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

 

29/04/2018 ןוריחמ
דף מס':     001 שא יוביכ תוכרעמ תנקתהו רבש תקזחאל תודובע

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ ב  י ט מ ט ו א  י ו ב י כ  ת ו כ ר ע מ  43 ק ר פ      
     
ת ר נ צ  1.43 ק ר פ  ת ת      
     
טרפימה פ"ע העיבצ םיללוכ תרנצה יריחמ     
הריחב פ"ע ןווגבו     
     
יאקירמא ןקת יפל ןבלוגמ הדלפ רונצ    34.1.010
   35-A-MTSA יולג 04 לוידקס רפת אלל  

  124.00       1.00 .1" רטוק םיחפס תוברל ,תוגרבהב רבוחמ רטמ   
     

  194.00       1.00 1 2/1" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  34.1.020
     
םירבחמ תועצמאב רבוחמ 2" רטוקב ךא ל"נכ    34.1.030

  214.00       1.00 ."פא קיווק" םיריהמ רטמ   
     
תרנצ א"מכ ודדמי םיחפס.3" רטוקב ךא ל"נכ    34.1.040

  306.00       1.00 .הדיחיל רטמ   
     
תרנצ א"מכ ודדמי םיחפס .4" רטוקב ךא ל"נכ    34.1.050

  365.00       1.00 .הדיחיל רטמ   
     
תרנצ א"מכ ודדמי םיחפס .6" רטוקב ךא ל"נכ    34.1.060

  461.00       1.00 .הדיחיל רטמ   
     
ןקתל םאתהב רפת םע ןבלוגמ הדלפ רונצ    34.1.070
,יולג 01 לוידקס .A-MTSA-597 יאקירמא     
"פא קיווק" םיריהמ םירבחמ תועצמאב רבוחמ     

  138.00       1.00 .םיחפס תוברל ,2/1-1" רטוק רטמ   
     
םירבחמ תועצמאב רבוחמ ,ל"נכ הדלפ רונצ    34.1.080

  175.00       1.00 .םיחפס תוברל 2" רטוק "פא קיווק" םיריהמ רטמ   
     
ודדמי םיחפס .3" רטוקב ךא ל"נכ הדלפ רונצ    34.1.090

  214.00       1.00 .הדיחיל תרנצ א"מכ רטמ   
     
ודדמי םיחפס .4" רטוקב ךא ל"נכ הדלפ רונצ    34.1.100

  261.00       1.00 .הדיחיל תרנצ א"מכ רטמ   
     
ודדמי םיחפס.6" רטוקב ךא ל"נכ הדלפ רוניצ    34.1.110

  337.00       1.00 .הדיחיל תרנצ א"מכ רטמ   
     
לש ךרואב LU/MF רשואמ םיזתמל שימג רוניצ    34.1.120
דע     
תורקתב זתמה זוכרמל רזיבא תוברל מ"ס 051     

  218.00       1.00 .בתות 'חי   
     
     
     
     

קובץ: רשת דרום התקנה 26.04   .../002 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
29/04/2018
דף מס':     002 שא יוביכ תוכרעמ תנקתהו רבש תקזחאל תודובע

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ז ת מ  2.43 ק ר פ  ת ת      
     
,הבוטר ,תכרעמ גוס לכל וניה םיזתמה ריחמ     
NOITCA-ERP ו השבי     
     
סופיט T.P.N 2/1" רלקנירפס    34.2.010
   "TNEDNEP"/THGIRPU, 6.5=K ריחנ  
הלעפה תרוטרפמט 2/1"     
   141-86 רשואמ סויסלצ תולעמ LU/MF  
רומיג ,A, R.Q םגד LLENNIRG תמגודכ     

   86.00       1.00 ע"ש וא ,הריחב יפל זילפ וא םורכ 'חי   
     
סופיט T.P.N 4/3"  רלקנירפס    34.2.020
   "TNEDNEP"/THGIRPU,1.8 ריחנ=K  
תולעמ 141-86 הלעפה תרוטרפמט     
LLENNIRG תמגודכ LU/MF רשואמ סויסלצ     
יפל זילפ וא םורכ רומיגב A, R.Q,/ R.S םגד     

   94.00       1.00 ע"ש וא ,הריחב 'חי   
     
LLAWEDIS סופיט  TPN 2/1" רלקנירפס    34.2.030
הלעפה תרוטרפמט.A 3.5=K םגד     
   141-86 רשואמ סויסלצ תולעמ LU/MF  
,A, R.Q/ R.S םגד LLENNIRG תמגודכ     

