש ףילחמל הקלדה תדוקנ רובע תפסות     08.02.0030
                    2.00 .ט"הת/ט"הע סיווג תרצות ינש ןצחל 'חי   

      
מ"מ 02 רטוקב ףכירמ רוניצב עקת תיב תדוקנ     08.02.0050
תולעתב וא ט"הת הנקתהב וילאמ הבכ גוסמ      
ר"ממ 5.2X3 ךתחב לבכ ,דרפנב הנדדמיתש      
טרופמכ ,ריקב עוקש ,A61 יזפ דח עקת תיבו      

                    3.00 .פמוק 'קנ   
      
רטוקב ףכירמ רוניצב ריוא ןגזמל הנזה תדוקנ     08.02.0070
לבכ ,ט"הע הנקתהב וילאמ הבכ גוסמ מ"מ 02      
    5.2X3 ילארשי עקשו ר"ממ A61 , עוקש  

                    4.00 .פמוק טרופמכ ,רוקב 'קנ   
      
תמייתסמ ךא ל"נכ ריוא ןגזמל הנזה תדוקנ     08.02.0080
,)הבעמה דיל גגה לע( ןוחטיב קספמב      

                    4.00 .פמוק טרופמכ  ,VU/56PI/A52X2 'קנ   
      
ןגומו םוטא ,יתכתמ םורח תקספה ןצחל תדוקנ     08.02.0090
    56PI, רושק ץופינ שיטפ ,ץופינ תיכוכז םע  
ךרע הווש וא SAX קינכמלט תמגוד ,תרשרשב      
חכ תדוקנ ללוכ טלפמוק טרופמכ רשואמ      

                    1.00 ליעל טרופמכ 'חי   
      
טוח םע מ"מ 02 ףכירמ רוניצב הרקב תדוקנ     08.02.0110
חולמ ) למשח ילבכ ףיעסב דדמנ לבכ( הכישמ      
םייתסתש הדוקנה אצומל דע ךומס הרקב      

                    3.00 )טטסומרטל הנכה תדוקנ( .רוניצ הצקב 'חי   
      
מ"מ 02 ףכירמ רוניצב שא יוליגל הנכה תדוקנ     08.02.0120
וא/ו הלופכ הרקתב הכישמ טוח םע םודא      
הדוקנה אצומל זוכיר תספוקמ ט"הת      
ןלבק םע םואת ללוכ( רוניצ הצקב םייתסתש      

                   10.00 .)ויתויחנה יפ לע עוציבו ,שא יוליג תכרעמ 'חי   
      
ה ר ו א ת  י פ ו ג ו  ם י ר ז י ב א  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ תא עצביו רבחי ןיקתי קפסי ןלבקה      
םישורדה רזעה ירמוח לכ ללוכ ןלהל טרופמה      
םא אלא  טלפמוק טרופמכ עוציבה תמלשהל      
שרופמב תרחא ןיוצ      
      
הללוס ,יולג וא עוקש ,DEL/W3 הרואת ףוג     08.03.0020
ילארשי ןקת יפל ,תוקד 081 תלוביק ,תנעטינ      
םגד קטלנא תרצות ,22.2 ףיעס 02 י"ת      

                   10.00 .פמוק טרופמכ רבוחמו ןקתומ , 531NE 'חי   
      
,רביירד ללוכ , DEL  , "האיצי" הרואת ףוג     08.03.0030
22.2 ףיעס , 02 י"ת ןקת יפל ,תועש 3 תלוביק      
רבוחמו ןקתומ ,120085 שעג תרצות ,      

                    3.00 .פמוק טרופמכ 'חי   
      

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

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



24/01/2018 ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     013 ןדריה רהנ ףוסמ

ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

W08 DEL תרונ םע שעג ןוריק הרואת ףוג     08.03.0040
                    4.00 .פמוק טרופמכ רטמ   

