
מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020 זרכמ
דף מס':     001 יח תניפ - לאימרכ

'א בלש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
. 10.10 ק ר פ  ת ת       
      
1 טרפ יפל - םיפלטע תככס לש עוציב ןונכת     01.01.0010
ןוטב תוריק .ר"מ 59-כ לדוגב .דחוימ טרפמו      

                    1.00 'פמוק דרפנב ומלושיו דרפנב דדמי הדלפו  
      
עוציב ןונכת רובע םיפלטע תככסל תפסות     01.01.0011

                    1.00 'פמוק תמייק םימ תכירב לש  
      
הלהנמ הנבמ תבחרה לש ץופיש עוציב ןונכת     01.01.0020
2 טרפ יפל 'רמ 06-כ לדוגב תפסונ הככסו      
תויביטקורטסנוק הינב תודובע דחוימ טרפמו      

                    1.00 'פמוק דרפנב הנדדמת  
      
3 טרפ יפל ומאו םיזיע תככס  לש עוציב ןונכת     01.01.0030
היצקורטסנוק( ר"מ 21-כ לדוגב דחוימ טרפמו      

                    2.00 'פמוק )דרפנב דדמת  
      
001-כ לדוגב תוריש הנבמ לש עוציב ןונכת     01.01.0040
אנדס ,האפרמ ,הנכה ןוחבטמ :ללוכה ר"מ      
דחוימ טרפמו 9 טרפ יפל ד"ממו      

                    1.00 'פמוק )דרפנב דדמת היצקורטסנוק(  
      
ללוכ אל( ר"מ 41 לדוגב םסא לש עוציב ןונכת     01.01.0041

                    2.00 'פמוק )היצקורטסנוק  
      
לדוגב םיסננ םיסוסל הוורוא לש עוציב ןונכת     01.01.0050

                    1.00 'פמוק )ןוטב ללוכ אל( ר"מ 55-כ  
      

                    1.00 'פמוק דחוימ טרפמ יפל םיק םיתוריש הנבמ ץופיש 01.01.0061
      
םימייק םינבמל םיפערל יוריק םע ץע תוגג     01.01.0070

                   10.00 דחוימ טרפמ יפל דרפנב םילולכ אלש ר"מ   
      
יפל םימייק םינבמל ףעורמ ןרוא ץע יופיצ     01.01.0080

                   10.00 דחוימ טרפמ ר"מ   
      
תכירב רוזיאב ץע ינורשג לש עוציב ןונכת     01.01.0090
,02 טרפ יפלו דחוימ טרפמ יפל לחנ וא/ו םימה      

                   20.00 דרפנב ודדמי סוסיבו הדלפ ר"מ   
. 10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

חותיפ תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 6157-260   .../002 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     002 יח תניפ - לאימרכ

'א בלש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

04 ק ר פ  04 ק ר פ       
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר   60.04 ק ר פ  ת ת       
      
וא "ןייטשרקא" תרצות 51/04/06 תוגרדמ     40.06.0010
תירכרוכ וא ןוטסרקא דוביעב ע"וש      
תודובע ,ןויז דוסי ללוכ םילכירדאה תריחבל      
לכו תיתש קודיה ,ררבנ יולימ ,םיעצמ ,רפע      

                   20.00 דחוימ טרפמו 42 טרפ יפל לכה שרדנה רטמ   
      

                   60.00 ןוטב דוסי ,מ"ס 51/05/32 תודימב ןג ןבא רטמ  40.06.0050
      

                  300.00 מ"ס 5 יבוע תאשונ הבכש טלפסא ר"מ  40.06.0060
      

                  300.00 מ"ס 4 יבוע תרשקמ הבכש טלפסא ר"מ  40.06.0070
      

                  400.00 רר"מל ג"ק O.C.M - 07 סוסיר ר"מ  40.06.0080
      

                  150.00 1/02/01 ןג ןבא רטמ  40.06.0090
תוגרדמו םיפוציר  60.04 כ"הס          

      
ת ו ע ל ס מ ו  ת ו ר י ק   70.04 ק ר פ  ת ת       
      
תא םיללוכ רדגו םיכמות תוריק יפיעסב ריחמה      
,הזר ןוטב ,ןוטבמ שאר ךבדנ תוברל ריקה      
,םירפת ,ריקה בגב ירלונרג רזוח יולימ      
רפעה תודובע לכו תוקעמל תונכה ,םיזקנ      
03-ב ןוטבה גוס .תושורדה      
      
טרפמו 01 טרפ יפל םיחוטש םיעלסמ היעלס     40.07.0010

                   20.00 דחוימ ר"מ   
      
ןיוזמ ןוטב תפצר ללוכ זוקינ תלעתב פר פיר     40.07.0058

                  100.00 מ"ס 21 יבועב ר"מ   
      
ךרואל םיחוטש םיעלסו תודדוב םינבא     40.07.0930
,תוינכתל םאתהב תואשדמ ךותב םיליבש      

                   10.00 דחוימ טרפמלו 21 טרפ יפל 'חי   
תועלסמו תוריק  70.04 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע   80.04 ק ר פ  ת ת       
      
הז קרפב םינושה םיפיעסב הדיחיה יריחמ      
רפע תודובעו 02-ב ןוטב תודוסי ללוכ      
      

                    1.00 71 טרפ יפל לספס 'חי  40.08.0010
      

                    1.00 31 טרפ יפל ןותפשא 'חי  40.08.0040
      
      

80.04.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 6157-260   .../003 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     003 יח תניפ - לאימרכ

'א בלש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הבוגב רונתב עובצו ןבלוגמ תוחיטב הקעמ     40.08.0050
ג"ע וא םידדוב תודוסיב ןוגיע ללוכ ,'מ 02.1      

                   20.00 טרפ יפל לכה דחוימ טרפמו םיכמות תוריק רטמ   
      
הרוגח( 7 טרפ יפל 'מ 3.2 הבוג תיפקיה רדג     40.08.0060

                  380.00 )דרפנב דדמת רטמ   
      
ןבלוגמ יפנכ וד ל"נה רדגב םגד רעש ךא ל"נכ     40.08.0080
תורדג תרצות 'מ 2.2 הבוגבו 'מ 7.4-כ בחורב      

                    2.00 רדניליצ לוענמ ללוכ טרפ יפל ע"וש וא ילרוא 'חי   
      

                    3.00 יפנכ דח 54.1 בחורב ךא ל"נכ 'חי  40.08.0085
      
5 יבועב תובכש ןבאמ תולעתו תוריקל יופיח     40.08.0100

                   20.00 תוחפל מ"ס ר"מ   
      

                   20.00 דחוימ טרפמו 03 טרפ יפל ץעל ןגמ 'חי  40.08.0120
      
יפל היחמצ תנגהל תרגסמ ךותב תשר רדג     40.08.0130

                   30.00 טרפ ר"מ   
      
תרצות "66-למרכ" םגד הסכמל תפסות     40.08.0150
ףוצירה ירוזאב תוחושל ע"וש וא "ןמפלוו"      

                    2.00 תושרה למס תעבטה ללוכ 'חי   
      

                   10.00 72 טרפ יפל תוגרדמל די זחאמ רטמ  40.08.0210
      

                   10.00 62 טרפ יפל הפמרל די זחאמ ךא ל"נכ רטמ  40.08.0220
      

                    2.00 יראפסה רוזאב 13 טרפ יפל ץעל ןגמ 'חי  40.08.0230
תונוש תודובע  80.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

04 קרפ 04 כ"הס          
קובץ: 6157-260   .../004 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     004 יח תניפ - לאימרכ

'א בלש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

14 ק ר פ  14 ק ר פ       
      
ה י י ק ש ה  10.14 ק ר פ  ת ת       
      

                   20.00 6 גרד מ"מ 09 רטוק E.P לוורש רטמ  41.01.0090
      

                   20.00 .01 גרד 4" רטוק C.V.P. לוורש רטמ  41.01.0100
      

                   30.00 .מ"מ 57 רטוקב ןליתאילופ לוורש רטמ  41.01.0922
      
תא םג הכותב תללוכ תרנצה תולע .1 :תורעה      
לכ      
הריפח ,התנקתהל םישורדה רוביחה ירזיבא      
.יוסיכו      
תא םג הכותב תללוכ הרקבה שאר תולע .2       
תללוכ בשחמה תולע .3  .םימה רוקמל רוביחה      
.הנשל חטשב תורשו הנקתה םג הכותב      

הייקשה 10.14 כ"הס          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

14 קרפ 14 כ"הס          
קובץ: 6157-260   .../005 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     005 יח תניפ - לאימרכ

'א בלש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

15 ק ר פ  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
רוזאל יניפ םיללוכ קוריפה תודובע יריחמ      
םישרדנה תורגאה ימולשתו תרשואמ הכיפש      
      
טלפסא וא/ו תבלתשמ ןבא גוסמ ףוציר קוריפ     51.01.0020

                1,200.00 רשואמ הכיפש םוקמל יוניפו ןוטב יחטשמ וא/ו ר"מ   
      
היוניפו תמייק דצ ינבאו הפש ןבא קוריפ     51.01.0030

                  400.00 רשואמ הכיפש רתאל רטמ   
      
הכיפש רתאל רמוחה תורוגחו תוריק קוריפ     51.01.0050

                  150.00 רשואמ ר"מ   
      

                  700.00 תוקעמו תורדג קוריפ רטמ  51.01.0060
      
ללוכ אוהש לכ גוסמ את תהבגה וא/ו תכמנה     51.01.0070

                   20.00 הסכמ הבוג תמאתה 'חי   
      

                    2.00 םייונפ םישרוש תריקעו םיצע תתירכ 'חי  51.01.0080
      
תרבדהו יוקינ ללוכ ,ןוניגל עקרקה תרשכה     51.01.0110
,היחמצ      
חוחית ,ףוריג ,יפוס סוליפ ,יפוס יננג רושיי      
תענצהו      

                  500.00 םילבז ר"מ   
      

                  100.00 םינוש םיגוסמ םיבולכ לש ריהז קוריפ ר"מ  51.01.0120
      

                    1.00 'פמוק םייק םיפלטע בולכ קוריפ 51.01.0130
      

                   50.00 םימייק תוגג לש ריהז קוריפ ר"מ  51.01.0140
      

                   30.00 םינורשג קוריפ ר"מ  51.01.0150
קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס          

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
תרבעהו חטשב הביצח וא/ו הריפח     51.02.0020
ינמז םוריע ללוכ יולימ יחטשל רמוחה בטימ      
םילבגומ םיחטשב םג עצבתת הדובעה      
ללוכ שרדיש םוקמ לכב תודודר רפע תודובעבו      

                3,000.00 רתאהמ רמוח קוליס ק"מ   
      
,םיליבשה יחטשב רקובמ יולימ קודיה     51.02.0100
מ"ס 51 לע הלעי אלש יבועב תובכשב ,תובחר      

                   40.00 שרדיש םוקמ לכב )קודיה רחאל( ק"מ   
      

20.15.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 6157-260   .../006 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     006 יח תניפ - לאימרכ

'א בלש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
טרפמה תרדגה יפל( ררבנ יולימ     51.02.0110
ורוזיפ ללוכ ץוחבמ אבומ )ידרשמניבה      
%89-ל קדוהמ מ"ס 02 יבועב תובכשב      

                   40.00 םומיסקמהמ ק"מ   
      

                    5.00 ןוניג ירוזאל ימוקמ הריפח רמוחמ יולימ ק"מ  51.02.0115
      
03 לש הבכש יבועב רשואמ ביטמ ןג תמדא     51.02.0120

                  350.00 מ"ס ק"מ   
רפע תודובע 20.15 כ"הס          

      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ מ"ס 02 לש תובכש יבועב 'א גוס עצמ     51.03.0010
,םיפוצירו םיליבש רובע תובכשב רקובמ קודיה      

                  550.00 42-ו 22 םיטרפ יפל לכה ק"מ   
תויתשתו םיעצמ 30.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

15 קרפ 15 כ"הס          
קובץ: 6157-260   .../007 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     007 יח תניפ - לאימרכ

'א בלש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ג מ ב  ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
.ם י מ  ת י ת ש ת  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
רבעמ , םיעלס יוניפ :םיללוכ הדיחיה יריחמ      
םינוש םידרטמ ,  תוריק רבעמ , תועלסמ      
,םיצע םוזיג , םיצעו היחמצמ ףושיח , יאוותב      
הביצח/הריפח ,145-ת טרפ יפל יאוות תצירפ      
,דופיר ,  רוניצ תחנה , ךותיר ,עלס גוס לכב      
214-ת טרפ יפל רזוח יולימ ,לוח תפיטעו      
תאו םיפדוע תקחרה , יוטיח , הפיטש , טרפמו      
'כו רטוק ירבעמ, תויוז ,םינגוא ( םירזיבאה לכ      
ללוכ תמלשומ הנקתהל םישורדה םיחפסהו )      
. ותומדקל חטשה תרזחה      
      
םימל ב גרד ןוולגמ הדלפמ 1" רטוקב רוניצ      57.01.0002
רבוחמ , 'מ 52.1 קמועב עקרקב חנומ      
לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע הגרבהב      
םיחפסה לכ ללוכ LAG CPA יתבכש תלת      

                  110.00 . תמלשומ הנקתהל םישורדה םירזבאהו רטמ   
      
ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע הדלפ רוניצ      57.01.0003
( טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת לוחש      
    3CPA( חנומ 56.3 ןפוד יבועו 2" רטוקב  
יפל רזוח יולימו 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב      

                  120.00 .214 - ת טרפ רטמ   
      
ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע הדלפ רוניצ     57.01.0004
( טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת לוחש      
    3CPA( חנומ 23/5" ןפוד יבועו 3" רטוקב  
יפל רזוח יולימו 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב      

                   50.00 .214 -ת טרפ רטמ   
      
ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע הדלפ רוניצ     57.01.0005
( טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש תלת לוחש      
    3CPA( חנומ 23/5" ןפוד יבועו 4" רטוקב  
יפל רזוח יולימו 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב      

                  130.00 .214 -ת טרפ רטמ   
      
ךותיר , הבכרה,הקפסא :םיללוכ הדיחיה יריחמ      
רטוק ירבעמ, תויוז ,םינגוא ( םירזיבאה לכ תאו      
םירזיבאה , רוניצה רתיה יפל םימאתומ ,  ) 'כו      
ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע םישעותמ ויהי      
( טנמצ טלמ םינפ יופיצו יתבכש  תלת לוחש      
    3CPA(  הנקתהל םישורדה םיחפסהו  
. םינושה םיטרפה יפל תמלשומ      
      
      
      
      

10.75.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 6157-260   .../008 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     008 יח תניפ - לאימרכ

'א בלש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
3" טנרדיה : ללוכ 502 -ת טרפ יפל םימ טרפמ     57.01.0007
ללוכ 'מטא 61 הדובע ץחל בכוכה תרצות ןגואמ      
61 הדובע ץחל טאז תרצות 4" הריבש ןקתמ      

                    1.00 'פמוק . ע"ש וא 'מטא  
      

                   17.00 'פמוק . הנכה 1" רטוק ביגש זרב + 1" רטוק ףקז 57.01.0008
      
רטוק ביגש ףוגמו 1" ףקז לע 4/3" רטוק ןג זרב     57.01.0009

                    8.00 'פמוק .3/4"  
      
הנכה 2" רטוק "ביגש" זרב + 2" רטוק ףקז     57.01.0010

                    2.00 'פמוק . ןוניגל  
      
רטוקב םייק הדלפ וקל שדח 4" הדלפ וק רוביח     57.01.0011

                    1.00 'פמוק .4"  
      
