
**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 

08/06/2020 זרכמ
דף מס':     001 זכרמ תויומכ בתכ

בלושמ 0 הנבמ
םייק ןוטב דלש קוזיחו רוסינ תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ד ל ש  ק ו ז י ח ו  ר ו ס י נ  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
ם י י ק       
      
ן ו ט ב  ת ו ר ק ת ו  ת ו ר י ק  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
חטש יפ לע םיבשוחמ םיחתפ תלדגה יחטש .1      
חתפה חטש תא ללוכ וניאש( דבלב הלדגהה      
ןוטב תוריקב  רוסינ תודובע .2.)ירוקמה      
םיטרפמה יפל תינמז הכימת תוללוכ      
דצ לכמ 'מ 5.1 לש בחורב סדנהמהתויחנהו      
תנייצמ תינכתה םא םג ,רסונמה רוזיאה לש      
.חתפה עוציב רחאל רוזיאה קוזיחב ךרוצ ןיאש      
י 13 רודקיס שומישב םידומע קוזיח תודובע .3      
יווילבו "הקיס 'בח" ןרציה יטרפמ יפל ועצוב      
טנמלאה לע הקיס 'בח  לש יסדנה חוקיפ      
תווצ איבי עצבמה ןלבקה  .עצובמה ןושארה      
רבעב 13רודקיסב תודובע עציבש ןמוימ      
הסירהו רוסינ תודובע .4 .הדובעה עוציבל      
תלוספ רתאל תלוספ יוניפו יוקינ תוללוכ      
. השרומ      
      
ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     02.01.0002
וא 4" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 03 דע יבועב      

                   20.00 "5 . 'חי   
      
ןוטבמ תוריקב םולהי רוסמב םיחתפ רוסינ     02.01.0004
יפל אוהש לכ חטשבו  מ"ס 52 יבועב ןייוזמ      

                   70.00 .תינכתה 'חי   
      
ןוטב תורקתב םולהי רוסמב םיחתפ רוסינ     02.01.0005
לש ללוכ יבועבו ר"מ 5.0 דע חטשב ןייוזמ      

                    2.00 מ"ס 53-52 'חי   
      
/ןוטב תוריק ,תורוק ,םידומע( ןוטב ינבמ קוזיח     02.01.0006
8 יבועב הדלפ תוטלפב )לגועמ וא רשי וקב      
מ"מ 02 רטוק הדלפ תוטומ תוברל מ"מ      
יגרובו הדלפ תוטלפ ,םיכותיר, "ךוד" םיחודק      
תובכש יתשו ,ושארבו דומעה סיסבב ןוגיע      
: ללוכ ריחמה .הדולחמ הנגהל יסקופא עבצ      
תפישחל דע ןוטבה יוקינו ףויש שוטיל      
תקבדהל 13 רודקיסב שומישל םיטגרגאה      
הקיס 'בח ןרציה יטרפמ יפל ןוטבל הדלפה      
,םיגרב ,תוטלפ לקשמ יפל ריחמה( .ותחגשהבו      
תוריקל תועבוקמ /תוקבדומה הדלפה תוטומו      

                    1.00 )תורקתו תופצר ןוט   
ןוטב תורקתו תוריק 10.20 כ"הס          

      
      

םייק ןוטב דלש קוזיחו רוסינ תודובע 20 כ"הס          
קובץ: 004-03   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     002 זכרמ תויומכ בתכ

בלושמ 0 הנבמ
היצלטסניא תודובע 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י צ ל ט ס נ י א  ת ו ד ו ב ע  70 ק ר פ       
      
.ת ו י י מ י נ פ  ם י מ  ת ו כ ר ע מ  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
04 לוידקס םינוולוגמ הדלפמ םימ תורוניצ     07.01.0001
יומס ןפואב תורוניצ תנקתהה .2/395 י"ת      
ןפואבו ףוצירל תחתמ וא תוריקב ,םיצירחב      
,העיבצ ללוכ ריקה דילו הרקתל תחתמ יולג      
םירוביחה לכו םימייק תוריקב םירוח תחיתפ      
תורוניצ. תושורדה תומאתהה לכו םישורדה      

                   30.00 .םיחפס ללוכ,הגרבהב םירבוחמ 2" רטוקב רטמ   
      

                   25.00 .5.1" רטוקב תורוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0002
      

                   35.00 .52.1" רטוקב תורוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0003
      

                   50.00 . 1" רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0004
      

                   15.00 .4/3" רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0005
      

                   15.00 .½" רטוקב רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0006
      
"לורילופ" תורוניצ לש הנקתהו הקפסה     07.01.0007
    R-PP 6 RDS/02NP ינוציח רטוקבו תוחפל  
יומס ןפואב תורוניצ תנקתהה. מ"מ 09      
ןפואבו ףוצירל תחתמ וא תוריקב ,םיצירחב      
תחיתפ ללוכ ריקה דילו הרקתל תחתמ יולג      
םירוביחה לכו םימייק תוריקב םירוח      
רוביח ירזיבא ,םיחפס  ללוכו םישורדה      
לכו ץחל תקידב ,)ןי'זויפורטרלא( ךותירב      
. תומלשב תושורדה תומאתההו םירמוחה      

                   45.00 .ןרציה תוארוה יפל לכה רטמ   
      
"לורילופ" תורוניצ לש הנקתהו הקפסה     07.01.0008
    R-PP 6 RDS/02NP ינוציח רטוקבו תוחפל  
יומס ןפואב תורוניצ תנקתהה. מ"מ 23      
ןפואבו ףוצירל תחתמ וא תוריקב ,םיצירחב      
תחיתפ ללוכ ריקה דילו הרקתל תחתמ יולג      
םירוביחה לכו םימייק תוריקב םירוח      
רוביח ירזיבא ,םיחפס  ללוכו םישורדה      
לכו ץחל תקידב ,)ןי'זויפורטרלא( ךותירב      
. תומלשב תושורדה תומאתההו םירמוחה      

                   25.00 .ןרציה תוארוה יפל לכה רטמ   
      
      
      
      
      
      

10.70.0 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 004-03   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     003 זכרמ תויומכ בתכ

בלושמ 0 הנבמ
היצלטסניא תודובע 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
"לורילופ" תורוניצ לש הנקתהו הקפסה     07.01.0009
    R-PP 6 RDS/02NP ינוציח רטוקבו תוחפל  
יומס ןפואב תורוניצ תנקתהה. מ"מ 52      
ןפואבו ףוצירל תחתמ וא תוריקב ,םיצירחב      
תחיתפ ללוכ ריקה דילו הרקתל תחתמ יולג      
םירוביחה לכו םימייק תוריקב םירוח      
רוביח ירזיבא ,םיחפס  ללוכו םישורדה      
לכו ץחל תקידב ,)ןי'זויפורטרלא( ךותירב      
. תומלשב תושורדה תומאתההו םירמוחה      

                  125.00 .ןרציה תוארוה יפל לכה רטמ   
      
"לורילופ" תורוניצ לש הנקתהו הקפסה     07.01.0010
    R-PP 6 RDS/02NP ינוציח רטוקבו תוחפל  
יומס ןפואב תורוניצ תנקתהה. מ"מ 02      
ןפואבו ףוצירל תחתמ וא תוריקב ,םיצירחב      
תחיתפ ללוכ ריקה דילו הרקתל תחתמ יולג      
םירוביחה לכו םימייק תוריקב םירוח      
רוביח ירזיבא ,םיחפס  ללוכו םישורדה      
לכו ץחל תקידב ,)ןי'זויפורטרלא( ךותירב      
. תומלשב תושורדה תומאתההו םירמוחה      

                   45.00 .ןרציה תוארוה יפל לכה רטמ   
      
"לגוסקפ" תורוניצ לש הנקתהו הקפסה     07.01.0011
02 ג"רדמ 9151 י"ת יפל בלוצמ ןליתאילופ      
רוניצ ללוכ מ"מ 61 ינוציח רטוקבו תוחפל      
.מ"מ 52 ינוציח רטוקב ןליתאילופמ לעתמ      
,תשוחנ תגוסגסמ תכתמ תויוז רוביח ירזיבא      
םירמוחה לכו ץחל תקידב ,תיווזה תיב      
יפל לכה . תומלשב תושורדה תומאתההו      

                  300.00 .ןרציה תוארוה רטמ   
      
הסינכ םע 2/1X3" םיקלחמ הנקתהו הקפסה     07.01.0012
תומאתההו םירמוחה לכ ללוכ 1" ץוח/םינפ      

                    8.00 .תומלשב תושורדה 'חי   
      

                    8.00 .1" הסינכ םע 2/1X2" קלחמ ךא ל"נכ 'חי  07.01.0013
      
הסינכ םע 2/1X3" םיקלחמ הנקתהו הקפסה     07.01.0014
תומאתההו םירמוחה לכ ללוכ 4/3" ץוח/םינפ      

                    2.00 .תומלשב תושורדה 'חי   
      
הסינכ םע 2/1X2" םיקלחמ הנקתהו הקפסה     07.01.0015
תומאתההו םירמוחה לכ ללוכ 4/3" ץוח/םינפ      

                    2.00 .תומלשב תושורדה 'חי   
      
      
      

10.70.0 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 004-03   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     004 זכרמ תויומכ בתכ

בלושמ 0 הנבמ
היצלטסניא תודובע 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םייולג םירבוע םימח םימ תרנצל דודיב     07.01.0016
תרצות "סקלפמרא" יטטניס ימוג ילימרתמ      
רטוקב רוניצל מ"מ 91 יבועב דודיב "דיבנע"      

                   20.00 "1-"3/4 רטמ   
      
םיצירח ךותב םירבוע םימ תרנצל דודיב     07.01.0017
"טסלפודנור" תרצות הפצרב וא תוריקב      

                   20.00 .2/1"-4/3" רטוקב רוניצל מ"מ 0.4 יבועב רטמ   
      
םימ תורוניצל ביבסמ ןייוזמ ןוטב תפיטע     07.01.0018
טרפ יפל מ"ס 01 יבועב םינוש םירטוקב      

                   10.00 .יטרדנטס רטמ   
      
רבעמ םע ירודכ זרב לש הנקתהו הקפסה     07.01.0019
הגרבהב רבוחמ הכורא תכתמ תידיו אלמ      
םע 2" רטוקב רשואמ ע"ש וא "ביגש" תרצות      

                    1.00 .דרוקר 'חי   
      

                    4.00 .2/11 " רטוקב ירודכ זרב ךא ל"נכ 'חי  07.01.0020
      

                    2.00 .4/11 " רטוקב ירודכ זרב ךא ל"נכ 'חי  07.01.0021
      

                   18.00 .1" רטוקב ירודכ זרב ךא ל"נכ 'חי  07.01.0022
      

                   12.00 .4/3" רטוקבב ירודכ זרב ךא ל"נכ 'חי  07.01.0023
      

                   10.00 .2/1" רטוקב ירודכ זרב ךא ל"נכ 'חי  07.01.0024
      
תרצות ,4/3" רטוקב יטמוטוא ריוא ררחשמ     07.01.0025
לוכ ללוכ 4/3" רטוקב ,C-05Q-S מגד "י.ר.א"      

                    2.00 .תמלשומ הנקתהל םישורדה םירזיבאה 'חי   
      
תרצות , 1 2/1" רטוקב ץחל ןיטקמ     07.01.0026
    "NNAMKIUARB", םגד F 60 D, דמ ללוכ  

                    2.00 70M םגד ירוחא רוביחל ץחל 'חי   
      
תרצות 2/1" רטוקב ןוחטב םוטסש     07.01.0027

                    2.00 A251 MS םגד ,"NNAMKIUARB" 'חי   
      
המירז ענומ םותסש לש הנקתהו הקפסה     07.01.0028
ללוכ MF/LU רשואמ 5.1" רטוקב תרזוח םימ      
םישורדה תודובעהו םיחפסה ,םירמוחה לכ      
דרשמ תושירד יפל ח"זמ תנקתה.תומלשב      

                    2.00 .תואירבה 'חי   
      
      
      

10.70.0 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 004-03   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     005 זכרמ תויומכ בתכ

בלושמ 0 הנבמ
היצלטסניא תודובע 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
המירז ענומ םותסש לש הנקתהו הקפסה     07.01.0029
ללוכ MF/LU רשואמ 4/3" רטוקב תרזוח םימ      
םישורדה תודובעהו םיחפסה ,םירמוחה לכ      
דרשמ תושירד יפל ח"זמ תנקתה.תומלשב      

                    2.00 .תואירבה 'חי   
      
םע 2" רטוקב יוביכ זרב לש הנקתהו הקפסה     07.01.0030
רוניצמ 4/3" רטוקב ןולגלגו ץרוטש דמצמ      
הריהמ החיתפ ירודכ זרבו 'מ 03 ךרואב ימוג      
ךרואבו 2" רטוקב יוביכ יקונרז 2 -ו 1" רטוקב      
סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש ידמצמ םע 'מ 0.51      
,א"כ ג"ק 6 לש השבי הקבא יפטמ 2םע 2"      
יפלו )תולכירדאב עיפומ( ןוראה ךותב לכה      

                    2.00 .יטרדנטס טרפ 'חי   
      

                    4.00 .½" רטוקב ילד זרב לש הנקתהו הקפסה 'חי  07.01.0031
      
יפל לכה( 2" רטוקב הדלפמ ינקית לוורש     07.01.0032
ד"ממ ןוטב ריק ךרד רבוע )א"גה תושירד      
םירזיבאה לכ ללוכ .םימ תורוניצ רבעמל      

                    2.00 .יטרדנטס טרפ יפל םישורדה 'חי   
.תויימינפ םימ תוכרעמ 10.70 כ"הס          

      
ן י כ פ ו ש  ת ר נ צ  ה י צ ל ט ס נ י א  20.70 ק ר פ  ת ת       
ן י ח ו ל ד ו       
      
,ןיחולד/ןיכפוש תורוניצ לש הנקתהו הקפסה     07.02.0001
,רשואמ ע"ווש וא תירבג ,EPDH םיזוקינ      
ץירחב ,הפצרל תחתמ יומס ןפואב םירבוע      
ךותירב םירבוחמ ,ריקה דיל יולג ןפואב הפצר      
,ןרציה טרפמ יפל שרדנה לכו םיחפס ללוכ      

                   40.00 .מ"מ 011 רטוקב תורוניצ רטמ   
      

                   25.00 מ"מ 57 רטוקב תורוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0002
      

                  120.00 .מ"מ 36+04 רטוקב תורוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.02.0003
      
ע"וש וא תירבג ,EPDH םינגזמ זוקינ תרנצ     07.02.0004
תחתמ יולג ,יומס ןפואב תרבוע ,רשואמ      
ללוכ ךותירב תרבוחמ ריקה דיל ,הרקתל      
,ןגזמ לכ דיל מ"מ 05-04 םיפקז ,םיחפס      
תרנצ ,רוביחה םוטיאו ןגזמה זקנ רוביח      

                   50.00 .מ"מ 36-04 רטוקב רטמ   
      
      
      

20.70.0 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 004-03   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     006 זכרמ תויומכ בתכ

בלושמ 0 הנבמ
היצלטסניא תודובע 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תלפונ תרוקיב תספוק לש הנקתהו הקפסה     07.02.0005
מ"מ 011/011 ,מ"מ 36/011 ,מ"מ 05/011      
תרגסמ ךותב גרבותמ הסכמו ךיראמ םע      
םירמוחהו םירוביחה לכ ללוכ .תעבורמ זילפ      

                   12.00 .םישורדה 'חי   
      
םוסחמ וא הפצר םוסחמ לש הנקתהו הקפסה     07.02.0006
םע מ"מ 05/011 ,מ"מ 36/011 רטוקב יפות      

                   12.00 .תעבורמ תרגסמ ךותב זילפמ תשר הסכמ 'חי   
      
הפצר םוסחמ ךא 600.2.70 ףיעסב ל"נכ     07.02.0007

                    2.00 .הטסורינ לס םע מ"מ 011/002 רטוקב 'חי   
      
רטוקב בויב ןטלוקל מ"מ 36 רטוקב רוביח      07.02.0008
תושורדה תודובעו םירזיבאה לוכ ללוכ 4"      

                   25.00 תמלשומ הנקתהל 'חי   
ןיחולדו ןיכפוש תרנצ היצלטסניא 20.70 כ"הס          

      
ם י י ר ט י נ ס  ם י ל כ  30.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ו ט מ ר א ו       
      
הנקתה , םימחו םירק םימל הדבעמ זרב01     07.03.0001
'סמ,קותינל לינ יזרב ללוכ ,חטשמהמ הדמעב      
רחס באלונכט קפס 900.46251 יגולטק      
לוכו רוביח תורנצ רשואמ ע"ש וא ,מ"עב      

                   10.00 .תומלשב שרדנה 'חי   
      
הדמעב הנקתה , םירק םימל הדבעמ זרב     07.03.0002
יגולטק 'סמ,קותינל לינ יזרב ללוכ ,חטשמהמ      
וא ,"מ"עב רחס באלונכט" קפס 900.50581      
שרדנה לוכו רוביח תורנצ רשואמ ע"ש      