      
,56PI ןגומו םוטא ,DEL/W04 הרואת ףוג     08.03.0050

                   14.00 .פמוק טרופמכ ,טנוברקילופ 'חי   
      
םיתמאמל יציפק סירת םע תיטסלפ ק'ח תבית     08.03.0060
1 'חי , A52X3 , AK6 תמאמ .א :תללוכה      
1 'חי ,A61X1, AK6 תמאמ .ב               
.ד  1'חי ,X4, AM03A52 תחפ קספמ .ג             
.ה      1 'חי  יציפק הסכמ A61 ילארשי ק'ח      
לכה 1 'חי     יציפק הסכמ A23X5 EEC ק'ח      
וק :ללוכ טווחמו ןקתומ ,45PI ןגומו םוטא      
לבכ( רטמ 21 רעושמ ךרואב הנזה      
    RF/YX2N6X5, היומס תרנצב  ריקל הנקתה  

                    1.00 טלפמוק טרופמכ  ,ריקל היולג וא 'חי   
      
הנקתהל V032, 55PI ירטקלאוטופ את     08.03.0070
,ןווכל תנתינ תושיגר A2-V032 עגמ ,תינוציח      
טרופמכ רבוחמו ןקתומ לכה ,עורז ללוכ      

                    1.00 טלפמוק 'חי   
      
םימלשומ רוביחו הנקתה ןרציה לעפממ הלבוה     08.03.0080
תואיציל ,הנזהל ,הנחת יתורשל הנשמ חול לש      

                    1.00 טלפמוק טרופמכ ,תוקראהל 'חי   
      
ת ר נ צ ו  ת ו ח ו ש  ת ו ר י פ ח  40.80 ק ר פ  ת ת       
ת י ע ק ר ק  ת ת       
      
,טוליש , ןומיס םג לולכ םיפיעסה יריחמב      
,שורדו הדימב םיידי תריפח ,הריהז הריפח      
םלשומ עוציבל שורדה רתי לכו ,הפוצ תבצה      
, תומייק תויעקרק תת תוכרעמב העיגפ אלל      
.פמוק טרופמכ לכה      
      
,מ"ס 08 בחורב הלעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.04.0020
,מ"ס 061 קמועבו ,הלעתה תיתחתב      
תחתמ לוח עצמ ללוכ ,ינכמ ילכ תועצמאב      
,רזוח יולימ ,םהילעמו תורוניצה ןיב ,תרנצל      
קוליסו ,יפוס קודיה יוסיכ ,ןומיס יטרס      
תרושקת תרנצ יאוות( .פמוק טרופמכ םהיפדוע      

                   15.00 )סכמ רטמ   
      
מ"ס 051 קמועב ךא ל"נכ הביצח וא הריפח     08.04.0024
)הובג חתמ תרנצ יאוות( מ"ס 021 בחורבו      

                   15.00 .פמוק טרופמכ רטמ   
      
קמועב ךא ל"נכ הלעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.04.0026
חתמ תרנצ יאוות( מ"ס 021  בחורבו מ"ס 012      

                   15.00 .פמוק טרופמכ )ךומנ רטמ   
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קובץ: עבודות מבנה חשמל   .../014 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



24/01/2018 ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     014 ןדריה רהנ ףוסמ

ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

,מ"ס 041 קמועב ךא ל"נכ הביצח וא הריפח     08.04.0028
)םינפ תרושקת תרנצ יאוות( ,מ"ס 08 בחורבו      

                   15.00 .פמוק טרופמכ רטמ   
      
ךותב הריפח רובעב םדוקה ףיעסל תפסות     08.04.0030
,םיעצמהו טלפסאה קוריפו רוסינ ללוכ ,שיבכ      
ןוקית רתיה ןיב ,ותומדקל בצמה תרזחהו      
,שרדנה יבועב 'א גוס םיעצמ םע תאזונ הבכש      
טלפסאב הנוילעה הבכשה ןוקית ,יפוס קודיה      
תרושקת תרנצ יאוות( .פמוק טרופמכ ,'וכו םח      