דמצמ םע 2" טנרדיה :תללוכה שא יוביכ תדמע     57.01.0012
םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז 2 ,ץרוטש      
זרב םע 2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש ידמצמ      
ימוג וא יטסלפ שימג רוניצ םע ןולגלג ,ירודכ      
םע ףות לע ןקתומ 'מ 03 ךרואבו 4/3" רטוק      
קנזמ ללוכ ,דומצ קנזמ םע תבבותסמ עורז      
הפטמ ,1" ירודכ זרב ,4/3" רטוק סוסיר/ןוליס      
יפל ןורא ךותב תומלשב ןקתומ ,ג"ק 6 הקבא      

                    3.00 'פמוק .לכירדאה תרדגה  
      
2" באטקוא םימ הנומ ללוכ ישאר םימ הנומ     57.01.0013
,4" םינבא תדוכלמ , 4" םיפוגמ , 4" ח"זמ,      
הדובע ץחלל 040 םגד י.ר.א תרצות 2" א.ש      
לכ תאו רטוק ירבעמ ,2" ביגש ףוגמ , 'מטא 61      
יפל תמלשומ הנקתהל םיחפסהו םירזבאה      

                    1.00 'פמוק .20 תינכתב טרפ  
.םימ תיתשת 10.75 כ"הס          

      
. ב ו י ב  ת י ת ש ת  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
: ללוכ תורונצ תחנהו רוזיפ הלבוה הקפסא      
ףושיח , יאוותב םינוש םידרטמ , םיעלס יוניפ      
יפל יאוות תצירפ ,םיצע םוזיג , םיצעו היחמצמ      
, טלפסא חטשמ/שיבכ רוסינ ,145-ת טרפ      
חטשמ גוס לכו הפש ינבא , תופצרמ , ןוטב      
, רוניצ תחנה ,הביצח/הריפח , םייק  רחא      
טרפ יפל רזוח יולימ ,לוח תפיטעו ,דופיר      
ךרד תנכה םיפדוע תקחרה , טרפמו 214-ת      
. תורישו השיג      
      
      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 6157-260   .../009 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     009 יח תניפ - לאימרכ

'א בלש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
011 רטוק זוקינלו בויבל E.P.D.H-מ רוניצ     57.02.0002
םותר ןיוזמ ןוטב תפיטע םע עקרקב חנומ מ"מ      
טרפ יפל הפצרה תקיצילו דוסי תורוקל      

                   25.00 .הנושאר החוש דע בויב תינכותב רטמ   
      
גוס, בויבל חישק C.V.P -מ בויב תרנצ     57.02.0003
תגרד ,1 קלח, 488 י"ת יפל םירצוימה,הבע      
מ"מ 061 רטוק, NS-8 תיתעבט תוחישק      

                   50.00 . 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב חנומ, רטמ   
      
גוס, בויבל חישק C.V.P -מ בויב תרנצ     57.02.0004
תגרד ,1 קלח, 488 י"ת יפל םירצוימה,הבע      
מ"מ 061 רטוק, NS-8 תיתעבט תוחישק      
'מ 57.1 דע 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב חנומ,      

                   70.00 . רטמ   
      
גוס, בויבל חישק C.V.P -מ בויב תרנצ     57.02.0005
תגרד ,1 קלח, 488 י"ת יפל םירצוימה,הבע      
מ"מ 061 רטוק, NS-8 תיתעבט תוחישק      
'מ 52.2 דע 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב חנומ,      

                   40.00 . רטמ   
      
גוס, בויבל חישק C.V.P -מ בויב תרנצ     57.02.0006
תגרד ,1 קלח, 488 י"ת יפל םירצוימה,הבע      
מ"מ 061 רטוק, NS-8 תיתעבט תוחישק      
'מ 57.2 דע 'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב חנומ,      

                   40.00 . רטמ   
      
תואבומ תוימורט הנייהת הרקבה תוחוש לכ      
תחא הדיחיכ תיתחתו הנושאר הילוח םע      
רובח, טסלפוטיא י"ע תוילוחה ןיב רובחהו      
"ביבוטוא" ירבחמ םע היהי החושל תורונצה      
םיתבה יכפש תטילקל ירטינס דוביע םע הנכהו      
תוכרדמו םישיבכב הרקבה תוחוש תורקת ,      
תוחוש ולאו םיקלח 3 הרקת ןוראוצ םע ויהי      
2 תורקת םע ויהי םיחותפ םיחטשב הרקב      
. םיקלח      
      
רטוקב הלוגע הרקב תחוש תחנהו הקפסא     57.02.0008
ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 08 ימינפ      
,'מ 52.1 דע קמועבו ,)521B( מ"ס 05 רטוק      

                    6.00 . םישרדנה רזעה ירמוח לכ ללוכ 'חי   
      
רטוקב הלוגע הרקב תחוש תחנהו הקפסא     57.02.0009
ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001 ימינפ      
'מ 52.1 לעמ קמועבו ,)521B( מ"ס 05 רטוק      

                    3.00 . םישרדנה רזעה ירמוח לכ ללוכ ,'מ 57.1 דע 'חי   
      

20.75.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 6157-260   .../010 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     010 יח תניפ - לאימרכ

'א בלש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רטוקב הלוגע הרקב תחוש תחנהו הקפסא     57.02.0010
ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001 ימינפ      
'מ 57.1 לעמ קמועבו ,)521B( מ"ס 05 רטוק      

                    1.00 . םישרדנה רזעה ירמוח לכ ללוכ ,'מ 05.2 דע 'חי   
      
רטוקב הלוגע הרקב תחוש תחנהו הקפסא     57.02.0011
ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 521 ימינפ      
'מ 05.2 לעמ קמועבו ,)521B( מ"ס 05 רטוק      

                    1.00 . םישרדנה רזעה ירמוח לכ ללוכ ,'מ 52.3 דע 'חי   
      
רטוקב ימינפ לפמ הרקב את רובע תפסות     57.02.0012

                    1.00 'פמוק . 819 טרפ יפל מ"מ 011  
      
מ"ס 001 רטוקב ןוטבמ החוש ריחמל תפסות     57.02.0013
מ"ס 06 רטוקב ב.ב הסכמו הדבכ הרקת רובע      

                    2.00 .)521B( םוקמב )004D( 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב ןוטבמ החוש ריחמל תפסות     57.02.0014
מ"ס 06 רטוקב ב.ב הסכמו הדבכ הרקת רובע      

                    1.00 .)521B( םוקמב )004D( 'חי   
      
וקל מ"מ 011 רטוקב םייק בויב רונצ רוביח     57.02.0015

                    1.00 'פמוק .שדח מ"מ 011  
      
, קמועו רטוק לכב הרקב תחוש ריחמל תפסות     57.02.0016
לכ ללוכ תמייק הנכה /םייק וק לע הנקתה רובע      
דובעו םימ תביאש תושורדה תודובעה      

                    1.00 'פמוק . .ןוגלזמה  
. בויב תיתשת 20.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שרגמב בויבו םימ יווק 75 כ"הס          
'א בלש כ"הס        

קובץ: 6157-260   .../011 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     011 יח תניפ - לאימרכ

יחה תניפ םחתמב תויתשתו ץוח חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ת ו ח מ ו ג ו  ,ת ו ח ו ש  ,ת ו ר י פ ח  10.80 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב       
      
ישאר למשח חול רובע הרקת םע  ןוטב החמוג     08.01.0010
מ"ס 06*521*052 תודימב ןייוזמ ןוטבמ      
םאתהב .הנקתהו ,הריפח ,הלבוה תוברל      

                    1.00 .10-56161B תינכתב "A" טרפל 'חי   
      
הינמ את רובע הרקת םע  יאת בר ןוטב החמוג     08.01.0020
ישאר תרושקת ןורא את + ןכרצ קספמ + י"חח      
מ"ס 06*071*052 תודימב ןייוזמ ןוטבמ      

                    2.00 .הנקתהו ,הריפח ,הלבוה תוברל 'חי   
      
תרנצל וא/ו םילבכל המדאב תולעת תריפח     08.01.0030
םיידיב וא/ו םילכב ףתושמב תרושקתו למשח      
תוברל מ"ס 06 בחורבו מ"ס 031 דע קמועב      
ןומיס טרסו הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר      

                  190.00 .ינקת רטמ   
      
יווק רובע מ"ס 04 בחורב ךא  , ל"נכ תריפח     08.01.0040
דופיר תוברל ,  תרושקת וא הרואת\למשח      

                  320.00 .ינקת ןומיס טרסו הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו רטמ   
      
041 קמועבו מ"ס 001 רטוקב לוגע הרקב את     08.01.0050
הסכמ הרקת , הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
ללוכ 984 י"ת יפל ןוט 5.21-ל םיאתמ הדלפ      
תנכה ,טוליש , בוגה דועיל למס העבטה      
יבועב תיתחתב ץצחו םיחתפ ןוטיב ,םיחתפ      

                    1.00 . מ"ס 02 'חי   
      
021 קמועבו מ"ס 08 רטוקב לוגע הרקב את     08.01.0060
הסכמ הרקת , הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
ללוכ 984 י"ת יפל ןוט 5.21-ל םיאתמ הדלפ      
תנכה ,טוליש , בוגה דועיל למס העבטה      
יבועב תיתחתב ץצחו םיחתפ ןוטיב ,םיחתפ      

                   13.00 . מ"ס 02 'חי   
      
001 קמועבו מ"ס 06 רטוקב לוגע הרקב את     08.01.0070
הסכמ הרקת , הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
ללוכ 984 י"ת יפל ןוט 5.21-ל םיאתמ הדלפ      
תנכה ,טוליש , בוגה דועיל למס העבטה      
יבועב תיתחתב ץצחו םיחתפ ןוטיב ,םיחתפ      

                    4.00 . מ"ס 02 'חי   
      
      
      
      
      

10.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 6157-260   .../012 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     012 יח תניפ - לאימרכ

יחה תניפ םחתמב תויתשתו ץוח חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תיתשורח תירלודומ הקראה תדורטקלא     08.01.0080
מ"מ 91 רטוקב תשוחנ הפוצמ הדלפ תוטוממ      
תוברל עקרקב תיכנא העוקת 'מ 3 לש ךרואבו      
05 קמועבו מ"ס 06 רטוקב םורט ןוטב תחוש      
לש קורי - בוהצ עובצ ןוטב הסכמ םע מ"ס      

                    3.00 החושה תיתחתב ץצחו הקראה 'חי   
ןוטב תוחמוגו ,תוחוש ,תוריפח 10.80 כ"הס          

      
ם י ל ב כ ו  ם י ל י ב ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 011 רטוק NS-8 םיחישק CVP תורוניצ     08.02.0010

                  700.00 הכישמ לבח םע מ"מ 2.4 ןפוד יבוע רטמ   
      
וד ירושרש מ"מ 57 רטוקב םייטסלפ תורוניצ     08.02.0020
הריפחב הנקתה , הכישמ לבח ללוכ יתבכש      

                  120.00 . ןוטב תקיציב וא , הנכומ רטמ   
      
וד ירושרש מ"מ 05 רטוקב םייטסלפ תורוניצ     08.02.0030

                  170.00 . ל"נכ יתבכש רטמ   
      
לבח םע מ"מ 36 רטוק ןליתאילופ תורוניצ     08.02.0040
'בח תושירדל םאתהב ןופלט יוק רובע הכישמ      

                  730.00 5.31 ע"קי "קזב" רטמ   
      
לבח םע מ"מ 05 רטוק ןליתאילופ תורוניצ     08.02.0050
'בח תושירדל םאתהב ןופלט יוק רובע הכישמ      

                  210.00 5.31 ע"קי "קזב" רטמ   
      
רוניצב לחשומ 52X4 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.02.0055
רוביח תוברל םילבכ שגמב וא הלעתב חנומ וא      

                   15.00 .ויתוצק ינשמ םלשומ רטמ   
      
רוניצב לחשומ 61X5 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.02.0060
רוביח תוברל םילבכ שגמב וא הלעתב חנומ וא      

                   85.00 .ויתוצק ינשמ םלשומ רטמ   
      
רוניצב לחשומ 01X5 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.02.0070
רוביח תוברל םילבכ שגמב וא הלעתב חנומ וא      

                  150.00 .ויתוצק ינשמ םלשומ רטמ   
      
לחשומ 5.2X7 ךתחב YX2N גוסמ דוקיפ לבכ     08.02.0080
םילבכ שגמב וא הלעתב חנומ וא רוניצב      

                   85.00 .ויתוצק ינשמ םלשומ רוביח תוברל רטמ   
      
רוניצב לחשומ 6X5 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.02.0100
רוביח תוברל םילבכ שגמב וא הלעתב חנומ וא      

                   75.00 .ויתוצק ינשמ םלשומ רטמ   
20.80.20 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: 6157-260   .../013 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     013 יח תניפ - לאימרכ

יחה תניפ םחתמב תויתשתו ץוח חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רוניצב לחשומ 6X3 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.02.0110
רוביח תוברל םילבכ שגמב וא הלעתב חנומ וא      

                   40.00 .ויתוצק ינשמ םלשומ רטמ   
      
רוניצב לחשומ 5.2X5 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.02.0120
רוביח תוברל םילבכ שגמב וא הלעתב חנומ וא      

                  115.00 .ויתוצק ינשמ םלשומ רטמ   
      
,ר"ממ 53 ךתחב םיפושח  תשוחנ יכילומ     08.02.0130

                   80.00 .תווצקה ינשב רוביח תוברל  עקרקב םינומט רטמ   
      
רוניצב לחשומ 5.2X3 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.02.0140
רוביח תוברל םילבכ שגמב וא הלעתב חנומ וא      

                  230.00 .ויתוצק ינשמ םלשומ רטמ   
םילבכו םיליבומ 20.80 כ"הס          

      
י כ ל ו ה  י ל י ב ש ל  ץ ו ח  ת ר ו א ת  30.80 ק ר פ  ת ת       
י ח ה  ת נ י פ ל  ה ס י נ כ ו  ל ג ר       
      
תודימ  03 -ב  ןוטבמ הרואת דומעל דוסי     08.03.0010
הדלפמ ןוולוגמ  ספ ללוכ מ"ס 06*06*08      
    4X04 רובע דוסיה ייגרבל ךותירב רבוחמ מ"מ  
, 1\2"  לדוגב דוסיה ייגרב ללוכ ,דוסי תקראה      
םילוורשו דוסיב תרנצה ללוכ מ"מ 054 ךרוא      
ללוכ ,מ"מ 05 \ 57 רטוקב ירושרש רוניצמ      
יגוס לכב חודיק וא הצירפ ,הביצח ,הריפח      
,ןוגיע ייגרב ,ץע תינבת תנכה ,רוב לש עקרקה      

                    5.00 .המדא יפדוע קוליסו קודיה ,יולימ ,ןוטב תקיצי 'חי   
      
םח ץבאב ןוולוגמ הדלפמ הרואת דומע     08.03.0020
3 הבוגב 4" רטוקב דיחא לוגע ךתחב הליבטב      
םירזיבא אתל חתפ ללוכ דוסיה ינפ לעמ 'מ      
.דדובמ הדלפ טוחב רושק הריגסל הסכמו      
םאתמ עורז ללוכ , הבכרהו הלבוה ללוכ ריחמה      
דוסי תטלפ ,דומעה שארב םיסנפ תנקתהל      

