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ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א         
1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה

 

4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'ד ךמסמ
הז הזוח/זרכממ דרפנ יתלב קלח הווהמה

 

08/11/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     002 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

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       
      

                  220.00 .מ"ס 05 דע קמועל חטשב תיללכ הריפח ק"מ  01.01.0010
      

                   18.00 .םינוש םיבחורב דוסי תורוקל הריפח ק"מ  01.01.0020

)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.10 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10 כ"הס          

      
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       
      
יפל ,3 הפישח תגרד ,03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
.תרחא ןייוצ םא אלא - 811 י"ת      
      

                   30.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב תפצר ר"מ  02.01.0020
      

                  410.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטב תפצר ר"מ  02.01.0030
      
תחתמ ,מ"ס 02 הבוגב דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0040

                  440.00 .דוסיה תורוקו הפצרל ר"מ   
      

                    9.00 .מ"ס 02 בחורב דוסי תורוק ק"מ  02.01.0100
      

                    9.00 .מ"ס 04 בחורב דוסי תורוק ק"מ  02.01.0130
      

                   55.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0160
      

                   12.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0170
      

                   30.00 .מ"ס 03 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0180
      

                   55.00 .מ"ס 04 יבועב ןוטב ריק ק"מ  02.01.0200
      

                   14.00 .םינוש םיכתחב המוק ידומע ק"מ  02.01.0220
      

                   13.00 .מ"ס 02 בחורב תונותחת ןוטב תורוק ק"מ  02.01.0230
      
52-02 בחורב תוקעמו תונוילע ןוטב תורוק     02.01.0240

                   40.00 .תוערגמו תוטילב תוברל מ"ס ק"מ   
      

                   42.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב תרקת ר"מ  02.01.0260
      

                  620.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטב תרקת ר"מ  02.01.0270
      

10.20 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
003/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     003 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
                   12.00 .מ"ס 02-51 הנתשמ יבועב ןוטב ןוגג ר"מ  02.01.0280

      
                   23.00 .מ"ס 02 יבועב םיעפושמ תוגרדמ יכלהמ ר"מ  02.01.0310

      
02 יבועב )םיטסדופ( תוגרדמל םייניב יחטשמ     02.01.0320

                    6.00 .מ"ס ר"מ   
      

                    2.00 .םינוש םיכתחב תוגרדמ ינניש ק"מ  02.01.0330
      
גוזימ תוכרעמ רובע ,הנבמה גג לע ןוטב יסיסב     02.01.0340
םיראותמה םיטנמלאה לכ תוברל ,ריוא      
וטנ הדידמה .םוטיא יטרפ 'כתב טרפב ראותמכ      

                    3.00 .ןוטבה סיסב חפנ יפל ק"מ   
      
,למשח תונורא תיתחתב 03-ב ןוטב יסיסב     02.01.0350
ןוטבה תפצרל תורבחתהו ןויזל לזרבה תוברל      
םיצוק תרדחהו מ"מ 8 רטוקב חודיק י"ע      
לכ יסקופא קבדב םיחורמ מ"מ 8 רטוקב      

                    1.00 .מ"ס 02/02 ק"מ   
      
תולעת תאיצי חתפ לעמ 03-ב ןוטב גגו תוריק     02.01.0360
תודובע לכ תוברל ,הנבמה גגב ריוא גוזימ      
לכה .גגהו תוריקה לע תושרדנה םוטיאה      

                    1.00 .טלפמוק ק"מ   
      
02 הבוגבו מ"ס 01 בחורב 03-ב ןוטב תורוגח     02.01.0370
,םיבוטר םירוזאב תוציחמ תיתחתב מ"ס      
ןוטבה תפצרל תורבחתהו ןויזל לזרבה תוברל      
םיצוק תרדחהו מ"מ 8 רטוקב חודיק י"ע      
05 לכ יסקופא קבדב םיחורמ מ"מ 8 רטוקב      

                    1.00 .מ"ס ק"מ   
      
קבדומ ,סקדא רמג םע מ"ס 2 יבועב רקלק חול     02.01.0375

                  680.00 .רוק ירשג תעינמל תותיזחב ןוטבה יטנמלאל ר"מ   
      
םירטקה לכב םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.01.0380

                   52.00 .ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          

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

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
 

004/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     004 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

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       
      
01 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק תיינב     04.01.0020
תורוגח ,תוברטש תוברל םירוח 3 ילעב ,מ"ס      
תורבחתהו ןויזל לזרבה ,תויכנאו תויקפוא ןוטב      
מ"מ 01  רטוקב םירוח חודיק י"ע םייקל      
מ"מ 01 רטוקב הדלפ תוטוממ םיצוק תרדחהו      

                  260.00 .יסקופא קבדב םילובט ,מ"ס 04 ךרואבו ר"מ   
      
02 יבועב םילולח ןוטב יקולבמ תוריק תיינב     04.01.0030
תורוגח ,תוברטש תוברל םירוח 4 ילעב ,מ"ס      
תורבחתהו ןויזל לזרבה ,תויכנאו תויקפוא ןוטב      
מ"מ 01  רטוקב םירוח חודיק י"ע םייקל      
מ"מ 01 רטוקב הדלפ תוטוממ םיצוק תרדחהו      

                    5.00 .יסקופא קבדב םילובט ,מ"ס 04 ךרואבו ר"מ   
      
םילולח "בהז" סימופ יקולבמ תוריק תיינב     04.01.0040
תוברל םירוח 8 ילעב ,מ"ס 22 יבועב      
,תויכנאו תויקפוא ןוטב תורוגח ,תוברטש      
חודיק י"ע םייקל תורבחתהו ןויזל לזרבה      
תוטוממ םיצוק תרדחהו מ"מ 01  רטוקב םירוח      
םילובט ,מ"ס 04 ךרואבו מ"מ 01 רטוקב הדלפ      

                  145.00 .יסקופא קבדב ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( הינב תודובע 10.40 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( הינב תודובע 40 כ"הס          

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
תובכש 2-ב םיבוטר םירוזיאב הפצר םוטיא     05.01.0010
ע"ש וא "AKIS" 'בח תרצות "701 פוט הקיס"      
תנכה תוברל הבכש לכב ר"מ/ג"ק 5.1 תומכב      
,םירוח תמיתס ,ןוטבה יוקינ י"ע חטשה      
שלושמ ךתחב ןוטב תוקלור ,ןוטבה תקלחה      
לע הילע ללוכ ריחמה .'וכו רמיירפ ,מ"ס 6/6      
02 הבוגל דע םוטאה רוזאה ףקיהב תוריקה      
טרופמכ לכה .תוריק ןיב וטנ הדידמה .מ"ס      

                   60.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
      
תובכש 2-ב ןוחלקמ ירוזיאב תוריק םוטיא     05.01.0011
ע"ש וא "AKIS" 'בח תרצות "701 פוט הקיס"      
תנכה תוברל הבכש לכב ר"מ/ג"ק 5.1 תומכב      
,םירוח תמיתס ,תיתשתה יוקינ י"ע חטשה      
הדידמה .'וכו רמיירפ ,תיתשתה ינפ תקלחה      

                   30.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה .וטנ ר"מ   
      
      
      
      

10.50 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
005/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     005 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
ימינפהו ינוציחה ןדיצמ דוסי תורוק םוטיא     05.01.0040
גוסמ החירמב וא זתומ ינמוטיב רמוחב      
לכה .רמיירפ תוברל ע"ש וא "דיפס םוגיטסמ"      
תינכתב טרפב ראותמכו ןרציה תויחנה יפל      
לש ינוציחהו ימינפה ןדיצ לע( .םוטיא יטרפ      

                   75.00 )הנבמה ףקיהבש תורוקה ר"מ   
      
רקלק תוחול תועצמאב ל"נה םוטיאה לע הנגה     05.01.0050

                   45.00 .)תורוקה לש ינוציחה ןדיצ ג"ע( מ"ס 2 יבועב ר"מ   
      
גגל ימרת דודיבכ ,מ"ס 5 יבועב רקלק תוחול     05.01.0060

                  480.00 .הנבמה ר"מ   
      
הנתשמ יבועב תוגגב "לקטב" םיעופיש ןוטב     05.01.0070

                   96.00 .קלחומ ןוילע רמג ,תינכות יפל ק"מ   
      
תינמוטיב תועירי לש תחא הבכשב תוגג םוטיא     05.01.0095
רמילופב תורפושמ מ"מ 5 יבועב תללכושמ      
    SBS ןבא יבבש העיריה רמג .רמיירפ תוברל  

                  155.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה .םיעבטומ ר"מ   
      
תינמוטיב תועירי לש הבכשב תוגג םוטיא     05.01.0096
רמילופב תורפושמ מ"מ 5 יבועב תללכושמ      
    SBS אלל( קלח העיריה רמג .רמיירפ תוברל  
טרפמב טרופמכ לכה .)םיעבטומ ןבא יבבש      

                  325.00 .דחוימה ר"מ   
      
םוטיאה לע הנגהכ קוצי ,מ"ס 5 יבועב ןוטב     05.01.0097

                  325.00 .ל"נה ר"מ   
      

                  190.00 .מ"ס 7/7 שלושמ ךתחב ןוטב תוקלור רטמ  05.01.0100
      

                  190.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ תוקלור םוטיא רטמ  05.01.0110
      
גגה תוקעמל תועיריה עוביקל םוינימולא לגרס     05.01.0111

                  190.00 . קיטסמב המיתס תוברל רטמ   
      
"701 פוט הקיס" תובכש 2-ב םינוגג םוטיא     05.01.0130
5.1 תומכב ע"ש וא "AKIS" 'בח תרצות      
י"ע חטשה תנכה תוברל הבכש לכב ר"מ/ג"ק      
,ןוטבה תקלחה ,םירוח תמיתס ,ןוטבה יוקינ      
טרופמכ לכה .וטנ הדידמה .'וכו רמיירפ      

                   10.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 10.50 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50 כ"הס          

      
      
      
      
      

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
 

006/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     006 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

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       
      
ן מ ו א  ת ו ר ג נ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 012/001 תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0010

                    4.00 .המישרב 1-נ סופיטמ 'חי   
      
תוברל מ"ס 05/051 תודימב רסיק ןבא חטשמ     06.01.0020
תייצקורטסנוק ,מ"ס 03 הבוגב ימדק רניס      
םיזרב ,םירויכ 2-ל םיחתפ דוביעו האישנ      

                    4.00 .המישרב 4-נ סופיטמ ,תוינובסו 'חי   
      
תיכנא ןורא תדיחי תוברל ןותחת חבטמ ןורא     06.01.0030
2 יבועב רסיק ןבא חטשמ ,תונוילע תופאלקו      
תא ללוכ ריחמה .לכירדאה תריחבל ןווגב ,מ"ס      
הנכהו שישה חטשמב םישורדה םידוביעה לכ      
לכה ,ילזונ ןובס ינקתמלו םיזרבל ,םירויכל      

                    4.00 'פמוק .המישרב 5-נ סופיטמ טלפמוק  
      
רסיק ןבא חטשמ תוברל ןותחת התיכ ןורא     06.01.0040
ריחמה .לכירדאה תריחבל ןווגב ,מ"ס 2 יבועב      
חטשמב םישורדה םידוביעה לכ תא ללוכ      
,ילזונ ןובס ןקתמלו זרבל ,רויכל הנכהו שישה      

                    4.00 'פמוק .המישרב 6-נ סופיטמ טלפמוק לכה  
      
םיתורש יאת 3-ל LPH תוציחמ תכרעמ     06.01.0050
תציחמו תותלד 3 םע  תימדק תיזח תללוכה      

                    4.00 'פמוק .המישרב 7-נ סופיטמ ,םיאתה ןיב הדרפה  
      
,מ"ס 04/291/622 תודימב ןוסחיא תרווכ     06.01.0060

                    4.00 .המישרב 02-נ סופיטמ 'חי   
      
תודימב תוריגמ םע בשחמ ןחלוש     06.01.0070

                    4.00 .המישרב 12-נ סופיטמ ,מ"ס 05/05/021 'חי   
      
תוימינפ ןוסחיא תודיחי 4 תכרעמ     06.01.0090
מ"ס 04/06/06+042+042 תודימב תותיכב      

                    4.00 .המישרב 22-נ סופיטמ ,מ"ס 04/042/021 ןכו 'חי   
      
תודימב תוריגמ םע בשחמ ןחלוש     06.01.0100

                    4.00 .המישרב 32-נ סופיטמ ,מ"ס 05/06/042 'חי   
      
תודימב תותלדו םיפדמ תוברל החותפ תינורא     06.01.0110

                    4.00 .המישרב 42-נ סופיטמ ,מ"ס 04/042/021 'חי   
      
52-נ סופיטמ ,מ"ס 04/261/041 תודימב ןורא     06.01.0120

                    4.00 .המישרב 'חי   
      
,8204 ט"קמ לנמ םגדמ הטסורינמ הינובס     06.01.0121

                   12.00 .המישרב 03-נ סופיטמ 'חי   
      
      

10.60 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
007/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     007 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
לנמ םגדמ הטסורינמ ץר-ץצ ריינ תובגמ ןקתמ     06.01.0122

                   12.00 .המישרב 13-נ סופיטמ ,5401 ט"קמ 'חי   
      
לנמ םגדמ הטסורינמ לופכ טלאוט ריינ ןקתמ     06.01.0123

                   12.00 .המישרב 23-נ סופיטמ ,0503 ט"קמ 'חי   
      
תודימב ץפנתמ יתלב רמוחמ הארמ     06.01.0124

                   12.00 .המישרב 33-נ סופיטמ ,מ"ס 04/08 'חי   
      
54/47/042 תודימב םיעוצעצ ןוסחא זגרא     06.01.0130

                    3.00 .המישרב 06-נ סופיטמ ,מ"ס 'חי   
      
001/002 תודימב תודובע תיילתל םעש חול     06.01.0140

                   16.00 .המישרב 07-נ סופיטמ ,מ"ס 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןמוא תורגנ 10.60 כ"הס          

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 002/001 תודימב תיפנכ דח מ"ממ תלד     06.02.0010

                    4.00 .המישרב 1-מ סופיטמ 'חי   
      
תוברל מ"ס 001/001 תודימב מ"ממ ןולח     06.02.0020
2-מ סופיטמ ,שדח רוד םוינימולא ןולח      

                    4.00 .המישרב 'חי   
      
3-מ סופיטמ ,8" רטוקב ,מ"ממל ריווא רוניצ     06.02.0030

                    4.00 .המישרב 'חי   
      
4-מ סופיטמ ,8" רטוקב ,מ"ממל ריווא רוניצ     06.02.0040

                    8.00 .המישרב 'חי   
      

                    4.00 .המישרב 5-מ סופיטמ ,םיימיכ םיתורש 'חי  06.02.0050
      
א"גה תונקתו תשירד י"פע ריווא ןוניס תכרעמ     06.02.0060
וא בקעי ןורכז לא תיב תוישעת 'בח תרצותמ      
תדעוימה HAF 003/008 חנ תבית םגד ,ע"ש      
:חופמה ריווא תקיפס .שיא 05 דע לש הייהשל      
ש"לקמ 003 -ו רורווא בצמב ש"לקמ 008      
,הסינכ םותסשל תורבחתה ללוכ ,ןוניס בצמב      
תינדי הלאונמ ,ידגנ ריקב ףדה םותסש ללוכ      
שרדנה לכו ,למשח תקספה תעב בוביסל      
6-מ סופיטמ ,וז 'חי לש הניקת הלועפל      

                    4.00 'פמוק .המישרב  
      
תכרעמ םע TCM/TSB הדלפ לוורש     06.02.0070
,א"מו םילבכ ,תרנצ ירבעמ תמיטאל תירלודומ      

                    8.00 .המישרב 7-מ סופיטמ 'חי   
      
      

20.60 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
008/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     008 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
סופיטמ ,מ"ס 022/051 תודימב חפ ףוקשמ     06.02.0080

                   12.00 .המישרב 8-מ 'חי   
      
9-מ סופיטמ ,רטיל 06-ל םימ תריגא לכימ     06.02.0090

                    4.00 .המישרב 'חי   
      
,מ"ס 042/09 תודימב תיפנכ דח תלדלפ תלד     06.02.0100

                    3.00 .המישרב 01-מ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/09 תודימב תיפנכ דח תלדלפ תלד     06.02.0110

                    1.00 .המישרב A01-מ סופיטמ 'חי   
      
תודימב שא יאלג תזכרו תרושקת ןורא     06.02.0120

                    4.00 .המישרב 02-מ סופיטמ ,מ"ס 022/032 'חי   
      
,מ"ס 022/19 תודימב יוקינ ירמוח ןורא     06.02.0130

                    2.00 .המישרב 12-מ סופיטמ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 012/531 תודימב למשח ןורא     06.02.0140

                    4.00 .המישרב 22-מ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 05/531 תודימב חפ תופפר ןולח     06.02.0150

                    1.00 .המישרב 03-מ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 08/521 תודימב חפ תופפר ןולח     06.02.0160