                    2.00 .תומלשב 'חי   
      
תפטשמו ןוחטב תחלקמ לש הבקרהו הקפסה     07.03.0003
יגולטק 'סמ ףתושמ דומע לע םינקתומ םייניע      
    IT0224 רחס באלונכט" קפס ,הטסורינ  
זוקינל רוביח םע ,רשואמ ע"ש וא ,"מ"עב      
תודובעה לכו םימל תורבחתה , ם"בלפ לכה      

                    4.00 .תומלשב םישורדה םירמוחהו 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

30.70.0 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 004-03   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     007 זכרמ תויומכ בתכ

בלושמ 0 הנבמ
היצלטסניא תודובע 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
54 לוביקב ילמשח דוד לש הנקתהו הקפסה     07.03.0004
ינוציח דודיבו ימינפ לייאמא יופיצ םע רטיל      
ות םע תרשואמ תרצות חפ תפיטע ךותב      
םותסש ,רזוח לע םותסש ,םיפוגמ ללוכ ,ןקת      
ןועש רוביח ,למשח תכרעמל רוביח ,ןוחטב      
שרדנה לכו תוילת ,זוקינל האיצי ,תבש      

                    1.00 .תמלשומ הבכרהל 'חי   
      
06 לוביקב ילמשח דוד לש הנקתהו הקפסה     07.03.0005
ינוציח דודיבו ימינפ לייאמא יופיצ םע רטיל      
ות םע תרשואמ תרצות חפ תפיטע ךותב      
םותסש ,רזוח לע םותסש ,םיפוגמ ללוכ ,ןקת      
ןועש רוביח ,למשח תכרעמל רוביח ,ןוחטב      
שרדנה לכו תוילת ,זוקינל האיצי ,תבש      

                    4.00 .תמלשומ הבכרהל 'חי   
      
, םיפדנמלו םי'צנבל םירוביח הנקתה     07.03.0006
תלבקל שרדנה לכו בויבו םימל םירוביח      

                   12.00 .תמלשומ העובק 'חי   
      
,לינ זרב , חרק תנוכמל הנכה הנקתה     07.03.0007
העובק תלבקל שרדנה לכו םימל םירוביח      

                    2.00 .תמלשומ 'חי   
      
ןופיס תוברל ,תודבעמ ירויכ לש הנקתה     07.03.0008
טלפמוק לכה .הילתו 2" רטוקב ןליפורפילופמ      

                    9.00 .תמלשומ הבכרהל 'חי   
      
ןבל סרחמ חבטמ תרעק לש הנקתהו הקפסה     07.03.0009
םגד מ"ס 02/04/06 לדוגב "תמח" תרצות      
,רשואמ ע"ש וא 305 יגולטק 'סמ "רודלג"      
ןופיס ללוכ, שישל תחתמ הבכרהל םאתומ      
םירמוחהו תודובעה רתי לכו 2" קובקב      

                    1.00 .תלעופ העובק תלבקל םישורדה 'חי   
      
תבבותסמ היפ םע םירק/םימח םימל הללוס     07.03.0010
המגודכ חטשמהמ חבטמ תרעק רובע      
"תמח" תרצות 168203 גולטק 'סמ "טסרווא"      
,קותינל לינ יזרב 2 ללוכ רשואמ ע"ש וא      

                    1.00 .תומלשב שרדנה לכו רוביח תורוניצ 'חי   
תורוטמראו םיירטינס םילכ 30.70 כ"הס          

      
      
      
      
      

היצלטסניא תודובע 70 כ"הס          
קובץ: 004-03   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     008 זכרמ תויומכ בתכ

בלושמ 0 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
הבוגבו מ"מ 003 בחורב םילבכל תשר תלעת     08.01.0020
רזע דויצ לכו םיגרב , םיקוזיח תוברל מ"מ 08      

                  160.00 . תמלשומ הדובע תלבקל שרדנה רחא רטמ   
      
הבוגבו מ"מ 002 בחורב  םילבכל תשר תלעת     08.01.0030
רזע דויצ לכו םיגרב , םיקוזיח תוברל מ"מ 08      

                  180.00 . תמלשומ הדובע תלבקל שרדנה רחא רטמ   
      

                  120.00 . תנוולוגמ הסכמ םע מ"ס 6X21 חפ תלעת רטמ  08.01.0050
      

                  210.00 מ"ס 6X21 CVP תלעת רטמ  08.01.0100
      

                  800.00 ףכירמ מ"מ 52 רוניצ רטמ  08.01.0110
      
6X21 תודימב הסכמ םע םוינימולא תלעת     08.01.0120

                   80.00 מ"ס רטמ   
םיליבומ 10.80 כ"הס          

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ. םלשומ רוביח לולכי ךילומ וא\ו לבכ      
. חולב רוביח      
      

                  560.00 ר"ממ CVP  61 ידדובמ תשוחנ יכילומ רטמ  08.02.0030
      

                  160.00 YX2N61X5  לבכ רטמ  08.02.0080
      

                  600.00 YX2N5.2X3  לבכ רטמ  08.02.0090
      

                  260.00 דליטלומ יטפוא ביס רטמ  08.02.0100
םיכילומו םילבכ 20.80 כ"הס          

      
ת ו י נ ב ו  ת ו ק י צ י  ת ו ר י פ ח  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
רדגומ אלש תומוקמב םייק ןוטב ריקב רבעמ     08.03.0040
לש שארמ רושיאו השירד י"פע הדוקנכ      
לכבו אוהש גוס לכמ ריקב רבעמה. חקפמה      
היצלטסניאו םילבכ רבעמל שרדנה רטוק      
רבעמה , מ"ס 51X53 רבעמה לדוג- תילמשח      
ודדמיי אל , דבלב תולעת תרבעהל שמשי      

                   12.00 'פמוק . םילבכ וא-ו תרנצ ירבעמ  
תוינבו תוקיצי תוריפח 30.80 כ"הס          

      
      
      

קובץ: 004-03   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     009 זכרמ תויומכ בתכ

בלושמ 0 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש ךתחב תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.04.0040
    05X5 אספוק ךותב ,םידדובמ ג"ע ,מ"מ  
,וילא הקראהה יכילומ לכ רוביח תוברל ,תנגומ      
תאוושה ספמ הקראה ךילומ רוביח תוברל      
81 דעל היהי ספה ישארה םילאיצנטופה      

                    4.00 'פמוק .םיגרב  
      
תוברל למשח ןקתמב םילאיצנטופ תאוושה     08.04.0070
, תויטסוקא תורקתל הקראה יכילומ רוביח      
תרנצ , תופצ תופצר , בויב תרנצ , םימ תרנצ      
גוזימ תולעת , תשר תולעת , םירלקנירפס      
תורש לכו הנבמה לש םייתכתמ םיטרפ , ריווא      
לכל תילמשח תופיצר תחטבא, רחא יתכתמ      
תורבחתה לולכת הדובעה , יתכתמ תורש      
, תולש , הקראה ךילומ תוברל , יתכתמ תורשל      
ךילומ . םישרדנ רוביח יעצמאו םירושיג      
םילאיצנטופה תאוושה ספל רבחמה הקראה      

                    1.00 'פמוק . דרפנב דדמיי  
תונגהו תוקראה 40.80 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ד ו ק נ  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
תודוקנה לכ תרחא רמאנ םא טרפ : הרעה      
םיכילומ 5 דע ר"ממ 5.2 ךתחב םילבכ תוללוכ      
, הדוקנה דעו חולהמ CVP תלעת וא-ו תרנצ ,      
."לרס" תמגוד תומוטא םירוביח תואספוק      
הנקתהה . ט"הת , "סיווג" תרצות  םירזיבא      
תוציחמו סבג תוציחמ , םיקולב , ןוטב תוריקב      
.דרפינב ודדמי תולעתו תומלוס  תוקירפ      
      
גוס לכמ , טלוו 032 הרואת ףוגל רואמ תדוקנ     08.06.0010
וא-ו םיכילומ , CVP תלעת וא תרנצ :ללוכ      
הרואתה ףוגמ ר"ממ 5.1X6 דע ךתחב םילבכ      
תומוטא ירוביח תואספוקו למשח חולל דע      
וא-ו "סיווג" גוסמ ז"מ תוברל "לרס" תמגוד      
ףילחמ קיספמ וא-ו "סיווג" תרצות ראומ ןצחל      
הנקתה לולכת הדוקנה תולע ."סיווג" תרצות      
אוהש גוס לכמ הרואת ףוג לש םימלשומ טוויחו      

                  360.00 . 'קנ   
      
'א 61 , תיזפ-דח ט"הת עקת-תיב תדוקנ     08.06.0030
ירזיבא ינש דע ,YX2N 5.2X3 לבכ תללוכה      

                  143.00 . תפתושמ תרגסמב "גיד" תרצות ק"ח 'קנ   
      
םגד 'א 61 , יזפ-דח ט"הע עקת-תיב תדוקנ     08.06.0040

                   16.00 . N-3 "וקסינ" 'קנ   
      

60.80.0 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 004-03   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     010 זכרמ תויומכ בתכ

בלושמ 0 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
PI-55 םימ ןגומ " גיד" רזיבא םע ק"ח תדוקנ     08.06.0050
וא תפתושמ תרגסמב םירזיבא ינש דע םע      

                   15.00 הזל הז םידומצ 'קנ   
      
A61X5 , יזאפ- תלת ט"הע עקת-תיב תדוקנ     08.06.0060

                   12.00 . EEC  םגד 'קנ   
      
לבכ םע מ"מ 32 רוניצ תוברל היזיולט תדוקנ     08.06.0100
תרצות ט"הת הנטנא עקשו ילאיסקאוק הנטנא      

                   20.00 עקשב רוביח ללוכ גיד 'קנ   
      
תוברל , תבלושמ הזירכו שא יוליג תודוקנ     08.06.0110
ןומיס תירונ ,רפוצ ,ןצחלל שא יוליג לבכו תרנצ      

                   95.00 . יוליגה תזכרלו רזיבאל רוביחו יאלגו,  לוקמרו 'קנ   
      
'וכו חפנ יאלג ןוגכ הצירפה תכרעמ לש הדוקנ     08.06.0150
הדוקנל דע מ"מ 61 רטוקב רונצ תוברל      

                   60.00 . םירחא י"ע ועצובי םירוביחהו טוויחה. 'קנ   
      
YX2N5.2X3 לבכ תוברל  ןרקמ  תדוקנ     08.06.0185
ףכירמ רוניצ , ףכירמ מ"מ 61  רוניצב לחשומ      
הנקתהל טסלפ .א.ד.ע גוסמ רזיבאו   מ"מ 32      
םינבל םיעקש ינש ללוכה  ןוטב תרקת יבג לע      
ללוכ JR- 54 יעקש  ינש ,N-2 רזיבאב      
יעקשל 7TAC לבכו JR-54 רזיבאל םימאתמ      
לכה ,  הלעפה תדמעל דע 05 רוניצו בשחמ      

                    6.00 . טלפמוק 'קנ   
      
YX2N5.2X3 לבכ תוברל עקש בר  תדוקנ     08.06.0190
תורוניצ 2 , ףכירמ מ"מ 61  רוניצב לחשומ      
טסלפ .א.ד.ע גוסמ רזיבאו   מ"מ 32 ףכירמ      
ללוכה D-81 םגד ט"הת וא ת"הע הנקתהל      
JR-54 יעקש  העברא , םינבל םיעקש  השיש      
7TAC לבכו JR-54 רזיבאל םימאתמ ללוכ      

                   27.00 . טלפמוק לכה , בשחמ יעקשל 'קנ   
      
YX2N5.2X3 לבכ תוברל עקש בר  תדוקנ     08.06.0200
תורוניצ 2 , ףכירמ מ"מ 61  רוניצב לחשומ      
טסלפ .א.ד.ע גוסמ רזיבאו   מ"מ 32 ףכירמ      
ללוכה D-71 םגד ט"הת וא ת"הע הנקתהל      
JR-54 יעקש  העברא , םינבל םיעקש העברא      
7TAC לבכו JR-54 רזיבאל םימאתמ ללוכ      

                   48.00 . טלפמוק לכה , בשחמ יעקשל 'קנ   
      
      
      
      

60.80.0 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 004-03   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     011 זכרמ תויומכ בתכ

בלושמ 0 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םע JR-54 בשחמ תדוקנ תוברל IFIW תודוקנ     08.06.0210
לבכ םע ילמשח עקשו TAC 7 לבכ      
    YX2N5.2X3 הרקתה ללחב ןקתומ  

                   12.00 תיטסוקאה 'חי   
      
YX2N5.2X3 לבכ תוברל עקש בר  תדוקנ     08.06.0220
תורוניצ 2 , ףכירמ מ"מ 61  רוניצב לחשומ      
טסלפ .א.ד.ע גוסמ רזיבאו   מ"מ 32 ףכירמ      
ינש ללוכה D-41 םגד ט"הת וא ת"הע הנקתהל      
ללוכ JR-54 יעקש  העברא , םינבל םיעקש      
יעקשל 7TAC לבכו JR-54 רזיבאל םימאתמ      

                    5.00 . טלפמוק לכה , בשחמ 'קנ   
      
מ"מ 61 רוניצ תוברל דואמ ךומנ חתמ תדוקנ     08.06.0310

                   60.00 הלחשה טוח םע 'קנ   
      
לבכ תוברל  FRV ןגזמל הנזה תדוקנ     08.06.0340
    YX2N5.2X3 עקשו מ"מ 91 רוניצב לחשומ  

                   28.00 סיווג תרצות ט"הת 'קנ   
      
YX2N5.2X3 לבכ תוברל ףדנמל הנזה  תדוקנ     08.06.0350
עקש ללוכ 7TAC לבכ םע בשחמ תדוקנו        

                   30.00 RJ-45 'קנ   
      
לש 'ץנבב בלושמ עקת תיב לש הצק רזיבא     08.06.0360
דע YX2N5.2X3 לבכ תוברל הדבעמה ןחלוש      

                  450.00 'ץנבה דיל םירוביחה תספוקל 'חי   
      
םיבשחמ תרושקתל JR-54 לש הצק רזיבא     08.06.0370
ללוכ הדבעמה ןחלוש לש 'ץנב תלעתב בלושמ      

                  220.00 7TAC לבכ 'חי   
      
7TAC לבכ תוברל םיבשחמ תרושקת תדוקנ     08.06.0380
הצק רזיבאל רוביח ללוכ מ"מ 52 רוניצב      
דדמיש יתדבעמה ןחלושה לש 'ץנב תלעתב      

                  220.00 דרפנב 'קנ   
      
הדבעמב למשח קותינל םוריח ןצחל תדוקנ     08.06.0390
דע YX2N5.1X2 לבכ םע היירטפ ןצחל תוברל      

                    7.00 םייק חולל 'קנ   
םירזיבאו תודוקנ 60.80 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  80.80 ק ר פ  ת ת       
      

                  100.00 . ךמסומ יאלמשח לש הדובע תעש ע"ש  08.08.0010
      

80.80.0 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 004-03   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     012 זכרמ תויומכ בתכ

בלושמ 0 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ךומנ חתמ ןקתמל קדוב סדנהמ תרוקב     08.08.0040
"רזוע יאלמשח" תוחפל לש תוחכונב      
לכל ( תואצוהה לכ ללוכ ,"ךמסומ יאלמשח"-ו      

                    2.00 'פמוק .) דרפנב הנבמ  
      
תוברל דואמ ךומנ חתמו למשח תויתשת קוריפ     08.08.0050
ירזיבא תזזהו קוריפ , םיווקו םילגענמ יוהיז      
תרשכהל שרדיי רשא לכו , הרואת יפוג , הצק      
תומאתהה לכ ללוכ טקיורפה עוציבל חטש      
תלסופ קוליס , םיבלשב הדובע ללוכ תושרדנה      
לכ אלל שרדיי רשא לכו תרשואמ הנמטמל      
תומאתהו םיקוריפ ןיגב םולשת תפסות      

                    1.00 'פמוק . טלפמוק לכה , טקיורפה תרגסמב  
      
יטלש תוברל םייק למשח חולל שדחמ טוליש     08.08.0060
קוריפ ללוכ םייקה חולה ילגעמ לכ לע 'ץיוודנס      

                    2.00 טלפמוק לכה , םייק טוליש 'חי   
תונוש 80.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח ינקתמ 80 כ"הס          
קובץ: 004-03   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     013 זכרמ תויומכ בתכ

בלושמ 0 הנבמ
שא יוליג 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ל י ג  43 ק ר פ       
      