                    5.00 'פמוק .שומישל ןכומ טלפמוק לכה  
      
םע ץוח תרואת דומעל רצ םירזיבא שגמ     08.03.0030
,"ספא" קותינ ללוכ 'א01 דע דחא ת"מאמ      
םע " םחנמ רפכ" תרצות תומוק יקדהמ ללוכה      
לע תשוחנמ מ"מ 6 הקראה ספ , תומוק 3-2      
הקפסא ילבכ לש םלשומ רוביחל לוכה , שגמה      
םירפוטס ללוכ, סנפ לש רוביחו ר"ממ 61 דע      
הבכ יטסלפ רמוחמ יושע שגמ , םיקדהמל      

                    5.00 .וליאמ 'חי   
      
      

30.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 6157-260   .../014 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     014 יח תניפ - לאימרכ

יחה תניפ םחתמב תויתשתו ץוח חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לש OLATI 1 :םגד DEL ץוח תרואת ףוג     08.03.0040
    CEA דע קפסהב W 45 ללוכ  רשואמ ע"ש וא  
םירמוחהו תודובעה ראש לכ ןכו ילרגטנא דויצ      

                    5.00 . הרואתה סנפ תלעפהו הנקתהל םישורדה 'חי   
      
החושל וא , םייק הרואת דומעל תורבחתה     08.03.0050
לש ןפוד וא דוסי תביצח , הריפח ללוכ תמייק      
םלשומ רוביח , םילבכו תרנצ תרדחה , החושה      

                    2.00 'פמוק . טלפמוק. ותומדקל חטש תרזחה ,  
יחה תניפל הסינכו לגר יכלוה יליבשל ץוח תרואת 30.80 כ"הס          

      
ת ו ק ר א ה  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
, הלוגרפ ,רמוש הנבמל דוסי תקראה עוציב     08.04.0010
ר"מ 02  דע לדוגב השדח הככס וא בולכ      
ןוולוגמ הדלפ ספמ רושיג תעבט תועצמאב      
עלוצמ אל לוגע לזרב וא , מ"מ 04X4 ךתחב      
ותונקתו למשחה קוחל םאתהב מ"מ 21 רטוקב      
םיטנמלא הקראה , תרוקיב תואספוק ללוכ ,      
יפל עצובי הדובעה , ןוטבב םינומת םייתכתמ      
קוח תונקתו חטשב למשח חקפמ תויחנה      

                    3.00 'פמוק טלפמוק ריחמ . למשחה  
      
מ"מ 053/4/04 תודימב תשוחנמ פ"הפ     08.04.0020
תוברל 1E ישאר למשח חולל ךומסב הנקתהל      

                    1.00 'פמוק . הנגה יוסיכו םידדבמ  
      
04X4 ךתחב תשוחנ םייושע הקראהל םיספ     08.04.0030
רובע  םיינשמה תוחולל מ"מ 052 ךרוא מ"מ      

                    2.00 . םירומש תומוקמ ינש תוברל תיבה יתוריש לכ 'חי   
      
03X4 ךתחב תשוחנ םייושע הקראהל םיספ     08.04.0040

                    3.00 . תרושקת תוחולל מ"מ 051 ךרוא מ"מ 'חי   
      
2" דע רטוקב זג \ םימ רוניצל פ"הפמ הקראה     08.04.0050
, הנומל רשגמ ללוכ ר"ממ 01 ךילומה ךתח      
, םיאתמ רטוקב הדבכ ) רוניצל קבח ( הלש      

                    3.00 . רוביחו טוויח , יאוות תרשכה 'חי   
תוקראה 40.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
את (  חול הנבמ .0E  ישאר קספמ למשח חול      
ישאר קספמל )      
      
      
      

60.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 6157-260   .../015 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     015 יח תניפ - לאימרכ

יחה תניפ םחתמב תויתשתו ץוח חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רטסאילופמ ישאר קספמל ) את (  חול הנבמ     08.06.0010
,VU הנירקמ הנגהל ףסות םע ןיירושמ      
וא , הידמח - רבנע IGF תונורא תמגודכ      
תרגסמ , ירוקמ טקוס ללוכ 1 לדוג , טיילרוא      
, הריבצ יספ ללוכ , םילנפ , םילנפל תימינפ      
םלשומ טולישו טוויח , A521 ל הקראהו ספא      

                    1.00 'פמוק . 3 ו 2 םיקרפ 93416 י"ת יפל  
      
רצק םרזל BCCM(, A08X3( קוצי ת"מאמ     08.06.0020

                    1.00 . תינורטקלא  תונגה םע Ak04 'חי   
      
קפסה קספמ / קוצי ת"מאמל הקספה לילס     08.06.0030

                    1.00 .A001 דע םיירפ לדוגב קוצי 'חי   
      
רצק םרזל BCCM(, A36X3( קוצי ת"מאמ     08.06.0040

                    1.00 .  תונגה םע Ak52 'חי   
      
י"ת יפל ,Ak51 רצק םרזל ,A04X3 דע ז"אמ     08.06.0050

                    4.00 60898 'חי   
      
י"ת יפל ,Ak01 רצק םרזל ,A52X1 דע ז"אמ     08.06.0060

                    3.00 60898 'חי   
      
י"ת יפל ,Ak6 רצק םרזל ,A52X1 דע ז"אמ     08.06.0065

                    3.00 60898 'חי   
      
,םיפילחמ םיעגמ 4 לעב ףלשנ דוקיפ רסממ     08.06.0070
022 חתמ רובע רסממל המיאתמ תבשות םע      

                    2.00 01A -לו ,טלוו 'חי   
      
חאוות , ליוכמ יזאפ תלת עונמ תנגה רסממ     08.06.0080
בר טוויח ןיד ספ לע הנקתה  , A 4 דע הדובע      

                    1.00 . AK01 רצק םרזב דימע , יעפומ דח \ 'חי   
      
םגדמ  שא תזכרמ תוארתה דודיבל רסממ     08.06.0090

                    1.00 ןיד ספ לע הנקתהל  4B655OSI 'חי   
      
גוסמ  NID P4 AK56 ספל קרב ןגמ תכרעמ     08.06.0100

                    1.00 ע"ש וא SKINEOF םגד  1T+2T 'חי   
      
+ יעובש ימוי V032 ילטיגיד דוקיפ ןועש     08.06.0110

                    1.00 ע"ש 051 ל הברזר 'חי   
      
תגרדב ,תינוציח הנקתהל  ירטקלאוטופ את     08.06.0120
תמצוע לויכל  תורשפא םע 45PI הנגה      
ריממ תועצמאב למשח חול ךותמ הראהה      

                    1.00 LUX 'חי   
      

60.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 6157-260   .../016 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     016 יח תניפ - לאימרכ

יחה תניפ םחתמב תויתשתו ץוח חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
חול תלד \ לנפ לע הנקתה ירלודומ קספמ     08.06.0130

                    1.00 ספא בצמו הדובע יבצמ עברא ,A61X1 למשח 'חי   
      
רפמא 52 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.06.0140

                    1.00 .42V\032 הלעפה לילס 3CA 'חי   
      
ןגומו םימ ןגומ למשחה תקפסה תקספה ןצחל     08.06.0150
ג"ע חולל ךומסב הנקתה , תירקמ הציחלמ      
. דוקיפ לבכו טוויח ללוכ ריחמ החמוגה      

                    1.00 'פמוק . טלפמוק  
      
ןתיבל ךומסב 1E ישאר הקולח  חול הנבמ      
רמוש      
      
ףסות םע ןיירושמ רטסאילופמ  חול הנבמ     08.06.0180
IGF תונורא תמגודכ ,VU הנירקמ הנגהל      
ללוכ  2 לדוג , טיילרוא וא , הידמח - רבנע      
םילנפ , םילנפל תימינפ תרגסמ , ירוקמ טקוס      
, A08 ל הקראהו ספא , הריבצ יספ ללוכ ,      
2 םיקרפ 93416 י"ת יפל םלשומ טולישו טוויח      

                    1.00 'פמוק . 3 ו  
      
רצק םרזל BCCM(, A36X3( קוצי ת"מאמ     08.06.0190

                    1.00 .  תונגה ללוכ Ak52 'חי   
      

                    3.00 A5/08 דע םרז הנשמ 'חי  08.06.0200
      
םיטירפתו הגוצת ללוכה ילטיגיד דדומ בר     08.06.0210
תשר תוכיאו היגרנא ינותנ דדומה ,תירבעב      
,למשחה ינותנ לש ינומרה חותינ ללוכ למשחה      
תוגוצת 3 46.-ה הינומרהה דע חתמו םרז      
ללוכ ,םייתנשכ ךשמל םינותנה ףוסיא תוברל      
םדקמ ,קפסה ,חתמ ,םרז לש םיימוי םיאיש      
ינותנ תגצה ,SSALC 1.0 קוידה תמר קפסה      
תולקת 0001 דע( למשחה תוכיאב תולקת      
, SR 584 תרושקת תואיצי תוברל ,)תונורחא      
    232 SR , תמגודכ דדומ בר E031CETAS  

                    1.00 . ע"ש וא 'חי   
      
י"ת יפל ,Ak51 רצק םרזל ,A04X3 דע ז"אמ     08.06.0220

                    4.00 60898 'חי   
      
י"ת יפל ,Ak01 רצק םרזל ,A04X3 דע ז"אמ     08.06.0230

                    3.00 60898 'חי   
      
י"ת יפל ,Ak01 רצק םרזל ,A52X1 דע ז"אמ     08.06.0240

                    9.00 60898 'חי   
      

60.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 6157-260   .../017 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     017 יח תניפ - לאימרכ

יחה תניפ םחתמב תויתשתו ץוח חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
י"ת יפל ,Ak6 רצק םרזל ,A52X1 דע ז"אמ     08.06.0250

                   20.00 60898 'חי   
      

                    4.00 A04X4 , Am03 דע ןגמ קספמ 'חי  08.06.0260
      

                    2.00 A04X2 , Am03 דע ןגמ קספמ 'חי  08.06.0270
      

                    1.00 A04X2 , Am01 דע ןגמ קספמ 'חי  08.06.0280
      
חאוות , ליוכמ יזאפ תלת עונמ תנגה רסממ     08.06.0290
בר טוויח ןיד ספ לע הנקתה  , A 4 דע הדובע      

                    2.00 .  יעפומ  דח\ 'חי   
      
+ יעובש ימוי V032 ילטיגיד דוקיפ ןועש     08.06.0300

                    1.00 ע"ש 051 ל הברזר 'חי   
      
V לילס חתמ ,םיפילחמ םיעגמ 4 דוקיפ רסממ     08.06.0310

                    2.00 24V/230 'חי   
      
חול תלד \ לנפ לע הנקתה ירלודומ קספמ     08.06.0320

                    1.00 ספא בצמו הדובע יבצמ עברא ,A61X1 למשח 'חי   
      
רפמא 52 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.06.0330

                    1.00 .42V\032 הלעפה לילס 3CA 'חי   
      
תגרדב ,תינוציח הנקתהל  ירטקלאוטופ את     08.06.0340
תמצוע לויכל  תורשפא םע 45PI הנגה      
ריממ תועצמאב למשח חול ךותמ הראהה      

                    1.00 LUX 'חי   
      
תככס דיל החמוגב .2E הקולח למשח חול      
. םיפלטע      
      
םע ןיירושמ רטסאילופמ  ) את (  חול הנבמ     08.06.0360
תונורא תמגודכ ,VU הנירקמ הנגהל ףסות      
    IGF ללוכ 1 לדוג , טיילרוא וא , הידמח - רבנע  
םילנפ , םילנפל תימינפ תרגסמ , ירוקמ טקוס      
, A36 ל הקראהו ספא , הריבצ יספ ללוכ ,      
2 םיקרפ 93416 י"ת יפל םלשומ טולישו טוויח      

                    1.00 'פמוק . 3 ו  
      
י"ת יפל ,Ak01 רצק םרזל ,A04X3 דע ז"אמ     08.06.0370

                    1.00 60898 'חי   
      
י"ת יפל , Ak6 רצק םרזל ,A04X3 דע ז"אמ     08.06.0380

                    3.00 60898 'חי   
      
      

60.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 6157-260   .../018 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     018 יח תניפ - לאימרכ

יחה תניפ םחתמב תויתשתו ץוח חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
י"ת יפל ,Ak6 רצק םרזל ,A52X1 דע ז"אמ     08.06.0390

                   12.00 60898 'חי   
      

                    1.00 A04X4 , Am03 דע ןגמ קספמ 'חי  08.06.0400
      

                    1.00 A04X2 , Am03 דע ןגמ קספמ 'חי  08.06.0410
      
ספ לע הנקתה ITLUM DEL ןומיס תורונמ     08.06.0420

                    3.00 .קורי השדה עבצ ,ןיד 'חי   
      
חאוות , ליוכמ יזאפ תלת עונמ תנגה רסממ     08.06.0430
בר טוויח ןיד ספ לע הנקתה  , A 4 דע הדובע      

                    1.00 .  יעפומ 'חי   
      
+ יעובש ימוי V032 ילטיגיד דוקיפ ןועש     08.06.0440

                    1.00 ע"ש 051 ל הברזר 'חי   
      
V לילס חתמ ,םיפילחמ םיעגמ 4 דוקיפ רסממ     08.06.0450

                    2.00 24V/230 'חי   
      
חול תלד \ לנפ לע הנקתה ירלודומ קספמ     08.06.0460

                    1.00 ספא בצמו הדובע יבצמ עברא ,A61X1 למשח 'חי   
      
רפמא 52 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.06.0470

                    1.00 .42V\032 הלעפה לילס 3CA 'חי   
      
תגרדב ,תינוציח הנקתהל  ירטקלאוטופ את     08.06.0480
תמצוע לויכל  תורשפא םע 45PI הנגה      
ריממ תועצמאב למשח חול ךותמ הראהה      

                    1.00 LUX 'חי   
למשח תוחול 60.80 כ"הס          

      
ם י ב ש ח מ  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנבמל ךומסב ישאר םיבשחמ תרושקת ןורא     08.07.0010
PI-45 םימ ןגומ ןיירושמ רטסאילופמ רמוש      
תורעושמ תודימ הילתב הנקתהל      
, הילתל תוינזוא ללוכ  מ"מ 008*006*003      
םיליעפה םינכרצה לכ רוביחל תוסינכ תומכב      
6 ללוכ , םיונפ תומוקמ  03% םגו םחתמב      
יאוות ללוכ , תחפ רסמימו עקת יתב      

                    1.00 'פמוק . םילבכל תולעת\תרנצ  
      
      
      
      
      

70.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 6157-260   .../019 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     019 יח תניפ - לאימרכ

יחה תניפ םחתמב תויתשתו ץוח חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רטסאילופמ ינשמ םיבשחמ תרושקת ןורא     08.07.0020
הילתב הנקתהל PI-45 םימ ןגומ ןיירושמ      
תוינזוא ללוכ מ"מ  006*004*003  תודימב      
םינכרצה לכ רוביחל תוסינכ תומכב , הילתל      
ללוכ 03% םגו םיינשמה םירוזאב םיליעפה      
תחפ רסמימו  עקת יתב 6 ללוכ םיונפ תומוקמ      

                    2.00 'פמוק .  
      
