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10/03/2022 . תויומכ בתכ
דף מס':     002 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  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       
      
םירמוחה לכ ללוכ תויומכה תמישרב ריחמה      
תמלשהל םישורדה הבכרההו תודובעהו      
רקלק,םילכ ץעב שומיש:ןוגכ,הדובעה      
תנגהל קיטסלפ םינבלוגמ םיטוח,םירפתל      
םיסונוק קיטסלפ ישלושמ ןכבו,יולג ןוטב      
טרפמל םאתהב םימ יפאו םיעקשהו תוניפב      
רשא רמוח לכו תינכותה,דחוימה יללכה      
יפל תמלשומו תרמגומ הדובע עוציבל שרדיי      
קלח הווהמ סוסיבה ח"וד, יללכה טרפמה      
.זרכמהמ דרפנ יתלב      
      
תינכות תשגה ללוכ תואסנולכה עוציב ריחמ      
י"ע תינוס הקידבו ךמסומ דדומ י"ע  דמ זא      
. עוציבה רחאל תרשואמ הדבעמ      
      
יפל 04-בו 03-ב ןוטב גוסמ ויהי םינוטיבה לכ      
תגרדו 5" העיקש, תוינכותב תושירדה      
4-2 הפישח      
      
ךותיח שדח גוס )רקלק( דיבילופ יזגרא יעצמ     02.01.0050
תורוקל תחתמ מ"ס- 03- דע-02- יבוע ןיכס      
פ"ע תורוקה בחור יפל הנוש בחורב דוסי      

  6,000.00    24.00   250.00 .תינכות רטמ   
      
ךותיח שדח גוס )רקלק(  דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0060

 15,600.00    52.00   300.00 .םיפצרמל תחתמ מ"ס -02- הבוגב ןיכס ר"מ   
      
תחתמ מ"מ 3 יבוע ןלתאילופ תועירי עצמ     02.01.0070

  1,800.00     6.00   300.00 םיפצרמל ר"מ   
      
יפל םינוש םיכתחב 03-ב ןוטבמ דוסי ידומע     02.01.0090
ןוטרק תינבת ךותב לוגע ךתח ללוכ תינכות      

  2,400.00 1,200.00     2.00 .ריחמ  תפסות אלל ק"מ   
      
עצמ לע תוקוצי -03- -ב ןוטב דוסי תורוק     02.01.0100

 30,000.00 1,200.00    25.00 מ"ס 02-04- בחור דיבילופ יזגרא ק"מ   
 55,800.00 .םיעצמו תודוסי 10.20 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר י מ  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
03-ב ןוטבמ מ"ס 02 יבוע היולת ןוטב תפצר     02.02.0010

 63,000.00   180.00   350.00 ) דרפנב דדמנ( עצמ ג"ע תוקוצי ר"מ   
      
      
      
      
      

 63,000.00 20.20.10 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     003 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 63,000.00 מהעברה      

      
      
.תמייק ןוטב תפצר לע הנגהו הרפשאל העירי     02.02.0020
חפונמ ןליתאילופ עצממ תבכרומ העיריה      
וילע יגופס םקרמ לעב מ"מ 4 יבועב םוטאו      
םינתונש מ"מ 6 יבועב ץע תוחול םיקבדומ      
תרצות ,)רזוח שומישל ןתינ( חונ הדובע חטשמ      
תוברל ,ע"ש וא "מ"עב הנגה תונורתפ תינגמ"      

 19,600.00    28.00   700.00 יוניפו החנה ר"מ   
      
ןוטב תורקת וא/ו תופצר תקלחה רובע תפסות     02.02.0030
רזייל תנוכמ בולישב רטפוקילהב תוקיודמ      

 38,500.00    55.00   700.00 ןוטב תקלחהל ר"מ   
121,100.00 תופצרו םיפצרימ 20.20 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  30.20 ק ר פ  ת ת       
      
םושרה ךתחה יפל ובשוחי םידומעה תודימ      
ללוכ ריחמה, היצקורטסנוקה תינכותב      
ןוטב תוקיצי תמלשהו לוגע ךתחב םידומע      
)רשק ינניש(תוברטשל      
      

 70,000.00 1,400.00    50.00 מ"ס -02- יבוע  -03  -ב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0010
      

 22,440.00 1,320.00    17.00 . מ"ס 03 ו 52 יבועב ךא ל"נכ ק"מ  02.03.0020
      

 32,500.00 1,250.00    26.00 . מ"ס 04 יבועב ךא ל"נכ ק"מ  02.03.0030
      
היינב תוריקב םיקוצי -03-ב ןוטב םידומע     02.03.0060

 16,800.00 1,400.00    12.00 .  תינכות יפל ריק יבועו םיכתחב ק"מ   
      
םיכתחב   -03-  -ב ןוטב םילדב םידומע     02.03.0070
םיעפושמ םידומע ללוכ, תינכות יפל םינוש      

  3,200.00 1,600.00     2.00 . לוגע ךתחב ק"מ   
144,940.00 םידומעו תוריק 30.20 כ"הס  

      
ם י ק ע מ ו  ת ו ר ו ג ח  ת ו ר ו ק  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
תורקת םע תוקוצי תודרוי  -03-ב ןוטב תורוק     02.04.0020
םינוש םיכתחב היינב תוריק לע תוגג וא      

 28,000.00 1,400.00    20.00 .תוינכתל םאתהב ק"מ   
      
03-ב ןוטבמ תולידב  תודרוי תויולת  תורוק     02.04.0025

 16,000.00 1,600.00    10.00 . תינכות יפל םינוש םיכתחב ק"מ   
      
םיכתחב 03-ב ןוטב תוקעמו  תונוילע תורוק     02.04.0030
םיחתפו תוערגמ ללוכ,תינכותה יפל םינוש      
לכה, םימ ףאל ןשו תוטילב, תונוש תודימב      

 45,000.00 1,500.00    30.00 .  תינכותב םיעתח יפל ק"מ   
      

 89,000.00 40.20.10 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     004 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 89,000.00 מהעברה      

      
      
וא תוריק לע תוקוצי 03-ב ןוטב תורוגח     02.04.0040

  3,600.00 1,800.00     2.00 . מ"ס 01 בחורב תוציחמ ק"מ   
      
שארב הקוצי הרוגח ללוכ, מ"ס 02 בחור ל"נכ     02.04.0050

  3,200.00 1,600.00     2.00 . ןוטב יקולב לעמ הקעמ ק"מ   
      
תיזחב תונולח תרגסמו םיחתפ ביבס תוטילב      02.04.0060
מ"ס 02/51 ךתחבו תונוש תודימב ןיינבה      

 10,000.00 2,000.00     5.00 .תוינכותה ק"מ   
105,800.00 םיקעמו תורוגח תורוק 40.20 כ"הס  

      
ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  50.20 ק ר פ  ת ת       
      

  8,750.00   250.00    35.00 . מ"ס 02 יבוע 03-ב ןוטב תורקת ר"מ  02.05.0020
      

171,600.00   390.00   440.00 מ"ס 53 יבוע -03 -ב ןוטב תורקת ר"מ  02.05.0040
      

187,050.00   430.00   435.00 . מ"ס 04 יבוע ל"נכ ר"מ  02.05.0050
367,400.00 תוגגו תורקת 50.20 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י  60.20 ק ר פ  ת ת       
      
יבוע -03 -ב ןוטב )טסדופ( םייניב יחטשמ     02.06.0020

    960.00   320.00     3.00 תוגרדמ ירדחב מ"ס -02- ר"מ   
      
-03 -ב ןוטב תוגורדמל םיעפושמ םיחטשמ     02.06.0030

  1,400.00   350.00     4.00 מ"ס -02- יבוע ר"מ   
      
מ"ס 61/03 ךתח -03 -ב ןוטב תוגרדמ ישלושמ     02.06.0040

    490.00    70.00     7.00 . רטמ   
      
,)"לק ןוטב"( ףצקומ ןוטבמ תוגג יעופיש     02.06.0050

 28,620.00   530.00    54.00 ס"פגמ 4 קזוח ק"מ/ג"ק 0021 יבחרמ לקשמב ק"מ   
      
טיטמ  מ"ס 6x6 תודימב תושלושמ תוקלור     02.06.0060

  2,280.00    19.00   120.00 )דרפנב דדמנ הקלורה םוטיא( 3:1 טנמצ רטמ   
 33,750.00 תונושו םייניב תוקיצי 60.20 כ"הס  

      
ן ו י ז  ת ד ל פ  70.20 ק ר פ  ת ת       
      
יי"ת תושירדל המיאתמ - W005 גוסמ הדלפ      
    .4466  
      
ןויזל םינוש םירטוקב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.07.0020

243,000.00 5,400.00    45.00 ןוטב ןוט   
      
ןויזל שורמ תונכומ תוכתורמ הדלפ תותשר     02.07.0030

 44,000.00 5,500.00     8.00 םינוש םירטוקב ןוטב ןוט   
287,000.00 70.20.10 קרפ תתב הרבעהל

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     005 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
287,000.00 מהעברה      

      
      

 73,200.00 6,100.00    12.00 םירטקה לכב ,תואסנולכל ןויז בולכ ןוט  02.07.0040
360,200.00 ןויז תדלפ 70.20 כ"הס  

1,188,990.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ם י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
לופיט ללוכ ץוח תוריק תינבב תודובעה ריחמ      
סקידא רקלק תוחולב יופיצ י"ע רוק ירשגב      
      
ילמנמ יבוע גנוטיא יקולבמ ץוח תוריק תינב     04.01.0010
22 יבועב ,םירוח 8 סימופ יקולבמ וא ,מ"ס 22      
דודיב ,ס"פגמ 5 קזוח ,)מ"ס 05/02/22( מ"ס      

 20,500.00   205.00   100.00 r=0.90 ר"מ   
      
םע מ"ס 2 יבועב ףצקומ ןרטסילופ תוחול     04.01.0020
יופיצ ( רוק ירשגל םידדצה ינשמ סקידא חיט      

  1,800.00    36.00    50.00 . )םיינוציחה ןוטבה תוריק לכ ר"מ   
      
02 יבוע םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ תינב     04.01.0030

 19,200.00   160.00   120.00 . מ"ס ר"מ   
      
םירוח 3 םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ ל"נכ     04.01.0040

 11,200.00   140.00    80.00 מ"ס 01 יבוע ר"מ   
 52,700.00 םיקולבב הינב 10.40 כ"הס  
 52,700.00 הינב תודובע 40 כ"הס  

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.50 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      

תורעה 00.50 כ"הס            
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קובץ: 200   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     006 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ג ג  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
תועירי  לש  תובכש  יתשב תוגג םוטיא     05.01.0020
רמילופב תורפושמ  ,גגל  תומחלומ  תוינמוטיב      
    S.B.S, רמיירפ תוברל ,מ"מ 5 תועיריה יבוע  
תועיריה .ר"מ/'רג 003  לש תומכב ינמוטיב      

 47,150.00   115.00   410.00 M  גוס 3 קלח 0341 י"תל ומיאתי ר"מ   
      
"םוטיא תועוצר" תמחלה י"ע תוקלור םוטיא     05.01.0040
לש תובכש  2-מ תויושע ,מ"ס 03 בחורב      
S.B.S רמילופב תורפושמ תוינמוטיב תועירי      

  3,610.00    38.00    95.00 מ"מ 5 העיריה יבוע רטמ   
      
תוחול י"ע םוטיאל  תחתמ ימרט דודיב     05.01.0050

  7,380.00    18.00   410.00 מ"ס 3 יבועב  P-03 ףצקומ ןרטסילופ ר"מ   
      
תוקעמה לע תוינמוטיב יופיח תועוצר עוביק     05.01.0055
יולימ תוברל םוינימולא ליפורפ תועצמאב      
רמוח  י"ע  הקעמהו ליפורפה ןיבש חוורמה      

  2,470.00    26.00    95.00 ירמוטסלא המיטא רטמ   
      
וא רמלד גוסמ זוקינ ירזיבא תנקתהו הקפסא     05.01.0095
יטרפ פ"ע ,תינמוטיב העירי ילוש ללוכה ע"ש      

  1,644.00   411.00     4.00 .םוטיא 'חי   
 62,254.00 תוגג םוטיא 10.50 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
םייופיצב םיבוטר םירדח תופצר םוטיא      05.02.0020
גוסמ םייביכר דח םיירמוטסלא םיינמוטיב      
    "TINROB" 5.1 לש תללוכ תומכב ,ע"ש וא  

  1,625.00    65.00    25.00 רמיירפ תוברל ,ר"מ/ג"ק ר"מ   
  1,625.00 תופצר םוטיא 20.50 כ"הס  

      
ת ו ר י ק  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       
      
בחורב ץוח תוריקל תחתמ תוביטר ץצוח ךבדנ     05.03.0005

    350.00    14.00    25.00 טוקנילפ תוחירמ 3  תוברל  ,מ"ס  02 רטמ   
      
דח ירמוטסלא יופיצב ףתרמ תוריק םוטיא     05.03.0015
תמגודכ ע"ש וא "21A" גוסמ יבוע בר יביכר      
תלבקל )ר"מ/ג"ק 4.4 לש תומכב( "םוטיב"      
דב י"ע הנגהו מ"מ 4 לש יבועב שבי יופיצ      
יבועב E.P.D.H תעיריו ר"מ/'רג 002 ינכטואיג      

  2,200.00   110.00    20.00 מ"מ 5.0 לש ר"מ   
      
      
      
      
      
      

  2,550.00 30.50.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     007 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,550.00 מהעברה      

      
      
רטוק יעקרק תת זוקינל ררוחמ ירושרש רוניצ     05.03.0025
טגרגאב יולימהו ינכטואיג דב ףוטע מ"מ 521      
רפע תודובע תוברל ,מ"ס 04/04 ץצח/םושמוש      

  1,100.00   110.00    10.00 יוסיכו רטמ   
  3,650.00 תוריק םוטיא 30.50 כ"הס  
 67,529.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ץ ע  ת ו ת ל ד  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
ריחמב לולכ םיפוקשמ ןוטיב הרעה      
ריחמב לולכ םיפוקשמ ןוטיב הרעה.תלדה      
.תלדה      
      
ריזחמ, םיללוכ תותלדה יפיעסל םיריחמה לכ      
ןגמ, יטנגמ ןוילע רוצעמ,ילאורדיה ןמש      
תועבצא      
      
םע מ"ס 012/001 תודימב ירימילופ תלד     06.01.0010
ףוקשמ ללוכ ץע יומד טרפ יפל הטירח      
,תורגנה תמישר יפל לכה עובצו ןוולוגמ הדלפ      

 13,500.00 2,700.00     5.00 תורגנה תמישרב 10 נ סופיט 'חי   
      
%001 יולימ םע המוטא הדובל ץע תלד     06.01.0020
,םידדצה ינשמ הקימרופ יופיצ ללוכ דרובסקלפ      
תינשוג תרגסמ ללוכ ץעמ ןותחת סירת חתפ      
עובצ ץע ףוקשמ ללוכ,לכירדאה תריחבל ןווג,      
תמישר יפל לכה מ"ס 012/001 תודימב      

  3,100.00 3,100.00     1.00 .20-נ סופיט ,תורגנה 'חי   
      
םע מ"ס 012/09 תודימב ירימילופ תלד     06.01.0030
ץע ףוקשמ ללוכ ץע יומד טרפ יפל הטירח      
30 נ סופיט ,תורגנה תמישר יפל לכה ינשוג      

  2,500.00 2,500.00     1.00 תורגנה תמישרב 'חי   
 19,100.00 ץע תותלד 10.60 כ"הס  

      
ה נ י ר ט ו  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
תבלושמ ץעמ הנירטו תכרעמ תנקתהו הקפסא     06.02.0010
טרופמכ םאתהב לוכה תיריצ תלדו תיכוכז םע      

112,500.00 1,500.00    75.00 61 -נ טרפב ר"מ   
112,500.00 הנירטו 20.60 כ"הס  

      
      

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     008 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ז ח א מ  ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  30.60 ק ר פ  ת ת       
ת ו ק ע מ ו       
      
תונוש תודימב םייפנכ יתש השינ ךותב ןורא     06.03.0060
לפ" תרצות מ"מ 5.1 יבועב ןוולוגמ חפ יושע      
לכ ללוכ ,עוקש יציפק רגס םע ע"וש וא "זר      
לכירדאה תריחבל ןווג ,רונתב עובצ םירזיבאה      
יוביכ דויצ - שא יוביכ ןוראכ ש משמ ןוראה(      
תורגסמה תמישר יפל לכה )דרפנב דדמנ שא      

  5,580.00   620.00     9.00 90-מ סופיט ר"מ   
      
מ"ס012/001 תודימב תיפנכ דח תלדלפ תלד     06.03.0080
לוכהלכירדאה תריחבל ןווג רונת עבצ תוברל       

 12,800.00 3,200.00     4.00 01-מ סופיט ,תורגסמה תמישר יפל 'חי   
      
מ"ס012/011 תודימב תיפנכ דח תלדלפ תלד     06.03.0090
לוכה לכירדאה תריחבל ןווג רונת עבצ תוברל       
סופיט הלהב תידי ללוכ,תורגסמה תמישר יפל      

  4,600.00 4,600.00     1.00 21-מ 'חי   
      
מ"ס 012/021 תודימב תיפנכ דח תלדלפ תלד     06.03.0120
לוכה לכירדאה תריחבל ןווג רונת עבצ תוברל      

  4,700.00 4,700.00     1.00 61-מ סופיט ,תורגסמה תמישר יפל 'חי   
      
הדלפ רוניצ יושע תופמרו תוגרדמל די זחאמ     06.03.0130
טרפ.תורגסמה תמישר יפל 1 2/1" רטוקב      

    780.00   260.00     3.00 71-מ רטמ   
      
לגר ךרדממ מ"ס 011 הבוגב הדלפמ הקעמ     06.03.0140
וק " תרבח לש 4093 ט"קמ "  תשר " תמגוד      
תריחבל ןווג, רונת עובצו ןוולוגמ,ע"ש וא "ןובנ      

 16,200.00   900.00    18.00 81-מ טרפ יפל לכה תיקפוא הנקתה ,לכירדאה רטמ   
      
לגר ךרדממ מ"ס 011 הבוגב הדלפמ הקעמ     06.03.0160
לש 5093 ט"קמ "דדנפסקא תשר " תמגוד      
,רונת עובצו ןוולוגמ,ע"ש וא "ןובנ וק " תרבח      

  7,600.00   950.00     8.00 02 -מ  די זחאמ ללוכ ריחמה רטמ   
 52,260.00 תוקעמו םיזחאמ הדלפ תותלד 30.60 כ"הס  

      
ת ו ד ב ע מ ו  ח ב ט מ  ת ו נ ו ר א  70.60 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב  ץיוודנס יושע ןותחת חבטמ ןורא      06.07.0030
.הקיאמרופ רומיג ,  מ"ס09/06/051 תויללכ      
80 -נ טרפ יפל םלשומ עוציב דע 'פמוק לוכה      

  5,200.00 2,600.00     2.00 'פמוק תורגנ תמישרב  
      
תודימב  ץיוודנס יושע ןותחת חבטמ ןורא      06.07.0040
ןורא תדיחי ללוכ ,מ"ס 09/06/013 תויללכ      
רומיג ,  מ"ס 07/03/052 תודימב ןוילע      
יפל םלשומ עוציב דע 'פמוק לוכה .הקיאמרופ      

  7,700.00 7,700.00     1.00 'פמוק תורגנ תמישרב 90 -נ טרפ  
 12,900.00 70.60.10 קרפ תתב הרבעהל

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     009 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 12,900.00 מהעברה      

      
      
ץיוודנס יושע תוריכזמ רדח תוריגמ ןורא      06.07.0050
רומיג  ,מ"ס 09/05/051 תויללכ תודימב      
'פמוק לוכה . ןוילע חטשמ תוברל הקיאמרופ      
תמישרב 01 -נ טרפ יפל םלשומ עוציב דע      

  2,600.00 2,600.00     1.00 'פמוק תורגנ  
 15,500.00 תודבעמו חבטמ תונורא 70.60 כ"הס  
199,360.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ק פ ס א  ת כ ר ע מ  10.70 ק ר פ  ת ת       
ש א  י ו ב י כ  ת ו ד מ ע ל       
      
ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     07.01.0030
,ריק לע ןקתומה ,)לכירדאה תריחב יפל( חפ      
2 ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב תוברל      
ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
םע ישומיש בר ,2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש      
רוניצ םע ןולגלג ,1" ירודכ זרב ,2" דמצמ      
וקל רוביח ,'מ 03 ךרואב 4/3" רטוק שימג      

  2,050.00 2,050.00     1.00 םלשומ ןקתומ ,יוהיזל "שא" טולישו םימה 'חי   
      

    320.00   320.00     1.00 .ג"ק 6 השבי הקבא הפטמ 'חי  07.01.0090
  2,370.00 שא יוביכ תודמעל םימ תקפסא תכרעמ 10.70 כ"הס  

      
ם י מ  ת ק פ ס א  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ב       
      
הפיטע אלל 'ב גרד םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.02.0010
)םיעובצו( םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
,2" רטוק ,תוגרבהב םירבוחמ ,םייומס וא      

  3,240.00   135.00    24.00 םיחפס תוברל רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0020
61 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

    910.00    65.00    14.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0025
61 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

  1,300.00    65.00    20.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0030
02 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

  2,250.00    75.00    30.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      

  7,700.00 20.70.10 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     010 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,700.00 מהעברה      

      
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0040
52 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

    340.00    85.00     4.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0050
23 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

    570.00    95.00     6.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
ילוורש םע םימח םימ תורוניצל דודיב     07.02.0070
תורוניצל 2/1" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו"      
הקבדה יטרס תוברל  םינוש םירטוקב      

    160.00    40.00     4.00 יס.יו.יפ-מ רטמ   
      
םייושע ,)הגרבהב( 2/1" רטוק םיירודכ םיזרב     07.02.0080

    260.00   130.00     2.00 דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב 'חי   
      
םייושע ,)הגרבהב( 4/3" רטוק םיירודכ םיזרב     07.02.0090

    310.00   155.00     2.00 דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב 'חי   
      
םייושע ,)הגרבהב( 1" רטוק םיירודכ םיזרב     07.02.0100

    450.00   225.00     2.00 דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב 'חי   
      
םייושע ,)הגרבהב( 2" רטוק םיירודכ םיזרב     07.02.0110

    425.00   425.00     1.00 דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב 'חי   
 10,215.00 הנבמב םימ תקפסא תכרעמ 20.70 כ"הס  

      
ה נ ב מ ב  ת ו י ר ט י נ ס  ת ו ע ו ב ק  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
483" םגד 'א גוס ןבל סרחמ תויולת תולסא      07.03.0010
לכימ םע ע"ש וא "הסרח" תמגוד "םטול      
בשומ תוברל ,)דרפנב דדמנ( יומס החדה      

  4,300.00   860.00     5.00 םיקוזיחה לכו דבכ םגד קיטסלפ הסכמו 'חי   
      
ךותב תמדקומ הנקתהל יומס החדה לכימ     07.03.0015
היולת הלסאל ,)דרפנב דדמנ( סבג ריק      
וא "ןואסלפ" וא "הסרח" תרצות תמגודכ      
ןוטב י"ע ןוגיעו ןטס/לקינ ןצחל תוברל ,ע"ש      

  8,500.00 1,700.00     5.00 'פמוק החדהה לכימ ןקתמ תיתחתב  
      
םגד 'א גוס ןבל סרחמ םיכנ תלסא-שיגנ     07.03.0025
,היולת ע"ש וא "הסרח" תמגוד "993 תקרב"      
לכימ תוברל ,מ"ס 05 הבוגבו מ"ס 96 ךרואב      
חישק הסכמו בשומ ,"קולבונומ" החדה      

  2,730.00 2,730.00     1.00 ע"ש וא "הסרפ" םגד מ"בלפ יגרב םע רבוחמ 'חי   
      
      
      

 15,530.00 30.70.10 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     011 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 15,530.00 מהעברה      

      
      
תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ - שיגנ     07.03.0040
,ע"ש וא לגועמ "54 אפלא" םגד "הסרח"      
הבוגבו מ"ס 5.43 בחורב ,מ"ס 5.44 ךרואב      

    620.00   620.00     1.00 מ"ס 71 'חי   
      
קבדומ 'א גוס ילבוא ןבל סרחמ הצחר רויכ     07.03.0050
"רפונ" םגד "הסרח" תמגוד חטשמל תחתמ      

  3,480.00   580.00     6.00 ע"ש וא 'חי   
      
,מ"ס 74/75 תודימב תוילירקא חבטמ תורעק     07.03.0060

    920.00   920.00     1.00 החוטש הנקתהל 'חי   
      
היפ םירק םימל הדימעב "רבנע" חרפ זרב     07.03.0070
"לגדמ" תמגוד 08996 ט"קמ העובק הרצק      
תוברל םלשומ ןקתומ ,םורכ רומיג ,ע"ש וא      

  2,160.00   360.00     6.00 רזעה ירמוח לכו לינ זרב 'חי   
      
תבבותסמ הרצק היפ םע רויכל הללוס -שיגנ     07.03.0080
054103 ט"קמ ריקהמ הנקתהל קפרמ תידיו      
ןקתומ ,םורכ רומיג ,ע"ש וא "תמח" תמגוד      

  1,190.00 1,190.00     1.00 םלשומ 'חי   
      
תבבותסמ הכורא היפ םע רויכל הללוס     07.03.0085
תמגוד   חטשמהמ הנקתהל       

    780.00   780.00     1.00 םלשומ ןקתומ ,םורכ רומיג ,ע"ש וא "תמח" 'חי   
      
לייאמא יופיצ םע רטיל 03 םימח םימ ידוד     07.03.0120
לכ תוברל קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ      
םותסשו 4/3" רזוח לא םותסש ,םירזיבאה      
תמייק למשחו םימ תדוקנל רוביח ,ןוחטב      

  1,500.00 1,500.00     1.00 םינש 3 לש תוירחא תפוקתו 'חי   
      
"SMP" וא "TCM" גוסמ תירלודומ תכרעמ      07.03.0160
םוטיאל ע"ש וא "SMC" וא "TSM-KBJ" וא      
םיטלקמל הסינכב ןיחולד/םימ תרנצ רבעמ      
.ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמ ,םינגומ םיבחרמו      
לוגע חדקל םוטיא תכרעמ תללוכ תכרעמה      
םאתהב םימטא יולימו )4"( מ"מ 001 רטוקב      
ללוכ אל( םירדוחה תורוניצהו םילבכה רטוקל      

    630.00   630.00     1.00 )חדקה עוציב 'חי   
 26,810.00 הנבמב תוירטינס תועובק 30.70 כ"הס  

      
ם י ח ו ל ד ו  ם י מ  ת ו ד ו ק נ  40.70 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ב       
      
וא יזכרמ ינימ וא לצופמ ןגזמ זוקינל הדוקנ     07.04.0030

  3,500.00   250.00    14.00 'פמוק FRV תכרעמ  
      
      

  3,500.00 40.70.10 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     012 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,500.00 מהעברה      

      
      
ילמשח דוד לש ןוחטיב זרב רוביח תדוקנ     07.04.0040

    350.00   350.00     1.00 'פמוק ןיחולד תכרעמל  
  3,850.00 הנבמב םיחולדו םימ תודוקנ 40.70 כ"הס  

      
ר ו ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  50.70 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ב       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.05.0010
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
וא םייולג םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

  5,200.00   100.00    52.00 םיחפס תוברל ,מ"מ 05 רטוק ,םייומס רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ      07.05.0020
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
רטוק ,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

  7,800.00   130.00    60.00 םירבחמו םיחפס תוברל ,מ"מ 011 רטמ   
      
,גוס לכמ תורוניצל 02-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע     07.05.0030
לזרב תוברל ,תורוניצה ביבס מ"ס 01 יבועב      
רטוק תורוניצל ,)ק"מ/ג"ק 06 לקשמב( ןויזה      

  2,720.00    80.00    34.00 ) 4"( מ"מ 011 רטמ   
      
011 רטוקב E.P.D.H -מ ריוא רוניצל עבוכ     07.05.0040

    180.00    60.00     3.00 'פמוק .מ"מ  
      
05 רטוקב E.P.D.H -מ ריוא רוניצל עבוכ     07.05.0045

     50.00    50.00     1.00 'פמוק .מ"מ  
      
ןליתאילופמ מ"מ 011/002 הפצר ימוסחמ     07.05.0050
תשר/הסכמ םע )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      

  2,700.00   900.00     3.00 זילפ 'חי   
      
םע 4"/2" ןליפורפילופמ הפצר ימוסחמ     07.05.0060

    500.00   250.00     2.00 זילפמ תשרו תעבט 'חי   
      
תמגוד 4"/2" ןליפורפילופמ תרוקב תואספוק     07.05.0080

    500.00   250.00     2.00 זילפ הסכמ םע ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
      
תמגוד ןליפורפילופמ 4" הליפנ - הפצר ףסאמ     07.05.0090

    765.00   255.00     3.00 זילפ הסכמ םע ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
 20,415.00 הנבמב רורוויאו םיזקנ תכרעמ 50.70 כ"הס  

      
ה נ ב מ ב  ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  60.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.06.0010
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
רטוק ,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

  2,210.00   130.00    17.00 םירבחמו םיחפס תוברל ,מ"מ 011 ר"מ   
  2,210.00 60.70.10 קרפ תתב הרבעהל

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     013 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,210.00 מהעברה      

      
      
תוספרמו תוגגל )םימשג ימ יטלוק( םיזקנ     07.06.0020
רטוק ,חישק ןליפורפילופמ תיקפוא האיצי      
    "4X"6 "הרדס "טיבלד S-51 םע ףוג תוברל  
םסוח P.P.U גוסמ סדרבו עקת עקש רוביח      

  2,850.00   950.00     3.00 םילע 'חי   
      
עקרקה לע תוחנומ םורט ןוטבמ בזרמל תקוש     07.06.0040

    540.00   180.00     3.00 מ"ס 01/54/03 תודימב 'חי   
  5,600.00 הנבמב םשג ימ זוקינ 60.70 כ"הס  

      
י ח ט ש מ  ,ם י מ ר ז מ  ,ם י ז ר ב  70.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש  ,ש י ש       
      
הצובק( ע"ש וא "רסיק ןבא" לש ץרווק חטשמ     07.07.0200
2 יבועבו מ"ס 061 ךרוא, מ"ס 06 בחורב)2      
תוברל ,1413 1406,, 0536, 1069 םגד ,מ"ס      
חבטמ ןורא לע הבכרהו הלבוה ,הדידמ      
דצה לכל ןוילע םימ ףא ןש וא לוגיע דוביע םע       
רויכ חתפ דוביע ללוכ ריחמה חותפהו ימדקה      

  8,700.00 1,450.00     6.00 חרפ זרבל הנכהו רטמ   
      
)2 הצובק( ע"ש וא "רסיק ןבא" לש חטשמ     07.07.0210
1069 םגד , מ"ס 06 בחור,מ"ס 2 יבועב      
חתפ,הדידמ תוברל ,1413 1406,, 0536,      
םידדצ ינש ןוילע םימ ףאו ,הללוסל חתפ,רויכל      

  3,100.00 1,550.00     2.00 הבכרהו הלבוה , רטמ   
 11,800.00 תונוש ,שיש יחטשמ ,םימרזמ ,םיזרב 70.70 כ"הס  
 81,060.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  

      
ך ו מ נ  ח ת מ  ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  02.80 ק ר פ  ת ת       
      
בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת     08.20.0010
0.1 ןפוד יבוע ,מ"מ 06 קמועבו מ"מ 002      
,הרקתהמ םייולת וא הנבמ לע םיעובק ,מ"מ      
,תוכימת ,תותשק ,,לזרב יקוזיח תוברל      

  9,000.00    90.00   100.00 הקראה יקדהמו םירבחמ ,םילתמ רטמ   
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     08.20.0020
וא הנבמ לע תועובק ,עובצ וא ןבלוגמ חפמ      
,לזרב יקוזיחו הסכמ ללוכ הרקתהמ תויולת      
יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תויווז ,תותשק      

 13,000.00   130.00   100.00 הקראה רטמ   
 22,000.00 םיליבומ 02.80 כ"הס  

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     014 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  03.80 ק ר פ  ת ת       
      
5.1x7 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0010
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  1,300.00    13.00   100.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
01x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0020
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  2,000.00    40.00    50.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
61x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0030
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  1,080.00    54.00    20.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
53X4 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0040
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  2,250.00    75.00    30.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
דודיב םע ר"ממ 61 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.30.0050
    C.V.P ללוכ וניא ריחמה( תורוניצב םילחשומ  

    420.00    14.00    30.00 )תרנצה רטמ   
      
םאתהב תימינפ הנקתהל יל'ג ןופלט לבכ     08.30.0060

    300.00    10.00    30.00 6.0x2x01 "קזב" תושירדל רטמ   
      

    240.00     8.00    30.00 .7TAC םיבשחמ תרושקת לבכ רטמ  08.30.0070
  7,590.00 םיכילומו םילבכ 03.80 כ"הס  

      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80 ק ר פ  ת ת       
      
תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.40.0020
םיגרב ללוכ מ"מ 04X4  ךתחב תיטילורטקלא      

    250.00   250.00     1.00 קוחכ םירוביחו טולש זילפ תועבטו 'חי   
      
האפרמה יקלח לכב תיטסוקא הרקת תקראה     08.40.0040
הלשו ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ תועצמאב      
הקראהה תדוקנ םוקימ ןומיס םע ,תינקית      
הקבדמ י"ע תיטסוקא הרקתל תחתמ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק המלש המוק רובע טלפמוק - המיאתמ  
      