ם ה י ר ז י ב א ו  ם י א ל ג  10.43 ק ר פ  ת ת       
      

                   67.00 . יגולנא ןעוממ "ירטקלאוטופ" ןשע יאלג 'חי  34.01.0010
      

                    4.00 . יגולנא ןעוממ םוח יאלג 'חי  34.01.0020
םהירזיבאו םיאלג 10.43 כ"הס          

      
ם י ו ו ל נ  ם י ר ז י ב א  30.43 ק ר פ  ת ת       
      

                    6.00 .ט"הע וא ט"הע תדדוב הלעפה הקעזא ןצחל 'חי  34.03.0010
      
ט"הע הנקתהל אספוק ללוכ BD88 ימינפ רפוצ     34.03.0020

                    5.00 . ץנצנ םע 'חי   
םיוולנ םירזיבא 30.43 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  50.43 ק ר פ  ת ת       
      
םינקתה ןוכמ תרוקב שאה יוליג ןקתמ תרבעה     34.05.0010
עבטה יעדמ הנבמב ץופיש רבועה חטשב      
תכרעמה תוניקתל רושא תלבק דע ליאראב      

                    1.00 'פמוק . תורעהה לכ תמלשה ללוכ  
תונוש 50.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שא יוליג 43 כ"הס          
קובץ: 004-03   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     014 זכרמ תויומכ בתכ

בלושמ 0 הנבמ
הזירכ תכרעמ 53 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
ם י ל ו ק מ ר  10.53 ק ר פ  ת ת       
      
הביתב וק יאנש תוברל , ץ'ניא 8 לוקמר ה"וא     35.01.0020

                   25.00 .לכירדאה תריחב פ"ע ימדק לירגו 'חי   
      

                  350.00 ידיג וד ינקת הזירכ לבכ רטמ  35.01.0040
      
תכרעמל םוריחב תורבחתהל ץרופ ןופורקימ     35.01.0050

                    2.00 הזירכ 'חי   
םילוקמר 10.53 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הזירכ תכרעמ 53 כ"הס          
קובץ: 004-03   .../015 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     015 זכרמ תויומכ בתכ

בלושמ 0 הנבמ
תרושקת ינקתמ 63 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  י נ ק ת מ  63 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  10.63 ק ר פ  ת ת       
      
בחור , 008 קמוע U04 הבוג תרושקת ןורא     36.01.0010
םיפדמ 3 + ררוואמ 2 ללוכ 91"ל הרצה םע 32      
תירוחא תלד , טמ"אמו למשח יעקיש 6 ספ +      
הנקתהו הקפסא-תיכוכז תימדיק תלד 2 , חפ      
בשחמה תודוקנ לכ זוכירל BUH תוברל      

                    2.00 'פמוק הובג ןוכיסב ןוירה תקלחמב  
      
רישכמ תועצמאב תשרה תודוקנ לכ תקידב     36.01.0030

                    2.00 'פמוק PENTA  
      
םיישאר תרושקת ילבכ תנקתהו הקפסא     36.01.0050

                    2.00 'פמוק CAT-7  
      
רוזיאב םיבשחמ יאנכט לש י'גרב הדובע תועש     36.01.0060

                   60.00 חקפמה ע"ש   
      
SR PTFS GWA 42X2X2-584 לבכ     36.01.0080
    50122002939 ELBAC ATAD רודלט  

                  140.00 חתמ לבכ+ רטמ   
      
רודלט SDP תרצות TAC.7 ללוכ ךא ל"נכ     36.01.0090

                  140.00 םיבשחמ+ רטמ   
      

                    4.00 יטפוא ביסל ריממ 'חי  36.01.0100
תרושקת 10.63 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תרושקת ינקתמ 63 כ"הס          
בלושמ כ"הס        

קובץ: 004-03   .../016 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     016 זכרמ תויומכ בתכ

םידרשמ 1 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
1.50 10.50 ק ר פ  ת ת       
      
רמצ לעמ )תחפות( החשמ תחירמ תפסות     05.01.0010

                   10.00 .מ"מ 21-6 מ"מ יבועב םיעלס ר"מ   
1.50 10.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
קובץ: 004-03   .../017 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     017 זכרמ תויומכ בתכ

םידרשמ 1 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
1.60 10.60 ק ר פ  ת ת       
      
חפמ שא יוביכו למשח תונורא תוחמוגל תותלד     06.01.0010
,עובצ ףוקשמ תוברל ,מ"מ 5.1 יבוע ןוולוגמ      
לכה .רונתב עבצ רמגו עוקש יציפק רגוס      
הריחב יפל ןווג.היונב השינב םלשומ בכרומ      

                   20.00 .לכירדא לש ר"מ   
      
חפמ שא יוביכו למשח ןורא תותלדל תפסות     06.01.0020
וא "אליממ" םגד יומס ףוקשמ רובע ןוולוגמ      

                    4.00 .ע"וש 'חי   
1.60 10.60 כ"הס          

      
ץ ע  ת ו ת ל ד  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב תיריצ החיתפל תיפנכ דח ץע תלד     06.03.0010
,םיריצ, ףוקשמ ללוכ ,מ"ס 012/09      
. רונתב עבצ רמג.ןמש ריזחמו רפוטס,לוזריפ      

                    1.00 . לכירדאה תריחבל ןווג 'חי   
ץע תותלד 30.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס          
קובץ: 004-03   .../018 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     018 זכרמ תויומכ בתכ

םידרשמ 1 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

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       
      
ן ל צ ר ו פ  ט י נ ר ג  ף ו צ י ר  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר תנקתהו הקפסא     10.01.0010
,מ"ס 06/06 תודימב ,R-11 גרד ,הקלחה דגנ      
001 דוסי ריחמ .הבור ללוכ ,מ"מ 21 יבוע      

                   20.00 .ר"מ/ח"ש ר"מ   
      
- גוס 06/03 ןלצרפ טינרג יחיראב תוריק יופיח     10.01.0020

                   53.00 .ר"מ/ח"ש 001 דוסי ריחמ . הבור ללוכ,'א  ר"מ   
      
ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר תנקתהו הקפסא     10.01.0030

                  380.00 .ר"מ/ח"ש 05 דוסי ריחמ ,'א גוס 06/06 ר"מ   
ןלצרופ טינרג ףוציר 10.01 כ"הס          

      
י ו ל י מ  20.01 ק ר פ  ת ת       
      
תבכש י"ע מ"ס 0.9 הבוגב ןנכותמ יולימ     10.02.0010

                   40.00 05% הבצחמ לוחו 05% םושמוש ק"מ   
יולימ 20.01 כ"הס          

      
ד ר ש מ  ת פ צ י ר  י ו פ י ח  30.01 ק ר פ  ת ת       
      
הדימב, םיחיראב CVP תנקתהו הקפסא     10.03.0010
םגד תמגוד , םידרשמל םימיאתמ, מ"ס 09/09      
    529 REDLOB/888 , תרצות KWAHOM ,  
ר"מ/ח"ש 071 דוסי ריחמב . ע"וש וא ב"הרא      
יפל יפוס ןווגו םגד . הקבדהב הנקתה + רמוח      

                  380.00 .לכירדא תריחב ר"מ   
      
הרוצ.ןבל ירמילופ לנאפ תנקתהו הקפסא     10.03.0020

                  265.00 .לכירדאה תריחב יפל הבוגו רטמ   
      
04 בחורב םוינימולא יפס תנקתהו הקפסא     10.03.0030

                   10.00 .מ"מ רטמ   
      
תלבקל דע רמוחב ןלצרופ טינרג תפציר יולימ     10.03.0040

                  380.00 CVP יחירא תנקתהל םלשומ רמג ר"מ   
דרשמ תפציר יופיח 30.01 כ"הס          

      
ף ו צ י ר  ל ע  ה נ ג ה  40.01 ק ר פ  ת ת       
      
,החנה ללוכ ,CVP-מ הפצר יופיח לע הנגה     10.04.0010

                  380.00 .יוניפ רחאל יללכ ןויקנו יוניפ ר"מ   
ףוציר לע הנגה 40.01 כ"הס          

      
      

יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          
קובץ: 004-03   .../019 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     019 זכרמ תויומכ בתכ

םידרשמ 1 הנבמ
העיבצ תודובע 11 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ע ב צ  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
תורקתו תוריק לע תחא הבכש לטכפש קרמ     11.01.0010

                1,010.00 .םלשומ הארמ תלבקל דע ריק ייופיחו ר"מ   
      
תוכמנה ,תוריק לע "0002 לירקרפוס" עבצ     11.01.0020
דוסי תבכש תוברל ,החירמב סבג ירניסו      
ןווג 0002 לירקרפוס תובכש יתשו "ליפרובמט"      

                1,010.00 לכירדא תריחב יפל ר"מ   
      
ללוכ ןוטב/הפוסח הרקתל לירקרפוס עבצ     11.01.0030

                  150.00 .לכירדאה תריחב יפל ההכ ןווג תוכרעמ תיעבצ ר"מ   
      
הלבקה ללחב ןוטב יומד יביטקורד ילרנימ חיט     11.01.0040
ןווג.)םימייק ןוטב תוריק לע הנקתה(ןורדסמהו      

                  100.00 .לכירדא תריחבל רמגו ר"מ   
םינפ עבצ 10.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

העיבצ תודובע 11 כ"הס          
קובץ: 004-03   .../020 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     020 זכרמ תויומכ בתכ

םידרשמ 1 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ה ס י נ כ  ת ו נ י ר ט י ו  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
תללוכ הדימב , םידרשמ ףגאל הסינכ תנירטיו     12.01.0010
םייפנכ 2-מ תבכרומה ,מ"ס 042/092      
העובקו תיריצ החיתפל )א"כ מ"ס 042/09(      
מ"ס 042/09 תחא ףנכ םדיצל מ"ס 042/55      
,ימוי םוי שומישל הסינכ תלדכ תשמשמ      
הינשה ףנכה .ןורדסממ הצוחה החיתפ      
תועצמאב( תעבוקמ כ"דב מ"ס 042/09      
שומישל ףוקשמלו הפצרל )םייציפק םיחירב      
החיתפ .לודגו דבכ דויצ סינכהל ךירצש הרקמל      
מ"ס 042/09 ףנכ :לוזריפ .ןורדסמל המינפ      
טומ ספת - ינוציחה דצהמ :תישאר הסינכ      
דצהמ ,מ"ס L=081 מ"מ 03? אלמ 'מולא      
- .ףנכה לקשמל המיאתמ הלהב תידי - ימינפה      
ףנכ םיאתמ יטרדנטס ןוילע ןמש ריזחמ      
תרקובמ החיתפ - .תוידי אלל - 042/09      
- .תימוי/םוי הסינכ ףנכה לש תיטנגמורטקלא      
תכרעמה .)ישמ( שטולמ יעבט ןוגליא - רמג      
וניא 'חי ריחמ .ע"וש וא "0002 לילק" תמגודכ      

                    1.00 .םיאבה םיקרפב שיש תופסותה לכ ללוכ 'חי   
      
טומ ספת תידי 010.1.21 ףיעס רובע תפסות     12.01.0020
טמ שטולמ םוינימולאמ מ"מ 03? לוגע אלמ      

                    2.00 .מ"ס L=081 ךרואב ישמ 'חי   
      
ידגנ לוענמ 010.1.21 ףיעס רובע תפסות     12.01.0030

                    1.00 .ילמשח 'חי   
      
ןוחטב תיכוכז 010.1.21 ףיעס רובע תפסות     12.01.0040

                   12.00 .מ"מ B.V.P 83.0 םע )סקלפירט( 6+6 ר"מ   
      
ןוגליא ,ןורקימ 52 יבועב ןוגליא רובע תפסות     12.01.0050

                    2.00 'פמוק .'חיה ריחממ 5% )ישמ( שטולמ יעבט  
הסינכ תונירטיו 10.21 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוינימולא תודובע 21 כ"הס          
קובץ: 004-03   .../021 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     021 זכרמ תויומכ בתכ

םידרשמ 1 הנבמ
ריוא גוזימ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
0.51 ק ר פ  ת ת  00.51 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
בתכמ דרפנ יתלב קלח הווהמ טרפמה .1      
טרפמל ףופכב םניה םיפיעסה לכ .2 .תויומכה      
.3 .תרחא שרופמב רמאנ םא אלא ינכטה      
תויומכ םצמצלו ןיטקהל ,לידגהל יאשר ןימזמה      
תונשל ילבמ תומכ לכב תויומכה בתכ ךותמ      
.הדיחיה יריחמ תא      
      
אהי ןקתוי רשא ינוציחה דויצה לכ -:הרעה       
ןקתוי רשא זגה.56PI תומיטא תגרד לעב היהי      
.ינקת קורי זג היהי א"וזימ 'עמב      
      
ויהי ונקתוי רשא םיפלחהו דויצה לכ :הרעה      
ןיגב תוירחאהו רתויב הובגה תוכיא ילעב      
תללוכ אהת האלמה םתוניקתו םתנקתה      
עצבי תוירחאל ףסונ ,תינרדנלק הנש ךשמלו      
האלמ הנש ךשמל םניח הקוזחתו תורש ןלבקה      
.הנקתהה םוימ      
      
ביבסמ תורגסמ ללוכ םירזפמ תנקתה :הרעה      
תורקתב ,סבג תורקת לעמ הנקתהב תודיחיל      
סירת וא רזפמ לכב ,ל"נכ עוציבו המאתה חפ      
םוינימולא תרגסמ ןקתותו קפוסת רורוויא      
הנקתהב ןקתוי סירתהו חתפל ביבסמ הקירבמ      
תעצהב לולכ הז ךרעמ ,םיינכמ םירגוס 4+      
וללכי םירזפמה לכ .ריחמ תפסות אלל ןלבקה      
לצא רזפמ םגד רשאל שי ! ילרגטניא תומכ תסו      
.הדובעה עוציב ינפל 'דאהו ןנכתמה      
      
עוציב םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ :הרעה      
תורקית תופצירב םירבעמ םיחודיק םיבוציח      
י"ע רשואמ לכה אוהש גוס לכמ תוריקו      
הקפסאל םניה םיריחמה .רוטקורטסנוק      
!תרחא שרופמב רמאנ םא אלא הנקתהו      
      
ינימ תודחיל זג תרנצ יברמ קחרמ :הרעה      
ףיסוהל שי ןושאר רטמ 8 לעמ.רטמ 52 יזכרמ      
ריחמב ללוכ 'פמוק ףסונ רטמ לכ לע זג םרג03      
.הנקתה      

0.51 קרפ תת 00.51 כ"הס          
      
      
      
      
      

קובץ: 004-03   .../022 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     022 זכרמ תויומכ בתכ

םידרשמ 1 הנבמ
ריוא גוזימ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
רוביח ללוכ הובג ץחל תלעותמ 'חי לש הקפסא     15.01.0020
. הקפסא תולעתו םידוקיפ, למשח, תרנצ      

                    2.00 'פמוק MFC 0011. H/UTB002,83 לש הקיפסל  
      
רוביח ללוכ ינוניב ץחל תלעותמ 'חי לש הקפסא     15.01.0030
. הקפסא תולעתו םידוקיפ, למשח, תרנצ      

                    2.00 'פמוק MFC 057. H/UTB007,03 לש הקיפסל  
      
רוביח ללוכ ינוניב ץחל תלעותמ 'חי לש הקפסא     15.01.0040
. הקפסא תולעתו םידוקיפ, למשח, תרנצ      

                    1.00 'פמוק MFC 005. H/UTB004,51 לש הקיפסל  
      
רוביח ללוכ ינוניב ץחל תלעותמ 'חי לש הקפסא     15.01.0050
. הקפסא תולעתו םידוקיפ, למשח, תרנצ      

                    1.00 'פמוק MFC 533. H/UTB003,21 לש הקיפסל  
      
הרקתב הנקתהל הטסאק 'חי םלוא ל"נכ     15.01.0070

                    1.00 'פמוק MFC883. H/UTB004,51 לש הקיפסל  
      
הרקתב הנקתהל הטסאק 'חי םלוא ל"נכ     15.01.0080

                    4.00 'פמוק MFC943. H/UTB003,21 לש הקיפסל  
      
לש הקיפסל םלוא ל"נכ הטסאק 'חי לש הקפסא     15.01.0090

                    4.00 'פמוק 9,600BTU/H  .400 CFM  
      
הלוגע הטסאק 'חי לש הקפסא םלוא ל"נכ     15.01.0095

                    4.00 'פמוק MFC 005.  H/UTB001,91 לש הקיפסל  
      
קספמ תללוכה תילטיגיד הלעפה תיחול     15.01.0100
ררוב ,רורווא ףרוח/ץיק ררוב ,קספה/לעפה      

                   18.00 .טוויח תוברל ,טטסומרטו תויוריהמ 'חי   
      

                   18.00 .דייאמל דוקיפ סיטרכ רובע תפסות 'חי  15.01.0110
      
יפ לע םוקימל דויצה לכ תפנהו הלבוהל ףונמ     15.01.0120

                    1.00 'פמוק .תינכת  
      
23 דע לע הטילשל HCUOT גוסמ יזכרמ רקב     15.01.0130
ישנאל רבסהו הכרדה ללוכ , םינפ תודיחי      
תינושאר הלעפהו טוויח ללוכ .הקוזחת\ןקתמה      