תכרעמ הטילק חוות לידגמל רוביח תדוקינ     08.07.0030
    IF-IW ,   רוביחל חוכ עקשמ תבכרומ הדוקינ  
סופיטמ םיבשחמ תשר רוביחו A61X1 למשח      
    JR- 54  למשח לבכ ללוכ EPLX-RF5.2X3 ,  
תומוטא תואספוק ללוכ , TAC-7 תשר לבכ      
    56-PI , וא םידרפנ הצק ירזיבאו הנגה רוניצ  
יפל הנקתה םוקימ, דחא תרגסמב םיפתושמ      

                    2.00 . טקיורפה לש למשח חקפמ תויחנה 'קנ   
םיבשחמ 70.80 כ"הס          

      
. ם י ק ו ר י פ ו  ת ו נ ו ש  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
קדוב י"ע ךומנ חתמב ילמשח ןקתמ תקידב     08.08.0010
תויוגייתסה אלל ןיקת ח"וד תלבק דע ךמסומ      
תשגהו הקידבה לע םולשת תוברל , םיוקילו      

                    1.00 'פמוק . תודידמה תכירעב קדובל עויסו תוינכות  
      
םינבמב תרושקתו למשח ירזיבא קוריפ     08.08.0020
דעוימה יחה תניפ םחתמ חטשבו  םימורט      
, םילבכ , םידומע , תויתשת קוריפ ללוכ יונישל      
םימורט םינבמה ךותב תרושקתו למשח ירזיבא      
םירליפ , תונורא , םינוציח תוריק ג"עו חטשב ,      
ללוכ ריחמ , תודוסי קוליס , ןוטב תוחמוגו      

                    1.00 'פמוק . טלפמוק , ןקותינו הנזהה תורוקמ רותיא  
      
תודימב ) IC( טנוברקילופמ תויטסלפ תובית     08.08.0030
גוליפ רובע מ"מ 031 קמועבו מ"מ 052/063      
\ הככס ג"ע תינוציח הנקתה , למשח יווק      
,GP תוסינכ ללוכ ריחמ , הלוגרפ \ ןסחמ      

                    4.00 'פמוק . טלפמוק טוויחו טוליש , םיקדהמ , הליסמ  
. םיקוריפו תונוש 80.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
קובץ: 6157-260   .../020 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     020 יח תניפ - לאימרכ

יחה תניפ םחתמב תויתשתו ץוח חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ו פ ל ט ו  ת ר ו ש ק ת  81 ק ר פ       
      
ר ו ב י ח  ת ו ב ת ו  ת ו נ ו ר א  10.81 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ) IC( טנוברקילופמ תויטסלפ תובית     18.01.0010
גוליפ רובע מ"מ 031 קמועבו מ"מ 052/063      

                    2.00 .) שרדייו הדימב ( םינבמב טוהו קזב יווק 'חי   
רוביח תובתו תונורא 10.81 כ"הס          

      
'ק נ ו  ה ל י ב כ  20.81 ק ר פ  ת ת       
      
תוחל םסוח יל'ג ןיירושמ תרושקת לבכ     18.02.0010
קזב תושירדל םאתהב תינוציח הנקתהל      
    6.0x2x02 הצקב רוביחו טוויח ללוכ ריחמ  

                  280.00 . ןכרצה רטמ   
      
52 רטוקב רוניצ ללוכ הככס\הנבמב ןופלט 'קנ     18.02.0020
, ט"הע תנקתומ 1" ןורירמ רוניצ וא מ"מ      
גוז 4 לבכ תוברל ףוצירל תחתמ/הקיציב/ט"הת      
ריחמה .קזב תושירד יפל ר"ממ 6.0 ךתחב      
ללוכ , תווצקה יתשב הדוקנה טוויח ללוכ      

                    4.00 . הצק רזיבא 'חי   
'קנו הליבכ 20.81 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הינופלטו תרושקת 81 כ"הס          
קובץ: 6157-260   .../021 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     021 יח תניפ - לאימרכ

יחה תניפ םחתמב תויתשתו ץוח חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  43 ק ר פ       
      
ש א   י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
. ת י ט מ ו ט ו א       
      
םגד םירוזא 61 דע תירוזא , שא יוליג תזכר     34.01.0010
6 ללוכה יטמוטוא ןגיח  תללוכה רייפלט      
דקומל ןופלט רוביח , שארמ תטלקומ תועדוה      
27 ל םירבצמ , חוכ יקפס , ןעטמ , שא יוביכ      
למשח תקפסה אלל תיאמצע הדובע תועש      
,0221 י"ת תושירד יפל טוויחו הנקתה ,הרידס      
.468LU ו LKUU רשואמ םיאבכ לאנפ תכרעמ      
NOITACIFIREV ( תוארתה תומיא תכרעמ      
    MRALA ( תמגודכ . אווש תוארתה תעינמל  

                    1.00 . רייפלט 'בח לש AST-0001 'חי   
      
חולב הנקתהל יטפוא גוסמ ןשעו שא יאלג     34.01.0020

                    2.00 . למשח 'חי   
      

                    2.00 .ל"נכ ימורט-יטפוא בלושמ יאלג 'חי  34.01.0030
      

                    2.00 .ינוציח וא ימינפ שא הארתה  תלעפהל ןצחל 'חי  34.01.0040
      
56PI , םימ ןגומ 59bd ינוציח - הקעזא רפוצ     34.01.0050

                    2.00 )ץנצנ( תילוק רוא הארתה תוברל 'חי   
      

                    4.00 למשח חול לע יאלג תנקתהל תבשות 'חי  34.01.0060
      

                    2.00 שא תקעזא ןומיס תרונ 'חי  34.01.0070
      
םינקתה ןוכמ י"ע הקידב ןקתמה תרבעה     34.01.0080
הרגא םולשת ללכ םיטנוולרה  תיוישר ימרוגו      
רפסו דויצ   תוינכת ללוכה תכרעמ קית תנכהו      
קדבמ םג תללוכ וקידב , הלעפהל תוארוה      
י"ת תושירדל התמאתהל הזירכה תכרעמל      

                    1.00 'פמוק . 3 ו 2 םיקרפ 0221  
. תיטמוטוא שא  יוביכו יוליג תכרעמ 10.43 כ"הס          

      
ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  20.43 ק ר פ  ת ת       
      
י"ת תושירדל םאתהב עצובי הזירכ תכרעמ      
. 3  ו 2 םיקרפ 0221      
      
תורשואמ- LEORP תובלושמ הזירכ תוכרעמ     34.02.0010
    NE-45-61 003   םגד-EVFT רייפלט 'בח לש  
רדשמ , ןוט ללוחמ ,רבגמ , ןופורקימ תללוכ      
, םירבצמ ללוכ ריחמ , תילטיגיד העדוה      

                    1.00 'פמוק . תונכתו המאתה  
      
      

20.43.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 6157-260   .../022 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     022 יח תניפ - לאימרכ

יחה תניפ םחתמב תויתשתו ץוח חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םירוזיא 6-ל תפסונ תינחלוש הזירכ תדמע     34.02.0020
דרפנב רוזיא לכל הלעפה לנפו ןופורקימ ללוכ      

                    1.00 . דחיב םירוזאה לכלו 'חי   
      
בלושמ ווק יאנש םע םורח תזירכל לוקמר     34.02.0030
םע הדובעל םאתומ ע"ווש וא רייפלט תרצותמ      
העוקש הנקתהב  תבלושמ הזירכ תכרעמ      
הרקתל םאתמ תוברל , תכמנומ הרקתב      
םינתינ םילוקמר יקפסה , MF וא LU רשואמ      

                    8.00 'פמוק .3001T - SLT תמגודכ ,  יונישל  
      
ל"נכ בלושמ ווק יאנש םע םורח תזירכל לוקמר     34.02.0040
ץע זראמב ריקה לע הנקתהל דעוימ ךא ,      
םינתינ םילוקמר יקפסה , MF וא LU רשואמ      

                    4.00 'פמוק .  יונישל  
      
דעוימ  טוו 04-5  קפסהב רפוש לוקמר     34.02.0050

                    4.00 .  עורזו ווק יאנש ללוכ תינוציח הנקתהל 'חי   
הזירכ תכרעמ 20.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שא יוביכו יוליג 43 כ"הס          
קובץ: 6157-260   .../023 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     023 יח תניפ - לאימרכ

יחה תניפ םחתמב תויתשתו ץוח חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ח ת מ  ת ר ק ב  53 ק ר פ       
      
ה צ י ר פ  ת כ ר ע מ  10.53 ק ר פ  ת ת       
      
םירבצמו ןגיח ללוכ תוצירפ יוליגל תזכר     35.01.0010
תקספה לש הרקמב תועש 27 דע דוקפתל      
םע רשקל ידועי ןופלט וק ללוכ , למשחה      
םע םואת , ןימזמה תריחב יפל החטבה דקומה      
טוויח ,  התנקתה םוקימל דקומה לש יאנכט      
, םירוזא 8 תזכר . הלעפהו הקידב , םלשומ      

                    1.00 . םירוזא 61 דע הלדגהל תנתינ 'חי   
      
הנקתה ללוכ םיביכר וד \ דח םיטנגמ םינשיח     35.01.0020

                    4.00 .הדלפ וא םוינימולא ,ץע תלדל תלדה ףוקשמב 'חי   
      
,  תוצירפ יוליג יעמל ילוק - רוא ינוציח רפוצ     35.01.0030
יטנא 56PI םימ ןגומ  , Bd 09 שאר תמצוע      

                    1.00 . ילדנו 'חי   
      
ל תוצירפ יוליג תכרעמל םודא הרפניא יאלג     35.01.0050
לע הנקתה , תירוקמ תבשות ללוכ תולעמ 081      

                    6.00 . ריקה 'חי   
      
הנקתהל יביכר וד \ דח םימ ןגומ טנגמ יאלג     35.01.0070

                    4.00 'פמוק . תינוציח א"מ 'חיב  
      
ףסונ הכירד דדוקמ לש הנקתהו הקפסא     35.01.0080

                    1.00 . הצירפ תזכרל 'חי   
הצירפ תכרעמ 10.53 כ"הס          

      
ת כ ר ע מ ל  ה נ כ ה  ת ו ד ו ק י נ  20.53 ק ר פ  ת ת       
ס "מ ט       
      
היריע י"ע עצובי תכרעמל הצק תודיחי תנקתה      
עצבמה ןלבקה לע , המעטמ תונקתה ןלבק וא      
תעיבקל היריעב םימרוגה םע רשק רוצל      
ןיא , םילבכו םירזיבא יגוסו הנקתה תומוקמ      
רושיאו היריע םע םואת אלל תודובע ליחתהל      
. למשח חקפמ      
      
הדוקינ , החטבה תמלצמל רוביח תדוקנ     35.02.0010
A61X1 למשח רוביחל חוכ עקשמ תבכרומ      
לבכ ללוכ CNB סופיטמ המלצמל רוביחו      
ילאיסקאוק לבכ , EPLX-RF5.2X3 למשח      
    6-GR ןגומ VU רוניצ , רבעמ תואספוק  ללוכ  
םיפתושמ וא םידרפנ הצק ירזיבאו הנגה      
תחתמ רטמ 5.0 כ הנקתה , דחא תרגסמב      
ןנכתמ תויחנה יפל יפוס םוקומ , הרקתל      

                    3.00 . ןימזמו 'חי   
      

20.53.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 6157-260   .../024 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     024 יח תניפ - לאימרכ

יחה תניפ םחתמב תויתשתו ץוח חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
, ץוח ייאנתל תדעוימ ךא , ל"נכ הדוקינ     35.02.0020

                    4.00 .56PI םימ םינגומ םירזיבא 'חי   
ס"מט תכרעמל הנכה תודוקינ 20.53 כ"הס          

      
ם ו ק ר ט נ י א  'ע מ  30.53 ק ר פ  ת ת       
      
לוקמרו ןופורקמ , ןגיח ללוכ םוקרטניא תדוקנ     35.03.0040
למשח ילבכ ללוכ תינכתב ןויצ יפל םוקימ      

                    3.00 . טלפמוק , םיאתמ ךתחב תרושקתו 'קנ   
      
לענמ תחיתפל ןצחל ללוכ ךא , ל"נכ הדוקנ     35.03.0045

                    2.00 . הסינכ תלדב ילמשח 'קנ   
      
, ינוציח הנקתה יאנתל ךא , ל"נכ הדוקינ     35.03.0046

                    1.00 .56PI םימ תנגומ 'חי   
      
לכו חוכ קפס \ יאנש ללוכ V42 ילמשח לוענמ     35.03.0047
הסינכ תלד תרגסמב ותנקתהל שורד לוזרפה      

                    1.00 'פמוק . טלפמוק , למשח ילבכ טוויח ללוכ , םחתמל  
      
לנפ םע תודמע ינשל םוקרטניא תכרעמ     35.03.0050
םוקרטניאל המלצמ  םע ילדנו יטנא םוינימולא      
ךסמל תורבחתהו תרפרופש אלל רובידל ןצחל      
תקפסה אלל הדובעה תועש 6ל רבצמ , עגמ      
דע הנקתה ללוכ ריחמה , תשרהמ למשח      

                    1.00 'פמוק . תמלשומ הלועפל  
      
רשפאמה ''7 לדוגב ינועביצ DCL עגמ ךסמ     35.03.0060

                    1.00 . ךסמהמ רוביד 'חי   
םוקרטניא 'עמ 30.53 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םחתמ תרקב 53 כ"הס          
יחה תניפ םחתמב תויתשתו ץוח חותיפ תודובע כ"הס        

קובץ: 6157-260   .../025 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     025 יח תניפ - לאימרכ

אנדסו חבטמ , רנירטו הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
1 קרפ      
      
וניאש קמועל חטשב תיללכ הביצח וא/ו הריפח     01.0010

                   30.00 'מ 1 לע ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 6157-260   .../026 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     026 יח תניפ - לאימרכ

אנדסו חבטמ , רנירטו הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ ו  ת ו ד ו ס י  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
םא אלא 03-ב גוסמ היהי םינוטבה לכ :הרעה      
תרחא ןויצמ      
      
05 רטוקב םיקוציו םיחודיק ןוטב  תואסנולכ     02.01.0010

                  100.00 'מ 02 דעו 'מ01  לעמ קמועבו מ"ס רטמ   
      
ע"ש וא דיבילופ לש "בכוכ יזגרא"  עצמ     02.01.0020
תחתמ מ"ס 52 הבוגב ףצקומ ןרטסילופמ      

                   80.00 םיפצרמל ר"מ   
      
ןריטסילופמ ע"ש וא דיבילופ תולעת עצמ     02.01.0030
דוסי תורוקל תחתמ מ"ס 02 הבוגב ףצקומ      

                   40.00 מ"ס 52 תורוקה בחור רטמ   
      
ןריטסילופמ ע"ש וא דיבילופ תולעת עצמ     02.01.0040
דוסי תורוקל תחתמ מ"ס 52 הבוגב ףצקומ      

                   18.00 מ"ס 04 תורוקה בחור רטמ   
םיעצמו תודוסי 10.20 כ"הס          

      
ת ו פ צ ר ו  ד ו ס י  ת ו ר ו ק   20.20 ק ר פ  ת ת       
      
םא אלא 03-ב גוסמ היהי םינוטבה לכ :הרעה      
תרחא ןויצמ      
      
םע תוקוצי  םינוש םיכתחב תויולת דוסי תורוק     02.02.0010

                   11.50 . הפצרה ק"מ   
      

                   55.00 מ"ס 51 יבועב  תויולת ןוטב תופצר ר"מ  02.02.0020
      

                   30.00 מ"ס 02 יבועב  תויולת ןוטב תופצר ר"מ  02.02.0040
תופצרו דוסי תורוק  20.20 כ"הס          

      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  30.20 ק ר פ  ת ת       
      
םא אלא 03-ב גוסמ היהי םינוטבה לכ :הרעה      
תרחא ןויצמ      
      
םילדב וא םיקולב תוריק ךותב ןוטב ידומע     02.03.0010

                    1.20 תינכת יפ לע תונוש תודימבו םיכתחב ק"מ   
      

                    5.00 מ"ס 02 יבועב םיעפושמו םיכנא ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0020
      