                    1.00 .המישרב 13-מ 'חי   
      
סופיטמ ,םיכנ יתורשל םיידי יזחאמ תכרעמ     06.02.0161

                    4.00 'פמוק .המישרב 04-מ  
      
05-מ סופיטמ ,מ"ס 061 הבוגב הקעמ     06.02.0165

                   85.00 .המישרב רטמ   
      
סופיטמ ,52.1" רטוקב עובצו ןוולוגמ די זחאמ     06.02.0171

                   22.00 .המישרב 15-מ רטמ   
      
ןוולוגמ די זחאמו מ"ס 702 הבוגב הקעמ     06.02.0172

                    1.00 'פמוק .המישרב 25-מ סופיטמ ,52.1" רטוקב עובצו  
      
061/521 תודימב תוגרדמ רדחב ןוילע הקעמ     06.02.0173

                    1.00 'פמוק .המישרב 45-מ סופיטמ ,מ"ס  
      
רעש ללוכ תוגרדמ םרגל תחתמ הריגס רדג     06.02.0174

                    9.00 .המישרב 55-מ סופיטמ ,חירב לוענמו ר"מ   
      
,מ"ס 017 הבוגב גגל הילעל יאנכט םלוס     06.02.0180

                    1.00 .המישרב 07-מ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 023 הבוגב גגל הילעל יאנכט םלוס     06.02.0190

                    1.00 .המישרב 17-מ סופיטמ 'חי   

20.60 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
009/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     009 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
                    1.00 .המישרב 57-מ סופיטמ ,גגל האיצי חתפ יוסיכ 'חי  06.02.0200

      
סופיטמ ,מ"ס 027/083 תודימב הדלפ גרוס     06.02.0210

                    1.00 .המישרב 08-מ 'חי   
      
מ"ס 55 קמועבו מ"מ 4 יבועב הדלפ תרגסמ     06.02.0220
םינוולוגמ םיטנמלאה לכ .ןולחה לכ ףקיהב      
פ"ע לכה .)LAR 5009( רוחש ןווגב םיעובצו      

                   35.00 .המישרב 08-מ סופיטמו לכירדאה תוינכות רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמ 20.60 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס          

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י נ ו ו ל ו ג מ  ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ  11.70 ק ר פ  ת ת       
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0400
)םיעובצו( םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
,2/1" רטוק ,תוגרבהב םירבוחמ ,םייומס וא      

                   50.00 םיחפס תוברל רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0410
)םיעובצו( םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
,4/3" רטוק ,תוגרבהב םירבוחמ ,םייומס וא      

                   15.00 םיחפס תוברל רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0420
)םיעובצו( םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
,1" רטוק ,תוגרבהב םירבוחמ ,םייומס וא      

                   50.00 םיחפס תוברל רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0440
םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
םיריהמ םירוביח י"ע וא תוגרבהב םירבוחמ      
תוברל ,2" רוניצה רטוק ,"PU KCIUQ" גוסמ      

                   30.00 םיחפס רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0460
)םיעובצו( םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
םירבחמב וא/ו ךותירב םירבוחמ םייומס וא      
רוניצה רטוק ,"PU KCIUQ" גוסמ םיריהמ      

                   25.00 םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,3" רטמ   
      
ירבעמ ,תויופעתסה ,תותשק/םינוולוגמ םיחפס     07.11.1000

                   10.00 3" רטוק ךותירב רוביח ,ןידכו רטוק 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םינוולוגמ הדלפ תורוניצ 11.70 כ"הס          

      
      
      
      

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
010/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     010 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ ל  ם י י ט ס ל פ  ת ו ר ו נ י צ  21.70 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ח ו  ם י ר ק       
      
םימל ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0110
רטוק ,ע"ש וא "לוגסקפ" תמגודכ םימחו םירק      
םייומס וא םייולג םינקתומ ,42 גרד ,מ"מ 61      

                  700.00 םיחפס תוברל,מ"מ 52 רטוק לעתמ רוניצ םע רטמ   
      
םימל ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0200
רטוק ,ע"ש וא "לוגסקפ" תמגודכ םימחו םירק      
יוסיכ םע עקרקב םיחנומ ,51 גרד ,מ"מ 05      
לוח תפיטע תוברל ,מ"ס 08 לש ילמינימ      

                  115.00 םיחפסו רטמ   
      
םימל ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0211
רטוק ,ע"ש וא "לוגסקפ" תמגודכ םימחו םירק      
יוסיכ םע עקרקב םיחנומ ,51 גרד ,מ"מ 36      
לוח תפיטע תוברל ,מ"ס 08 לש ילמינימ      

                   10.00 םיחפסו רטמ   
      
םימל ןליטובילופ וא בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0223
רטוק ,ע"ש וא "לוגסקפ" תמגודכ םימחו םירק      
יוסיכ םע עקרקב םיחנומ ,21 גרד ,מ"מ 09      
לוח תפיטע תוברל ,מ"ס 08 לש ילמינימ      

                   10.00 םיחפסו רטמ   
      
םירק  םימל םייטסלפ תורוניצל זילפמ םיקלחמ     07.12.0672
ןליטובילופ וא  בלוצמ  ןליתאילופמ  םימחו       
זגרא ךותב םלשומ  ןקתומ ,םיקקפ תוברל      
61רטוק ,דרפנב םלושמה םיאתמ סלגרביפ      

                   13.00 תואיצי 4 ,1"  גירבת מ"מ 'חי   
      
תורוניצל דוקיפ יזרב םע זילפמ םיקלחמ     07.12.0675
ןליתאילופמ םימחו םירק םימל םייטסלפ      
ןקתומ ,םיקקפ תוברל ןליטובילופ וא בלוצמ      
םלושמה םיאתמ סלגרביפ זגרא ךותב םלשומ      

                   10.00 תואיצי 3 ,4/3"  גירבת מ"מ 61 רטוק ,דרפנב 'חי   
      
תודימב )היזכרמ( םיקלחמל סלגרביפמ זגרא     07.12.0680

                    4.00 ריק ךותב םלשומ ןקתומ ,מ"ס 61/04/05 'חי   
      
,תודוקנ 61 דע )היזכרמ( םיקלחמל זגרא     07.12.0683
םלשומ ןקתומ ,מ"ס 61/6.38/56 תודימב      

                    4.00 ריק ךותב 'חי   
      
ןליפורפילופ תורוניצל םיגוסה לכמ םיחפס     07.12.1196
וא "תוילוח" תרצות ,PP-R "זיירפ לורילופ"      

                    5.00 מ"מ 36 רטוק ,ע"ש 'חי   
      
ןליפורפילופ תורוניצל םיגוסה לכמ םיחפס     07.12.1200
וא "תוילוח" תרצות ,PP-R "זיירפ לורילופ"      

                    5.00 מ"מ 09 רטוק ,ע"ש 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םימחו םירק םימל םייטסלפ תורוניצ 21.70 כ"הס          

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
 

011/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     011 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ ו ת ס ש  ,ם י ז ר ב  12.70 ק ר פ  ת ת       
ם י נ נ ס מ ו       
      

                    4.00 2/1"  רטוק תשוחנ תגוסגסמ ןג יזרב 'חי  07.21.0100
      

                    4.00 4/3"  רטוק תשוחנ תגוסגסמ ןג יזרב 'חי  07.21.0110
      
8/3"  רטוק זילפמ םילכ חידמל רוביח זרב     07.21.0170

                    4.00 /"3/8/" 3/4 'חי   
      
םייושע ,2/1" רטוק םיירודכ םיזרב     07.21.0400

                    6.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל זילפ/הזנורב 'חי   
      
םייושע ,4/3"  רטוק םיירודכ םיזרב     07.21.0410

                   12.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל זילפ/הזנורב 'חי   
      
זילפ/הזנורב םייושע ,1"  רטוק םיירודכ םיזרב     07.21.0420

                    8.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל 'חי   
      
םייושע ,1 2/1"  רטוק םיירודכ םיזרב     07.21.0440

                    1.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל זילפ/הזנורב 'חי   
      
זילפ/הזנורב םייושע ,2"  רטוק םיירודכ םיזרב     07.21.0450

                    2.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל 'חי   
      
םע הזנורב םייושע ,2"  רטוק רזוח לא ימותסש     07.21.0550

                    1.00 דרפנב םלושמה דרוקרה  אלל  הגרבהב רוביח 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םיננסמו םימותסש ,םיזרב 12.70 כ"הס          

      
ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ ל  ת ו ר ו נ י צ  13.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0430
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
רטוק ,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      
תוברל ,תוילמשח תופומ תוברל ,מ"מ 011      

                  110.00 םיחפס אלל ,םירבחמ רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0440
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
רטוק ,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      
תוברל ,תוילמשח תופומ תוברל ,מ"מ 061      

                   15.00 םיחפס אלל ,םירבחמ רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0500
    )E.P.D.H(  וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
םינקתומ ,מ"מ 011 רטוקב ע"ש וא "תיליבומ"      
,םירבחמ תוברל ,'מ 0.1 דע קמועב עקרקב      

                   70.00 םיחפס אלל רטמ   
      
      
      
      

13.70 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
012/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     012 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0510
    )E.P.D.H(  וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
םינקתומ ,מ"מ 061 רטוקב ע"ש וא "תיליבומ"      
,םירבחמ תוברל ,'מ 0.1 דע קמועב עקרקב      

                  100.00 םיחפס אלל רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םיזקנ תכרעמל תורוניצ 13.70 כ"הס          

      
ז ו ק י נ  ת ו ר ו נ י צ ל  ם י ח פ ס  33.70 ק ר פ  ת ת       
CVP ,ן ל י פ ו ר פ י ל ו פ  ,ן ל י ת א י ל ו פ מ       
      
,תויוז ,תויופעתסה :ןוגכ םינוש םיחפס     07.33.0040
תופיפצב .א.פ תרנצל תרוקיב ירזיבאו םירבעמ      
וא "תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג      

                  115.00 מ"מ 011 רטוק ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג" 'חי   
      
,תויוז ,תויופעתסה :ןוגכ םינוש םיחפס     07.33.0050
תופיפצב .א.פ תרנצל תרוקיב ירזיבאו םירבעמ      
וא "תוילוח" תמגוד )E.P.D.H( ההובג      

                   35.00 מ"מ 061 רטוק ע"ש וא "תיליבומ" וא "טירבג" 'חי   
      

                    1.00 4" רטוק C.V.P רורווא יעבוכ 'חי  07.33.1010

)זוכיר ףדל הרבעהל( CVP ,ןליפורפילופ ,ןליתאילופמ זוקינ תורוניצל םיחפס 33.70 כ"הס          

      
ת ו ל ע ת ו  ה פ צ ר  י מ ו ס ח מ  43.70 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ       
      
ןליתאילופמ מ"מ 011/002 הפצר ימוסחמ     07.34.0038
הסכמ םע )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      

                    4.00 קיטסלפ 'חי   
      
םע מ"מ 1 יבועב )הטסורינ( מ"בלפמ תשר ילס     07.34.0100
8"/4"  הפצר םוסחמב םינקתומ המרה תידי      

                    4.00 )דרפנב דדמנ םוסחמה( 'חי   
      
תעבט םע 4"/2" ןליפורפילופמ הפצר ימוסחמ     07.34.0200

                   12.00 זילפמ תשרו 'חי   
      
תמגוד 4"/2" ןליפורפילופמ תרוקיב תואספוק     07.34.0400

                   30.00 ע"ש וא "תוילוח" 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( זוקינ תולעתו הפצר ימוסחמ 43.70 כ"הס          

      
ה ח ד ה  י ל כ י מ  ,ת ו ל ס א  14.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ת ש מ ו       
      
םגד 'א גוס ןבל סרחמ תויולת םידלי תולסא     07.41.0085
םע ,ע"ש וא "הסרח" תמגוד "סדיק ןור 583"      
בשומ תוברל )דרפנב דדמנ( יומס החדה לכימ      

                    8.00 החדה לכימו 'חי   

14.70 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
013/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     013 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
'א גוס ןבל סרחמ היולת םיכנ תלסא - "שיגנ"     07.41.0170
ע"ש וא "הסרח" תמגוד "583 תקרב" םגד      
לכימ םע מ"ס 64 הבוגבו מ"ס 07 ךרואב      
בשומ תוברל ,)דרפנב דדמנ( יומס החדה      
לכו ע"ש וא "הסרפ" םגד חישק הסכמו      

                    4.00 םיקוזיחה 'חי   
      
ריק ךותב תמדקומ הנקתהל יומס החדה לכימ     07.41.0220
תמגוד היולת הלסאל ,)דרפנב דדמנ( םיקולב      
ןצחל תוברל ,ע"ש וא "ןואסלפ" וא "הסרח"      

                   12.00 'פמוק ןטס/לקינ  

)זוכיר ףדל הרבעהל( תונתשמו החדה ילכימ ,תולסא 14.70 כ"הס          

      
ת ו ר ע ק ו  ם י ר ו י כ  24.70 ק ר פ  ת ת       
      
תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ - "שיגנ"     07.42.0035
,ע"ש וא לגועמ "54 אפלא" םגד "הסרח"      
הבוגבו מ"ס 5.43 בחורב ,מ"ס 5.44 ךרואב      

                    4.00 מ"ס 71 'חי   
      
קבדומ 'א גוס ילבוא ןבל סרחמ הצחר רויכ     07.42.0110
וא "רפונ" םגד "הסרח" תמגוד חטשמל תחתמ      

                    8.00 ע"ש 'חי   
      
תודימב 'א גוס ןבל סרחמ חבטמ תורעק     07.42.0300

                    8.00 ע"ש וא "רוד לג" םגד ,מ"ס 04/06 'חי   
      
תודימב 'א גוס ןבל סרחמ חבטמ תורעק     07.42.0311

                    4.00 מ"ס 04/05 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורעקו םירויכ 24.70 כ"הס          

      
ת ו ל ל ו ס ו  ם י ז ר ב  54.70 ק ר פ  ת ת       
      
ט"קמ 2/1" רטוק ריקהמ מ"מ 001 ךפוש זרב     07.45.0010
תידי םע ע"ש וא "תמח" תמגוד 702003      

                    8.00 םלשומ ןקתומ ,םורכ רומיג ,תינומעפ 'חי   
      
ט"קמ 2/1" רטוק ריקהמ מ"מ 051 ךפוש זרב     07.45.0020
תידי םע ע"ש וא "תמח" תמגוד 802003      

                    4.00 םלשומ ןקתומ ,םורכ רומיג ,תינומעפ 'חי   
      
,העובק הרצק היפ םע ,הדימעב רויכל הללוס     07.45.0156
"תמח" תמגוד 135203 ט"קמ "אפלא" תרדסמ      
יזרב תוברל םלשומ ןקתומ ,םורכ רומיג ע"ש וא      

                    8.00 רזעה ירמוח לכו לינ 'חי   
      
      
      
      

54.70 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
014/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     014 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
הכורא היפ םע ,הדימעב חבטמ תרעקל הללוס     07.45.0175
365203 ט"קמ "אפלא" תרדסמ תבבותסמ      
ןקתומ ,םורכ רומיג ע"ש וא "תמח" תמגוד      

                    8.00 רזעה ירמוח לכו לינ יזרב תוברל ,םלשומ 'חי   
      
,שימג רוניצ ,ףלזמ םע תחלקמל ריק תללוס     07.45.0211
075023 ט"קמ "אפלא" תרדסמ תידיו הלתמ      
ןקתומ ,םורכ רומיג ,ע"ש וא "תמח" תמגוד      

                    4.00 םלשומ 'חי   
      
הכורא היפ םע רויכל הללוס - "שיגנ"     07.45.0401
ט"קמ ריקהמ הנקתהל קפרמ תידיו תבבותסמ      
,םורכ רומיג ,ע"ש וא "תמח" תמגוד 354103      

                    4.00 םלשומ ןקתומ 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תוללוסו םיזרב 54.70 כ"הס          

      
ם י מ ש ג  י מ  ז ו ק י נ  05.70 ק ר פ  ת ת       
      

                    8.00 בזרמה אצומב 4" רטוק הדלפ רוניצמ םייכרב 'חי  07.50.0040
      
האיצי םע הקיצי לזרבמ תוגגל םשג ימ טלוק     07.50.0200
םגד "HTIMS" תמגודכ 4" רטוק - תיכנא      

                    8.00 תשר תוברל ע"ש וא 0131 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םימשג ימ זוקינ 05.70 כ"הס          

      
ש א  י ו ב י כ ל  ד ו י צ ו  ת ו ד מ ע  09.70 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ה  ך ו ת ב       
      
ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     07.90.0012
,ריק לע  ןקתומה ,)דרפנב דדמנה( סלגרביפ      
2 ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב תוברל      
ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
םע ישומיש בר ,2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש      
שימג רוניצ םע ןולגלג ,1" ירודכ זרב ,2" דמצמ      
םימה וקל רוביח ,'מ 03 ךרואב 4/3" רטוק      

                    4.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,יוהיזל "שא" טולישו  

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןיינבה ךותב שא יוביכל דויצו תודמע 09.70 כ"הס          

      
ם י מ ח  ם י מ  י ד ו ד  19.70 ק ר פ  ת ת       
      
לייאמא יופיצ םע רטיל 06 םימח םימ ידוד     07.91.0010
לכ תוברל קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ      
םותסשו 4/3" רזוח לא םותסש ,םירזיבאה      
תמייק למשחו םימ תדוקנל רוביח ,ןוחטב      

                    2.00 םינש 3 לש תוירחא תפוקתו 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םימח םימ ידוד 19.70 כ"הס          
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015/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     015 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ד ו ד ( ת ו י ר ל ו ס  ת ו כ ר ע מ  29.70 ק ר פ  ת ת       
)ש מ ש       
      
דוד :תוללוכה ,חוטש גגל תוירלוס תוכרעמ     07.92.0020
םע ע"ש וא "ןגמורכ" תרצות ,רטיל 051 חפנב      
,קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ ליאמא יופיצ      
םע םיאתמ חטשב דחא שמש טלוק ,הדימעב      
לע דמעמ תוברל תומלשב ,יולק יסקופא יופיצ      
תומייק למשחו םימ תדוקנל רוביח ,חוטש גג      