   99.00       1.00 ע"ש וא ,הריחב יפל זילפ וא םורכ רומיג 'חי   
     
LACITREV ךא ל"נכ 2/1" רלקנירפס    34.2.040

  110.00       1.00 SIDEWALL. 'חי   
     
עוקש סופיט T.P.N. 2/1" רלקנירפס    34.2.050
   TNEDNEP DESSECER, תרקתב בלושמ  
הלעפה תרוטרפמט K=6.5 והשלכ גוסמ בתות     
   141-86 רשואמ ,סויסלצ תולעמ LU/MF,  
,םיקלח 2 הטזור תוברל LLENNIRG תמגודכ     

  113.00       1.00 .לכירדאה תריחב יפל ןווג עובצ ,R.Q/ R.S 'חי   
     
LLAWEDIS DESSECER גוסמ רלקנירפס    34.2.060
   R.Q/ R.S, תטזור םע הריחב פ"ע רומיג העוב  
הלעפה 'פמט K=6.5 2/1" ריחנ םיקלח 2 םורכ     

  134.00       1.00 סויסלצ תולעמ 141-86  'חי   
     
GNILIEC רתסנ גוסמ רלקנירפס    34.2.070
   DELAECNOC ELBASUJDA רומיג  
K=6.5 2/1" ריחנ הריחב פ"ע ןווג "הסכמ"     

  170.00       1.00 .סויסלצ תולעמ 141-86  הלעפה 'פמט 'חי   
     
R.Q  DRAZAH THGIL  גוסמ רלקנירפס    34.2.080
   EXTANDED COVERAGE  
   ,TNEDNEP/THGIRPUהריחב פ"ע רומיג  
הלעפה 'פמט TPN 6.5=K 2/1" ריחנ     

  141.00       1.00 .סויסלצ תולעמ 86-141 'חי   
     
     
     

קובץ: רשת דרום התקנה 26.04   .../003 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
29/04/2018
דף מס':     003 שא יוביכ תוכרעמ תנקתהו רבש תקזחאל תודובע

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  179.00       1.00 םיקלח 2 םורכ תטזור תוברל ךא ל"נכ 'חי  34.2.090
     
R.Q  DRAZAH THGIL  גוסמ רלקנירפס    34.2.100
   ORIFICE EXTANDED COVERAGE  
   ,TNEDNEP/THGIRPUהריחב פ"ע רומיג  
הלעפה 'פמט TPN 0.8=K 4/3" ריחנ     

  152.00       1.00 .סויסלצ תולעמ 86-141 'חי   
     
DRAZAH  YRANIDRO גוסמ רלקנירפס    34.2.110
   EXTANDED COVERAGE  
   ,TNEDNEP/THGIRPU הריחב פ"ע רומיג  
הלעפה 'פמט TPN 2.11=K 4/3" ריחנ     

  196.00       1.00 .סויסלצ תולעמ 86-141 'חי   
     

   33.00       1.00 ותפלחה ךרוצל רלקנירפס קורפ 'חי  34.2.120
     

   56.00       1.00 קקפב הדוקנה תריגס תוברל זתמ לוטיב 'חי  34.2.130
     

   31.00       1.00 בצינ/יולת זתמ ןגמ 'חי  34.2.140
     
'גודכ םילכמ רוריקל )הפצה( חותפ זתמ    34.2.150

  309.00       1.00 .OCYT 'צות yarpsotcetorp 3D 'חי   
     
וא 2/1" זתמל םיקלח ינש םורכ הטזור    34.2.160

   26.00       1.00 .תכמנומ הרקתב העוקש 4/3" 'חי   
     
.הנסחאל םיאתמ האפקה ירדחל שבי זתמ    34.2.170
גירבת K-2.11 ידיצ / יולת/בצינ גוסמ זתמ     
'גודכ תולעמ 141-75 הלעפה 'פמט .1"     

  783.00       1.00 .ע"ש וא OCYT 'צות SD-2 'חי   
     
תגרדל םיאתמ האפקה ירדחל שבי זתמ    34.2.180
ידיצ / יולת/בצינ גוסמ זתמ .2 'בק הליגר ןוכיס     
   6.5-K 141-75 הלעפה 'פמט .4/3" גירבת  