                   20.50 מ"ס 04 יבועב  ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0040
םידומעו תוריק 30.20 כ"הס          

      
      

קובץ: 6157-260   .../027 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     027 יח תניפ - לאימרכ

אנדסו חבטמ , רנירטו הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ו ק ו  ת ו ר ק ת  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
םא אלא 03-ב גוסמ היהי םינוטבה לכ :הרעה      
תרחא ןויצמ      
      
,תורקתל תויולת תונוילעו תונותחת תורוק     02.04.0010
םיכתחו תודימב םיסלפמה לכב גג תוקעמ      
ןויליעו ןותחת וק םע( םתוטילב ללוכ םינוש      
יפל לכה םימ יפא ,םידוביע,)עפושמ וא רשי      

                    9.00 םיטרפ ק"מ   
      
02  יבועב םיעפושמו םייקפוא תוגג וא תורקת     02.04.0040

                   64.50 מ"ס ר"מ   
      
יבוע יבועב םיעפושמו םייקפואת וגג וא תורקת     02.04.0050

                   20.50 מ"ס 04 ר"מ   
תורוקו תורקת 40.20 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י  50.20 ק ר פ  ת ת       
      
םא אלא 03-ב גוסמ היהי םינוטבה לכ :הרעה      
תרחא ןויצמ      
      
םיקוצי םיטרפ יפל תונוש תודימב ןוטב תורוגח     02.05.0010

                    3.50 . םיחתפה לעמו תוריק לע ק"מ   
      
מ"ס 3 יבועב F-03 ףצקומ ןיריטסילופ תוחול     02.05.0050

                   30.00 תורוגחו תורוק,םידמע ,ןוטב תוריק לע רטמ   
תונושו םייניב תוקיצי 50.20 כ"הס          

      
ן ו י ז  ת ד ל פ  60.20 ק ר פ  ת ת       
      
םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.06.0010

                   11.00 ןוטבה ןויזל תוכוראהו ןוט   
ןויז תדלפ 60.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: 6157-260   .../028 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     028 יח תניפ - לאימרכ

אנדסו חבטמ , רנירטו הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  30 ק ר פ       
      
ס י מ ו פ  י ק ו ל ב  ה י נ ב  10.30 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ע"ש וא סימופ בהז יקולב תוריק     03.01.0010

                   80.00 מ"ס 05/02/22 ר"מ   
סימופ יקולב הינב 10.30 כ"הס          

      
ן ו ט ב  י ק ו ל ב  ה י נ ב  20.30 ק ר פ  ת ת       
      

                   15.00 מ"ס 01 יבועב ןוטב יקולב ר"מ  03.02.0010
ןוטב יקולב הינב 20.30 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הינב תודובע 30 כ"הס          
קובץ: 6157-260   .../029 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     029 יח תניפ - לאימרכ

אנדסו חבטמ , רנירטו הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ת ו ק ר א ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
חבטמ , רנירטו הנבמל דוסי תקראה עוציב     08.01.0010
הדלפ ספמ רושיג תעבט תועצמאב אנדסו      
אל  לוגע לזרב וא , 04X4 ךתחב ןוולוגמ      
תינכתל םאתהב מ"מ 21 רטוקב עלוצמ      
ללוכ ,  םירושקה םיטרפו הנבמל הקראה      
דומצב ןוולוגמ חלפ תאיצי , תרוקיב תואספוק      
הקרא יצוק, תרושקתו למשח חול דיל פ"הפל      
םייתכתמ םיטנמלא הקראה ,הנבמה תוניפב      
: ןוגכ , הנבמב םיולג וא , ןוטבב םינומט      
תורקת, הדלפ תוקעמ , תויתכתמ תורגסמ      
לכב תכתמ םימו זג תורוניצ , תויטסוקא      
תינכתב םיטרפו תויחנה יפל לכה ,  םירטקה      

                    1.00 'פמוק . למשחה קוח תונקתו הקראה  
תוקראה 10.80 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ד ו ק נ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
,וילאמ הבכ ףיפכ רוניצ ללוכ ריק רוביח תדוקנ     08.02.0010
רזיבאו ר"ממ 3X5.2 ךתחב לבכ וא םיטוח      
לגעמב הדוקנ , 61A-ל שלושמ וא לופכ דדוב      
הדוקנה אצומל דע חולהמ ,ףתושמ וא דרפנ      
ינשב הדוקנה טוויח ללוכ. הצק רזיבא ללוכ      

                   14.00 .תווצקה 'חי   
      

                    6.00 .PI-56 םימ תנגומ הצק תדיחיה ךא , ל"נכ 'חי  08.02.0020
      
תוברל   א"מ רובע  A02X1 תיזאפ דח חוכ 'קנ     08.02.0030
תינוציח א"מ תדיחי דיל םימ ןגומ טקאפ קספמ      

                    3.00 .תווצקה ינשב הדוקנה טוויח ללוכ. 'חי   
      
עקת יתב  תללוכה תמלשומ הדובע תדמע     08.02.0040
יתב 4 תללוכה 71D םגד טסלפ א.ד.ע תמגודכ      
םילודומ 2 ו , בשחמ תודוקנ A61, 2 עקת      
7TAC לבכ םע תמלשומ תרושקת 'קנ, םייונפ      
ללוכ. ר"ממ 5.2X3 לבכב למשח תליבכ תוברל      

                    1.00 . תווצקה ינשב תודוקנה טוויח 'חי   
      
יבטוק וד קספמ ללוכ םימח םימ דודל הנזה 'קנ     08.02.0050
תבש ןועש םע בלושמ הנבמה ךותב ראומ      
דומצב הנקתהל םימ ןגומ יבטוק וד קספמו      

                    1.00 .תווצקה ינשב הדוקנה טוויח ללוכ . גג לע דודל 'חי   
      
      
      
      
      

20.80.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 6157-260   .../030 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     030 יח תניפ - לאימרכ

אנדסו חבטמ , רנירטו הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םוריח וא הליגר תיעפומ דח רואמ תדוקנ     08.02.0060
,וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ רוניצ : תללוכה      
ךתחב םיטוח וא YX2N לבכ ,רבעמ תובית      
    5.1 X3 01 םרזל קספמו ר"ממA לופכ ,דיחי,  
וא חיטה לע  הנקתה ,ראומ ןצחל וא ףילחמ      

                   20.00 . ויתוצק ינשב לבכ /םיטוחה טוויח ללוכ ט"הת 'חי   
      
בר הנבמה לע ץוח תרואתל רואמ תדוקינ     08.02.0070
תופעתסה תביתמ הנזה לבכ ללוכ תיעפומ      
הנגה רוניצ ללוכ , הרואת ףוגה לע הבורקה      
םקוזיחו םיקדהמ , רוביח תובית      
\ ןולח םע םירוביח תספוק ללוכ היצקורטסנוקל      
תרצות  H42 - D המגודכ , ז"מ 4-ל הפלק      
תמר , A6X1 הנגה תמאמ ללוכ , טסלפ אדע      

                    7.00 . 45PI הנגה 'קנ   
      
רוניצ ךותב ןשעו שא יוליג תכרעמל טוויח 'קנ     08.02.0080
תכרעמל לבכב 'קנה טוויח תוברל, םודא ףכירמ      
יפל םידיג תומכ , 0221 ילארשי ןקת םאות      
. תווצקה ינשב הדוקנה טוויח ללוכ. שרדנ      
תמקוממה תישאק תזכרה לא תודוקינ רוביח      

                    9.00 .רמושה לש הנבמב 'חי   
      
'פוק,תרנצ תוברל הצירפ יוליג תכרעמל 'קנ     08.02.0090
הדוקנה טוויח ללוכ, שרדנה יפל הליבכו רוביח      

                   12.00 .תווצקה ינשב 'חי   
      
מ"מ 52 רטוקב רוניצ ללוכ הנבמב ןופלט 'קנ     08.02.0100
תוברל ףוצירל תחתמ/הקיציב/ט"הת ןקתומ      
.קזב תושירד יפל ר"ממ 6.0 ךתחב גוז 4 לבכ      
, תווצקה ינשב הדוקנה טוויח ללוכ ריחמה      

                    3.00 . הצק רזיבא ללוכ 'חי   
      
מ"מ 52 רטוקב רוניצ ללוכ הנבמב היזיוולט 'קנ     08.02.0110
תוברל ףוצירל תחתמ/הקיציב/ט"הת ןקתומ      
ריחמה . תרושקת חולה דע ילאיסקאוק לבכ      
הצק רזיבאו תווצקה ינשב הדוקנה טוויח ללוכ      

                    1.00 . 'חי   
םירזיבאו תודוקנ 20.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א ו  ה ר ו א ת  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 06X06 תודימב יעוביר  DEL ת"וג     08.03.0010
תמגודכ  W 53 לש קפסהב תינוציח הנקתהל      
ט"קמ שעג תרבח לש "0654 דלאמאג "      

                   16.00 .רשואמ ע"ש וא ןייולק 'עמ 34KX535 0003 'חי   
      

30.80.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 6157-260   .../031 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     031 יח תניפ - לאימרכ

אנדסו חבטמ , רנירטו הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יס" תמגודכ  PI W53 DEL-56 םימ ןגומ ת"וג     08.03.0020
44001C5 ט"קמ שעג תרבח לש " 0093 דל       

                    1.00 . רשואמ ע"ש  וא ןייולק 'עמ 0003 'חי   
      
ריק לע הנקתהל טנוברקילופמ  ינוציח ת"וג     08.03.0030
w72 לש קפסהב 56PI DEL םימ ןגומ      
ט"קמ שעג תרבח לש " 0004 ראטס" תמגודכ      

                    8.00 .ע"ש וא 42Z4975 'חי   
      
DEL םינפ תנקתהל הנווכהו האיצי טלש     08.03.0040
22.2.02 ילארשיה םינקתה ןוכמ רשואמ      
110085 ט"קמ שעג תרבח לש "43P" תמגודכ      

                    3.00 . רשואמ ע"ש וא 'חי   
      
ןמול 061 טאו DEL 3  ססובמ םוריח ת"וג     08.03.0050
:ללוכ תינוציח \ העוקש הנקתהל תוקד 081      
לקינ תנעטנ הללוס ,ילארגטניא תוניקת קדבמ      
רוא רוזיפ תמאתהל תושדע טס ,לטימ      
ןוכמ רשואמ .טולימ ביתנ תיירטמואיגל      
22.2 קלח 02 ילארשי ןקתל ילארשיה םינקתה      
שעג תרבח לש "8381 טולימ דל" תמגודכ      

                    3.00 . רשואמ ע"ש וא  378785  \ 3617785 ט"קמ 'חי   
      
םימ ןגומ DEL רוטק'זורפ םוריח תרואת ףוג     08.03.0060
    56-PI W 1X02 , ךשמב הדובעל הללוס ללוכ  
םיאתמ למשחה תקפסה אלל תוקד 09      
הנקתה ,  22.2 קלח 02 ילארשי ןקת תושירדל      
ןזורטקלא .בח תרצות תמגודכ הנבמה תיזחב      

                    1.00 . רשואמ ע"ש וא , 02.51902 יגולטק 'סמ 'חי   
      
תגרדב ,תינוציח הנקתהל  ירטקלאוטופ את     08.03.0070
תמצוע לויכל  תורשפא םע 45PI הנגה      

                    1.00 . הראהה 'חי   
הרואת ירזיבאו הרואת 30.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
. אנדסו חבטמ , רנירטו הנבמל SE למשח חול      
      
ט"הת םוקמ 63 ל ירלודומ למשח חול הנבמ     08.04.0020
, הריבצ יספ ללוכ רשואמ ע"ש וא " רגה" םגד      
י"ת יפל םלשומ טולישו טוויח , הקראהו ספא      

                    1.00 'פמוק . 3 ו 2 םיקרפ 93416  
      
י"ת יפל ,Ak01 רצק םרזל ,A04X3 דע ז"אמ     08.04.0030

                    1.00 60898 'חי   
      

40.80.30 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 6157-260   .../032 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     032 יח תניפ - לאימרכ

אנדסו חבטמ , רנירטו הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
י"ת יפל ,Ak6 רצק םרזל ,A52X1 דע ז"אמ     08.04.0040

                   20.00 60898 'חי   
      

                    1.00 A04X4, Am03 דע ןגמ קספמ 'חי  08.04.0050
      

                    1.00 A04X2, Am03 דע ןגמ קספמ 'חי  08.04.0060
      
לעב , 3CA ןייפוא ,רפמא 52 יעפומ תלת ןעגמ     08.04.0070
032 הלעפה לילס , םינוש םיגוסמ רזע יעגמ 2      

                    1.00 \ V24. 'חי   
      
V לילס חתמ ,םיפילחמ םיעגמ 4 דוקיפ רסממ     08.04.0080

                    1.00 24V/230 'חי   
      
+ יעובש ימוי V032 ילטיגיד דוקיפ ןועש     08.04.0090

                    1.00 ע"ש 051 ל הברזר 'חי   
      
,A61X1 ןיד ספ לע הנקתה ירלודומ קספמ     08.04.0100

                    1.00 . ספא בצמו הדובע יבצמ עברא 'חי   
      
תגרדב ,תינוציח הנקתהל  ירטקלאוטופ את     08.04.0110
תמצוע לויכל  תורשפא םע 45PI הנגה      
ריממ תועצמאב למשח חול ךותמ הראהה      

                    1.00 LUX 'חי   
למשח תוחול 40.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
קובץ: 6157-260   .../033 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     033 יח תניפ - לאימרכ

אנדסו חבטמ , רנירטו הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א   י ו ל י ג  43 ק ר פ       
      
ש א   י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
. ת י ט מ ו ט ו א       
      
תזכרל עצובי שא יוליג תכרעמ יביכר רוביח       
. רמושה הנבמב תמקוממה תישאר      
      

                    2.00 LU רשואמ  ירטקלאוטופ גוסמ קורי ןשע יאלג 'חי  34.01.0020
      

                    1.00 . חבטמ רוזאב הנקתהל םוח \ ימורט יאלג 'חי  34.01.0030
      

                    2.00 .ינוציח וא ימינפ שא הארתה  תלעפהל ןצחל 'חי  34.01.0040
      
56PI , םימ ןגומ 59bd ינוציח - הקעזא רפוצ     34.01.0050

                    1.00 )ץנצנ( תילוק רוא הארתה תוברל 'חי   
      

                    1.00 .תימינפ הנקתהל דעוימ ךא , ל"נכ רפוצ 'חי  34.01.0060
. תיטמוטוא שא  יוביכו יוליג תכרעמ 10.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שא  יוליג 43 כ"הס          
קובץ: 6157-260   .../034 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     034 יח תניפ - לאימרכ

אנדסו חבטמ , רנירטו הנבמ 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ ב מ  ת ר ק ב  53 ק ר פ       
      
ה צ י ר פ  ת כ ר ע מ  10.53 ק ר פ  ת ת       
      
םירבצמו ןגיח ללוכ תוצירפ יוליגל תזכר     35.01.0010
תקספה לש הרקמב תועש 27 דע דוקפתל      
רשקל ידועי ןופלט וקל רוביח ללוכ , למשחה      
םואת , ןימזמה תריחב יפל החטבה דקומה םע      
,  התנקתה םוקימל דקומה לש יאנכט םע      

                    1.00 . הלעפהו הקידב , םלשומ טוויח 'חי   
      
הנקתה ללוכ םיביכר וד \ דח םיטנגמ םינשיח     35.01.0020

                    1.00 .הדלפ וא םוינימולא ,ץע תלדל תלדה ףוקשמב 'חי   
      
- PI םימ ינגומ םיביכר וד \ דח םיטנגמ םינשיח     35.01.0030
הנקתה ללוכ תוינוציח א"מ תודיחי רובע 56      