                    1.00 'פמוק םינש 5 לש תוירחא תפוקתו  

)זוכיר ףדל הרבעהל( )שמש ידוד( תוירלוס תוכרעמ 29.70 כ"הס          

      
י מ ר ט ו ר ד י ה  ז ר ב  39.70 ק ר פ  ת ת       
      
תמירז תלבגהל( 4/3" רטוק ,ימרטורדיה זרב     07.93.0001

                    3.00 )םיחתור םימ 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( ימרטורדיה זרב 39.70 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( האורבת ינקתמ 70 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ב ע ו  ת ו ק י צ י ,ת ו ר י פ ח  10.80 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב       
      
וא םילכב םילבכ תלעת הביצח וא/ו הריפח     08.01.0010
,הריפח יולימ לוח יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב      
.המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
06 ללוכו דע בחורבו מ"ס 051 קמועב הלעתה      
תומכל םאתהב םירסייפס תנקתה ללוכ,מ"ס      
תנקתה תא ללוכ וניא איחמה .תורוניצה      

                   80.00 .דרפנב תטרופמ רשא תורוניצה רטמ   
      
קמועבו מ"ס 001 רטוקב ימורט הרקב את     08.01.0020
בותיכו ןקלוו תקיצימ הסכמ ללוכ מ"ס 051      
984 י"ת יפל 521B הסכמה אתה דועי      

                    6.00 .הכרדמב הנקתהל 'חי   
      
הסכמ תוברל "P" םגד קזב לש הרקב את     08.01.0030

                    1.00 .הכרדמב הנקתהל ינקת 'חי   
      
תרבח טרדנטס מ"ס 071X071 הרקב את     08.01.0040

                    1.00 .הכרדמב הנקתהל ינקת הסכמ תוברל למשח 'חי   
      
למשח תקולח חול רובע ימורט ןוטב תחמוג     08.01.0050
לש םינפ תודימבו מ"ס 01 לש ןפוד יבוע לעב      
מ"ס 04 :קמוע מ"ס 08 :בחור מ"ס 042 :הבוג      

                    1.00 'פמוק ןוגג םע  

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב תודובעו תוקיצי,תוריפח 10.80 כ"הס          
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016/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     016 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ד ו ק נ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
ךותב חיטה תחת היומס הנקתהב רואמ תדוקנ     08.02.0010
וא תיטסוקא הרקת וא תוריק וא תוקיצי      
ןורירמ וא ףכירמ תרנצ י"ע ט"הע הנקתה      
1RF-YX2N םילבכ םע הילאמ הבכ תינקת      
ךתחב םייזפ דח םילגעמ יפל תשרדנה תומכב      
למשחה חולמ םיווק .ר"ממ  5.1X3 ללוכו דע      
םינצחל ,תופעתסה תובית .םרז יקספמ לא      
ללוכ ,םישורדה רזעה ירמוח לכ ללוכ.'וכו      
,שורדה יפל  'וכו םיראומ םינצחל ,םיקיספמ      
םירזיבא טולישו חולב םיווקה רוביח ללוכ      

                  242.00 .ןימזמה י"ע עבקיי םירזיבא עבצ .םיווקו 'חי   
      
םילבכ םע תיזאפ תלת ךא ל"נכ רואמ תדוקנ     08.02.0020

                    5.00 ר"ממ 5.1X5 ללוכו דע ךתחב 'חי   
      
חיטה תחת וא לע עקת-יתב ךא ל"נכ תודוקנ     08.02.0030
יזפ-תלת וא/ ו יזפ-דח לגעמב שרדנכ הבוגב      
ללוכו דע ךתחב 1RF-YX2N םילבכ םע      
    5.2X3  הנדדמת עקת יתב תואספוק ,ר"ממ  

                   76.00 .דרפנב 'חי   
      
םילבכ םע תיזאפ תלת ךא ל"נכ תודוקנ     08.02.0040
    1RF-YX2N 5.2 ללוכו דע ךתחבX5 ר"ממ,  

                    2.00 .דרפנב הנדדמת עקת יתב תואספוק 'חי   
      
םילבכ ללוכ ילמשח םימ דוד תדוקנ     08.02.0050
    1RF-YX2N 6 ללוכו דע ךתחבX5 ללוכ ר"ממ  
ןוחטב קספמו ןומיס תרונמו םרז קספמ      
תמגדוכ םייתעשל ןמז דמ תוברל ןיירושמ      
ע"ש וא NO DOD" םגד "ןוא זוע" תרצות      

                    4.00 .רשואמ 'חי   
      
לגעמב ךא ,)020 ףיעסב ראותמכ( ל"נכ הדוקנ     08.02.0060
לש הצק תודיחי וא/ו לצופמ ןגזמ רובע דרפנ      
עקש וא A52X2 ןוחטב .ז.מ ללוכ יזפ דח א"מ      
ללוכו דע ךתחב ךא ,ל"נכ לבכ םע םיאתמ      
    5.2X3 היהשה םע ענתמ עקש ללוכו ר"ממ  

                   12.00 .תועש עבראל 'חי   
      
ןוחטב ז.מ ללוכ תיזאפ תלת ךא ל"נכ הדוקנ     08.02.0070

                    8.00 .ר"ממ 4X5 ללוכו דע ךתחב לבכו A52X4 'חי   
      
רוניצ ללוכה  א"מ תכרעמל טטסומרט תדוקנ     08.02.0080

                   20.00 .ינקת הכישמ טוחו מ"מ 52 'חי   
      
6 לבכו מ"מ 52 רוניצ תללוכה ןוחטיב תדוקנ     08.02.0090

                   20.00 .רוזש םידיג 'חי   
      
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
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017/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     017 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
)ףוסמ( בשחמ וא/ו ןופלט תרושקת תדוקנ     08.02.0100
סופיטמ לבכ םע טרפמבו תינכותב ראותמכ      
    7TAC מ"מ 52 רוניצ ,ינקת םןו]לט לבכ וא  
- הרקתה ללחל היילע ןכו הדמעל דעו תזכרמ      

                   24.00 .דרפנב ודדמי הצק ירזיבא 'חי   
      
םע טרפמבו תינכותב ראותמכ היזיוולט תדוקנ     08.02.0110
דעו ריממהמ מ"מ 52 רוניצ ינקת היזיוולט לבכ      
רזיבא ללוכ הרקתה ללחל היילע ןכו הדמעל      

                    8.00 םיאתמ 'חי   
      
םע ןשעו שא יולג וא/ו הזירכל ךא ,ל"נכ הדוקנ     08.02.0120

                  132.00 .הדוקנל דעו תזכרמ ינקת שא יולג לבכ 'חי   
      
םוקרטניא וא/ו ןוחטב תכרעמל ךא ל"נכ הדוקנ     08.02.0130
52 רוניצ תללוכה הסינכ תרקב וא/ו ס"מט וא/ו      
תזכרהמ 7TAC לבכו ינקת הכישמ טוח,מ"מ      

                    4.00 .הדמעל דעו 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תודוקנ 20.80 כ"הס          

      
ם י ל י ב ו מ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
)ןורירמ - ףכירמ( חישק וא/ו ףיפכ יטסלפ רונצ     08.03.0010

                   10.00 מ"מ 52  רטוקב "נפ" קילד יתלב רטמ   
      
)ןורירמ -  ףכירמ( חישק וא/ו ףיפכ יטסלפ רונצ     08.03.0020

                   10.00 מ"מ 92 רטוקב "נפ" קילד יתלב רטמ   
      
)ןורירמ -  ףכירמ( חישק וא/ו ףיפכ יטסלפ רונצ     08.03.0030

                   10.00 מ"מ 23 רטוקב "נפ" קילד יתלב רטמ   
      
)ןורירמ - ףכירמ( חישק וא/ו ףיפכ יטסלפ רונצ     08.03.0040

                   10.00 מ"מ 05 רטוקב "נפ" קילד יתלב רטמ   
      
522 רטוקב יתבכש וד ירושרש יטסלפ רונצ     08.03.0050
טוח ללוכ .9154 י"ת יפל " הרבוק" םגד מ"מ      

                    5.00 .מ"מ 8 ינקת הכישמ רטמ   
      
061 רטוקב יתבכש וד ירושרש יטסלפ רונצ     08.03.0060
טוח ללוכ .9154 י"ת יפל " הרבוק" םגד מ"מ      

                   40.00 .מ"מ 8 ינקת הכישמ רטמ   
      
011 רטוקב יתבכש וד ירושרש יטסלפ רונצ     08.03.0070
טוח ללוכ .9154 י"ת יפל " הרבוק" םגד מ"מ      

                   10.00 .מ"מ 8 ינקת הכישמ רטמ   
      
מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש יטסלפ רונצ     08.03.0080
טוח ללוכ .9154 י"ת יפל " הרבוק" םגד      

                  200.00 .מ"מ 8 ינקת הכישמ רטמ   

30.80 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
018/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     018 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
טוח ללוכ מ"מ 05 רטוקב 5.31 ע"קי רונצ     08.03.0090

                  120.00 .מ"מ 8 ינקת הכישמ רטמ   
      
גרד ץחל 235 י"ת ןקת יפל( חישק יטסלפ רונצ     08.03.0100
הכישמ טוח ללוכ .)8"( מ"מ 522 רטוקב )01      

                    5.00 .מ"מ 8 יבועב ינקת רטמ   
      
גרד ץחל 235 י"ת ןקת יפל( חישק יטסלפ רונצ     08.03.0110
הכישמ טוח ללוכ .)6"( מ"מ 061 רטוקב )01      

                    5.00 .מ"מ 8 יבועב ינקת רטמ   
      
םח ץבאב ןוולוגמ לזרב יטוחמ תשר תלעת     08.03.0120
מ"מ 58X004 תודימב םילבכל מ"מ 5 רטוקב      
םירבחמ ,הרקתל וא ריקל םיקוזיח תוברל      

                    5.00 .םיירוקמ םיביכרמהו םירזיבאה לכ - םילתמו רטמ   
      
לזרב יליפורפמ יושע ,למשח ילבכל םלוס     08.03.0130
דע היהי םלוסה בחור "הקטא" םגד םינוולוגמ      
קוזחה יעצמא לכ תא לולכי אוהו ,מ"ס 06      
,םיספיליפ ,םיגרב ללוכ ,םישורדה רובחהו      
לע חפמ הסכמ ללוכו 'וכו גירבת םע ןווכ תוטומ      

                   20.00 'מ ינש הבוגל רטמ   
      
דע תודימב הסכמ םע ,CVP -מ םילבכ תלעת     08.03.0140
י"ע עבקייש ןווגב הלעת .מ"מ 06X06 ללוכו      
יקיזחמ ,ךותיח ,תוניפ דוביע ללוכ ,ןימזמה      

                    5.00 .'וכו תויפוס ,תוניפ ,םילבכ רטמ   
      
דע תודימב הסכמ םע ,CVP -מ םילבכ תלעת     08.03.0150
י"ע עבקייש ןווגב הלעת .מ"מ 021X06 ללוכו      
יקיזחמ ,ךותיח,תוניפ דוביע ללוכ ,ןימזמה      

                    5.00 .'וכו תויפוס ,תוניפ ,םילבכ רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םיליבומ 30.80 כ"הס          

      
ם י כ י ל ו מ  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
CVP דודיב םע וא רוזש יולג תשוחנ ךילומ     08.04.0010
ללוכו דע ךתחב ,רוניצב לחשומ ,דיחא ריחמב      

                  200.00 .ר"ממ 01 רטמ   
      
CVP דודיב םע וא רוזש יולג תשוחנ ךילומ     08.04.0020
ללוכו דע ךתחב ,רוניצב לחשומ ,דיחא ריחמב      

                   50.00 .ר"ממ 61 רטמ   
      
CVP דודיב םע וא רוזש יולג תשוחנ ךילומ     08.04.0030

                   10.00 .ר"ממ 52 ךתחב ,רוניצב לחשומ ,דיחא ריחמב רטמ   
      
      
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
019/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     019 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
CVP דודיב םע וא רוזש יולג תשוחנ ךילומ     08.04.0040
,הריפחב חנומ וא רוניצב לחשומ ,דיחא ריחמב      

                   10.00 .ר"ממ 53 ךתחב רטמ   
      
חנומ וא רוניצב לחשומ 1RF-YX2N לבכ     08.04.0050

                    5.00 .ר"ממ 5.1X3  ךתחב הלעתב רטמ   
      
חנומ וא רוניצב לחשומ 1RF-YX2N לבכ     08.04.0060

                    5.00 .ר"ממ 5.1X5  ךתחב הלעתב רטמ   
      
חנומ וא רוניצב לחשומ 1RF-YX2N לבכ     08.04.0070

                    5.00 .ר"ממ 5.2X3  ךתחב הלעתב רטמ   
      
חנומ וא רוניצב לחשומ 1RF-YX2N לבכ     08.04.0080

                    5.00 .ר"ממ 5.2X5  ךתחב הלעתב רטמ   
      
חנומ וא רוניצב לחשומ 1RF-YX2N לבכ     08.04.0090

                    5.00 .ר"ממ 4X5  ךתחב הלעתב רטמ   
      
חנומ וא רוניצב לחשומ 1RF-YX2N לבכ     08.04.0100

                    5.00 .ר"ממ 6X 5  ךתחב הלעתב רטמ   
      
חנומ וא רוניצב לחשומ 1RF-YX2N לבכ     08.04.0110

                  100.00 .ר"ממ 01X 5  ךתחב הלעתב רטמ   
      
חנומ וא רוניצב לחשומ 1RF-YX2N לבכ     08.04.0120

.ר"ממ 61X 5  ךתחב הלעתב רטמ                           
      
חנומ וא רוניצב לחשומ 1RF-YX2N לבכ     08.04.0130

                   20.00 .ר"ממ CVP uC+53X4 61  ךתחב הלעתב רטמ   
      
לחשומ 09E-081EF-XHXHN שא ןיסח לבכ     08.04.0140

                    5.00 .ר"ממ 5.1x5 ךתחב הלעתב חנומ וא רוניצב רטמ   
      

                   60.00 7TAC סופיטמ תרושקת לבכ  רטמ  08.04.0150
      
הנקתהל םימ ענומ ל'ג םע גוז 02 קזב לבכ     08.04.0160

                   60.00 תינוציח רטמ   
      

                    5.00 גוז 02 קזב לבכ רטמ  08.04.0170
      

                    5.00 גוז 4 קזב לבכ רטמ  08.04.0180

)זוכיר ףדל הרבעהל( םיכילומ 40.80 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
וא "סיווג" וא "וני'ציטב" תרצותמ םירזיבאה לכ      
.ףיעסב תרחא ןייוצ םא אלא "וקסינ"      
      

50.80 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
020/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     020 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
ט"הע ,ןצחל ,ףילחמ ,לופכ ,ליגר רואמ קספמ     08.05.0020

                    2.00 .ט"הת וא/ו 'חי   
      

                    2.00 םימ ןגומ ךא ל"נכ רואמ קספמ 'חי  08.05.0030
      

                    2.00 .ט"הת וא/ו ט"הע שלושמ רואמ קספמ 'חי  08.05.0040
      
וא/ו ,ט"הע ,הקראה םע 'א 61 עקת תיב     08.05.0050

                    2.00 .ט"הת 'חי   
      

                   31.00 .םימ ןגומ ט"הת ,הקראה םע 'א 61 עקת תיב 'חי  08.05.0060
      
וא ט"הע םייזפ דח ק"ח 2 הליכמה הספוק     08.05.0070

                   26.00 .ט"הת 'חי   
      
םימ ינגומ םייזפ דח ק"ח 2 הליכמה הספוק     08.05.0080

                    2.00 .ט"הת וא ט"הע 'חי   
      
ללוכ EEC םיניפ 3 ,יזאפ דח 'א 61 עקת תיב     08.05.0090

                    4.00 .םאות עקת 'חי   
      
EEC םיניפ 5 ,יזאפ תלת 'א 23 עקת תיב     08.05.0100

                    2.00 .םאות עקת ללוכ 'חי   
      
תרצותמ 71D םגד הספוקב הדובע תדמע     08.05.0110
תרצותמ "XOBAMIC" םגד וא "טסלפ א.ד.ע"      
    "NOMIS" תרצותמ "סיפואוקסינ" םגד וא  
ב A61X3 .ת.ב העברא *  :תללוכה "וקסינ"      
    54 סופיטמ םיבשחמ ת.ב ינש * ןבל עבצב  
    54-JR *ינש וא "ילארשי" ןופלט ת.ב ינש  

                   12.00 םימתסמ 'חי   
      
תרצותמ 41D םגד הספוקב הדובע תדמע     08.05.0120
תרצותמ "XOBAMIC" םגד וא "טסלפ א.ד.ע"      
    "NOMIS" תרצותמ "סיפואוקסינ" םגד וא  
54 ב A61X3 .ת.ב העברא תללוכה "וקסינ"      

                    4.00 ןבל עבצב 'חי   
      
הנבמב A52X4 דע יזאפ תלת םרז קספמ     08.05.0130

                    8.00 .PI-56 לופכ דודיבו םוטא ןיירושמ יטסלפ 'חי   
      
JR-54  עקת יתב ינש תללוכה הספוק     08.05.0140

                    4.00 ט"הת וא/ו ט"הע הנקתהל 'חי   
      

                    8.00 היזיוולט עקת ת.ב תללוכה הספוק 'חי  08.05.0150
      
      
      