תרושקתהו למשחה תולעת לכ תקראה     08.40.0050
ןקתמה יקלח לכב )תומלוסו חפ ,תשר(      
הלשו ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ תועצמאב      
י"ע הקראהה תדוקנ םוקימ ןומיס םע ,תינקית      

  1,200.00    12.00   100.00 טלפמוק - המיאתמ הקבדמ רטמ   
      
52 תשוחנ ךילומב םימ תרנצל הקראה תדוקנ     08.40.0060

    180.00   180.00     1.00 תינקת הלשו ןגמ תרנצ ללוכ ר"ממ 'קנ   
      
      
      

  4,630.00 04.80.10 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../015 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     015 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,630.00 מהעברה      

      
      
יקלח לכב ריוא גוזימה תולעת לכ תקראה     08.40.0070
ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ תועצמאב ןקתמה      
תדוקנ םוקימ ןומיס םע ,תינקית הלשו      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק טלפמוק - המיאתמ הקבדמ י"ע הקראהה  
      
לאיצנטופ תאוושהל תדרפנ הקראה תדוקנ     08.40.0080
ךילומו רטוק מ"מ 52/02 ףכירמ רוניצב      
דחא הצקב תרבוחמ ,ר"ממ 61 דע תשוחנ      
ינשה הצקבו ,םילאיצנטופ תאוושהספל      

    600.00   150.00     4.00 'פמוק טלפמוק - יתכתמה טנמלאל  
  5,830.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 כ"הס  

      
י ד ר ש מ -1E ח מ ש ח  ח ו ל  06.80 ק ר פ  ת ת       
ה צ ע ו מ       
      
לכ לע 93416 ןקת יפל ועצובי למשח תוחול      
ויקלח      
      
למשח חול הנבמ הנקתהו הלבוה הקפסא     08.60.0010
53 דע קמועב הדלפ חפמ יושע,1E  הנשמ      
דבלב תיתיזח השיג ריקה לע הנקת גהל מ"ס      
תוינכתל םאתהב יונב ,תלדו םילנפ םע      
יספ ,קוזיח יספ ,םילנפ ללוכ ,ינכטה טרפמלו      
דויצ לכ ללוכו ,םייוסיכ ,רפמא 061 הריבצ      

  6,000.00 3,000.00     2.00 הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה רזעה ר"מ   
      
001x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0020
הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ רפמא      
תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו תימרת      
    N521SN ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות  

  1,100.00 1,100.00     1.00 רשואמ 'חי   
      
רפמא 36X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0030
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

    800.00   800.00     1.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
      
רפמא 04X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0040
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

  1,400.00   700.00     2.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0050

    164.00    82.00     2.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0060

  2,580.00    43.00    60.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0070

  1,080.00   180.00     6.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      

 13,124.00 06.80.10 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../016 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     016 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 13,124.00 מהעברה      

      
      
יבטוק תלת רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0080

    440.00   220.00     2.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 04 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0090

    600.00   300.00     2.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      

    570.00   190.00     3.00 A52 1-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.60.0100
      
רפמא 4.2 יזפ תלת יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.60.0110
תמגודכ רפמא 6.1-4.2 לויכ םוחת םע      

    220.00   220.00     1.00 ע"ש וא MZKP םגד "רלימ רנקולק" 'חי   
      
תרונו ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ     08.60.0120

    150.00    50.00     3.00 דליטלומ 'חי   
      

    360.00   120.00     3.00 רפמא 61 נ"זל O.N 1. דעצ רסממ 'חי  08.60.0130
      

     60.00    60.00     1.00 2-0-1 םיבצמ 3 ררוב 'חי  08.60.0140
      

    250.00   250.00     1.00 גותימ תוינכת 2 םע ילטגיד תבש ןועש 'חי  08.60.0150
      

  1,400.00   280.00     5.00 CA V044/083 הקספה לילס 'חי  08.60.0160
      
לש רצק םרזב דמוע ,V082 רתי חתמ ןגמ     08.60.0170

  1,500.00 1,500.00     1.00 יבטוק AK001, 4 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 04X4 תחפ רסממ     08.60.0180

    960.00   320.00     3.00 A םגד ,רפמאילימ 'חי   
      
ללוכ רפמא 52X3 םע סמועב םיכיתנ קתנמ     08.60.0190

    200.00   200.00     1.00 A23/A01 C.R.H ןיכס ךיתנ 'חי   
      
ןשע/שא יוליג תייזכרמ רובע הארתה תדיחי     08.60.0200

  1,600.00   800.00     2.00 מ"עב הרקב גצמ תרצות B655-OSI-4 םגד 'חי   
 21,434.00 הצעומ ידרשמ-1E חמשח חול 06.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  07.80 ק ר פ  ת ת       
      
01 לש תודיחיב קזב םגד תונורק יקדהמ     08.70.0010
יפל ןופלטה לש םילבכה ירוביח ללוכ תוגוז      

    120.00   120.00     1.00 קזב תרבח םע םואיתבו תוישרד 'חי   
      
הספוקב ןקתומ רפמא 36x3 דע טקפ ז"מ     08.70.0020

  2,000.00   400.00     5.00 םימ תנגומ 56PI 'חי   
      

    600.00   120.00     5.00 3D םגד IC תספוק 'חי  08.70.0030
      
      
      

  2,720.00 07.80.10 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../017 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     017 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,720.00 מהעברה      

      
      
ץעמ בג תוברל םינופלטל תופעתסה תובית     08.70.0050
תלד םע מ"מ 02 לש יבועב עצקוהמ ןבל      
יפל לוענמו מ"ס 02/08/06 םינפ תודימב      

    800.00   800.00     1.00 קזב תשירד 'חי   
      
תרצות D-41 םגד ט"החת עקת בר תספוק     08.70.0060
ת"ב 2 ללוכ ,רשואמ ע"וש וא טסלפ .א.ד.ע      
תוציחמ ללוכו , תרושקתל ת"ב 2  ,למשח      

    750.00   250.00     3.00 טלפמוק - תועובק 'חי   
      
תרצות D-71 םגדכ ט"החת עקת בר תספוק     08.70.0070
למשח ת"ב 4 ללוכ ,רשואמ ע"וש וא א.ד.ע      
ללוכו  תרושקת, ת"ב 3 הנגה יסירת םע      

  4,800.00   300.00    16.00 טלפמוק - תועובק תוציחמ 'חי   
      
טוהירב הנקתהל תדעוימ עקת בר תספוק     08.70.0080
ת"ב 2 ללוכ ,רשואמ ע"וש וא oiciffue תרצ      
בשחמל ת"ב 2 ,הנגה יסירת םע למשח      

  4,500.00 1,500.00     3.00 טלפמוק - תועובק תוציחמ ללוכו ,ןופלטו 'חי   
 13,570.00 םירזיבא 07.80 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ מ  ,ה ר ו א ת  י פ ו ג  08.80 ק ר פ  ת ת       
ם ה י ר ז י ב א ו       
      
ותב ןומיסל רתיה םע ויהי הרואתה יפוג לכ      
הניקת האלמ הקידב דועת וא ,ףקותב ןקת      
םע ויהי הרואתה יפוג לכםינקתה ןוכמ ידי לע      
תדועת וא ,ףקותב ןקת ותב ןומיסל רתיה      
םינקתה ןוכמ ידי לע הניקת האלמ הקידב      
      
תרצותהו םגדהמ ויהי הרואתה יפוג      
יפוג ןיקתהל ןיא .תויומכה בתכב םימושרה      
בתכב רושיא אלל רחא םגדמ הרואת      
ןנכתמהו חקפמהמ      
      
0401 םגד 06/06 הרקתב עוקש הרואת ףוג     08.80.0010
    DELINU ע"וש וא דריל ץינייטש קוויש  
דל תרונ ללוכ רשואמ      
    K0004-mL3893-W73 ינורטקלא רביירד  
    tuptuO dexiF, שורדה רזעה דויצ לכ ללוכו  

    750.00   250.00     3.00 הניקת הלעפהל 'חי   
      
סותניס םגד הרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג     08.80.0020
דל לודומ תרונ ללוכ ,NROHT תרצות  דל      
    K0004-mL0011, לכ ללוכו ,רביירד  
הנקתהל םישורדה רזעה דויצו םירזיבאה      

  6,160.00   280.00    22.00 הניקת הלעפהו 'חי   
      
      

  6,910.00 08.80.10 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../018 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     018 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,910.00 מהעברה      

      
      
תרצות LE-206 םגד םידל םוריח ת"ג     08.80.0030
דל תרונ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא טיילורטקלא      

  7,200.00   240.00    30.00 הנקתה הבוגל המיאתמ השדע םע W3 'חי   
      
תרצות DEL 8 ץח םגד םוריח תרואתל ףוג     08.80.0040
,לקינ רבצמ ללוכה ,רשואמ ע"וש וא שעג      
תורונו הרקב תרונ ,ןעטמ ,הלעפה תכרעמ      
השירד יפל םיאתמ טוליש ללוכו ,DEL גוסמ      

  2,450.00   350.00     7.00 טלפמוק 'חי   
      
תרצות TFARD INIM םגד ץוח תרואת ףוג     08.80.0050
    PMALINU דל תרונו דויצ ללוכ W51,  
לכ ללוכו ,ריקל הנקתהל ןנווכתמ םאתמ      
הנקתהלםישורדה רזעה ירזיבאו דויצה      

  2,200.00   550.00     4.00 טלפמוק - הניקת הלעפהו 'חי   
      
W6 םידל ספ" תנקתהל םוינימולא ליפורפ     08.80.0060
קפלד תרקתב םיעוקש "רוא לבכ-רטמל      
RAENIL תרצות EMULOX םגד וכותב      
    DEL, יוסיכ ללוכ ,םיגרבה תועצמאב יולת  

  1,800.00   900.00     2.00 ליפורפה ךרוא לכל לפוא רטמ   
      
טאוו 41 הריבצ ספב ןגועמ דל רדנילצ ת"ג     08.80.0070
דריל קוויש GNITHGILAMROF תרצות      

  5,200.00   520.00    10.00 ץייניטש 'חי   
      
ףיעסמ טופס רובע יזאפ תלת הריבצ ספ     08.80.0080

  1,080.00    90.00    12.00 םדוק רטמ   
      
7 םחפ דל תרונ ללוכ יביטרקוד יריק ת"ג     08.80.0090
002 דומע UTIF םגד VLS תרצות טאוו      

  5,700.00   380.00    15.00 ץייניטש דריל קוויש , גולטקב 'חי   
      
תרצות טאוו 8 םחפ דל תרונ ללוכ יולת ת"ג     08.80.0100
    VLS םגד UTIF קוויש , גולטקב 49 דומע  

  6,930.00   210.00    33.00 ץייניטש דריל 'חי   
      
מ"ס 24 רטוק הרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג     08.80.0110
קוויש  VLS תרצות DNUOR LC W03 םגד      
דל תרונ ללוכ רשואמ ע"וש וא ץינייטש דריל      
    K0004-ML0083, רזעה דויצ לכו רביירד  

 90,250.00   950.00    95.00 הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה 'חי   
      
,NROHT תרצות דל אראל םגד הרואת ףוג     08.80.0120
רזעה דויצ לכ ללוכו W81 דל תרונ ללוכ      

  3,250.00   250.00    13.00 הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה 'חי   
132,970.00 םהירזיבאו תורונמ ,הרואת יפוג 08.80 כ"הס  

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 

קובץ: 200   .../019 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     019 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש ו  ת ו ד ו ק נ  09.80 ק ר פ  ת ת       
      
ילבכ יזאפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.90.0010
EPLX תשוחנ יכילומ וא/ו YX2N תשוחנ      
מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ ,ר"ממ 5.1      
תרנצה ללוכ ,תולעתב םילבכב וא/ו ,רטוק      
תורקתב וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת םינקתומ      
ןגומ וא ,בלצ,ףוליח ,לופכ/דיחי רואמל ז"מ ןכו      
תרצות SUROHC םגד ןיירושמ וא םימ      
הדוקנ רובע ףסונ ךילומו ,ע"וש וא סיווג      
םלשומ לכה שרדנ םא םוריח תרואתל      

 35,000.00   140.00   250.00 .הניקת הלעפהל 'קנ   
      
יכילומ היושע תמלשומ רפמא 61 ת"ב תדוקנ     08.90.0030
    EPLX ילבכ וא RF/YX2N 5.2 ר"ממ  
וא/ו רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ      
עקש ןכו , ןורירמ רוניצ וא/ו תולעתב םילבכב      
סיווג תרצות METSYS םגד דיחי רפמא 61      
,םוינימולא/קיטסלפ תלעתב וא ט"הת ןקתומ      

  7,500.00   150.00    50.00 םלשומ לכה 'קנ   
      
הנזה( יפוס רזיבא אלל ךא ,ל"נכ ת"ב תדוקנ     08.90.0035

  2,940.00   140.00    21.00 )עקש בר תספוקל 'קנ   
      

    600.00    60.00    10.00 םימ ןגומ ת"ב רובע ת"ב תדוקנל תפסות 'קנ  08.90.0040
      

    100.00   100.00     1.00 EEC םגד ת"ב רובע ת"ב תדוקנל תפסות 'קנ  08.90.0050
      
לופכ רזיבא רובע ת"ב תדוקנל תפסות     08.90.0060

  1,200.00    60.00    20.00 ט"הע/ט"הת 'קנ   
      
םע הרקת לעמ ורוא חופמ/ןגזמל הנכה תדוקנ     08.90.0080
ר"ממ 5.2x3 םיכילומב 1N יפוס רזיבא      
- ןגזמל עקש ןכו ,ט"הת רטוק מ"מ 02 תרנצו      

  5,500.00   250.00    22.00 טלפמוק 'קנ   
      
5.2x3 םיכילומב לצופמ ןגזמל הנכה תדוקנ     08.90.0085
עקש ןכו ,ט"הת רטוק מ"מ 02 תרנצו ר"ממ      

    560.00   280.00     2.00 טלפמוק - ןגזמל 'קנ   
      
יבטוק וד ז"מ ללוכ ילמשח םימ דודל הדוקנ     08.90.0090
,סיווג תרצות METSYS םגד ןומיס תרונמו      
םילחשומ ר"ממ YX2N 5.2X3 לבכ ללוכ      
וא/ו ט"הת מ"מ 61 רטוק ףכירמ תרנצב      
תרנצב וא/ו תורקתב וא/ו ףוצירל תחתמ      
ילמשח רוביח ללוכ ,חיטה לע היולג ןורירמ      

    300.00   300.00     1.00 טלפמוק םלשומ לכה םימה דודל 'קנ   
      
5.2x5 םילבכב רורוא חופמל הנכה תדוקנ     08.90.0100
קספמ ןכו ,ט"הת רטוק מ"מ 52 תרנצו ר"ממ      

    900.00   450.00     2.00 טלפמוק - רפמא 52x3 טקפ םרז 'קנ   
      

 54,600.00 09.80.10 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../020 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     020 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 54,600.00 מהעברה      

      
      
)םינופלט/םיבשחמ( הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.0110
ךכוסמ לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ תרנצ היושע      
רדתב הדימעל TAC-7 )םידיג 61( תוגוז 8      
    ZHM 006 5-21344 יפל NID דעו הדוקנהמ  
לולכ( יפוס רזיבא אלל ,תרושקת ןוראל      

  4,480.00   280.00    16.00 )עקש בר תספוקב 'קנ   
      
)םינופלט/םיבשחמ( הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.0120
ךכוסמ לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ תרנצ היושע      
רדתב הדימעל TAC-7 )םידיג 8( תוגוז 8      
    ZHM 006 5-21344 יפל NID דעו הדוקנהמ  
לולכ( יפוס רזיבא אלל ,תרושקת ןוראל      

  6,160.00   280.00    22.00 )עקש בר תספוקב 'קנ   
      
הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.0125
תרנצ היושע ).ס.מ.ט/םינופלט/םיבשחמ(      
8( תוגוז 4 ךכוסמ לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ      
ZHM 006 רדתב הדימעל TAC-7 )םידיג      
ןוראל דעו הדוקנהמ NID 5-21344 יפל      
הנקתהל 54JR עקש םע םויס ,תרושקת      
ללוכו ,ינכטה טרפמב טרופמכ םגד רזיבאב      
םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק      
תופעתסהה תביתמ םיוקה ללוכ ל"נכ      

  2,800.00   280.00    10.00 הנכהה 'קנ דע תיזכרמה 'קנ   
      
ףכירמ רוניצ היושע היזיולטל הנכה תדוקנ     08.90.0130
עקש ,6GR ילאיסקאוק לבכ םע מ"מ 02      
סיווג תרצות METSYS םגד היזיולטל      
לכ  ,תופעתסה תואספוק ,ט"הת הנקתהל      
וקב וקלח ללוכ תופעתסהה תאספוקמ וקה      

    560.00   140.00     4.00 םלשומ לכה ,הקולחה 'קנ   
      
03 דע יבועב ןיוזמ ןוטב ריקב רבעמ חודיק     08.90.0140

    800.00   200.00     4.00 מ"ס 'חי   
      
יולג תבלושמ הזירכ תכרעמל הנכה תדוקנ     08.90.0150
מ"מ 02 םודא עבצ ףכירמ תרנצ היושע שא      
תואספוק ,הכישמ טוח םע מ"מ 52 וא      
ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה      
תלעת /תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה      

  2,000.00   100.00    20.00 הנכהה 'קנ דע תשר 'קנ   
      
,הצירפ יוליג( .מ.נ.מ תוכרעמל הנכה תדוקנ     08.90.0160
02 ףכירמ תרנצ היושע )....  ,הסחמ רוזא      
תופעתסה תואספוק ,הכישמ טוח םע מ"מ      
םיוקה ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו      
תשר תלעת /תיזכרמה תופעתסהה תביתמ      

  2,200.00   110.00    20.00 הנכהה 'קנ דע 'קנ   
      

 73,600.00 09.80.10 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../021 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     021 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 73,600.00 מהעברה      

      
      
תרנצ היושע ןשע/שא יוליגל הנכה תדוקנ     08.90.0170
0.1 ךתחב ידיג 4 ךילומ םע מ"מ 02 ףכירמ      
,0221 י"תל םאתהב ךילומל ר"ממ      
רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוקמ      
תביתמ םיוקה ללוכ ל"נכ םינקתומ      

 12,350.00   130.00    95.00 הנכהה 'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה 'קנ   
      
למשחה תוחולל תיפרגומרת הקירס עוציב     08.90.0180
ינכטה טרפמב טרופמה יפל .ח"וד תנכהו      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק טלפמוק - דחוימה  
      
הסינכב םילבכ רבעמ םוטיאל TCM תדיחי     08.90.0270
ידי לע תרשואמ ,םינגומ םיבחרמו םיטלקמל      
הדלפ רוניצ תללוכ הדיחיה .ףרועה דוקיפ      
תכרעמ תוברל ןוטבב קוצי 3" רטוקב ירוקמ      
םאתהב םימטא יולימו לוגע חדקל המיטא      
תקוושמ תכרעמה ,םירדוחה םילבכה רטוקל      
וא "6991 תויגולונכט ןורשה ימ" תרבח י"ע      

    760.00   380.00     2.00 ע"ש 'חי   
 87,310.00 תונושו תודוקנ 09.80 כ"הס  

      
ת ר ו ש ק ת  ת ו נ ו ר א  19.80 ק ר פ  ת ת       
      
םילבכה תסירפל קתנתמ גוסמ הנורק קולב     08.91.0010

    350.00    50.00     7.00 םילבכה תסירפ ללוכ ,םייגוז ברה 'חי   
      

     50.00    50.00     1.00 הנורוק יקולב 01-ל היטבמא 'חי  08.91.0020
      
PTU תואובמ 05 לנפ תנקתהו הקפסא     08.91.0030
    54JR דע גוז 001 לבכ ללוכ גויח יווק רובע  
הסירפו היטבמא ,הנורק יספ ללוכ רטמ 02      
לעמ החולש / 'גת טולישו הנורק יקולב ג"ע      

  2,200.00 1,100.00     2.00 לנפב האובמ לכ 'חי   
      
הבוגב דויצ תנקתהל 91" תרושקת ד"סמ     08.91.0055
    U44 תירוחא חפ/הפוקש תיזח תלד ,ללוכ  
תקופתב םיררוואמ ינש ,לוענמ המוטא      
    54MFC  הנקתה תוליסמ ללוכ דחא לכ  
ספ חי  2 91" לדוגב דויצל ינמרג ץיפק ימואל      
םוקדיל תרצות  עובק ףדמ חי2  , 6 חכ יעקש      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ע"ווש וא 01674 ט"קמ   
      
5X4 לדוגב טורח CVP יושע טוליש תנכה     08.91.0060

    100.00    10.00    10.00 תרושקת ןורא ןומיסל מ"ס 'חי   
      
U1 הבוגב רושיג ילבכ רבעמל חוור ספ     08.91.0070

    300.00    30.00    10.00 רעיש יספ ןגומ ץירח ללוכה 'חי   
      
      

  6,000.00 19.80.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../022 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     022 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,000.00 מהעברה      

      
      
דעוימה למשח יעקש ספ תנקתהו הקפסא     08.91.0080
יעקש 6 לולכי ספה .91" תרגסמב הנקתהל      
ת"מאמ גתמ ללוכ "םיילארשי" ןקתו גוסמ חכ      
    A61 גוסמ G זראמ היהי ספל .ןומיס תירונו  
ךרואב לדנפ לבכ ללוכ .ןקת ות אשיו תכתמ      
גוסמ ילמשח עקת והצקבו 'מ 51 דע      

     70.00    70.00     1.00 CEE16A 'חי   
      

    400.00    40.00    10.00 ץרוחמ עובק ףדמ 'חי  08.91.0090
      
הכרעה . תרושקת ןוראל הקראה תכרע     08.91.0100
8 תוחפל ללוכה ,ידועי םירוביח ספ לולכת      
61 הקראה לבכמ רוביח תומצו םירוביח יגרב      
םידויצה לכו ןוראה ירזיבא לכל ,שימג ר"ממ      
ספמ בכוכ תרוצתב עצובי רוביחה .וב      

    110.00   110.00     1.00 דויצל םירוביחה 'חי   
      
דע ךרואב JR/54-JR-54 ךכוסמ בותינ לבכ     08.91.0110
ןמוסמ taC-6 -ב הדימעל הכמסה לעב  'מ 3      

  1,750.00    25.00    70.00 תווצק 2ב 'חי   
      
,הכרדה ,הלבק תוקידב ,דועית ,ןונכת ,םואית     08.91.0120
י"פע האלמ הלעפהל שרדנה לכו ,העמטה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק ינכטה טרפמב טרופמה  
      
הצקל הצקמ תרושקת עקש תוניקת תקידב     08.91.0130
םיאתמ KULF ןוגכ ידועיי רישכמ י"ע      
תריסמ ללוכ ,A6TAC קדבנה טרדנטסל      

    420.00     6.00    70.00 הקידבה תואצות לש טרופמ טלפ ץבוק 'חי   
      
,PTS ךוכיס ללוכ ,a6-taC ,91" בותינ חול     08.91.3040
ות םע ,JR-54 םיעקש 42 ספדומ לגעמ םע      
ללוכ ,היולת יתלב תינוציח הדבעמ לש ןקת      
,טוויחו הנקתה ללוכו םילבכה תרישקל רודיס      

  1,800.00   600.00     3.00 רופא וא רוחש עבצ 'חי   
 11,550.00 תרושקת תונורא 19.80 כ"הס  
302,254.00 ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../023 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     023 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.90 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      

תורעה 00.90 כ"הס            
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
תובכש יתשב םיירושמ םיחטש לע םינפ חיט     09.01.0005
הקפסא ללוכ ריחמה םינוויכ ינשב לגרס      
4.2 הבוגב ןבלוגמ הדלפ תשר ינתיווז תנקתהו      

 42,000.00    70.00   600.00 . )ינמרג םגד( 'מ ר"מ   
      
תחתמ( םיבוטר םירדחב יטנמצ חיט תצברה     09.01.0090

    450.00    15.00    30.00 ) הקימרק יופיחל ר"מ   
      
יבועב ,לק טגרגא סיסב לע ד"ממל לק חיט     09.01.0095
תוברל "ריקומרת"  תרצות ,מ"מ  02:01      

  3,375.00    75.00    45.00 רפושמ רגב טכילשו תשר ,לק חיט ,הצברה ר"מ   
 45,825.00 םינפ חיט 10.90 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה ,םיירושימ םיחטש לע קלח ץוח חיט     09.02.0010
ןכומ רוחש רמגו תרשיימ הבכש ,הנותחת      
סקטניק תבכש וא/ו ינועבצ טכילש תבכשל      
הקפסא ללוכ ריחמה , ) דרפנב םלושמ(      
תפוקת לכל ינקת םוגיפ לש קוריפו הנקתה,      
םימוגיפ הנוב רושיא איצמהל הבוח , עוציבה      

 21,250.00    85.00   250.00 . ןידכ ךמסומ ר"מ   
      
ץוח תוריק יופיחל תחתמ יטנמצ חיט תצברה     09.02.0020

  7,350.00    21.00   350.00 . ןבאב ןיינבה ר"מ   
      
רובע  םינושה חיטה יפיעסל ריחמ תפסות     09.02.0070
לש "הגו" תמגודכ  תילרנימ  תינועבצ  הטכילש      
י"ע רחביש ןווג לכב ע"ש וא "טל רינ"      

 15,000.00    60.00   250.00 .לכירדאה ר"מ   
 43,600.00 ץוח חיט 20.90 כ"הס  
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קובץ: 200   .../024 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     024 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י י נ ב  ת ו ת י ז ח  י ו פ י ח  30.90 ק ר פ  ת ת       
      
ןלוצרופ טינרג יחירא י"ע ןיינב תותיזח יופיח     09.03.0010
gniddalC תכרעמ יפל מ"ס 08/5.04 תודימב      
    Double Ventilated Extruded Porcelain  
    KETNORF מ"עב שרח בקעי תכרעמה ןאובי  
לוכה םיחתפ יפשחב לופיט ללוכ ריחמה      
, תוינכתל םאתהבו עוציב יטרפב טרופמכ      
לולכ היצקורטסנוק תכרעמ לע שבי יופיח      
,םיקיזמ ,שאל םידימע ויהי תוחולה ,ריחמב      
ריפס קבדב עקרה ריקל הקבדהב ונקתויו םימ      
ץעוי תויחנה יפל וא .צ.א תרבח לש 307      
.רמוחה קפס תויחנהל םאתהבו הרבחה םעטמ      
6005  ו  W 003 ( םינווג ינשב היהי עוציבה      
םוכיסל אל   680.00   450.00 -ST) ר"מ   
      
תוריק יבג ינוציח ימרת דודיב תוחול תכרעמ     09.03.0020
04 'תפצקומ תיכוכז' תוחולקולב וא ןוטב תריצי      
תקפוסמה (  LAESNI תכרעמ תמגודכ מ"מ      
םוכיסל אל   100.00   450.00 .  ךרע הווש וא )קוויש .צ.א ידי לע ר"מ   
      
יתבכש תלת ןוילע גניפוק תנקתהו הקפסא      09.03.0030
םוכיסל אל   140.00   150.00 טרפ יפל ףפוקמ חפמ רטמ   

ןיינב תותיזח יופיח 30.90 כ"הס            
      
ג נ י פ ו ט ו צ ר ט ב  ת ו ר י ק י ו פ י ח  40.90 ק ר פ  ת ת       
      
יפל גניפוטוצרט תכרעמ י"ע תוריק יופיח     09.04.0010

  6,000.00   100.00    60.00 ןרצי טוריפ ר"מ   
  6,000.00 גניפוטוצרטב תוריקיופיח 40.90 כ"הס  
 95,425.00 חיט תודובע 90 כ"הס  

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.01 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      
      
      
      
      
      
      
      

00.01.10 קרפ תתב הרבעהל          
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../025 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     025 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תוכאלמהו םירמוחה לכ תא ללוכ ריחמה      
, תוברל ףוצירה תדובע עוצבב םיכורכה      
המאתה ,ןוסכלאב ףוציר,םהינימל םיכותיח      
תוריק יופיחלו תופצרל תילירקא הבור,תוניפל      
לכירדאה תריחבל ןווג "ריקומרת " תמגוד      
הפצרב םינוש םירזיבאלו םיפוקשמל המאתה      
םלשומ עוציבל דע לכה ,תוריקבו      
      
ןכו,י"ת יפ לע שרדנה לכב דומעל םיחיראה לע      
תודסומל שרדנכ הקיחשל תודימע ילעב תויהל      
י"ת יפ לע שרדנכ הקלחהב תודימעו ,רוביצ      

תורעה 00.01 כ"הס            
      
/ה ק י מ ר ק  י ח י ר א  ף ו צ י ר  20.01 ק ר פ  ת ת       
ש י ש  ,"ן ל צ ר ו פ  ט י נ ר ג "      
      
דגנ ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא ףוציר     10.02.0030
עצמ לע ,R-11 הקלחה םדקמ SA  הקלחה      
וא מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב ,בצוימ      
לכב ר"מ/ח"ש 07 דוסי ריחמב מ"ס 33/33      

  5,060.00   220.00    23.00 םיבוטרה םירוזאה ר"מ   
  5,060.00 שיש ,"ןלצרופ טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 20.01 כ"הס  

      
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  30.01 ק ר פ  ת ת       
      
תוריק ג"ע ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא יופיח     10.03.0015
ירדח , תונורדסמו םיתוריש ירדח םינפ      
מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב, תוגרדמ      
06 דוסי ריחמב מ"ס 02/05 וא מ"ס 33/33 וא      
תוניפ תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה ר"מ/ח"ש      
SISENEG םגד םוינימולא תויושע הקימרק      
"זידונא " יעבט םוינימולא ןווג  עבורמ/ינבלמ      
שגפמב תיקפואו םיחיראה ןיב יכנאה שגפמב      
עוציב ללוכ ריחמה. הקימרקל חיטה ןיב      
לכירדאה תריחב יפל םינוש םינווגב םיחירא      
ינשב תרשוימ חיט תבכש ללוכ ריחמה.      
אלו ריחמב הלולכ ל"נה הבכשה , םינוויכה      
הבור עוציב ללוכ ריחמה. דרפנב בשוחת      

 20,580.00   210.00    98.00 .לכירדאה תריחבל ןווג תילירקא ר"מ   
 20,580.00 תוריק יופיח 30.01 כ"הס  
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קובץ: 200   .../026 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     026 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ג נ י פ ו ט ו צ ר ט  40.01 ק ר פ  ת ת       
      
)דרפנב תמלושמ ( תקלחומ ןוטב תפצר יופיח     10.04.0010
תבכשמ םשוימה גניפוטוצרט תכרעמ י"ע      
קפס קירבמ/טמ רליס תבכשו וצרטורקימ      
דע לוכה ,ע"ש וא ןוטב ןוטב תרבח עצבמו      

 44,550.00    90.00   495.00 םלשומ עוציב ר"מ   
 44,550.00 גניפוטוצרט 40.01 כ"הס  

      
ה י צ נ י מ י ל  ט ק ר פ  60.01 ק ר פ  ת ת       
      
,)enobgnirreH( ןובגנירה וא ןובשיפ טקרפ     10.06.0010

 28,750.00   250.00   115.00 גדה תרדא הארמב ר"מ   
 28,750.00 היצנימיל טקרפ 60.01 כ"הס  
 98,940.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
,ח י ט  ל ע  ה ע י ב צ ו  ד ו י ס  10.11 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג ו  ם י ק ו ל ב  ן ו ט ב       
      
םינפ חיט לע )טסלפורינ/ןיזלומא( יטסלפ עבצ     11.01.0010
"ליפרובמט" דוסי תבכש  תוברל ,אלמ יוסיכל      
ףיעס דחוימה טרפמל םאתהב )תוריקו תורקת(      

 17,600.00    22.00   800.00 .םלשומ עוציבל דע לכה ,50.11 ר"מ   
 17,600.00 סבגו םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 כ"הס  
 17,600.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו נ ו ל ח  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0020
, מ"ס 051/002 תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק      
תמישר יפל לכה ,לכירדאה תריחבל ןווג      

  6,000.00 3,000.00     2.00 20-א םוינימולא 'חי   
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0040
, מ"ס 001/001 תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק       
תמישר יפל לכה ,לכירדאה תריחבל ןווג       

  1,350.00 1,350.00     1.00 01-א םוינימולא 'חי   
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0070
, מ"ס 051/081 תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק       
תמישר יפל לכה ,לכירדאה תריחבל ןווג       

  4,800.00 2,400.00     2.00 41-א םוינימולא 'חי   
      
      
      
      

 12,150.00 10.21.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../027 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     027 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 12,150.00 מהעברה      

      
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0080
, מ"ס 051/522 תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק       
תמישר יפל לכה ,לכירדאה תריחבל ןווג       

  3,100.00 3,100.00     1.00 51-א םוינימולא 'חי   
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0090
, מ"ס 051/562 תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק       
תמישר יפל לכה ,לכירדאה תריחבל ןווג       

  4,400.00 4,400.00     1.00 61-א םוינימולא 'חי   
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0100
, מ"ס 051/001 תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק       
תמישר יפל לכה ,לכירדאה תריחבל ןווג       

  3,400.00 1,700.00     2.00 71-א םוינימולא 'חי   
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0110
, מ"ס 051/024 תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק       
תמישר יפל לכה ,לכירדאה תריחבל ןווג       