                    1.00 'פמוק .השירד י"פע הלעפה תוצובק תוברל  
ריוא גוזימ ינקתמ 10.51 כ"הס          

      
ר י ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד ו ב ע  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
א"וזימ תודובע      
      

20.51.1 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 004-03   .../023 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     023 זכרמ תויומכ בתכ

םידרשמ 1 הנבמ
ריוא גוזימ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תלעותמ תימינפ א"וזימ תדיחי תנקתה     15.02.0010
ןוגיע ,סוליפ ללוכ FRV\רטרווניא סופיטמ      
תוטומ תועצמאב 'סנוק תרקתל הנקתהו      
זג תרנצ רוביח ללוכ ריחמה ,םינתיוזו הגרבה      
י"ע ןקתויש רוניצל זוקינ ןכו םידוקיפו למשח,      
תולעתל רוביח עצובי ןכ .טלפמוק לכה םירחא      
לכה רזוח ריואו ,תירושרש תרנצ\ריוא תקפסא      

                    6.00 'פמוק .תינכות י"פע  
      
הטסק א"וזימ תדיחי תנקתה םלוא ל"נכ     15.02.0020

                   13.00 'פמוק . לדבה אלל הלוגע וא תעבורמ  
      
סופיטמ ריקה לע תילייע א"וזימ תדיחי תנקתה     15.02.0030
ללוכ ריחמה ,ריקל עוביקו סוליפ ללוכ רטרווניא      
זוקינ ןכו םידוקיפו למשח, זג תרנצ רוביח      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק לכה םירחא י"ע ןקתויש רוניצל  
      
תרנצה לש םירטקה םינגזמל למשחו זג תרנצ     15.02.0040

                  200.00 .)2/1" רטוק דע ( .תיברימ הקופתל ובשוחי רטמ   
      
תרנצה לש םירטקה םינגזמל למשחו זג תרנצ     15.02.0050

                  200.00 .)8/7" רטוק דע (  .תיברימ הקופתל ובשוחי רטמ   
      
תרנצה לש םירטקה םינגזמל למשחו זג תרנצ     15.02.0060

                   50.00 .)1 8/1" רטוק דע ( .תיברימ הקופתל ובשוחי רטמ   
      
אוהש גוס לכמ תורקת\תוריקב חודיק עוציב     15.02.0070
רטוקב חודיק .תרנצ רבעמל םילכ תועצמאב      

                    2.00 .הנקתהה רחאל םוטיא ללוכ  4" 'חי   
      
אוהש גוס לכמ תורקת\תוריקב חודיק עוציב     15.02.0080
רטוקב חודיק .תרנצ רבעמל םילכ תועצמאב      

                    2.00 .הנקתהה רחאל םוטיא ללוכ  6" 'חי   
      
ןקתל םינקת ןוכמ תרוקיב ןקתמה תרבעה     15.02.0090
ץעוי תושירד יפ לע שרדנכו 2 קלח 1001      

                    1.00 'פמוק .ןקתמל תואבכה תושרו תוחיטב  
ריוא גוזימ תודובע 20.51 כ"הס          

      
ר י ו א  ר ו ז י פ  ך ר ע מ  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
הקיניו רורוויא ,ריוא רוזיפ ךרעמ      
      
      
      
      

30.51.1 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 004-03   .../024 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     024 זכרמ תויומכ בתכ

םידרשמ 1 הנבמ
ריוא גוזימ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
חפמ הקיני\רזוח ריוא\רוזיפ ריווא תולעת     15.03.0010
ללוכ . הנבמב שרדינכ תונקתומ ןבלוגמ      
יתחתו יליע ידיצ שרדינכ הלעת לכל םיקוזיח      
ללוכ ,םיקלחה ןיב המאתהו םיקוזיח תוברל      
תכתמ יליפורפ וא  חפ תרקתל םיכמות תוטומ      
שרדינכ וא 8/3" ןוגיע יגרבו השורד הדימ לכב      
השורדה ךרואו תומכ לכב םינבלוגמ גוסמ      
תיצקורטסנוקל ןוגיע ללוכ ,תמלשומ הנקתהל      
םיקבחו םירבחמ קוזיח תוטלפ תמייק תכתמ      
םיכותיר אלל לולכ לכה תוטלפל תכתממ      
ללוכ ,'פמוק לכה תמייק היצקורטסנוקב העיגפו      
םימאתמ םגדו גוס לכמ םירזפמל תומאתה      
י"פע ר"מ יפל הדידמ ,'פמוק לכה םירבחמו      

                  180.00 .)דרפינב דדמי דודיב(,ידרשמ ןיב טרפימה ר"מ   
      
.מ"ס 03 רטוק הלוגע חפ תולעת םלוא ל"נכ     15.03.0030
העיבצב תולעתה תעיבצ ללוכ ריחמה      
LAR  וא רוחש ןווגב רונתב תיטטסורטקלא      

                   10.00 .'דאה תריחבל רטמ   
      
יטסוקא ימרת דודיב לש הנקתהו הקפסא     15.03.0040
יבוע ליעל ףיעסב ריווא תולעתב ןקתומ ימינפ      

                  180.00 .טרפמ האר 1" ר"מ   
      
חפ תלעתל שימג רוביח לש הנקתהו הקפסא     15.03.0050
ריחמה .VU ןגומ שא ןקת טלפמוק תינכות יפל      
שימגה לדוגב לדבה אלל תודיחיה לכל ההז      

                   16.00 !שרדנה 'חי   
      
ריוא תקפסאל ירושרש תרנצ הנקתהו הקפסא     15.03.0060

                   30.00 .דורוו דודיב ללוכ 4" רטוקב רטמ   
      
ריוא תקפסאל ירושרש תרנצ הנקתהו הקפסא     15.03.0070

                   50.00 .דורוו דודיב ללוכ 6" רטוקב רטמ   
      
ריוא תקפסאל ירושרש תרנצ הנקתהו הקפסא     15.03.0080

                  100.00 .דורוו דודיב ללוכ 8" רטוקב 'חי   
      
ריוא תקפסאל ירושרש תרנצ הנקתהו הקפסא     15.03.0090

                   20.00 .דורוו דודיב ללוכ 01" רטוקב 'חי   
      
תרנצל חפ תלעת ןיב םאתמ הנקתהו הקפסא     15.03.0100
טרס ,החיתפ ללוכ אוהש רטוק לכמ תירושרש      

                   80.00 )ינוציחו ימינפ( םינוקיזאו הרישק ,הקבדה 'חי   
      
      
      

30.51.1 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 004-03   .../025 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     025 זכרמ תויומכ בתכ

םידרשמ 1 הנבמ
ריוא גוזימ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םיריצ ללוכ קירפ םוינימולא רזוח ריווא סירת     15.03.0110
םיננסמ  ללוכו תכתמ דיילס ללוכ םיידיצ      
תרגסמ םע ןקתוי ח"את ללוכ םילופכ םיפלשינ      
ףוקשמכ שמשת רשא תמאות םוינימולא      
55.0 דע חטש תויזכרמה 'עמל דעוימ ח"אתל      
לש ריוא רוקד םגד .'דא תריחב יפל  ןווג , ר"מ      
'דאה י"ע רשואמ ע"ווש וא סרפ לאטמ      

                    9.00 'פמוק .מ"מ 8 םייתפש בחור.ןנכתמהו  
      
תודימב יביטרוקד םוינימולא הקפסא לירג     15.03.0120
תוחפל םיבהל 4 .הרקת חירא ףילחמ 03/03      

                   11.00 'דא י"פע עבצ .תומכ תסו ללוכ 'חי   
      
תודימב יביטרוקד םוינימולא הקפסא לירג     15.03.0130
הנקתה תיוזב הלעתב בלושמ לגרועמ 02/06      
.תומכ תסו ללוכ תוחפל םיבהל 4 .תולעמ 03      

                    2.00 'דא י"פע עבצ 'חי   
      
יביטרוקד םוינימולא הקיני\ הקפסא לירג     15.03.0140
םגד .)ךרוא רטמ הדידמ( תינכות י"פע תודימב      
י"פע וא 0109LAR סרפ לאטמ לש ריווא רוקד      
תושבלה . מ"מ 01 בחורב םייתפש .'דאה      

                   15.00 .םיגרב אלל ספילק רטמ   
      
תודימב יביטרוקד םוינימולא חצ ריוא לירג     15.03.0150
4 .מ"ס 06/06 יתרקת חירא ףילחמ  02/02      

                   13.00 'דא י"פע עבצ .תומכ תוחפל םיבהל 'חי   
      

                    2.00 .מ"ס 03/03 דע תודימב ל"נכ לירג 'חי  15.03.0160
ריוא רוזיפ ךרעמ 30.51 כ"הס          

      
ר ו ר ו ו י א  ך ר ע מ  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
הקיניו רורוויא ךרעמ      
      
מ"מ 061  רטוקב לוגע רורוויאל הקיני לירג     15.04.0010

                    6.00 'פמוק .'דאה תריחב י"פע ןווג .םישגמ תרקתב ןקתומ  
      
ןווג .מ"ס 02/02 תודימב רורוויאל הקיני לירג     15.04.0020

                    1.00 'פמוק .'דאה תריחב י"פע  
      
ללוכ סרפלטמ םגד תילמשח ענוממ שא רפמד     15.04.0030
חתפו םינגוא ללוכ ,ריזחמ ץיפק טווחו עונמ      

                    5.00 'פמוק .02/52 דע תודימב רפמד .תורש  
      
      

40.51.1 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 004-03   .../026 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     026 זכרמ תויומכ בתכ

םידרשמ 1 הנבמ
ריוא גוזימ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ללוכ סרפלטמ םגד תילמשח ענוממ שא רפמד     15.04.0040
חתפו םינגוא ללוכ ,ריזחמ ץיפק טווחו עונמ      

                    2.00 'פמוק .04/04 תודימב רפמד .תורש  
      
tnednepedni תילמשח ענוממ שא רפמד     15.04.0050
    erusserp ללוכ ,ריזחמ ץיפק טווחו עונמ ללוכ  

                    4.00 'פמוק .02/03 דע תודימב רפמד .תורש חתפו םינגוא  
רורוויא ךרעמ 40.51 כ"הס          

      
ר ו ר ו ו א ו  ן ו נ י ס  ת כ ר ע מ  50.51 ק ר פ  ת ת       
ם י ד "מ מ       
      
neddiH-001 םגד היומס ןוניסו רורווא תכרעמ     15.05.0010
תיטסוקא הרקתב םג ,הרקתב תבלתשמ      
ריקה לכו היומס תינדי הלעפה .הילעמ וליפאו      
תרנצ ירוביח ילב - םידוחא חופמו ןנסמ .יונפ      
בצמב ש"קמ 006 תקפסמ .הפושח תרנצו      
רוטפ .רורווא בצמב ש"קמ 002,1-ו ןוניס      

                    1.00 'פמוק הנגה תציחממ  
      
א"גה טרפ יפל רמוע ןקתה וא TCM רבעמ     15.05.0020

                    2.00 .4" רטוק ד"ממב זוקינו זג תרנצ רבעמל 'חי   
      
א"גה טרפ יפל רמוע ןקתה וא TCM רבעמ     15.05.0030

                    2.00 .8" רטוק ד"ממב זוקינו זג תרנצ רבעמל 'חי   
      

                    2.00 308A ץחל רורחשו ףדה םותסש 'חי  15.05.0040
      
ללוכ א"גה ןקת לוצ 01 דע רטוק רפרפ ףוגמ     15.05.0050

                    2.00 .הנקתהל םינגוא טיקו תרוסמת 'חי   
םיד"ממ רורוואו ןוניס תכרעמ 50.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ריוא גוזימ 51 כ"הס          
קובץ: 004-03   .../027 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     027 זכרמ תויומכ בתכ

םידרשמ 1 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
.ת ו צ י ח מ  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
דנוברוא לש ימורק-וד גוסמ סבג תוציחמ     22.01.0010
ןותחתו ןוילע לולסמ ללוכ מ"מ 001 ללוכ יבועב      
לכ הרקתל הפצרמ ןוולגמ הדלפ חפמ םיבצנו      
מ"ס 5 יבועב תיכוכז רמצ דודיב ,מ"ס 04      
תוניפ ,םיטרס ללוכ ,ק"מ/ג"ק 42 לקשמבו      
לכה - .םירדח ןיב םירבעמ תמיטא ,דנבירפמוק      

                   80.00 .עבצל ןכומ םלשומ רמג דע ר"מ   
      
,מ"מ 001 יבועב םייתעשל שא בכעמ סבג ריק     22.01.0020
סבג תוחולמ יושע ,)םידדצה ינשמ( ימורק דח      
דע לכה - .מ"מ 52 יבועב ע"וש וא "דרוב רייפ"      

                   84.00 .עבצל ןכומ םלשומ רמג ר"מ   
      
ןיערג תוריקל )דחא דצב( ימורק דח סבג יופיצ     22.01.0030
ןוולגמ חפמ היצקורטסנוק ללוכ ןוטב ידומעו      
,דנבירפמוק תוניפ ,םיטרס ללוכ ,)דודיב אלל(      
רמג דע לכה - .םירדח ןיב םירבעמ תמיטא      

                  620.00 .עבצל ןכומ םלשומ ר"מ   
      
גוסמ תיטסוקא הרקת לעמ סבג תוציחמ     22.01.0040
יבועב מ"מ 003 הבוגבדנוברוא לש ימורק-וד      
ןותחתו ןוילע לולסמ ללוכ מ"מ 001 ללוכ      
לכ הרקתל הפצרמ ןוולגמ הדלפ חפמ םיבצנו      
מ"ס 5 יבועב תיכוכז רמצ דודיב ,מ"ס 04      
תוניפ ,םיטרס ללוכ ,ק"מ/ג"ק 42 לקשמבו      

                   40.00 . םירדח ןיב םירבעמ תמיטא ,דנבירפמוק רטמ   
      
מ"ס 01 בחורו מ"ס 08 סבוגב סבג תרוק     22.01.0050
ןנסמ תריגס ךרוצל ןוטב תרקתמ תנקתומ      
תמיטא ,דנבירפמוק תוניפ ,םיטרס ללוכ.ק"ממ      

                    8.00 .םירדח ןיב םירבעמ ר"מ   
.תוציחמ 10.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 004-03   .../028 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     028 זכרמ תויומכ בתכ

םידרשמ 1 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

. 20.22 ק ר פ  ת ת       
      
יצח"SUCOF-GD" םגד  תיטסוקא הרקת     22.02.0010
ע"וש וא "NOHPOCE" תרבח תרצות , רתסנ      
06/021 תודימב ,ר"מ/ח"ש 051 דוסי ריחמב      
תא םיריתסמ התווצק ילעב םיחירא.מ"ס      
הארמ םירציימו יקלח ןפואב היצקורטסנוקה      
תיכוכז רמצמ םירצוימ םיחירא .ידוחייו ףצ      
-ב םיפוחמ חיראה ינפ ,ההובג תוסיחדב      
    XETUKA TF .ןפוד .הזיגב הפוחמ חיראה בג  
.מ"מ 02 חיראה יבוע.חשקומ עובצ חיראה      
.ר"מ/ג"ק 3-4 כ היצליפורפ ללוכ לקשמ      
-עבצ. 2 רוד תיגולונכטב םירצוימ םיחיראה      
יליפורפו תאשונ 'סנוק ללוכ טלפמוק לכה ,ןבל      
    Z+L סבג תוכמנה וא/ו תוריק םע שגפמב  

                  127.00 .תוימוקמ ר"מ   
. 20.22 כ"הס          

      
. 40.22 ק ר פ  ת ת       
      
םיחתפ תחיתפ ללוכ דיחא סלפמב סבג תרקת     22.04.0010
,לטכפש רמג ללוכו ריווא ירזפמ,הרואת יפוגל      
הרקת רוביחל ןפוד תנכה ללוכ      
םלשומ רמג דע לכה - .Z+L ליפורפ-תיטסוקא      

                  101.00 .עבצל ןכומ ר"מ   
      
בחור מ"ס 001 דע הנתשמ בחורב סבג רניס     22.04.0020
ןפוד תנכה ללוכ( תיטסוקא הרקת ףקהב      
םיחתפ תחיתפו )תיטסוקא הרקת רוביחל      
לטכפש רמג ללוכו ריווא ירזפמ,הרואת יפוגל      

                  181.00 .עבצל ןכומ םלשומ רמג דע לכה -  רטמ   
      
גוסמ "דנוברוא" לש רתסנ תוריש חתפ     22.04.0030
06/021 תודימב "A-OVER" םגד "פוטולא"      

                    7.00 .מ"ס 'חי   
      
גוסמ "דנוברוא" לש רתסנ תוריש חתפ     22.04.0040
06/06 תודימב "A-OVER" םגד "פוטולא"      

                    2.00 .מ"ס 'חי   
      

                    1.00 'פמוק םוינימולא גוגיזל שרק ידי לע םיקוזיח 22.04.0050
. 40.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס          
קובץ: 004-03   .../029 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     029 זכרמ תויומכ בתכ