  675.00       1.00 .ע"ש וא OCYT 'צות SD-1 'גודכ תולעמ 'חי   
     
ETAIDAMRETNI     גוסמ רלקנירפס    34.2.190
   LEVLEL SPRINKLER  
םורכ רומיג ,העוב     
,K ,2/1" TPN=6.5 יולת/בצינ,2/1" ריחנ     
97, 86, 75, הלעפהה 'פמט , הריהמ הבוגת     
תרצותOCYT םגד ,סויסלצ תולעמ 39     

  127.00       1.00 ע"ש וא "LARTNEC" 'חי   
     
ETAIDAMRETNI     גוסמ רלקנירפס    34.2.200
   RELKNIRPS LELVEL םורכ רומיג ,העוב  
,K ,4/3" TPN=0.8 יולת/בצינ,4/3" ריחנ     
97, 86, 75, הלעפהה 'פמט , הריהמ הבוגת     
תרצותOCYT םגד ,סויסלצ תולעמ 39     

  147.00       1.00 ע"ש וא "LARTNEC" 'חי   
     
     
     

קובץ: רשת דרום התקנה 26.04   .../004 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
29/04/2018
דף מס':     004 שא יוביכ תוכרעמ תנקתהו רבש תקזחאל תודובע

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

TNEDNEP,  YLRAE גוסמ רלקנירפס     34.2.210
   SUPPRESSION FAST RESPONSE  
   8.61=K ,4/3" TPN, 001-47 הלעפהה 'פמט  
תרצות RFSE םגד ,סויסלצ תולעמ     

  147.00       1.00 .ע"ש וא "LARTNEC" 'חי   
     
TNEDNEP,  YLRAE גוסמ רלקנירפס    34.2.220
   ,SUPPRESSION FAST RESPONSE  
   2.52=K ,4/3" TPN, 001-47 הלעפהה 'פמט  
תרצות RFSE םגד ,סויסלצ תולעמ     

  163.00       1.00 .ע"ש וא "LARTNEC" 'חי   
     
RELKNIRPS WODNIW , גוסמ רלקנירפס    34.2.230
   ESNOPSER KCIUQ 6.5 ,םורכ רומיג=K  
    2/1" TPN, תולעמ 86, הלעפהה 'פמט  
וא "OCYT" תרצות 8833YT:םגד ,סויסלצ     

1,288.00       1.00 ע"ש 'חי   
     
ם י ר ז י ב א  3.43 ק ר פ  ת ת      
     
,הבוטר םירלקנירפס תכרעמל הקעזא זרב    34.3.010
רטוקב     
זרב,םירטמונמ ינש ,םירזוח לא תוברל ,3"     
ףוגמ,המירז שגר הקנסה רבחמ, 2" זוקינ     
םיביכרמה ראשו הקידב עוציבל 3" רפרפ     
עיפומש יפכ לכה תמלשומ הנקתהל םישורדה     
לכ .6951 י"ת תושירדבו ינכטה טרפמב     

9,269.00       1.00 'פמוק .MF/LU םירשואמ ויהי הנחתה ירזיבא  
     

10,006.00       1.00 4" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  34.3.020
     

11,426.00       1.00 6" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  34.3.030
     

11,892.00       1.00 8" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  34.3.040
     
רשואמ HCTIWS ERUSSERP  ץחל קספמ    34.3.050

  694.00       1.00 הקעזא זרב לע הנקתהל LU/MF  'חי   
     
,LU/MF CD V42 רשואמ ילמשח המירז קספמ    34.3.060
תמגודכ ,6" דע רטוקב םימ וק לע ןקתומ     

  922.00       1.00 ךרע הווש וא ,LLENNIRG F-RSV 'חי   
     

  981.00       1.00 8" ל"נכ 'חי  34.3.070
     
1" רטוקב,אלמ רבעמ,הזנורב יושע ירודכ ףוגמ    34.3.080

  196.00       1.00 .ע"ש וא לרטנס 'צות 91F םגד תאמגודכ 'חי   
     
רטוק ,אלמ רבעמ ,הזנורב יושע ירודכ ףוגמ    34.3.090
םגד תמגודכ 1 2/1" ץרוטש רבחמ םע 1 2/1"     

  434.00       1.00 ע"ש וא "LARTNEC" תרצות 91F 'חי   
     
     