                    3.00 . הצירפ תזכרה דע VU ןגומ לבכו 'חי   
      
,  תוצירפ יוליג יעמל ילוק - רוא ינוציח רפוצ     35.01.0040
יטנא 56PI םימ ןגומ  , Bd 09 שאר תמצוע      

                    1.00 . ילדנו 'חי   
      
ל תוצירפ יוליג תכרעמל םודא הרפניא יאלג     35.01.0050
לע הנקתה , תירוקמ תבשות ללוכ תולעמ 081      

                    3.00 . ריקה 'חי   
      

                    1.00 . הצירפ תזכרל  ןדוק לש הנקתהו הקפסא 'חי  35.01.0060
הצירפ תכרעמ 10.53 כ"הס          

      
ם י ב ש ח מ ו  ה י נ ו פ ל ט   20.53 ק ר פ  ת ת       
      
ןיירושמ רטסאילופמ םיבשחמו הינופלט ןורא     35.02.0010
טרדנטס פ"ע יושעה מ"ס 52X04X06 תודימב      
תויטבמא , תונורק , FDM ץע בג : ללוכ קזב      
ןומיס יספ ,ןוראב םינקתומה תונורקל םאתהב      
יספ , םילבכל קוזיח תועבט ,רוזיפ תועבט ,      
ירוביח 8 ל  BUH , חירב בר לוענמ , תוקראה      
תדיחי , םירשגמו JR-54 תוסינכ ללוכ בשחמ      
רסמימ , A61 קספמ , םירוביח 6 ל םיעקש      
לש ונוצר תועיבשל שרדנה לכו  A52X2 תחפ      

                    1.00 'פמוק . ןימזמה  
םיבשחמו הינופלט  20.53 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

הנבמ תרקב 53 כ"הס          
אנדסו חבטמ , רנירטו הנבמ כ"הס        

קובץ: 6157-260   .../035 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     035 יח תניפ - לאימרכ

) הרוקמ הלוגרפ תפסות( הלהנמ הנבמ 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ת ו ק ר א ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
הלהנמ הנבמ תפסותל דוסי תקראה עוציב     08.01.0010
ןוולוגמ הדלפ ספמ רושיג תעבט תועצמאב      
עלוצמ אל  לוגע לזרב וא , 04X4 ךתחב      
הקראה לזרב לע רוביח ללוכ מ"מ 21 רטוקב      
םיטרפל םאתהב ךותיר ידי לע םייקה הנבמב      
חולל דומצב ןוולוגמ חלפ תאיצי , םירושקה      
הקראה , תוניפב הקרא יצוק, םייקה למשח      
םיולג וא , ןוטבב םינומט םייתכתמ םיטנמלא      
תוקעמ , תויתכתמ תורגסמ : ןוגכ , הנבמב      
םימו זג תורוניצ , תויטסוקא תורקת, הדלפ      
תויחנה יפל לכה ,  םירטקה לכב תויתכתמ      

                    1.00 'פמוק . למשחה קוח תונקתו הקראה תינכתב םיטרפו  
תוקראה 10.80 כ"הס          

      
. ם י ק ו ר י פ ו  ת ו נ ו ש  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש קלחב תרושקתו למשח ירזיבא קוריפ     08.02.0010
, תויתשת קוריפ ללוכ הסירהל דעוימה הנבמה      
, תרושקתו למשח ירזיבא , םילבכ , םיליבומ      
תורוקמ רותיא ללוכ ריחמ , ד"אכו הרואת יפוג      
\ ןוסחיהל םיביכר קוריפ , ןקותינו הנזהה      
לש למשח חקפמ תויחנה יפל רזוח שומיש      

                    1.00 'פמוק . טלפמוק . טקיורפה  
. םיקוריפו תונוש 20.80 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ד ו ק נ  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
,וילאמ הבכ ףיפכ רוניצ ללוכ ריק רוביח תדוקנ     08.03.0020
רזיבאו ר"ממ 3X5.2 ךתחב לבכ וא םיטוח      
, 61A-ל לופכ דדוב שדח וא קוריפמ הצק      
דע חולהמ ףתושמ וא דרפנ לגעמב הדוקנ      
ינשב הדוקנה טוויח ללוכ הדוקנה אצומל      

                    5.00 . תווצקה 'חי   
      

                    2.00 .PI-56 םימ תנגומ הצק תדיחיה ךא , ל"נכ 'חי  08.03.0030
      
: תללוכה יתרקת רואמ תדוקנ רובע ךא , ל"נכ     08.03.0035
,רבעמ תובית ,וילאמ הבכ ףיפכ יטסלפ רוניצ      
ר"ממ X3 5.1 ךתחב םיטוח וא YX2N לבכ      
ןצחל וא ףילחמ ,לופכ ,דיחי 01A םרזל קספמו      
טוויח ללוכ ט"הת וא חיטה לע  הנקתה ,ראומ      

                    2.00 . ויתוצק ינשב לבכ /םיטוחה 'חי   
      
      
      
      

30.80.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: 6157-260   .../036 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     036 יח תניפ - לאימרכ

) הרוקמ הלוגרפ תפסות( הלהנמ הנבמ 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוברל   א"מ רובע  A02X1 תיזאפ דח חוכ 'קנ     08.03.0040
תינוציח א"מ תדיחי דיל םימ ןגומ טקאפ קספמ      

                    1.00 .תווצקה ינשב הדוקנה טוויח ללוכ. 'חי   
םירזיבאו תודוקנ 30.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א ו  ה ר ו א ת  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 06X06 תודימב יעוביר  DEL ת"וג     08.04.0010
תמגודכ  W 53 לש קפסהב תינוציח הנקתהל      
ט"קמ שעג תרבח לש "0654 דלאמאג "      

                    2.00 .רשואמ ע"ש וא ןייולק 'עמ 34KX535 0003 'חי   
      
יס" תמגודכ  PI W53 DEL-56 םימ ןגומ ת"וג     08.04.0020
44001C5 ט"קמ שעג תרבח לש " 0093 דל       

                    4.00 . רשואמ ע"ש  וא ןייולק 'עמ 0003 'חי   
הרואת ירזיבאו הרואת 40.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
חול םייק. הלהנמ הנבמ ME למשח חול       
םירזיבא טוריפ ןלהל , הלהנמ הנבמב למשח      
ללוכ ריחמ . םימוגפ םיביכר תפלחה \ הפסוהל      
תלעפה , ינקת וניא וא\ םוגפ רזיבא קוריפ      
להנמ רושיאב הניה הז קרפב םיפיעס      
לש תודע תינכת תשגה רחאלו דבלב טקיורפה      
םיקוקז םירזיבא תומישרו םייקה בצמל ןלבקה      
. הפלחהל      
      
י"ת יפל ,Ak01 רצק םרזל ,A04X3 דע ז"אמ     08.05.0620

                    1.00 60898 'חי   
      
י"ת יפל ,Ak6 רצק םרזל ,A52X3 דע ז"אמ     08.05.0630

                    2.00 60898 'חי   
      
י"ת יפל ,Ak6 רצק םרזל ,A52X1 דע ז"אמ     08.05.0640

                    3.00 60898 'חי   
      

                    1.00 A04X4, Am03 דע ןגמ קספמ 'חי  08.05.0650
      
לעב , 3CA ןייפוא ,רפמא 52 יעפומ תלת ןעגמ     08.05.0670
032 הלעפה לילס , םינוש םיגוסמ רזע יעגמ 2      

                    1.00 \ V24. 'חי   
      
+ יעובש ימוי V032 ילטיגיד דוקיפ ןועש     08.05.0690

                    1.00 ע"ש 051 ל הברזר 'חי   
למשח תוחול 50.80 כ"הס          
למשח תודובע 80 כ"הס          

      
קובץ: 6157-260   .../037 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     037 יח תניפ - לאימרכ

) הרוקמ הלוגרפ תפסות( הלהנמ הנבמ 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א   י ו ל י ג  43 ק ר פ       
      
ש א   י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
. ת י ט מ ו ט ו א       
      
תזכרל עצובי שא יוליג תכרעמ יביכר רוביח       
. רמושה הנבמב תמקוממה תישאר      
      

                    3.00 LU רשואמ  ירטקלאוטופ גוסמ קורי ןשע יאלג 'חי  34.01.0020
      

                    2.00 .ינוציח וא ימינפ שא הארתה  תלעפהל ןצחל 'חי  34.01.0030
      
56PI , םימ ןגומ 59bd ינוציח - הקעזא רפוצ     34.01.0040

                    1.00 )ץנצנ( תילוק רוא הארתה תוברל 'חי   
      

                    1.00 .תימינפ הנקתהל דעוימ ךא , ל"נכ רפוצ 'חי  34.01.0050
. תיטמוטוא שא  יוביכו יוליג תכרעמ 10.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שא  יוליג 43 כ"הס          
) הרוקמ הלוגרפ תפסות( הלהנמ הנבמ כ"הס        

קובץ: 6157-260   .../038 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     038 יח תניפ - לאימרכ

םיפלטע תככס 50 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ת ו ק ר א ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
תועצמאב םיפלטע תככסל דוסי תקראה עוציב     08.01.0010
04X4 ךתחב ןוולוגמ הדלפ ספמ רושיג תעבט      
מ"מ 21 רטוקב עלוצמ אל לוגע לזרב וא ,      
ללוכ , ותונקתו למשחה קוחל םאתהב      
דומצב ןוולוגמ חלפ תאיצי , תרוקיב תואספוק      
םיטנמלא הקראה , 2E חול דיל פ"הפל      
יפל עצובי הדובעה ,  ןוטבב םינומת םייתכתמ      
קוח תונקתו חטשב למשח חקפמ תויחנה      

                    1.00 'פמוק . טלפמוק ריחמ . למשחה  
תוקראה 10.80 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ד ו ק נ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
ףיפכ רוניצ ללוכ םימ תנגומ ריק רוביח תדוקנ     08.02.0010
ר"ממ 3X5.2 ךתחב לבכ וא םיטוח ,וילאמ הבכ      
, 61A-ל לופכ וא דדוב שדח  הצק רזיבאו      
הדוקנה אצומל דע חולהמ  דרפנ לגעמב הדוקנ      

                    1.00 . תווצקה ינשב הדוקנה טוויח ללוכ 'חי   
      
: תללוכה תינוציח הנקתהל רואמ תדוקנ      08.02.0020
,וילאמ הבכ 1"  "ןורירמ" םגדמ יטסלפ תורוניצ      
X 3 5.1 ךתחב  YX2N לבכ ,רבעמ תובית      
, 01A םרזל  םימ ןגומ לופכ קספמו ר"ממ      

                    3.00 . ויתוצק ינשב לבכה טוויח ללוכ היולג הנקתה 'חי   
םירזיבאו תודוקנ 20.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א ו  ה ר ו א ת  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
יס" תמגודכ  PI W53 DEL-56 םימ ןגומ ת"וג     08.03.0010
44001C5 ט"קמ שעג תרבח לש " 0093 דל       

                    2.00 . רשואמ ע"ש  וא ןייולק 'עמ 0003 'חי   
      
ריק לע הנקתהל טנוברקילופמ  ינוציח ת"וג     08.03.0020
w72 לש קפסהב 56PI DEL םימ ןגומ      
ט"קמ שעג תרבח לש " 0004 ראטס" תמגודכ      

                    1.00 .ע"ש וא 42Z4975 'חי   
הרואת ירזיבאו הרואת 30.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
םיפלטע תככס כ"הס        

קובץ: 6157-260   .../039 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     039 יח תניפ - לאימרכ

םיסוס תוורוא 60 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ת ו ק ר א ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
תועצמאב הוורואה הנבמל דוסי תקראה עוציב     08.01.0010
04X4 ךתחב ןוולוגמ הדלפ ספמ רושיג תעבט      
מ"מ 21 רטוקב עלוצמ אל לוגע לזרב וא , מ"מ      
ללוכ , ותונקתו למשחה קוחל םאתהב      
םייתכתמ םיטנמלא הקראה , תרוקיב תואספוק      
תויחנה יפל עצובי הדובעה , ןוטבב םינומת      
. למשחה קוח תונקתו חטשב למשח חקפמ      

                    1.00 'פמוק . טלפמוק ריחמ  
תוקראה 10.80 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ד ו ק נ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
ףיפכ רוניצ ללוכ םימ תנגומ ריק רוביח תדוקנ     08.02.0010
ר"ממ 3X5.2 ךתחב לבכ וא םיטוח ,וילאמ הבכ      
, 61A-ל לופכ וא דדוב שדח  הצק רזיבאו      
הדוקנה אצומל דע חולהמ  דרפנ לגעמב הדוקנ      

                    1.00 . תווצקה ינשב הדוקנה טוויח ללוכ 'חי   
      
: תללוכה תינוציח הנקתהל רואמ תדוקנ      08.02.0020
,וילאמ הבכ 1"  "ןורירמ" םגדמ יטסלפ תורוניצ      
X 3 5.1 ךתחב  YX2N לבכ ,רבעמ תובית      
, 01A םרזל  םימ ןגומ לופכ קספמו ר"ממ      

                    4.00 . ויתוצק ינשב לבכה טוויח ללוכ היולג הנקתה 'חי   
םירזיבאו תודוקנ 20.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א ו  ה ר ו א ת  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
יס" תמגודכ  PI W53 DEL-56 םימ ןגומ ת"וג     08.03.0010
44001C5 ט"קמ שעג תרבח לש " 0093 דל       

                    2.00 . רשואמ ע"ש  וא ןייולק 'עמ 0003 'חי   
      
ריק לע הנקתהל טנוברקילופמ  ינוציח ת"וג     08.03.0020
w72 לש קפסהב 56PI DEL םימ ןגומ      
ט"קמ שעג תרבח לש " 0004 ראטס" תמגודכ      

                    2.00 .ע"ש וא 42Z4975 'חי   
הרואת ירזיבאו הרואת 30.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
םיסוס תוורוא כ"הס        

קובץ: 6157-260   .../040 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     040 יח תניפ - לאימרכ

םסא ןסחמ , ומא \ םיזיע תוככס 70 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע   80 ק ר פ       
      
ת ו ק ר א ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןסחמ וא בולכ , הככסל דוסי תקראה עוציב     08.01.0010
תעבט תועצמאב עבורמ רטמ 02 דע לדוגב      
, מ"מ 04X4 ךתחב ןוולוגמ הדלפ ספמ רושיג      
מ"מ 21 רטוקב עלוצמ אל לוגע לזרב וא      
ללוכ , ותונקתו למשחה קוחל םאתהב      
םייתכתמ םיטנמלא הקראה , תרוקיב תואספוק      
תויחנה יפל עצובי הדובעה , ןוטבב םינומת      
. למשחה קוח תונקתו חטשב למשח חקפמ      

                    3.00 'פמוק . טלפמוק ריחמ  
תוקראה 10.80 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ד ו ק נ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
ףיפכ רוניצ ללוכ םימ תנגומ ריק רוביח תדוקנ     08.02.0010
ר"ממ 3X5.2 ךתחב לבכ וא םיטוח ,וילאמ הבכ      
, 61A-ל לופכ וא דדוב שדח  הצק רזיבאו      
הדוקנה אצומל דע חולהמ  דרפנ לגעמב הדוקנ      