                   15.00 )םינפ רטמ   
      
תולעת תביצח וא/ו תריפחל ריחמ תפסות     08.04.0050
רוסינ ללוכ ,  טלפסא שיבכ תייצח רובע      
בצמה תרזחהו ,טלפסאה ןוקיתו טלפסאה      

                   20.00 .פמוק טרופמכ ,היהש יפכ ותומדקל רטמ   
      
תמגוד רטוק מ"מ 05 יטסלפ רוניצ     08.04.0060
)RDS-5.31  גרד ןוא-וק םגד תבג-ורטסלפ      

                   25.00 "קזב" טרפמ  )ע.ק.י-8 רטמ   
      
תמגוד רטוק מ"מ 57 יטסלפ רוניצ     08.04.0070
RDS( 8-5.31 גרד ןוא-וק םגד תבג-ורטסלפ      

                   25.00 )ע.ק.י רטמ   
      
יעקרק תת רטוק מ"מ 011 יטסלפ רוניצ     08.04.0080
םלושמ הרובע הריפחב חנומ, למשחל  רשואמ      
טרופמכ הכישמ טוח םע םימדוק םיפיעסב      

                  100.00 טלפמוק רטמ   
      
יעקרק תת רטוק מ"מ 061 יטסלפ רוניצ     08.04.0090
מ'מ 6.5 ילמינימ ןפוד יבוע, למשחל רשואמ,      
םלושמ הרובע הריפחב חנומ ,הכישמ טוח םע      

                  225.00 טלפמוק טרופמכ דרפנב רטמ   
      
יבוע מ"מ 522 רטוקב ךא ל"נכ יטסלפ רוניצ     08.04.0100

                   60.00 .פמוק טרופמכ  תוחפל מ"מ 6.7 ןפוד 'חי   
      
תכתמ הסכמו הרקת םע היונב תרוקיב תחוש     08.04.0110

                    2.00 .פמוק טרופמכ A2  קזב םגד ,ןוט 04 'חי   
      
תכתמ הסכמו הרקת םע היונב תרוקיב תחוש     08.04.0120

                    2.00 .  , פמוק טרופמכ A104  קזב םגד ,ןוט 04 'חי   
      
החושה תמקה רובעב םדוקה ףיעסל תפסות     08.04.0130

                    1.00 'פמוק .פמוק טרופמכ ,םייק תרושקת וק לע  
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קובץ: עבודות מבנה חשמל   .../015 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



24/01/2018 ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     015 ןדריה רהנ ףוסמ

ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ק ר א ה ו  ת ו ק ר א ה  ת כ ר ע מ  50.80 ק ר פ  ת ת       
ד ו ס י       
      
,טוליש ,םירוביח , תמלשומ תוקראה תכרעמ      
הדיחיה יריחמב לולכ לכה ,תודגנתה תדידמ      
פמוק ךשמהב םיטרופמה      
      
תשוחנ ספ יושע  , םילאיצנטופה תאושה ספ     08.05.0020
, םירוביח , הנקתה ידדובמ מ"מ 008/8/08      
דרפנב םלושמ תודורטקלאו םיכילומ רובע      

                    1.00 טלפמוק טרופמכ 'חי   
      
,דוסיה תרוקב סורפ 3X04 חוטש לזרב ספ     08.05.0030
יקושיחל ךתורמ ,סנולכהמ תוילעל ךתורמ      

                   30.00 טלפמוק טרופמכ ,ץוח תואיצי ללוכ ,הרוקה רטמ   
      
תעבטל הילע ללוכ תכתורמ סנולכ שאר תעבט     08.05.0040
טוטרשב הארומכ תיפקיהה דוסיה תקראה      