םידרשמ 1 הנבמ
קוריפו הסירה תודובע 42 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ו ר י פ ו  ה ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע  42 ק ר פ       
      
. 10.42 ק ר פ  ת ת       
      
יללכ ןויקנ תוברל ,המוקב הינב תלוספ יוניפ     24.01.0010
אל לעופ .םיחטשה לכ לש )"אטאטמ תמרב"(      

                    4.00 .יעוצקמ ע"י   
      
םולשת תוברל ,ל"נל היינב תלוספ תלוכמ     24.01.0020

                    1.00 .דבלב השרומ רתאל יוניפ תרגא 'חי   
      
,למשח :ןוגכ תומייק תוכרעמ קוריפ תודובע     24.01.0100
ןתמאתהו םירלקנירפס ,היצלטסניא ,א"וזימ      
רמוח קוליס תללוכ הדובעה .שדח ןונכתל      
הנכה תודובע וא/ו הינב תלוספ תלוכמל      
םילעופ י"ע עוציבל .תוידיתע תוכרעמל      

                   80.00 .ךרוצה יפל םירזוע ללוכ ,דבלב םייעוצקמ ע"ש   
. 10.42 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קוריפו הסירה תודובע 42 כ"הס          
קובץ: 004-03   .../030 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     030 זכרמ תויומכ בתכ

םידרשמ 1 הנבמ
ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י נ ב ב  ב כ ר ו מ  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  03 ק ר פ       
      
ת ו י ר ל ו ד ו מ  ת ו צ י ח מ  10.03 ק ר פ  ת ת       
      
דיחי גוגיזב הרקת הפצר תוציחמ תכרעמ     30.01.0010
ימוג ימטא ללוכ ,מ"מ 04/52 ליפורפ 2M םגדמ      
"סקלפירט" תיכוכז ,'סנוקה ךותב םייטסוקא      
ןקתומ תויכוכזה ןיב רוביחב מ"מ 5+5 יבועב      
רמג .3M קבד ללוכ טנוברקילופמ H ליפורפ      
תמגודכ עוציבל .רוחש - רונתב יסקופא:עבצ      
"קסד ימ" :תמגודכ תוירלודומ תוכרעמ      
וא "ןוינקט" ,"טייווניא" ,"הקינכטמוג" תצובקמ      

                   65.00 .ע"ווש ר"מ   
      
סיילמיירפ תילרגטניא תלד תנקתהו הקפסא     30.01.0520
מ"מ 01 הפוקש תיכוכז .הליגר החיתפב      
םוינימולא ףוקשמ תוברל .תשטולמו תמסוחמ      
תלדל םאתומה לוזרפו ןרפואינ ימטא םע      
בסימ םע הטסורינ יריצ 3 תללוכה. הבוגב      
ןווג.רוצעמו רדניליצ ,לוענמ ,תוידי ,ןנווכתמ      
תודימ :רוחש :טרדנטס ליפורפ      
תוכרעמ תמגודכ עוציבל .08X0062:תותלדה      
תצובקמ "קסד ימ" :תמגודכ תוירלודומ      

                   16.00 .ע"ווש וא "ןוינקט" ,"טייווניא" ,"הקינכטמוג" 'חי   
תוירלודומ תוציחמ 10.03 כ"הס          

      
. 20.03 ק ר פ  ת ת       
      
תרבח )יתפציר וא עורז( ןמש ריזחמל תפסות     30.02.0010

                    4.00 ע"ש וא AMROD 'חי   
. 20.03 כ"הס          

      
. 30.03 ק ר פ  ת ת       
      
יפל - תיכוכז תותלדו תוציחמל תיבלח הקבדמ     30.03.0050

                   45.00 .תלכירדא לש טרפמ ר"מ   
. 30.03 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס          
םידרשמ כ"הס        

קובץ: 004-03   .../031 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     031 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
. 10.50 ק ר פ  ת ת       
      
רמצ לעמ )תחפות( החשמ תחירמ תפסות     05.01.9003

                   22.00 .מ"מ 621 יבועב םיעלס ר"מ   
. 10.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
קובץ: 004-03   .../032 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     032 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
. 13.60 ק ר פ  ת ת       
      
חפמ שא יוביכו למשח תונורא תוחמוגל תותלד     06.31.0510
,עובצ ףוקשמ תוברל ,מ"מ 5.1 יבוע ןוולוגמ      
לכה .רונתב עבצ רמגו עוקש יציפק רגוס      

                   25.00 7-מ .היונב השינב םלשומ בכרומ ר"מ   
      
חפמ שא יוביכו למשח ןורא תותלדל תפסות     06.31.0560
וא "אליממ" םגד יומס ףוקשמ רובע ןוולוגמ      

                   18.00 .ע"וש 'חי   
. 13.60 כ"הס          

      
ה ד ל פ  ת ו ת ל ד ל  ת פ ס ו ת  33.60 ק ר פ  ת ת       
      
תוקד 03-ל שא תניסח תיפנכ-דח הדלפ תלד     06.33.0009
,מ"ס 012/011/09 תודימב 2121 י"ת יפל      
רדניליצ לוענמו תכתמ תוידי ,ןמש ריזחמ ללוכ      

                    5.00 1-מ ."רטסאמ" חתפמל םאתומ 'חי   
      

                    7.00 2-מ .מ"ס 012/021 תודימב ךא ,ל"נכ 'חי  06.33.0010
      
,מ"ס 012/09 תודימב תיפנכ דח הדלפ תלד     06.33.0011
,ןטירואילופ יולימ ,תידסומ ,תיריצ החיתפל      
תמגוד ,רונתב העיבצ ,101 י"ת יפל לוענמ      

                    5.00 3-מ .ע"וש וא "ינברהש" 'חי   
      
תמגוד ,מ"ס 012/021 תודימב ךא ,ל"נכ     06.33.0012

                    4.00 4-מ .ע"וש וא "ינברהש" 'חי   
      
אלל הלהב ןונגנמ רובע הדלפ תלדל תפסות     06.33.0500
תודימב ףנכ ."ואיזיא" םגד ,ינקת ,הליענ      

                   11.00 .מ"ס 021/011/09 'חי   
      
רהוצ רובע שא תניסח הדלפ תלדל תפסות     06.33.0530

                   12.00 .מ"ס 08/04 תודימב 'חי   
      
תעיבצ רובע תונוולוגמ הדלפ תותלדל תפסות     06.33.0600
LAR ינווגב ןהלש םיפוקשמהו תותלדה      

                  100.00 .םייתכתמ ר"מ   
הדלפ תותלדל תפסות 33.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 004-03   .../033 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     033 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ת ל ד  43.60 ק ר פ  ת ת       
      
,תוקד 03-ל שא תניסח תיטסוקא הדלפ תלד     06.34.0100
012/001 תודימב תיריצ החיתפל תיפנכ דח      
הדלפ ףוקשמ ללוכ ,BD43 שער תמרב ,מ"ס      
תותלד" תמגוד מ"מ 5.1 יבועב עובצו ןבלוגמ      
תוחול ינשמ תבכרומ ףנכה .ע"וש וא "ינברהש      
יולימ ,א"כ מ"מ 2 יבועב םינוולוגמ הדלפ חפ      
העיבצ וא טירוניוו יופיצ ,דדובמ םיעלס רמצ      
,ימוגמ יפקיה םטא תוברל ,רונתב תיתיישעת      
םאתומ ינקת רדניליצ לוענמו תכתמ תוידי      

                    1.00 5-מ ."רטסאמ" חתפמל 'חי   
תויטסוקא תותלד 43.60 כ"הס          

      
. 04.60 ק ר פ  ת ת       
      
,ןשע רורחש/רורוויאל עובק )הפפר( סירת     06.40.0010
תוברל ,מ"מ 5.1 יבועב ןוולוגמ חפ יושע      

                    2.00 .ר"מ 0.1-ל ר"מ 5.0 ןיב חטשב תרגסמ ר"מ   
. 04.60 כ"הס          

      
. 94.60 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 701 דע בחורב תימינפ תלדל ןמש ריזחמ     06.49.0200

                    8.00 4 הריגס חכ גוריד ,ג"ק 56 לעמ ףנכ לקשמלו 'חי   
      
58 לקשמב ,מ"ס 012/021 תלדל ךא ,ל"נכ     06.49.0203

                   10.00 .ג"ק 'חי   
      
ריק לע ןקתומ ןבל ןווגב יטסלפ יטנגמ רפוטס     06.49.0335

                   18.00 .הפצרב וא 'חי   
. 94.60 כ"הס          

      
. 55.60 ק ר פ  ת ת       
      
ליפורפמ מ"ס 221 הבוגב תולעמ 09 הניפ ןגמ     06.55.0960
גוסמ C.V.P הסוכמ מ"מ 8.1 יבועב םוינימולא      
,מ"ס 1.5/1.5 תודימבו מ"מ 2 יבועב "ליניוו"      
תוברל ,"םיטקיורפ לנפ" תמגוד "CPI" םגד      

                   22.00 .הנוילע תמויס 'חי   
. 55.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 004-03   .../034 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     034 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

. 27.60 ק ר פ  ת ת       
      
021-ל שא ןיסח ןולח תבכרהו הקפסא ,רוציי     06.72.0030
יפל ,021WE םגד "סקפלאטמ" גוסמ ,תוקד      
הדלפ יליפורפ יושע ,ע"וש וא רשואמ 139 י"ת      
יבועב שא תניסח תיכוכזו מ"מ 0.2 ןפוד יבוע      

                    1.00 6-מ .מ"ס 021/003 תודימב ןולחה .מ"מ 31 'חי   
. 27.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס          
קובץ: 004-03   .../035 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     035 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
חיט תודובע 90 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  11.90 ק ר פ  ת ת       
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.11.0001
תועוצקמ דוביע ללוכ ,םיירושימ םיחטש      

                  140.00 .םינתיווזו )תוניפ( ר"מ   
םינפ חיט 11.90 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חיט תודובע 90 כ"הס          
קובץ: 004-03   .../036 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     036 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

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       
      
ן ל צ ר ו פ  ט י נ ר ג  ף ו צ י ר  13.01 ק ר פ  ת ת       
      
גרד ,הקלחה דגנ ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.31.0560
    11-R, מ"מ 21 יבוע ,מ"ס 02/02 תודימב,  

                   40.00 .ר"מ/ח"ש 09 דוסי ריחמ ר"מ   
      

                   48.00 .מ"ס 01 הבוגב ל"נה ףוצירל םילופיש רטמ  10.31.0570
      
,'א גוס 06/06 ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.31.0580

                  550.00 .ר"מ/ח"ש 05 דוסי ריחמ ר"מ   
ןלצרופ טינרג ףוציר 13.01 כ"הס          

      
. 04.01 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 301 ןיבש יבועב תסלפתמ הדמ תקיצי     10.40.0018

                  200.00 CVP ילילג תקבדהו תחנהל תיתשת רובע רטמ   
. 04.01 כ"הס          

      
. 14.01 ק ר פ  ת ת       
      
,םימחלומ םילילגב CVP תנקתהו הקפסא     10.41.9016
,תודבעמל םידחוימ ,םילקימיכב תודימע      
- "ROOLFREG" תרדסמ      
    MUIMERP-YALARAT. 071 דוסי ריחמב  
'סמו ןווגבו םגדב ,הנקתהה + רמוחה ר"מ/ח"ש      
:קפס .לכירדאה תריחב יפל ט"קמ      

                  550.00 .ע"וש וא 0215359-90 "הקינכטמוג" ר"מ   
      
הרדסל םאות ט"קמ תוקלור תנקתהו הקפסא     10.41.9017
דוסי ריחמב 6109.140.01 ףיעסב טרופמכ      

                  386.00 .הנקתה + רמוח ח"ש 07 לש רטמ   
      
05.1 דע לש םיעטקמב תותלדל םוינימולא יפס     10.41.9018

                   25.00 .מ"מ 04 בחורבו 'מ 'חי   
. 14.01 כ"הס          

      
. 24.01 ק ר פ  ת ת       
      
תבכש י"ע מ"ס 0.9 הבוגב ןנכותמ יולימ     10.42.0200

                   80.00 05% הבצחמ לוחו 05% םושמוש ק"מ   
. 24.01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

קובץ: 004-03   .../037 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     037 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ף ו צ י ר  ל ע  ה נ ג ה  34.01 ק ר פ  ת ת       
      
השירד יפלו CVP-מ הפצר יופיח לע הנגה     10.43.0110
ןליתאילופ עצממ תובכרומה תועיריב תדחוימ      
םקרמ לעב "4F" גוסמ מ"מ 0.4 יבועב חפונמ      
דימע ,קזוחמ ןוטרק קבדומ וילע ,יגופס      
מ"עב "הנגה תונורתפ תינגמ" תרצות ,תוחלב      
תויראש יללכ ןויקנו יוניפו החנה ללוכ ,ע"וש וא      

                  550.00 .יוניפ רחאל רמוח ר"מ   
ףוציר לע הנגה 34.01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          
קובץ: 004-03   .../038 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     038 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
העיבצ תודובע 11 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ע ב צ  11.11 ק ר פ  ת ת       
      
תורקתו תוריק לע תחא הבכש לטכפש קרמ     11.11.0072

                1,050.00 .םלשומ הארמ תלבקל דע ריק ייופיחו ר"מ   
      
תוכמנה ,תוריק לע "0002 לירקרפוס" עבצ     11.11.0220
דוסי תבכש תוברל ,החירמב סבג ירניסו      

                1,250.00 0002 לירקרפוס תובכש יתשו "ליפרובמט" ר"מ   
      
וא/ו םינפ חיט לע ע"ש וא "קלרפוס" עבצ     11.11.0311
לורדנוב" דוסי תבכש תוברל ,"לנפ הווקא"      
יתשו יטטניס ןושאר דוסי עבצ ,ע"ש וא "רפוס      

                  200.00 .ע"וש וא "קלרפוס" תובכש ר"מ   
םינפ עבצ 11.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

העיבצ תודובע 11 כ"הס          
קובץ: 004-03   .../039 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     039 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
. 35.21 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 042/001 תודימב תגגוזמ םוינימולא תלד     12.53.0260
םייניב תקולח אלל אלמ גוגיז .תיריצ החיתפ      
83.0BVP( מ"מ 8 הדובר תיכוכזב הדשה לש      
ףונמ תוידי .ישמ טמ יעבט ןוגליא רמגב ,4+4(      
לוענמ .גוז/ח"ש 004 דוסי ריחמב ם"בלפמ      
ןמש ריזחמ ,"רטסאמ" חתפמל םאתומ רדניליצ      
תכרעמה .ע"וש וא "ליי" ,"המרוד" יטרדנטס      
1-א .ע"וש וא "0055 סיפוא לילק" םגד      

                    2.00 .םוינימולא תמישרב 'חי   
. 35.21 כ"הס          

      
. 06.21 ק ר פ  ת ת       
      
ןוגליא ,ןורקימ 52 יבועב ןוגליא רובע תפסות     12.60.9010

                    4.00 'פמוק .'חיה ריחממ 5% )ישמ( שטולמ יעבט  
      
תיכוכז 0110.160.21 ףיעס רובע תפסות     12.60.9130

                   12.00 .מ"מ B.V.P 83.0 םע )סקלפירט( 6+6 ןוחטב ר"מ   
      
הלהב תידי 0110.160.21 ףיעס רובע תפסות     12.60.9200

                    2.00 .מ"ס 532/001 תודימב תלדל 'חי   
      
ידגנ לוענמ 0110.160.21 ףיעס רובע תפסות     12.60.9210

                    2.00 .ילמשח 'חי   
      
ספת תידי 0110.160.21 ףיעס רובע תפסות     12.60.9220
שטולמ םוינימולאמ מ"מ 03? לוגע אלמ טומ      

                    2.00 .מ"ס L=081 ךרואב ישמ טמ 'חי   
. 06.21 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 004-03   .../040 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     040 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ס י נ כ  ת ו נ י ר ט י ו  16.21 ק ר פ  ת ת       
      
הדימב ,יתמוק תודבעמ ףגאל הסינכ תנירטיו     12.61.0110
םייפנכ 2-מ תבכרומה ,מ"ס 042/052 תללוכ      
העובקו תיריצ החיתפל )א"כ מ"ס 042/001(      
מ"ס 042/001 תחא ףנכ םדיצל מ"ס 042/05      
,ימוי םוי שומישל הסינכ תלדכ תשמשמ      
הינשה ףנכה .ןורדסממ הצוחה החיתפ      
תועצמאב( תעבוקמ כ"דב מ"ס 042/001      
שומישל ףוקשמלו הפצרל )םייציפק םיחירב      
החיתפ .לודגו דבכ דויצ סינכהל ךירצש הרקמל      
מ"ס 042/001 ףנכ :לוזריפ .ןורדסמל המינפ      
טומ ספת - ינוציחה דצהמ :תישאר הסינכ      
דצהמ ,מ"ס L=081 מ"מ 03? אלמ 'מולא      
- .ףנכה לקשמל המיאתמ הלהב תידי - ימינפה      
ףנכ םיאתמ יטרדנטס ןוילע ןמש ריזחמ      
תרקובמ החיתפ - .תוידי אלל - 042/001      
- .תימוי/םוי הסינכ ףנכה לש תיטנגמורטקלא      
תכרעמה .)ישמ( שטולמ יעבט ןוגליא - רמג      
וניא 'חי ריחמ .ע"וש וא "0002 לילק" תמגודכ      
קרפ תתב טרופמכ תופסותה לכ ללוכ      