      
      

50.80 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
021/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     021 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
ןצחל ללוכ ריחמה םוריח תקספה ןצחל תדוקנ     08.05.0160
תכתמ תספוקב יתמוק וד םוריח תקספה      
הריבש שיטפו תיכוכז הסכמ םע םודא העובצ      
5.1X3 לבכב וקה ללוכ ,הלעפהל ןצחלו      

                    4.00 .ףכירמ רוניצב ןקתומה ר"ממ 081EF HXHN 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבא 50.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
,רוביחו הנקתה ללוכ ףיעסה ריחמ .1 :תורעה      
הקירפ ,חוטיב רתאל .ת.ג קפסמ    הלבוה      
יפוגב לופיט ,הנבמל הסנכה ,הנסחא,הניעטו      
,םקורפ ללוכ( םימוגפ הרואת      
קפסל בושו ךולה םתלבוה,םתקידב      
תוירחא תלבקו )שדחמ םרוביחו םתנקתהו      
לכ .2 .) קפסה תוירחא דגנכ( הרואת יפוג לע      
תושירדבו םיאנתב ודמעי הרואתה יפוג      
טרפמה   לש 80 קרפב תועיפומ רשא תוינכטה      
ןווג .3 .הנורחאה ותרודהמב ידרשמניבה      
.תרחא     ןייוצ םא אלא K0004 היהי תורונה      
םינקת ןוכמ רושיא ילעב ויהי הרואתה יפוג .4      
ילעב הרואת יפוג ורשואי אל .האלמ הקידבו       
לכ .תויקלח תוקידב וא/ו דבלב "אוביי רושיא"      
.לכירדאה רושיא םיבייח הרואתה יפוג      
      
:םינפ תרואת יפוג      
      
,מ"ס 06X06 לדוגב יעוביר דל תרואת ףוג     08.06.0030
מ םינטק םיילושב תיפקיה תכתמ תרגסמ ללוכ      
תטישל םיאתמ LAR 6109 ןבל ןווגב מ"מ 01      
יצח הגרדמ ללוכ ,"ןייל ןייפ " גוסמ הילת      
,W23 לש קפסהב ,ףוגה ףקיהב העוקש      
דל לנאפ" םגד תמגודכ muL0553 רוא תקופת      

                   76.00 ."שעג" תרצותמ "80 'חי   
      
51 -כ לש רטוקב ,עוקשו לוגע דל תרואת ףוג     08.06.0040
תללוכ הלוגע תיפקיה תכתמ תרגסמ ללוכ,מ"ס      
6109 ןבל ןווגב,מ"מ 5-כ לש םיילמינימ םיילוש      
    LAR לש קפסה ,תיכוכז יוסיכ םע W61,  
םגד תמגודכ muL8441 רוא תקופת      

                   72.00 ."םיסדנהמ דע-רוא" תרצותמ "דל טייליסקמ" 'חי   
      
דומצ ,56PI םימ ןגומ לוגע דל תרואת ףוג     08.06.0050
01-כ לש הבוגבו מ"ס 52-כ רטוקב ,הרקתל      
רופא ןווגב תכתמ תרגסממ יושע,מ"ס      
,W61 לש קפס,לכירדאה תריחבל רוחש\ההכ      
סוקסיד" םגד תמגודכ muL0061 רוא תקופת      

                   23.00 ."הרואת שעג" תרצותמ "דל 'חי   
      

60.80 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
022/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     022 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
דל תרונ םע יריאניל ינבלמ דל תרואת ףוג     08.06.0060
םגד muL000,2 רוא תקופתו W42 קפסהב      

                    4.00 "הרואת שעג" תרצותמ "0013" דל ספ" 'חי   
      

                    2.00 .ח"ש 005 לש דוסי ריחמב ת.ג 'חי  08.06.0070
      

                    2.00 .ח"ש 000,1 לש דוסי ריחמב ת.ג 'חי  08.06.0080
      
םוריח תרואת יפוג      
      
לש תוצובק שולש( DEL תורונ םע םורח .ת.ג     08.06.0100
תורונ תלעפה תודיחי יתש א"כ םידל 02      
רחא וא "האיצי" טלש תוברל )ע"ש עבראל      
תרצות "LE-226" םגדמ ,ךרוצה תדימב      

                   11.00 .רשואמ ע"ש וא "טיילורטקלא" 'חי   
      
LE-127 םגד םימ ןגומ ךא ל"נכ םורח .ת.ג     08.06.0110

                    1.00 .רשואמ ע"ש וא "טיילורטקלא" תרצות 'חי   
      
2 לעב "רותפכ" יתילכת דח םוריח תרואת ףוג     08.06.0120
רוא תקופתו W3 קפסהב DEL תורונ      
    muL072 236" םגד תמגודכ-LE" תרצותמ  

                   24.00 .רשואמ ע"ש וא "טיילורטקלא" 'חי   
      
LE-517 םגד םימ ןגומ ךא ל"נכ םורח .ת.ג     08.06.0130

                   10.00 .רשואמ ע"ש וא "טיילורטקלא" תרצות 'חי   
      
ץוח תרואת יפוג      
      
םימ ןגומ - ץוח תוריקל םיאתמ דל תרואת ףוג     08.06.0150
    56-PI לע תידיצ יולת תירודכ יצח הרוצתב  
רוחש\רופא\ןבל ןווגב םוינימולא ףוגה .ריקה      
טנוברקילופ יוסיכ ללוכו לכירדאה תריחבל      
רוא תקופתבו W41 קפסהב יבלח ןותחת      
    muL0041 תמגודכ "MEMI תרבח לש  

                   20.00 ."הרואת ןרוא" אוביב "ARES" 'חי   
      
הלוגרפ תורוקב הנקתהל דל תרואת ףוג     08.06.0160
רדיניליצ תרוצתב PI-56 םימ ןגומ - תיתכתמ      
תקופתבו W04 קפסהב תידדצ דח הראה םע      
תרצותמ "ןלוג" תמגודכ muL0523 רוא      

                   15.00 ."שעג" 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוג 60.80 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש ו  ת ו ק ר א ה  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיליבומ וא/ו םילבכל רבעמ יחתפ םוטיא     08.07.0010
S.B.K תויקש תמגודכ שא ינפב דימע רמוחב      

                    2.00 .רשואמ ע"ש וא ר"מ   

70.80 קרפ תתב הרבעהל        
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023/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     023 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
תולעת ,חפמ םילבכ תולעתל הקראה תדוקנ     08.07.0020
'וכו ןופלט ןורא ,תכמנומ הרקת ,ריוא גוזימ      
תויקסיד ,תויקסיד ןבלוגמ 4/1" גרוב ללוכ      
תעיבצ ,קראומה ףוגב רוח החידק ,תויציפק      
תשוחנ טוחל לבכ לענו םודא עבצב גרוב שאר      
דדמנ תשוחנ ךילומ .ר"ממ 01 דע רוזש יולג      

                   50.00 .דרפנב 'חי   
      
יפל רזוע יאלמשח לש י'גרב הדובע תועש     08.07.0030

                   50.00 .חקפמה רושיאב ןמויב םושיר ע"ש   
      
יפל ךמסומ יאלמשח לש י'גרב הדובע תועש     08.07.0040

                   50.00 .חקפמה רושיאב ןמויב םושיר ע"ש   
      
תדורטקלא ללוכ הנבמל דוסי תקראה עוציב     08.07.0050
םירזיבאה תודובעה לכ ללוכ,'וכו רושיג תעבט      
תקראה תונקתו תינכותה יפל לכה םירמוחהו      
ןוולגמ לזרב טומ קר אל ךא תוברל .'פמוק דוסי      
X 03 4 ךתחב חוטש לזרב וא מ"מ 01 רטוקב      
רבוחמו וכרוא לכל היצקורוטסנוקב ןומט מ"מ      

                    1.00 'פמוק ךותיר תועצמאב הנבמה רושיג תעבטל  
      
תיטילורטלא תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.07.0060
½" םיגרב 04 ללוכ מ"מ 01X06 ךתחב      
ללוכ ,ריקל םידדבמ יבג לע ןקתומ ,םינבלוגמ      
מ"ס 051 ךרואב ,םאות טולישו ןגמ יוסיכ      
ןומט לזרב ספ תועצמאב רישיה ורוביח תוברל      
תדורטקלא לא מ"מ 4x03 ךתחב ןוטבב      

                    1.00 .דוסי תקראה 'חי   
      

                    4.00 מ"מ 6X06 תודימב ךא ,ל"נכ 'חי  08.07.0070
      
ןיב לולכיש ןקתמה רפס לש םיקתוע 4 תנכה     08.07.0080
תוספדומ עצובש יפכ תוינכות רתיה      
ןקתוהש דויצה לכ לש םיגולטק ,תובשחוממו      
,תירבעב הקוזחתו הלעפה תוארוה ,ןקתמב      
דויצה לכ לש תוירחא תודועת ,הקידב תודועת      
לש ןופלטה ירפסמו תובותכ ,תומש ,קפוסש      

                    1.00 .'וכו ןקתמב ןקתוהש דויצה יקפס 'חי   
      
תודימב 1" יבועב ץעמ הטלפ יושע ,ןופלט ןורא     08.07.0090
הקראה ספ ,1N וקסינ ת.בו מ"ס 52/012/021      
2 כ ג"ע ןקתומ מ"ס 02 ךרואב מ"מ 5/05      

                    1.00 'פמוק ."קזב" םגד "חירב בר" לוענמ םע םידדבמ  
      
רואדת תרצות דדוקמ בלושמ הסינכ םוקרטניא     08.07.0100

                    1.00 .רשואמ ע"ש וא תינוציח הנקתהל  cd 005 'חי   
      
      
      

70.80 קרפ תתב הרבעהל        
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024/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     024 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
תרשואמ המדא תודיער דגנכ הארתהל תכרעמ     08.07.0110
תוברל IQE תרבח תרצותמ ךוניחה דרשמ י"ע      
לש הזירכה 'עמל היצרגטניאו רוביח עוציב      

                    1.00 הנבמה 'חי   
      
גג לע הנקתהל +ןדיע ירודיש תטילקל הנטנא     08.07.0120

                    1.00 'פמוק ."יביסאפ" סופיטמ הנבמה  

)זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו תוקראה 70.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
י"ת ןקת ות יפ לע ועצובי תוחולה.1 :תורעה      
יפל תוחול רצייל ךמסומה ןרצי ידי לע ,93416      
יפ לע ןקת ותב ונמוסי תוחולה .2 .ל"נה ןקתה      
וללכי ) B.C ( םיתמאמה לכ לכ .3 .ל"נה ןקתה      
הקספה לילס ?     רזע יעגמ העברא ?     :      
םינעגמה .4 .דמצמ תידי ?     .הדובע לילסו      
וננכותוי תוחולה .5  .רזע יעגמ השולש וללכי      
אלא AK52 לש רצק .םרזו האלמ תויביטקלסל      
תוחולה ירזיבא לכ .6  .תרחא רמאנ םא      
.למשח תוחול קרפב טרפמב ןיוצמל םאתהב      
      
הז זרכמב תוחולה לכל ןוכנ ליעל םושרה לכ      
      
לויכ םע A061x3 יטמוטוא קפסה קתנמ     08.08.0030

                    2.00 .AK52 קותינ רשוכ )A001 - A08( 'חי   
      
- A04( לויכ םע A04x3 יטמוטוא קפסה קתנמ     08.08.0040

                    7.00 .AK52 קותינ רשוכ )A23 'חי   
      
-A61( לויכ םע A61x3 יטמוטוא קפסה קתנמ     08.08.0050

                    2.00 .AK52 קותינ רשוכ )A01 'חי   
      

                   13.00 A4-A5.2( A4( ללוכו דע יטנגמ ומרט ענתמ 'חי  08.08.0060
      

                   26.00 AK01 קותינ רשוכ - C םגד  A04X3 דע ז"אמ 'חי  08.08.0070
      

                  136.00 AK01 קותינ רשוכ  - C םגד A52X1 דע ז"אמ 'חי  08.08.0080
      

                    4.00 AK01 קותינ רשוכ  - C םגד A52X2 דע ז"אמ 'חי  08.08.0090
      

                   12.00 A םגד Am03 A52x2 תחפ רסממ 'חי  08.08.0100
      

                   23.00 A םגד Am03 A04x4 תחפ רסממ 'חי  08.08.0110
      
רזע עגמ ללוכ P4/Ak51 רתי חתמ ןגמ     08.08.0120

                    1.00 .הלקתל 'חי   
      
      

80.80 קרפ תתב הרבעהל        
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025/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     025 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
תוינכות יתש יעובש ימוי ילטיגיד דוקיפ ןועש     08.08.0130

                    1.00 .תועש 84 ל ינכמ יוביג םע 'חי   
      

                    1.00 A61X1 דחא עגמ דעצ רסממ 'חי  08.08.0140
      

                    1.00 3CA Wk5.7 ןעגמ 'חי  08.08.0150
      
םרז טלוו 42 וא/ו טלוו 032 דוקיפ רסממ     08.08.0160

                    1.00 .רזע יעגמ 4 םע ןיפוליח םרז/רישי 'חי   
      

                    3.00 רפמא5/001 דע םרז הנשמ 'חי  08.08.0170
      
ללכושמ היגרנא תרקב ללוכ ילטיגיד דדומ בר     08.08.0180
SR תרושקת ,תונכתל םירסממ ,תוגוצת םע      
    584/224/232SR תרצות CETAS םגד  

                    1.00 PI /PCT טנרטניא תרושקת ללוכ E031MP 'חי   
      

                   18.00 V032  מ"מ DELITLUM 22 ןומיס תרונמ 'חי  08.08.0190
      

                    1.00 םיבצמ 3 דוקיפ ררוב 'חי  08.08.0200
      
ללוכ מ"מ 22 רטוק לעננ הירטפ םוריח ןצחל     08.08.0210

                    4.00 ןצחלל ןגמ 'חי   
      

                    5.00 יתמוק תלת ןצחל 'חי  08.08.0220
      
תכרעמ רובע B655 OSI-21 ץצוח רסממ     08.08.0230

                    1.00 הקספה ילילס 'חי   
      
ילילס תכרעמ רובע B655 OSI-4 ץצוח רסממ     08.08.0240

                    4.00 הקספה 'חי   
      
םע םיינשמו םיישאר למשח תוחול הנבמ     08.08.0250
A061 הריבצ יספ :לולכי חולה םילנפו תותלד      
תותשק תוטשפתה תעינמל םידדובמ      
םע טווחי )ללוכ( A001 לעמ דויצ ,תוילמשח      
,טוליש ,הקראהו ספא יספ ,השימג תשוחנ      
קודב חולה תמלשהל שורדה לכו רזע ירמוח      
םינפ חטש פ"ע דדמנ חולה .הריסמל ןכומו      

                   12.00 .ר"מב ר"מ   
      
םימ ןגומ ישאר קספמ למשח חול הנבמ     08.08.0260
    ROODTUO 56PI םילנפו תותלד ,ןוגג םע  
םידדובמ A061 הריבצ יספ :לולכי חולה      
דויצ ,תוילמשח תותשק תוטשפתה תעינמל      
,השימג תשוחנ םע טווחי )ללוכ( A001 לעמ      
לכו רזע ירמוח ,טוליש ,הקראהו ספא יספ      
.הריסמל ןכומו קודב חולה תמלשהל שורדה      

                    0.40 .ר"מב םינפ חטש פ"ע דדמנ חולה ר"מ   
      

80.80 קרפ תתב הרבעהל        
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026/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     026 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
ללוכה הפוקש תלד םע חפ הנבמב םיאבכ חול     08.08.0270
למשח תרבח םרז קספמ .1 :ןלהל טרופמכ      
.3  םורח תזירכ תכרעמ ןופורקימ .2  ישאר      

                    4.00 'פמוק שא יוביכו יוליג תכרעמל הרקבו דוקיפ חול  

)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 80.80 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תודובע 80 כ"הס          

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
:הרעה      
תשר תוניפ ללוכ חיטה תודובע ריחמ      
תיכנאו תיקפוא הניפ לכב )MPX( תונוולוגמ      
.דרפנב םרובעב םלושי אלו תימינפו תינוציח      
      
םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתשב םינפ חיט     09.01.0010
תוריקב םיירושימ םיחטש ג"ע דבל רמג      

                1,060.00 .תוגרדמ יכלהמ תיתחתבו תורקתו ר"מ   
      
הצברה תבכש תוברל תובכש יתשב ץוח חיט     09.01.0020
תינוניב ןועריג תמרב ילרנימ חיט רמגו      
תוברל לכירדאה תריחבל םינוש םינווג 3-בו      
.ןרציה יטרפמב תויחנהל םאתהב חטשה תנכה      

                  140.00 (STC1,2,3) ר"מ   
      
ג"ע טנמצב הרישע תרשיימ חיט תבכש     09.01.0030
יופיח רמגל םידעוימה םירוזאב הנבמה תותיזח      

                  790.00 .דרפנב דדמנה LPH ר"מ   
      
,תובכש יתשב גגה תוקעמ בג לע יטנמצ חיט     09.01.0040

                  170.00 .דבל רמגו הצברה תבכש תוברל ר"מ   
      
וא "תימרכ" 'בח תרצות 136 ראגב טכילש     09.01.0050
םושיי רחאל ףויש תוברל תובכש יתשב ע"ש      
העיבצל ןכומ םלשומ רמגל דע לכה .הבכש לכ      