  7,300.00 7,300.00     1.00 81-א םוינימולא 'חי   
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0120
, מ"ס 051/593 תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק       
תמישר יפל לכה ,לכירדאה תריחבל ןווג       

  6,800.00 6,800.00     1.00 91-א םוינימולא 'חי   
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0130
, מ"ס 051/005 תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק       
תמישר יפל לכה ,לכירדאה תריחבל ןווג      

  8,600.00 8,600.00     1.00 02-א םוינימולא 'חי   
 45,750.00 םוינימולא תונולח 10.21 כ"הס  

      
ת ו נ י ר ט ו  20.21 ק ר פ  ת ת       
      
וא 0094 לילק תמגודכ הסינכ תנירטו     12.02.0010
הב תבלושמ מ"ס 052/042 תודימב ע"וש      
ןווג, מ"ס 052/001 תודימב תיריצ החיתפ תלד      
א טירפ יפל לכה ,לכירדאה תריחב יפל      

 11,400.00 1,900.00     6.00 .םוינימולאה תמישרב-50 ר"מ   
      
וא 0094 לילק תמגודכ ל"נכ הסינכ תנירטו     12.02.0020
הב תבלושמ מ"ס 052/525 תודימב ע"וש      
ןווג, מ"ס 052/001 תודימב תיריצ החיתפ תלד      
א טירפ יפל לכה ,לכירדאה תריחב יפל      

 26,325.00 1,950.00    13.50 .םוינימולאה תמישרב-60 ר"מ   
      
      
      
      
      

 37,725.00 20.21.10 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../028 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     028 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 37,725.00 מהעברה      

      
      
ע"וש וא 0094 לילק תמגודכ העובק הנירטו     12.02.0030
)C+B  םיקלח (  מ"ס062/06-561  תודימב      
א טירפ יפל לכה ,לכירדאה תריחב יפל ןווג,      

  9,000.00 1,800.00     5.00 .םוינימולאה תמישרב-70 ר"מ   
      
ע"וש וא 0094 לילק תמגודכ העובק הנירטו     12.02.0040
תונולח בולישב  מ"ס081/027  תודימב      
טירפ יפל לכה ,לכירדאה תריחב יפל ןווג, פיק      

 24,700.00 1,900.00    13.00 .םוינימולאה תמישרב-80 א ר"מ   
      
"סואהואב" 0065 לילק תמגודכ הסינכ תנירטו     12.02.0060
תלד הב תבלושמ מ"ס 062/044 תודימב      
יפל ןווג, מ"ס 062/09 תודימב תיריצ החיתפ      
92-א טירפ יפל לכה ,לכירדאה תריחב      

 23,000.00 2,000.00    11.50 .םוינימולאה תמישרב ר"מ   
      
"סואהואב" 0065 לילק תמגודכ העובק תנירטו     12.02.0070
תריחב יפל ןווג  מ"ס 062/582 תודימב      
תמישרב 03-א טירפ יפל לכה ,לכירדאה      

 15,000.00 2,000.00     7.50 .םוינימולאה ר"מ   
      
"סואהואב" 0065 לילק תמגודכ הסינכ תנירטו     12.02.0080
הב תבלושמ ) תיתניפ( מ"ס 062/008 תודימב      
ןווג, מ"ס 062/09 תודימב תיריצ החיתפ תלד      
23-א טירפ יפל לכה ,לכירדאה תריחב יפל      

 45,760.00 2,200.00    20.80 .םוינימולאה תמישרב ר"מ   
155,185.00 תונירטו 20.21 כ"הס  

      
פ י ק  ו א  ם י ע ו ב ק  ת ו נ ו ל ח  30.21 ק ר פ  ת ת       
      
וא 0054 לילק תמגודכ עובצ/ןגלואמ פיק ןולח     12.03.0030
תריחבל ןווג ,מ"ס 06/001 תודימב,ע"וש      
טירפ יפל לכה עובק קלח תוברל ,לכירדאה      

  1,300.00 1,300.00     1.00 םוינימולאה תמישרב  32-א 'חי   
      
וא 0054 לילק תמגודכ עובצ/ןגלואמ פיק ןולח     12.03.0040
תריחבל ןווג ,מ"ס 06/56 תודימב,ע"וש      
טירפ יפל לכה עובק קלח תוברל ,לכירדאה      

  2,500.00 1,250.00     2.00 םוינימולאה תמישרב  42-א 'חי   
      
וא 0054 לילק תמגודכ עובצ/ןגלואמ פיק ןולח     12.03.0050
תריחבל ןווג ,מ"ס 06/06 תודימב,ע"וש      
טירפ יפל לכה עובק קלח תוברל ,לכירדאה      

  1,200.00 1,200.00     1.00 םוינימולאה תמישרב  52-א 'חי   
  5,000.00 פיק וא םיעובק תונולח 30.21 כ"הס  

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../029 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     029 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ת ל ד  70.21 ק ר פ  ת ת       
      
לילק תמגוד עובק קלח םע תיפנכ וד  תלד     12.07.0010
, מ"ס 062/032 תודימב , ע"ש וא 0094      
דועו מ"ס 062/061 תודימב תיפנכ וד תלד      
לוענמו תוידי תוברל  מ"ס 062/07 עובק קלח      
לקשמל םימיאתמ םינוילע ןמש יריזחמ, רפרפ      
םוינימולא תמישר יפל ,הלהב תידי ללוכ תלדה      

  9,300.00 9,300.00     1.00 13-א 'חי   
      
0065 לילק תמגוד ) יצחו ףנכ ( תיפנכ וד  תלד     12.07.0030
תידי ,  מ"ס 012/061 תודימב "סואהואב"      
ןמש יריזחמ, םיפנכה יתשל תיתוכיא הזיחא      
תידי ללוכ תלדה לקשמל םימיאתמ םינוילע      

  5,800.00 5,800.00     1.00 82-א םוינימולא תמישר יפל ,הלהב 'חי   
      
, ע"ש וא 0094 לילק תמגוד תיפנכ וד  תלד     12.07.0040
לוענמו תוידי תוברל   , מ"ס 062/002 תודימב      
לקשמל םימיאתמ םינוילע ןמש יריזחמ, רפרפ      
םוינימולא תמישר יפל ,הלהב תידי ללוכ תלדה      

  9,800.00 9,800.00     1.00 A קלח 70-א 'חי   
 24,900.00 םוינימולא תותלד 70.21 כ"הס  

      
ה י י ב ר ש מ  80.21 ק ר פ  ת ת       
      
טנמצ-רבייפ היושע היברשמ תנקתהו הקפסא     12.08.0010
הדלפתרגסמ ךותב ןקתומ רזיל דבועמ      
תנכה ללוכ ,חתפל קזוחמ SHR ליפורפמ      

 15,000.00   500.00    30.00 היצקורטסנוק ןונכתו DS תינכת ר"מ   
 15,000.00 הייברשמ 80.21 כ"הס  
245,835.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  

      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ח ו ל ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
תיבמ ןיטרוורט ןבא תוחולב תוריק יופיח     14.01.0010
ןוטב תקיצי תוברל , ע"ש וא ןוטס דלוג םלזור'ג      
םיחודיק 4 תללוכ הדובעה ,םייקה ריקה לא      
תשר לא "הטסורינ" טוחב רוביח ,ןבא לכב      

175,000.00   500.00   350.00 ר"מ/ח"ש 051 ןבאל דוסי ריחמ ,ןבאה ירוחאמ ר"מ   
      
תנוולוגמ הדלפ תשר רובע ריחמ תפסות     14.01.0020

 10,080.00 5,600.00     1.80 הנוגיע תוברל ,מ"ס 01/01 לכ מ"מ 8.4 רטוקב ןוט   
      
תוחול ןוגיעל מ"מ 7/56/56 תודימב ןתיוז     14.01.0030

 10,000.00   125.00    80.00 םילביד םע קוזיח תוברל ,יופיח רטמ   
195,080.00 ןבא תוחולב תוריק יופיח 10.41 כ"הס  
195,080.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 

קובץ: 200   .../030 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     030 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה צ ע ו מ  ף ג א  א "מ  51 ק ר פ       
      
FRV ר י ו א  ג ו ז י מ  ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
יאלג תנקתה םאתל עצבמה ןלבקה תוירחאב      
תקיפסש 'חיל הרזחו הקפסא תולעתב ןשע      
. ללוכ ד"למר 0002 לע תולוע םהלש ריוואה      
      
עוציב + ןונכת םינקתה ןוכמ רושיא תאצמה      
יפל םינקתה ןוכמ י"ע ריוואה גוזימ תכרעמל      
ןלבקה ןובשח לע . 1 קלח 1001 י"ת      
      
ץוח ריוא הבעמ תנקתהו הקפסא     15.01.0010
    YREVOCER TAEH-FRV תרבח תמגודכ  
    GL , 5 םגדTEL-085-MURA  , גג לע חנומ  
+ תוצרוחמ תוימוג ללוכ ףצ סיסב לע הנבמה      
רורוואמ ריוא תקירזל תיתשק חפ תלעת      
H/UTB רורק רקופת ,  הדיצל הבעמה      
גגה לע 'חי תבצהו הפנה תוברל , 002455      
ילמשח טוויח , לזונ/זג תרנצל רוביח ללוכ      

 80,000.00 80,000.00     1.00 'פמוק . המלש הלעפהו  
      
ץחל רתסנ יתרקת דייאמ 'חי תנקתהו הקפסא     15.01.0020
CITATS HGIH - TCUD ( הובג יטטס      
    DELAECNOC GNILEC ( תרבח תרצות  
    GL 4 םגד , מ"עוש ואA8BG67UNRA  ,  
תוברל ,  0467H/UTB-0 רורק תקופת      
תנקתהו הקפסאו הרקתל היילת 'חיה תפנה      
הקפסא תלעתל רוביחב ינושמש שימג      
, לזונ /זג תרנצל רוביח , הרזחה תלעתו      
םואית , םירחא י"ע הנכוהש זוקינ 'קנל רוביח      
, הרזחו הקפסא תולעתב ןשע יאלג תנקתה      

 18,000.00 9,000.00     2.00 'פמוק . טלפמוק הלעפהו יתרושקתו ילמשח טוויח  
      
ץחל רתסנ יתרקת דייאמ 'חי תנקתהו הקפסא     15.01.0030
CITATS HGIH - TCUD ( הובג יטטס      
    DELAECNOC GNILEC ( תרבח תרצות  
    GL 4 םגד , מ"עוש ואARBG24UNRA , ,  
תוברל ,  H/UTB-00024 רורק תקופת      
תנקתהו הקפסאו הרקתל היילת 'חיה תפנה      
הקפסא תלעתל רוביחב ינושמש שימג      
, לזונ /זג תרנצל רוביח , הרזחה תלעתו      
םואית , םירחא י"ע הנכוהש זוקינ 'קנל רוביח      
, הרזחו הקפסא תולעתב ןשע יאלג תנקתה      

 23,400.00 7,800.00     3.00 'פמוק . טלפמוק הלעפהו יתרושקתו ילמשח טוויח  
      
      
      
      
      
      
      

121,400.00 10.51.10 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../031 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     031 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
121,400.00 מהעברה      

      
      
תימינפ ריווא גוזימ 'חי תנקתהו הקפסא     15.01.0040
4 "הטסק" םגד FRV תכרעמל המיאתמ      
וא GL תרצות מ"ס 06/06 תודימ םינוויכ      
, ש"יטב 0057 תילאמינמ הקופת , מ"עוש      
הנקתה תוברל , תימינפ זוקינ תבאשמ ללוכ      
, ילמשח טוויח , זוקינ , לזונ/זג תרנצל רוביח      

  5,600.00 2,800.00     2.00 . המלש הלעפה דע לכה , הלעפה טטסומרט 'חי   
      
תימינפ ריווא גוזימ 'חי תנקתהו הקפסא     15.01.0050
4 "הטסק" םגד FRV תכרעמל המיאתמ      
וא GL תרצות מ"ס 06/06 תודימ םינוויכ      
, ש"יטב 0069 תילאמינמ הקופת , מ"עוש      
הנקתה תוברל , תימינפ זוקינ תבאשמ ללוכ      
, ילמשח טוויח , זוקינ , לזונ/זג תרנצל רוביח      

 16,000.00 3,200.00     5.00 . המלש הלעפה דע לכה , הלעפה טטסומרט 'חי   
      
תימינפ ריווא גוזימ 'חי תנקתהו הקפסא     15.01.0060
4 "הטסק" םגד FRV תכרעמל המיאתמ      
וא GL תרצות מ"ס 06/06 תודימ םינוויכ      
, ש"יטב 00321 תילאמינמ הקופת , מ"עוש      
הנקתה תוברל , תימינפ זוקינ תבאשמ ללוכ      
, ילמשח טוויח , זוקינ , לזונ/זג תרנצל רוביח      

 10,500.00 3,500.00     3.00 . המלש הלעפה דע לכה , הלעפה טטסומרט 'חי   
      
תימינפ ריווא גוזימ 'חי תנקתהו הקפסא     15.01.0070
4 "הטסק" םגד FRV תכרעמל המיאתמ      
וא GL תרצות מ"ס 06/06 תודימ םינוויכ      
, ש"יטב 00451 תילאמינמ הקופת , מ"עוש      
הנקתה תוברל , תימינפ זוקינ תבאשמ ללוכ      
, ילמשח טוויח , זוקינ , לזונ/זג תרנצל רוביח      

 32,000.00 4,000.00     8.00 . המלש הלעפה דע לכה , הלעפה טטסומרט 'חי   
      
תימינפ ריווא גוזימ 'חי תנקתהו הקפסא     15.01.0080
4 "הטסק" םגד FRV תכרעמל המיאתמ      
וא GL תרצות מ"ס 06/06 תודימ םינוויכ      
, ש"יטב 00502 תילאמינמ הקופת , מ"עוש      
הנקתה תוברל , תימינפ זוקינ תבאשמ ללוכ      
, ילמשח טוויח , זוקינ , לזונ/זג תרנצל רוביח      

  5,000.00 5,000.00     1.00 . המלש הלעפה דע לכה , הלעפה טטסומרט 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

190,500.00 10.51.10 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../032 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     032 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
190,500.00 מהעברה      

      
      
001% חצ ריואב לופיט 'חי תנקתהו הקפסא     15.01.0090
יאנתל תמאתומ מ"עוש וא GL תרבח תרצות      
חצ ריוא סירת ללוכ הנבמה גג לע תחנומ ץוח      
, FRV תכרעמ 'חי , םיקרח דגנ תשרו ידיצ      
רורק תקופת , הובג יטטס ץחל      
    H/UTB-00067, דודיב לופכ ןפוד םע 'חי  
ןגמו םימאתומ םומיח יפוג ללוכ , 2" לופכ      
הרקתל היילת 'חיה תפנה תוברל , הפירש      
רוביחב ינושמש שימג תנקתהו הקפסאו      
רוביח , הרזחה תלעתו הקפסא תלעתל      
הנכוהש זוקינ 'קנל רוביח , לזונ /זג תרנצל      
יתרושקתו ילמשח טוויח , םירחא י"ע      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק . טלפמוק הלעפהו  
      
,  ד"ממה ריקב לזונ/זג תרנצ רבעמ עוציב     15.01.0100
תרנצ רבעמל א"גה טרפ יפל TCM תמיטא      

  1,150.00 1,150.00     1.00 'פמוק ד"ממב זג  
      
תכרעמל לזונ/זג תרנצ לגעמ תנקתהו הקפסא     15.01.0110
    YREVOCER-TAEH-FRV םינוש םירטקב  
, 8/5" , 2/1" , 4/1"( )ןרציה תוארוה יפל(      
, תרנצל דודיב ללוכ ) ..וכו 8/11" , 4/3"      
, ןרציה תוארוהו ןקנח י"ע תומחלהב רוביח      
, םינפ תודיחילו היבג ץחל , Y ירבחמ      
םיקלחמ , םידייאמל תואיצי תויופעתסה      
..וכו םייט תותשק זג תרנצ תכרעמל םירזיבא      
לגעמל 'פמוק הז ףיעס . תודיחי ןיב םילבכ ,      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק . גוזימה  
      
רקב יזכרמ הלעפה חול תנקתהו הקפסא     15.01.0120
, תודיחי 821 ל דע ריוואה גוזימה תכרעמל      
..וכו 'פמט , תולעפה , תולקת לע חוויד תוברל      
חול ןיב תרושקת / תילמשח היצלטסניא תוברל      

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק . תודיחיל  
      
יוסיכל ןבלוגמ חפ תולעת תנקתהו הקפסא     15.01.0130

  1,200.00   120.00    10.00 . גגה לע לזונ/זג תרנצ ר"מ   
236,350.00 FRV ריוא גוזימ דויצ 10.51 כ"הס  

      
ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
יחתפ עוציב םאתל עוציבה ןלבק לע : הרעה      
תורוקב דלשה ןלבק י"ע תולעתל םירבעמ      
. ותוירחא לעו דלשה עוציבו תוקיציה ןמזב      
      
      
      
      
      

20.51.10 קרפ תתב הרבעהל          
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../033 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     033 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רמוחה תנקתהו הקפסאל םיסחיתמ םיפיעסה      
פ"ע םינקתה ןוכמ רושיא איצמהל ןלבקה לע        
םאתהב(. עוציב / ןונכת 1  קלח 1001 י"ת      
. ) 010.1.51 ףיעסל      
      
תונוולגמ חפ תולעת תנקתהו הקפסא     15.02.0010
, ןוקיליס םטא , מ"מ 08.0 חפ יבוע תוינבלמ      
םידמל תותשק םיקוזיח םיתסוו תוילת ללוכ      
ללוכ ריוא ירזפמל רוביח ללוכ ...'כו םירבעמ      
ןכ תינכות פ"ע ריוא ירזפמל חפמ םימאתמ      
חפמ םיילוגע/םיינבלמ/ יסירתל םימאתמ      

  5,750.00   115.00    50.00 . תמלשומ הנקתהל דע טלפמוק לכה , דדובמ ר"מ   
      
1 יבוע תונוולגמ חפ תולעת תנקתהו הקפסא     15.02.0020
יפל ןווגב העיבצ ללוכ  לקיריפס תולוגע מ"מ      

 45,000.00   300.00   150.00 .ןוקליס תמיטא הילת ללוכ לכירדא תריחב ר"מ   
      
ר"מל ג"ק 42 תופיפצ 1" יבוע יטסוקא דודיב     15.02.0030
תולעתל . מ"עוש וא םוקוזיא תרצות ,      

  9,900.00    55.00   180.00 . ל"נה תולוגעו תוינבלמ ר"מ   
      

    900.00 1,500.00     0.60 . ןנסמ ללוכ  םוינמלאמ רזוח ריוא סירת ר"מ  15.02.0040
      
מ"ס 52 רטוק לוגע יתרקת ריוא רזפמ     15.02.0050

  5,500.00   550.00    10.00 . לכירדא פ"ע לאר עבצ +  תסוו + םוינמלאמ 'חי   
      
מ"ס 03 רטוק לוגע יתרקת ריוא רזפמ     15.02.0060

  6,800.00   680.00    10.00 . לכירדא פ"ע לאר עבצ +  תסוו + םוינמלאמ 'חי   
      
מ"ס 51 רטוק לוגע יתרקת ריוא רזפמ     15.02.0070

    440.00   220.00     2.00 . לכירדא פ"ע לאר עבצ +  תסוו + םוינמלאמ 'חי   
      
ירושרש רוניצ תנקתהו הקפסא     15.02.0080
6" רטוק שא ןיסח דדובמ םוינמלא/םונמלא      

     75.00    75.00     1.00 . םיתורישמ הקיניל רטמ   
      
6" רטוק הקיני סירת תנקתהו הקפסא     15.02.0090

  2,000.00   200.00    10.00 . םוינמלאמ 'חי   
 76,365.00 ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 כ"הס  

      
ר ו ר ו ו א  ם י ח ו פ מ  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
1001 י"ת ות ילעב ויהי םיחופמה לכ : הרעה      
      
      
      
      
      
      

30.51.10 קרפ תתב הרבעהל          
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../034 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     034 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ותקיפס הלעת םגד חופמ הנקתהו הקפסא     15.03.0015
הרקת ללחב הנקתה ללוכ ,  ד"למר 054      
תנקתה ילמשח טוויח חפ תולעתל רוביח      
תנקתהו הקפסא , רמייט + הלעפה ןצחל      
םיקרח דגנ תשר + מ"ס 04/52 רזוחלא סירת      

  1,500.00 1,500.00     1.00 . טלפמוק לכה , 'חי   
      
הקיניל ילגופירטניצ חופמ הנקתהו הקפסא     15.03.0020
לפמ , ד"למר 009 ריוא תקיפס םיתורישמ      
לע הדמעה , גגה לע הפנה ללוכ , 57.0" ץחל      
רוביח , תוצרוחמ תוימוג ללוכ ףצ ןוטב סיסב      
עבוק , םיינקת םישימג ללוכ חפ תולעתל      

  3,000.00 3,000.00     1.00 . םיקרח דגנ תשר + הטילפל ריוא 'חי   
  4,500.00 רורווא םיחופמ 30.51 כ"הס  

      
ת ר ו ש ק ת  ר ד ח  ג ו ז י מ  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
רוטרוניא יליע לצופמ ןגזמ תנקתהו הקפסא     15.04.0010
מ"עוש וא GL תרצות , תרושקת רדח רורקל      
0069 רורקה תקופת  ,  RETREVNI םגד ,      
    H/UTB ,דויצה לש המלש הנקתה תוברל ,  
, תודיחי ןיב םילבכ טוויח , למשחל רוביח      
הקפסא לזונ/זגה תרנצו זוקינה רוביח      
לש ךרואל םימיאתמ לזונ / זג תרנצ תנקתהו      
קורי זג יולימ םוקאוו עוציב ,  א"מ 02      
, טלש םע הלעפה תיחול , ךרוצהתדימב      
תלעפה ןונגנמ תוברל , טלפמוק , הלעפה      
לכ םינגזמה ינש ןיב הלעפה תולועפ תפלחה      
/ רדחב 'פמט תיילע תארתהו , תועש 21      
, תיב בא / להנמ וא יוליג תזכרל הלקת      

  8,400.00 4,200.00     2.00 . טלפמוק הלעפה 'חי   
  8,400.00 תרושקת רדח גוזימ 40.51 כ"הס  

      
ץ ל ו א מ  ן ש ע  ר ו ר ח ש  50.51 ק ר פ  ת ת       
      
רמוחה תנקתהו הקפסאל םיסחיתמ םיפיעסה      
פ"ע םינקתה ןוכמ רושיא איצמהל ןלבקה לע        
. עוציב / ןונכת 1 , 7 , 6  קלח 1001 י"ת      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

50.51.10 קרפ תתב הרבעהל          
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../035 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     035 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רורחשל  ילגופירטניצ חופמ הנקתהו הקפסא     15.05.0010
מ"וש וא ריוא/איגש/חבש תרבח תרצות ןשע      
לפמ דגנ ד"למר 0044 ריוא תקיפסל טלפמוק      
דוקיפ חול , למשח חול ללוכה , 57.0" ץחל      
סויזליצ 052 שא דימע חופמה , למשחו      
י"ת םינקתה ןוכמ רשואמ םייתעש ךשמל      
תוברל הנבמה גג לע ןקתומ , 7 קלח 1001      
ןשע יוליג תייזכרמל טווח , היילתו הפנה      
ינויח אל/ינויח הדשמ הנזה , דוקיפ חולו םוחו      
רזוחלא ףדמ ללוכ חופמה . 'פמוק הלעפה ,      

 10,000.00 10,000.00     1.00 . םיקרח דגנ תשרו 'חי   
      
רורחשל  ילגופירטניצ חופמ הנקתהו הקפסא     15.05.0020
מ"וש וא ריוא/איגש/חבש תרבח תרצות ןשע      
לפמ דגנ ד"למר 0001 ריוא תקיפסל טלפמוק      
דוקיפ חול , למשח חול ללוכה , 5.0" ץחל      
סויזליצ 052 שא דימע חופמה , למשחו      
י"ת םינקתה ןוכמ רשואמ םייתעש ךשמל      
תוברל הנבמה גג לע ןקתומ , 7 קלח 1001      
ןשע יוליג תייזכרמל טווח , היילתו הפנה      
ינויח אל/ינויח הדשמ הנזה , דוקיפ חולו םוחו      
רזוחלא ףדמ ללוכ חופמה . 'פמוק הלעפה ,      

  3,000.00 3,000.00     1.00 . םיקרח דגנ תשרו 'חי   
      
ןשע רורחשל יריצ חופמ הנקתהו הקפסא     15.05.0030
מ"וש וא ריוא/איגש/חבש תרבח תרצות      
לפמ דגנ ד"למר 0002 ריוא תקיפסל טלפמוק      
דוקיפ חול , למשח חול ללוכה , 5.0" ץחל      
סויזליצ 052 שא דימע חופמה , למשחו      
י"ת םינקתה ןוכמ רשואמ םייתעש ךשמל      
תוברל הרקת ללחב ןקתומ , 7 קלח 1001      
ןשע יוליג תייזכרמל טווח , היילתו הפנה      
ינויח אל/ינויח הדשמ הנזה , דוקיפ חולו םוחו      
רזוחלא ףדמ ללוכ חופמה . 'פמוק הלעפה ,      

  5,000.00 5,000.00     1.00 . םיקרח דגנ תשרו 'חי   
      
ןשע רורחשל יריצ חופמ הנקתהו הקפסא     15.05.0035
מ"וש וא ריוא/איגש/חבש תרבח תרצות      
לפמ דגנ ד"למר 002 ריוא תקיפסל טלפמוק      
דוקיפ חול , למשח חול ללוכה , 5.0" ץחל      
סויזליצ 052 שא דימע חופמה , למשחו      
י"ת םינקתה ןוכמ רשואמ םייתעש ךשמל      
תוברל הרקת ללחב ןקתומ , 7 קלח 1001      
ןשע יוליג תייזכרמל טווח , היילתו הפנה      
ינויח אל/ינויח הדשמ הנזה , דוקיפ חולו םוחו      
רזוחלא ףדמ ללוכ חופמה . 'פמוק הלעפה ,      

  1,200.00 1,200.00     1.00 . םיקרח דגנ תשרו 'חי   
      
      

 19,200.00 50.51.10 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../036 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     036 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 19,200.00 מהעברה      

      
      
תונוולגמ חפ תולעת תנקתהו הקפסא     15.05.0040
, םינגוא רוביח מ"מ 52.1 חפ יבוע תוינבלמ      
ךשמל זויזליצ תולעמ 052 דימע שא דגנ םטא      
ללוכ , 1001 י"ת פ"ע הנקתהה , םייתעש      
םידמל תותשק םיקוזיח םיתסוו תוילת      
ןשע יחופמל רוביח ללוכ ...'כו םירבעמ      
לכה םירבעמו םימאתמ תוברל הקיני יסירתלו      

  8,000.00   200.00    40.00 . תמלשומ הנקתהל דע טלפמוק ר"מ   
      
תקיניל יתרקת ריוא סירת תנקתהו הקפסא     15.05.0060

  1,800.00   600.00     3.00 . מ"ס 04/04 תודימ תסו ללוכ םוינמלאמ ןשע 'חי   
      
תקיניל יתרקת ריוא סירת תנקתהו הקפסא     15.05.0070
מ"ס 05/021 תודימ תסו ללוכ םוינמלאמ ןשע      

  1,800.00 1,800.00     1.00 . 'חי   
      
םיאבכ לנפב םקוממ ןשע יחופמל הלעפה חול     15.05.0080
תורונמ םירוזא יפל םיחופמל םיררוב תוברל      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ..וכו הלקת/הלעפה  
      
חופמל הלעפה למשח חול תנקתהו הקפסא     15.05.0090
ןונכת תוברל , הנבמה גג לע םקוממה ןשע      
למשחל םירוביחו למשחה חול תנקתהו      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק . םוריח רוטרינגו  
 39,800.00 ץלואמ ןשע רורחש 50.51 כ"הס  
365,415.00 הצעומ ףגא א"מ 51 כ"הס  

      
.ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
.ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
תכתמ יליפורפמ הדלפ היצקורטסנוק     19.01.0010
יפל ןפוד יבועו םינוש םיכתחב םינוולוגמ      
תא ללוכ ריחמה. תינכותב םיכתחו םיטרפ      
תעיבצו רוביח תוקטלפ, םיטרפ םיכותיר,ןוולגה      
דוסי עבצב העיבצ ,ץבא עבצב םיכותיר      
הדובעל שורדה לכו ןוילע עבצ תובכש יתשו      

105,000.00 17,500.00     6.00 . תמלשומ ןוט   
105,000.00 .שרח תורגסמ 10.91 כ"הס  
105,000.00 .שרח תורגסמ 91 כ"הס  

      
      
      
      
      

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../037 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     037 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
TKETDLORT םגדמ בתות תרקת תכרעמ     22.01.0020
יעבט עוקש יצח,טנמצו חושא ץע רמצ - יחירא      
לע ש"ח טרפ .SF-0K םגדמ קרמנד תרצות      
0021/006x006 תודימב T-42 ליפורפ יבג      
+ הגמוא םיגרבו םיאשנמ ללוכ ,מ"מ      
    tketdlorT Z , מ"מ 52 םלגה רמוח יבוע.  