                    8.00 טלפמוק טרופמכ 'חי   
      

                    4.00 פמוק טרופמכ טרפ יפל אספוקב ץוח תאיצי 'חי  08.05.0050
      
הפוצמ ,הדלפמ רטוק 91 הקראה הדורטקלא     08.05.0060
עקרקל תיכנא תרדחומ רטמ 4 ךרואב ,תשוחנ      
ךרואב( ר"ממ  59  תשוחנ ךילומב תרבוחמו      
ללוכ   ,םילאיצנטופה תאוושה ספ לא ,)שרדנכ      
51  הסכמ םע ,מ"ס 05 רטוקב תרוקב תחוש      
לש תשרופמ היחנה יפל קר עוציב ,טוליש ,ןוט      

                    4.00 .פמוק טרופמכ םלשומ לכה חקפמה 'חי   
      
ר י ק ל  ם י י ו ל ג  ם י ל י ב ו מ  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ :לולכ ןלהל םיטרופמה  םיאוותה יריחמב      
,םיכפשמ ,םיתמצ , תוינפ( רזעה יקלח      
ריחמב לולכ ןכ ומכ . ירוקמ לכה דועו םירבחמ      
ירוקמ לכה םיקוזיחו םיכמות, תועורז םיאוותה      
61 תשוחנ ךילומ לולכ םיאוותה ריחמב .      
,)ןימזמה תיחנה יפל( דדובמ וא יולג ,ר"ממ      
תקראהל םירוביח םע ,וכרוא לכל יאוותב סורפ      
.םיאתמ טולישו ,"מ 3 לכ יאוותה      
      
תויטסלפ תולעת :הרעה      
      
3*5.2 דע ךתחב קיטסלפמ תוריעז תולעת     08.06.0030

                   10.00 הסכמ םע מ"מ 2 יבועב מ"ס רטמ   
      
2.2 יבועב מ"ס 6X6 ךתחב קיטסלפמ תולעת     08.06.0040

                   10.00 הסכמה םע מ"מ רטמ   
      
9.2 יבועב מ"ס 6X21 ךתחב קיטסלפ תולעת     08.06.0050

                   10.00 הסכמ םע מ"מ רטמ   
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קובץ: עבודות מבנה חשמל   .../016 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



24/01/2018 ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     016 ןדריה רהנ ףוסמ

ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

תכרעמ םיללוכ תומלוסו תולעת :הרעה      
לש תירלודומ תילניגירוא תונוולוגמ תוכימת      
םירבחמ ,םיקוזיח ,תוינפ ,תויוז ,ןרציה      
יפל תוכימתה בושיח ןכו תוילניגירוא תותשקו      
הקראה ךילומ ןכו ,ןרציה לש הקידב תנכת      
לכ םלוס/הלעתל רוביח םע ר"ממ 01 תשוחנמ      
ךרוא רטמ 5      
      
מ"ס 4X6 ךתחב הסכמ םע ןוולוגמ חפ תולעת     08.06.0070

                   20.00 מ"מ 5.1 יבועב רטמ   
      
מ"ס 6X6 ךתחב הסכמ םע ןוולוגמ חפ תולעת     08.06.0080

                   10.00 מ"מ 5.1 יבועב רטמ   
      
הדלפ יליית תויושע תונוולוגמ תשר תולעת     08.06.0090
הלעתה ךתח מ"מ 6 רטוקב ,םינוולוגמ      

                   15.00 מ"ס 5.8X01 רטמ   
      
הדלפ יליית תויושע תונוולוגמ תשר תולעת     08.06.0100
5.8X02 הלעתה ךתח מ"מ 6 רטוקב ,םינוולגמ      

                   70.00 מ"ס רטמ   
      
ה נ ז ה  ו ק  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
ירמוח לכ םג םילולכ הז קרפ יפיעס ריחמב      
תמלשהל תושורדה תודובעהו םיירוקמה רזעה      
םלשומ יעוצקמ ןפואב ,הדובעה לש עוציבה      
.פמוק טרופמכ      
      