                    1.00 . תווצקה ינשב הדוקנה טוויח ללוכ 'חי   
      
: תללוכה תינוציח הנקתהל רואמ תדוקנ      08.02.0020
,וילאמ הבכ 1"  "ןורירמ" םגדמ יטסלפ תורוניצ      
X 3 5.1 ךתחב  YX2N לבכ ,רבעמ תובית      
, 01A םרזל  םימ ןגומ לופכ קספמו ר"ממ      

                    6.00 . ויתוצק ינשב לבכה טוויח ללוכ היולג הנקתה 'חי   
םירזיבאו תודוקנ 20.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א ו  ה ר ו א ת  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
יס" תמגודכ  PI W53 DEL-56 םימ ןגומ ת"וג     08.03.0010
44001C5 ט"קמ שעג תרבח לש " 0093 דל       

                    3.00 . רשואמ ע"ש  וא ןייולק 'עמ 0003 'חי   
      
ריק לע הנקתהל טנוברקילופמ  ינוציח ת"וג     08.03.0020
w72 לש קפסהב 56PI DEL םימ ןגומ      
ט"קמ שעג תרבח לש " 0004 ראטס" תמגודכ      

                    3.00 .ע"ש וא 42Z4975 'חי   
הרואת ירזיבאו הרואת 30.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע  80 כ"הס          
םסא ןסחמ , ומא \ םיזיע תוככס כ"הס        

קובץ: 6157-260   .../041 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     041 יח תניפ - לאימרכ

םסא היצקורטסנוק 90 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
1 קרפ      
      
ללוכה קמועה רשאכ  חטשב תיללכ הריפח4     01.0010
קודיה ללוכ 'מ 3 דע 'מ 1 ןיב וניה הריפחה לש      

                   75.00 עקרק ח"וד לש תויחנה יפל תיתש ק"מ   
      
רוזפ תוברל אבומ  גרדומ ירלונרג רמוחב יולימ     01.0020

                   73.00 קודיה ללוכ מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 6157-260   .../042 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     042 יח תניפ - לאימרכ

םסא היצקורטסנוק 90 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ ו  ת ו ד ו ס י  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
םא אלא 03-ב גוסמ היהי םינוטבה לכ :הרעה      
תרחא ןויצמ      
      
עצמ לע מ"ס 51 יבועב ןוטב תפצר תקיצי     02.01.0010
לכה, ןויז תדלפו םיובע ללוכ  ןליטאילופ תועירי      
ןוטב תקלחה  ללוכ ריחמ. םיטרפ יפל      

                    9.00 .רטפוקילה תועצמאב ר"מ   
םיעצמו תודוסי 10.20 כ"הס          

      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  30.20 ק ר פ  ת ת       
      

                   10.00 ןויז תדלפ ללוכ מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0010
םידומעו תוריק 30.20 כ"הס          

      
ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןוטב תקלחה ללוכ מ"ס 51 יבועב עפושמ גג     02.04.0050

                   17.50 .ןויז תדלפו רטפוקילה תועצמאב ר"מ   
תוגגו תורקת 40.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןוטב תודובע 20 כ"הס          
םסא היצקורטסנוק כ"הס        

קובץ: 6157-260   .../043 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     043 יח תניפ - לאימרכ

םיזיע תככס היצקורטסנוק 01 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
1 קרפ      
      
לש ללוכה קמועה רשאכ  חטשב תיללכ הריפח     01.0010
קודיה ללוכ 'מ 3 דע 'מ 1 ןיב וניה הריפחה      

                   85.00 עקרק ח"וד לש תויחנה יפל תיתש ק"מ   
      
רוזפ תוברל אבומ  גרדומ ירלונרג רמוחב יולימ     01.0020

                  100.00 קודיה ללוכ מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 6157-260   .../044 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     044 יח תניפ - לאימרכ

םיזיע תככס היצקורטסנוק 01 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ ו  ת ו ד ו ס י  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
םא אלא 03-ב גוסמ היהי םינוטבה לכ :הרעה      
תרחא ןויצמ      
      
עצמ לע מ"ס 51 יבועב ןוטב תפצר תקיצי     02.01.0010
לכה, ןויז תדלפו םיובע ללוכ  ןליטאילופ תועירי      
ןוטב תקלחה  ללוכ ריחמ. םיטרפ יפל      

                   12.00 .רטפוקילה תועצמאב ר"מ   
      
לעמ מ"ס 03 יבועב  ןוטב תוקעמ תקיצי     02.01.0020

                    1.80 .ןויז תדלפ ללוכ,הפצרה ק"מ   
םיעצמו תודוסי 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןוטב תודובע 20 כ"הס          
םיזיע תככס היצקורטסנוק כ"הס        

קובץ: 6157-260   .../045 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     045 יח תניפ - לאימרכ

םינורשג היצקורטסנוק 11 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
1 קרפ      
      
לש ללוכה קמועה רשאכ  חטשב תיללכ הריפח     01.0010
קודיה ללוכ 'מ 3 דע 'מ 1 ןיב וניה הריפחה      

                   95.00 עקרק ח"וד לש תויחנה יפל תיתש ק"מ   
      
רוזפ תוברל אבומ  גרדומ ירלונרג רמוחב יולימ     01.0020

                   90.00 קודיה ללוכ מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 6157-260   .../046 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     046 יח תניפ - לאימרכ

םינורשג היצקורטסנוק 11 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ס י  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
םא אלא 03-ב גוסמ היהי םינוטבה לכ :הרעה      
תרחא ןויצמ      
      

                    5.00 תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ ר"מ  02.01.0010
      
תוקטלפ תוברל ןיוזמ ןוטבמ רשגל תודוסי     02.01.0020

                    1.50 ןויז תדלפ ללוכ ריחמ . תונטובמ הדלפ ק"מ   
תודוסי 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: 6157-260   .../047 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     047 יח תניפ - לאימרכ

םינורשג היצקורטסנוק 11 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  30 ק ר פ       
      
1 ק ר פ  10.30 ק ר פ  ת ת       
      
תכתמ יליפורפמ תנוולוגמ הדלפ תיצקורטסנוק     03.01.0010
יגרבו יחפ,  םיכותיר תוברל ,םינוש םיכתחב      
תולועפה.)םיטרפ יפל לכה( ןוטבל ןוגע      
תודובעה לכ תמלשהל םישורדה םירמוחהו      

                    1.50 .ןנכתמהו חקפמה לש האלמה םנוצר תועיבשל ןוט   
1 קרפ 10.30 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שרח תורגסמ 30 כ"הס          
םינורשג היצקורטסנוק כ"הס        

קובץ: 6157-260   .../048 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     048 יח תניפ - לאימרכ

םיסוסל הוורוא היצקורטסנוק 21 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
1 קרפ      
      
ללוכה קמועה רשאכ  חטשב תיללכ הריפח.      01.0010
קודיה ללוכ 'מ 3 דע 'מ 1 ןיב וניה הריפחה לש      

                  164.00 עקרק ח"וד לש תויחנה יפל תיתש ק"מ   
      
רוזפ תוברל אבומ  גרדומ ירלונרג רמוחב יולימ     01.0020

                  155.00 קודיה ללוכ מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 6157-260   .../049 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     049 יח תניפ - לאימרכ

םיסוסל הוורוא היצקורטסנוק 21 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ ו  ת ו ד ו ס י  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
םא אלא 03-ב גוסמ היהי םינוטבה לכ :הרעה       
תרחא ןויצמ      
      
עצמ לע מ"ס 02 יבועב ןוטב תפצר תקיצי     02.01.0010
לכה, ןויז תדלפו םיובע ללוכ  ןליטאילופ תועירי      
ןוטב תקלחה  ללוכ ריחמ. םיטרפ יפל      

                   45.00 .רטפוקילה תועצמאב ר"מ   
      
לעמ  מ"ס 52 יבועב ןוטב תוקעמ תקיצי     02.01.0020

                    2.80 .ןויז תדלפ ללוכ,הפצרה ק"מ   
םיעצמו תודוסי 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןוטב תודובע 20 כ"הס          
םיסוסל הוורוא היצקורטסנוק כ"הס        

קובץ: 6157-260   .../050 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     050 יח תניפ - לאימרכ

יריא רשג תיצקורטסנוק 31 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
1 קרפ      
      
לש ללוכה קמועה רשאכ  חטשב תיללכ הריפח     01.0010
קודיה ללוכ 'מ 3 דע 'מ 1 ןיב וניה הריפחה      

                  135.00 עקרק ח"וד לש תויחנה יפל תיתש ק"מ   
      
רוזפ תוברל אבומ  גרדומ ירלונרג רמוחב יולימ     01.0020

                  130.00 קודיה ללוכ מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 6157-260   .../051 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     051 יח תניפ - לאימרכ

יריא רשג תיצקורטסנוק 31 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ ו  ת ו ד ו ס י  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
םא אלא 03-ב גוסמ היהי םינוטבה לכ :הרעה      
תרחא ןויצמ      
      
עצמ לע מ"ס 02 יבועב ןוטב תפצר תקיצי     02.01.0010
לכה, ןויז תדלפו םיובע ללוכ  ןליטאילופ תועירי      
ןוטב תקלחה  ללוכ ריחמ. םיטרפ יפל      

                   30.00 .רטפוקילה תועצמאב ר"מ   
םיעצמו תודוסי 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןוטב תודובע 20 כ"הס          
יריא רשג תיצקורטסנוק כ"הס        

קובץ: 6157-260   .../052 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     052 יח תניפ - לאימרכ

םיפלטע תוככס תיצקורטסנוק 51 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
1 קרפ      
      
לש ללוכה קמועה רשאכ  חטשב תיללכ הריפח     01.0010
קודיה ללוכ 'מ 3 דע 'מ 1 ןיב וניה הריפחה      

                  380.00 עקרק ח"וד לש תויחנה יפל תיתש ק"מ   
      
רוזפ תוברל אבומ  גרדומ ירלונרג רמוחב יולימ     01.0020

                  350.00 קודיה ללוכ מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 6157-260   .../053 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     053 יח תניפ - לאימרכ

םיפלטע תוככס תיצקורטסנוק 51 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ ו  ת ו ד ו ס י  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
םא אלא 03-ב גוסמ היהי םינוטבה לכ :הרעה      
תרחא ןויצמ      
      
עצמ לע מ"ס 02 יבועב ןוטב תפצר תקיצי     02.01.0010
לכה, ןויז תדלפו םיובע ללוכ  ןליטאילופ תועירי      
ןוטב תקלחה  ללוכ ריחמ. םיטרפ יפל      

                   10.00 .רטפוקילה תועצמאב ר"מ   
      
עצמ לע מ"ס 51 יבועב ןוטב תפצר תקיצי     02.01.0020
לכה, ןויז תדלפו םיובע ללוכ  ןליטאילופ תועירי      
ןוטב תקלחה  ללוכ ריחמ. םיטרפ יפל      

                   25.00 .רטפוקילה תועצמאב ר"מ   
םיעצמו תודוסי 10.20 כ"הס          

      
ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
םא אלא 03-ב גוסמ היהי םינוטבה לכ :הרעה      
תרחא ןויצמ      
      
תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.02.0010

                   55.00 םיכמות תוריק ר"מ   
      
הדלפ תוקטלפ תוברל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק     02.02.0020

                   34.00 ןויז תדלפ ללוכ ריחמ  .תונטובמ ק"מ   
םיכמות תוריק 20.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: 6157-260   .../054 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     054 יח תניפ - לאימרכ

םיפלטע תוככס תיצקורטסנוק 51 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
1 ק ר פ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
תכתמ יליפורפמ תנוולוגמ הדלפ תיצקורטסנוק     19.01.0010
יגרבו יחפ,  םיכותיר תוברל ,םינוש םיכתחב      
תולועפה.)םיטרפ יפל לכה( ןוטבל ןוגע      
תודובעה לכ תמלשהל םישורדה םירמוחהו      
.ןנכתמהו חקפמה לש האלמה םנוצר תועיבשל      

                    1.00 םירסח םיביכר תמלשה רובע ןוט   
1 קרפ 10.91 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שרח תורגסמ 91 כ"הס          
םיפלטע תוככס תיצקורטסנוק כ"הס        

קובץ: 6157-260   .../055 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     055 יח תניפ - לאימרכ

םינובנרא ריע - היצקורטסנוק 61 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
1 קרפ      
      
לש ללוכה קמועה רשאכ  חטשב תיללכ הריפח     01.0010
קודיה ללוכ 'מ 3 דע 'מ 1 ןיב וניה הריפחה      

                  110.00 עקרק ח"וד לש תויחנה יפל תיתש ק"מ   
      
רוזפ תוברל אבומ  גרדומ ירלונרג רמוחב יולימ     01.0020

                  105.00 קודיה ללוכ מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 6157-260   .../056 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     056 יח תניפ - לאימרכ

םינובנרא ריע - היצקורטסנוק 61 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ ו  ת ו ד ו ס י  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
עצמ לע מ"ס 51 יבועב ןוטב תפצר תקיצי     02.01.0010
לכה, ןויז תדלפו םיובע ללוכ  ןליטאילופ תועירי      
ןוטב תקלחה  ללוכ ריחמ. םיטרפ יפל      

                   23.00 .רטפוקילה תועצמאב ר"מ   
      
09 הבוגב ןוטב מ"ס 02 יבועב תוקעמ תקיצי     02.01.0020

                    4.00 .ןויז תדלפ ללוכ,הפצרה לעמ מ"ס ק"מ   
      
םא אלא 03-ב גוסמ היהי םינוטבה לכ :הרעה      
תרחא ןויצמ      

םיעצמו תודוסי 10.20 כ"הס          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןוטב תודובע 20 כ"הס          
םינובנרא ריע - היצקורטסנוק כ"הס        

קובץ: 6157-260   .../057 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     057 יח תניפ - לאימרכ

ךמות ריק 71 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
לש ללוכה קמועה רשאכ  חטשב תיללכ הריפח     01.0010
קודיה ללוכ 'מ 3 דע 'מ 1 ןיב וניה הריפחה      

                2,800.00 עקרק ח"וד לש תויחנה יפל תיתש ק"מ   
      
רוזפ תוברל אבומ  גרדומ ירלונרג רמוחב יולימ     01.0020

                1,880.00 קודיה ללוכ מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 6157-260   .../058 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     058 יח תניפ - לאימרכ

ךמות ריק 71 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ך מ ו ת  ר י ק  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
םא אלא 03-ב גוסמ היהי םינוטבה לכ :הרעה      
תרחא ןויצמ      
      
תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.01.0010

                  380.00 םיכמות תוריק ר"מ   
      
מ"ס 03 דע יבועב ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק     02.01.0020
ריחמ.טרפ יפל לוכה .םיזקנו םירפת תוברל      

                  270.00 ןויז תדלפ ללוכ ק"מ   
ךמות ריק 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןוטב תודובע 20 כ"הס          
ךמות ריק כ"הס        

קובץ: 6157-260   .../059 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     059 יח תניפ - לאימרכ

תוגרדמ הפמר 81 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
1 קרפ      
      
לש ללוכה קמועה רשאכ  חטשב תיללכ הריפח     01.0010
קודיה ללוכ 'מ 3 דע 'מ 1 ןיב וניה הריפחה      

                  130.00 עקרק ח"וד לש תויחנה יפל תיתש ק"מ   
      
רוזפ תוברל אבומ  גרדומ ירלונרג רמוחב יולימ     01.0020

                  125.00 קודיה ללוכ מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 6157-260   .../060 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     060 יח תניפ - לאימרכ

תוגרדמ הפמר 81 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ ו  ת ו ד ו ס י  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
םא אלא 03-ב גוסמ היהי םינוטבה לכ :הרעה      
תרחא ןויצמ      
      