 32,550.00   210.00   155.00 139/129 י"ת תושירדל םיאתמ הריעב בכעמ ר"מ   
      
תשמשמה תכרעמ רובע EGDE ליפורפ     22.01.0030
םהבש םימושייב תוישפוח תויולת תודיחיכ      
וא תירשפא הניא ריקל ריקמ הרקת תנקתה      
.הבוט לוק תגיפסב ךרוצ שי ןיידע ךא ,היוצר      
הפצ תבתות הרקתל  עובצ חפמ יפקה ליפורפ      
42T TCENNOC םיאשנמ תכרעמ בולישב      
עבצ ,ץבא תקיציב תוניפ תללוכ תכרעמה      
םאותה ןווגב יטטסורטקלא קוביאב תכרעמה      

 22,750.00   130.00   175.00 .הרקתה ינפ רמג תא רטמ   
      
םגדמ בתות תרקת תכרעמ : דדנפסקא תשר     22.01.0040
    argetnI רתסנ - םגדמ תנוולוגמ תשר יחירא  
    NO KOOH יפל ורצוייו ועבקיי חיראה תודימ  
מ"ס X 001 022 - ינבלמ :ילכירדא ןונכת      
מ"ס X 021 021 - יעוביר .םומיסקמ תדימ      
םיישאר םיאשנמ ללוכ .םומיסקמ תדימ      
הרקתה תכרעמ רוציי , argetnI גוסמ םיינשמו      
וא /ו םייאפוריאה םינקתל םאתהב היהי      

 17,280.00   360.00    48.00 MIAT רוציי ןקתו םייאקירמאה ר"מ   
      
E SUCOF ןופוקא גוסמ בתות תרקת תכרעמ     22.01.0050
תוחפל %07 הליכמ .2 רוד ,הידבש תרצות      
וא מ"ס 06/06  תודימב .םירזחוממ םירמוח      
תעילב ,מ"מ 02 םיחיראה יבוע ,מ"ס 021/06      
םיינשמו םיישאר םיאשנמ. w= 59.0 שער      
םיחיראה ינפ 51/42T TCENNOC גוסמ      

  3,300.00   220.00    15.00 TF XETUKA גוסמ ר"מ   
      
,םוטא מ"ס 03 בחור תודימב ןוולגמ חפ שגמ     22.01.0060
003 דע תונתשמ ךרוא תודימב 55.0 יבוע ןבל      

  8,100.00   180.00    45.00 מ"ס ר"מ   
      
מ"מ 5.21 יבועב סבג חול תוברל ,סבג תרקת     22.01.0070

 30,400.00   160.00   190.00 )'מ 0.1 דע הבוגב( היצקורטסנוקו ר"מ   
      
מ"ס 06 כ הבוגבו מ"ס 02 בחור סבג רניס     22.01.0080
ןכומ לטכפש תובכש יתש היצקורטסנוק תוברל      

    750.00   150.00     5.00 עבצל רטמ   
115,130.00 תויטסוקא תורקת 10.22 כ"הס  
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קובץ: 200   .../038 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     038 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ס ב ג  ת ו צ י ח מ  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
)םידדצה ינשב( תוימורק-דח סבג תוציחמ     22.02.0010
הליסמ םע ,מ"מ 001-59 לש ללוכ יבועב      
,ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו הנותחתו הנוילע      
הדידמה ,העיבצל ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה      
םיבצינ םע םיחתפל קוזיח( םיחתפ אלל - וטנ      
םידדמנ יטסוקא דודיבו מ"מ 2.1 לעמ יבועב      

 21,000.00   150.00   140.00 )דרפנב ר"מ   
      
הלופכ היצקורטסנוק םע סבג תציחמ     22.02.0015
לש ללוכ יבועב )םידדצה ינשב( תימורק-דח      
תונותחתו תונוילע תוליסמ םע ,מ"מ 002      
הדלפ חפמ םיבצינו מ"מ 07-ו מ"מ 05 בחורב      
,העיבצל ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה ,ןוולוגמ      
םע חתפל קוזיח( םיחתפ אלל - וטנ הדידמה      
יטסוקא דודיבו מ"מ 2.1 לעמ יבועב םיבצינ      

 12,600.00   210.00    60.00 )דרפנב םידדמנ ר"מ   
      
תימורק וד ןפוד רובע סבג תוציחמל תפסות     22.02.0020

  5,200.00    52.00   100.00 )םידדצה ינשב( ר"מ   
      
י"ע יטסוקא דודיב רובע סבג תוציחמל תפסות     22.02.0030

  5,000.00    25.00   200.00 ק"מ/ג"ק 42 לקשמב 2" יבועב תיכוכז רמצ ר"מ   
 43,800.00 סבג תוציחמ 20.22 כ"הס  

      
ם י ש ע ו ת מ  ם י א ת  70.22 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב L.P.H היושע( םיתורשל את תדיחי     22.07.0030
-  תלדו תיזח ,קמוע תציחממ תבכרומ )מ"מ21      
061 דע קמוע ,מ"ס 001-08 בחור : תודימב      
.ההבגה מ"ס 51 ללוכ מ"ס 002 הבוג ,מ"ס      
תועבצא ןגמ,ןוגיע ירזיבא ,לוזרפ ,טוליש ללוכ      
םלשומ לכה ,הנקתהו רוביח , הבוח יונב      
לש "yarG/kcalB enigamI" תרדיס תמגודכ      

  8,800.00 2,200.00     4.00 'פמוק 60  -נ יפל .ע"ש וא לנמ תרבח  
  8,800.00 םישעותמ םיאת 70.22 כ"הס  

167,730.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס  
      
. ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ה ח י ד ק ב  ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
.ה ש ב י       
      
סנולכ א"מל םניה ןלהלש תואסנולכה יריחמ      
תולע( ןויזה תסנכה ,סנולכה חודיק תוברל      
יוניפ ,ןוילע ןגמ רוניצ ,)דרפנב תדדמנ ןויזה      
.ותקיציו ןוטבה תולע,חודיקהמ הריפח יפדוע      
      
      
      

10.32.10 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 200   .../039 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     039 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
חודיק 03-ב ןוטב לייפורקימ תואסנולכ     23.01.0010
'מ 21 דע קמועבו מ"ס 54 רטוק הקיציו      

169,200.00   360.00   470.00 הריפח יפדוע יוניפו ןויזה תסנכה תוברל רטמ   
169,200.00 .השבי החידקב ןוטב תואסנולכ 10.32 כ"הס  
169,200.00 . תואסנולכ 32 כ"הס  

      
ן י נ ב ב  ב כ ר ו מ  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  03 ק ר פ       
      
ה נ י י ג י ה  י ר ז י ב א  10.03 ק ר פ  ת ת       
      
ריקה ךותב ןותפשא+לעננ ריינ תובגמ ןקתמ     30.01.0010

  4,800.00 1,600.00     3.00 ע"ש וא ל.נ.מ לש 3201 ט"קמ )לודג( 'חי   
      
ט"קמ יטמוטוא 2-6RSA ילמשח םיידי שביימ     30.01.0030

    280.00   140.00     2.00 ל.נ.מ 'בח לש 8301 'חי   
      
לש  8204 ט"קמ תיכנא ,ילזונ ןובסל הינובס     30.01.0040

    360.00    90.00     4.00 ע"ש וא לנמ 'בח 'חי   
      
ט"קמ ,'4 לעננ ובמ'ג טלאוט ריינל ןקתמ     30.01.0060

    200.00   100.00     2.00 ע"ש וא לנמ 'בח לש 7303 'חי   
      
לש 6503 ט"קמ ,הסכמ + טלאוט ריינ ןקתמ     30.01.0070

    120.00    60.00     2.00 ע"ש וא לנמ 'בח 'חי   
      
,ריקה לע יולת ,הסכמ + ןטק ינבלמ ןותפשא     30.01.0080

    500.00   100.00     5.00 ע"ש וא לנמ 'בח לש 3506 ט"קמ 'חי   
      
וא לנמ 'בח לש 8028 ט"קמ ,2 לופכ הלתמ     30.01.0090

     30.00    15.00     2.00 ע"ש 'חי   
      
מ"ס 09/05 תודימב 2 סקפסרפ רמוחמ הארמ     30.01.0100

    150.00   150.00     1.00 ע"ש וא לנמ 'בח לש 5038 ט"קמ 'חי   
      
06/04 תודימב 1 סקפסרפ רמוחמ הארמ     30.01.0110

    120.00    60.00     2.00 ע"ש וא לנמ 'בח לש 3038  ט"קמ מ"ס 'חי   
      
ט"קמ ריקה לע היולת יוסיכ + הלסאל תשרבמ      30.01.0120

    500.00   100.00     5.00 ע"ש וא לנמ 'בח לש 1148  'חי   
  7,060.00 הנייגיה ירזיבא 10.03 כ"הס  
  7,060.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס  
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קובץ: 200   .../040 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     040 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
ןקת ות לעב יתבותכ ירטקלא וטופ ןשע יאלג     34.01.0020
'בח תרצותמ A084-OFT תמגודכ קורי      

 11,520.00   180.00    64.00 סיסב ללוכ רייפלט 'חי   
      

  2,420.00   110.00    22.00 יאלגל ליבקמב ןומיס תרונ 'חי  34.01.0070
      
תבותכ ללוכ יוליגל םודא יתבותכ ץופינ ןצחל     34.01.0080
תרצותמ RSA008-BPT תמגודכ תילרגטניא      

    960.00   192.00     5.00 רייפלט 'בח 'חי   
      
תמגודכ דרפנ ץורע לעב ימינפ ץנצנ-רפוצ     34.01.0090

    480.00   120.00     4.00 רייפלט 'בח י"ע קושמה S412-SFT 'חי   
 15,380.00 ןשעו שא יוליג תוכרעמ 10.43 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ  ת ו כ ר ע מ  20.43 ק ר פ  ת ת       
      
למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     34.02.0010
MF-002 זג לכימ :תללוכה ק"מ 3 דע חפנב      
םיאלג גוז ,ע"ש וא APFN-1002 רשואמ      
יריחנ ,ןומיס תורונ 2 ,)הבלצהב םירבוחמ(      

  5,500.00 5,500.00     1.00 טווחו לכימהו םיריחנה ןיב תרנצ ,הזתה 'חי   
      
רשואמ MF-002 גוסמ זגב שא יוביכ לכמ     34.02.0025
רטיל 51 חפנב ןקת ות לעב LU  ןקתל      
ץפנ הלעפה תדיחי ללוכ ג"ק 71-01 לקשמב      
,תינדי הלעפהו תילמשח הלעפה ,ילמשח      
תרנצו רוזיפ יריחנ ,זגה תמירזל היצקידניא      
תמגודכ EKIF תרצות למשח ןוראל תשוחנ      

  8,631.00 8,631.00     1.00 TFE-15LPUS 'חי   
      

  1,000.00   500.00     2.00 יוביכ תזכרל יטמוטוא יוביכ תלעפה סיטרכ 'חי  34.02.0030
      
יוביכל הכישמ םע בוהצ ןשע/שא יוליג ןצחל     34.02.0040
ע"וש וא רייפלט תרצות Y01-BPT םגד זגב      

    600.00   300.00     2.00 רשואמ 'חי   
      
חולב יטמוטואה יוביכה תכרעמ תקידב     34.02.0050
ידי לע APFN 1002 -ל םאתהב למשחה      
ימד םולשת ללוכ ,םינקתה ןוכמ יקדוב      

  1,000.00   500.00     2.00 'פמוק הקידבה  
 16,731.00 שא יוביכ תוכרעמ 20.43 כ"הס  

      
ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  30.43 ק ר פ  ת ת       
      
הרקתב עוקש לוגע לוקמר     34.03.0010
    ''W04/W02/W01 8 801 םגד תמגודכ-SLT  

  3,000.00   250.00    12.00 .טלפמוק ,רייפלט תרבח ידי לע קוושמה 'חי   
  3,000.00 30.43.10 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../041 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     041 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,000.00 מהעברה      

      
      
, W04-5 תיבחרמ הנקתהל ,רפוש לוקמר     34.03.0100
ידי לע קוושמ 1001T-SLT םגד תמגודכ      

    840.00   280.00     3.00 .טלפמוק ,רייפלט 'חי   
      
חיטה לע הנקתהל ץנצנ םע בלושמ 5" לוקמר     34.03.0110
ידי לע קוושמ 05E-SFT םגד תמגודכ      

  1,920.00   640.00     3.00 .טלפמוק ,רייפלט 'חי   
  5,760.00 הזירכ תכרעמ 30.43 כ"הס  
 37,871.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס  

      
ה ר ק ב ו  ת ר ו ש ק ת  ת ו כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
ה צ י ר פ  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  10.53 ק ר פ  ת ת       
      
7331 ןקת ורפ רטנה םגד הצירפ יוליג תזכר     35.01.0010
,םירוזיא 23 דע לש תלוביקב  המיפ תרצות      
ללוכו ןעטמ םע אספוק ךותב חכ קפס ללוכ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק V21, HA02 תנעטנ הללוס  
      
םדוק ףיעסב תזכרל רקובמ )רזע( חכ קפס     35.01.0020

    600.00   600.00     1.00 A02 תוללוס ללוכ ,תדווזמ הספוקב 'חי   
      

  3,200.00   200.00    16.00 יביספ םודא ארפניא יאלג 'חי  35.01.0030
      

    450.00   450.00     1.00 קסמיטנא יאלג 'חי  35.01.0040
      

    600.00   600.00     1.00 T014 םגד תירבע בתוכ דרוביק 'חי  35.01.0050
      

    400.00   200.00     2.00 LU תזכר ךותב הנקתהל ימינפ רפוצ 'חי  35.01.0060
      

    300.00   300.00     1.00 מ"מ 1 אספוקב ןגומ המצוע בר ינוציח רפוצ 'חי  35.01.0070
      

    100.00   100.00     1.00 הצירפל ץנצנ 'חי  35.01.0080
      
העדוה םע ,ילטיגיד יטמוטוא תועדוה ןגייח     35.01.0090

    900.00   900.00     1.00 רבצמ יוביגו תטלקומ 'חי   
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק - תכרעמה לש טוויח 35.01.0100
      

    525.00   175.00     3.00 ןולחל וא תלדל יטנגמ סופיטמ שגר 'חי  35.01.0110
 12,075.00 הצירפ יוליג תכרעמ 10.53 כ"הס  
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קובץ: 200   .../042 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     042 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו מ ל צ מ  30.53 ק ר פ  ת ת       
      
PM2 גוסמ , השדע ללוכ PI תומלצמ     35.03.0010
    EMOD השדע םע תינוציחו תימינפ הנקתהל  
    LACOFIRAV 122 המגודוכPMI XIRTAM  

  6,000.00 2,000.00     3.00 PELCO 'חי   
  6,000.00 תומלצמ 30.53 כ"הס  
 18,075.00 הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 כ"הס  

      
ן ג ו מ  ב ח ר מ  ,ט ל ק מ  95 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  10.95 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ןגומה בחרמל םיסיסר דגנ הדלפ ןולח     59.01.0020
סיכ ךותל ררגנ שדח רוד םגד  "ס 001/001      
עובצ .א"גה תוארוה יפל לכה ,מ"מ 23 יבועב      
.סיסב תבכש לעמ רואילופ עבצ תובכש 2-ב      
םיזג דגנ םוינימולא ןולח ללוכ ,10-מ טרפ יפל      
יפל ע"ש וא לילק 0071 וא ןיבולא 06WA םגד      

  6,500.00 6,500.00     1.00 תורגסמ תמישרב 20-מ 'חי   
      
,טלקמל 4" רטוקב הדלפמ רורוויא רוניצ     59.01.0030
תונקת יפל תינכותה יפל יבועב ריקב בכרומ      

    320.00   320.00     1.00 תורגסמ תמישרב 30 -מ טרפ יפל א"גה 'חי   
      
ינוציח וא ימינפ ריקל(  רורוויא רוניצ     59.01.0040
,טלקמל 8" רטוקב הדלפמ ) ריחמב לדבה אלל      
תונקת יפל תינכותה יפל יבועב ריקב בכרומ      
תמישרב 60-50-40  -מ טרפ יפל א"גה      

  1,560.00   520.00     3.00 תורגסמ 'חי   
      
ידסומ ןגומ בחרמל םיסיסרו ףדה תלד -שיגנ     59.01.0050
הדלפמ ףנכ ,מ"ס 012/001 רוא חתפ תודימב      
3 יבועב חפ ףוקשמ תוברל ,מ"מ 52 יבועב      

 11,000.00 11,000.00     1.00 עבצו ןוולוגמ מ"מ 'חי   
 19,380.00 תורגסמ 10.95 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../043 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     043 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

רחסמו הצעומ 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו א  ר ו ה י ט ו  ן ו נ י ס  ת ו כ ר ע מ  20.95 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ תידסומ ריווא ןוניסו רורווא תכרעמ     59.02.0020
"לא-תיב תוישעת" תרצות "היומס" "חנ תבית"      
ןוטב תרקתל הדומצ neddiH-66 םגד ע"ש וא      
)דרפנב תדדמנה( תיטסוקא הרקת י"ע היומסו      
היומס תינדי הלעפה תוברל ,הב תבלושמ וא      
ןנסמה .יונפ ריקה לכש ךכ תכרעמה ךותב      
בצמל רבעמ .תרנצ אלל - םידוחא חופמהו      
.תרנצ ירוביח אלל - דבלב תידי תכישמב ןוניס      
ש"קמ 008-ו ןוניס בצמב ש"קמ 004 תקפסמ      
.שיא 66 דע ןוגימל תדעוימ ,רורווא בצמב      
,הלעפה תקידב ,תמלשומ הנקתה ללוכ ריחמה      

 29,000.00 29,000.00     1.00 'פמוק 0754 י"ת ןקת-ותו הנקתה ח"וד  
 29,000.00 ריוא רוהיטו ןוניס תוכרעמ 20.95 כ"הס  

      
ר ו א  ט ל ו פ  ט ו ל י ש  40.95 ק ר פ  ת ת       
      
.יס.יו.יפ יושע 02/01 תודימב רוא טלופ טלש     59.04.0010
י"פע םיאתמ בותיכ םע מ"מ 3.1 יבועב חישק      

     96.00    24.00     4.00 .הקבדהב ןקתומ א"גה תויחנה 'חי   
      
טלקמל טרפמ י"פע טלקימב טולישו ןומיס     59.04.0050

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק ר"מ 07  דע ישאר םלוא לדוגב  
  1,896.00 רוא טלופ טוליש 40.95 כ"הס  
 50,276.00 ןגומ בחרמ ,טלקמ 95 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3,465,400.00 רחסמו הצעומ כ"הס
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../044 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     044 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  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       
      
םירמוחה לכ ללוכ תויומכה תמישרב ריחמה      
תמלשהל םישורדה הבכרההו תודובעהו      
רקלק,םילכ ץעב שומיש:ןוגכ,הדובעה      
תנגהל קיטסלפ םינבלוגמ םיטוח,םירפתל      
םיסונוק קיטסלפ ישלושמ ןכבו,יולג ןוטב      
טרפמל םאתהב םימ יפאו םיעקשהו תוניפב      
רשא רמוח לכו תינכותה,דחוימה יללכה      
יפל תמלשומו תרמגומ הדובע עוציבל שרדיי      
קלח הווהמ סוסיבה ח"וד, יללכה טרפמה      
.זרכמהמ דרפנ יתלב      
      
תינכות תשגה ללוכ תואסנולכה עוציב ריחמ      
י"ע תינוס הקידבו ךמסומ דדומ י"ע  דמ זא      
. עוציבה רחאל תרשואמ הדבעמ      
      
יפל 04-בו 03-ב ןוטב גוסמ ויהי םינוטיבה לכ      
תגרדו 5" העיקש, תוינכותב תושירדה      
4-2 הפישח      
      
ךותיח שדח גוס )רקלק( דיבילופ יזגרא יעצמ     02.01.0050
תורוקל תחתמ מ"ס- 03- דע-02- יבוע ןיכס      
פ"ע תורוקה בחור יפל הנוש בחורב דוסי      

  3,900.00    26.00   150.00 .תינכות רטמ   
      
ךותיח שדח גוס )רקלק(  דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0060

  9,900.00    55.00   180.00 .םיפצרמל תחתמ מ"ס -02- הבוגב ןיכס ר"מ   
      
תחתמ מ"מ 3 יבוע ןלתאילופ תועירי עצמ     02.01.0070

  2,400.00     8.00   300.00 םיפצרמל ר"מ   
      
תודימב 03-ב ןוטבמ תואסנולכ  ישאר     02.01.0080

 13,000.00 1,300.00    10.00 .  תינכות יפל םינוש םיכתחו ק"מ   
      
יפל םינוש םיכתחב 03-ב ןוטבמ דוסי ידומע     02.01.0090
ןוטרק תינבת ךותב לוגע ךתח ללוכ תינכות      

  7,500.00 1,500.00     5.00 .ריחמ  תפסות אלל ק"מ   
      
עצמ לע תוקוצי -03- -ב ןוטב דוסי תורוק     02.01.0100

 56,400.00 1,200.00    47.00 מ"ס 02-04- בחור דיבילופ יזגרא ק"מ   
 93,100.00 .םיעצמו תודוסי 10.20 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר י מ  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
- עצמ ג"ע תוקוצי 03-ב ןוטבמ תויולת תופצר     02.02.0010

 35,000.00   175.00   200.00 .מ"ס -02- עצוממ יבוע ר"מ   
      
      

 35,000.00 20.20.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../045 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     045 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 35,000.00 מהעברה      

      
      
תרקת וא/ו תפצר לע הנגהו הרפשאל העירי     02.02.0020
ןליתאילופ עצממ תבכרומ העיריה .תמייק ןוטב      
יגופס םקרמ לעב מ"מ 4 יבועב םוטאו חפונמ      
םינתונש מ"מ 6 יבועב ץע תוחול םיקבדומ וילע      
תרצות ,)רזוח שומישל ןתינ( חונ הדובע חטשמ      
תוברל ,ע"ש וא "מ"עב הנגה תונורתפ תינגמ"      

  5,600.00    28.00   200.00 יוניפו החנה ר"מ   
      
ןוטב תורקת וא/ו תופצר תקלחה רובע תפסות     02.02.0030
רזייל תנוכמ בולישב רטפוקילהב תוקיודמ      

 11,000.00    55.00   200.00 ןוטב תקלחהל ר"מ   
 51,600.00 תופצרו םיפצרימ 20.20 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  30.20 ק ר פ  ת ת       
      
םושרה ךתחה יפל ובשוחי םידומעה תודימ      
ללוכ ריחמה, היצקורטסנוקה תינכותב      
ןוטב תוקיצי תמלשהו לוגע ךתחב םידומע      
)רשק ינניש(תוברטשל      
      

162,000.00 1,350.00   120.00 מ"ס -02- יבוע  -03  -ב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0010
      
היינב תוריקב םיקוצי -03-ב ןוטב םידומע     02.03.0060

 12,600.00 1,400.00     9.00 .  תינכות יפל ריק יבועו םיכתחב ק"מ   
174,600.00 םידומעו תוריק 30.20 כ"הס  

      
ם י ק ע מ ו  ת ו ר ו ג ח  ת ו ר ו ק  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
תורקת םע תוקוצי תודרוי  -03-ב ןוטב תורוק     02.04.0020

 47,600.00 1,400.00    34.00 .מ"ס -02- בחור  היינב תוריק לע תוגג וא ק"מ   
      
םיכתחב 03-ב ןוטבמ תולידב תויולת  תורוק     02.04.0025

  6,000.00 1,500.00     4.00 . תינכות יפל םינוש ק"מ   
      
םיכתחב 03-ב ןוטב תוקעמו  תונוילע תורוק     02.04.0030
םיחתפו תוערגמ ללוכ,תינכותה יפל םינוש      
לכה, םימ ףאל ןשו תוטילב, תונוש תודימב      

 39,200.00 1,400.00    28.00 .  תינכותב םיעתח יפל ק"מ   
      
וא תוריק לע תוקוצי 03-ב ןוטב תורוגח     02.04.0040

  4,800.00 1,600.00     3.00 . מ"ס 01 בחורב תוציחמ ק"מ   
      
שארב הקוצי הרוגח ללוכ, מ"ס 02 בחור ל"נכ     02.04.0050

  6,000.00 1,500.00     4.00 . ןוטב יקולב לעמ הקעמ ק"מ   
103,600.00 םיקעמו תורוגח תורוק 40.20 כ"הס  

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../046 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     046 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  50.20 ק ר פ  ת ת       
      

 49,500.00   250.00   198.00 . מ"ס 02 יבוע 03-ב ןוטב תורקת ר"מ  02.05.0020
      

 31,000.00   310.00   100.00 . מ"ס 52 יבוע ל"נכ ר"מ  02.05.0025
      

 29,880.00   360.00    83.00 . מ"ס 03 יבוע ל"נכ ר"מ  02.05.0030
      

 39,900.00   420.00    95.00 . מ"ס 53 יבוע 03-ב ןוטב תורקת ר"מ  02.05.0040
150,280.00 תוגגו תורקת 50.20 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י  60.20 ק ר פ  ת ת       
      
יבוע -03 -ב ןוטב )טסדופ( םייניב יחטשמ     02.06.0020

  2,800.00   280.00    10.00 תוגירדמ ירדחב מ"ס -02- ר"מ   
      
-03 -ב ןוטב תוגורדמל םיעפושמ םיחטשמ     02.06.0030

  2,480.00   310.00     8.00 מ"ס -02- יבוע ר"מ   
      

  1,610.00    70.00    23.00 . מ"ס 61/03 ךתח -03 -ב ןוטב תוגרדמ רטמ  02.06.0040
      
-03 -ב ןוטב םייכנא וא םייקפא םיזיזו תוטילב     02.06.0050

  3,200.00 1,600.00     2.00 . תוינכות יפל םינוש םיכתחב ק"מ   
      
םינוש םיכתחב 03-ב ןוטבמ הלוגריפ תורוק     02.06.0070

  4,000.00 2,000.00     2.00 . תינכות יפל ק"מ   
      
02 יבוע הקלחה רפושמ 03 -ב ןוטב תפצר     02.06.0075
תקלחה עוציב ללוכ ,םוירוטידוא הנבמל מ"ס      
,ןוילע קלח 7 ו 5 העיקש םע ןוטב רטפוקילה      

 15,000.00   250.00    60.00 חיטש תנקתהל ןכומ ר"מ   
      
מ"ס 03 יבוע הבישי תונבירטל עפושמ חטשמ     02.06.0080

 32,400.00   270.00   120.00 ) תוגרדמ ישלושמל תחתמ ( 03.-ב ןוטבמ ר"מ   
      
ןוטבמ הנובירט יבשומל  תוגרדמ ישלושמ     02.06.0090
תוברל תינכות יפל םינוש םיכתחב 03-ב      
הקלחהל םיפסות םע ןוטבה ,תקייודמ הקלחה      
ללוכ ריחמה ,חיטש תנקתהל ןכומ 7 העיקש      
תינבתב שומיש ,ךרוצה תדימב םיבלשב הקיצי      

  8,000.00 1,000.00     8.00 .דיחא עצקוהמ ץע וא הדלפמ ק"מ   
      
תוטלפ יבג לע מ"ס 5 יבוע 03-ב גניפוט ןוטב     02.06.0100

  9,500.00   950.00    10.00 . תוימורט ק"מ   
      
,)"לק ןוטב"( ףצקומ ןוטבמ תוגג יעופיש     02.06.0110

 27,030.00   530.00    51.00 ס"פגמ 4 קזוח ק"מ/ג"ק 0021 יבחרמ לקשמב ק"מ   
      
טיטמ  מ"ס 6x6 תודימב תושלושמ תוקלור     02.06.0120

  3,420.00    19.00   180.00 )דרפנב דדמנ הקלורה םוטיא( 3:1 טנמצ רטמ   
109,440.00 תונושו םייניב תוקיצי 60.20 כ"הס  

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 

קובץ: 200   .../047 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     047 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו י ז  ת ד ל פ  70.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןויזל םינוש םירטוקב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.07.0020

199,800.00 5,400.00    37.00 ןוטב ןוט   
      
ןויזל שורמ תונכומ תוכתורמ הדלפ תותשר     02.07.0030

104,500.00 5,500.00    19.00 םינוש םירטוקב ןוטב ןוט   
      

115,900.00 6,100.00    19.00 םירטקה לכב ,תואסנולכל ןויז בולכ ןוט  02.07.0040
420,200.00 ןויז תדלפ 70.20 כ"הס  

1,102,820.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
      
.ך ו ר ד ו  ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  30 ק ר פ       
      
.ם ו ר ט ב  ת ו ח ו ל מ  ת ו ר ק ת  10.30 ק ר פ  ת ת       
      
05 -ב ןוטב )םיד"חול( תוכורדו תולולח תוטלפ     03.01.0010
005 דע ףסונ ישומיש סמוע. מ"ס 53 יבוע      

 66,650.00   430.00   155.00 . ר"מל ג"ק ר"מ   
 66,650.00 .םורטב תוחולמ תורקת 10.30 כ"הס  
 66,650.00 .ךורדו םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס  

      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ם י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
לופיט ללוכ ץוח תוריק תינבב תודובעה ריחמ      
סקידא רקלק תוחולב יופיצ י"ע רוק ירשגב      
      
ילמנמ יבוע גנוטיא יקולבמ ץוח תוריק תינב     04.01.0010
22 יבועב ,םירוח 8 סימופ יקולבמ וא ,מ"ס 22      
דודיב ,ס"פגמ 5 קזוח ,)מ"ס 05/02/22( מ"ס      

  2,100.00   210.00    10.00 r=0.90 ר"מ   
      
םע מ"ס 2 יבועב ףצקומ ןרטסילופ תוחול     04.01.0020
יופיצ ( רוק ירשגל םידדצה ינשמ סקידא חיט      

  1,520.00    38.00    40.00 . )םיינוציחה ןוטבה תוריק לכ ר"מ   
      
02 יבוע םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ תינב     04.01.0030

  9,860.00   170.00    58.00 . מ"ס ר"מ   
      
םירוח 3 םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ ל"נכ     04.01.0040

  8,400.00   140.00    60.00 מ"ס 01 יבוע ר"מ   
 21,880.00 םיקולבב הינב 10.40 כ"הס  
 21,880.00 הינב תודובע 40 כ"הס  

      
      

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../048 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     048 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.50 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      

תורעה 00.50 כ"הס            
      
ת ו ג ג  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
תועירי  לש  תובכש  יתשב תוגג םוטיא     05.01.0020
רמילופב תורפושמ  ,גגל  תומחלומ  תוינמוטיב      
    S.B.S, רמיירפ תוברל ,מ"מ 5 תועיריה יבוע  
תועיריה .ר"מ/'רג 003  לש תומכב ינמוטיב      

 40,020.00   115.00   348.00 M  גוס 3 קלח 0341 י"תל ומיאתי ר"מ   
      
"םוטיא תועוצר" תמחלה י"ע תוקלור םוטיא     05.01.0040
לש תובכש  2-מ תויושע ,מ"ס 03 בחורב      
S.B.S רמילופב תורפושמ תוינמוטיב תועירי      

  5,624.00    38.00   148.00 מ"מ 5 העיריה יבוע רטמ   
      
תוחול י"ע םוטיאל  תחתמ ימרט דודיב     05.01.0050

  6,264.00    18.00   348.00 מ"ס 3 יבועב  P-03 ףצקומ ןרטסילופ ר"מ   
      
תוקעמה לע תוינמוטיב יופיח תועוצר עוביק     05.01.0055
יולימ תוברל םוינימולא ליפורפ תועצמאב      
רמוח  י"ע  הקעמהו ליפורפה ןיבש חוורמה      

  3,848.00    26.00   148.00 ירמוטסלא המיטא רטמ   
      
וא רמלד גוסמ זוקינ ירזיבא תנקתהו הקפסא     05.01.0095
יטרפ פ"ע ,תינמוטיב העירי ילוש ללוכה ע"ש      

  2,055.00   411.00     5.00 .םוטיא 'חי   
 57,811.00 תוגג םוטיא 10.50 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
םייופיצב םיבוטר םירדח תופצר םוטיא      05.02.0020
גוסמ םייביכר דח םיירמוטסלא םיינמוטיב      
    "TINROB" 5.1 לש תללוכ תומכב ,ע"ש וא  

  1,625.00    65.00    25.00 רמיירפ תוברל ,ר"מ/ג"ק ר"מ   
  1,625.00 תופצר םוטיא 20.50 כ"הס  

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../049 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     049 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר י ק  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       
      
בחורב ץוח תוריקל תחתמ תוביטר ץצוח ךבדנ     05.03.0005

    252.00    14.00    18.00 טוקנילפ תוחירמ 3  תוברל  ,מ"ס  02 רטמ   
      
דח ירמוטסלא יופיצב ףתרמ תוריק םוטיא     05.03.0015
תמגודכ ע"ש וא "21A" גוסמ יבוע בר יביכר      
תלבקל )ר"מ/ג"ק 4.4 לש תומכב( "םוטיב"      
דב י"ע הנגהו מ"מ 4 לש יבועב שבי יופיצ      
יבועב E.P.D.H תעיריו ר"מ/'רג 002 ינכטואיג      

 19,250.00   110.00   175.00 מ"מ 5.0 לש ר"מ   
      
רטוק יעקרק תת זוקינל ררוחמ ירושרש רוניצ     05.03.0025
טגרגאב יולימהו ינכטואיג דב ףוטע מ"מ 521      
רפע תודובע תוברל ,מ"ס 04/04 ץצח/םושמוש      

  5,280.00   110.00    48.00 יוסיכו רטמ   
 24,782.00 תוריק םוטיא 30.50 כ"הס  
 84,218.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ץ ע  ת ו ת ל ד  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
ריחמב לולכ םיפוקשמ ןוטיב הרעה      
ריחמב לולכ םיפוקשמ ןוטיב הרעה.תלדה      
.תלדה      
      
ריזחמ, םיללוכ תותלדה יפיעסל םיריחמה לכ      
ןגמ, יטנגמ ןוילע רוצעמ,ילאורדיה ןמש      
תועבצא      
      
םע מ"ס 012/08 תודימב ירימילופ תלד     06.01.0040
ץע ףוקשמ ללוכ ץע יומד טרפ יפל הטירח      
40 נ סופיט ,תורגנה תמישר יפל לכה ינשוג      

  4,800.00 2,400.00     2.00 תורגנה תמישרב 'חי   
      
מ"ס 012/002 תודימב תיפנכ וד הדלפ תלד     06.01.0050
מ"ס 06/002 תודימב הפפר רורווא ןולח דועו      
רונת עובצ ןוולוגמ םידדצ ינשמ חפ יופיצ םע      
יפל.םלשומ ןקתומ לוכה עובצ ףוקשמ תוברל      

 10,400.00 5,200.00     2.00 תורגסמ תמישרב 80-מ טרפ 'חי   
 15,200.00 ץע תותלד 10.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../050 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     050 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ז ח א מ  ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  30.60 ק ר פ  ת ת       
ת ו ק ע מ ו       
      
תונוש תודימב םייפנכ יתש השינ ךותב ןורא     06.03.0060
לפ" תרצות מ"מ 5.1 יבועב ןוולוגמ חפ יושע      
לכ ללוכ ,עוקש יציפק רגס םע ע"וש וא "זר      
לכירדאה תריחבל ןווג ,רונתב עובצ םירזיבאה      
יוביכ דויצ - שא יוביכ ןוראכ ש משמ ןוראה(      
תורגסמה תמישר יפל לכה )דרפנב דדמנ שא      

  7,750.00   620.00    12.50 90-מ סופיט ר"מ   
      
יפל 'קד 03 שא תניסח תיפנכ דח תלדלפ תלד     06.03.0070
רהוצ ללוכ מ"ס012/001 תודימב 2121 י"ת      
לכה מ"ס 06 רטוקב מ"מ 6 תמסוחמ תיכוכז      

 19,600.00 4,900.00     4.00 .11 -מ סופיט ,תורגסמה תמישר יפל 'חי   
      
מ"ס012/001 תודימב תיפנכ דח תלדלפ תלד     06.03.0080
לוכהלכירדאה תריחבל ןווג רונת עבצ תוברל       

 13,600.00 3,400.00     4.00 01-מ סופיט ,תורגסמה תמישר יפל 'חי   
      
מ"ס012/011 תודימב תיפנכ דח תלדלפ תלד     06.03.0090
לוכה לכירדאה תריחבל ןווג רונת עבצ תוברל       
סופיט הלהב תידי ללוכ,תורגסמה תמישר יפל      

  4,900.00 4,900.00     1.00 21-מ 'חי   
      
מ"ס 012/09 תודימב תיפנכ דח תלדלפ תלד     06.03.0100
לוכה לכירדאה תריחבל ןווג רונת עבצ תוברל      

  3,100.00 3,100.00     1.00 31-מ סופיט ,תורגסמה תמישר יפל 'חי   
      
הדלפ רוניצ יושע תופמרו תוגרדמל די זחאמ     06.03.0130
טרפ.תורגסמה תמישר יפל 1 2/1" רטוקב      

 11,700.00   260.00    45.00 71-מ רטמ   
      
לגר ךרדממ מ"ס 011 הבוגב הדלפמ הקעמ     06.03.0140
וק " תרבח לש 4093 ט"קמ "  תשר " תמגוד      
תריחבל ןווג, רונת עובצו ןוולוגמ,ע"ש וא "ןובנ      

 19,800.00 1,100.00    18.00 81-מ טרפ יפל לכה תיקפוא הנקתה ,לכירדאה רטמ   
      
לגר ךרדממ מ"ס 011 הבוגב הדלפמ הקעמ     06.03.0160
לש 5093 ט"קמ "דדנפסקא תשר " תמגוד      
,רונת עובצו ןוולוגמ,ע"ש וא "ןובנ וק " תרבח      

  7,200.00 1,200.00     6.00 02 -מ  די זחאמ ללוכ ריחמה רטמ   
 87,650.00 תוקעמו םיזחאמ הדלפ תותלד 30.60 כ"הס  
102,850.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  