רשוכ ,שרדנכ הנגה םוחת A36X3   ת,מאמ     08.07.0010
תימרת הנגהב דייוצמ ,SCI/AK63 קותינ      
,רזע יעגמ ,הלפה לילס ,תנווכתמ תיטנגמו      
םייק חולב ןקתומ ,תיזחהמ תלעננ דמצמ תידי      
לכה ,האיצי יקדהמו הריבצ יספל טווחמ ,      

                    1.00 'פמוק .פמוק טרופמכ םלשומ  
      
,ר"ממ 61X5 ךתחב RF/YX2N גוסמ לבכ     08.07.0020
ןקתומ וא/ו ,תיעקרק תת תרנצב לחשומ      
טרופמכ ,דרפנב םלושמ ורובע יולג יאוותב      

                   30.00 .פמוק רטמ   
      
5.1X3 ךתחב RF/YX2N גוסמ לבכ ךא ל"נכ     08.07.0030

                   30.00 ר"ממ רטמ   
      
09E/081/EF/XHXHN םגד ,שא ןיסח לבכ     08.07.0040
.סנוקל וא/ו ריקל ןקתומ ,ר"ממ 5.1X3 ךתחב      
םרובע )םלוס וא הלעת( יאוותב וא/ו הנבמה      

                   30.00 טלפמוק טרופמכ ,דרפנב םלושמ רטמ   
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קובץ: עבודות מבנה חשמל   .../017 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



24/01/2018 ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     017 ןדריה רהנ ףוסמ

ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ לש ,םיאתמ ןוישר לעב , יטרפ קדוב תקידב     08.08.0020
הקידב ,הקידב ח"וד תאצמה ,למשחה ןקתמ      
,חתמ תסנכה רושיא ,שורדו הדימב תרזוח      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק טרופמכ , קוחב שרדנכ לכה  
      
יושע )תרושקת רובע( ,הרקתה תוקיציב לוורש     08.08.0060
ןוילע יתשק קלח ללוכ ןבלוגמ ץניא 4  רוניצ      
,תשרב רוגס ינוציח חתפ ,)אבס לקמ הנבמ(      

                    6.00 פמוק םלשומ לכה 'חי   
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קובץ: עבודות מבנה חשמל   .../018 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



24/01/2018 ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     018 ןדריה רהנ ףוסמ

ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
תבכש : תובכש שולשב ימרת ץוח חיט     09.01.0010
,מ"ס 7 יבועב ימרת חיט תבכש ,הצברה      
6.0 יבועב םימ החודו תיטנמצ הנוילע הבכשו      
תריחב יפל עבצו ןווג ,יליקרא םקרמ ,מ"ס      

                  120.00 לכירדאה ר"מ   
      
ןיב הקולחל ריקב םיעבוקמ םוינימולא יליפורפ     09.01.0020

                   80.00 .טרפ האר ,חיט ינווג רטמ   
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קובץ: עבודות מבנה חשמל   .../019 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



24/01/2018 ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     019 ןדריה רהנ ףוסמ

ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ע ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ע ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
יסקופא יופיצ תכרעמב ןוטב יפצרמ יופיצ     11.01.0010
003 יבועב דוסי תבכש( תובכש שולשב      
יסקופא רמיירפ םייניב תבכש ,רטמורקימ      
תקיצימ הנוילע הבכשו רטמורקימ 07 יבועב      
2 דעו מ"מ 5.1 -מ יבועב תיטטס יטנא יסקופא      

                   20.00 .)שרדייש ןווג לכב מ"מ ר"מ   
      
שולשב תוירטפו שבוע ענומ בילחת עבצ     11.01.0020
,םינפ ןוטב יחטשמ לע םומע רמג תובכש      
הניא ןוטבה תקיציו הדימב עצבתת וז הדובע      