                    2.00 .'מולא 'שרב 2-א טירפ 0009.060.21 'חי   
הסינכ תונירטיו 16.21 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוינימולא תודובע 21 כ"הס          
קובץ: 004-03   .../041 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     041 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
ריוא גוזימ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
0.51 ק ר פ  ת ת  00.51 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
בתכמ דרפנ יתלב קלח הווהמ טרפמה .1      
טרפמל ףופכב םניה םיפיעסה לכ .2 .תויומכה      
.3 .תרחא שרופמב רמאנ םא אלא ינכטה      
תויומכ םצמצלו ןיטקהל ,לידגהל יאשר ןימזמה      
תונשל ילבמ תומכ לכב תויומכה בתכ ךותמ      
.הדיחיה יריחמ תא      
      
אהי ןקתוי רשא ינוציחה דויצה לכ -:הרעה       
ןקתוי רשא זגה.56PI תומיטא תגרד לעב היהי      
.ינקת קורי זג היהי א"וזימ 'עמב      
      
ויהי ונקתוי רשא םיפלחהו דויצה לכ :הרעה      
ןיגב תוירחאהו רתויב הובגה תוכיא ילעב      
תללוכ אהת האלמה םתוניקתו םתנקתה      
עצבי תוירחאל ףסונ ,תינרדנלק הנש ךשמלו      
האלמ הנש ךשמל םניח הקוזחתו תורש ןלבקה      
.הנקתהה םוימ      
      
ביבסמ תורגסמ ללוכ םירזפמ תנקתה :הרעה      
תורקתב ,סבג תורקת לעמ הנקתהב תודיחיל      
סירת וא רזפמ לכב ,ל"נכ עוציבו המאתה חפ      
םוינימולא תרגסמ ןקתותו קפוסת רורוויא      
הנקתהב ןקתוי סירתהו חתפל ביבסמ הקירבמ      
תעצהב לולכ הז ךרעמ ,םיינכמ םירגוס 4+      
וללכי םירזפמה לכ .ריחמ תפסות אלל ןלבקה      
לצא רזפמ םגד רשאל שי ! ילרגטניא תומכ תסו      
.הדובעה עוציב ינפל 'דאהו ןנכתמה      
      
עוציב םיללוכ םיפיעסה לכ יריחמ :הרעה      
תורקית תופצירב םירבעמ םיחודיק םיבוציח      
י"ע רשואמ לכה אוהש גוס לכמ תוריקו      
הקפסאל םניה םיריחמה .רוטקורטסנוק      
!תרחא שרופמב רמאנ םא אלא הנקתהו      
      
ינימ תודחיל זג תרנצ יברמ קחרמ :הרעה      
ףיסוהל שי ןושאר רטמ 8 לעמ.רטמ 52 יזכרמ      
ריחמב ללוכ 'פמוק ףסונ רטמ לכ לע זג םרג03      
.הנקתה      

0.51 קרפ תת 00.51 כ"הס          
      
      
      
      
      

קובץ: 004-03   .../042 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     042 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
ריוא גוזימ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
הרקתב תנקתומ ריואב לופיט תדיחי- דייאמ     15.01.0010
תקופתלו MFC 536- לש הקיפסל תכמנומ      
רובע וניה ריחמה .  H\UTBK8.74 לש רוריק      

                    2.00 !רתאב הקפסא 'חי   
      
.ל"נה הדיחיב חופמ תוריהמ תדרוהל רדת תסו     15.01.0020

                    2.00 'פמוק 'חיל םאתומ . ץרה 05-03 לש םימוחתב הדובע  
      
רוביח ללוכ הובג ץחל תלעותמ 'חי לש הקפסא     15.01.0030
. הקפסא תולעתו םידוקיפ, למשח, תרנצ      

                    3.00 'פמוק MFC 0011. H/UTB002,83 לש הקיפסל  
      
רוביח ללוכ ינוניב ץחל תלעותמ 'חי לש הקפסא     15.01.0040
. הקפסא תולעתו םידוקיפ, למשח, תרנצ      

                    9.00 'פמוק MFC 057. H/UTB007,03 לש הקיפסל  
      
רוביח ללוכ ינוניב ץחל תלעותמ 'חי לש הקפסא     15.01.0050
. הקפסא תולעתו םידוקיפ, למשח, תרנצ      

                    4.00 'פמוק MFC 057. H/UTB003,72 לש הקיפסל  
      
רוביח ללוכ ינוניב ץחל תלעותמ 'חי לש הקפסא     15.01.0060
. הקפסא תולעתו םידוקיפ, למשח, תרנצ      

                    2.00 'פמוק MFC 813. H/UTB005,7 לש הקיפסל  
      
רוביח ללוכ ינוניב ץחל תלעותמ 'חי לש הקפסא     15.01.0070
. הקפסא תולעתו םידוקיפ, למשח, תרנצ      

                    3.00 'פמוק MFC 533. H/UTB003,21 לש הקיפסל  
      
06X06  הטסאק סופיטמ 'חי םלוא ל"נכ     15.01.0075

                    1.00 'פמוק MFC005. H/UTB004,51 לש הקיפסל  
      
הקיפסל ריקה לע היילתל תיליע 'חי םלוא ל"נכ     15.01.0076

                    1.00 'פמוק MFC253. H/UTB004,51 לש  
      
הקיפסל ריקה לע היילתל תיליע 'חי םלוא ל"נכ     15.01.0080

                    1.00 'פמוק MFC253. H/UTB003,21 לש  
      
הקיפסל ריקה לע היילתל תיליע 'חי םלוא ל"נכ     15.01.0090

                    3.00 'פמוק MFC533. H/UTB005,7 לש  
      
קספמ תללוכה תילטיגיד הלעפה תיחול     15.01.0100
ררוב ,רורווא ףרוח/ץיק ררוב ,קספה/לעפה      

                   30.00 .טוויח תוברל ,טטסומרטו תויוריהמ 'חי   
      

                   26.00 .דייאמל דוקיפ סיטרכ רובע תפסות 'חי  15.01.0110
      
      
      

10.51.2 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 004-03   .../043 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     043 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
ריוא גוזימ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יפ לע םוקימל דויצה לכ תפנהו הלבוהל ףונמ     15.01.0120

                    1.00 'פמוק .תינכת  
      
46 דע לע הטילשל HCUOT גוסמ יזכרמ רקב     15.01.0130
ישנאל רבסהו הכרדה ללוכ , םינפ תודיחי      
תינושאר הלעפהו טוויח ללוכ .הקוזחת\ןקתמה      

                    2.00 'פמוק .השירד י"פע הלעפה תוצובק תוברל  
ריוא גוזימ ינקתמ 10.51 כ"הס          

      
ר י ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד ו ב ע  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
א"וזימ תודובע      
      
תימינפ חצ ריוא\א"וזימ תדיחי תנקתה     15.02.0010
,סוליפ ללוכ FRV\רטרווניא סופיטמ תלעותמ      
תוטומ תועצמאב 'סנוק תרקתל הנקתהו ןוגיע      
זג תרנצ רוביח ללוכ ריחמה ,םינתיוזו הגרבה      
י"ע ןקתויש רוניצל זוקינ ןכו םידוקיפו למשח,      
תולעתל רוביח עצובי ןכ .טלפמוק לכה םירחא      
לכה רזוח ריואו ,תירושרש תרנצ\ריוא תקפסא      

                   20.00 'פמוק .תינכות י"פע  
      
סופיטמ ריקה לע תילייע א"וזימ תדיחי תנקתה     15.02.0020
ללוכ ריחמה ,ריקל עוביקו סוליפ ללוכ רטרווניא      
זוקינ ןכו םידוקיפו למשח, זג תרנצ רוביח      

                    5.00 'פמוק .טלפמוק לכה םירחא י"ע ןקתויש רוניצל  
      
סופיטמ םלוא ל"נכ א"וזימ תדיחי תנקתה     15.02.0025
למשח, זג תרנצ רוביח ללוכ ריחמה .הטסאק      
םירחא י"ע ןקתויש רוניצל זוקינ ןכו םידוקיפו      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק לכה  
      
תרנצה לש םירטקה םינגזמל למשחו זג תרנצ     15.02.0030

                  300.00 .)2/1" רטוק דע ( .תיברימ הקופתל ובשוחי רטמ   
      
תרנצה לש םירטקה םינגזמל למשחו זג תרנצ     15.02.0040

                  300.00 .)8/7" רטוק דע (  .תיברימ הקופתל ובשוחי רטמ   
      
תרנצה לש םירטקה םינגזמל למשחו זג תרנצ     15.02.0050

                  100.00 .)1 8/1" רטוק דע ( .תיברימ הקופתל ובשוחי רטמ   
      
אוהש גוס לכמ תורקת\תוריקב חודיק עוציב     15.02.0060
רטוקב חודיק .תרנצ רבעמל םילכ תועצמאב      

                    2.00 .הנקתהה רחאל םוטיא ללוכ  4" 'חי   
      
      

20.51.2 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 004-03   .../044 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     044 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
ריוא גוזימ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
אוהש גוס לכמ תורקת\תוריקב חודיק עוציב     15.02.0070
רטוקב חודיק .תרנצ רבעמל םילכ תועצמאב      

                    2.00 .הנקתהה רחאל םוטיא ללוכ  6" 'חי   
      
אוהש גוס לכמ תורקת\תוריקב חודיק עוציב     15.02.0080
רטוקב חודיק .תרנצ רבעמל םילכ תועצמאב      

                    1.00 .הנקתהה רחאל םוטיא ללוכ  01" 'חי   
      
ןקתל םינקת ןוכמ תרוקיב ןקתמה תרבעה     15.02.0090
ץעוי תושירד יפ לע שרדנכו 2 קלח 1001      

                    1.00 'פמוק .ןקתמל תואבכה תושרו תוחיטב  
      
רורוויא תודיחיל תומייק חפ תולעת רוביח     15.02.0100
םוטיאו החיתפ ללוכ ריחמה .גגה לע תוא"טיו      

                    1.00 'פמוק . ךרוצה תדימב שדחמ  
      
תלבקו הכרדהל םדוק גוזימ ןלבק לומ םואית     15.02.0110
יבעמ ,םירלי'צ הז לככב תמייקה תכרעמה      

                    1.00 'פמוק FRV, םיחופמו תואטי  
ריוא גוזימ תודובע 20.51 כ"הס          

      
ר י ו א  ר ו ז י פ  ך ר ע מ  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
הקיניו רורוויא ,ריוא רוזיפ ךרעמ      
      
חפמ הקיני\רזוח ריוא\רוזיפ ריווא תולעת     15.03.0010
ללוכ . הנבמב שרדינכ תונקתומ ןבלוגמ      
יתחתו יליע ידיצ שרדינכ הלעת לכל םיקוזיח      
ללוכ ,םיקלחה ןיב המאתהו םיקוזיח תוברל      
תכתמ יליפורפ וא  חפ תרקתל םיכמות תוטומ      
שרדינכ וא 8/3" ןוגיע יגרבו השורד הדימ לכב      
השורדה ךרואו תומכ לכב םינבלוגמ גוסמ      
תיצקורטסנוקל ןוגיע ללוכ ,תמלשומ הנקתהל      
םיקבחו םירבחמ קוזיח תוטלפ תמייק תכתמ      
םיכותיר אלל לולכ לכה תוטלפל תכתממ      
ללוכ ,'פמוק לכה תמייק היצקורטסנוקב העיגפו      
םימאתמ םגדו גוס לכמ םירזפמל תומאתה      
י"פע ר"מ יפל הדידמ ,'פמוק לכה םירבחמו      

                  800.00 .)דרפינב דדמי דודיב(,ידרשמ ןיב טרפימה ר"מ   
      
יטסוקא ימרת דודיב לש הנקתהו הקפסא     15.03.0020
יבוע ליעל ףיעסב ריווא תולעתב ןקתומ ימינפ      

                  700.00 .טרפמ האר 1" ר"מ   
      
      
      

30.51.2 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 004-03   .../045 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     045 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
ריוא גוזימ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
חפ תלעתל שימג רוביח לש הנקתהו הקפסא     15.03.0030
ריחמה .VU ןגומ שא ןקת טלפמוק תינכות יפל      
שימגה לדוגב לדבה אלל תודיחיה לכל ההז      

                   36.00 !שרדנה 'חי   
      
ריוא תקפסאל ירושרש תרנצ הנקתהו הקפסא     15.03.0040

                   50.00 .דורוו דודיב ללוכ 4" רטוקב רטמ   
      
ריוא תקפסאל ירושרש תרנצ הנקתהו הקפסא     15.03.0050

                   50.00 .דורוו דודיב ללוכ 6" רטוקב רטמ   
      
ריוא תקפסאל ירושרש תרנצ הנקתהו הקפסא     15.03.0060

                  150.00 .דורוו דודיב ללוכ 8" רטוקב 'חי   
      
ריוא תקפסאל ירושרש תרנצ הנקתהו הקפסא     15.03.0070

                   50.00 .דורוו דודיב ללוכ 01" רטוקב 'חי   
      
תרנצל חפ תלעת ןיב םאתמ הנקתהו הקפסא     15.03.0080
טרס ,החיתפ ללוכ אוהש רטוק לכמ תירושרש      

                  150.00 )ינוציחו ימינפ( םינוקיזאו הרישק ,הקבדה 'חי   
      
םיריצ ללוכ קירפ םוינימולא רזוח ריווא סירת     15.03.0090
םיננסמ  ללוכו תכתמ דיילס ללוכ םיידיצ      
תרגסמ םע ןקתוי ח"את ללוכ םילופכ םיפלשינ      
ףוקשמכ שמשת רשא תמאות םוינימולא      
05.0 דע חטש תויזכרמה 'עמל דעוימ ח"אתל      
לש ריוא רוקד םגד .'דא תריחב יפל  ןווג , ר"מ      
'דאה י"ע רשואמ ע"ווש וא סרפ לאטמ      

                   18.00 'פמוק .מ"מ 8 םייתפש בחור.ןנכתמהו  
      
תודימב יביטרוקד םוינימולא הקפסא לירג     15.03.0100
תוחפל םיבהל 4 .הרקת חירא ףילחמ 03/021      

                    7.00 'דא י"פע עבצ .תומכ תסו ללוכ 'חי   
      
תודימב יביטרוקד םוינימולא הקפסא לירג     15.03.0110
תוחפל םיבהל 4 .הרקת חירא ףילחמ 03/571      

                    5.00 'דא י"פע עבצ .תומכ תסו ללוכ 'חי   
      
יביטרוקד םוינימולא הקיני\ הקפסא לירג     15.03.0120
םגד .)ךרוא רטמ הדידמ( תינכות י"פע תודימב      
י"פע וא 0109LAR סרפ לאטמ לש ריווא רוקד      
תושבלה . מ"מ 01 בחורב םייתפש .'דאה      

                   60.00 .םיגרב אלל ספילק רטמ   
      
      
      
      

30.51.2 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 004-03   .../046 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     046 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
ריוא גוזימ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ץירח "הנור" גוסמ םלוא ל"נכ הקפסא לירג     15.03.0125
םע דחי הנקתהו םואית ללוכ . מ"ס 3 עוקש      

                   30.00 .שרדנכו םיילושה לע לטכפש , סבג שיא רטמ   
      
תודימב יביטרוקד םוינימולא חצ ריוא לירג     15.03.0130
4 .מ"ס 06/06 יתרקת חירא ףילחמ  52/52      

                    2.00 'דא י"פע עבצ .תומכ תוחפל םיבהל 'חי   
      
לוגע יביטרוקד םוינימולא הקיני\ הקפסא לירג     15.03.0140
תרבח לש LAR 6109 ןווגב מ"מ 002 רטוקב      

                   16.00 .ע"ש וא דעי 'חי   
ריוא רוזיפ ךרעמ 30.51 כ"הס          

      
ר ו ר ו ו י א  ך ר ע מ  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
הקיניו רורוויא ךרעמ      
      
מ"מ 002  רטוקב לוגע רורוויאל הקיני לירג     15.04.0010

                    5.00 'פמוק .'דאה תריחב י"פע ןווג .םישגמ תרקתב ןקתומ  
      
חירא ףילחמ 03/03 רורוויאל הקיני לירג     15.04.0020
ילרגטניא תומכ תסו ללוכ 06/06 יתרקת      

                   10.00 'פמוק .'דאה תריחב י"פע ןווג .םישגמ תרקתב ןקתומ  
      

                    5.00 'פמוק מ"ס 52/52 דע תודימב ל"נכ לירג 15.04.0030
      
ללוכ סרפלטמ םגד תילמשח ענוממ שא רפמד     15.04.0040
חתפו םינגוא ללוכ ,ריזחמ ץיפק טווחו עונמ      