      
      
      
      

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../051 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     051 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ק פ ס א  ת כ ר ע מ  10.70 ק ר פ  ת ת       
ש א  י ו ב י כ  ת ו ד מ ע ל       
      
ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     07.01.0030
,ריק לע ןקתומה ,)לכירדאה תריחב יפל( חפ      
2 ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב תוברל      
ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
םע ישומיש בר ,2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש      
רוניצ םע ןולגלג ,1" ירודכ זרב ,2" דמצמ      
וקל רוביח ,'מ 03 ךרואב 4/3" רטוק שימג      

  4,100.00 2,050.00     2.00 םלשומ ןקתומ ,יוהיזל "שא" טולישו םימה 'חי   
      

    640.00   320.00     2.00 .ג"ק 6 השבי הקבא הפטמ 'חי  07.01.0090
  4,740.00 שא יוביכ תודמעל םימ תקפסא תכרעמ 10.70 כ"הס  

      
ם י מ  ת ק פ ס א  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ב       
      
הפיטע אלל 'ב גרד םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.02.0010
)םיעובצו( םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
,2" רטוק ,תוגרבהב םירבוחמ ,םייומס וא      

  4,860.00   135.00    36.00 םיחפס תוברל רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0020
61 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

  1,365.00    65.00    21.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0025
61 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

  1,950.00    65.00    30.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0030
02 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

  3,375.00    75.00    45.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0040
52 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

    510.00    85.00     6.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0050
23 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

    855.00    95.00     9.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
      

 12,915.00 20.70.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../052 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     052 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 12,915.00 מהעברה      

      
      
ילוורש םע םימח םימ תורוניצל דודיב     07.02.0070
תורוניצל 2/1" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו"      
הקבדה יטרס תוברל  םינוש םירטוקב      

    240.00    40.00     6.00 יס.יו.יפ-מ רטמ   
      
םייושע ,)הגרבהב( 2/1" רטוק םיירודכ םיזרב     07.02.0080

    260.00   130.00     2.00 דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב 'חי   
      
םייושע ,)הגרבהב( 4/3" רטוק םיירודכ םיזרב     07.02.0090

    310.00   155.00     2.00 דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב 'חי   
      
םייושע ,)הגרבהב( 1" רטוק םיירודכ םיזרב     07.02.0100

    450.00   225.00     2.00 דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב 'חי   
      
םייושע ,)הגרבהב( 2" רטוק םיירודכ םיזרב     07.02.0110

    850.00   425.00     2.00 דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב 'חי   
 15,025.00 הנבמב םימ תקפסא תכרעמ 20.70 כ"הס  

      
ה נ ב מ ב  ת ו י ר ט י נ ס  ת ו ע ו ב ק  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
483" םגד 'א גוס ןבל סרחמ תויולת תולסא      07.03.0010
לכימ םע ע"ש וא "הסרח" תמגוד "םטול      
בשומ תוברל ,)דרפנב דדמנ( יומס החדה      

  4,300.00   860.00     5.00 םיקוזיחה לכו דבכ םגד קיטסלפ הסכמו 'חי   
      
ךותב תמדקומ הנקתהל יומס החדה לכימ     07.03.0015
היולת הלסאל ,)דרפנב דדמנ( סבג ריק      
וא "ןואסלפ" וא "הסרח" תרצות תמגודכ      
ןוטב י"ע ןוגיעו ןטס/לקינ ןצחל תוברל ,ע"ש      

  8,500.00 1,700.00     5.00 'פמוק החדהה לכימ ןקתמ תיתחתב  
      
תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ - שיגנ     07.03.0040
,ע"ש וא לגועמ "54 אפלא" םגד "הסרח"      
הבוגבו מ"ס 5.43 בחורב ,מ"ס 5.44 ךרואב      

  1,100.00   550.00     2.00 מ"ס 71 'חי   
      
קבדומ 'א גוס ילבוא ןבל סרחמ הצחר רויכ     07.03.0050
"רפונ" םגד "הסרח" תמגוד חטשמל תחתמ      

  2,320.00   580.00     4.00 ע"ש וא 'חי   
      
היפ םירק םימל הדימעב "רבנע" חרפ זרב     07.03.0070
"לגדמ" תמגוד 08996 ט"קמ העובק הרצק      
תוברל םלשומ ןקתומ ,םורכ רומיג ,ע"ש וא      

  1,800.00   360.00     5.00 רזעה ירמוח לכו לינ זרב 'חי   
      
      
      
      
      

 18,020.00 30.70.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../053 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     053 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 18,020.00 מהעברה      

      
      
תבבותסמ הרצק היפ םע רויכל הללוס -שיגנ     07.03.0080
054103 ט"קמ ריקהמ הנקתהל קפרמ תידיו      
ןקתומ ,םורכ רומיג ,ע"ש וא "תמח" תמגוד      

  1,190.00 1,190.00     1.00 םלשומ 'חי   
 19,210.00 הנבמב תוירטינס תועובק 30.70 כ"הס  

      
ר ו ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  50.70 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ב       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.05.0010
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
וא םייולג םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

  7,700.00   100.00    77.00 םיחפס תוברל ,מ"מ 05 רטוק ,םייומס רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ      07.05.0020
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
רטוק ,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

 11,700.00   130.00    90.00 םירבחמו םיחפס תוברל ,מ"מ 011 רטמ   
      
,גוס לכמ תורוניצל 02-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע     07.05.0030
לזרב תוברל ,תורוניצה ביבס מ"ס 01 יבועב      
רטוק תורוניצל ,)ק"מ/ג"ק 06 לקשמב( ןויזה      

  4,080.00    80.00    51.00 ) 4"( מ"מ 011 רטמ   
      
011 רטוקב E.P.D.H -מ ריוא רוניצל עבוכ     07.05.0040

    300.00    60.00     5.00 'פמוק .מ"מ  
      
05 רטוקב E.P.D.H -מ ריוא רוניצל עבוכ     07.05.0045

    100.00    50.00     2.00 'פמוק .מ"מ  
      
ןליתאילופמ מ"מ 011/002 הפצר ימוסחמ     07.05.0050
תשר/הסכמ םע )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      

  4,500.00   900.00     5.00 זילפ 'חי   
      
םע 4"/2" ןליפורפילופמ הפצר ימוסחמ     07.05.0060

  1,000.00   250.00     4.00 זילפמ תשרו תעבט 'חי   
      
תמגוד 4"/2" ןליפורפילופמ תרוקב תואספוק     07.05.0080

    750.00   250.00     3.00 זילפ הסכמ םע ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
      
תמגוד ןליפורפילופמ 4" הליפנ - הפצר ףסאמ     07.05.0090

  1,275.00   255.00     5.00 זילפ הסכמ םע ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
 31,405.00 הנבמב רורוויאו םיזקנ תכרעמ 50.70 כ"הס  

      
      

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../054 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     054 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה נ ב מ ב  ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  60.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.06.0010
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
רטוק ,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

  3,380.00   130.00    26.00 םירבחמו םיחפס תוברל ,מ"מ 011 ר"מ   
      
תוספרמו תוגגל )םימשג ימ יטלוק( םיזקנ     07.06.0020
רטוק ,חישק ןליפורפילופמ תיקפוא האיצי      
    "4X"6 "הרדס "טיבלד S-51 םע ףוג תוברל  
םסוח P.P.U גוסמ סדרבו עקת עקש רוביח      

  4,750.00   950.00     5.00 םילע 'חי   
      
עקרקה לע תוחנומ םורט ןוטבמ בזרמל תקוש     07.06.0040

    900.00   180.00     5.00 מ"ס 01/54/03 תודימב 'חי   
  9,030.00 הנבמב םשג ימ זוקינ 60.70 כ"הס  
 79,410.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  

      
ך ו מ נ  ח ת מ  ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  02.80 ק ר פ  ת ת       
      
בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת     08.20.0010
0.1 ןפוד יבוע ,מ"מ 06 קמועבו מ"מ 002      
,הרקתהמ םייולת וא הנבמ לע םיעובק ,מ"מ      
,תוכימת ,תותשק ,,לזרב יקוזיח תוברל      

 15,300.00    90.00   170.00 הקראה יקדהמו םירבחמ ,םילתמ רטמ   
 15,300.00 םיליבומ 02.80 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  03.80 ק ר פ  ת ת       
      
5.1x7 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0010
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  1,950.00    13.00   150.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
6x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0020
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      
ידומע רובע(.תורוניצב םילחשומ וא תולעתב      

    135.00    27.00     5.00 )ןוינח רטמ   
      
01x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0030
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  2,400.00    40.00    60.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
61x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0040
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  3,240.00    54.00    60.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
      
      
      

  7,725.00 03.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../055 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     055 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,725.00 מהעברה      

      
      
ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0050
    042X4 לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ  

 10,800.00   120.00    90.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס רטמ   
      
םע ר"ממ 021 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.30.0060
ריחמה( תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      

  7,980.00    84.00    95.00 )תרנצה ללוכ וניא רטמ   
      
םאתהב תימינפ הנקתהל יל'ג ןופלט לבכ     08.30.0070

  3,000.00    10.00   300.00 6.0x2x01 "קזב" תושירדל רטמ   
      

    400.00     8.00    50.00 .7TAC םיבשחמ תרושקת לבכ רטמ  08.30.0080
      
תימינפ הנקתהל 5006x2x2 תרושקת לבכ     08.30.0090
םירקבל ילאד תכרעמ לש םכח קספמ ןיב      

    480.00     8.00    60.00 למשח חולב רטמ   
      
ןיב תימינפ הנקתהל 5.1x2 תרושקת לבכ     08.30.0100
םעמועמ הרואת ףוג לש ילאד רביירד      

  4,800.00     8.00   600.00 למשח חולב םירקבל רטמ   
      
ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ םילבכ     08.30.0170
    5.2x21 לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ  

  1,520.00    38.00    40.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס רטמ   
      
ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ םילבכ     08.30.0180
    52x4 לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ  

  3,700.00   370.00    10.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס רטמ   
 40,405.00 םיכילומו םילבכ 03.80 כ"הס  

      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוינכתהו תונקתה יפל דוסי תוקראה     08.40.0010
,רושיגה תעבט עוציב תוברל תונכדועמה      
ספ ,רבוע דוסי ןיאש םיעטקב ןוטב יוסיכ      
תואיצי ,םילאיצנטופה תאוושה ספל רוביחה      
יפל םינוש םיתוריש תקראהל תואיציו ץוחה      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק קוחה  
      
תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.40.0020
םיגרב ללוכ מ"מ 04X4  ךתחב תיטילורטקלא      

    500.00   250.00     2.00 קוחכ םירוביחו טולש זילפ תועבטו 'חי   
      
תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.40.0030
םיגרב ללוכ מ"מ 05X5 ךתחב תיטילורטקלא      

  1,050.00   350.00     3.00 קוחכ םירוביחו טולש זילפ תועבטו 'חי   
      
      
      

  7,550.00 04.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../056 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     056 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,550.00 מהעברה      

      
      
האפרמה יקלח לכב תיטסוקא הרקת תקראה     08.40.0040
הלשו ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ תועצמאב      
הקראהה תדוקנ םוקימ ןומיס םע ,תינקית      
הקבדמ י"ע תיטסוקא הרקתל תחתמ      

  6,000.00 3,000.00     2.00 'פמוק המלש המוק רובע טלפמוק - המיאתמ  
      
תרושקתהו למשחה תולעת לכ תקראה     08.40.0050
ןקתמה יקלח לכב )תומלוסו חפ ,תשר(      
הלשו ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ תועצמאב      
י"ע הקראהה תדוקנ םוקימ ןומיס םע ,תינקית      

    840.00    12.00    70.00 טלפמוק - המיאתמ הקבדמ רטמ   
      
52 תשוחנ ךילומב םימ תרנצל הקראה תדוקנ     08.40.0060

    180.00   180.00     1.00 תינקת הלשו ןגמ תרנצ ללוכ ר"ממ 'קנ   
      
יקלח לכב ריוא גוזימה תולעת לכ תקראה     08.40.0070
ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ תועצמאב ןקתמה      
תדוקנ םוקימ ןומיס םע ,תינקית הלשו      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק טלפמוק - המיאתמ הקבדמ י"ע הקראהה  
      
לאיצנטופ תאוושהל תדרפנ הקראה תדוקנ     08.40.0080
ךילומו רטוק מ"מ 52/02 ףכירמ רוניצב      
דחא הצקב תרבוחמ ,ר"ממ 61 דע תשוחנ      
ינשה הצקבו ,םילאיצנטופ תאוושהספל      

    600.00   150.00     4.00 'פמוק טלפמוק - יתכתמה טנמלאל  
 15,970.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ח ו ל  06.80 ק ר פ  ת ת       
    3E- ם ו י ר ו ט י ד ו א  
      
לע 2-93416 ןקת יפל ועצובי למשח תוחול      
ויקלח לכ      
      
למשח חול הנבמ הנקתהו הלבוה הקפסא     08.60.0010
מ"ס 04 קמועב הדלפ חפמ יושע ,ישאר      
םע דבלב תיתיזח השיג הפצרה לע הדמעהל      
טרפמלו תוינכתל םאתהב יונב ,תלדו םילנפ      
הריבצ יספ ,קוזיח יספ ,םילנפ ללוכ ,ינכטה      
רזעה דויצ לכ ללוכו ,םייוסיכ ,רפמא 004      

 16,000.00 5,000.00     3.20 הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה ר"מ   
      
052x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0020
הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ רפמא      
תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו תימרת      
    N052SN ןיר'ג ןילרמ תרצות רזע יעגמ ללוכ  

  2,500.00 2,500.00     1.00 רשואמ ע"וש וא 'חי   
      
      
      

 18,500.00 06.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../057 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     057 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 18,500.00 מהעברה      

      
      
רפמא 04X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0030
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

  1,400.00   700.00     2.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
      
רפמא 36X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0040
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

  2,400.00   800.00     3.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0050

    164.00    82.00     2.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0060

  2,580.00    43.00    60.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0070

  1,080.00   180.00     6.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0080

    660.00   220.00     3.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      

    380.00   190.00     2.00 A52 1-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.60.0090
      

    360.00   360.00     1.00 A52 3-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.60.0100
      
רפמא 4.2 יזפ תלת יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.60.0110
תמגודכ רפמא 6.1-4.2 לויכ םוחת םע      

    440.00   220.00     2.00 ע"ש וא MZKP םגד "רלימ רנקולק" 'חי   
      

    240.00   120.00     2.00 רפמא 61 נ"זל O.N 1. דעצ רסממ 'חי  08.60.0120
      

  1,200.00   600.00     2.00 רפמא טלוו 42 דע יאנש 'חי  08.60.0130
      

  1,120.00   280.00     4.00 CA V044/083 הקספה לילס 'חי  08.60.0140
      
03 תושיגר רפמא 04X4 תחפ רסממ     08.60.0150

  1,280.00   320.00     4.00 A םגד ,רפמאילימ 'חי   
      
לש רצק םרזב דמוע ,V082 רתי חתמ ןגמ     08.60.0160

  1,500.00 1,500.00     1.00 יבטוק AK001, 4 'חי   
      
ללוכ רפמא 52X3 םע סמועב םיכיתנ קתנמ     08.60.0170

    200.00   200.00     1.00 A23/A01 C.R.H ןיכס ךיתנ 'חי   
      

    250.00   250.00     1.00 הירטפ ןצחל 'חי  08.60.0180
      
      
      
      
      

 33,754.00 06.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../058 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     058 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 33,754.00 מהעברה      

      
      
ילאד גוח לע דוקיפל תרושקתב םימעמע רקב     08.60.0190
8 -ל תורשפא ללוכ .תובותכ46 ללוכה      
טלשל ןשייח .םישיחרת61 תריציו תוצובק      

 35,000.00 7,000.00     5.00 .ימונורטסאו יעובש ןועש ,קוחר 'חי   
 68,754.00 םוירוטידוא-3E למשח חול 06.80 כ"הס  

      
ר ו ט ר נ י ג  ה ק ו ל ח  ח ו ל  16.80 ק ר פ  ת ת       
      
לע 2-93416 ןקת יפל ועצובי למשח תוחול      
ויקלח לכ      
      
למשח חול הנבמ הנקתהו הלבוה הקפסא     08.61.0010
56PI רטסאילופמ יושע , רוטרנג הקולח      
השיג הפצרה לע הדמעהל מ"ס 04 קמועב      
םאתהב יונב ,תלדו םילנפ םע דבלב תיתיזח      
יספ ,םילנפ ללוכ ,ינכטה טרפמלו תוינכתל      
ללוכו ,םייוסיכ ,רפמא 061 הריבצ יספ ,קוזיח      
הלעפהו הנקתהל שורדה רזעה דויצ לכ      

  6,000.00 6,000.00     1.00 הניקת ר"מ   
      
רפמא 08x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.61.0020
תימרת הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ      
N061SN תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו      
ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות רזע יעגמ ללוכ      

    850.00   850.00     1.00 רשואמ 'חי   
      
רפמא 36X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.61.0030
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

  1,600.00   800.00     2.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
      

    500.00   500.00     1.00 חול הנבמל לקוס 'חי  08.61.0040
      
רפמא 4.2 יזפ תלת יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.61.0050
תמגודכ רפמא 6.1-4.2 לויכ םוחת םע      

    220.00   220.00     1.00 ע"ש וא MZKP םגד "רלימ רנקולק" 'חי   
      
תרונו ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ     08.61.0060

    150.00    50.00     3.00 דליטלומ 'חי   
  9,320.00 רוטרניג הקולח חול 16.80 כ"הס  

      
י ש א ר  0E ל מ ש ח  ח ו ל  26.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ לע 93416 ןקת יפל ועצובי למשח תוחול      
ויקלח      
      
      
      
      

26.80.20 קרפ תתב הרבעהל          
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../059 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     059 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
0E למשח חול הנבמ הנקתהו הלבוה הקפסא     08.62.0010
06 דע קמועב מ"מ 2 יבועב הדלפ חפמ יושע      
תיתיזח השיג הפצרה לע הדמעהל מ"ס      
0001 נ"זל הריבצ יספ ללוכ םילנפ םע דבלב      

 24,000.00 6,000.00     4.00 רזעה ירזיבא לכ ללוכו ,רפמא ר"מ   
      
A008 םרזל,יבטוק 4 ,ףלשנ ריווא קיספמ     08.62.0020
תמגודכ רפמאוליק 001 קותינ רשוכ      
    O/D-P4-2H61WN הנגה תדיחי ללוכ  
A0.5 cigolorciM תמגודכ תינורטקלא      
לכ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות      
- הנקתהל םישורדה רזעה דויצו םירזיבאה      

 14,156.00 14,156.00     1.00 טלפמוק 'חי   
      

  3,467.00 3,467.00     1.00 םדוק ףיעסמ ריווא יקיספמל הלגע 'חי  08.62.0030
      
004x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.62.0040
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגה םע רפמא      
יעגמ ללוכ DMT -XS005XSN-006 ןוויכל      

  4,000.00 4,000.00     1.00 רשואמ ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות רזע 'חי   
      
052x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.62.0050
הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ רפמא      
תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו תימרת      
    N052SN ןיר'ג ןילרמ תרצות רזע יעגמ ללוכ  

  2,500.00 2,500.00     1.00 רשואמ ע"וש וא 'חי   
      
061x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.62.0060
הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ רפמא      
תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו תימרת      
    N052SN ןיר'ג ןילרמ תרצות רזע יעגמ ללוכ  

  1,700.00 1,700.00     1.00 רשואמ ע"וש וא 'חי   
      
001x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.62.0070
הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ רפמא      
תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו תימרת      
    N521SN ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות  

  1,100.00 1,100.00     1.00 רשואמ 'חי   
      
רפמא 08x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.62.0080
תימרת הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ      
N061SN תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו      
ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות רזע יעגמ ללוכ      

    850.00   850.00     1.00 רשואמ 'חי   
      
רפמא 36X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.62.0090
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

  1,600.00   800.00     2.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
      

 53,373.00 26.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../060 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     060 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 53,373.00 מהעברה      

      
      
רפמא 04x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.62.0100
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

  1,400.00   700.00     2.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.62.0110

     82.00    82.00     1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.62.0120

    160.00    80.00     2.00 הליענ רודיס ללוכ ,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.62.0130

    900.00    45.00    20.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.62.0140

    360.00   180.00     2.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.62.0150

    440.00   220.00     2.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      

    360.00   360.00     1.00 A52 3-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.62.0160
      

  1,330.00   190.00     7.00 A52 1-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.62.0170
      
רפמא 4.2 יזפ תלת יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.62.0180
תמגודכ רפמא 6.1-4.2 לויכ םוחת םע      

    440.00   220.00     2.00 ע"ש וא MZKP םגד "רלימ רנקולק" 'חי   
      

    300.00    60.00     5.00 2-0-1 םיבצמ 3 ררוב 'חי  08.62.0190
      

    900.00   900.00     1.00 םיצורע ינש ימונורטסא ןועש קספמ 'חי  08.62.0200
      

    250.00   250.00     1.00 גותימ תוינכת 2 םע ילטגיד תבש ןועש 'חי  08.62.0205
      

  1,120.00   280.00     4.00 CA V044/083 הקספה לילס 'חי  08.62.0210
      
03 תושיגר רפמא 04X4 תחפ רסממ     08.62.0220

    320.00   320.00     1.00 A םגד ,רפמאילימ 'חי   
      
)O+HP3( םיבטק העברא קרב יניגמ תיעיבר     08.62.0230

  2,200.00 2,200.00     1.00 רזע יעגמ ללוכ C+B רפמאוליק 001 'חי   
      

    400.00   200.00     2.00 רפמא 5/008 דע םרז הנשמ 'חי  08.62.0240
      
MH 191-CETAS םגד ילטיגיד דדומ בר     08.62.0250
,קפסה ,רדת ,םימרז ,םיחתמ : תדידמל      
ללוכ היגרנאו שוקיב איש ,קפסה םדקמ      
תרושקת ילבכו םיבשחמ תרושקת םאתמ      

  2,450.00 2,450.00     1.00 רזע יעגמ ללוכ 'חי   
      

 66,785.00 26.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../061 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     061 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 66,785.00 מהעברה      

      
      
תרונו ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ     08.62.0260

    250.00    50.00     5.00 דליטלומ 'חי   
      
ללוכ רפמא 52X3 םע סמועב םיכיתנ קתנמ     08.62.0270

    200.00   200.00     1.00 A23/A01 C.R.H ןיכס ךיתנ 'חי   
      
ןשע/שא יוליג תייזכרמ רובע הארתה תדיחי     08.62.0280

  1,600.00   800.00     2.00 מ"עב הרקב גצמ תרצות B655-OSI-4 םגד 'חי   
      
)אספוק ללוכ( ר"אוק 02 יזפ תלת לבק     08.62.0290

    607.00   607.00     1.00 רשואמ ע"ש וא ELPMOC תרצות 'חי   
      

  3,639.00 1,213.00     3.00 ר"אוק 04 יזפ תלת לבק ךא ל"נכ 'חי  08.62.0300
      
םגד תוגרד 6 םילבק דוקיפ רקב     08.62.0310

  1,849.00 1,849.00     1.00 רשואמ ע"ש וא ןוקלוס תרצות ND-801NS 'חי   
      
םרז םילבק גותימל םייבטוק תלת םינעגמ     08.62.0330

  1,821.00   607.00     3.00 רפמא 36 דע ףוצר 'חי   
 76,751.00 ישאר 0E למשח חול 26.80 כ"הס  

      
ג ג  ם י ח ו פ מ  ל מ ש ח  ח ו ל  36.80 ק ר פ  ת ת       
    EF1  
      
לכ לע 93416 ןקת יפל ועצובי למשח תוחול      
ויקלח      
      
FE למשח חול הנבמ הנקתהו הלבוה הקפסא     08.63.0010
2 יבועב םימ ןגומ ןיירושמ רטסאלופמ יושע      
הפצרה לע הדמעהל מ"ס 05 דע קמועב מ"מ      
יספ ללוכ םילנפ םע דבלב תיתיזח השיג      
ירזיבא לכ ללוכו ,רפמא 061 נ"זל הריבצ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 רזעה ר"מ   
      
יקיספמ ינש תללוכה 'וטוא הפלחה תכרעמ     08.63.0020
רפמא 521X3 דע םייטמוטוא יצח םרז      
הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ םיענוממ      
תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו תימרת      
    N061SN ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות  
תוברל , תירוקמ הטלפ לע םינקתומ  רשואמ      

  4,700.00 4,700.00     1.00 רזע יעגמו ילמשחו ינכמ רוגיח 'חי   
      
םע ינורטקלא תוזאפ תכיפהו רסוח רסממ     08.63.0030

    270.00   270.00     1.00 רזע יעגמ ללוכ ףלחתמ עגמ 'חי   
      
" תרצות רוטרנג / י"חח 'וטוא הפלחה רקב     08.63.0040

  3,500.00 3,500.00     1.00 825MA םגד " רדמא 'חי   
      
      

 13,470.00 36.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../062 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     062 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 13,470.00 מהעברה      

      
      
רפמא 4.2 יזפ תלת יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.63.0050
תמגודכ רפמא 6.1-4.2 לויכ םוחת םע      

    440.00   220.00     2.00 ע"ש וא MZKP םגד "רלימ רנקולק" 'חי   
      
רפמא 01 יזפ תלת יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.63.0060
הנגה ללוכ רפמא 01-61 לויכ םוחת םע      
םגד "רלימ רנקולק" תמגודכ דבלב תיטנגמ      

  1,250.00   250.00     5.00 רזע יעגמ ללוכ ע"ש וא MZKP 'חי   
      
יעגמ ללוכ A52 3-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ     08.63.0070

  1,100.00   220.00     5.00 רזע 'חי   
      
תרונו ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ     08.63.0080

    100.00    50.00     2.00 דליטלומ 'חי   
      
לש רצק םרזב דמוע ,V082 רתי חתמ ןגמ     08.63.0090

  1,800.00 1,800.00     1.00 יבטוק AK001, 4 'חי   
      
לדוג( רפמא 061X3 סמועב םיחיטבמ קתנמ     08.63.0100

    330.00   330.00     1.00 00) 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 3-2-0-1 םיבצמ 4 ררוב 'חי  08.63.0110
      
"טקפ" סופיטמ םיפילחמ דוקיפ יקיספמ     08.63.0120

    500.00   100.00     5.00 ספא בצמ םע רפמא םייבטוק-דח 'חי   
      
לילסו ,סיסב ללוכ םיניפ 8 ףלשנ דוקיפ רסממ     08.63.0130

  1,500.00   100.00    15.00 C.D V42. -ל 'חי   
      

 10,000.00 2,000.00     5.00 תוריהמ תסוו 'חי  08.63.0140
 30,690.00 1FE גג םיחופמ למשח חול 36.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  07.80 ק ר פ  ת ת       
      
01 לש תודיחיב קזב םגד תונורק יקדהמ     08.70.0010
יפל ןופלטה לש םילבכה ירוביח ללוכ תוגוז      

    240.00   120.00     2.00 קזב תרבח םע םואיתבו תוישרד 'חי   
      
הספוקב ןקתומ רפמא 36x3 דע טקפ ז"מ     08.70.0020

  2,800.00   400.00     7.00 םימ תנגומ 56PI 'חי   
      

    360.00   120.00     3.00 3D םגד IC תספוק 'חי  08.70.0030
      
ץעמ בג תוברל םינופלטל תופעתסה תובית     08.70.0050
תלד םע מ"מ 02 לש יבועב עצקוהמ ןבל      
יפל לוענמו מ"ס 02/08/06 םינפ תודימב      

  1,600.00   800.00     2.00 קזב תשירד 'חי   
      
      

  5,000.00 07.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../063 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     063 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,000.00 מהעברה      

      
      
D-81 םגדכ סבג תחת עקת בר תספוק     08.70.0060
ת"ב 6 ללוכ ,רשואמ ע"וש וא א.ד.ע תרצות      
בשחמל ת"ב 4 ,הנגה יסירת םע למשח      

    960.00   320.00     3.00 טלפמוק - תועובק תוציחמ ללוכו ,ןופלטו 'חי   
      
תרצות D-71 םגדכ ט"החת עקת בר תספוק     08.70.0070
למשח ת"ב 4 ללוכ ,רשואמ ע"וש וא א.ד.ע      
ללוכו  תרושקת, ת"ב 2,הנגה יסירת םע      

    600.00   300.00     2.00 טלפמוק - תועובק תוציחמ 'חי   
      
תלת A36 דע םרזל יזאפ תלת EEC  ת"ב     08.70.0080

    320.00    80.00     4.00 םימ ןגומ יזאפ 'חי   
      
יזאפ תלת A61 דע םרזל יזאפ דח לופכ ת"ב     08.70.0090

  3,000.00 1,500.00     2.00 REWOP-S הפצר עוקש םימ ןגומ 'חי   
      
םישיחרת תלעפהלםינצחל 8-4 םכח קספמ     08.70.0100
בותיכו ,ןצחללכל תרוקיב תירונ .תולעפהוא/ו      
    THGIL KCABתרדסמ MOIDALLAP  

  1,500.00 1,500.00     1.00 .קיטסלפרומיגב 'חי   
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 00542XP םגד XMD םכח קספמ 'חי  08.70.0110
 12,880.00 םירזיבא 07.80 כ"הס  

      
ן ו י נ ח  ם י א ב כ  ל נ פ  17.80 ק ר פ  ת ת       
      
לנפ רובע חפ ןורא הנקתהו הלבוה הקפסא     08.71.0010
תינכת יפל מ"ס 52X08X08 תודימב םיאבכ      
םיריצ לע טנוברקילופמ הפוקש תלד ללוכ      
תוציחמו םיחירב ,בבותסמ רגסו םיימינפ      

  1,430.00 1,430.00     1.00 הדרפה 'חי   
      
"טקפ" סופיטמ םיפילחמ דוקיפ יקיספמ     08.71.0020

  1,500.00   100.00    15.00 ספא בצמ םע רפמא  םייבטוק-דח 'חי   
      
XHXHN 5.1x3 לבכ ללוכ יללכ קותינ ןצחל     08.71.0030
חולהמ ,מ"מ 02 רטוקב ףכירמ רוניצ ,ר"ממ      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק טלפמוק - ןצחל ללוכו ןצחלה דע  
      
ללוכ רוטרנג תממדהל יללכ קותינ ןצחל     08.71.0040
XHXHN 5.1x3 לבכ ללוכ דחוימ חתפמ      
חולהמ ,מ"מ 02 רטוקב ףכירמ רוניצ ,ר"ממ      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק טלפמוק - ןצחל ללוכו ןצחלה דע  
      
תרונו ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ     08.71.0060

    600.00    40.00    15.00 דליטלומ 'חי   
      
      
      

  4,530.00 17.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../064 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     064 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,530.00 מהעברה      

      
      
שא יוביכ תושירדל םאתהב תוארתה לנפ     08.71.0070
,הניעט ,ןמש ,קלד רסוח ,תיללכ הלקת(      

  5,000.00 5,000.00     1.00 ) טמוטוא בצמב קספמ 'חי   
  9,530.00 ןוינח םיאבכ לנפ 17.80 כ"הס  

      
ם י ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד  27.80 ק ר פ  ת ת       
      
AVK קפסהב רוטרנג לזיד תדיחי תקפסא     08.72.0010
    08 )rewoP emirP(, קלד לכימ תוברל  
ןעטמ ,הדובע תועש 21 -ל ,הדיחיה סיסבב      
דוקיפ חול ,זוזגא ,םיעוזעז ימלוב ,םירבצמו      

 72,000.00 72,000.00     1.00 םרז קספמו ,יטמוטוא 'חי   
      
קפסהב רוטרנג לזיד תדיחיל ריחמ תפסות     08.72.0020
    AVK 08 תקתשומ הפוח רובע bd 56  

 11,500.00 11,500.00     1.00 'מ 7 קחרממ 'חי   
      
דע קפסהב רוטרנג לזיד תנקתהו הלבוה     08.72.0030
    AVK 08, לש הבצה תוברל ,הסינכה סלפמב  
,ריווא סנוכ ,'מ 5 דע ךרואב זוזגא ,הדיחיה      
אל( רוטרנגה קספמ דצב למשחה ילבכ רוביח      
,)למשחה ילבכ תנקתהו תקפסא ללוכ      
סדנהמ תקידב ,היצרגטניא תקידב ,הלעפה      

 14,000.00 14,000.00     1.00 תויתשתה דרשמ יושרו קדוב 'חי   
      
הפנה רובע רוטרנגה תלבוהל ריחמ תפסות     08.72.0040
סלפמ לעמ תומוק יתש דע ןינב גגל דע      

  1,000.00 1,000.00     1.00 הסינכה 'חי   
      
שא יוביכ תושירדל םאתהב תוארתה לנפ     08.72.0050
,הניעט ,ןמש ,קלד רסוח ,תיללכ הלקת(      
תונגה תנקתה תוברל )טמוטוא בצמב קספמ      

  3,500.00 3,500.00     1.00 םירסממו רקב תמאתה ,עונמה לע 'חי   
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 םידקמ םומיח ףוג 'חי  08.72.0060
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 רלוס םימ דירפמ 'חי  08.72.0070
      
קלד לכימל יתרפס קלד דמ הנקתהו הקפסא     08.72.0080

  3,000.00 3,000.00     1.00 ימוי 'חי   
      
הנבמה ריק לע ןקתומה קולדת ףוס חול     08.72.0090
ללוכ ,עקרקה ינפ לעמ רטמ 1 -כ לש הבוגב      
,הבאשמ ,)רטמ 03 -כ( השימג תלגלג תרנצ      
בצמ תגוצת ,ריהמ רוביח ,זרב ,רזוח לא      
תלגלגל רוטרנגה רוביח ללוכו ,קולדתה      