                  180.00 .מ"ממב .ןרציה יטרפמב ראותמכ ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 10.90 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 90 כ"הס          
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027/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     027 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

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 )1      
הדרפהה יליפורפ ,םיפסה לכ תא םג םיללוכ      
ישגדה ךרואל םיליפורפ ,)םיפוציר ןיב רבעמב(      
םהינימל רמגה יליפורפו םיתורשב הקימרק      
יטרפו תויחנה יפל( םוינימולא וא/ו הטסורינמ      
י"ע םיקוושמה םייכנאו םיייקפוא ,)לכירדאה      
תשירד יפל לכה ,ע"ש וא "םייופיצ-לייא"      
.לכירדאה      
      
דוסי ריחמ ןייוצ םהיבגלש םייופיחו םיפוציר )2      
.קפסה לצא תורישי ןימזמה י"ע ורחבי      
      
יאשר לכירדאה יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע )3      
יופיח / ףוציר רמוח לש הקפסא לע ול תורוהל      
דוסיה ריחמ תרגסמב םיוסמ םגדו ןרצימ      
.לכירדאל קפסה ןיב עבקייש      
      
הדובעה םותב יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע )4      
- חקפמה הרוי וילע םוקמב ןימזמל ורסמי      
גוס לכמ תירוקמה םתזיראב תומותח תוברזר      
/הקימרק יחירא :ןוגכ( טקיורפב עצובש רימגת      
תויומכהמ %3 רועישב )'וכו ןלצרופ טינרג      
תפסונ הרומת לכ אלל תאזו לעופב ועצובש      
.ותעצה יולימ תעב ךכב בשחתהל ןלבקה לעו      
      
תוברל 'ב גוס ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0010
ק"מל טנמצ ג"ק 002 תומכב בצוימ לוח יולימ      
CVP ןוילע רמגל הנכהכ תוגופ אלל ,לוח      

                  250.00 .דרפנב דדמנה ר"מ   
      
תרצותמ מ"מ 3.3 יבועב C.V.P ילילגב ףוציר     10.01.0012
םע ,לכירדא 'כתב ארקמב טרופמה פ"ע םגדו      
,9R הקלחה תגרד ,ילרגטניא ןותחת גופס      
תנכה תוברל .לכירדאה תריחבל םינווגב      
ןקת ותל םאות לכה .לטכפש ינוקיתו חטשה      

                  250.00 )4-1CVP( .ךוניח ינבמ ףוצירל ר"מ   
      
תריחבל ןווגב ,היצנימל FDM ילופיש     10.01.0013

                  105.00 .CVP יפוציר ףקיהב ,לכירדאה רטמ   
      
ג"ע תחנומ ל"כשמ טרפמ פ"ע ביצלפ תבכש     10.01.0020

                  130.00 .יטסוקא דודיב ךרוצל תומוק ןיב ןוטבה תורקת ר"מ   
      
      
      
      
      

10.01 קרפ תתב הרבעהל        
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028/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     028 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0023
רסונמ ,)YDOB LLUF( אלמ ףוג ,01R ,מ"ס      
רופא ןווגב קלח םקרמב הרוטסקט ,רזייל      
ארקמב טרופמה פ"ע םגדמ ,ריהב 'זב וא ריהב      
002 תומכב בצוימ לוח תוברל ,לכירדא 'כתב      
הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב תוגופ ,ק"מ/ג"ק      
תריחבל ןווגב "iepam" תרצותמ תילירקא      

                  230.00 )ארקמב VAP-2 סופיט( . לכירדאה ר"מ   
      

                  240.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה ןיממ םילופיש רטמ  10.01.0025
      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0050
רסונמ ,)YDOB LLUF( אלמ ףוג ,21R ,מ"ס      
רופא ןווגב קלח םקרמב הרוטסקט ,רזייל      
ארקמב טרופמה פ"ע םגדמ ,ריהב 'זב וא ריהב      
002 תומכב בצוימ לוח תוברל ,לכירדא 'כתב      
הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב תוגופ ,ק"מ/ג"ק      
תריחבל ןווגב "iepam" תרצותמ תילירקא      

                   15.00 )ארקמב VAP-3 סופיט( . לכירדאה ר"מ   
      
51/51 תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.01.0090
תינכותב טרופמכ םינוש םינווג 5-ב ,מ"ס      
ACERBAF 'בח תרצות ,לכירדא ארקמבו      
EDRAG-TNAVA :תרדסמ      
    AIDRAUGNAV, עוציבה ,"ינולא" 'בח :ןאובי  
יתש תוברל םייונב תוריק ג"ע הקבדהב      
רטסימ תימרכ" לש 205 סולפ טמוטיא תובכש      
חיט ,הבכש לכב ר"מ/ג"ק 1 לקשמב "סקיפ      
יבועב 0291 י"ת םאות שעותמ הצברה      
ןייולימו מ"מ 2 בחורב תוגופ ,מ"מ 8 ילמינימ      
ןווגב ,ע"ש וא "IEPAM" תילירקא הבורב      
5TC ,4TC :םיתורשב( .לכירדאה תריחבל      

                  225.00 ,CT1, CT2, CT3) ר"מ   
      
51/51 תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.01.0100
ריחמב לכירדאה תריחבל ןווגו םגד ,גוסמ ,מ"ס      
ג"ע הקבדהב עוציבה ,ר"מ/ח"ש 08 דוסי      
טמוטיא תובכש יתש תוברל םייונב תוריק      
לקשמב "סקיפ רטסימ תימרכ" לש 205 סולפ      
שעותמ הצברה חיט ,הבכש לכב ר"מ/ג"ק 1      
תוגופ ,מ"מ 8 ילמינימ יבועב 0291 י"ת םאות      
תילירקא הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב      
    "IEPAM" לכירדאה תריחבל ןווגב ,ע"ש וא.  

                  110.00 )םינוחבטמב( ר"מ   
      
      
      
      
      
      

10.01 קרפ תתב הרבעהל        
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029/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     029 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
51/51 תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.01.0110
ריחמב לכירדאה תריחבל ןווגו םגד ,גוסמ ,מ"ס      
ג"ע הקבדהב עוציבה ,ר"מ/ח"ש 08 דוסי      
טמוטיא תובכש יתש תוברל םייונב תוריק      
לקשמב "סקיפ רטסימ תימרכ" לש 205 סולפ      
שעותמ הצברה חיט ,הבכש לכב ר"מ/ג"ק 1      
תוגופ ,מ"מ 8 ילמינימ יבועב 0291 י"ת םאות      
תילירקא הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב      
    "IEPAM" לכירדאה תריחבל ןווגב ,ע"ש וא.  

                    4.00 )םיחטשמ לעמ( ר"מ   
      
טינרג תוחולב )חלשו םור( םינפ תוגרדמ יופיח     10.01.0130
רושיאו תריחבל ההכ רופא ןווגב "תיניס"      
פ"ע הקלחה תגרדב ,מ"ס 3 יבועב ,לכירדאה      
לככ םיכנל הרהזא ינומיס ללוכ ,תוגרדמל י"ת      
קלחכ חולב ץורח הקלחה תעינמל ספ ,שרדנש      
2 קחרמבו מ"ס 3 בחורב ,הגרדמהמ ילרגטניא      
עוציבה .הכרוא לכל הגרדמ לכ הצקמ מ"ס      
.םרגה בחורב ,דבלב םימלש תוחול תועצמאב      
'וכו תוחישק ,תוגיפס ,תודימע תגרדב ןבאה      
ראותמכ טלפמוק לכה .םינקתה ןוכמ רושיאב      

                   17.00 )VAP-5/4( .ילכירדא ארקמבו תוינכותב רטמ   
      
"תיניס" טינרג תוחולב )םינפ( םיטסדופ ףוציר     10.01.0140
,לכירדאה רושיאו תריחבל ההכ רופא ןווגב      
תוברל .01R הקלחה תגרדב ,מ"ס 3 יבועב      
,לוח ק"מל טנמצ ג"ק 002 תומכב בצוימ לוח      
תילירקא הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב תוגופ      
ןבאה .לכירדאה תריחבל ןווגב IEPAM תרצות      
רושיאב 'וכו תוחישק ,תוגיפס ,תודימע תגרדב      
תוינכותב ראותמכ טלפמוק לכה .םינקתה ןוכמ      

                   18.00 )VAP-5/4( .ילכירדא ארקמבו ר"מ   
      
ןיממ )םייכנאו םייקפוא( םיגרודמ םילופיש     10.01.0150
,מ"ס 01 הבוגבו מ"ס 2 יבועב ,ל"נה ןבאה      

                   35.00 .םיטסדופו תוגרדמ ידיצב רטמ   
      
טינרג תוחולב )חלשו םור( ץוח תוגרדמ יופיח     10.01.0160
רושיאו תריחבל ההכ רופא ןווגב "תיניס"      
פ"ע הקלחה תגרדב ,מ"ס 3 יבועב ,לכירדאה      
לככ םיכנל הרהזא ינומיס ללוכ ,תוגרדמל י"ת      
קלחכ חולב ץורח הקלחה תעינמל ספ ,שרדנש      
2 קחרמבו מ"ס 3 בחורב ,הגרדמהמ ילרגטניא      
עוציבה .הכרוא לכל הגרדמ לכ הצקמ מ"ס      
.םרגה בחורב ,דבלב םימלש תוחול תועצמאב      
'וכו תוחישק ,תוגיפס ,תודימע תגרדב ןבאה      
ראותמכ טלפמוק לכה .םינקתה ןוכמ רושיאב      

                   17.00 )VAP-5/4( .ילכירדא ארקמבו תוינכותב רטמ   
      
      

10.01 קרפ תתב הרבעהל        
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030/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     030 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
"תיניס" טינרג תוחולב )ץוח( םיטסדופ ףוציר     10.01.0170
,לכירדאה רושיאו תריחבל ההכ רופא ןווגב      
תוברל .01R הקלחה תגרדב ,מ"ס 3 יבועב      
,לוח ק"מל טנמצ ג"ק 002 תומכב בצוימ לוח      
תילירקא הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב תוגופ      
ןבאה .לכירדאה תריחבל ןווגב IEPAM תרצות      
רושיאב 'וכו תוחישק ,תוגיפס ,תודימע תגרדב      
תוינכותב ראותמכ טלפמוק לכה .םינקתה ןוכמ      

                    4.00 )VAP-5/4( .ילכירדא ארקמבו ר"מ   
      
CVP %001 יושעה ץע יומד יגולוקא קד     10.01.0180
- הייהד תמר ."םרלפ" תרצות "קדלפ" םגדמ      
ןקת לעב .%5-מ תוחפ הבהצה סקדניא      
תוירחא .21R הקלחה תגרד .שאב תודימע      
41 בחורב ,מ"מ 52 יבועב תוחולה .הנש 52-ל      
ללוכ ריחמה .מ"ס 63 ילמינימ ךרואבו מ"ס      
לש קחרמב )היצנגרפמיא( לפוטמ ץע תיתשת      
06/6 יגרב םע הנקתה ,זכרמ-זכרמ מ"ס 04      
גרובה שאר .םוח ןווגב שימג עקש OFU ,מ"מ      
תריחבל היומס הנקתה וא ץעה רושימב      

                  175.00 .לכירדאה ר"מ   
      

                   95.00 .ל"נה קדה ןיממ מ"ס 7 הבוגב לנפ רטמ  10.01.0185
      
טרמס" גוסמ "זוע אשד" תרצות יטטניס אשד     10.01.0190
ללוכ ריחמה  .הקבדהב עוציבה .ע"ש וא "יילפ      
הנותחת הבכש ,יטטניס אשדמ הנוילע הבכש      
ןיוצמה יבועהמ תוחפ אלו( מ"ס 5 יבועב ימוגמ      
.)םינקתה ןוכמ לש הליפנ הבוג תויחנהב      
תוברל )א.ק תספרמב( הנגה ןוטב  לע עוציבה      
לכב ימוגה תבכשל תחתמ םושמוש תיתשת      
ןוילע אשד תשרבה ללוכ ריחמה .שרדיש הבוג      

                  160.00 .ר"מ/ג"ק טקיליס לוחב ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          

      
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       
      
3 דע בוליש םיללוכ העיבצה יריחמ :הרעה      
תויחנהל םאתהב דחא ללחב םינוש םינווג      
.לכירדאה      
      
      
      
      
      
      

10.11 קרפ תתב הרבעהל        
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031/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     031 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
לכירדאה תריחבל ןווגב "לירקרפוס" עבצ     11.01.0020
סבג יטנמלא ג"ע ,"סקימרובמט" גולטקמ      
תובכש שולש ,תורקתו תוריקב חיט וא/ו      

                1,450.00 דיחא ןווגו אלמ יוסיכ תלבקל דע תוחפל ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 10.11 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11 כ"הס          

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 001/001 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0010

                    1.00 .המישרב 2-א סופיטמ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 06/06 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0020

                    6.00 .המישרב 3-א 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 06/06 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0030

                    1.00 .המישרב A3-א 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 06/04 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0040

                    1.00 .המישרב 4-א 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 051/04 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0050

                    1.00 .המישרב A4-א 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 09/05 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0060

                    1.00 .המישרב 5-א 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 05/09 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0070

                    1.00 .המישרב 6-א 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 04/021 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0080

                    2.00 .המישרב 7-א 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 04/021 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0090

                    1.00 .המישרב A7-א 'חי   
      
,מ"ס 021/021 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0100

                    1.00 .המישרב 8-א סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 021/021 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0110

                    1.00 .המישרב B8-א סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 341/341 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0120

                    1.00 .המישרב C8-א סופיטמ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 021/08 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0130

                    4.00 .המישרב 9-א 'חי   

10.21 קרפ תתב הרבעהל        
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032/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     032 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
,מ"ס 021/031 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0140

                    4.00 .המישרב 01-א סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 021/002 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0150

                    3.00 .המישרב 11-א סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 001/081 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0160

                    1.00 .המישרב 21-א סופיטמ 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 05/05 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0170

                    1.00 .המישרב 31-א 'חי   
      
,מ"ס 042/522 תודימב םוינימולא הנירטיו     12.01.0180
41-א סופיטמ ,תלדו עובק קלח תללוכה      

                    6.00 .המישרב 'חי   
      
,מ"ס 042/005 תודימב םוינימולא הנירטיו     12.01.0190
51-א סופיטמ ,תלדו עובק קלח תללוכה      

                    4.00 .המישרב 'חי   
      
,מ"ס 3911/2422 תודימב הלוגרפל האולימ     12.01.0200

                    1.00 'פמוק .המישרב 02-א סופיטמ  
      
סופיטמ ,מ"ס 12/06 תודימב םוינימולא תפפר     12.01.0210

                    2.00 .המישרב 12-א 'חי   
      
דובר ףפוכמ םוינימולא חפמ תונולח ינדא     12.01.0220
רונתב עובצ ,מ"מ 4 יבועבו מ"ס 52-כ בחורב      

                   45.00 . LAR 5107 ההכ רופא ןווגב רטמ   
      
בחורב דובר ףפוכמ םוינימולא חפמ גניפוק     12.01.0230
ןווגב רונתב עובצ ,מ"מ 4 יבועבו מ"ס 03-כ      

                   80.00 . LAR 5107 ההכ רופא רטמ   
      
,רילק הרטסקא תיכוכז רובע ריחמ תפסות     12.01.0240
תיכוכזהמ ילרגטניא קלחכ ינועבצ םליפ תוברל      

                   65.00 .)הקבדהב אל( ר"מ   
      
03-א סופיטמ ,תונולח לעמ הללצה טנמלא     12.01.0250

                   17.00 .המישרב רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 10.21 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 21 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
 

033/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     033 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
יללכה טרפמה ןכותל בייוחמו הנפומ ןלבקה      
ןוכמ לש 873 כ"מפמו 41 קרפ ןינב תודובעל      
.םינקתה      
      
רדגומכ השק גוסמ ןבאמ ויהי ןבאה תודובע לכ      
לכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמ .י"תבו כ"מפמב      
ןוגיע ללוכ ןורחא י"ת יפל ןבאה ןוגיע תודובע      
תפסות ללוכ ןכו תוקידבו הדלפ ינתיוז תורישק      
תמגודכ ןבאה בגב הקבדה רפשמ ףסומ      
.הקיס תרצות      
      
םאתהב השעי ןבאה תודובע עוציב :הרעה      
תולכירדאה תוינכותב עוציבה יטרפו תויחנהל      
תיכנא הניאש ןבא תיילת .היצקורטסנוקהו      
םייוסיכ תוברל םיגרבב ןוגיע תועצמאב השעת      
.ןבאה ןווגל םאות ןווגב שיש קבדב      
      
הלחוכו ןבא תואמגוד דעומ דועבמ ןיכי ןלבקה      
םיעיפומה םינושה תומוקמה יפל םיאתמ      
לכירדאהמ רושיא תלבקלו תולכירדא תוינכתב      
.הדובעה תליחת ינפל      
      
ןבאה גוס לע םינקתה ןוכממ רושיא גיצי ןלבקה      
.עצבל דיתע אוהש      
      
מ"ס 3 יבועב 456  הרופא טינרג ןבא גניפוק     14.01.0040
תוקעמ לע עופישב חנומ מ"ס 24-כ בחורבו      
לכמ מ"ס 2 בחורב תוטילב תוברל גגה      