קובץ: רשת דרום התקנה 26.04   .../005 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
29/04/2018
דף מס':     005 שא יוביכ תוכרעמ תנקתהו רבש תקזחאל תודובע

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2" רטוק ,אלמ רבעמ ,הזנורב יושע ירודכ ףוגמ    34.3.100
תרצות 91F םגד תמגודכ 2" ץרוטש רבחמ םע     

  510.00       1.00 ע"ש וא "LARTNEC" 'חי   
     
X48H םגד MF/LU רשואמ רזוח לא םותסש    34.3.110

  788.00       1.00 .2" רטוק .ע"ש וא EDEL תרצות 'חי   
     
,הקיצי לזרב יושע ףדמ םגד רזוח לא םותסש    34.3.120

1,410.00       1.00 .3" רטוק ,LU/MF שא יוביכל רשואמ 'חי   
     

1,605.00       1.00 .4" רטוק ךא ל"נכ רזוח לא םותסש 'חי  34.3.130
     

2,299.00       1.00 .6" רטוק ךא ל"נכ רזוח לא םותסש 'חי  34.3.140
     

3,892.00       1.00 .8" רטוק ךא ל"נכ רזוח לא םותסש 'חי  34.3.150
     
רטוק LLENNIRG תרצות ISP 571 ץחל קרופ    34.3.160

  477.00       1.00 .קותינ זרב תוברל ךרע הווש וא 4/1" 'חי   
     
לע 2*3" לופכ שאר םע ןגואמ הקנסה רוביח    34.3.170
ףקז     
,תרשרשו םיסכמ ,ץרוטש ידמצמ ינש תוברל ,4"     

3,122.00       1.00 .טלפמוק 'חי   
     
שא יוביכל רשואמ 4" הלקס ןיר'צילג ץחל דמ    34.3.180
   LU/MF תלת ןוזריב תוברל ,רב 61-0 םוחת  

  468.00       1.00 .יכרד 'חי   
     
קספמ םע הזנורב יושע MF/LU רפרפ ףוגמ    34.3.190
20SCS-BB םגד תמגודכ 2" רטוק בצמ     

2,559.00       1.00 ע"ש וא "EEKUAWLIM" תרצות 'חי   
     
LU/MF רשואמ לובג קספמ םע רפרפ ףוגמ    34.3.200
לזרב יושע ךרע הווש וא "LLENNIRG" תרצות     

1,832.00       1.00 .3" רטוק הקיצי 'חי   
     

2,190.00       1.00 .4" רטוק ל"נכ רפרפ ףוגמ 'חי  34.3.210
     

2,936.00       1.00 .6" רטוקב ךא ל"נכ רפרפ ףוגמ 'חי  34.3.220
     

4,196.00       1.00 .8" רטוקב ךא ל"נכ רפרפ ףוגמ ק"מ  34.3.230
     
שרדנה פ"ע 2" רטוקב הפצה תכרעמ שאר    34.3.240
לכ ללוכ אלמ תכרעמ שאר רובע ריחמה ןקתב     
הדובעל דע הנחתה ירזיבא     
MF/LU  רשואמ הפצה ףוגמ.תמלשומ     
'צות D3-E004-2"-PF-05 םגד תאמגודכ     

12,525.00       1.00 'פמוק .רפרפ יפוגמ 2 ללוכ ףיעסה .ע"ש וא דמרב  
     

14,906.00       1.00 'פמוק 3" רובע ל"נכ 34.3.250
     
     
     

קובץ: רשת דרום התקנה 26.04   .../006 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
29/04/2018
דף מס':     006 שא יוביכ תוכרעמ תנקתהו רבש תקזחאל תודובע

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םימב יטמטוא יוביכ תוכרעמל הלעפה תנחת    34.3.260
"kcolretnI elbuoD - noitcA erP" תכרעמ     
,תילמשח הלעפה ,הלופכ הליענ ,2" רטוק     
תוברל ,ע"ש וא "דמרב" וא "לבנע" תרצות     
ךרעמ ,2/1" ץחל קספמ ,2/1" רזוח לא םותסש     