  9,000.00 9,000.00     1.00 תילמשח תענומה 'חי   
      
      

116,500.00 27.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../065 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     065 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
116,500.00 מהעברה      

      
      
םייתנשל רבעמ תפסונ הנשל תורישו תוירחא     08.72.0100

  2,000.00 2,000.00     1.00 הדיחיה ריחמב תולולכה תונושארה 'חי   
      

 25,600.00 3,200.00     8.00 H םגד הקתשה תוסילק ק"מ  08.72.0110
      

  6,400.00   400.00    16.00 יטסוקא תוריק יופצ ר"מ  08.72.0120
150,500.00 םירוטרנג לזיד 27.80 כ"הס  

      
ת ו ח ו ל ב  ה י נ מ  ת כ ר ע מ  37.80 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח       
      
לש 631MFB יצורע בר הנומ  לש הקפסא     08.73.0010
םיצורע 63 וא םיזאפ תלת םיצורע 21      
תרצות  םהינבש בוליש לכ וא םיזאפ-דח      
,םיחתמ ,םימרז תדידמ , )  CETAS( קטייס      
תונכת תורשפא ,DHT קפסה לפוכ ,םיקפסה      
הינמ .םיזאפ-תלת וא/ו םיזאפ-דח םיצורעל      
.0402 תנש דע לארשיל הנש חול םע ז"ועתב      
.ץורע לכל םימי 001 -ל היגרנא ינותנ רגוא      
םינומלו584SR  תיטרדנטס תרושקת תאיצי      
תילנויצפוא תפסונ תרושקת תאיצי - םירחא      
    PI/PCT 2 -בMOC.  קויד S5.0 ssalC יפל  
    1991-61.21C ISNA 6301 -וCEI.  חתמ  
)CAV562 )04-671032/0  הקפסא      
ךרד )ENIL-4     תויהל תבייח היצרוגיפנוק(      

 12,000.00 12,000.00     1.00 .  40.0A-ל םרז יאנש 'חי   
      
ל"נה יצורע-בר הנומל 'פמוק טוויחו הנקתה     08.73.0020
טוויחו הנקתהו הקולח חולב MFB631 םגדמ      

  6,000.00 3,000.00     2.00 'פמוק . תוחולבו הנומב םרז יאנש  
      
םגדמ ל"נה דדוב הנומל 'פמוק טוויחו הנקתה     08.73.0040
    ME331 יאנש טוויחו הנקתהו הקולח חולב  

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק .תוחולבו הנומב םרז  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 20,400.00 37.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../066 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     066 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 20,400.00 מהעברה      

      
      
- 571MP דדומ ברו ז"ועת הנומ  לש הקפסא     08.73.0050
,קפסה לפוכ ,רדת ,םימרז ,םיחתמ דדומ      
שוקיב איש ,המודמו יביטקאיר ,ליעפ קפסה      
,םיקפסהו םימרז ,םיחתמל ילמיסקמו עצוממ      
חתמב יללכ ינומרה תוויע ,תוזאפ רדס      
    )DHT( סמוע םרזבו )DDT(, ינומרה תוויע  
-ה הינומרהל דע הינומרה לכל םרזו חתמב      
תיביטקאר ,HWK תיביטקא היגרנא 46      
    RAVK המודמוAVK )תויגרנאה לכל  
    tropmi/tropxe(, הקולח לע ז"ועת הנומ  
ISNA יפל %ssalC 2.0 קוידב םיפירעתל      
    ,CEI.םיחתמ לג תרוצ לש תיפרג הגוצת  
ינומרה תוויע .SAP תנכות ידי לע םימרזו      
םירוטקפס ללוכ תויגרנאו םיקפסה לש יללכ      
תואיצי 2 ללוכ ,BM1 לודג ןורכיז.ינומרה      
תואיצי 2 ,תוילטיגיד תוסינכ 2 ,רסממ      
ללוכ תויאמצע תרושקת      
SUBSOM ,3PND םילוקוטורפבתרושקת      
    IICSA יעוריא לש יטסיטטס םושירו הדידמ  
ללוכ אלמ 06105NE ןקת יפל למשח תוכיא      
םינקת יפל למשח תוכיא לש הזילנאו הדידמ      
תקפה ללוכ חוקלה תורדגה יפל וא םיפסונ      

  7,600.00 7,600.00     1.00 'פמוק )ישאר יאנש קספמ רובע (.הנבומ ח"וד  
      
ל"נה דדומ-ברו הנומל 'פמוק טוויחו הנקתה     08.73.0060
יאנש טוויחו הקולח חולב   571MP םגדמ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .תוחולבו הנומב םרז  
      
תרצות 2002CTE ריממ  תנקתהו תקפסא     08.73.0070
ץורע םע tenrehtE ץורע - )CETAS( קטייס      
דחא תרושקת ץורעו 232SR דחא תרושקת      

  4,200.00 4,200.00     1.00 .הללוס + CTR ןורכיז  ללוכ ,584SR 'חי   
      
רפמא 001\40.0 םרז הנשמ לש תקפסא     08.73.0080

    126.00    42.00     3.00 0.5Class 'חי   
      
5*5.1 הנומל הנזה לבכ לש הנקתהו הקפסא     08.73.0120

    650.00    13.00    50.00 . ר"ממ 'חי   
      
ז"נשמל דוקיפ לבכ לש הנקתהו הקפסא     08.73.0130

    750.00    15.00    50.00 .רפסוממ ר"ממ 7*5.1 רטמ   
      
ןיב תרושקת לבכ לש הנקתהו הקפסא     08.73.0140

    700.00    14.00    50.00 . לתופמו ךכוסמ גוז 22G.W.A , 2 םינומה רטמ   
      
תרושקת וקל קרב ןגמ לש הנקתהו הקפסא     08.73.0150
584SRUPL תמגודכ SR-584 םינומ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .RELLUMDIEW תרצות 'חי   
      

 36,826.00 37.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../067 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     067 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 36,826.00 מהעברה      

      
      
SAP תנכותל הכרדהו הנקתהו הקפסא     08.73.0160
תמדקתמ הזילנאלו םינומה ינותנ תאירקל      
ירישכמ לכ םע תונולח תביבסב תרושקתל      
תוערפהו תוינומרהל הזילנא תעצבמ .קטייס      
ירישכמ תונכתו םינותנ ףוסיא ןכ ומכ .תשרב      
וא תשרב תורישי דובעל תורשפא .קטייס      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .םדומ ךרד  
      
תינמ תכרעמל הכרדהו הצרה , הלעפה     08.73.0170

  3,600.00 3,600.00     1.00 'פמוק . תרושקתב תבשחוממ למשח  
      
למשח תינמ תכרעמל תורישו תוירחא     08.73.0180
תונש 3-ל רבעמ  תרושקתב תבשחוממ      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק . קטייס תרבח לש תוינושאר תוירחא  
      
לוקוטורפמ תרושקת ריממ תלעפהו הקפסא     08.73.0190
    M-SUB לוקוטורפל SUBDOM  םגדמ  
    584/42-SUBM-DOM ינומ 42 דע רוביחל  
42V-ל חכ קפס ללוכ תרושקתב ריוא גוזימ      

  8,850.00 8,850.00     1.00 .דווזמ תרושקת ןורא ללוכ 'חי   
 62,276.00 למשח תוחולב הינמ תכרעמ 37.80 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ מ  ,ה ר ו א ת  י פ ו ג  08.80 ק ר פ  ת ת       
ם ה י ר ז י ב א ו       
      
ותב ןומיסל רתיה םע ויהי הרואתה יפוג לכ      
הניקת האלמ הקידב דועת וא ,ףקותב ןקת      
םע ויהי הרואתה יפוג לכםינקתה ןוכמ ידי לע      
תדועת וא ,ףקותב ןקת ותב ןומיסל רתיה      
םינקתה ןוכמ ידי לע הניקת האלמ הקידב      
      
תרצותהו םגדהמ ויהי הרואתה יפוג      
יפוג ןיקתהל ןיא .תויומכה בתכב םימושרה      
בתכב רושיא אלל רחא םגדמ הרואת      
ןנכתמהו חקפמהמ      
      
סותניס םגד הרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג     08.80.0020
דל לודומ תרונ ללוכ ,NROHT תרצות  דל      
    K0004-mL0011, לכ ללוכו ,רביירד  
הנקתהל םישורדה רזעה דויצו םירזיבאה      

  3,640.00   280.00    13.00 הניקת הלעפהו 'חי   
      
תרצות LE-206 םגד םידל םוריח ת"ג     08.80.0040
דל תרונ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא טיילורטקלא      

  5,040.00   240.00    21.00 הנקתה הבוגל המיאתמ השדע םע W3 'חי   
      
ךא ל"נכ הרואת ףוג רובע ריחמ תפסות     08.80.0050

    350.00    50.00     7.00 תינוציח הנקתהל 'חי   
      

  9,030.00 08.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../068 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     068 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  9,030.00 מהעברה      

      
      
תרצות DEL 8 ץח םגד םוריח תרואתל ףוג     08.80.0060
,לקינ רבצמ ללוכה ,רשואמ ע"וש וא שעג      
תורונו הרקב תרונ ,ןעטמ ,הלעפה תכרעמ      
השירד יפל םיאתמ טוליש ללוכו ,DEL גוסמ      

  1,400.00   350.00     4.00 טלפמוק 'חי   
      
תרצות TFARD INIM םגד ץוח תרואת ףוג     08.80.0070
    PMALINU דל תרונו דויצ ללוכ W51,  
לכ ללוכו ,ריקל הנקתהל ןנווכתמ םאתמ      
הנקתהלםישורדה רזעה ירזיבאו דויצה      

  2,750.00   550.00     5.00 טלפמוק - הניקת הלעפהו 'חי   
      
לפוא דומצ 56PI ןגומ דל הרואת ףוג     08.80.0110
תרצות VBI םגד חפ תלעת/הרקתל      
    AIRAGNUH VBI ץינייטש דריל קוויש ,  
,W82 K0004-ML0882 דל תרונ ללוכ      
הנקתהל שורדה רזעה דויצ לכו רביירד      

  2,000.00   200.00    10.00 הניקת הלעפהו 'חי   
      
,NROHT תרצות דל אראל םגד הרואת ףוג     08.80.0120
רזעה דויצ לכ ללוכו W81 דל תרונ ללוכ      

  1,250.00   250.00     5.00 הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה 'חי   
      
- תוגרדמ ןומיסל ריקב עוקש הרואת ףוג     08.80.0130

  5,940.00   330.00    18.00 ח"ש 052 דוסי ריחמ 'חי   
      
עובצ ירוחא המב ריק לע הנקתהל לדנפ     08.80.0140

    800.00    80.00    10.00 ןבלו לוחכ םיעבצב 'קנ   
      
םגד הרקתב עוקש לוגע W55 הרואת ףוג     08.80.0150
    TOD תרצות HTGIL NWOD,תרונ ללוכ  
ילאד רביירד,K0004-mL0005 דל לודומ      
דויצו םירזיבאה לכ ללוכו ,הרואת םועמעל      
יפל עבצ ,הלעפהו הנקתהל םישורדה רזעה      

 26,250.00   750.00    35.00 לכירדאה תריחב 'חי   
      
VLS תרצות טאוו 81 דל תרונ ללוכ יולת ת"ג     08.80.0200
, גולטקב 381 דומע ITLUM ARAP םגד      

  9,000.00 1,500.00     6.00 ץייניטש דריל קוויש 'חי   
      

  2,100.00   700.00     3.00 005 דוסי ריחמ - הניגב עוקש ןרקוד 'חי  08.80.0220
 60,520.00 םהירזיבאו תורונמ ,הרואת יפוג 08.80 כ"הס  

      
      
      
      

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../069 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     069 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש ו  ת ו ד ו ק נ  09.80 ק ר פ  ת ת       
      
ילבכ יזאפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.90.0010
EPLX תשוחנ יכילומ וא/ו YX2N תשוחנ      
מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ ,ר"ממ 5.1      
תרנצה ללוכ ,תולעתב םילבכב וא/ו ,רטוק      
תורקתב וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת םינקתומ      
ןגומ וא ,בלצ,ףוליח ,לופכ/דיחי רואמל ז"מ ןכו      
תרצות SUROHC םגד ןיירושמ וא םימ      
הדוקנ רובע ףסונ ךילומו ,ע"וש וא סיווג      
םלשומ לכה שרדנ םא םוריח תרואתל      

 19,320.00   140.00   138.00 .הניקת הלעפהל 'קנ   
      
יכילומ היושע תמלשומ רפמא 61 ת"ב תדוקנ     08.90.0030
    EPLX ילבכ וא RF/YX2N 5.2 ר"ממ  
וא/ו רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ      
עקש ןכו , ןורירמ רוניצ וא/ו תולעתב םילבכב      
סיווג תרצות METSYS םגד דיחי רפמא 61      
,םוינימולא/קיטסלפ תלעתב וא ט"הת ןקתומ      

  3,750.00   150.00    25.00 םלשומ לכה 'קנ   
      
הנזה( יפוס רזיבא אלל ךא ,ל"נכ ת"ב תדוקנ     08.90.0035

    700.00   140.00     5.00 )עקש בר תספוקל 'קנ   
      

     60.00    60.00     1.00 םימ ןגומ ת"ב רובע ת"ב תדוקנל תפסות 'קנ  08.90.0040
      

    200.00   100.00     2.00 EEC םגד ת"ב רובע ת"ב תדוקנל תפסות 'קנ  08.90.0050
      
הרואת רשגל דרפנ לגעמ 61 ת"ב תדוקנ     08.90.0070
יכילומ היושע תמלשומ רפמא המב תכרעמו      
    EPLX ילבכ וא RF/YX2N 5.2 ר"ממ  
וא/ו רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ      
עקש ןכו , ןורירמ רוניצ וא/ו תולעתב םילבכב      
סיווג תרצות METSYS םגד לופכ רפמא 61      
,םוינימולא/קיטסלפ תלעתב וא ט"הת ןקתומ      

  3,600.00   180.00    20.00 םלשומ לכה 'קנ   
      
םע הרקת לעמ ורוא חופמ/ןגזמל הנכה תדוקנ     08.90.0080
ר"ממ 5.2x3 םיכילומב 1N יפוס רזיבא      
- ןגזמל עקש ןכו ,ט"הת רטוק מ"מ 02 תרנצו      

  1,000.00   250.00     4.00 טלפמוק 'קנ   
      
)םינופלט/םיבשחמ( הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.0100
ךכוסמ לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ תרנצ היושע      
רדתב הדימעל TAC-7 )םידיג 61( תוגוז 8      
    ZHM 006 5-21344 יפל NID דעו הדוקנהמ  
לולכ( יפוס רזיבא אלל ,תרושקת ןוראל      

  2,240.00   280.00     8.00 )עקש בר תספוקב 'קנ   
      
      
      
      

 30,870.00 09.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../070 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     070 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 30,870.00 מהעברה      

      
      
הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.0120
תרנצ היושע ).ס.מ.ט/םינופלט/םיבשחמ(      
8( תוגוז 4 ךכוסמ לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ      
ZHM 006 רדתב הדימעל TAC-7 )םידיג      
ןוראל דעו הדוקנהמ NID 5-21344 יפל      
הנקתהל 54JR עקש םע םויס ,תרושקת      
ללוכו ,ינכטה טרפמב טרופמכ םגד רזיבאב      
םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק      
תופעתסהה תביתמ םיוקה ללוכ ל"נכ      

  1,120.00   280.00     4.00 הנכהה 'קנ דע תיזכרמה 'קנ   
      
03 דע יבועב ןיוזמ ןוטב ריקב רבעמ חודיק     08.90.0140

    400.00   200.00     2.00 מ"ס 'חי   
      
יולג תבלושמ הזירכ תכרעמל הנכה תדוקנ     08.90.0150
מ"מ 02 םודא עבצ ףכירמ תרנצ היושע שא      
תואספוק ,הכישמ טוח םע מ"מ 52 וא      
ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה      
תלעת /תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה      

  1,400.00   100.00    14.00 הנכהה 'קנ דע תשר 'קנ   
      
,הצירפ יוליג( .מ.נ.מ תוכרעמל הנכה תדוקנ     08.90.0160
02 ףכירמ תרנצ היושע )....  ,הסחמ רוזא      
תופעתסה תואספוק ,הכישמ טוח םע מ"מ      
םיוקה ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו      
תשר תלעת /תיזכרמה תופעתסהה תביתמ      

  1,100.00   110.00    10.00 הנכהה 'קנ דע 'קנ   
      
תרנצ היושע ןשע/שא יוליגל הנכה תדוקנ     08.90.0170
0.1 ךתחב ידיג 4 ךילומ םע מ"מ 02 ףכירמ      
,0221 י"תל םאתהב ךילומל ר"ממ      
רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוקמ      
תביתמ םיוקה ללוכ ל"נכ םינקתומ      

  7,800.00   130.00    60.00 הנכהה 'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה 'קנ   
      
תרושקת+הרבגה+םירמידל הנכה תדוקנ     08.90.0180
תרנצ היושע )המב ץעוי תוכרעמ( המב      
תואספוק ,הכישמ טוח םע מ"מ 23 ףכירמ      
ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה      
תלעת /תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה      

  3,900.00   130.00    30.00 הנכהה 'קנ דע תשר 'קנ   
      
הצירפ/שא יוליג תזכרל רוביח תדוקנ     08.90.0220
ר"ממ RF/YX2N 5.2 לבכ היושע תמלשומ      
ןכו ,וא/ו רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב לחשומ      
METSYS םגד ןומיס תרונ םע יבטוק וד ז"מ      

    220.00   220.00     1.00 םלשומ לכה - ט"הת ןקתומ סיווג תרצות 'חי   
      
      

 46,810.00 09.80.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../071 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     071 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 46,810.00 מהעברה      

      
      
ללוכ למשח תרבח תקידבל ןקתמה תרבעה     08.90.0230
הרזעה לכ ןתמו edaM-sA תוינכת תנכה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק - הקידבה ןמזב השורדה  
      
קדוב תקידבל למשחה ןקתמ לכ תרבעה     08.90.0240
ללוכ ,ןימזמה ידי לע רשואיש יטרפ ךמסומ      
הרזעה לכ ןתמו ,הקידבה ימד םולשת      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק - הקידבה ןמזב השורדה  
      
למשחה תוחולל תיפרגומרת הקירס עוציב     08.90.0250
ינכטה טרפמב טרופמה יפל .ח"וד תנכהו      

  1,200.00   600.00     2.00 'פמוק טלפמוק - דחוימה  
      
יכילומב ילמשח ילמשח עונמל הנכה 'קנ     08.90.0260
    EPLX 5.2X5 רוניצב םילחשומ ,ר"ממ  
וא/ו ט"הת תרנצה ללוכ ,רטוק מ"מ 02 ףכירמ      
תריחב יפל םגד סירתל ז"מ ןכו תוקיציב      

  1,800.00   450.00     4.00 םלשומ לכה ןימזמה 'קנ   
 54,810.00 תונושו תודוקנ 09.80 כ"הס  

      
ת ר ו ש ק ת  ת ו נ ו ר א  19.80 ק ר פ  ת ת       
      
םילבכה תסירפל קתנתמ גוסמ הנורק קולב     08.91.0010

    500.00    50.00    10.00 םילבכה תסירפ ללוכ ,םייגוז ברה 'חי   
      

     50.00    50.00     1.00 הנורוק יקולב 01-ל היטבמא 'חי  08.91.0020
      
PTU תואובמ 05 לנפ תנקתהו הקפסא     08.91.0030
    54JR דע גוז 001 לבכ ללוכ גויח יווק רובע  
הסירפו היטבמא ,הנורק יספ ללוכ רטמ 02      
לעמ החולש / 'גת טולישו הנורק יקולב ג"ע      

  1,100.00 1,100.00     1.00 לנפב האובמ לכ 'חי   
      
,PTS ךוכיס ללוכ ,a6-taC ,91" בותינ חול     08.91.0040
ות םע ,JR-54 םיעקש 42 ספדומ לגעמ םע      
ללוכ ,היולת יתלב תינוציח הדבעמ לש ןקת      
,טוויחו הנקתה ללוכו םילבכה תרישקל רודיס      

  1,200.00   600.00     2.00 רופא וא רוחש עבצ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  2,850.00 19.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../072 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     072 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,850.00 מהעברה      

      
      
U51 הבוגבהילתב הנקתהל תרושקת ד"סמ     08.91.0050
תוליסמ ללוכ מ"מ 005 קמוע ,מ"מ 007 בחור      
דצ תונפד ללוכ ,הזזהל תונתינ 91" בולכ םוא      
,םינפבמ העובק הליענ תורשפא םע תוקירפ      
חול התיברמו תכתמ תרגסמ םע תימדק תלד      
תכתמ תלד וא ףוקש טנוברקילופ      
רדניליצ םע הליענ ללוכ ,השירד יפל-תררוחמ      
קזוחמ בג ללוכ ,הקראה טיק ללוכ ,חתפמו      
ןווגב רונתב העיבצ ,ריק לע הילתל      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק רופא וא LAR-1109רוחש  
      
5X4 לדוגב טורח CVP יושע טוליש תנכה     08.91.0060

    100.00    10.00    10.00 תרושקת ןורא ןומיסל מ"ס 'חי   
      
U1 הבוגב רושיג ילבכ רבעמל חוור ספ     08.91.0070

    300.00    30.00    10.00 רעיש יספ ןגומ ץירח ללוכה 'חי   
      
דעוימה למשח יעקש ספ תנקתהו הקפסא     08.91.0080
יעקש 6 לולכי ספה .91" תרגסמב הנקתהל      
ת"מאמ גתמ ללוכ "םיילארשי" ןקתו גוסמ חכ      
    A61 גוסמ G זראמ היהי ספל .ןומיס תירונו  
ךרואב לדנפ לבכ ללוכ .ןקת ות אשיו תכתמ      
גוסמ ילמשח עקת והצקבו 'מ 51 דע      

     70.00    70.00     1.00 CEE16A 'חי   
      

    400.00    40.00    10.00 ץרוחמ עובק ףדמ 'חי  08.91.0090
      
הכרעה . תרושקת ןוראל הקראה תכרע     08.91.0100
8 תוחפל ללוכה ,ידועי םירוביח ספ לולכת      
61 הקראה לבכמ רוביח תומצו םירוביח יגרב      
םידויצה לכו ןוראה ירזיבא לכל ,שימג ר"ממ      
ספמ בכוכ תרוצתב עצובי רוביחה .וב      

    110.00   110.00     1.00 דויצל םירוביחה 'חי   
      
דע ךרואב JR/54-JR-54 ךכוסמ בותינ לבכ     08.91.0110
ןמוסמ taC-6 -ב הדימעל הכמסה לעב  'מ 3      

    500.00    25.00    20.00 תווצק 2ב 'חי   
      
,הכרדה ,הלבק תוקידב ,דועית ,ןונכת ,םואית     08.91.0120
י"פע האלמ הלעפהל שרדנה לכו ,העמטה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק ינכטה טרפמב טרופמה  
      
הצקל הצקמ תרושקת עקש תוניקת תקידב     08.91.0130
םיאתמ KULF ןוגכ ידועיי רישכמ י"ע      
תריסמ ללוכ ,A6TAC קדבנה טרדנטסל      

    120.00     6.00    20.00 הקידבה תואצות לש טרופמ טלפ ץבוק 'חי   
  6,450.00 תרושקת תונורא 19.80 כ"הס  

614,156.00 ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 כ"הס  
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קובץ: 200   .../073 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     073 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.90 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      

תורעה 00.90 כ"הס            
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
תובכש יתשב םיירושמ םיחטש לע םינפ חיט     09.01.0005
הקפסא ללוכ ריחמה םינוויכ ינשב לגרס      
4.2 הבוגב ןבלוגמ הדלפ תשר ינתיווז תנקתהו      

 38,500.00    70.00   550.00 . )ינמרג םגד( 'מ ר"מ   
      
תחתמ( םיבוטר םירדחב יטנמצ חיט תצברה     09.01.0090

    990.00    18.00    55.00 ) הקימרק יופיחל ר"מ   
 39,490.00 םינפ חיט 10.90 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה ,םיירושימ םיחטש לע קלח ץוח חיט     09.02.0010
ןכומ רוחש רמגו תרשיימ הבכש ,הנותחת      
סקטניק תבכש וא/ו ינועבצ טכילש תבכשל      
הקפסא ללוכ ריחמה , ) דרפנב םלושמ(      
תפוקת לכל ינקת םוגיפ לש קוריפו הנקתה,      
םימוגיפ הנוב רושיא איצמהל הבוח , עוציבה      

 26,400.00    80.00   330.00 . ןידכ ךמסומ ר"מ   
      
ץוח תוריק יופיחל תחתמ יטנמצ חיט תצברה     09.02.0020

  5,280.00    22.00   240.00 . ןבאב ןיינבה ר"מ   
      
רובע  םינושה חיטה יפיעסל ריחמ תפסות     09.02.0070
לש "הגו" תמגודכ  תילרנימ  תינועבצ  הטכילש      
י"ע רחביש ןווג לכב ע"ש וא "טל רינ"      

 19,500.00    60.00   325.00 .לכירדאה ר"מ   
 51,180.00 ץוח חיט 20.90 כ"הס  
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קובץ: 200   .../074 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     074 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן י י נ ב  ת ו ת י ז ח  י ו פ י ח  30.90 ק ר פ  ת ת       
      
ןלוצרופ טינרג יחירא י"ע ןיינב תותיזח יופיח     09.03.0010
gniddalC תכרעמ יפל מ"ס 08/5.04 תודימב      
    Double Ventilated Extruded Porcelain  
    KETNORF מ"עב שרח בקעי תכרעמה ןאובי  
לוכה םיחתפ יפשחב לופיט ללוכ ריחמה      
, תוינכתל םאתהבו עוציב יטרפב טרופמכ      
לולכ היצקורטסנוק תכרעמ לע שבי יופיח      
,םיקיזמ ,שאל םידימע ויהי תוחולה ,ריחמב      
ריפס קבדב עקרה ריקל הקבדהב ונקתויו םימ      
ץעוי תויחנה יפל וא .צ.א תרבח לש 307      
.רמוחה קפס תויחנהל םאתהבו הרבחה םעטמ      
6005  ו  W 003 ( םינווג ינשב היהי עוציבה      

200,100.00   690.00   290.00 -ST) ר"מ   
      
תוריק יבג ינוציח ימרת דודיב תוחול תכרעמ     09.03.0020
04 'תפצקומ תיכוכז' תוחולקולב וא ןוטב תריצי      
תקפוסמה (  LAESNI תכרעמ תמגודכ מ"מ      

 29,000.00   100.00   290.00 .  ךרע הווש וא )קוויש .צ.א ידי לע ר"מ   
      
יתבכש תלת ןוילע גניפוק תנקתהו הקפסא      09.03.0030

 13,300.00   140.00    95.00 טרפ יפל ףפוקמ חפמ רטמ   
242,400.00 ןיינב תותיזח יופיח 30.90 כ"הס  
333,070.00 חיט תודובע 90 כ"הס  

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.01 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      
      
תוכאלמהו םירמוחה לכ תא ללוכ ריחמה      
, תוברל ףוצירה תדובע עוצבב םיכורכה      
המאתה ,ןוסכלאב ףוציר,םהינימל םיכותיח      
תוריק יופיחלו תופצרל תילירקא הבור,תוניפל      
לכירדאה תריחבל ןווג "ריקומרת " תמגוד      
הפצרב םינוש םירזיבאלו םיפוקשמל המאתה      
םלשומ עוציבל דע לכה ,תוריקבו      
      
ןכו,י"ת יפ לע שרדנה לכב דומעל םיחיראה לע      
תודסומל שרדנכ הקיחשל תודימע ילעב תויהל      
י"ת יפ לע שרדנכ הקלחהב תודימעו ,רוביצ      

תורעה 00.01 כ"הס            
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קובץ: 200   .../075 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     075 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
/ה ק י מ ר ק  י ח י ר א  ף ו צ י ר  20.01 ק ר פ  ת ת       
ש י ש  ,"ן ל צ ר ו פ  ט י נ ר ג "      
      
דגנ ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא ףוציר     10.02.0030
עצמ לע ,R-11 הקלחה םדקמ SA  הקלחה      
וא מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב ,בצוימ      
לכב ר"מ/ח"ש 07 דוסי ריחמב מ"ס 33/33      

  5,500.00   220.00    25.00 םיבוטרה םירוזאה ר"מ   
  5,500.00 שיש ,"ןלצרופ טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 20.01 כ"הס  

      
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  30.01 ק ר פ  ת ת       
      
תוריק ג"ע ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא יופיח     10.03.0015
ירדח , תונורדסמו םיתוריש ירדח םינפ      
מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב, תוגרדמ      
06 דוסי ריחמב מ"ס 02/05 וא מ"ס 33/33 וא      
תוניפ תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה ר"מ/ח"ש      
SISENEG םגד םוינימולא תויושע הקימרק      
"זידונא " יעבט םוינימולא ןווג  עבורמ/ינבלמ      
שגפמב תיקפואו םיחיראה ןיב יכנאה שגפמב      
עוציב ללוכ ריחמה. הקימרקל חיטה ןיב      
לכירדאה תריחב יפל םינוש םינווגב םיחירא      
ינשב תרשוימ חיט תבכש ללוכ ריחמה.      
אלו ריחמב הלולכ ל"נה הבכשה , םינוויכה      
הבור עוציב ללוכ ריחמה. דרפנב בשוחת      

 13,650.00   210.00    65.00 .לכירדאה תריחבל ןווג תילירקא ר"מ   
 13,650.00 תוריק יופיח 30.01 כ"הס  

      
ג נ י פ ו ט ו צ ר ט  40.01 ק ר פ  ת ת       
      
)דרפנב תמלושמ ( תקלחומ ןוטב תפצר יופיח     10.04.0010
תבכשמ םשוימה גניפוטוצרט תכרעמ י"ע      
קפס קירבמ/טמ רליס תבכשו וצרטורקימ      
דע לוכה ,ע"ש וא ןוטב ןוטב תרבח עצבמו      

 14,400.00    90.00   160.00 םלשומ עוציב ר"מ   
 14,400.00 גניפוטוצרט 40.01 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר  ל ע  ם י ח י ט ש  י ו פ י ח  50.01 ק ר פ  ת ת       
      
-  יטטניס חיטשב םוירוטידוא תפצר יופיח     10.05.0130
חיטשה )ר"מ/ח"ש 041 דוסי ריחמ( ילירקא      
החיתמב ןקתוי . שא ןקת תושירד לע הנעי      
, םלשומ עוציב דע לוכה , ןרציה יפל ןתיוז ללוכ      

100,800.00   280.00   360.00 לכירדאה תריחבל ןווג ר"מ   
      
ילירקא-םייטטניס םיחיטש גוסמ םילופיש     10.05.0135

  1,600.00    16.00   100.00 מ"ס 01 הבוגב רטמ   
      
םויסב יטרדנטס םוינימולא ליפורפמ ףס     10.05.0140

  1,700.00    17.00   100.00 חיטש ילופיש רטמ   
104,100.00 תופצר לע םיחיטש יופיח 50.01 כ"הס  
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קובץ: 200   .../076 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     076 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י צ נ י מ י ל  ט ק ר פ  60.01 ק ר פ  ת ת       
      
ץעמ היצקורטסנוק ללוכ המבל טקרפ עוציב     10.06.0010
,)enobgnirreH( ןובגנירה וא ןובשיפ םגד      
שרדנה לוכו םילינפ ללוכ ,גדה תרדא הארמב      

 45,000.00   250.00   180.00 . םלשומ עוציב דע ר"מ   
 45,000.00 היצנימיל טקרפ 60.01 כ"הס  
182,650.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
,ח י ט  ל ע  ה ע י ב צ ו  ד ו י ס  10.11 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג ו  ם י ק ו ל ב  ן ו ט ב       
      
םינפ חיט לע )טסלפורינ/ןיזלומא( יטסלפ עבצ     11.01.0010
"ליפרובמט" דוסי תבכש  תוברל ,אלמ יוסיכל      
ףיעס דחוימה טרפמל םאתהב )תוריקו תורקת(      

  4,950.00    22.00   225.00 .םלשומ עוציבל דע לכה ,50.11 ר"מ   
      

 18,000.00    36.00   500.00 טמ רוחש ןווגב ישמ עבצ ר"מ  11.01.0020
 22,950.00 סבגו םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 כ"הס  
 22,950.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו נ ו ל ח  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0030
, מ"ס 06/003 תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק       
תמישר יפל לכה ,לכירדאה תריחבל ןווג       

  2,100.00 2,100.00     1.00 90-א םוינימולא 'חי   
  2,100.00 םוינימולא תונולח 10.21 כ"הס  

      
ת ו נ י ר ט ו  20.21 ק ר פ  ת ת       
      
וא 0094 לילק תמגודכ הסינכ תנירטו     12.02.0050
הב תבלושמ מ"ס 003/056 תודימב ע"וש      
052/002 תודימב תיריצ החיתפ תיפנכ וד תלד      
תידי ללוכ,לכירדאה תריחב יפל ןווג, מ"ס      
תמישרב-62 א טירפ יפל לכה  הלהב      