                   80.00 .לכירדאה יטרפב ראותמכ םימ יפא תריציו דצ רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.41 קרפ תתב הרבעהל        
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034/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     034 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
ריהב "יירג ןויפא" ןבאב ץוח תוריק יופיח     14.01.0050
3 יבועב "ןוטסדלוג תוישעת" אוביב      
דוביעב,מ"ס 03/06 תודימב,מ"ס      
תיתחתב הדימעב םושיי,טמ שוטיל/הבטומ      
תצברה,הנכהה תודובע לכ תוברל.LPH יופיח      
הרישע תבורעתב ןוטב יולימ,3:1 טנמצ-טלמ      
תותשר,הרישקהו האישנה יטנמלא,טנמצ      
01/01 לכ מ"מ 5 רטוקב םחב תונוולוגמ      
םינתיוז,י"ת תושירד יפל מ"בלפ ינגוע,מ"ס      
הנושאר הרושל תחתמ 7/07/07L םינוולוגמ      
לש םיכנא קחרמב רתויה לכלו םיחתפ לעמו      
ינמוטיב רמוחב םוטיא,ינשהמ דחאה 'מ 5.3      
יתשב עצובי םוטיאה.ע"ש וא םוגיטסמ תמגודכ      
ריחמה.הבכש לכב ר"מ/ג"ק 2 תומכב תובכש      
םיקשימ,'וכו םיפשח,םיפילג,תוניפ דוביע ללוכ      
םיקשימ לוחיכו מ"מ 02 הבוגב םייקפוא      
םיקשימ,ריהב רופא ןווגב )העוקש הלחוכ(      
רושימב הלחוכ( מ"מ 4 בחורב םייכנא      
'וכו םייקפוא םישימג םיקשימ,ןבל ןווג)ןבאה      
'טסנוק ,תולכירדא 'כתב ראותמכ לכה      
יוכינב תיזחה חטש יפל וטנ הדידמה .םיטרפבו      

                   16.00 )1NTS( .'וכו םיפילג,םיפשח ללוכ םיחתפ ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( ץוח תוריק יופיח 10.41 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןבא תודובע 41 כ"הס          

      
ר י ו א  ג ו ז י מ  ת כ ר ע מ  51 ק ר פ       
      
0.51 ק ר פ  ת ת  00.51 ק ר פ  ת ת       
      
המדקה      
      
הלבוה ,הנקתה,הקפסא םיללוכ םיריחמה      
לכ לש תמלשומ הלעפה, תוסיוו ,דויצה תפנהו      
לכל .תוינכותבו טרפמב ראותמכ תוכרעמה      
יריחמ. 1001 ןקת ות היהי תוכרעמה יקלח      
.םינקת ןוכמ תקידב םיללוכ הזוחה      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.51 קרפ תת 00.51 כ"הס          

      
ר י ו א  ג ו ז י מ  ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
תיצלטסניא,זג תרנצ ירוביח ללוכ ןגזמה ריחמ      
ןיבו םידייאמל םיבעמ ןיב תמלשומ תילמשח      
טקפ קספמ,םיטטסומרטל םידייאמ      
תרנצ ירוביח, םיטטסומרט תנקתה,הבעמל      
זג יולימ, םיפונמו הנקתה תודובע, זוקינ      
.תמלשומ הלעפהו      
      
      
      

10.51 קרפ תתב הרבעהל        
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035/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     035 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
h/utB לש רוריק תקופתל יליע לצופמ ןגזמ     15.01.0020
ןארידת וא הרטקלא תמגוד 00033      
זג תרנצ 'מ 2 ירוביח * - תוברל )יזאפ-תלת(      
ירוביח * זוקינל רוביח* )ןרצי תויחנה יפל(      
קספמ* דייאמו הבעמ תיילת* דוקיפו למשח      
הלעפהו זג יולימ*יוביע תדיחי דיל ןוחטב      

                    8.00 'פמוק .תמלשומ  
      
תקופתל A יטגרנא גוריד יליע לצופמ ןגזמ     15.01.0030
וא הרטקלא תמגוד h/utB 00541 לש רוריק      
יפל( זג תרנצ 'מ 2 ירוביח * - תוברל ןארידת      
למשח ירוביח * זוקינל רוביח* )ןרצי תויחנה      
ןוחטב קספמ* דייאמו הבעמ תיילת* דוקיפו      

                    4.00 'פמוק .תמלשומ הלעפהו זג יולימ*יוביע תדיחי דיל  
      
תקופתל A יטגרנא גוריד יליע לצופמ ןגזמ     15.01.0040
וא הרטקלא תמגוד h/utB 00001 לש רוריק      
יפל( זג תרנצ 'מ 2 ירוביח * - תוברל ןארידת      
למשח ירוביח * זוקינל רוביח* )ןרצי תויחנה      
ןוחטב קספמ* דייאמו הבעמ תיילת* דוקיפו      

                    4.00 'פמוק .תמלשומ הלעפהו זג יולימ*יוביע תדיחי דיל  
      
למשח ללוכ 4/1X"2/1" דע רטוקב זג תרנצ     15.01.0050
'מ 2-ל לעמ הבעמל דייאמ ןיב רוביחל דוקיפו      
דודיב :תוברל )ןגזמה ריחמב םילולכ( םינושאר      
םיצירח עוציב ,CVP טרס תפיטע, תרנצל      

                  255.00 .ריק ינוקיתו תרנצ תסנכהל תוריקב רטמ   
      
למשח ללוכ 8/3X"4/3" דע רטוקב זג תרנצ     15.01.0060
'מ 2-ל לעמ הבעמל דייאמ ןיב רוביחל דוקיפו      
דודיב :תוברל )ןגזמה ריחמב םילולכ( םינושאר      
םיצירח עוציב ,CVP טרס תפיטע, תרנצל      

                  245.00 .ריק ינוקיתו תרנצ תסנכהל תוריקב רטמ   
      
י"ע גגב למשחו זג תרנצ ףוטיע רובע תפסות     15.01.0070
אל( גגילופ תחירמו תובכש יתש הזג תשובחת      

                   80.00 .)יס.יו.יפ תפיטע רטמ   
      
סיסבל ןגועמ יוביע תדיחיל םחב ןוולוגמ ןחלוש     15.01.0080
היילת לוענמו גרוס ללוכ םיקחש תמגוד, ןוטב      

                   16.00 'פמוק .לדוג לכב הבעמ רובע דבכ  
      
מ"ס 51X001 תודימב הסכמ םע חפ תלעת     15.01.0090
תוכימת ללוכ גגה לע תינוציח תרנצ תלבוהל      

                   10.00 .תוכימתל תחתמ ץרוחמ ימוג םע רטמ   
      
      
      
      
      

10.51 קרפ תתב הרבעהל        
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036/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     036 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
4" רטוקב תויוריהמ 3 םע ENIL-NI יריצ חופמ     15.01.0100
מ"מ 51 ץחל דגנכ  MFC 001 לש הקיפסל      
תולעתל שימג רוביח, למשח ירוביח:ללוכ      

                    2.00 'פמוק ."PS" , "הטנוו" תמגוד.הלעפהו  

)זוכיר ףדל הרבעהל( ריוא גוזימ דויצ 10.51 כ"הס          

      
ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל מ"מ 8.0 דע יבועב ןוולוגמ חפמ תולעת     15.02.0010

                   10.00 .םיקוזיחו םילתמ, םימאתמ, םישימג םירוביח ר"מ   
      
ללוכ  6" רטוקב דודיב אלל תירושרש הלעת     15.02.0020
רזפמל םאתמו רושרש רוביחל לוגע םאתמ      

                   10.00 .1001 ןקת יפל םיקבחו היילת רטמ   
      
רושרש רוביחל ןבלוגמ חפמ לוגע םאתמ      15.02.0030

                    2.00 .1001 ןקת יפל םיקבחו היילת .תישאר הלעתל 'חי   
      
6" רטוקב לוגע הקיני סירת הנקתהו הקפסא     15.02.0040
יפל ןווגב עובצ םוינמולאמ "סרפלטמ" תמגוד      

                    2.00 .לכירדא תויחנה 'חי   
      
תודימב םשג דגנ סירת הנקתהו הקפסא     15.02.0050
    51X03 םוינמולאמ  "סרפלטמ" תמגוד מ"ס  

                    2.00 .לכירדא תויחנה יפל ןווגב עובצ 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 כ"הס          

      
ת ו י ר ח א ו  ת ו ר י ש  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
הריסמ יקית 3 תנכה ,תוסיוו ,הצרה ,הלעפה     15.03.0010
י"ע ןקתמה תלבק םוימ הנש ךשמל  תוירחאו      

                    1.00 'פמוק .ןנכתמה  

)זוכיר ףדל הרבעהל( תוירחאו תוריש 30.51 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( ריוא גוזימ תכרעמ 51 כ"הס          

      
ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
ם י ע ס ו נ  ת י ל ע מ  10.71 ק ר פ  ת ת       
      
sseL :תוילמשח םיעסונ תילעמל ריחמ     17.01.0010
    mooR nihcaM, 8 ג"ק 036 סמוע ,םיעסונ,  
דוקיפ ,'מ 86.3-כ המרה הבוג ,תונחת 2      
,הבכרה ,הלבוה ,דויצה תוברל ,"ילסרבנוא"      
שומישל ןכומ לכה ,תוירחא ,םיסימ ,סכמ      
תוריש ללוכ ריחמה .ינכטה טרפמב ראותמכ      
תריסמ םוימ םישדוח 21 ךשמל תוירחאו      

                    1.00 'פמוק .תילעמה  
      

10.71 קרפ תתב הרבעהל        
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037/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     037 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
םוכיסל אל             1.00 'פמוק .תוירחאו תורש תנש רחאל הנשל תורש ריחמ 17.01.0030
      
תוירחאו תורש תנש רחאל הנשל תורש ריחמ     17.01.0040
םוכיסל אל             1.00 'פמוק .ףוליח יקלח ללוכו  

)זוכיר ףדל הרבעהל( םיעסונ תילעמ 10.71 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( תוילעמ 71 כ"הס          

      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ת י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
תורוניצ יליפורפמ הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0002
תוברל םינוש םיכתחב SHR םיעבורמ      
תוברל ,םינוש םיכתחב םייעוצקמ םיליפורפ      
לכה .שרדנכ רזעה יעצמאו רוביחו רשק יחפ      

                   11.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ לכה .עובצו ןוולוגמ ןוט   

)זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תיצקורטסנוק 10.91 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( שרח תורגסמ 91 כ"הס          

      
ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש ו  ס ב ג  ת ו צ י ח מ  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
ודדמי תונוש תודימב סבג תושינ :הרעה      
.הסירפב סבג תוציחמכ      
      
לכ תא םיללוכ ןהינימל תוציחמה יריחמ :הרעה      
תוברל ,םהינימל יטסוקאה םוטיאה יטרפ      
ח"ודב טרופמכ הליבכו תרנצ ירבעמ םוטיא      
אלו הקיטסוקאה ץעוי יטרפבו יטסוקא ץעוי      
.דרפנב םרובע םלושי      
      
םיחתפ קוזיח םיללוכ הדיחיה יריחמ :הרעה      
חפמ םיבצינ תועצמאב תותלדו תונולחל      
.מ"מ 2 יבועב ןוולוגמ      
      
קחרמה יכ שרופמב תאזב רהבומ :הרעה      
.מ"ס 04 היהי תוציחמה יבצינ ןיב ילמיסקמה      
      
תריצי םיללוכ סבגה תוציחמ יריחמ :הרעה      
םאתהב םיגניפוק תוברל םיפילגו םיפשח      
.תולכירדאה 'כתב טרופמל      
      
      
      
      
      
      
      

10.22 קרפ תתב הרבעהל        
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038/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     038 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
מ"מ 7.21 יבועב קורי סבג חולב תוריק יופיצ     22.01.0070
האישנ תייצקורטסנוק ,לטכפש תוברל      
ידוביע ,םימוטיאה ,םינוולוגמ חפ יליפורפמ      
לכה ,'וכו עבצל הנכה ,םיפילג ידוביע ,םיחתפ      
םלשומ "דנוברוא" 'בח יטרפמ יפל טלפמוק      

                   12.00 )תולסא בגב( .העיבצל ןכומו ר"מ   
      
תמגודכ ,ץע ינווגב LPH תוחולב תותיזח יופיח     22.01.0530
,תולכירדא תותיזח ןויליגב ארקמב םיטרופמה      
יבועב תוחולה.ץוח תנקתהל םימאתומה      
תוינכותב ןיוצמה פ"ע וא( מ"מ 8 ילמינימ      
תותיזחב ראותמכ ונקתוי )םהינבמ רימחמה-      
'מולאמ תירוחא הילת תכרעמ לע הנקתהב      
ריקל הנוגיעו רוחש ןווגב לעפמב העובצה      
ריקהמ םיקחורמ תוחולה .613 מ"בלפ ינגועב      
הילתה תכרעמל תוחולה רוביח,מ"ס 01-7-כ      
ןווגב םייולג ,613 מ"בלפמ םיטינ תועצמאב      
פ"ע לכה.מ"מ 8 תוחולה ןיב חוורמ.ץעה      
םרט ריקה םוטיא ללוכ ריחמה.ןרציה תרדגה      
701 פוט הקיס" תובכש יתשב יופיחה עוציב      
,םיגניפוק,הבכש לכב ר"מ/ג"ק 5.1 לקשמב      
ןכ ומכ ,תונותחת תוריגסו םיפילג,םיגנושלפ      
GNIWARD רוציי תוינכות תנכה ללוכ ריחמה      
    POHS םרט 'סנוקה סדנהמו לכירדאה רושיאל  
תותיזחב ראותמכ טלפמוק לכה .הנקתהה      
ינפ חטש יפל וטנ הדידמה .לכירדא יטרפבו      
,םיגנושלפ ,םיגניפוק תדידמ אלל תיזחה      
5LPH ,3LPH( .'וכו תונותחת תוריגס ,םיפילג      

                  790.00 ,HPL1, HPL2) ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו סבג תוציחמ 10.22 כ"הס          

      
ב ת ו ת  ת ו ר ק ת  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
ירניסל וא/ו תורקתל סבגה תוחול לכ :הרעה      
.תוזאפ 4 ילעב תוחולמ ועצובי םהינימל סבגה      
ריחמ תפסות לכ ןלבקל םלושת אל ל"נה רובע      
.ותעצה יולימ תעב ךכב בשחתהל וילעו      
      
תורקתה לכ לש הדיחיה יריחמ :הרעה      
רושיא תאצוה םיללוכ הז טקיורפב םירניסהו      
סבג תורקת תיילת ןפואל םינקתה ןוכמ      
רוביחו תיילת תוברל תורחא תוקירפ תורקתו      
.ךכב ךורכה לכ ללוכו הרקתב םירזיבאה לכ      
תריסמל דע .חקפמה ידיל רבעוי רושיאה      
ןובשח שיגהל ןלבקל רתוי אל חקפמל רושיאה      
.תורחאה בתותה תורקתו םירניסה ןיגב      
      
האישנה תייצקורטסנוק יטנמלא לכ :הרעה      
.הרקתה קפס לש םיירוקמ ויהי תורקתל      

20.22 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
039/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     039 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
םרוביח תא ללוכ תורקתה ריחמ :הרעה      
תוברל האישנ תייצקורטסנוק /ןוטב תורקתל      
.םישרדנה םיליפורפה לכ      
      
תושירדב ודמעי הז קרפב תורקתה לכ :הרעה      
.םיאתמה גוויסב ,5 גרד 129 י"תו שא יוביכ      
      
םותב יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע :הרעה      
הרוי וילע םוקמב ןימזמל ורסמי הדובעה      
תירוקמה םתזיראב תומותח תוברזר - חקפמה      
:ןוגכ( טקיורפב עצובש רימגת גוס לכמ      
)'וכו םינוש םיגוסמ םישגמ/תורקת יחירא      
תאזו לעופב ועצובש תויומכהמ %3 רועישב      
בשחתהל ןלבקה לעו תפסונ הרומת לכ אלל      
.ותעצה יולימ תעב ךכב      
      
םיזינרק וא/ו תורוק וא/ו םירוניס וא/ו תורקת     22.02.0010
,יקפוא - מ"מ 7.21 יבועב ןבל סבג חולמ 'וכו      
האישנ תייצקורטסנוק תוברל .'וכו יכנא      
דוביע ,םימוטיאה ,םינוולוגמ חפ יליפורפמ      
תוניפ ,רזוח ריואל םייומס דצ יחתפ ,םיחתפ      
ללוכ ריחמה .םהינימל רזעה ירמוח לכו ןגמ      
השירפב וטנ הדידמה[ ,העיבצל הנכהו לטכפש      

                  200.00 ]ןיעל הארנה חטשה יפל ר"מ   
      
רמצ יחיראמ העוקש יצח תיטסוקא הרקת     22.02.0040
51 יבועבו מ"ס 06/06 תודימב סוחד םיעלס      
םגד "NOFKCOR" תרבח תרצות ,מ"מ      
    "CIPORT" ינויבא םיחא" :ןאובי ,ןבל ןווגב"  
ליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,ע"ש וא      
L+Z רמג יליפורפו ENIL ENIF הקולח      
תריחבל ןווגב רונתב םיעובצ ,םייפקיה      
.לכירדאה תוינכותב ראותמכ לכה .לכירדאה      