                    7.00 'פמוק .02/03 דע תודימב רפמד .תורש  
      
ללוכ סרפלטמ םגד תילמשח ענוממ שא רפמד     15.04.0050
חתפו םינגוא ללוכ ,ריזחמ ץיפק טווחו עונמ      

                    7.00 'פמוק .03/04 דע תודימב רפמד .תורש  
      
ללוכ סרפלטמ םגד תילמשח ענוממ שא רפמד     15.04.0060
חתפו םינגוא ללוכ ,ריזחמ ץיפק טווחו עונמ      

                    3.00 'פמוק .03/05 דע תודימב רפמד .תורש  
      
tnednepedni תילמשח ענוממ שא רפמד     15.04.0070
    erusserp ללוכ ,ריזחמ ץיפק טווחו עונמ ללוכ  

                    5.00 'פמוק .02/03 דע תודימב רפמד .תורש חתפו םינגוא  
      

                    1.00 'פמוק .03/04 דע תודימב ל"נכ שא רפמד 15.04.0080
רורוויא ךרעמ 40.51 כ"הס          

      
      
      

קובץ: 004-03   .../047 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     047 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
ריוא גוזימ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ד ו ק י פ ו  ל מ ש ח  50.51 ק ר פ  ת ת       
      
01X03 תנבלוגמ חפ תלעת תנקתהו הקפסא     15.05.0010
ללוכ מ"מ 5.1 יבועב הסכמ םע מ"ס      
תויפוס ,תותשק ,תודירי ,תוילע ,תויוז,תוכימת      

                   50.00 .'וכו רטמ   
      
01X01 תנבלוגמ חפ תלעת תנקתהו הקפסא     15.05.0020
ללוכ מ"מ 5.1 יבועב הסכמ םע מ"ס      
תויפוס ,תותשק ,תודירי ,תוילע ,תויוז,תוכימת      

                  100.00 .'וכו רטמ   
      
טוויח ,םידוקיפ תבוטל גגב למשח תודובע     15.05.0030

                    1.00 'פמוק !טלפמוק לכה .שרדנכו םישגר טוויח ,דויצ  
.דוקיפו למשח 50.51 כ"הס          

      
.ד ו י צ ו  ם י פ ד נ מ  60.51 ק ר פ  ת ת       
      
רוטינומ תללוכה ימיכ ףדנמ את תרקב תכרעמ     15.06.0010
שגר , vhf-021DHF הריהמ הגוצת םע ףדנמ      
תוחכונ שגר ,011SSV מ"ס 59 תיכנא תלד      
    013SPZ, ןגומ 01" הקיני םותסשו B הקיפסל  

                    2.00 'פמוק .ד"למר 0001-05  
      
ףדנממ M011AVEC 01" הקיני םותסש     15.06.0020
העובק הקיפסל היזורוק ןגומ אל יגולויב      
שבי עגמ ללוכ ד"למר 0001-05 םוחתב      

                    7.00 'פמוק הלקתל  
      
יבצמ וד ענוממ םלוא ל"נכ םותסש     15.06.0030

                    7.00 'פמוק AVEB/VST הלעפה קספמ ללוכ אל  
      

                    7.00 'פמוק B. ןגומ 01" םותסש ןיגב ריחמ תפסות 15.06.0040
      
רדח רקב ללוכ ינוציח ריוא יוציפל 21" םותסש     15.06.0050

                    8.00 ד"למר 0051-09 הקיפסל 'חי   
      
ןגומ אל תיללכ ריוא תקיניל 01" םותסש     15.06.0060
ריוא תופלחה םומינימ לע הרימשל היזורוק      

                    4.00 ד"למר 0001-05 הקיפסל 'חי   
      

                    1.00 'פמוק םייק תרושקת םאתמ לש תלוביק תלדגה 15.06.0070
      
םע םואית :ללוכ ריחמה םיפדנמל דוקיפ ךרעמ     15.06.0080
דוקיפו למשח תונזה ןומיס ,דויצ קפס      
הלעפה ,הרקבו דוקיפ ךרעמ טוויח ,יאלמשחל      

                    9.00 'פמוק .ףדנמ לכל טלפמוק ריחמ . תוקיפס תוסיוו  
      
      

60.51.2 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 004-03   .../048 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     048 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
ריוא גוזימ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לכ תא רשקמה 0008ICP  תרושקת םאתמ     15.06.0090
םירוטינומה לכ תאו םיענוממה םימותסשה      
םע PI tenCAB  לוקוטורפב"רבדי" הז םאתמ      
םיעובק הקיני ימותסש.הנבמה תרקב      
עגמ םיללוכA(  היצפוא) םיגלויב םיפדנממ      
תרושקתב ורבוחי אל ולא םיעגמ - הלקתל שבי      
םידיג גוז י"ע עגמ לכ רבחל שיו ICP  ל      

                    1.00 'פמוק .הנבמה תרקבל  
.דויצו םיפדנמ 60.51 כ"הס          

      
ר ו ר ו ו א ו  ן ו נ י ס  ת כ ר ע מ  70.51 ק ר פ  ת ת       
ם י ד "מ מ       
      
neddiH-001 םגד היומס ןוניסו רורווא תכרעמ     15.07.0010
תיטסוקא הרקתב םג ,הרקתב תבלתשמ      
ריקה לכו היומס תינדי הלעפה .הילעמ וליפאו      
תרנצ ירוביח ילב - םידוחא חופמו ןנסמ .יונפ      
בצמב ש"קמ 006 תקפסמ .הפושח תרנצו      
רוטפ .רורווא בצמב ש"קמ 002,1-ו ןוניס      

                    1.00 'פמוק הנגה תציחממ  
      
א"גה טרפ יפל רמוע ןקתה וא TCM רבעמ     15.07.0020

                    2.00 .4" רטוק ד"ממב זוקינו זג תרנצ רבעמל 'חי   
      
א"גה טרפ יפל רמוע ןקתה וא TCM רבעמ     15.07.0030

                    2.00 .8" רטוק ד"ממב זוקינו זג תרנצ רבעמל 'חי   
      

                    2.00 308A ץחל רורחשו ףדה םותסש 'חי  15.07.0040
      
ללוכ א"גה ןקת לוצ 01 דע רטוק רפרפ ףוגמ     15.07.0050

                    2.00 .הנקתהל םינגוא טיקו תרוסמת 'חי   
םיד"ממ רורוואו ןוניס תכרעמ 70.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ריוא גוזימ 51 כ"הס          
קובץ: 004-03   .../049 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     049 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
. 11.22 ק ר פ  ת ת       
      
55 ללוכ יבועב סבג חולב תוריקל םינפ יופיח     22.11.0200
7.21 יבועב ליגר סבג חול - :ללוכ יופיחה .מ"מ      
דע לכה - .ריקל תקזוחמ "הגמא" 'סנוק - .מ"מ      

                1,015.00 .עבצל ןכומ םלשומ רמג ר"מ   
      
,מ"מ 051 יבועב םייתעשל שא בכעמ סבג ריק     22.11.0549
סבג תוחולמ יושע ,)םידדצה ינשמ( ימורק דח      

                  150.00 .מ"מ 52 יבועב ע"וש וא "דרוב רייפ" ר"מ   
      
ללוכ יבועב 'סנוק םע תימורק דח סבג תציחמ     22.11.0600
מ"ס 021 הבוגבו מ"מ 521 לש      
    )ECAPS-NEPO(, חולב ןוילע רמג תוברל  

                   17.00 .דוביעו סבג ר"מ   
      
י"ע יטסוקא דודיב רובע סבג תוציחמל תפסות     22.11.2020
06 לקשמ ב"אלפ ףוטע 2" יבועב םיעלס רמצ      

                    9.00 .ק"מ/ג"ק ר"מ   
      
רמוחמ שער םסח רובע סבג תציחמל תפסות     22.11.2550
ןענכ" י"ע קוושמ "ולג ןירג" גוסמ יטסלא וקסיו      
ר"מ/ל"מ 007 לש תוחירמב עצובמ "רטנס      

                    9.00 .חולה חטש לש אלמ יוסיכל ר"מ   
      
ףוטע םיעלס רמצ י"ע דודיב רובע תפסות     22.11.2551

                  150.00 .ק"מ/ג"ק 08 לקשמב ב"אלפ ר"מ   
      
קוזיחל "ןתיא דומע" גוסמ יפוקסלט בצינ     22.11.3023
הנבומ טנמלא ,תוציחמב תותלד יפוקשמ      
ןוולוגמ חפ ליפורפ יושע הרקת/הפצר עוביקל      
קוויש .מ"מ 001 בחורבו מ"מ 2 יבועב      

                   12.00 .ע"וש וא "קוויש .ג.ח.ר.י" 'חי   
. 11.22 כ"הס          

      
. 12.22 ק ר פ  ת ת       
      
םיחיראמ )העוקש יצח( תיטסוקא הרקת     22.21.0038
תרצות "סקמ ןויד" םגד םיירלודומ םיילרנימ      
דוסי ריחמב ע"וש וא "GNORTSMRA" 'בח      
לכה .מ"ס 06/06 תודימב ,ר"מ/ח"ש 85      
Z+L יליפורפו תאשונ 'סנוק ללוכ טלפמוק      

                  150.00 .תוימוקמ סבג תוכמנה וא/ו תוריק םע שגפמב ר"מ   
. 12.22 כ"הס          

      
      
      
      

קובץ: 004-03   .../050 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     050 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

. 22.22 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 0403 בחורב 'מולא ישגמ תרקת     22.22.0030
יבוע ,'מ 0.2-מ רתוי אל ךא םינתשמ םיכרואבו      
0.26.1 "ורקימ" רוריח ררוחמ ,מ"מ 8.0 חפ      
הרוחש תיטסוקא הזיג לש הקבדה ,22% מ"מ      
טמ שטולמ יעבט ןוגליא רומיגבו ימינפה דצהמ      
,הילתה יטנמלא תא תללוכ הדובעה .ישמ      
מ"מ 2.1 ןתיווז ליפורפ ,םיאשונ םיליפורפ      
וא/ו תוימוקמ תוכמנה וא תוריקה םע שגפמב      
לש םלשומ עוציבל דע לכה .סבג ירנס      

                  152.00 .הדובעה ר"מ   
      
םגד תיטסוקא הנרבממ רובע תורקתל תפסות     22.22.0510

                  152.00 ."סקטוקא" ר"מ   
. 22.22 כ"הס          

      
. 52.22 ק ר פ  ת ת       
      

                  290.00 .'סנוקו מ"מ 7.21 סבג חול תוברל ,סבג תרקת ר"מ  22.25.0010
      
תיכנא הריגס רובע סבגה תרקתל תפסות     22.25.0014
הרקתה םע שגפמב סבגה תרקת ףוסב      
Z+L יליפורפ תחנהל סלפמ ותואב תיטסוקאה      

                   30.00 .)תיטסוקאה הרקתב םידדמנש( רטמ   
      
גוסמ "דנוברוא" לש רתסנ תוריש חתפ     22.25.1030
06/021 תודימב "A-OVER" םגד "פוטולא"      

                   18.00 .מ"ס 'חי   
      
"ןיילפירטס" גוסמ א"וזמ חתפ רובע תפסות     22.25.1510
,מ"ס 021 לעמ ךרואבו מ"ס 51 דע בחורב      

                  106.00 .חתפה לש תיפקיה 'סנוק תוברל 'חי   
. 52.22 כ"הס          

      
. 62.22 ק ר פ  ת ת       
      
ןיב דבלב דחא דצ מ"ס 02 הבוג סבג רניס     22.26.0009
+042 סלפמב סבגמ תחא ,תורקת יתש      
סלפמב םיירלודומ םיילרנימ תוחולמ היינשהו      

                  114.00 .עבצל ןכומ םלשומ רמג דע לכה .+062 רטמ   
      

                   10.00 .תרתסנ הרואתל זינרק רטמ  22.26.0025
      

                   30.00 .רתסנ ךסמ וא ןוליול עקש עוציב רובע תפסות רטמ  22.26.0085
. 62.22 כ"הס          

      
      
      

קובץ: 004-03   .../051 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     051 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

. 82.22 ק ר פ  ת ת       
      
םע עוציב רובע תויטסוקא תורקתל תפסות     22.28.0100
"ןייל ןייפ" "ןיילארטלוא" תירלודומ 'סנוק      

                  150.00 .תיטרדנטס T-42 תירלודומ 'סנוק םוקמב ר"מ   
      
תוילרנימ תויטסוקא תורקתל תפסות     22.28.0540
יפל םיחישק םילתמ י"ע קוזיח רובע תוירלודומ      

                   40.00 4 קלח 3015 י"ת ר"עקפ תושירד ר"מ   
      
רובע תוירלודומ תויטסוקא תורקתל תפסות     22.28.0560
ינשב רורוויא יחתפ וא הרואת יפוג קוזיח      
י"ת ר"עקפ תשירד יפל ,ןוטבה תרקתל םידדצ      

                   40.00 4 קלח 3015 'חי   
. 82.22 כ"הס          

      
. 92.22 ק ר פ  ת ת       
      
0.1 יבועב םוינימולא חפמ הרואת תויטבמא     22.29.0040
בלושמ ,מ"ס 521/51/02 תודימב ,מ"מ      
ןוגליא רמגבו םוינימולא חפ ישגמ תרקתב      

                   22.00 .הרקת ל"נכ שטולמ יעבט 'חי   
. 92.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס          
קובץ: 004-03   .../052 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     052 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
קוריפו הסירה תודובע 42 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ו ר י פ ו  ה ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע  42 ק ר פ       
      
. 01.42 ק ר פ  ת ת       
      
,תומוקה יתשב תמייק הינב תלוספ יוניפ     24.10.0010
לכ לש )"אטאטמ תמרב"( יללכ ןויקנ תוברל      

                    4.00 .יעוצקמ אל לעופ .םיחטשה ע"י   
      
םולשת תוברל ,ל"נל היינב תלוספ תלוכמ     24.10.0020

                    2.00 .דבלב השרומ רתאל יוניפ תרגא 'חי   
      
,למשח :ןוגכ תומייק תוכרעמ קוריפ תודובע     24.10.0030
ןתמאתהו םירלקנירפס ,היצלטסניא ,א"וזימ      
רמוח קוליס תללוכ הדובעה .שדח ןונכתל      
הנכה תודובע וא/ו הינב תלוספ תלוכמל      
םילעופ י"ע עוציבל .תוידיתע תוכרעמל      

                   80.00 .ךרוצה יפל םירזוע ללוכ ,דבלב םייעוצקמ ע"ש   
. 01.42 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קוריפו הסירה תודובע 42 כ"הס          
קובץ: 004-03   .../053 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     053 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י נ ב ב  ב כ ר ו מ  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  03 ק ר פ       
      
ת ו י ר ל ו ד ו מ  ת ו צ י ח מ  31.03 ק ר פ  ת ת       
      
דיחי גוגיזב הרקת הפצר תוציחמ תכרעמ     30.13.0010
ימוג ימטא ללוכ ,מ"מ 04/52 ליפורפ 2M םגדמ      
"סקלפירט" תיכוכז ,'סנוקה ךותב םייטסוקא      
ןקתומ תויכוכזה ןיב רוביחב מ"מ 5+5 יבועב      
רמג .3M קבד ללוכ טנוברקילופמ H ליפורפ      
.)זיידונא( ישמ שטולמ יעבט ןוגליא :עבצ      
:תמגודכ תוירלודומ תוכרעמ תמגודכ עוציבל      
,"טייווניא" ,"הקינכטמוג" תצובקמ "קסד ימ"      

                   17.50 .ע"ווש וא "ןוינקט" ר"מ   
      
'מולא תרגסמב תיכוכז תותלד הנקתהו הקפסא     30.13.0030
1M, 2M הציחמל תירלודומ ,תילארגטניא      
,מ"ס 042/001-59 תודימב מ"מ 54 יבועב      
תוימוג ללוכ ,"סקלפירט" מ"מ 8 תיכוכזה יבוע      
לוזריפ ללוכ ,תיטסוקא המיטאל ףוקשמב      
תוידי ,רדניליצ לוענמ ,ןרציה לש יטרדנטס      
תוכרעמ תמגודכ עוציבל .ל"נכ רמג .םיריצו      
תצובקמ "קסד ימ" :תמגודכ תוירלודומ      

                    3.00 .ע"ווש וא "ןוינקט" ,"טייווניא" ,"הקינכטמוג" 'חי   
      
שרבומ יעבט ןוגליא/זיידונא רובע תפסות     30.13.0040

                   30.00 LAR תפינממ טרדנטס ןווג םוקמב )ישמ( ר"מ   
      
"קסד ימ" תידגנ תילמשח הליענ רובע תפסות     30.13.0050

                    2.00 .ע"וש וא 'חי   
      
הציחמל תירלודומ תילארגטניא הזזה תלד     30.13.0060
תודימב ,הינב ריק ג"ע וא/ו הרקת/הפצר      
תיכוכז רמג ףנכ תלד ,מ"ס 042/001      
"סקלפירט" מ"מ 01 יבועב )"תירוקיס"(      
    5+5BVP 83. 0, ןרצי טרדנטס לוזריפ ללוכ,  
.ל"נכ רמג ,תוידיו םילגלג ,תלדה תליסמ      
:תמגודכ תוירלודומ תוכרעמ תמגודכ עוציבל      
,"טייווניא" ,"הקינכטמוג" תצובקמ "קסד ימ"      