מ"ס 02 יבועב  הפמר לש ןוטב תפצר תקיצי     02.01.0010
תדלפו םיובע ללוכ  ןליטאילופ תועירי עצמ לע      
ןוטב תקלחה ללוכ ריחמ. םיטרפ יפל לכה, ןויז      

                   17.50 .רטפוקילה תועצמאב ר"מ   
      
ללוכ ןליטאילופ תועירי עצמ לע תוגרדמ תקיצי     02.01.0020

                    0.80 . םיטרפ יפל לכה, ןויז תדלפ ק"מ   
םיעצמו תודוסי 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןוטב תודובע 20 כ"הס          
תוגרדמ הפמר כ"הס        

קובץ: 6157-260   .../061 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     061 יח תניפ - לאימרכ

ןוטב ליבש 91 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
1 קרפ      
      
לש ללוכה קמועה רשאכ  חטשב תיללכ הריפח     01.0010
קודיה ללוכ 'מ 3 דע 'מ 1 ןיב וניה הריפחה      

                  460.00 עקרק ח"וד לש תויחנה יפל תיתש ק"מ   
      
רוזפ תוברל אבומ  גרדומ ירלונרג רמוחב יולימ     01.0020

                  380.00 קודיה ללוכ מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: 6157-260   .../062 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     062 יח תניפ - לאימרכ

ןוטב ליבש 91 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ ו  ת ו ד ו ס י  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
םא אלא 03-ב גוסמ היהי םינוטבה לכ :הרעה      
תרחא ןויצמ      
      
עצמ לע מ"ס 21 יבועב ןוטב תפצר תקיצי     02.01.0010
לכה, ןויז תדלפו םיובע ללוכ  ןליטאילופ תועירי      
תקלחהההו םירפת,   ללוכ ריחמ. םיטרפ יפל      

                  850.00 .רטפוקילה תועצמאב ןוטב ר"מ   
םיעצמו תודוסי 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןוטב תודובע 20 כ"הס          
ןוטב ליבש כ"הס        

קובץ: 6157-260   .../063 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     063 יח תניפ - לאימרכ

  
כ"הס  

'א בלש 10 הנבמ   
  
חותיפ תודובע 10 קרפ    
  
. 10.10 קרפ תת     
  
חותיפ תודובע 10 כ"הס    
  
04 קרפ 04 קרפ    
  
תוגרדמו םיפוציר  60.04 קרפ תת     
  
תועלסמו תוריק  70.04 קרפ תת     
  
תונוש תודובע  80.04 קרפ תת     
  
04 קרפ 04 כ"הס    
  
14 קרפ 14 קרפ    
  
הייקשה 10.14 קרפ תת     
  
14 קרפ 14 כ"הס    
  
15 קרפ 15 קרפ    
  
קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת     
  
רפע תודובע 20.15 קרפ תת     
  
תויתשתו םיעצמ 30.15 קרפ תת     
  
15 קרפ 15 כ"הס    
  
שרגמב בויבו םימ יווק 75 קרפ    
  
.םימ תיתשת 10.75 קרפ תת     
  
. בויב תיתשת 20.75 קרפ תת     
  
שרגמב בויבו םימ יווק 75 כ"הס    
'א בלש 10 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 6157-260   .../064 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     064 יח תניפ - לאימרכ

  
כ"הס  

יחה תניפ םחתמב תויתשתו ץוח חותיפ תודובע 20 הנבמ   
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
ןוטב תוחמוגו ,תוחוש ,תוריפח 10.80 קרפ תת     
  
םילבכו םיליבומ 20.80 קרפ תת     
  
יחה תניפל הסינכו לגר יכלוה יליבשל ץוח תרואת 30.80 קרפ תת     
  
תוקראה 40.80 קרפ תת     
  
למשח תוחול 60.80 קרפ תת     
  
םיבשחמ 70.80 קרפ תת     
  
. םיקוריפו תונוש 80.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
  
הינופלטו תרושקת 81 קרפ    
  
רוביח תובתו תונורא 10.81 קרפ תת     
  
'קנו הליבכ 20.81 קרפ תת     
  
הינופלטו תרושקת 81 כ"הס    
  
שא יוביכו יוליג 43 קרפ    
  
. תיטמוטוא שא  יוביכו יוליג תכרעמ 10.43 קרפ תת     
  
הזירכ תכרעמ 20.43 קרפ תת     
  
שא יוביכו יוליג 43 כ"הס    
  
םחתמ תרקב 53 קרפ    
  
הצירפ תכרעמ 10.53 קרפ תת     
  
ס"מט תכרעמל הנכה תודוקינ 20.53 קרפ תת     
  
םוקרטניא 'עמ 30.53 קרפ תת     
  
םחתמ תרקב 53 כ"הס    
יחה תניפ םחתמב תויתשתו ץוח חותיפ תודובע 20 כ"הס   

 
 
 
 
 
 

קובץ: 6157-260   .../065 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     065 יח תניפ - לאימרכ

  
כ"הס  

אנדסו חבטמ , רנירטו הנבמ 30 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
םיעצמו תודוסי 10.20 קרפ תת     
  
תופצרו דוסי תורוק  20.20 קרפ תת     
  
םידומעו תוריק 30.20 קרפ תת     
  
תורוקו תורקת 40.20 קרפ תת     
  
תונושו םייניב תוקיצי 50.20 קרפ תת     
  
ןויז תדלפ 60.20 קרפ תת     
  
ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
הינב תודובע 30 קרפ    
  
סימופ יקולב הינב 10.30 קרפ תת     
  
ןוטב יקולב הינב 20.30 קרפ תת     
  
הינב תודובע 30 כ"הס    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
תוקראה 10.80 קרפ תת     
  
םירזיבאו תודוקנ 20.80 קרפ תת     
  
הרואת ירזיבאו הרואת 30.80 קרפ תת     
  
למשח תוחול 40.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
  
שא  יוליג 43 קרפ    
  
. תיטמוטוא שא  יוביכו יוליג תכרעמ 10.43 קרפ תת     
  
שא  יוליג 43 כ"הס    

 
 
 
 
 

קובץ: 6157-260   .../066 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     066 יח תניפ - לאימרכ

  
כ"הס  

הנבמ תרקב 53 קרפ    
  
הצירפ תכרעמ 10.53 קרפ תת     
  
םיבשחמו הינופלט  20.53 קרפ תת     
  
הנבמ תרקב 53 כ"הס    
אנדסו חבטמ , רנירטו הנבמ 30 כ"הס   
  
) הרוקמ הלוגרפ תפסות( הלהנמ הנבמ 40 הנבמ   
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
תוקראה 10.80 קרפ תת     
  
. םיקוריפו תונוש 20.80 קרפ תת     
  
םירזיבאו תודוקנ 30.80 קרפ תת     
  
הרואת ירזיבאו הרואת 40.80 קרפ תת     
  
למשח תוחול 50.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
  
שא  יוליג 43 קרפ    
  
. תיטמוטוא שא  יוביכו יוליג תכרעמ 10.43 קרפ תת     
  
שא  יוליג 43 כ"הס    
) הרוקמ הלוגרפ תפסות( הלהנמ הנבמ 40 כ"הס   
  
םיפלטע תככס 50 הנבמ   
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
תוקראה 10.80 קרפ תת     
  
םירזיבאו תודוקנ 20.80 קרפ תת     
  
הרואת ירזיבאו הרואת 30.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
םיפלטע תככס 50 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 6157-260   .../067 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     067 יח תניפ - לאימרכ

  
כ"הס  

םיסוס תוורוא 60 הנבמ   
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
תוקראה 10.80 קרפ תת     
  
םירזיבאו תודוקנ 20.80 קרפ תת     
  
הרואת ירזיבאו הרואת 30.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
םיסוס תוורוא 60 כ"הס   
  
םסא ןסחמ , ומא \ םיזיע תוככס 70 הנבמ   
  
למשח תודובע  80 קרפ    
  
תוקראה 10.80 קרפ תת     
  
םירזיבאו תודוקנ 20.80 קרפ תת     
  
הרואת ירזיבאו הרואת 30.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע  80 כ"הס    
םסא ןסחמ , ומא \ םיזיע תוככס 70 כ"הס   
  
םסא היצקורטסנוק 90 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
םיעצמו תודוסי 10.20 קרפ תת     
  
םידומעו תוריק 30.20 קרפ תת     
  
תוגגו תורקת 40.20 קרפ תת     
  
ןוטב תודובע 20 כ"הס    
םסא היצקורטסנוק 90 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 6157-260   .../068 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     068 יח תניפ - לאימרכ

  
כ"הס  

םיזיע תככס היצקורטסנוק 01 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
םיעצמו תודוסי 10.20 קרפ תת     
  
ןוטב תודובע 20 כ"הס    
םיזיע תככס היצקורטסנוק 01 כ"הס   
  
םינורשג היצקורטסנוק 11 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
תודוסי 10.20 קרפ תת     
  
ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
שרח תורגסמ 30 קרפ    
  
1 קרפ 10.30 קרפ תת     
  
שרח תורגסמ 30 כ"הס    
םינורשג היצקורטסנוק 11 כ"הס   
  
םיסוסל הוורוא היצקורטסנוק 21 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
םיעצמו תודוסי 10.20 קרפ תת     
  
ןוטב תודובע 20 כ"הס    
םיסוסל הוורוא היצקורטסנוק 21 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 6157-260   .../069 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     069 יח תניפ - לאימרכ

  
כ"הס  

יריא רשג תיצקורטסנוק 31 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
םיעצמו תודוסי 10.20 קרפ תת     
  
ןוטב תודובע 20 כ"הס    
יריא רשג תיצקורטסנוק 31 כ"הס   
  
םיפלטע תוככס תיצקורטסנוק 51 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
םיעצמו תודוסי 10.20 קרפ תת     
  
םיכמות תוריק 20.20 קרפ תת     
  
ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
שרח תורגסמ 91 קרפ    
  
1 קרפ 10.91 קרפ תת     
  
שרח תורגסמ 91 כ"הס    
םיפלטע תוככס תיצקורטסנוק 51 כ"הס   
  
םינובנרא ריע - היצקורטסנוק 61 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
םיעצמו תודוסי 10.20 קרפ תת     
  
ןוטב תודובע 20 כ"הס    
םינובנרא ריע - היצקורטסנוק 61 כ"הס   

 
 
 
 
 

קובץ: 6157-260   .../070 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     070 יח תניפ - לאימרכ

  
כ"הס  

ךמות ריק 71 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
ךמות ריק 10.20 קרפ תת     
  
ןוטב תודובע 20 כ"הס    
ךמות ריק 71 כ"הס   
  
תוגרדמ הפמר 81 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
םיעצמו תודוסי 10.20 קרפ תת     
  
ןוטב תודובע 20 כ"הס    
תוגרדמ הפמר 81 כ"הס   
  
ןוטב ליבש 91 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
םיעצמו תודוסי 10.20 קרפ תת     
  
ןוטב תודובע 20 כ"הס    
ןוטב ליבש 91 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: 6157-260   .../071 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     071 יח תניפ - לאימרכ

  
כ"הס  

'א בלש 10 הנבמ   
  
חותיפ תודובע 10 קרפ    
  
04 קרפ 04 קרפ    
  
14 קרפ 14 קרפ    
  
15 קרפ 15 קרפ    
  
שרגמב בויבו םימ יווק 75 קרפ    
  
'א בלש 10 כ"הס   
  
יחה תניפ םחתמב תויתשתו ץוח חותיפ תודובע 20 הנבמ   
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
הינופלטו תרושקת 81 קרפ    
  
שא יוביכו יוליג 43 קרפ    
  
םחתמ תרקב 53 קרפ    
  
יחה תניפ םחתמב תויתשתו ץוח חותיפ תודובע 20 כ"הס   
  
אנדסו חבטמ , רנירטו הנבמ 30 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
הינב תודובע 30 קרפ    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
שא  יוליג 43 קרפ    
  
הנבמ תרקב 53 קרפ    
  
אנדסו חבטמ , רנירטו הנבמ 30 כ"הס   
  
) הרוקמ הלוגרפ תפסות( הלהנמ הנבמ 40 הנבמ   
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
שא  יוליג 43 קרפ    
  
) הרוקמ הלוגרפ תפסות( הלהנמ הנבמ 40 כ"הס   

 
 
 

קובץ: 6157-260   .../072 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     072 יח תניפ - לאימרכ

  
כ"הס  

םיפלטע תככס 50 הנבמ   
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
םיפלטע תככס 50 כ"הס   
  
םיסוס תוורוא 60 הנבמ   
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
םיסוס תוורוא 60 כ"הס   
  
םסא ןסחמ , ומא \ םיזיע תוככס 70 הנבמ   
  
למשח תודובע  80 קרפ    
  
םסא ןסחמ , ומא \ םיזיע תוככס 70 כ"הס   
  
םסא היצקורטסנוק 90 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
םסא היצקורטסנוק 90 כ"הס   
  
םיזיע תככס היצקורטסנוק 01 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
םיזיע תככס היצקורטסנוק 01 כ"הס   
  
םינורשג היצקורטסנוק 11 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
שרח תורגסמ 30 קרפ    
  
םינורשג היצקורטסנוק 11 כ"הס   
  
םיסוסל הוורוא היצקורטסנוק 21 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
םיסוסל הוורוא היצקורטסנוק 21 כ"הס   

 
קובץ: 6157-260   .../073 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     073 יח תניפ - לאימרכ

  
כ"הס  

יריא רשג תיצקורטסנוק 31 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
יריא רשג תיצקורטסנוק 31 כ"הס   
  
םיפלטע תוככס תיצקורטסנוק 51 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
שרח תורגסמ 91 קרפ    
  
םיפלטע תוככס תיצקורטסנוק 51 כ"הס   
  
םינובנרא ריע - היצקורטסנוק 61 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
םינובנרא ריע - היצקורטסנוק 61 כ"הס   
  
ךמות ריק 71 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
ךמות ריק 71 כ"הס   
  
תוגרדמ הפמר 81 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
תוגרדמ הפמר 81 כ"הס   
  
ןוטב ליבש 91 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
ןוטב ליבש 91 כ"הס   

 
 
 

קובץ: 6157-260   .../074 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב יתביבס ןונכת םולב - רלימ
0899338-40:סקפ 0709338-40 :לט הפיח  41 יבשתה  בוחר
 

23/11/2020
דף מס':     074 יח תניפ - לאימרכ

  
כ"הס  

'א בלש 10 הנבמ   
  
יחה תניפ םחתמב תויתשתו ץוח חותיפ תודובע 20 הנבמ   
  
אנדסו חבטמ , רנירטו הנבמ 30 הנבמ   
  
) הרוקמ הלוגרפ תפסות( הלהנמ הנבמ 40 הנבמ   
  
םיפלטע תככס 50 הנבמ   
  
םיסוס תוורוא 60 הנבמ   
  
םסא ןסחמ , ומא \ םיזיע תוככס 70 הנבמ   
  
םסא היצקורטסנוק 90 הנבמ   
  
םיזיע תככס היצקורטסנוק 01 הנבמ   
  
םינורשג היצקורטסנוק 11 הנבמ   
  
םיסוסל הוורוא היצקורטסנוק 21 הנבמ   
  
יריא רשג תיצקורטסנוק 31 הנבמ   
  
םיפלטע תוככס תיצקורטסנוק 51 הנבמ   
  
םינובנרא ריע - היצקורטסנוק 61 הנבמ   
  
ךמות ריק 71 הנבמ   
  
תוגרדמ הפמר 81 הנבמ   
  
ןוטב ליבש 91 הנבמ   

 
  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 6157-260 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