                   50.00 ןוצר עיבשמ רמג תוכיאב ר"מ   
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קובץ: עבודות מבנה חשמל   .../020 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



24/01/2018 ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     020 ןדריה רהנ ףוסמ

ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת י מ  51 ק ר פ       
      
ר ו ר ו ו א  י ח ו פ מ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
תקינס חתפב תשר תוברל ,)1-פמ( ,יריצ חופמ     15.01.0001
,םילתמ ,הכימתו הבצה תיצקורטסנוק ,ריואה      
תרקב תכרעמל יוויחו רוביח תודוקנו ענתמ      

                    2.00 ,תיזכרמ ןינב 'חי   
      
ר י ו ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד י ח י  20.51 ק ר פ  ת ת       
ת ו י א מ צ ע       
      
,3 -אמ ,תלצופמ תיאמצע ריוא גוזמ תדיחי     15.02.0002
,טרופמכ היביכר לכ לע תמלשומ ,תדחוימ      
,GL תרבח תרצות ,רטרווניא סופיטמ      
דייאמ תוברל .וסטיגופ וא ,ןיקייד ,ישיבוצימ      
01 לש ךרואב ררק תרנצ ,יוביע תדיחי ,יליע      
הבעמל הבצה לטשג ללוכ .דוקיפו למשח ,רטמ      
רדח טטסומרת סופיטמ קוחרמ הלעפה תיחולו      
לש רוריק תקופתל הייהת הדיחיה .ריקב עוקש      
54 לש ץוח יאנתב העשל וייטיב 00042      

                    4.00 'פמוק .תולעמ 72 לש דייאמל הסינכ יאנתו תולעמ  
      
,ןבלוגמ יעוצקמ ליפורפמ הדלפ תיצקורטסנוק     15.02.0003
רובע , םידחוימ םירקמל ,'וכו הילת ,הבצהל      

                   20.00 םינושה םידויצה יפיעסב לולכ וניאש עוציב ג"ק   
      
תרבעהל ,עובצ ןבלוגמ חפ תלעת לש תפסות     15.02.0004
גוזימ תדיחיל הבעמה ןיב למשחו ררק תרנצ      
05-02 לש ךתח תודימב ,2-5-אמ ,ריוואה      
ןוגכ םישרדנה םירזיבאה לכ תוברל ,מ"ס      

                   60.00 .'וכו םיקוזיח ,םילתמ רטמ   
      
לש רטוקב ,הקבדהב CVP מ זוקינ רוניצ     15.02.0005

                   60.00 .םירזיבאהו םיחפסה לכ תוברל ,52.1" רטמ   
      
ד ו ק י פ ו  ל מ ש ח  ת ו כ ר ע מ  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
יחופמ לש הקספהו הלעפהל הלעפה חול     15.03.0006
ררוב קיספמ תוברל ,םיאנשה רדח לש רורוואה      
ררובה קיספמה ףקוע רבעמ רודיסו חופמ לכל      
טטסומרתב דייוצי חולה .ןשע יוניפ לש בצמב      
גורידב םיחופמה תלעפהל ,תוגרד יתש לעב      
יוויח ןכו רדחב הרוטרפמטה תילע לש הרקמב      
הלועפ בצמו רדחב ההובג הרוטרפמט לש      

                    1.00 'פמוק .חופמ לכ לש הלקתו  
      
ללוכ .)1-פמ( חופמל למשח טווחו היצלטסניא     15.03.0007
ןיב ,יווחו הרקב ,דוקיפ ,חוכל טווחה לכ      

                    2.00 'פמוק .הרקבהו למשחה חולל הדיחיה  
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קובץ: עבודות מבנה חשמל   .../021 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



24/01/2018 ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     021 ןדריה רהנ ףוסמ

ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
לקמ"( .גגה ךרד ררק תרנצ ירבעמ תמיטא     15.04.0008