20,496.00       1.00 'פמוק יטרדנטס ריווא סחדמו ריוא תקזחה  
     

23,319.00       1.00 'פמוק .3" רטוקב ךא ל"נכ 34.3.270
     

26,900.00       1.00 'פמוק .4" רטוקב ךא ל"נכ 34.3.280
     
noitca תכרעמב טקש סחדמ רובע תפסות    34.3.290

1,606.00       1.00 .יטרדנטס סחדמ םוקמב erp 'חי   
     
ת ו נ ו ש  4.43 ק ר פ  ת ת      
     
םיזתמ 6 ללוכה םייברזר םיזתמ ןורא תקפסא    34.4.010

  483.00       1.00 .טלפמוק ,טרפמב טרופמכ 'חי   
     
םיזתמ 21 ללוכה םייברזר םיזתמ ןורא תקפסא    34.4.020

  546.00       1.00 .טלפמוק ,טרפמב טרופמכ 'חי   
     
םיזתמ 42 ללוכה םייברזר םיזתמ ןורא תקפסא    34.4.030

  605.00       1.00 .טלפמוק ,טרפמב טרופמכ 'חי   
     

   63.00       1.00 םיחפס ללוכ 2" דע והשלכ גוסמ תרנצ קוריפ רטמ  34.4.040
     

   78.00       1.00 םיחפס ללוכ 4"דעו 3" רטוקמ  תרנצ קוריפ רטמ  34.4.050
     
ללוכ ללכב דעו 8"דע 6"רטוקמ  תרנצ קוריפ    34.4.060

  156.00       1.00 םיחפס רטמ   
     
2" ללוכו דע רטוקב הדלפ רוניצמ םימ וק קותינ    34.4.070
רוויע ןגוא+ןגוא/קקפ תועצמאב ותריגסו     

  326.00       1.00 .םימ קותינ םואית תוברל,ךותירב 'חי   
     

  407.00       1.00 .3" רטוקב םימ וק קותינ ךא ל"נכ 'חי  34.4.080
     

  497.00       1.00 .4" רטוקב םימ וק קותינ ךא ל"נכ 'חי  34.4.090
     

  606.00       1.00 .6" רטוקב םימ וק קותינ ךא ל"נכ 'חי  34.4.100
     

  468.00       1.00 ר"מ 0001 דע תכרעמ ןוקיר 'חי  34.4.110
     

1,013.00       1.00 ר"מ 0001 לעמ תכרעמ ןוקיר 'חי  34.4.120
     
0001 דע ןוקיר רחאל שדחמ תכרעמ יולימ    34.4.130

  391.00       1.00 )דבלב תמייק תכרעמ רובע םולשתה( ר"מ 'חי   
     

  780.00       1.00 ר"מ 0001 לעמ ל"נכ 'חי  34.4.140
     
     

קובץ: רשת דרום התקנה 26.04   .../007 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
29/04/2018
דף מס':     007 שא יוביכ תוכרעמ תנקתהו רבש תקזחאל תודובע

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רובע םינקתה ןוכמ רושיא תגשהב לופיט    34.4.150
תורש תלחתה ינפל דבלב תמייק תכרעמ     
אל( ר"מ 0003 דע לש חטש ףקיהב הקזחא     

  546.00       1.00 'פמוק )הרגא ללוכ  
     
ףיעסל םיפסונ ר"מ 0001 לש תפסות    34.4.160

  156.00       1.00 'פמוק 34.4.017  
     
תורש תלחתה ינפל תמייק תכרעמ לש הקידב    34.4.170
תכירע ללוכ חקפמה תשירד פ"ע הקזחא     

  312.00       1.00 'פמוק ר"מ 0003 דע לש חטש ףקיהב םייוקיל תמישר  
     
ףיעסל םיפסונ ר"מ 0001 לש תפסות    34.4.180

  156.00       1.00 'פמוק 34.4.019  
     
תוריהזב והשלכ גוסמ בתות הרקת קורפ    34.4.190
קוריפ תוברל רזוח שומישל תיברימ     
הרקתה תנקתהו האישנה תייצקורטסנוק     
ריחמה .תוכרעמב לופיט רמג רחאל שדחמ     
/םירסחה םיביכרה לכ תמלשה תא ללוכ     
לכה .הנסחאה/קוריפה ךלהמב ומגפנש     

   78.00       1.00 .םלשומ רמגל דע טלפמוק ר"מ   
     
םוריחב רבש תאירק רובע ימעפ דח םולשת    34.4.200
ללוכ ,תוליגרה הדובעה תועשב אלש     
רפסמ יפל םולשתה .םיגחו תותבש ,הלילב     