 19,000.00 1,900.00    10.00 .םוינימולאה ר"מ   
 19,000.00 תונירטו 20.21 כ"הס  

      
ך ס מ  ת ו ר י ק  40.21 ק ר פ  ת ת       
      
וא 0038 לילק תמגודכ ךסמ ריק     12.04.0010
תונולח בוליש תוברל ע"וש וא "לטסקא"       
לכה , ןנכתמה תשירד יפל תילמשח החיתפל      

 55,000.00 2,200.00    25.00 םוינימולאה תמישרב 72 -א טירפ יפל ר"מ   
 55,000.00 ךסמ תוריק 40.21 כ"הס  
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קובץ: 200   .../077 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     077 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ת ל ד  70.21 ק ר פ  ת ת       
      
, ע"ש וא 0094 לילק תמגוד תיפנכ וד  תלד     12.07.0020
הלהב תידי תוברל , מ"ס 052/532 תודימב      
יתשל הזיחא תידי , םייפנכה יתשל תינקת      
םימיאתמ םינוילע ןמש יריזחמ,  םיפנכה      
תמישר יפל ,הלהב תידי ללוכ תלדה לקשמל      

  9,400.00 9,400.00     1.00 11-א םוינימולא 'חי   
      
0094 לילק תמגוד ) יצחו ףנכ ( תיפנכ וד  תלד     12.07.0060
הזיחא תידי ,  מ"ס 012/061 תודימב       
םינוילע ןמש יריזחמ, םיפנכה יתשל תיתוכיא      
יפל ,הלהב תידי ללוכ תלדה לקשמל םימיאתמ      

  8,900.00 8,900.00     1.00 83-א םוינימולא תמישר 'חי   
 18,300.00 םוינימולא תותלד 70.21 כ"הס  

      
ת ו ח ו ל ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  80.21 ק ר פ  ת ת       
ם ו י נ י מ ו ל א       
      
'תוטסק' יופיח לש הנקתהו הקפסא       12.08.0010
    DNOBLA תושרדנה הילתה תוכרעמ לכ ללוכ.  
תריחבל יפוס ןווג( ץע הארמב תוחול      
יפכ ינרוצ ףופיכו תודימבו )לכירדא/ןימזמ      
עוציבה ןלבק  .תולכירדאה יטרפב רדגויש      
תנכהל יארחא היהי תכרעמה תנקתהל רחביש      
ללוכ )gniward pohs( םייפוס עוציב יטרפ      
תוכרעמ לש םייביטקורטסנוק םיבושיח      
רושיאל ושגוי םיבושיחהו םיטוטרשה .הילתה      
ץעויו לכירדאה ,הנבמה סדנהמ      
םיחתפ יפשחב לופיט ללוכ ריחמה.םייופיחה      
םוכיסל אל   750.00   250.00 םלשומ עוציב דע לוכה ,גג גניפוקו ר"מ   

םוינימולא תוחולב תוריק יופיח 80.21 כ"הס            
 94,400.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  

      
ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
+ ןונכת םינקתה ןוכמ רושיא איצמהל שי      
ןוכמ י"ע ריוואה גוזימ תכרעמל עוציב      
ןובשח לע , 1 קלח 1001 י"ת יפל םינקתה      
. ןלבקה      
      
רדחב ןקתוי 'גקפ תודיחי תלעפה חול : הרעה      
תונכהה עצבל ןלבקה תוירחאב , יבול / להנמ      
. ךכל שרדנה ילמשחה טוויחו תושרדנה      
      
יפל ויהי ריוואה גוזימ דויצו תודובע : הרעה      
ןוכמ םירשואמו םייטנוולר םיקלח 1001 י"ת      
. םינקתה      
      

10.51.20 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 200   .../078 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     078 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תיאמצע ריוא גוזימ תדיחי הנקתהו הקפסא     15.01.0010
וא סירוא  תרצות TNIU-EGAKCAP גוסמ      
51 תילנמונ רוריק תקופתל , מ"עוש וא קינוי      
לפמ , ד"למר 0006 ריוא תקיפס , רורק ןוט      
, ץחל ינועש , םוח תבאשמ תללוכ , 2" ץחל      
יופיצו הבעמ תללוס לע הנגה תשר      
תוסיו ,  ? -SOC רופישל םילבכ , דלוגייאלב      
, הבעמ יחופמ תוריהמ יוניש י"ע שאר ץחל      
, תוגרד דוקיפ , רוטרוניא לורקס םיסחדמ      
םיליפורפ , קמוע תורוש 6 דייאמ תללוס      
, רוסספורקימ ,  תועוצר תענה , םוינמלאמ      
תולעת רוביחל רופא ינקת שימג  , ריוא ןנסמ      
, ילמשח טוויח םימיאתמ הרזחו הקפסא      
, הלעפה תיחול , ישאר הלעפה חולל טוויח      
הקפסא תוברל , הלעפהה דע טלפמוק לכה      
, 'גקפל םימיאתמ ןוסיימ יציפק תנקתהו      
'גקפה תודימל םאתהב חטשב עוציבה      

 60,000.00 60,000.00     1.00 . ןרציה תויחנהו 'חי   
      
ןלבקה י"ע םטאי תוריקב חודיק לכ : הרעה      
. ונובשח לעו םידדצה ינשמ חודיקה עצבמש      
ןרצייה י"ע לזונ/זג תרנצ ילגעמ ןונכת : הרעה      
. דבלב      
      
תיאמצע ריוא גוזימ תדיחי הנקתהו הקפסא     15.01.0020
וא סירוא  תרצות TNIU-EGAKCAP גוסמ      
01 תילנמונ רוריק תקופתל , מ"עוש וא קינוי      
לפמ , ד"למר 0004 ריוא תקיפס , רורק ןוט      
, ץחל ינועש , םוח תבאשמ תללוכ , 2" ץחל      
יופיצו הבעמ תללוס לע הנגה תשר      
תוסיו ,  ? -SOC רופישל םילבכ , דלוגייאלב      
, הבעמ יחופמ תוריהמ יוניש י"ע שאר ץחל      
, תוגרד דוקיפ , רוטרוניא לורקס םיסחדמ      
םיליפורפ , קמוע תורוש 6 דייאמ תללוס      
, רוסספורקימ ,  תועוצר תענה , םוינמלאמ      
תולעת רוביחל רופא ינקת שימג  , ריוא ןנסמ      
, ילמשח טוויח םימיאתמ הרזחו הקפסא      
, הלעפה תיחול , ישאר הלעפה חולל טוויח      
הקפסא תוברל , הלעפהה דע טלפמוק לכה      
, 'גקפל םימיאתמ ןוסיימ יציפק תנקתהו      
'גקפה תודימל םאתהב חטשב עוציבה      

 50,000.00 50,000.00     1.00 . ןרציה תויחנהו 'חי   
      
פ"ע םיאתמ לוק קיתשמ הנקתהו הקפסא     15.01.0030
םגד , ה.נ.ח תרצות , הקיטסוקא ץעוי תויחנה      
    L , תלעתב הנקתה מ"ס 06/09 תודימ  

 11,000.00 5,500.00     2.00 םלואה תדיחיל הקפסאה 'חי   
      
      

121,000.00 10.51.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../079 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     079 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
121,000.00 מהעברה      

      
      
PMUP ץוח ריוא הבעמ תנקתהו הקפסא     15.01.0031
    TAEH-FRV תרבח תמגודכ GL , םגד  
    5TEL-041-MURA  , הנבמה גג לע חנומ  
רקופת ,  תוצרוחמ תוימוג ללוכ ףצ סיסב לע      
הפנה תוברל , 331H/UTB 008 רורק      
לזונ/זג תרנצל רוביח ללוכ גגה לע 'חי תבצהו      

 38,000.00 38,000.00     1.00 'פמוק . המלש הלעפהו ילמשח טוויח ,  
      
תיזכרמ ינימ ריווא גוזימ 'חי תנקתהו הקפסא     15.01.0040
ץחל" םגד FRV תכרעמל המיאתמ תימינפ      
הקופת , מ"עוש וא GL תרצות "הובג      
תבאשמ ללוכ , ש"יטב 00024 תילאמינמ      
תרנצל רוביח הנקתה תוברל , תימינפ זוקינ      
הקפסא חפ תולעתל רוביח , זוקינ , לזונ/זג      
, ילמשח טוויח , םיינקת םישימג לולכ הרזחו      

  7,000.00 7,000.00     1.00 . המלש הלעפה דע לכה , הלעפה טטסומרט 'חי   
      
תיזכרמ ינימ ריווא גוזימ 'חי תנקתהו הקפסא     15.01.0050
ץחל" םגד FRV תכרעמל המיאתמ תימינפ      
הקופת , מ"עוש וא GL תרצות "הובג      
תבאשמ ללוכ , ש"יטב 00045 תילאמינמ      
תרנצל רוביח הנקתה תוברל , תימינפ זוקינ      
הקפסא חפ תולעתל רוביח , זוקינ , לזונ/זג      
, ילמשח טוויח , םיינקת םישימג לולכ הרזחו      

  8,200.00 8,200.00     1.00 . המלש הלעפה דע לכה , הלעפה טטסומרט 'חי   
      
תכרעמל לזונ/זג תרנצ לגעמ תנקתהו הקפסא     15.01.0070
    PMUP-TAEH-FRV יפל( םינוש םירטקב  
, 4/3" , 8/5" , 2/1" , 4/1"( )ןרציה תוארוה      
רוביח , תרנצל דודיב ללוכ ) ..וכו 8/11"      
ירבחמ , ןרציה תוארוהו ןקנח י"ע תומחלהב      
    Y , תויופעתסה , םינפ תודיחילו היבג ץחל  
םירזיבא םיקלחמ , םידייאמל תואיצי      
םילבכ , ..וכו םייט תותשק זג תרנצ תכרעמל      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק . גוזימה לגעמל 'פמוק הז ףיעס . תודיחי ןיב  
      
/ יזכרמ הלעפה חול תנקתהו הקפסא     15.01.0080
טלושה המוקב גוזימה תכרעמל בשחמ/רקב      
, תולקת לע חווידו גוזימה תודיחי תלעפהב      
היצלטסניא תוברל ..וכו 'פמט , תולעפה      

  8,000.00 8,000.00     1.00 . תודיחיל חול ןיב תרושקת / תילמשח 'חי   
      
לזונ/זג תרנצ רבעמל הסכמ ללוכ חפ תלעת     15.01.0100

    450.00   150.00     3.00 . הנבמה גג לע ר"מ   
194,650.00 םירזיבאו דויצ 10.51 כ"הס  

      
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../080 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     080 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ז י ב א ו  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
רמוחה תנקתהו הקפסאל םיסחיתמ םיפיעסה      
פ"ע םינקתה ןוכמ רושיא איצמהל ןלבקה לע        
םאתהב(. עוציב / ןונכת 1  קלח 1001 י"ת      
. ) 010.1.51 ףיעסל      
      
יחתפ עוציב םאתל עוציבה ןלבק לע : הרעה      
תורוקב דלשה ןלבק י"ע תולעתל םירבעמ      
. ותוירחא לעו דלשה עוציבו תוקיציה ןמזב      
      
תונוולגמ חפ תולעת תנקתהו הקפסא     15.02.0010
, ןוקיליס םטא , מ"מ 08.0 חפ יבוע תוינבלמ      
םידמל תותשק םיקוזיח םיתסוו תוילת ללוכ      
ללוכ ריוא ירזפמל רוביח ללוכ ...'כו םירבעמ      
ןכ תינכות פ"ע ריוא ירזפמל חפמ םימאתמ      
םיילוגע/םיינבלמ/ןיילפירטס יסירתל םימאתמ      
הנקתהל דע טלפמוק לכה , דדובמ חפמ      

  6,490.00   118.00    55.00 . תמלשומ ר"מ   
      
תונוולגמ חפ תולעת תנקתהו הקפסא     15.02.0020
, ןוקיליס םטא , מ"מ 0.1 חפ יבוע תוינבלמ      
םידמל תותשק םיקוזיח םיתסוו תוילת ללוכ      
הנקתהל דע טלפמוק לכה ,.'כו םירבעמ      

 20,480.00   128.00   160.00 .תמלשומ ר"מ   
      
תונוולגמ חפ תולעת תנקתהו הקפסא     15.02.0030
י"ע םטא , מ"מ 52.1 חפ יבוע תוינבלמ      
םיתסוו תוילת ללוכ , דגילופ תשובחת      
לכה ,.'כו םירבעמ םידמל תותשק םיקוזיח      

 20,000.00   200.00   100.00 . תמלשומ הנקתהל דע טלפמוק ר"מ   
      
1 יבוע תונוולגמ חפ תולעת תנקתהו הקפסא     15.02.0040
יפל ןווגב העיבצ ללוכ  לקיריפס תולוגע מ"מ      

 96,000.00   320.00   300.00 .ןוקליס תמיטא הילת ללוכ לכירדא תריחב ר"מ   
      
ר"מל ג"ק 42 תופיפצ 1" יבוע יטסוקא דודיב     15.02.0050
תולעתל . מ"עוש וא םוקוזיא תרצות ,      

 20,130.00    55.00   366.00 . ל"נה תולוגעו תוינבלמ ר"מ   
      
תוכיס ללוכ יאקירמא 2" יטסוקא דודיב     15.02.0060

 20,000.00    80.00   250.00 . תשרו. ר"מ   
      
תכימתל הדלפ תולוזנוק תנקתהו הקפסא     15.02.0070
ויהי תולוזנוקה , גגה לע ריוא רוזיפ תולעת      
. ר"מל ג"ק 05 -כ תולעתה לקשמל תומיאתמ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק . גגה לע תולעתה עטק לכל טלפמוק ףיעס  
      
      
      
      
      

186,100.00 20.51.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../081 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     081 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
186,100.00 מהעברה      

      
      
ימלואל םיאתמ םוינמלאמ לוגע ריוא רזפמ     15.02.0080
-מ הכומנ שער תמר , הטקש הקירז , תוברת      
    BD 63 , תרצות XORT 003 םגד-V-LDV  
056 ריוא תקיפס ( תסוו + מ"ס 03 רטוק      

  9,000.00 1,500.00     6.00 . לכירדאה תריחב יפל עבצ .)ד"למר 'חי   
      
סרפלטמ תרצות םוינמלאמ לוגע ריוא רזפמ     15.02.0090
יפל עבצ . תסוו + מ"ס 52 רטוק מ"עוש וא      

  3,600.00   720.00     5.00 . לכירדאה תריחב 'חי   
      
וא סרפלטמ תרצות ט'ג םגד ידיצ ריוא רזפמ     15.02.0120
תריחב יפל עבצ , 21" רטוק , מ"עוש      

  2,720.00   680.00     4.00 . לכירדאה 'חי   
      
תסוו + 6" רטוק לוגע םיתורשמ הקיני סירת     15.02.0150

    200.00   200.00     1.00 , הקיני תולעתל םאתומ 'חי   
      
יפל תודימב םוינמלאמ רזוח ריוא סירת     15.02.0160

  3,600.00 1,500.00     2.40 . תסוו + ןנסמ + תינכות ר"מ   
      
תסו+ לוגע םשג דגנ חצ ריוא סירת     15.02.0180
הגרד ןנסמ + מ"ס 04/04 תודימב םוינמלאמ      

  1,200.00   600.00     2.00 2 'חי   
      
תוברל ינקת שא רפמד תנקתהו הקפסא     15.02.0250
יפל תולעתב הנקתהו יוליג תזכרל טוויח      

  5,000.00 2,500.00     2.00 'פמוק . מ"ס 05/05 רפמד תודימ תינכות  
211,420.00 םירזיבאו רוזיפ תכרעמ 20.51 כ"הס  

      
ר ו ר ו ו א  ם י ח ו פ מ  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
1001 י"ת ות ילעב ויהי םיחופמה לכ : הרעה      
      
ותקיפס הלעת םגד חופמ הנקתהו הקפסא     15.03.0020
הרקת ללחב הנקתה ללוכ ,  ד"למר 051      
תנקתה ילמשח טוויח חפ תולעתל רוביח      
תנקתהו הקפסא , רמייט + הלעפה ןצחל      
םיקרח דגנ תשר + מ"ס 03/02 רזוחלא סירת      

  1,000.00 1,000.00     1.00 . טלפמוק לכה , 'חי   
      
ותקיפס הלעת םגד חופמ הנקתהו הקפסא     15.03.0021
הרקת ללחב הנקתה ללוכ ,  ד"למר 006      
תנקתה ילמשח טוויח חפ תולעתל רוביח      
תנקתהו הקפסא , רמייט + הלעפה ןצחל      
םיקרח דגנ תשר + מ"ס 04/52 רזוחלא סירת      

  2,200.00 2,200.00     1.00 . טלפמוק לכה , 'חי   
      
      
      

  3,200.00 30.51.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../082 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     082 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,200.00 מהעברה      

      
      
6" רטוק לוגע הקיני סירת תנקתהו הקפסא     15.03.0040
הנקתה תוברל םיתורשמ הקיני םוינמלאמ      

    400.00   200.00     2.00 . ירושרשה תלעתל רוביחו 'חי   
      
ירושרש רוניצ תנקתהו הקפסא     15.03.0045
6" רטוק שא ןיסח דדובמ םוינמלא/םונמלא      

    375.00    75.00     5.00 . םיתורישמ הקיניל רטמ   
  3,975.00 רורווא םיחופמ 30.51 כ"הס  

      
ץ ל ו א מ  ן ש ע  ר ו ר ח ש  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
ןשע רורחשל יריצ חופמ הנקתהו הקפסא     15.04.0010
מ"וש וא ריוא/איגש/חבש תרבח תרצות      
לפמ דגנ ד"למר 0052 ריוא תקיפסל טלפמוק      
דוקיפ חול , למשח חול ללוכה , 5.0" ץחל      
סויזליצ 052 שא דימע חופמה , למשחו      
י"ת םינקתה ןוכמ רשואמ םייתעש ךשמל      
תוברל הרקת ללחב ןקתומ , 7 קלח 1001      
ןשע יוליג תייזכרמל טווח , היילתו הפנה      
ינויח אל/ינויח הדשמ הנזה , דוקיפ חולו םוחו      
רזוחלא ףדמ ללוכ חופמה . 'פמוק הלעפה ,      

  6,500.00 6,500.00     1.00 . םיקרח דגנ תשרו 'חי   
      
רמוחה תנקתהו הקפסאל םיסחיתמ םיפיעסה      
פ"ע םינקתה ןוכמ רושיא איצמהל ןלבקה לע        
. עוציב / ןונכת 1 , 7 , 6  קלח 1001 י"ת      
      
ןשע רורחשל יריצ חופמ הנקתהו הקפסא     15.04.0020
מ"וש וא ריוא/איגש/חבש תרבח תרצות      
לפמ דגנ ד"למר 0003 ריוא תקיפסל טלפמוק      
דוקיפ חול , למשח חול ללוכה , 57.0" ץחל      
סויזליצ 052 שא דימע חופמה , למשחו      
י"ת םינקתה ןוכמ רשואמ םייתעש ךשמל      
תוברל הרקת ללחב ןקתומ , 7 קלח 1001      
ןשע יוליג תייזכרמל טווח , היילתו הפנה      
ינויח אל/ינויח הדשמ הנזה , דוקיפ חולו םוחו      
רזוחלא ףדמ ללוכ חופמה . 'פמוק הלעפה ,      

  7,000.00 7,000.00     1.00 . םיקרח דגנ תשרו 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 13,500.00 40.51.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../083 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     083 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 13,500.00 מהעברה      

      
      
ןשע רורחשל יריצ חופמ הנקתהו הקפסא     15.04.0030
מ"וש וא ריוא/איגש/חבש תרבח תרצות      
לפמ דגנ ד"למר 0021 ריוא תקיפסל טלפמוק      
דוקיפ חול , למשח חול ללוכה , 57.0" ץחל      
סויזליצ 052 שא דימע חופמה , למשחו      
י"ת םינקתה ןוכמ רשואמ םייתעש ךשמל      
תוברל הרקת ללחב ןקתומ , 7 קלח 1001      
ןשע יוליג תייזכרמל טווח , היילתו הפנה      
ינויח אל/ינויח הדשמ הנזה , דוקיפ חולו םוחו      
רזוחלא ףדמ ללוכ חופמה . 'פמוק הלעפה ,      

  3,000.00 3,000.00     1.00 . םיקרח דגנ תשרו 'חי   
      
ןשע רורחשל יריצ חופמ הנקתהו הקפסא     15.04.0040
מ"וש וא ריוא/איגש/חבש תרבח תרצות      
לפמ דגנ ד"למר 0054 ריוא תקיפסל טלפמוק      
דוקיפ חול , למשח חול ללוכה , 5.0" ץחל      
סויזליצ 052 שא דימע חופמה , למשחו      
י"ת םינקתה ןוכמ רשואמ םייתעש ךשמל      
תוברל הרקת ללחב ןקתומ , 7 קלח 1001      
ןשע יוליג תייזכרמל טווח , היילתו הפנה      
ינויח אל/ינויח הדשמ הנזה , דוקיפ חולו םוחו      
רזוחלא ףדמ ללוכ חופמה . 'פמוק הלעפה ,      

  1,500.00 1,500.00     1.00 . םיקרח דגנ תשרו 'חי   
      
תונוולגמ חפ תולעת תנקתהו הקפסא     15.04.0050
, םינגוא רוביח מ"מ 52.1 חפ יבוע תוינבלמ      
ךשמל זויזליצ תולעמ 052 דימע שא דגנ םטא      
ללוכ , 1001 י"ת פ"ע הנקתהה , םייתעש      
םידמל תותשק םיקוזיח םיתסוו תוילת      
ןשע יחופמל רוביח ללוכ ...'כו םירבעמ      
לכה םירבעמו םימאתמ תוברל הקיני יסירתלו      

  6,600.00   200.00    33.00 . תמלשומ הנקתהל דע טלפמוק ר"מ   
      
תקיניל יתרקת ריוא סירת תנקתהו הקפסא     15.04.0060

  1,200.00   600.00     2.00 . מ"ס 04/04 תודימ תסו ללוכ םוינמלאמ ןשע 'חי   
      
תקיניל יתרקת ריוא סירת תנקתהו הקפסא     15.04.0070

  3,600.00 1,800.00     2.00 . מ"ס 06/06 תודימ תסו ללוכ םוינמלאמ ןשע 'חי   
      
םיאבכ לנפב םקוממ ןשע יחופמל הלעפה חול     15.04.0080
תורונמ םירוזא יפל םיחופמל םיררוב תוברל      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ..וכו הלקת/הלעפה  
      
םיאבכ לנפב םקוממ ןשע יחופמל הלעפה חול     15.04.0085
תורונמ םירוזא יפל םיחופמל םיררוב תוברל      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק ..וכו הלקת/הלעפה  
      
      
      

 34,900.00 40.51.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../084 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     084 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 34,900.00 מהעברה      

      
      
חופמל הלעפה למשח חול תנקתהו הקפסא     15.04.0086
ןונכת תוברל , הנבמה גג לע םקוממה ןשע      
למשחל םירוביחו למשחה חול תנקתהו      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק . םוריח רוטרינגו  
      
חופמל הלעפה למשח חול תנקתהו הקפסא     15.04.0100
ןונכת תוברל , הנבמה גג לע םקוממה ןשע      
למשחל םירוביחו למשחה חול תנקתהו      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק . םוריח רוטרינגו  
 45,900.00 ץלואמ ןשע רורחש 40.51 כ"הס  
455,945.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס  

      
ת י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
ם י כ נ ל  ה מ ר ה  ן ק ת מ  10.71 ק ר פ  ת ת       
      
,םיירפסמ בולישב יכנא דיינ ןולעמ -שיגנ      17.01.0010
,תונעטנ תוללוס תוברל תילמשח עניה תכרעמ      
תודימ ,מ"מ 0041X058 חטשמה םינפ תודימ      
0021 הקעמ הבוג ,מ"מ 0951X0411 ץוח      
,מ"מ 559 דע המרה הבוג .הפמר תוברל ,מ"מ      
30.0 המרה תוריהמ ,ג"ק 003 דע רתומ סמוע      
דעוימ ,יכנא בצמל לפקתמ ןולעמה .היינש/'מ      
"SSELPETS 11-PL" םגד ,םילגלג אסיכל      

 75,000.00 75,000.00     1.00 ע"ש וא "למעת הרטקלא" תמגודכ 'חי   
 75,000.00 םיכנל המרה ןקתמ 10.71 כ"הס  
 75,000.00 תילעמ 71 כ"הס  

      
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות ,רתסנ יצח PL סוקופ בתות תרקת     22.01.0010
תודימב ,ןופוקא      
    006X0021, 003X0021, 051X0021 מ"מ,  

 68,200.00   440.00   155.00 w= 09.0 ,מ"מ 02 םיחיראה יבוע ר"מ   
      
TKETDLORT םגדמ בתות תרקת תכרעמ     22.01.0020
יעבט עוקש יצח,טנמצו חושא ץע רמצ - יחירא      
לע ש"ח טרפ .SF-0K םגדמ קרמנד תרצות      
0021/006x006 תודימב T-42 ליפורפ יבג      
+ הגמוא םיגרבו םיאשנמ ללוכ ,מ"מ      
    tketdlorT Z , מ"מ 52 םלגה רמוח יבוע.  

  6,300.00   210.00    30.00 139/129 י"ת תושירדל םיאתמ הריעב בכעמ ר"מ   
      
      
      
      

 74,500.00 10.22.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../085 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     085 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 74,500.00 מהעברה      

      
      
,םוטא מ"ס 03 בחור תודימב ןוולגמ חפ שגמ     22.01.0060
003 דע תונתשמ ךרוא תודימב 55.0 יבוע ןבל      

  4,500.00   180.00    25.00 מ"ס ר"מ   
      
A ןופוקא גוסמ בתות תרקת תכרעמ"     22.01.0080
    ARBMOS הליכמ , 2 רוד ,הידבש תרצות  
006/006 תודימב םירזחוממ םירמוח %001      
,מ"מ 51  םיחיראה יבוע .מ"מ 0021/006 וא      
    59.0 =wגוסמ םיינשמו םיישאר םיאשנמ  
    42T TCENNOC עבצב תנוולוגמ הדלפמ  
רמצ דב םיחיראה ינפ ,קרב %12 טמ רוחש      
ךומנ רוא רזחה ילעב רוחשעבצב תיכוכז      

  6,050.00   110.00    55.00 "רתויב ר"מ   
      
GNILIEC םגדמ בתות תרקת תכרעמ"     22.01.0090
    RAENIL 13U תרצות -  
    CITEMREHDARG 13 תולמל ,דרפסU  
בחור מ"מ 33 הבוגב ההובג תוכיאב םוינימולא      
,רוריח אלל  מ"מ 91 לש העיספבו מ"מ 13      
תריחב יפללאר וא ץע הרוטסקט עבצ רמגב      
יבוע ,רטסאילופ סיסב לע הכל רמגב ,ןנכתמה      

 17,050.00   310.00    55.00 "אשנמ תללוכ תכרעמה ,ןורקימ 22 02 עבצ ר"מ   
102,100.00 תויטסוקא תורקת 10.22 כ"הס  

      
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
llabneercS םגדמ ריק ייופיח תכרעמ     22.02.0010
    ngised4 ץע תואולימ תללוכה - FDM םילופכ.  
מ"מ X 191 0002 תודימב מ"מ 61 יבועב      
liar. יבג לע הנקתה ,הפיצרו תרתסנ החנהב      
    . גוסבו עבצב רינרופ / עבצ/ ןימלמ רמג  
םיאתמ הריעב בכעמ .לכירדא תריחבל      
דב דמצוי חיראה בגב .129/139 י"ת תושירדל      
XETDNUOS גוסמ מ"מ 2.0 יבועב יטסוקא      

 52,000.00   650.00    80.00 ,ןרציה תוארוהל םאתהב ר"מ   
      
םייושע תוחולה PL ץוריחב פיישוקא ריק יופיח     22.02.0020
    %001 TEP %07 כ םכותמ ,רטסאילופ  
דיחא לדוג :תודימ .היתש יקובקבמ םירזחוממ      
םיעבצ תפינממ םינווג רחבמ .מ"ס 06/06      
יפל ץוריחלו יוצר ןווג לכב העיבצל ןתינ .תמייק      

 39,000.00   520.00    75.00 .מ"מ 42 יבועב .תשרדנ הקיפרג ר"מ   
 91,000.00 תוריק יופיח 20.22 כ"הס  

      
      

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../086 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     086 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ש ע ו ת מ  ם י א ת  70.22 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב L.P.H היושע( םיתורשל את תדיחי     22.07.0025
-  תלדו תיזח ,קמוע תציחממ תבכרומ )מ"מ21      
061 דע קמוע ,מ"ס 001-08 בחור : תודימב      
.ההבגה מ"ס 51 ללוכ מ"ס 002 הבוג ,מ"ס      
תועבצא ןגמ,ןוגיע ירזיבא ,לוזרפ ,טוליש ללוכ      
םלשומ לכה ,הנקתהו רוביח , הבוח יונב      
לש "yarG/kcalB enigamI" תרדיס תמגודכ      

  8,400.00 2,100.00     4.00 'פמוק 50  -נ יפל .ע"ש וא לנמ תרבח  
  8,400.00 םישעותמ םיאת 70.22 כ"הס  

201,500.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס  
      
. ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ה ח י ד ק ב  ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
.ה ש ב י       
      
סנולכ א"מל םניה ןלהלש תואסנולכה יריחמ      
תולע( ןויזה תסנכה ,סנולכה חודיק תוברל      
יוניפ ,ןוילע ןגמ רוניצ ,)דרפנב תדדמנ ןויזה      
.ותקיציו ןוטבה תולע,חודיקהמ הריפח יפדוע      
      
חודיק 03-ב ןוטב לייפורקימ תואסנולכ     23.01.0010
'מ 21 דע קמועבו מ"ס 54 רטוק הקיציו      

147,600.00   360.00   410.00 הריפח יפדוע יוניפו ןויזה תסנכה תוברל רטמ   
147,600.00 .השבי החידקב ןוטב תואסנולכ 10.32 כ"הס  
147,600.00 . תואסנולכ 32 כ"הס  

      
ן י נ ב ב  ב כ ר ו מ  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  03 ק ר פ       
      
ה נ י י ג י ה  י ר ז י ב א  10.03 ק ר פ  ת ת       
      
ריקה ךותב ןותפשא+לעננ ריינ תובגמ ןקתמ     30.01.0010

  1,600.00 1,600.00     1.00 ע"ש וא ל.נ.מ לש 3201 ט"קמ )לודג( 'חי   
      
ט"קמ יטמוטוא 2-6RSA ילמשח םיידי שביימ     30.01.0030

    140.00   140.00     1.00 ל.נ.מ 'בח לש 8301 'חי   
      
לש  8204 ט"קמ תיכנא ,ילזונ ןובסל הינובס     30.01.0040

    450.00    90.00     5.00 ע"ש וא לנמ 'בח 'חי   
      
ט"קמ ,'4 לעננ ובמ'ג טלאוט ריינל ןקתמ     30.01.0060

    100.00   100.00     1.00 ע"ש וא לנמ 'בח לש 7303 'חי   
      
לש 6503 ט"קמ ,הסכמ + טלאוט ריינ ןקתמ     30.01.0070

    320.00    80.00     4.00 ע"ש וא לנמ 'בח 'חי   
      
,ריקה לע יולת ,הסכמ + ןטק ינבלמ ןותפשא     30.01.0080

    500.00   100.00     5.00 ע"ש וא לנמ 'בח לש 3506 ט"קמ 'חי   
  3,110.00 10.03.20 קרפ תתב הרבעהל

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../087 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     087 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,110.00 מהעברה      

      
      
וא לנמ 'בח לש 8028 ט"קמ ,2 לופכ הלתמ     30.01.0090

     15.00    15.00     1.00 ע"ש 'חי   
      
מ"ס 09/05 תודימב 2 סקפסרפ רמוחמ הארמ     30.01.0100

    150.00   150.00     1.00 ע"ש וא לנמ 'בח לש 5038 ט"קמ 'חי   
      
06/04 תודימב 1 סקפסרפ רמוחמ הארמ     30.01.0110

    180.00    60.00     3.00 ע"ש וא לנמ 'בח לש 3038  ט"קמ מ"ס 'חי   
      
ט"קמ ריקה לע היולת יוסיכ + הלסאל תשרבמ      30.01.0120

    500.00   100.00     5.00 ע"ש וא לנמ 'בח לש 1148  'חי   
  3,955.00 הנייגיה ירזיבא 10.03 כ"הס  

      
ה מ ב ל  י נ ק ת מ  20.03 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמב רמאנל םאתהב ,ישאר ימדק ךסמ     30.02.0010

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק .תומבה ץעוי רושיאבו ינכטה  
      
תרקתל םיעבוקמ הדלפ תורוניצ דירג תכרעמ     30.02.0020

 42,500.00 8,500.00     5.00 .תומבה ץעוי תייחנהו טרפ יפל המבה 'חי   
      
רמאנל םאתהב,הרואתל םיילמשח םיגוצ     30.02.0030

105,000.00 35,000.00     3.00 .תומבה ץעוי רושיאבו ינכטה טרפמב 'חי   
      
רמאנל םאתהב,המב תריגסל םיכסמ תכרעמ     30.02.0050

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .תומבה ץעוי רושיאבו ינכטה טרפמב  
      