                    3.00 .ע"ווש וא "ןוינקט" 'חי   
      
מ"מ LPH 31 חולב ףנכ תאולימ ךא ל"נכ     30.13.0070
יטמוטוא החיתפ ןונגנמו "תירוקיס" םוקמב      

                    1.00 .ילמשח 'חי   
תוירלודומ תוציחמ 31.03 כ"הס          

      
      
      
      
      

ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס          
קובץ: 004-03   .../054 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     054 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
שא יוביכ תוכרעמ 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ  ת ו כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ם י ז ת מ  ת ו כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
תנמזה ללוכ ,APEN יפל עצבתת הדובעה      
הדימב( םינוקיתה לכ עוציבו םינקתה ןוכמ      
.יפוס רושיא תלבקל דע )ושרדיו      
      
תרצות 01 לוידקס םינבלוגמ הדלפ תורוניצ     34.01.0001
יווק" ירבחמ ללוכ "01 רקפ" םגד הדלפ רקפ      
תוכימתו תולש ,הגרבה תוטומ ללוכ ,"פא      
לכ ,ותמיטאו םיאתמ לוורש ללוכ ,םינבלוגמ      
תקידב ,תינוציח העיבצ ,םישורדה םיחפסה      
APEN יפל לכה םיווק תפיטש ,ץחל      

                   10.00 .4" רטוקב ,תוינכתהו רטמ   
      
לבא ,100.10.43 ףיעסב ל"נכ ,תורוניצ     34.01.0002

                   10.00 .3" רטוקב רטמ   
      
לבא ,100.10.43 ףיעסב ל"נכ,תורוניצ     34.01.0003

                   20.00 .2" רטוקב רטמ   
      
לבא ,100.10.43 ףיעסב ל"נכ ,תורוניצ     34.01.0004

                   90.00 .5.1" רטוקב רטמ   
      
04 'קס רפת אלל םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     34.01.0005
תחתמ םייולג םירבוע ,הגרבהב םירבוחמ      
תוטומ ,םירזיבא ,םיחפס ללוכ הרקתל      
םילוורש ,םינוולוגמ תוכימתו תולש ,הגרבה      
תקידב ,תינוציח העיבצ ,םתמיטאו םימיאתמ      

                   40.00 .1" רטוקב תורוניצ .םיווק תפיטש ,ץחל רטמ   
      
רוניצ לש רונצל תורבחתיהו הנקתה ,הקפסה     34.01.0006
תורבחתיהל רטמ5.1 ךרואו 1" רטוקב שימג      
תוכימת , תולש ,םירזיבאה לוכ ללוכ ,םיזתמ      

                   30.00 תמלשומ הנקתהל רזע ירמוחו 'חי   
      
החיתפ םע םיזתמ לש הנקתהו הקפסא     34.01.0007
הגרבה ,K , F561=6.5 םייטמוטוא הריהמ      
הרקתב הנקתהל ,½" ריחנ ½" רטוקב      
הטזור ,הפומ ללוכ ,שרדנכ תכמנומ      
תרנצל רוביח ,םורכ הפוצמ תיביטרוקד      
רוניצ עטק ,תכמנומ הרקתל המאתה ,תישאר      

                   50.00 .םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכ .'וכו 1" 'חי   
      
      
      
      
      

10.43.2 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 004-03   .../055 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     055 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
שא יוביכ תוכרעמ 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
החיתפ םע םיזתמ לש הנקתהו הקפסא     34.01.0008
, K המירז עובק םייטמוטוא הריהמ      
    F561=6.5, ריחנ ½" רטוקב הגרבה "½,  
עטק ,המאתה ,תישאר תרנצל רוביח ללוכ      
רזעה ירמוחו תודובעה לכ .'וכו 1" רוניצ      

                   30.00 .םישורדה 'חי   
      
,דרוקר ללוכ תוגרבה םע רבוחמ ירודכ זרב     34.01.0009

                    2.00 .2" רטוקב זרבה .זוקינ תכרעמל רוביחו 'חי   
      
חולל רבוחמ תכרעמה לכל םלשומ טוויח     34.01.0010
,ילמשח הקעזא ןומעפ תוברל ,ישאר הרקב      

                    1.00 'פמוק .המירז ישגר ,םיפוגמ  
      
םירלקנירפס תכרעמ עוציבו תוינכת תקידב     34.01.0011

                    1.00 'פמוק םינקתה ןוכמ ידי לע  
      
ISP דע הלקס ,ןירצילג יולימ םע ץחל דמ     34.01.0012

                    3.00 'פמוק יכרד- תלת זרב ללוכ , 4"  רטוק ,'מטא 571  
      

                    3.00 2/1"  רטוקב ץחל קרופ 'חי  34.01.0013
םיזתמ תוכרעמ 10.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שא יוביכ תוכרעמ 43 כ"הס          
קובץ: 004-03   .../056 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     056 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
תודבעמל םיזג תכרעמ 53 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ד ב ע מ ל  ם י ז ג  ת כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
ם י ז ג  ת כ ר ע מ  40.53 ק ר פ  ת ת       
      
רטוק היולג הנקתהל "L" םגד תשוחנ תרנצ     35.04.0001
תוברל ,ףסכה תומחלהב םירוביח ,1 8/1"      
תוכימת ,ימוג תעיבת םע תוליש ,םיחפס      
,םירבעמו םיחתפ ,תנבלוגמ טירטסינוי      
טרפמ יפל יוהיז יטלישו העיבצ ,ץחל תקידב      

                   10.00 .תוינכתו רטמ   
      

                   55.00 8/7" רטוקב לבא ל"נכ תורוניצ רטמ  35.04.0002
      

                   25.00 8/5" רטוקב לבא ל"נכ תורוניצ רטמ  35.04.0003
      

                  100.00 2/1" רטוקב לבא ל"נכ תורוניצ רטמ  35.04.0004
      

                   15.00 8/3" רטוקב לבא ל"נכ תורוניצ רטמ  35.04.0005
      
גוסל םיאתמ ,הלמ רבעמ ,זילפמ ירודכ זרב     35.04.0006
ע"ש וא "ביגש" תרצות דרוקר ללוכ ,םיזג      

                    2.00 1" רטוקב ,רשועמ 'חי   
      

                    4.00 4/3" רטוקב לבא ל"נכ ירודכ זרב 'חי  35.04.0007
      

                    9.00 2/1" רטוקב לבא ל"נכ ירודכ זרב 'חי  35.04.0008
      

                    4.00 8/3" רטוקב לבא ל"נכ ירודכ זרב 'חי  35.04.0009
      
"רודירמ"םגד 61 גרד חישק,.יס.יו.יפמ רוניצ     35.04.0010
61 הדובע ץחל ,הקבדהב רבוחמ ,ע"ש וא      
רטוק ,םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ ,'מטא      

                   20.00 מ"מ 04 רוניצה רטמ   
      
"רודירמ"םגד 61 גרד חישק,.יס.יו.יפמ רוניצ     35.04.0011
61 הדובע ץחל ,הקבדהב רבוחמ ,ע"ש וא      
רטוק ,םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ ,'מטא      

                   40.00 מ"מ 23 רוניצה רטמ   
      
"רודירמ"םגד 61 גרד חישק,.יס.יו.יפמ רוניצ     35.04.0012
61 הדובע ץחל ,הקבדהב רבוחמ ,ע"ש וא      
רטוק ,םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ ,'מטא      

                   80.00 מ"מ 52 רוניצה רטמ   
      
ץחל , EB 8871 לאירס OGER ץחל תסו     35.04.0013

                    9.00 'מטא 8 איצי 'חי   
      
רוביח 4/1" הפוצמ זילפ 5,2"  ץחל דמ     35.04.0014

                    9.00 RAB01-0 הלקס ,ןותחת 'חי   
40.53.2 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 004-03   .../057 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     057 זכרמ תויומכ בתכ

תודבעמ 2 הנבמ
תודבעמל םיזג תכרעמ 53 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רוביח 4/1" הפוצמ זילפ 5,2"  ץחל דמ     35.04.0015

                    9.00 RAB6-0 הלקס ,ןותחת 'חי   
      
רוביח 4/1" הפוצמ זילפ 5,2, םוקאו דמ     35.04.0016

                    8.00 ןותחת 'חי   
      
ללוכ מ"מ 04 רטוקב  "CVP "PIF ירודק זרב     35.04.0017

                    2.00 דרוקר 'חי   
      
ללוכ מ"מ 23 רטוקב  "CVP "PIF ירודק זרב     35.04.0018

                    4.00 דרוקר 'חי   
      
ללוכ מ"מ 52 רטוקב  "CVP "PIF ירודק זרב     35.04.0019

                   15.00 דרוקר 'חי   
      
, 2OC ,סוחד ריוא ( ינחלוש םיזגל טחמ זרב     35.04.0020
) לושיב זג      
    ,BT2880-231WSA,18.022.009DROEN  

                   10.00 WATERSAVER 'חי   
      
םיחפסה לכ ללוכ תרנצל ןחלוש יזרב רוביח     35.04.0021

                   20.00 תמלשומ הנקתהל םישורדה 'חי   
      
םיחפסה לכ ללוכ תרנצל ףדנמ יזרב רוביח     35.04.0022

                   15.00 תמלשומ הנקתהל םישורדה 'חי   
      
זג , 2OC ,סוחד ריוא ( ינחלוש םוקאו זרב     35.04.0023
) לושיב      
    ,BT2880-231WSA,18.022.009DROEN  

                    9.00 WATERSAVER 'חי   
      

                    1.00 'פמוק םיגירח רובע ריחמ פסות 35.04.0024
םיזג תכרעמ 40.53 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תודבעמל םיזג תכרעמ 53 כ"הס          
תודבעמ כ"הס        

קובץ: 004-03   .../058 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 

08/06/2020 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     058 זכרמ תויומכ בתכ

  
כ"הס  

בלושמ 0 הנבמ   
  
םייק ןוטב דלש קוזיחו רוסינ תודובע 20 קרפ    
  
ןוטב תורקתו תוריק 10.20 קרפ תת     
  
םייק ןוטב דלש קוזיחו רוסינ תודובע 20 כ"הס    
  
היצלטסניא תודובע 70 קרפ    
  
.תויימינפ םימ תוכרעמ 10.70 קרפ תת     
  
ןיחולדו ןיכפוש תרנצ היצלטסניא 20.70 קרפ תת     
  
תורוטמראו םיירטינס םילכ 30.70 קרפ תת     
  
היצלטסניא תודובע 70 כ"הס    
  
למשח ינקתמ 80 קרפ    
  
םיליבומ 10.80 קרפ תת     
  
םיכילומו םילבכ 20.80 קרפ תת     
  
תוינבו תוקיצי תוריפח 30.80 קרפ תת     
  
תונגהו תוקראה 40.80 קרפ תת     
  
םירזיבאו תודוקנ 60.80 קרפ תת     
  
תונוש 80.80 קרפ תת     
  
למשח ינקתמ 80 כ"הס    
  
שא יוליג 43 קרפ    
  
םהירזיבאו םיאלג 10.43 קרפ תת     
  
םיוולנ םירזיבא 30.43 קרפ תת     
  
תונוש 50.43 קרפ תת     
  
שא יוליג 43 כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 004-03   .../059 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     059 זכרמ תויומכ בתכ

  
כ"הס  

הזירכ תכרעמ 53 קרפ    
  
םילוקמר 10.53 קרפ תת     
  
הזירכ תכרעמ 53 כ"הס    
  
תרושקת ינקתמ 63 קרפ    
  
תרושקת 10.63 קרפ תת     
  
תרושקת ינקתמ 63 כ"הס    
בלושמ 0 כ"הס   
  
םידרשמ 1 הנבמ   
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
1.50 10.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
1.60 10.60 קרפ תת     
  
ץע תותלד 30.60 קרפ תת     
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
ןלצרופ טינרג ףוציר 10.01 קרפ תת     
  
יולימ 20.01 קרפ תת     
  
דרשמ תפציר יופיח 30.01 קרפ תת     
  
ףוציר לע הנגה 40.01 קרפ תת     
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
םינפ עבצ 10.11 קרפ תת     
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס    

 
 
 
 
 
 

קובץ: 004-03   .../060 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     060 זכרמ תויומכ בתכ

  
כ"הס  

םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
הסינכ תונירטיו 10.21 קרפ תת     
  
םוינימולא תודובע 21 כ"הס    
  
ריוא גוזימ 51 קרפ    
  
0.51 קרפ תת 00.51 קרפ תת     
  
ריוא גוזימ ינקתמ 10.51 קרפ תת     
  
ריוא גוזימ תודובע 20.51 קרפ תת     
  
ריוא רוזיפ ךרעמ 30.51 קרפ תת     
  
רורוויא ךרעמ 40.51 קרפ תת     
  
םיד"ממ רורוואו ןוניס תכרעמ 50.51 קרפ תת     
  
ריוא גוזימ 51 כ"הס    
  
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
.תוציחמ 10.22 קרפ תת     
  
. 20.22 קרפ תת     
  
. 40.22 קרפ תת     
  
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס    
  
קוריפו הסירה תודובע 42 קרפ    
  
. 10.42 קרפ תת     
  
קוריפו הסירה תודובע 42 כ"הס    
  
ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ    
  
תוירלודומ תוציחמ 10.03 קרפ תת     
  
. 20.03 קרפ תת     
  
. 30.03 קרפ תת     
  
ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס    
םידרשמ 1 כ"הס   

 
 
 
 

קובץ: 004-03   .../061 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     061 זכרמ תויומכ בתכ

  
כ"הס  

תודבעמ 2 הנבמ   
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
. 10.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
. 13.60 קרפ תת     
  
הדלפ תותלדל תפסות 33.60 קרפ תת     
  
תויטסוקא תותלד 43.60 קרפ תת     
  
. 04.60 קרפ תת     
  
. 94.60 קרפ תת     
  
. 55.60 קרפ תת     
  
. 27.60 קרפ תת     
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
םינפ חיט 11.90 קרפ תת     
  
חיט תודובע 90 כ"הס    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
ןלצרופ טינרג ףוציר 13.01 קרפ תת     
  
. 04.01 קרפ תת     
  
. 14.01 קרפ תת     
  
. 24.01 קרפ תת     
  
ףוציר לע הנגה 34.01 קרפ תת     
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 004-03   .../062 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     062 זכרמ תויומכ בתכ

  
כ"הס  

העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
םינפ עבצ 11.11 קרפ תת     
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
. 35.21 קרפ תת     
  
. 06.21 קרפ תת     
  
הסינכ תונירטיו 16.21 קרפ תת     
  
םוינימולא תודובע 21 כ"הס    
  
ריוא גוזימ 51 קרפ    
  
0.51 קרפ תת 00.51 קרפ תת     
  
ריוא גוזימ ינקתמ 10.51 קרפ תת     
  
ריוא גוזימ תודובע 20.51 קרפ תת     
  
ריוא רוזיפ ךרעמ 30.51 קרפ תת     
  
רורוויא ךרעמ 40.51 קרפ תת     
  
.דוקיפו למשח 50.51 קרפ תת     
  
.דויצו םיפדנמ 60.51 קרפ תת     
  
םיד"ממ רורוואו ןוניס תכרעמ 70.51 קרפ תת     
  
ריוא גוזימ 51 כ"הס    
  
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
. 11.22 קרפ תת     
  
. 12.22 קרפ תת     
  
. 22.22 קרפ תת     
  
. 52.22 קרפ תת     
  
. 62.22 קרפ תת     
  
. 82.22 קרפ תת     

 
 
 

קובץ: 004-03   .../063 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



**** ץיבצנכ ****
054-3518666

 
08/06/2020
דף מס':     063 זכרמ תויומכ בתכ

  
כ"הס  

. 92.22 קרפ תת     
  
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס    
  
קוריפו הסירה תודובע 42 קרפ    
  
. 01.42 קרפ תת     
  
קוריפו הסירה תודובע 42 כ"הס    
  
ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ    
  
תוירלודומ תוציחמ 31.03 קרפ תת     
  
ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס    
  
שא יוביכ תוכרעמ 43 קרפ    
  
םיזתמ תוכרעמ 10.43 קרפ תת     
  
שא יוביכ תוכרעמ 43 כ"הס    
  
תודבעמל םיזג תכרעמ 53 קרפ    
  
םיזג תכרעמ 40.53 קרפ תת     
  
תודבעמל םיזג תכרעמ 53 כ"הס    
תודבעמ 2 כ"הס   

 
  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 004-03 4434889-40 )6.61.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