  112.00       1.00 .להנמ י"ע האירק יפל ,וקעזוהש עוצקמה ילעב 'חי   
     
ם י נ ו ט ב  ת ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע  5.43 ק ר פ  ת ת      
     
ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק    34.5.010

  226.00       1.00 3 " רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 52 יבועב 'חי   
     

  235.00       1.00 .4" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  34.5.020
     

  253.00       1.00 .5" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  34.5.030
     

  272.00       1.00 .6" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  34.5.040
     

  299.00       1.00 .7" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  34.5.050
     

  326.00       1.00 8" רטוןקב ךא ל"נכ 'חי  34.5.060
     
     
     
     
     
     
     
     

קובץ: רשת דרום התקנה 26.04   .../008 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
29/04/2018
דף מס':     008 שא יוביכ תוכרעמ תנקתהו רבש תקזחאל תודובע

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ      
     
ם י מ  ת ר נ צ  1.75 ק ר פ  ת ת      
     
04 לוידקס ,םינוולגמ ,רפת אלל הדלפ תורוניצ    57.1.010
םייומס וא םייולג םינקתומ םירקו םימח םימל     
תינוציח הפיטע םע ךותירב םירבוחמ     
תמגוד יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ     
   LAG-CPA ע"ש וא "תורבא" תאמגודכ  
םע 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םינקתומ     

  226.00       1.00 .םיחפס ללוכ ."2 רוניצה רטוק ,לוח תפיטע רטמ   
     
04 לוידקס ,םינוולגמ ,רפת אלל הדלפ תורוניצ     57.1.020
םייומס וא םייולג םינקתומ םירקו םימח םימל     
תינוציח הפיטע םע ךותירב םירבוחמ     
תמגוד יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ     
   LAG-CPA ע"ש וא "תורבא" תאמגודכ  
םע 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םינקתומ     
ודדמי םיחפס ."3 רוניצה רטוק ,לוח תפיטע     

  306.00       1.00 .הדיחיל תרנצ א"מכ רטמ   
     
04 לוידקס ,םינוולגמ ,רפת אלל הדלפ תורוניצ    57.1.030
םייומס וא םייולג םינקתומ םירקו םימח םימל     
תינוציח הפיטע םע ךותירב םירבוחמ     
תמגוד יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ     
   LAG-CPA ע"ש וא "תורבא" תאמגודכ  
םע 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םינקתומ     
ודדמי םיחפס ."4 רוניצה רטוק ,לוח תפיטע     

  407.00       1.00 .הדיחיל תרנצ א"מכ רטמ   
     
E.P.D.H גוסמ ןליתאילופמ םימ תרנצ    57.1.040
גרד( RDS-71 "סקלפירמ" EP-001 תמגודכ     
,ךותירה יזיבאו הדובע לכ תוברל ע"ש וא )61     
רטוק ,א"מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ     

  136.00       1.00 .םיחפס ללוכ.מ"מ 57 רוניצה רטמ   
     
םיחפס. מ''מ 09 רטוקב ךא  ל"נכ םימ תרנצ    57.1.050

  159.00       1.00 .הדיחיל תרנצ א"מכ ודדמי רטמ   
     
םיחפס.מ''מ 011 רטוקב ךא  ל"נכ םימ תרנצ    57.1.060

  192.00       1.00 .הדיחיל תרנצ א"מכ ודדמי רטמ   
     
םיחפס. מ''מ 061 רטוקב ךא  ל"נכ םימ תרנצ    57.1.070

  272.00       1.00 .הדיחיל תרנצ א"מכ ודדמי רטמ   
     
יאקירמא ןקת יפל ןבלוגמ הדלפ רונצ    57.1.080
   35-A-MTSA יולג 04 לוידקס רפת אלל  
ללוכ.2" רטוק םיחפס תוברל ,תוגרבהב רבוחמ     

  208.00       1.00 .םיחפס רטמ   
     
     
     

קובץ: רשת דרום התקנה 26.04   .../009 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
29/04/2018
דף מס':     009 שא יוביכ תוכרעמ תנקתהו רבש תקזחאל תודובע

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תרנצ א"מכ ודדמי םיחפס.3" רטוקב ךא ל"נכ    57.1.090
  262.00       1.00 .הדיחיל רטמ   