                  105.00 (AT1) ר"מ   
      
רמצ יחיראמ העוקש יצח תיטסוקא הרקת     22.02.0050
51 יבועבו מ"ס 06/021 תודימב סוחד םיעלס      
םגד "NOFKCOR" תרבח תרצות ,מ"מ      
    "CIPORT" ינויבא םיחא" :ןאובי ,ןבל ןווגב"  
ליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק תוברל ,ע"ש וא      
L+Z רמג יליפורפו ENIL ENIF הקולח      
תריחבל ןווגב רונתב םיעובצ ,םייפקיה      
.לכירדאה תוינכותב ראותמכ לכה .לכירדאה      

                  205.00 (AT2) ר"מ   
      
      
      
      
      
      

20.22 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
040/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     040 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
םיררוחמ חפ יחיראמ תיטסוקא הרקת     22.02.0101
6109LAR ןבל ןווגב רונתב םיעובצו םינוולוגמ      
הרקתה יחירא .לכירדאה תריחבל      
רוריחב םיררוחמ ,מ"ס 06/06 תודימב      
תיטסוקא העירי רמוח תוברל ,ןייפורקימ      
מ"מ 2.0 יבועב "סקטדנואס" גוסמ תקבדומ      
לקשמבו 1" יבועב תיכוכז רמצ ינורזמ הילעו      
יבועב ןליטאילופ תויקשב םיפוטע ק"מ/ג"ק 42      
יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק ,ןורקימ 03      
ךרואל קותינ טרפ עוציבו ןייל-ןייפ הקולח      
םיעובצ Z+L יליפורפ י"ע םירוניסהו תוריקה      

                   35.00 .תוריקה ףקיהב לכירדאה תריחבל ןווגב רונתב ר"מ   
      
תויחנה יפל מ"ממב תויטסוקא תורקת קוזיח     22.02.0150
בתות תורקת :4 קלח 3015 י"תו ר"עקפ      

                   65.00 .םיטלקמב הנקתהו ןכת יללכ :תוקירפ ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( בתות תורקת 20.22 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס          

      
ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
,מ"ס 05 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     23.01.0010

                  540.00 .'מ 0.21  קמועב רטמ   
      
חודיק רובע ל"נה תואסנולכל ריחמ תפסות     23.01.0020
םוקמב AFC תטישב תואסנולכ תקיציו      

                  540.00 .שבי חודיקב רטמ   
      
תואסנולכל םינוש םירטקב םיכתורמ ןויז יבולכ     23.01.0050

                    8.00 .םילוע םידומעל םיצוק תוברל ,ל"נה ןוט   

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס          

      
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
י ו ל י ג ל  ת ב ל ו ש מ  ת כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
ה ז י ר כ ו  ש א       
      
תרצותמ DRAUG-7 תמגודכ תיגולנא תזכר     34.01.0010

                    4.00 .בלושמ ילרגטניא זירכ רבגמ ללוכ רייפלט 'בח 'חי   
      
ןקתומ - המירז קספמל יגולנא אובמ לגעמ     34.01.0020

                    1.00 תכתמ תאספוקב 'חי   
      

                    1.00 תכתמ תספוקב ןקתומ יגולנא אצומ לגעמ 'חי  34.01.0030

10.43 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
041/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     041 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
סיסב ללוכ יגולנא ירטקלא וטופ ןשע יאלג     34.01.0040

                   77.00 למשח חולב וא/ו הרקתב הנקתהל 'חי   
      

םוח יאלג 'חי                          34.01.0050
      

                    8.00 םודא יגולנא ץופינ ןצחל 'חי  34.01.0060
      

                   37.00 תיגולנא ןומיס תירונ 'חי  34.01.0070
      

                    4.00 ימינפ ץנצנ ללוכ הקעזא רפוצ 'חי  34.01.0080
      

                    1.00 תינוציח הנקתהל ץנצנ ללוכ הקעזא רפוצ 'חי  34.01.0090
      

שא תלדל טנגמ 'חי                          34.01.0100
      

טנגמל חכ קפס 'חי                          34.01.0110
      

                    8.00 רבצמ V 21 HA 7 'חי  34.01.0120
      

                    4.00 שא יולג תכרעמל ןגייח 'חי  34.01.0130
      
EF / 002-MF-722 גוסמ זגב שא יוביכ לכמ     34.01.0140
ללוכ ג"ק 3 לקשמב MF/LU םינקתה תא אשונ      

                    4.00 'פמוק למשח ןוראל תשוחנ תרנצו רוזיפ יריחנ  
      

                    4.00 .תויגולנא תוכרעמל הנשמ חול 'חי  34.01.0150
      

                    8.00 4" תיטסוקא הרקתל לוקמר 'חי  34.01.0170
      

                    4.00 'פמוק הזירכ תדמע 34.01.0180

)זוכיר ףדל הרבעהל( הזירכו שא יוליגל תבלושמ תכרעמ 10.43 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןשעו שא יוליג תכרעמ 43 כ"הס          

      
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ר ת א ה  ח ו ת י פ  10.04 ק ר פ  ת ת       
      
רפעה יפדוע רוזיפ תוברל חטשב הריפח     40.01.0010

                  250.00 .יולימ יחטשל ק"מ   
      

                1,800.00 .םיבשע לטוק רמוחב סוסיר ר"מ  40.01.0011
      
)'ג גוס( ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ     40.01.0015

                  450.00 .ליגר קודיהו רוזיפ תוברל ק"מ   
      
קודיה תוברל מ"ס 02 יבועב 'א גוס עצמ     40.01.0020
עוציבה .והש.א.א.דומ %89 תופיפצל רקובמ      

                1,100.00 .יטטניס אשדו ףוציר יחטשל תחתמ ר"מ   
      

10.04 קרפ תתב הרבעהל        
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042/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     042 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
וא "גנוטיא" תרצות "םעפ לש םיחירא"ב ףוציר     40.01.0030
לייטקוק ןווגב מ"ס 03*03*7 תודימב ע"ש      
ןכו ,יקנ םי לוח תבכש ללוכ .7 'סמ םירופא      
ףוציר( .ףוצירה עוציב רמג רחאל לוח רוזיפ      

                  450.00 )1 ץוח ר"מ   
      
וא "גנוטיא" תרצות "םעפ לש םיחירא"ב ףוציר     40.01.0040
ןווגב ,םישלושמ מ"ס 03*03*7 תודימב ע"ש      
רוזיפ ןכו ,יקנ םי לוח תבכש ללוכ .033 רוחש      

                   75.00 )2 ץוח ףוציר( .ףוצירה עוציב רמג רחאל לוח ר"מ   
      
וא "גנוטיא" תרצות "םעפ לש םיחירא"ב ףוציר     40.01.0050
ןווגב ,םישלושמ מ"ס 03*03*7 תודימב ע"ש      
לוח רוזיפ ןכו ,יקנ םי לוח תבכש ללוכ .ןבל      

                   75.00 )3 ץוח ףוציר( .ףוצירה עוציב רמג רחאל ר"מ   
      
וא "גנוטיא" תרצות "םעפ לש םיחירא"ב ףוציר     40.01.0060
ןווגב ,םישלושמ מ"ס 03*03*7 תודימב ע"ש      
לוח רוזיפ ןכו ,יקנ םי לוח תבכש ללוכ .רופא      

                  150.00 )4 ץוח ףוציר( .ףוצירה עוציב רמג רחאל ר"מ   
      
טרמס" גוסמ "זוע אשד" תרצות יטטניס אשד     40.01.0070
הנוילע הבכש ללוכ ריחמה .ע"ש וא "יילפ      
5 יבועב ימוגמ הנותחת הבכש ,יטטניס אשדמ      
הבוג תויחנהב ןיוצמה יבועהמ תוחפ אלו( מ"ס      
תיתשת לע עוציבה .)םינקתה ןוכמ לש הליפנ      
ריחמה .)עקרק .קב( דרפנב תדדמנה תקדוהמ      
טקיליס לוחב ןוילע אשד תשרבה ללוכ      

                  350.00 .ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
ררוחמ ימורט טנמלאמ ץע המוג םוחית ןבא     40.01.0090
תודימב ןבל טלמ ריהב רופא ןווגב םילוגיע      
וא "ןייטשרקא" 'בח תרצות מ"ס 51/021/021      

                    3.00 .ע"ש 'חי   
      
מ"ס 01/02/05 תודימב הבחר םוחית ןג ןבא     40.01.0100
תריחב יפל )ינורבח( ןבל / רוחש / רופא ןווגב      
,ע"ש וא "גנוטיא" 'בח תרצות ,לכירדאה      

                  250.00 .ןוטב בגו דוסי תוברל רטמ   
      
,מ"ס 04 בחורבו מ"ס 002 ךרואב ןוטב לספס     40.01.0110
ןבל טלמ ןווגב קלחומ יולג ןוטבמ אלמ ןבל      
תרצות "םולשה לספס" םגד תמגודכ      

                    4.00 .ע"ש וא "ןייטשרקא" 'חי   
      
,מ"ס 05 בחורבו מ"ס 05 ךרואב ןוטב לספס     40.01.0120
ןבל טלמ ןווגב קלחומ יולג ןוטבמ אלמ ןבל      
וא "ןייטשרקא" תרצות "ח לספס" םגד תמגודכ      

                    2.00 .ע"ש 'חי   
      

10.04 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
043/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     043 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
ץע יומד יגולוקא קד תוחולב לספס יופיח     40.01.0130
תרצות "קדלפ" םגדמ CVP %001 יושעה      
הבהצה סקדניא - הייהד תמר לעב ."םרלפ"      
תוירחא  .שאב תודימע ןקת לעב .%5-מ תוחפ      
41 בחורב ,מ"מ 52 יבועב תוחולה .הנש 52-ל      
ללוכ ריחמה .מ"ס 63 ילמינימ ךרואבו מ"ס      
לש קחרמב )היצנגרפמיא( לפוטמ ץע תיתשת      
06/6 יגרב םע הנקתה ,זכרמ-זכרמ מ"ס 04      
גרובה שאר .םוח ןווגב שימג עקש OFU ,מ"מ      
תריחבל היומס הנקתה וא ץעה רושימב      

                   10.00 .לכירדאה ר"מ   
      
םגדמ "אכירא םחש" תרצות הפשא חפ     40.01.0140

                    2.00 .ע"ש וא "םתור" 'חי   
      
םגדמ שרבומ מ"בלפמ םיינפוא ןקתמ     40.01.0150

                    2.00 .ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות"הלריפס" 'חי   
      
מ"בלפ רוניצמ מ"ס 006-כ הבוגב לגדל ןרות     40.01.0160

                    1.00 .ךוניחה דרשמ תושירד פ"ע שרבומ 'חי   
      
תרוצב תינבלמ וא תעבורמ לצ תככס     40.01.0190
םינוולוגמ הדלפ ידומע 4 תוברל ,הדימריפ      
תורוניצ י"ע הכימתו תוניפב םיעובצו      
טוחמ היושעה לצ תשרמ יושע ךכוסה .הדלפ      
בקרנ וניא גיראה ,ההובג תופיפצב ןליתאילופ      
ברע ,302 יתש העירק קזוח ,שבוע החודו      
,BVU -ו AVU יננסמ %59 הנירק ןוניס ,862      
'רג 023 לקשמ ,%19-%89 הללצה      
לכה .הריעב יבכעמ םירמוח ליכמ.ר"מל      

                  350.00 .היצקורטסנוקה סדנהמו לכירדאה לומ םואיתב ר"מ   
      
םייכנא הדלפ יליפורפמ תידסומ הדלפ רדג     40.01.0200
,)םיטלוב םיליפורפ אלל( רוגס "רבצ" םגדמ      
ןווגב עובצו ןוולוגמ לכה .מ"ס 002 הבוגב      
סוסיב ללוכ ריחמה .5407LAR ריהב רופא      

                  120.00 .תושרדנה הנכהה תודובע לכו םימלשומ ןוגיעו רטמ   
      
,םייכנא הדלפ יליפורפמ םירעשו הדלפ רדג     40.01.0210
ןווגב עובצו ןוולוגמ לכה .מ"ס 021 הבוגב      
סוסיב ללוכ ריחמה .5407LAR ריהב רופא      
,תושרדנה הנכהה תודובע לכו םימלשומ ןוגיעו      

                   50.00 .המישרב 001-מ סופיטמ רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

10.04 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
044/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     044 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
ע"ש וא "הלופע" םגד ןוולוגמ יפנכ דח רעש     40.01.0215
ליפורפמ ףנכה תרגסמ ,מ"ס 002/021 תודימב      
5.1/52/52 ליפורפמ םיבצינ מ"מ 2/04/06      
ינשל םירבוחמ ,מ"מ 99 לש חוורמב מ"מ      
תרתוכו מ"מ 2/04/06 םייקפוא םיליפורפ      
ליפורפמ םידומע תוברל ,"ח" תרוצב הנוילע      
ןוטב תודוסיו לוזרפ ,מ"מ 6.2/08/08      
ןווגב עובצו ןוולוגמ רעשה .מ"ס 04/04/04      

                    2.00 .רדגה 'חי   
      
ע"ש וא "טלרינ" תרצותמ ילירקא טכילש     40.01.0220
.לכירדאה תריחבל ןווגבו ינוניב ןועריג םקרמב      
םאתהב םלשומ רמגל דע טלפמוק לכה      

                  400.00 .)תיפקיה רדג ריק לע( .ןרציה תויחנהל ר"מ   
      
רונתב םיעובצו םינוולוגמ הדלפ חפ תונורא     40.01.0230
אלוממ מ"מ 5.1 יבועב ,6109LAR ןבל ןווגב      
םיבלש םע מ"מ 2 חפמ ףוקשמ םע .ןוטב      
תריחבל ררוחמ חפ וא םייכנא םיעובק      
,הטסורינ תויקסיד םע רפרפ יריצ 3 .לכירדאה      
תרצות תידסומ תידי תמגודכ הטסורינ תוידי      

                   15.00 .םילוענמה לכל רטסאמ חתפמ ,"ןגמ בר" ר"מ   
      
3 יבועב "יירג ןויפא" גוסמ הרופא ןבא גניפוק     40.01.0240
עוציבה .)מ"ס 52-כ( ריקה לכ קמועבו מ"ס      

                  160.00 .תיפקיה רדג דסמ ףקיה לכב רטמ   
      
54/01/53 תודימב בזרמ זוקינל תקוש טנמלא     40.01.0280

                    8.00 .רופא ןווגב ,מ"ס 54/01/03 וא/ו מ"ס 'חי   
      
םע מ"ס 06 רטוקב םורט ןוטבמ הרקב תחוש     40.01.0290

                    2.00 היקשה בותיכו הסכמ 'חי   
      
04 הבוגבו מ"ס 06 בחורב 03-ב ןוטב תלעת     40.01.0300
עופישב םימה לועיתל עקש תריצי תוברל מ"ס      
2 ללוכ ריחמה .מ"ס 02/02 תוימינפ תודימב      
מ"מ 5/02/02 תודימב םינוולוגמ םינתיוז      
תנוולוגמ הדלפ תכבס םהילעו ןוטבב םינגועמ      
001 לכ םיעטקמל תקלוחמה מ"ס 32 בחורב      
תא ללוכ ריחמה .מ"ס 4 הכבסה הבוג .מ"ס      
ןכו רפעה תודובע לכ ,ןוטבה ןויזל לזרבה      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ הפצר םוסחמ      
הנקתהל םישורדה םירזיבאה לכ תוברל 4"/8"      

                   30.00 . תמלשומ רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאה חותיפ 10.04 כ"הס          

      
      
      
      
      

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
 

045/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     045 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ל  ה י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 05 רטוקב תואסנולכ תקיציו חודיק     40.02.0001

                  200.00 .'מ 0.9  קמועב רטמ   
      
חודיק רובע ל"נה תואסנולכל ריחמ תפסות     40.02.0002
םוקמב AFC תטישב תואסנולכ תקיציו      

                  200.00 .שבי חודיקב רטמ   
      
תואסנולכל םינוש םירטקב םיכתורמ ןויז יבולכ     40.02.0020

                    3.00 .םילוע םידומעל םיצוק תוברל ,ל"נה ןוט   
      

                   13.00 .םינוש םיבחורב דוסי תורוקל הריפח ק"מ  40.02.0021
      
,מ"ס 02 הבוגבו בחורב דיבילופ יזגרא עצמ     40.02.0025

                  110.00 .דוסיה תורוקל תחתמ רטמ   
      

                    0.50 .מ"ס 01 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  40.02.0040
      

                    5.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  40.02.0050
      

                    6.00 .מ"ס 51 יבועב ןוטב תרקת ר"מ  40.02.0060
      
יטרפבו תוינכותב ראותמכ תוטשפתה רפת     40.02.0070

                   35.00 .לכירדאה רטמ   
      
םירטקה לכב םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ     40.02.0080
תואסנולכה ןויז טעמל( ןוטבה ןויזל םיכרואהו      

                    3.00 .)דרפנב דדמנה ןוט   

)זוכיר ףדל הרבעהל( חותיפל היצקורטסנוק 20.04 כ"הס          

      
ק ח ש מ  י נ ק ת מ  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
5815 ט"קמ ,םיבשומ 4 ץעמ דרו הלע תדנדנ     40.03.0010
הלבוה ללוכ ע"ש וא "קראפ תינג" תרצות      

                    4.00 'פמוק .לכירדאה תריחבל םינווגה לכ .הנקתהו  
      
ןתיב :ללוכה השושמ ,יתמוק וד בלושמ ןקתמ     40.03.0020
סופיט םלוס ןליתאילופמ השלגמ םע יתמוק וד      
סופיט תשר ,הדלפמ הליחז תרהנמ ,ץעמ      
רודכ תעבטו ינאידניא סופיט חטשמ ,םילבכמ      
וא תוגספ ינקתמ לש "בקעי ןורכז" םגד .לס      