                    4.00 'פמוק .)"אבס  
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קובץ: עבודות מבנה חשמל   .../022 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



24/01/2018 ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     022 ןדריה רהנ ףוסמ

ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ד מ ו  ף ו צ י ר  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
רמגב ,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.01.0190
וא 02/02 ,02/01 ,תינבלמ גוסמ עבצ ספסוחמ      

                   95.00 . תינכת יפל ע"וש ר"מ   
      
םוחיתו ןג ,הפש ינבא      
      
תנעשמו דוסי םיללוכ ןגו הפש ינבא יפיעס      
םינבאל םג ףקת ,)היומס הרוגח( ןוטב      
.תויתשק      
      
וא 01 הבוגב הכרדמל תומיאתמה הפש ינבא      
ןונכתל תויחנה"ה יפ לע העסמה לעמ מ"ס 51      
."םירעב תובוחר      
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.01.0700

                   10.00 )ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה(  .רופא רטמ   
      

                   30.00 רופא ןווגב  מ''ס 52/71 הפש-ןבא רטמ  40.01.9010
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קובץ: עבודות מבנה חשמל   .../023 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



24/01/2018 ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     023 ןדריה רהנ ףוסמ

ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  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       
      
תוכרדמ וא\ו םישיבכ הנבמ קוריפ     51.01.0120
08 דע יבועב )יולימו תיתשת ,עצמ,טלפסא(      

                  135.00 .הריהז הריפחב מ"ס ר"מ   
      
דומע לע ןקתומה טלש וא\ו רורמת קוריפ     51.01.0170
יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ תוברל      

                    1.00 .קוליסו 'חי   
      
א ב ו מ  י ו ל י מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      

                   80.00 םייק עצמ \ תיתשת ינפ קודיה ר"מ  51.03.0130
      
רקובמ קודיהה רחאל ,תוכרדמב  'א גוס עצמ     51.03.0140

                   55.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש ק"מ   
      
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 91 צ"את     51.04.0190

                   40.00 .01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג ר"מ   
      

                   40.00 .ר"מ/ג"ק 1 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר ר"מ  51.04.0380
      
ה ע י ב צ ו  ם י ר ו ר מ ת  90.15 ק ר פ  ת ת       
      
ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת      
      

                   30.00 .הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.09.0110
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קובץ: עבודות מבנה חשמל   .../024 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



24/01/2018 )זוכיר( ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     024 ןדריה רהנ ףוסמ

  
כ"הס  

ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
תופצר,דוסי תורוק,תורקת תוריק,סנולכ,ישאר,םידדוב תודוסי,'סנולכ 10.20 קרפ תת     
  
ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
תואסנולכ ישאר םוטיא 10.50 קרפ תת     
  
דוסי תורוקו הדובע חוורמב םיקוצי םייעקרק תת תוריק םוטיא 20.50 קרפ תת     
  
עקרק םע עגמב הפצר םוטיא 30.50 קרפ תת     
  
למשח רדח לש ק"תת תוריקב למשח ילבכו תורוניצ ירבעמ םוטיא 40.50 קרפ תת     
  
למשח רדח גג םוטיא 50.50 קרפ תת     
  
ץוח תוריק םוטיא 60.50 קרפ תת     
  
זוקינ רובו ןמש תרצאמ לש ימינפ םוטיא 70.50 קרפ תת     
  
זוקינ רוב לש ינוציח םוטיא 80.50 קרפ תת     
  
למשח ילבכ ללחו םיאנש ירדח תפצר יופיצ 90.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
תורגנו תורגסמ 60 קרפ    
  