     
תרנצ א"מכ ודדמי םיחפס .4" רטוקב ךא ל"נכ    57.1.100

  293.00       1.00 .הדיחיל רטמ   
     
וקל 4" רטוק הדלפ רוניצמ שדח םימ וק רוביח    57.1.110
הריפח תודובע תוברל,4" רטוקב  הדלפמ םייק     
םייק וקל רוביח,וקה זוקינ,םייק וק יוליגל     
הפומ/תשק/ףקז/רטוק רבעמ ,ךותיר תועצמאב     
תודובעה תוברל ,תופעתסה ללוכ אל ,ךותירל     
תבשהו םלשומ רוביחל םישורדה םירזיבאהו     

1,916.00       1.00 .ותומדקל בצמה 'חי   
     
םייק וקל 4" רטוקב שדח וק רוביח ךא ל"נכ    57.1.120

2,169.00       1.00 .6" רטוק 'חי   
     
םייק וקל 6" רטוקב שדח וק רוביח ךא ל"נכ    57.1.130

2,467.00       1.00 .6" רטוק 'חי   
     
3" רטוק הקיצי לזרב יושע MF/LU רפרפ ףוגמ    57.1.140
תרצות )W(G-VFB םגד תמגודכ     

1,464.00       1.00 ע"ש וא "LARTNEC" 'חי   
     

1,681.00       1.00 . 4" רטוק ףוגמ ךא ל"נכ 'חי  57.1.150
     

2,096.00       1.00 . 6" רטוק ףוגמ ךא ל"נכ 'חי  57.1.160
     
הקיצי לזרבמ יושע Y&SO MF/LU רעש ףוגמ    57.1.170
תרצות תמגודכ יסקופא יופיצ 4" רטוק ןגואמ     

2,033.00       1.00 ע"ש וא "YDENNEK" 'חי   
     

3,090.00       1.00 .6" רטוק ףוגמ ךא ל"נכ 'חי  57.1.180
     

4,987.00       1.00 .8" רטוק ףוגמ ךא ל"נכ 'חי  57.1.190
     
61 .ע.ל 2" רטוק םימל בלושמ ריוא םותסש    57.1.200

2,260.00       1.00 .הסינכב ףוגמ ללוכ אל תורפסומטא 'חי   
     
,3" רטוקב הדלפ רונצ לע ןגוא    57.1.210

  250.00       1.00 .הגרבה/ךותירב 'חי   
     

  293.00       1.00 .ךותירב 4" רטוק רונצ לע ןגוא ךא ,ל"נכ 'חי  57.1.220
     

  384.00       1.00 6" רטוק רונצ לע ןגוא ךא ,ל"נכ 'חי  57.1.230
     
3" רטוקב םימטאו םיגרב ללוכ ,רוויע ןגוא    57.1.240

  272.00       1.00 .הגרבה/ךותירב 'חי   
     

  317.00       1.00 .ךותירב 4" רטוק רוויע ןגוא ךא ,ל"נכ 'חי  57.1.250
     
     
     

קובץ: רשת דרום התקנה 26.04   .../010 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב



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

 
29/04/2018
דף מס':     010 שא יוביכ תוכרעמ תנקתהו רבש תקזחאל תודובע

     
הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  389.00       1.00 .6" רטוק רוויע ןגוא ךא ,ל"נכ 'חי  57.1.260
     
תחנה ךרוצל טלפסא תכרדמ וא שיבכ רוסינ    57.1.270
ינפלש בצמל ונוקיתו בויב וא/ו םימ תרנצ     
דע תושורדה רפעה תודובע לכ ללוכ הצירפה     
תרנצ וק ךרוא יפל הדידמה ,םלשומ רמגל     

  150.00       1.00 .מ"ס 08 דע לש בחורב רטמ   
     
רוסינ / תמייק תפצורמ הכרדמ תחיתפ    57.1.280
וא/ו םימ תרנצ תחנה ךרוצל שיבכ וא הכרדמ     
.החיתפה ינפלש בצמל התרזחהו בויב     
08 דע בחורב תרנצה וק ךרוא יפל הדידמה     

  145.00       1.00 .מ"ס רטמ   
     
אלוממ ,3" רטוקב הדלפ רוניצמ ןומיס דומע    57.1.290

  219.00       1.00 .עבצו ןוגיע שוג ,הפיכ םע ,ןוטב 'חי   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

קובץ: רשת דרום התקנה 26.04 4434889-40 )7.72.30(  ורפ תיראנב
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