                    4.00 'פמוק .לכירדאה תריחבל םינווגה לכ .ע"ש  
      
םלוס ללוכה םיטנמלא השולש רשוכ ןקתמ     40.03.0030
תמגוד םילבח תשרו סופיט לבח ,ידווש      
תריחבל םינווגה לכ .ע"ש וא "תוגספ ינקתמ"      

                    4.00 'פמוק .לכירדאה  
      
      
      
      

30.04 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
046/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     046 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
ט"קמ ,מ"ס 003/003 תודימב ץעמ לוח זגרא     40.03.0040
:'לט "תינג-ןג" תרצות 40445162      
,תומלשב ןקתומ ,ע"ש וא 3/2650326-40      

                    4.00 'פמוק .לוח יולימו םאות יוסיכ תוברל  

)זוכיר ףדל הרבעהל( קחשמ ינקתמ 30.04 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאה חותיפ 04 כ"הס          

      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
03 ילמינימ יבועב הלועמ ביטמ תיננג המדא     41.01.0080

                  150.00 .מ"ס ק"מ   
      
הלעפהל 5.1" רטוקב היקשה תכרעמ שאר     41.01.0170
פ"ע לעופה היקשה רקב י"ע לעפומ .תחא      
לכה .היצלטסניא ץעוי יטרפ פ"ע לכה .ןמז      

                    3.00 'פמוק .טלפמוק  
      
םגד "רבנע" גוסמ תכרעמ שארל הנגה ןורא     41.01.0180
    0-IV לכו לוענמ ,חתפנ גג תוברל ע"ש וא  

                    3.00 .תושרדנה רפעה תודובע 'חי   
      
מ"מ 57 רטוק 6 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש     41.01.0330
מ"ס 07 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל      

                  150.00 .ןוליינ טוח תלחשהו רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( היקשהו ןוניג 10.14 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( היקשהו ןוניג 14 כ"הס          

      
ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  י ו ו ק  ר ו ב י ח  41.75 ק ר פ  ת ת       
      
וקל 3" רטוק הדלפ רוניצמ שדח םימ וק רוביח     57.14.0015
תודובע תוברל ,4" רטוק הדלפ רוניצמ םייק      
וקל רוביח ,וקה זוקינ ,םייקה וקה יוליגל הריפח      
רבעמ ,ךותיר תועצמאב םייקה      
אל ,)דמצמ( ךותירל הפומ/תשק/ףקז/רטוק      
םירזיבאהו תודובעה תוברל ,תופעתסה ללוכ      
בצמה תרזחהו ,םלשומ רוביחל םישרדנה      

                    1.00 ותומדקל 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םימ יווק רוביח 41.75 כ"הס          

      
ם י מ  "ל מ ג " ,ם י פ ו ג מ  12.75 ק ר פ  ת ת       
      
םע ,הקיצי לזרב יושע 3" רטוק בחר זירט ףוגמ     57.21.0020
הדובע ץחלל )ןסליר( 11 ןוליינ ץוחו םינפ יופיצ      

                    3.00 םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא 61 לש 'חי   

12.75 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
047/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     047 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
ךרואב תרנצ יעטק תוברל ,3" רטוק יליע "למג"     57.21.0500
תעיבצו םיכותיר ,תולעמ 09 תויוז 4 ,'מ 5 דע      
)םימותסשו םיפוגמ ןוגכ םירזיבא אלל( "למג"ה      

                    1.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,םימ וקל רוביח תוברל  

)זוכיר ףדל הרבעהל( םימ "למג" ,םיפוגמ 12.75 כ"הס          

      
ם י נ נ ס מ ו  ם י מ ו ת ס ש  22.75 ק ר פ  ת ת       
      
3" רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ םותסש     57.22.0299
,ע"ש וא ")4X(04-PR" םגד הקיצי לזרב יושע      
,יסקופא יופיצ םע ,'מטא 21 הדובע ץחלל      

                    1.00 ח"זמל הקידבו םיידגנ םינגוא תוברל 'חי   
      
יושע 3" רטוק ינוסכלא םינבא תדוכלמ/ןנסמ     57.22.1000
םע ןגואמ  ע"ש וא "V152" םגד הקיצי לזרב      
ץחלל ,)הטסורינ( 403 מ"בלפמ תימינפ תשר      
תוברל,ןסליר יופיצ םע ,'מטא 61 לש הדובע      

                    1.00 םיידגנ םינגוא 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םיננסמו םימותסש 22.75 כ"הס          

      
ם י נ ג ו א  32.75 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל ,ךותירב 3" רטוק הדלפ רוניצ לע ןגוא     57.23.0010

                    2.00 םימטאו םיגרב 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םינגוא 32.75 כ"הס          

      
)ם י ר ס ר ד ( ם י ד מ צ מ  42.75 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ב ח מ ו       
      
ץחלל הדלפ תורוניצל 3" רטוק )רסרד( דמצמ     57.24.0010
ימינפ יסקופא יופיצ םע 'מטא 61 לש הדובע      

                    2.00 םימטאו םימוא ,םיגרב ,תוינזוא תוברל ,ינוציחו 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םירבחמו )םירסרד( םידמצמ 42.75 כ"הס          

      
C.V.P ת ו ר ו נ י צ  23.75 ק ר פ  ת ת       
ן ל י ת א י ל ו פ ו       
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0010
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא,  
םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל      
תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב      

                   30.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפחתודובע רטמ   
      
      
      
      
      
      

23.75 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
048/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     048 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0020
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא,  
םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל      
57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ  קמועב עקרקב      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל,'מ      

                    5.00 רזוח רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0400
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 513 רטוק ,ע"ש וא,  
םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל      
תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב      

                   30.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפחתודובע רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0410
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 513 רטוק ,ע"ש וא,  
םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל      
57.1 דעו 'מ 52.1  לעמ קמועב עקרקב      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל,'מ      

                   35.00 רזוח רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.32.0420
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 513 רטוק ,ע"ש וא,  
םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל      
52.2 דעו 'מ 57.1  לעמ קמועב עקרקב      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל,'מ      

                    5.00 רזוח רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןליתאילופו C.V.P תורוניצ 23.75 כ"הס          

      
ת ו ל ו ג ע  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  24.75 ק ר פ  ת ת       
ת ו י מ ו ר ט  ת ו י ל ו ח מ       
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0010
08 ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
05 רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס      
לכוהכירד יבלש ,)ןוט B521 )5.21 ןיממ מ"ס      
רוביחל םיחתפ יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה      
םטא םע ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ      
המיטאו "SC019" וא "-F019" גוסמ הרידח      
"קיטס-ורפ וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה ןיב      
תודובע תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב ,ע"ש וא      

                    1.00 "002F רזוח יולימו הריפח 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

24.75 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
049/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     049 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0020
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
יבלש ,)ןוט B521 )5.21 ןיממ מ"ס 05      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכוהכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "-F019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
    "SC019" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" ו א "טסלפוטיא"      
הריפח תודובע תוברל 'מ 52.1 דע קמועב      

                    3.00 רזוח יולימו 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0030
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
יבלש ,)ןוט B521 )5.21 ןיממ מ"ס 05      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכוהכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "-F019" גוסמ הרידח םטא םע  ישאר      
    "SC019" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל 'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב      

                    2.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.42.0040
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
יבלש ,)ןוט B521 )5.21 ןיממ מ"ס 05      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכוהכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "-F019" גוסמ הרידח םטא םע  ישאר      
    "SC019" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל 'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב      

                    2.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תוימורט תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש 24.75 כ"הס          

      
ה ר ק ב  ת ו ח ו ש ל  ת ו פ ס ו ת  34.75 ק ר פ  ת ת       
      
קוצי וא םורט ןוטבמ הרקב תחושל תפסות     57.43.2620
בויב וק לע התיינב רובע מ"ס 001 ימינפ רטוק      

                    1.00 'פמוק 'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב םייק  

)זוכיר ףדל הרבעהל( הרקב תוחושל תופסות 34.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
050/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     050 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ת ח ת  ם ע  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  54.75 ק ר פ  ת ת       
ן ל י ת א י ל ו פ ו  ן ו ט ב  ת ב ל ו ש מ       
      
תבלושמ תיתחת םע תולוגע הרקב תוחוש     57.45.0010
תרצות טסלפונגמ םגד ןליתאילופו ןוטב      
.ב.ב הסכמ םע ,מ"ס 08 רטוק ע"ש וא "ןמפלו"      
יבלש ,)ןוט B521 )5.21 ןיממ מ"ס 05 רטוק      
תוילוח ןיב המיטא תוברל םירזיבאה לכו הכירד      
וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא" גוסמ      
הריפח תודובע ללוכ 'מ 52.1 דע קמועב ,ע"ש      

                    2.00 רזוח יולימו 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןליתאילופו ןוטב תבלושמ תיתחת םע הרקב תוחוש 54.75 כ"הס          

      
ם י ל פ מ  64.75 ק ר פ  ת ת       
      
תפיטע םע .)6"( מ"מ 061 רטוק ינוציח לפמ     57.46.0010
,C.V.P - מ םירזיבאו תרנצ ,ןייוזמ ןוטב      
שרפה( לפמה הבוג ,לעתימ דוביע תוברל      

                    1.00 'מ 5.1 דע )הבוג 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םילפמ 64.75 כ"הס          

      
ב ו י ב  ת ו ר ו נ י צ  ר ו ב י ח  74.75 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ י י ק  ת ו ח ו ש ל       
      
מ"מ 061 רטוק  C.V.P בויב רוניצ רוביח     57.47.0200
החושל דומצב הריפח תוברל ,תמייק החושל      
תייטה ,תוביאש ,רוביחה תודובע ,תמייקה      
לכו לעתמה דוביע ,החוש רבחמ ,םיכפש      

                    1.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,םישורדה םירמוחה  

)זוכיר ףדל הרבעהל( תומייק תוחושל בויב תורוניצ רוביח 74.75 כ"הס          

      
ת ו ע ב ו ר מ  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  26.75 ק ר פ  ת ת       
ת ו י מ ו ר ט  ת ו י ל ו ח מ       
      
םע )הלוגע( טרדנטס תשר תכבש הסכמ     57.62.0490
רטוקב ,םייק זוקינ אתל ,הקיצי לזרבמ תרגסמ      

                    5.00 )ןוט 052C )52 ןיממ מ"ס 05 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש 26.75 כ"הס          

      
ת ו ר ו נ י צ ל  ן ו ט ב  ת פ י ט ע  09.75 ק ר פ  ת ת       
      
,גוס לכמ תורוניצל 02-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע     57.90.0010
לזרב תוברל ,תורוניצה ביבס מ"ס 01 יבועב      
רטוק תורוניצל ,)ק"מ/ג"ק 06 לקשמב( ןויזה      

                   75.00 )4"( מ"מ 011 רטמ   
      
,גוס לכמ תורוניצל 02-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע     57.90.0020
לזרב תוברל ,תורוניצה ביבס מ"ס 01 יבועב      
רטוק תורוניצל ,)ק"מ/ג"ק 06 לקשמב( ןויזה      

                   70.00 )6"( מ"מ 061 רטמ   
      

09.75 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
051/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     051 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
,גוס לכמ תורוניצל 02-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע     57.90.0090
לזרב תוברל ,תורוניצה ביבס מ"ס 51 יבועב      
רטוק תורוניצל ,)ק"מ/ג"ק 06 לקשמב( ןויזה      

                   15.00 )6"( מ"מ 061 רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורוניצל ןוטב תפיטע 09.75 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס          
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052/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



'ד ךמסמ
הז הזוח/זרכממ דרפנ יתלב קלח הווהמה

 

08/11/2018 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     052 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

  
כ"הס  

רפע תודובע 10 קרפ   
  
רפע תודובע 10.10 קרפ תת    
  
רפע תודובע 10 כ"הס   

  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס   

  
הינב תודובע 40 קרפ   
  
הינב תודובע 10.40 קרפ תת    
  
הינב תודובע 40 כ"הס   

  
םוטיא תודובע 50 קרפ   
  
םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס   

  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ   
  
ןמוא תורגנ 10.60 קרפ תת    
  
הדלפ תורגסמ 20.60 קרפ תת    
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס   

  
האורבת ינקתמ 70 קרפ   
  
םינוולוגמ הדלפ תורוניצ 11.70 קרפ תת    
  
םימחו םירק םימל םייטסלפ תורוניצ 21.70 קרפ תת    
  
םיננסמו םימותסש ,םיזרב 12.70 קרפ תת    
  
םיזקנ תכרעמל תורוניצ 13.70 קרפ תת    
  
CVP ,ןליפורפילופ ,ןליתאילופמ זוקינ תורוניצל םיחפס 33.70 קרפ תת    
  
זוקינ תולעתו הפצר ימוסחמ 43.70 קרפ תת    
  
תונתשמו החדה ילכימ ,תולסא 14.70 קרפ תת    
  
תורעקו םירויכ 24.70 קרפ תת    

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

053/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     053 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

  
כ"הס  

תוללוסו םיזרב 54.70 קרפ תת    
  
םימשג ימ זוקינ 05.70 קרפ תת    
  
ןיינבה ךותב שא יוביכל דויצו תודמע 09.70 קרפ תת    
  
םימח םימ ידוד 19.70 קרפ תת    
  
)שמש ידוד( תוירלוס תוכרעמ 29.70 קרפ תת    
  
ימרטורדיה זרב 39.70 קרפ תת    
  
האורבת ינקתמ 70 כ"הס   

  
למשח תודובע 80 קרפ   
  
ןוטב תודובעו תוקיצי,תוריפח 10.80 קרפ תת    
  
תודוקנ 20.80 קרפ תת    
  
םיליבומ 30.80 קרפ תת    
  
םיכילומ 40.80 קרפ תת    
  
םירזיבא 50.80 קרפ תת    
  
הרואת יפוג 60.80 קרפ תת    
  
תונושו תוקראה 70.80 קרפ תת    
  
למשח תוחול 80.80 קרפ תת    
  
למשח תודובע 80 כ"הס   

  
חיט תודובע 90 קרפ   
  
חיט תודובע 10.90 קרפ תת    
  
חיט תודובע 90 כ"הס   

  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
  
יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס   

  
העיבצ תודובע 11 קרפ   
  
העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת    
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס   

 
 

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
054/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     054 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

  
כ"הס  

םוינימולא תודובע 21 קרפ   
  
םוינימולא תודובע 10.21 קרפ תת    
  
םוינימולא תודובע 21 כ"הס   

  
ןבא תודובע 41 קרפ   
  
ץוח תוריק יופיח 10.41 קרפ תת    
  
ןבא תודובע 41 כ"הס   

  
ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ   
  
0.51 קרפ תת 00.51 קרפ תת    
  
ריוא גוזימ דויצ 10.51 קרפ תת    
  
ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 קרפ תת    
  
תוירחאו תוריש 30.51 קרפ תת    
  
ריוא גוזימ תכרעמ 51 כ"הס   

  
תוילעמ 71 קרפ   
  
םיעסונ תילעמ 10.71 קרפ תת    
  
תוילעמ 71 כ"הס   

  
שרח תורגסמ 91 קרפ   
  
הדלפ תיצקורטסנוק 10.91 קרפ תת    
  
שרח תורגסמ 91 כ"הס   

  
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
  
תונושו סבג תוציחמ 10.22 קרפ תת    
  
בתות תורקת 20.22 קרפ תת    
  
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס   

  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ   
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 קרפ תת    
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס   

 
 
 
 

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
055/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     055 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

  
כ"הס  

ןשעו שא יוליג תכרעמ 43 קרפ   
  
הזירכו שא יוליגל תבלושמ תכרעמ 10.43 קרפ תת    
  
ןשעו שא יוליג תכרעמ 43 כ"הס   

  
רתאה חותיפ 04 קרפ   
  
רתאה חותיפ 10.04 קרפ תת    
  
חותיפל היצקורטסנוק 20.04 קרפ תת    
  
קחשמ ינקתמ 30.04 קרפ תת    
  
רתאה חותיפ 04 כ"הס   

  
היקשהו ןוניג 14 קרפ   
  
היקשהו ןוניג 10.14 קרפ תת    
  
היקשהו ןוניג 14 כ"הס   

  
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ   
  
םימ יווק רוביח 41.75 קרפ תת    
  
םימ "למג" ,םיפוגמ 12.75 קרפ תת    
  
םיננסמו םימותסש 22.75 קרפ תת    
  
םינגוא 32.75 קרפ תת    
  
םירבחמו )םירסרד( םידמצמ 42.75 קרפ תת    
  
ןליתאילופו C.V.P תורוניצ 23.75 קרפ תת    
  
תוימורט תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש 24.75 קרפ תת    
  
הרקב תוחושל תופסות 34.75 קרפ תת    
  
ןליתאילופו ןוטב תבלושמ תיתחת םע הרקב תוחוש 54.75 קרפ תת    
  
םילפמ 64.75 קרפ תת    
  
תומייק תוחושל בויב תורוניצ רוביח 74.75 קרפ תת    
  
תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש 26.75 קרפ תת    
  
תורוניצל ןוטב תפיטע 09.75 קרפ תת    
  
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס   
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056/...   BIN2 :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



08/11/2018
דף מס':     056 הנבי - 0103 שרגמ - םידלי ינג

  
כ"הס  

החנה בושיחל םוכס   
הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    
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ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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