תורגסמ 10.60 קרפ תת     
  
תונוש תודובע 20.60 קרפ תת     
  
תורגנו תורגסמ 60 כ"הס    
  
האורבת תודובע 70 קרפ    
  
םינגזמ יוביע ימ זוקינ 10.70 קרפ תת     
  
םשג ימ זוקינ 20.70 קרפ תת     
  
קוריפו הנכה תודובע 30.70 קרפ תת     
  
םינגזמ זוקינל הגיפס חודיק 40.70 קרפ תת     
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קובץ: עבודות מבנה חשמל   .../025 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



24/01/2018 )זוכיר( ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     025 ןדריה רהנ ףוסמ

  
כ"הס  

ןמש ףוסיאו זוקינ את 50.70 קרפ תת     
  
שא יוביכ 60.70 קרפ תת     
  
האורבת תודובע 70 כ"הס    
  
הינבה תודובע תרגסמב למשח תודובע / סכמה רובע למשח הנבמ 80 קרפ    
  
הנחתב תורש למשח חול 10.80 קרפ תת     
  
הנכה תודוקנו ,ק"ח ,הרואת תודוקנ 20.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוגו םירזיבא 30.80 קרפ תת     
  
תיעקרק תת תרנצו תוחוש תוריפח 40.80 קרפ תת     
  
דוסי תקראהו תוקראה תכרעמ 50.80 קרפ תת     
  
ריקל םייולג םיליבומ 60.80 קרפ תת     
  
הנזה וק 70.80 קרפ תת     
  
תונוש 80.80 קרפ תת     
  
הינבה תודובע תרגסמב למשח תודובע / סכמה רובע למשח הנבמ 80 כ"הס    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
ץוח חיט 10.90 קרפ תת     
  
חיט תודובע 90 כ"הס    
  
עבצ תודובע 11 קרפ    
  
עבצ תודובע 10.11 קרפ תת     
  
עבצ תודובע 11 כ"הס    
  
ריוא גוזימ ינקתימ 51 קרפ    
  
רורווא יחופמ 10.51 קרפ תת     
  
תויאמצע ריווא גוזימ תודיחי 20.51 קרפ תת     
  
דוקיפו למשח תוכרעמ 30.51 קרפ תת     
  
תונוש 40.51 קרפ תת     
  
ריוא גוזימ ינקתימ 51 כ"הס    
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קובץ: עבודות מבנה חשמל   .../026 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



24/01/2018 )זוכיר( ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     026 ןדריה רהנ ףוסמ

  
כ"הס  

יפונ חותיפ 04 קרפ    
  
תוכרדמו ףוציר 10.04 קרפ תת     
  
יפונ חותיפ 04 כ"הס    
  
םישיבכ תלילס תודובע 15 קרפ    
  
קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת     
  
אבומ יולימ 30.15 קרפ תת     
  
תועסימב תויטלפסא תובכש 40.15 קרפ תת     
  
העיבצו םירורמת 90.15 קרפ תת     
  
םישיבכ תלילס תודובע 15 כ"הס    
ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 כ"הס   
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קובץ: עבודות מבנה חשמל   .../027 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



24/01/2018 )זוכיר( ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     027 ןדריה רהנ ףוסמ

  
כ"הס  

ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
תורגנו תורגסמ 60 קרפ    
  
האורבת תודובע 70 קרפ    
  
הינבה תודובע תרגסמב למשח תודובע / סכמה רובע למשח הנבמ 80 קרפ    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
עבצ תודובע 11 קרפ    
  
ריוא גוזימ ינקתימ 51 קרפ    
  
יפונ חותיפ 04 קרפ    
  
םישיבכ תלילס תודובע 15 קרפ    
  
ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 כ"הס   
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24/01/2018 )זוכיר( ןדריה רהנ ףוסמ למשח הנבמ
דף מס':     028 ןדריה רהנ ףוסמ

  
כ"הס  

ןדריה רהנ ישאר למשח הנבמ 10 הנבמ   
 

  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    
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קובץ: עבודות מבנה חשמל 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


		2018-02-06T12:16:12+0200
	Kimhi Rafi ID_038815452