תואספוק ללוכ( ץעב המבה יופיצ     30.02.0070
רושיאבו ינכטה טרפמב רמאנל םאתהב,)המב      

 38,500.00   700.00    55.00 תומבה ץעוי ר"מ   
      
פ"ע םוינמולא דגאמ יונבה, הרואת רשג     30.02.0080
דרויו הלוע דגאה , ינכטה טרפמב טרופמה      
תורוק לא םינגועמה תרשרש יעונמ 3 תרזעב      
'מ 41 דגאה ךרוא ,םלואה תרקתב תויתשת      
לע 05 ינוציח רוניצ , 2806 ךושמ םוינמולאמ      
היהי דגאה , מ"מ 2 לע 81 ימינפו מ"מ      
תיאקירמא/תילגנא/תיקלטיא/תנמריג תרצותמ      

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק .דבלב  
      
ילולכמ תיירלג לש תורגסמ תודובע עוציב     30.02.0090
םיהלעמ תופסאמה תולגלגה תורוקו םיגוצה      
תוחפל מ"מ 4 ןפוד יבוע הדלפ יליפורפמ לוכה      
םלשומ עוציב דע לוכה ןוילעו דוסי עבצ ללוכ      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק תומבה ץעוי תויחנה יפל  
336,000.00 המבל ינקתמ 20.03 כ"הס  

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../088 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     088 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ע פ ו מ  ת ר ו א ת  30.03 ק ר פ  ת ת       
      
הווש וא  krow  םגד םירמיד     30.03.0010
רושיאבו ינכטה טרפמב רמאנל םאתהב,ךרע      

 12,000.00   500.00    24.00 .תומבה ץעוי 'חי   
      
רמאנל םאתהב,טרפמ יפל הרואת בשחמ     30.03.0020

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .תומבה ץעוי רושיאבו ינכטה טרפמב  
      
טרפמב רמאנל םאתהב,הרואת בשחמל טלש     30.03.0030

  3,500.00 3,500.00     1.00 .תומבה ץעוי רושיאבו ינכטה 'חי   
      
ינכטה טרפמב רמאנל םאתהב,יטוחלא רטואר     30.03.0040

    700.00   700.00     1.00 .תומבה ץעוי רושיאבו 'חי   
      
טרפמב רמאנל םאתהב,םיצורע 8 רטילפס     30.03.0050

  3,000.00 1,000.00     3.00 .תומבה ץעוי רושיאבו ינכטה 'חי   
      
טרפמב רמאנל םאתהב,91U תרושקת ןורא     30.03.0060

  1,000.00 1,000.00     1.00 .תומבה ץעוי רושיאבו ינכטה 'חי   
      

  6,000.00 6,000.00     1.00 תומב ץעוי טרפמל םאתהב TROP-E 'חי  30.03.0070
      
טרפמב רמאנל םאתהב,XMD  תדמעל אספוק     30.03.0080

  2,400.00   200.00    12.00 .תומבה ץעוי רושיאבו ינכטה 'חי   
      
םרישי דוקיפ יווק - תויתשת תנקתה     30.03.0090
ינכטה טרפמב רמאנל םאתהב,םיחרואל      
XMD תרושקת- .תומבה ץעוי רושיאבו      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק םילבכ תסירפו  
      
רמאנל םאתהב,DEL םוז םיענ הפיטש יסנפ     30.03.0100

 45,000.00 4,500.00    10.00 .תומבה ץעוי רושיאבו ינכטה טרפמב 'חי   
      
םאתהב,הרונ םע  W057  03/51 CTE רוקרז     30.03.0110

 10,000.00 2,500.00     4.00 .תומבה ץעוי רושיאבו ינכטה טרפמב רמאנל 'חי   
      
רמאנל םאתהב,AWBGR דל ראפ  ירוקרז     30.03.0120

 24,000.00 1,000.00    24.00 .תומבה ץעוי רושיאבו ינכטה טרפמב 'חי   
      
םאתהב, PSNV 0001W 46 ראפ ירוקרז     30.03.0130

  3,000.00   250.00    12.00 .תומבה ץעוי רושיאבו ינכטה טרפמב רמאנל 'חי   
      
רמאנל םאתהב,AWBGR דל ראפ  ירוקרז     30.03.0140

  4,000.00 1,000.00     4.00 .תומבה ץעוי רושיאבו ינכטה טרפמב 'חי   
      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק תונכתו הכרדה , הנקתה 30.03.0150
169,600.00 םיעפומ תרואת 30.03 כ"הס  

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../089 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     089 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת י ש א ר  ה ר ב ג ה  ת כ ר ע מ  40.03 ק ר פ  ת ת       
ם ל ו א ל       
      
טרפמב רמאנל םאתהב היהי הז קרפ עוציב      
.תומבה ץעוי רושיאבו ינכטה      
      

 30,000.00 15,000.00     2.00 RL ישאר לוקמר 'חי  30.04.0010
      
תועורז + ירוקמ הילת ימאתמו ינקתמ     30.04.0015

    900.00   450.00     2.00 ןוטב תוריקמ הילת 'חי   
      

 14,000.00 7,000.00     2.00 םייולת BUS ילוקמר 'חי  30.04.0020
      

  8,500.00 8,500.00     1.00 ידועי ןקתמ +RETNEC לוקמר 'חי  30.04.0030
      

 16,000.00 8,000.00     2.00 םינוילע םילוקמרל רבגמ 'חי  30.04.0070
      

  3,500.00 3,500.00     1.00 retnec ,FF  -ל םירבגמ 'חי  30.04.0080
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 הרקבו הטילש בותינ 'חי  30.04.0085
      

 10,000.00 10,000.00     1.00 תומב ץעוי טרפמ יפל PSD 'חי  30.04.0090
      

 12,000.00 12,000.00     1.00 םינמוא רסקימ 'חי  30.04.0100
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 U44 םירבגמ דסמ ןורא 'חי  30.04.0110
      

    700.00   350.00     2.00 יווק ינדי ןופורקימ 'חי  30.04.0130
      

  4,000.00 4,000.00     1.00 XLS טלפמוק טס יטוחלאינדי ןופורקימ 'חי  30.04.0140
      

  1,000.00   250.00     4.00 םינופורקימל םידנטס 'חי  30.04.0180
      

    300.00   300.00     1.00 םידנטסל BKS זראמ 'חי  30.04.0200
      

    350.00   350.00     1.00 םינופרקמל הדווזמ זראמ 'חי  30.04.0210
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 DC/BSU/DVD ןגנ 'חי  30.04.0220
      

    350.00   350.00     1.00 םילבכל הדווזמ זראמ 'חי  30.04.0230
      

  9,000.00 4,500.00     2.00 21' המב םירוטינומ 'חי  30.04.0240
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק ינכט טרפמ יפל טלפמוק םירבחמו םילבכ 30.04.0270
      

  2,200.00 1,100.00     2.00 המב הפצר תואספוק 'חי  30.04.0280
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 הידמיטלומ לנאפ 'חי  30.04.0290
      

 18,000.00 18,000.00     1.00 טרפמ יפל םימואנ םוידופ 'חי  30.04.0300
      
      

147,800.00 40.03.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../090 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     090 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
147,800.00 מהעברה      

      
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 םיחרואל רוביח תאספוק 'חי  30.04.0310
148,800.00 םלואל תישאר הרבגה תכרעמ 40.03 כ"הס  

      
ה ג צ ה  ע י מ ש  ת כ ר ע מ  50.03 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמב רמאנל םאתהב היהי הז קרפ עוציב      
.תומבה ץעוי רושיאבו ינכטה      
      

    350.00   350.00     1.00 רסנדנוק ןופורקמ 'חי  30.05.0010
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 רבגמ 'חי  30.05.0020
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 רסקימ 'חי  30.05.0030
      

    400.00   400.00     1.00 ןופורקימ 'חי  30.05.0040
      

    900.00   300.00     3.00 יריק לוקמר 'חי  30.05.0050
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק טוויח 30.05.0060
  6,650.00 הגצה עימש תכרעמ 50.03 כ"הס  

      
ל ו ה י נ ל  ר ש ק  ת כ ר ע מ  60.03 ק ר פ  ת ת       
ם י ע פ ו מ       
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 םילבכו םיגתממ/imdh/לנאפ/םיקיחרמ 'חי  30.06.0010
      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק הרקבו הטילש 30.06.0050
      

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק ללגנ ילמשח הנרקה ךסמ 30.06.0060
      
טלפמוק tsab dh+isna 005 T השדעו ןרקמ     30.06.0070

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק טרפמ יפל  
 47,000.00 םיעפומ לוהינל רשק תכרעמ 60.03 כ"הס  

      
ע מ ש  י ד ב כ  ת כ ר ע מ  70.03 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמב רמאנל םאתהב היהי הז קרפ עוציב      
.תומבה ץעוי רושיאבו ינכטה      
      
הניקת עמש ידבכ תכרכמ תנקתהו הקפסא     30.07.0010

 35,000.00 35,000.00     1.00 'פמוק ינכטה טרפמה יפל לכה ,תמלשומו  
 35,000.00 עמש ידבכ תכרעמ 70.03 כ"הס  

      
      

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../091 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     091 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו י ר ו ט י ד ו א  א ס י כ  80.03 ק ר פ  ת ת       
      
NIWRI  תרצות םוירוטידוא אסיכ      30.08.0001
    YNAPMOC GNITAES םגד ע"ש וא  
    NOITATICוא  MUINNELLIM, לוכה  
,דחוימה ינכטה טרפמב רמאנל םאתהב      

160,000.00   800.00   200.00 . לכירדאהו הקיטסוקאה ץעוי רושיאב 'חי   
      
,תונננכתמ תוידי ,הובג בג םע )דבוע אסכ(     30.08.0005
בגו דרוי הלוע ןונגנמ םע דפורמ בשומ ,םילגלג      

  2,460.00   410.00     6.00 "ףדור" ץיפק 'חי   
      
+ ןחלושמ תבכרומה םינקחשל רופיא תדיחי     30.08.0010

  7,200.00 1,200.00     6.00 ץע היושע תרואמ הארמ 'חי   
169,660.00 םוירוטידוא אסיכ 80.03 כ"הס  
916,665.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
ןקת תלעב תובותכ 183 דע תיתבותכ תזכר     34.01.0010
    LU 0007 תמגודכ ילארשי ןקת ות םעו-RDA  
םע,קורי ןקת ות תלעב רייפלט 'בח תרצותמ      
תורשפאו םיוות 04 דע תירבעב הגוצת      
תבותכ יפל ןשעה תמר לע ח"וד תאצוהל      

  8,900.00 8,900.00     1.00 .יאלגה 'חי   
      
ןקת ות לעב יתבותכ ירטקלא וטופ ןשע יאלג     34.01.0040
'בח תרצותמ A084-OFT תמגודכ קורי      

  6,300.00   180.00    35.00 סיסב ללוכ רייפלט 'חי   
      
ריווא גוזימ תולעתב ןשע יוליגל דחוימ ןקתה     34.01.0050
A008-HTD תמגודכ סיסבו אספוק ללוכה      

  1,828.00   457.00     4.00 רייפלט תרצותמ 'חי   
      

    990.00   110.00     9.00 יאלגל ליבקמב ןומיס תרונ 'חי  34.01.0070
      
תבותכ ללוכ יוליגל םודא יתבותכ ץופינ ןצחל     34.01.0080
תרצותמ RSA008-BPT תמגודכ תילרגטניא      

    768.00   192.00     4.00 רייפלט 'בח 'חי   
      
תמגודכ דרפנ ץורע לעב ימינפ ץנצנ-רפוצ     34.01.0090

    360.00   120.00     3.00 רייפלט 'בח י"ע קושמה S412-SFT 'חי   
      
LU ןקת לעב םימ ןגומ ינוציח ץנצנ-רפוצ     34.01.0100

    360.00   360.00     1.00 רייפלט 'בח י"ע קושמה SFT-423 תמגודכ 'חי   
      
      
      
      

 19,506.00 10.43.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../092 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     092 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 19,506.00 מהעברה      

      
      
ינשל תיתרפס הגוצת לעב יטמוטוא ןגייח     34.01.0110
תרקב לעב שא יבכמ תושירד יפ לע םיעוריא      
'בח תרצותמ i005-MDT תמגודכ ןופלט וק      

    350.00   350.00     1.00 רייפלט 'חי   
      
ןוכמ יקדוב י"ע שאה יוליג ןקתמ תקידב     34.01.0120
לע םנקתל שי םייוקיל שיו הדימבו ,םינקתה      
לש הניקת הלעפהל דע ןלבקה ןובשח      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק הקידבה ימד םולשת ללוכ ,תכרעמה  
      
תרצות BT-07 תמגודכ HA7 V21 תוללוס     34.01.0130
תרדסמ תיתבותכ תזכרל רוביח רובע רייפלט      

     99.00    99.00     1.00 0007-ה 'חי   
      
תמגודכ A4 קפסמה דווזמ יתבותכ חוכ קפס     34.01.0140

  1,193.00 1,193.00     1.00 TPS-74A 'חי   
 23,648.00 ןשעו שא יוליג תוכרעמ 10.43 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ  ת ו כ ר ע מ  20.43 ק ר פ  ת ת       
      
למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     34.02.0010
MF-002 זג לכימ :תללוכה ק"מ 3 דע חפנב      
םיאלג גוז ,ע"ש וא APFN-1002 רשואמ      
יריחנ ,ןומיס תורונ 2 ,)הבלצהב םירבוחמ(      

 11,000.00 5,500.00     2.00 טווחו לכימהו םיריחנה ןיב תרנצ ,הזתה 'חי   
      

  1,000.00   500.00     2.00 יוביכ תזכרל יטמוטוא יוביכ תלעפה סיטרכ 'חי  34.02.0030
      
יוביכל הכישמ םע בוהצ ןשע/שא יוליג ןצחל     34.02.0040
ע"וש וא רייפלט תרצות Y01-BPT םגד זגב      

    600.00   300.00     2.00 רשואמ 'חי   
      
חולב יטמוטואה יוביכה תכרעמ תקידב     34.02.0050
ידי לע APFN 1002 -ל םאתהב למשחה      
ימד םולשת ללוכ ,םינקתה ןוכמ יקדוב      

  1,000.00   500.00     2.00 'פמוק הקידבה  
 13,600.00 שא יוביכ תוכרעמ 20.43 כ"הס  

      
ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  30.43 ק ר פ  ת ת       
      
הזירכל ןצחל תללוכה קחורמ ןופורקמ תדמע     34.03.0010
ןאוביי MR-EVFT תמגודכ שימג לבכו      

  1,620.00 1,620.00     1.00 .רייפלט 'חי   
      
,ןגומ ןוראב ריקה לע הייולת הלעפה תדמע     34.03.0020
שימג לבכ תללוכה תיללכ הזירכל ןצחל םע      

  1,495.00 1,495.00     1.00 .רייפלט ןאוביי MR-XVFT תמגודכ לחשומ 'חי   
      

  3,115.00 30.43.20 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../093 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     093 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,115.00 מהעברה      

      
      
הדלפמ היושעה W006 הזירכ תכרעמ     34.03.0030
תעשב הקיזומ תבלשמו הקבאב הפוצמ      
םוריח תעשב תוטלקומ תועדוה 8 דעו הרגיש      
NE-45 ןקת תלעבו TTP ןופורקמ תללוכה      

 13,000.00 13,000.00     1.00 רייפלט י"ע קוושמה EVFT-006 תמגודכ 'חי   
      
הזירכל ןצחל תללוכה קחורמ ןופורקמ תדמע     34.03.0040
ןאוביי MR-EVFT תמגודכ שימג לבכו      

  1,620.00 1,620.00     1.00 .רייפלט 'חי   
      
תמגודכ וק תרקב םע ינחלוש ןופורקמ תדמע     34.03.0050

  1,200.00 1,200.00     1.00 .רייפלט 'בח י"ע קוושמה MD-EVFT 'חי   
      
םגד תמגודכ W02 6'' רוטק'זורפ לוקמר     34.03.0060
    6213-SLT רייפלט תרבח ידי לע קוושמה,  

  2,520.00   280.00     9.00 .טלפמוק 'חי   
      
הרקתב עוקש לוגע לוקמר     34.03.0070
    ''W04/W02/W01 8 801 םגד תמגודכ-SLT  

  1,500.00   250.00     6.00 .טלפמוק ,רייפלט תרבח ידי לע קוושמה 'חי   
      
, W04-5 תיבחרמ הנקתהל ,רפוש לוקמר     34.03.0100
ידי לע קוושמ 1001T-SLT םגד תמגודכ      

    560.00   280.00     2.00 .טלפמוק ,רייפלט 'חי   
      
חיטה לע הנקתהל ץנצנ םע בלושמ 5" לוקמר     34.03.0110
ידי לע קוושמ 05E-SFT םגד תמגודכ      

  1,280.00   640.00     2.00 .טלפמוק ,רייפלט 'חי   
      
W003 קפסה לעב ילטיגיד קפסה רבגמ     34.03.0120
זראמה( זראמ ךותב הנקתהל םאתומ תוחפל      

 13,000.00 13,000.00     1.00 )רבגמה ריחמב לולכ 'חי   
 37,795.00 הזירכ תכרעמ 30.43 כ"הס  

      
ן ש ע  ל ו ה י נ  ת כ ר ע מ  40.43 ק ר פ  ת ת       
      
תולעפה 61 דע ןשעב הטילשו לוהינ לנפ     34.04.0001
01 הרודהמ LKUU ןקת יפ לע רשואמה      
י"ע רצוימה CST-0007 תמגודכ תוחפל      
הטילש לש םיטנמלא רובע .רייפלט תרבח      
ריווא יוציפל תותלד ,םיחופמ ,םירפמד :ןשעב      
לנפה .טלשנ טנמלא לכו ריווא יוציפל תונולחו      
תמגודכ שא יוליג תזכר םע בלושמב לעפי      
    0007-RDA תא תאשונה רייפלט תרצותמ  
הקידב תרשפאמו ,45NE,LU םינקתה      
ןקת תושירד י"פע תינבומ תיטמוטוא תיעובש      

 13,400.00 13,400.00     1.00 'פמוק .NFPA-92  
 13,400.00 ןשע לוהינ תכרעמ 40.43 כ"הס  
 88,443.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס  

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 

קובץ: 200   .../094 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     094 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוירוטידוא 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ק ב ו  ת ר ו ש ק ת  ת ו כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
ה צ י ר פ  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  10.53 ק ר פ  ת ת       
      
7331 ןקת ורפ רטנה םגד הצירפ יוליג תזכר     35.01.0010
,םירוזיא 23 דע לש תלוביקב  המיפ תרצות      
ללוכו ןעטמ םע אספוק ךותב חכ קפס ללוכ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק V21, HA02 תנעטנ הללוס  
      
םדוק ףיעסב תזכרל רקובמ )רזע( חכ קפס     35.01.0020

    600.00   600.00     1.00 A02 תוללוס ללוכ ,תדווזמ הספוקב 'חי   
      

    800.00   200.00     4.00 יביספ םודא ארפניא יאלג 'חי  35.01.0030
      

    450.00   450.00     1.00 קסמיטנא יאלג 'חי  35.01.0040
      

    600.00   600.00     1.00 T014 םגד תירבע בתוכ דרוביק 'חי  35.01.0050
      

    400.00   200.00     2.00 LU תזכר ךותב הנקתהל ימינפ רפוצ 'חי  35.01.0060
      

    300.00   300.00     1.00 מ"מ 1 אספוקב ןגומ המצוע בר ינוציח רפוצ 'חי  35.01.0070
      

    100.00   100.00     1.00 הצירפל ץנצנ 'חי  35.01.0080
      
העדוה םע ,ילטיגיד יטמוטוא תועדוה ןגייח     35.01.0090

    900.00   900.00     1.00 רבצמ יוביגו תטלקומ 'חי   
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק - תכרעמה לש טוויח 35.01.0100
      

    525.00   175.00     3.00 ןולחל וא תלדל יטנגמ סופיטמ שגר 'חי  35.01.0110
  8,675.00 הצירפ יוליג תכרעמ 10.53 כ"הס  

      
ת ו מ ל צ מ  30.53 ק ר פ  ת ת       
      
PM2 גוסמ , השדע ללוכ PI תומלצמ     35.03.0010
    EMOD השדע םע תינוציחו תימינפ הנקתהל  
    LACOFIRAV 122 המגודוכPMI XIRTAM  

 10,000.00 2,000.00     5.00 PELCO 'חי   
 10,000.00 תומלצמ 30.53 כ"הס  
 18,675.00 הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

4,608,882.00 םוירוטידוא כ"הס
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../095 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     095 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  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       
      
םירמוחה לכ ללוכ תויומכה תמישרב ריחמה      
תמלשהל םישורדה הבכרההו תודובעהו      
רקלק,םילכ ץעב שומיש:ןוגכ,הדובעה      
תנגהל קיטסלפ םינבלוגמ םיטוח,םירפתל      
םיסונוק קיטסלפ ישלושמ ןכבו,יולג ןוטב      
טרפמל םאתהב םימ יפאו םיעקשהו תוניפב      
רשא רמוח לכו תינכותה,דחוימה יללכה      
יפל תמלשומו תרמגומ הדובע עוציבל שרדיי      
קלח הווהמ סוסיבה ח"וד, יללכה טרפמה      
.זרכמהמ דרפנ יתלב      
      
תינכות תשגה ללוכ תואסנולכה עוציב ריחמ      
י"ע תינוס הקידבו ךמסומ דדומ י"ע  דמ זא      
. עוציבה רחאל תרשואמ הדבעמ      
      
יפל 04-בו 03-ב ןוטב גוסמ ויהי םינוטיבה לכ      
תגרדו 5" העיקש, תוינכותב תושירדה      
4-2 הפישח      
      
ךותיח שדח גוס )רקלק( דיבילופ יזגרא יעצמ     02.01.0050
תורוקל תחתמ מ"ס- 03- דע-02- יבוע ןיכס      
פ"ע תורוקה בחור יפל הנוש בחורב דוסי      

  1,820.00    26.00    70.00 .תינכות רטמ   
      
ךותיח שדח גוס )רקלק(  דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0060

  6,480.00    54.00   120.00 .םיפצרמל תחתמ מ"ס -02- הבוגב ןיכס ר"מ   
      
תחתמ מ"מ 3 יבוע ןלתאילופ תועירי עצמ     02.01.0070

    720.00     6.00   120.00 םיפצרמל ר"מ   
      
תודימב 03-ב ןוטבמ תואסנולכ  ישאר     02.01.0080

  3,600.00 1,200.00     3.00 .  תינכות יפל םינוש םיכתחו ק"מ   
      
יפל םינוש םיכתחב 03-ב ןוטבמ דוסי ידומע     02.01.0090
ןוטרק תינבת ךותב לוגע ךתח ללוכ תינכות      

  2,400.00 1,200.00     2.00 .ריחמ  תפסות אלל ק"מ   
      
עצמ לע תוקוצי -03- -ב ןוטב דוסי תורוק     02.01.0100

 14,400.00 1,200.00    12.00 מ"ס 02-04- בחור דיבילופ יזגרא ק"מ   
 29,420.00 .םיעצמו תודוסי 10.20 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר י מ  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
- עצמ ג"ע תוקוצי 03-ב ןוטבמ תויולת תופצר     02.02.0010

 24,500.00   175.00   140.00 .מ"ס -02- עצוממ יבוע ר"מ   
      
      

 24,500.00 20.20.30 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../096 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     096 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 24,500.00 מהעברה      

      
      
תרקת וא/ו תפצר לע הנגהו הרפשאל העירי     02.02.0020
ןליתאילופ עצממ תבכרומ העיריה .תמייק ןוטב      
יגופס םקרמ לעב מ"מ 4 יבועב םוטאו חפונמ      
םינתונש מ"מ 6 יבועב ץע תוחול םיקבדומ וילע      
תרצות ,)רזוח שומישל ןתינ( חונ הדובע חטשמ      
תוברל ,ע"ש וא "מ"עב הנגה תונורתפ תינגמ"      

 11,200.00    28.00   400.00 יוניפו החנה ר"מ   
      
ןוטב תורקת וא/ו תופצר תקלחה רובע תפסות     02.02.0030
רזייל תנוכמ בולישב רטפוקילהב תוקיודמ      

 22,000.00    55.00   400.00 ןוטב תקלחהל ר"מ   
 57,700.00 תופצרו םיפצרימ 20.20 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  30.20 ק ר פ  ת ת       
      
םושרה ךתחה יפל ובשוחי םידומעה תודימ      
ללוכ ריחמה, היצקורטסנוקה תינכותב      
ןוטב תוקיצי תמלשהו לוגע ךתחב םידומע      
)רשק ינניש(תוברטשל      
      

 27,000.00 1,350.00    20.00 מ"ס -02- יבוע  -03  -ב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0010
      
היינב תוריקב םיקוצי -03-ב ןוטב םידומע     02.03.0060

 19,600.00 1,400.00    14.00 .  תינכות יפל ריק יבועו םיכתחב ק"מ   
      
םיכתחב   -03-  -ב ןוטב םילדב םידומע     02.03.0070
םיעפושמ םידומע ללוכ, תינכות יפל םינוש      

  3,100.00 1,550.00     2.00 . לוגע ךתחב ק"מ   
 49,700.00 םידומעו תוריק 30.20 כ"הס  

      
ם י ק ע מ ו  ת ו ר ו ג ח  ת ו ר ו ק  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
תורקת םע תוקוצי תודרוי  -03-ב ןוטב תורוק     02.04.0020

 35,000.00 1,400.00    25.00 .מ"ס -02- בחור  היינב תוריק לע תוגג וא ק"מ   
      
םיכתחב 03-ב ןוטבמ תולידב תויולת  תורוק     02.04.0025

  4,500.00 1,500.00     3.00 . תינכות יפל םינוש ק"מ   
      
םיכתחב 03-ב ןוטב תוקעמו  תונוילע תורוק     02.04.0030
םיחתפו תוערגמ ללוכ,תינכותה יפל םינוש      
לכה, םימ ףאל ןשו תוטילב, תונוש תודימב      

 28,000.00 1,400.00    20.00 .  תינכותב םיעתח יפל ק"מ   
      
וא תוריק לע תוקוצי 03-ב ןוטב תורוגח     02.04.0040

  3,200.00 1,600.00     2.00 . מ"ס 01 בחורב תוציחמ ק"מ   
      
שארב הקוצי הרוגח ללוכ, מ"ס 02 בחור ל"נכ     02.04.0050

  3,000.00 1,500.00     2.00 . ןוטב יקולב לעמ הקעמ ק"מ   
 73,700.00 םיקעמו תורוגח תורוק 40.20 כ"הס  

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../097 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     097 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  50.20 ק ר פ  ת ת       
      

 10,000.00   250.00    40.00 . מ"ס 02 יבוע 03-ב ןוטב תורקת ר"מ  02.05.0020
      

 72,850.00   310.00   235.00 . מ"ס 52 יבוע ל"נכ ר"מ  02.05.0025
      

 56,700.00   420.00   135.00 מ"ס 53 יבוע -03-ב ןוטב תורקת ר"מ  02.05.0040
139,550.00 תוגגו תורקת 50.20 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י  60.20 ק ר פ  ת ת       
      
יבוע -03 -ב ןוטב )טסדופ( םייניב יחטשמ     02.06.0020

  1,400.00   280.00     5.00 תוגירדמ ירדחב מ"ס -02- ר"מ   
      
-03 -ב ןוטב תוגורדמל םיעפושמ םיחטשמ     02.06.0030

  4,340.00   310.00    14.00 מ"ס -02- יבוע ר"מ   
      

  2,800.00    70.00    40.00 . מ"ס 61/03 ךתח -03 -ב ןוטב תוגרדמ רטמ  02.06.0040
      
02 יבוע הקלחה רפושמ 03 -ב ןוטב תפצר     02.06.0075
תקלחה עוציב ללוכ ,םוירוטידוא הנבמל מ"ס      
,ןוילע קלח 7 ו 5 העיקש םע ןוטב רטפוקילה      

 15,000.00   250.00    60.00 חיטש תנקתהל ןכומ ר"מ   
      
מ"ס 03 יבוע הבישי תובירטל עפושמ חטשמ     02.06.0080
קוצי ) תוגרדמ ישלושמל תחתמ ( 03.-ב ןוטבמ      

 31,900.00   290.00   110.00 םולשת תפסות אלל התמ תונספט וא עצמ לע ר"מ   
      
ןוטבמ הנובירט יבשומל  תוגרדמ ישלושמ     02.06.0090
תוברל תינכות יפל םינוש םיכתחב 03-ב      
הקלחהל םיפסות םע ןוטבה ,תקייודמ הקלחה      
ללוכ ריחמה ,חיטש תנקתהל ןכומ 7 העיקש      

 13,500.00 1,500.00     9.00 תינבתב שומיש ,ךרוצה תדימב םיבלשב הקיצי ק"מ   
      
תוטלפ יבג לע מ"ס 5 יבוע 03-ב גניפוט ןוטב     02.06.0100
יבועב ץוח ץוח וטורב הניה הדידמה. תוימורט      

 23,750.00   950.00    25.00 הקיצי תומלשהו תורוק לעמ ללוכ מ"ס 5 ק"מ   
      
,)"לק ןוטב"( ףצקומ ןוטבמ תוגג יעופיש     02.06.0110

 38,160.00   530.00    72.00 ס"פגמ 4 קזוח ק"מ/ג"ק 0021 יבחרמ לקשמב ק"מ   
      
טיטמ  מ"ס 6x6 תודימב תושלושמ תוקלור     02.06.0120

  3,040.00    19.00   160.00 )דרפנב דדמנ הקלורה םוטיא( 3:1 טנמצ רטמ   
133,890.00 תונושו םייניב תוקיצי 60.20 כ"הס  

      
ן ו י ז  ת ד ל פ  70.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןויזל םינוש םירטוקב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.07.0020

135,000.00 5,400.00    25.00 ןוטב ןוט   
      
      

135,000.00 70.20.30 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../098 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     098 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
135,000.00 מהעברה      

      
      
ןויזל שורמ תונכומ תוכתורמ הדלפ תותשר     02.07.0030

 66,000.00 5,500.00    12.00 םינוש םירטוקב ןוטב ןוט   
      

 48,800.00 6,100.00     8.00 םירטקה לכב ,תואסנולכל ןויז בולכ ןוט  02.07.0040
249,800.00 ןויז תדלפ 70.20 כ"הס  
733,760.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
.ך ו ר ד ו  ם ו ר ט  ן ו ט ב  י ר צ ו מ  30 ק ר פ       
      
.ם ו ר ט ב  ת ו ח ו ל מ  ת ו ר ק ת  10.30 ק ר פ  ת ת       
      
05 -ב ןוטב )םיד"חול( תוכורדו תולולח תוטלפ     03.01.0010
005 דע ףסונ ישומיש סמוע. מ"ס 53 יבוע      
תוקיצי ללוכ וטורב הניה הדימה. ר"מל ג"ק      

109,650.00   430.00   255.00 .הרקתה יבוע ותואב תורוקו תומלשמ ר"מ   
109,650.00 .םורטב תוחולמ תורקת 10.30 כ"הס  
109,650.00 .ךורדו םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס  

      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ם י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
לופיט ללוכ ץוח תוריק תינבב תודובעה ריחמ      
סקידא רקלק תוחולב יופיצ י"ע רוק ירשגב      
      
ילמנמ יבוע גנוטיא יקולבמ ץוח תוריק תינב     04.01.0010

104,000.00   260.00   400.00 . מ"ס 22 ר"מ   
      
םע מ"ס 2 יבועב ףצקומ ןרטסילופ תוחול     04.01.0020
יופיצ ( רוק ירשגל םידדצה ינשמ סקידא חיט      

  5,700.00    38.00   150.00 . )םיינוציחה ןוטבה תוריק לכ ר"מ   
      
02 יבוע םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ תינב     04.01.0030

 85,500.00   190.00   450.00 . מ"ס ר"מ   
      
םירוח 3 םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ ל"נכ     04.01.0040

 45,000.00   150.00   300.00 מ"ס 01 יבוע ר"מ   
240,200.00 םיקולבב הינב 10.40 כ"הס  
240,200.00 הינב תודובע 40 כ"הס  

      
      
      
      
      

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../099 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     099 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.50 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      

תורעה 00.50 כ"הס            
      
ת ו ג ג  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
תועירי  לש  תובכש  יתשב תוגג םוטיא     05.01.0020
רמילופב תורפושמ  ,גגל  תומחלומ  תוינמוטיב      
    S.B.S, רמיירפ תוברל ,מ"מ 5 תועיריה יבוע  
תועיריה .ר"מ/'רג 003  לש תומכב ינמוטיב      

 63,480.00   115.00   552.00 M  גוס 3 קלח 0341 י"תל ומיאתי ר"מ   
      
"םוטיא תועוצר" תמחלה י"ע תוקלור םוטיא     05.01.0040
לש תובכש  2-מ תויושע ,מ"ס 03 בחורב      
S.B.S רמילופב תורפושמ תוינמוטיב תועירי      

  5,320.00    38.00   140.00 מ"מ 5 העיריה יבוע רטמ   
      
תוחול י"ע םוטיאל  תחתמ ימרט דודיב     05.01.0050

  9,936.00    18.00   552.00 מ"ס 3 יבועב  P-03 ףצקומ ןרטסילופ ר"מ   
      
תוקעמה לע תוינמוטיב יופיח תועוצר עוביק     05.01.0055
יולימ תוברל םוינימולא ליפורפ תועצמאב      
רמוח  י"ע  הקעמהו ליפורפה ןיבש חוורמה      

  3,640.00    26.00   140.00 ירמוטסלא המיטא רטמ   
      
וא רמלד גוסמ זוקינ ירזיבא תנקתהו הקפסא     05.01.0095
יטרפ פ"ע ,תינמוטיב העירי ילוש ללוכה ע"ש      

  1,644.00   411.00     4.00 .םוטיא 'חי   
 84,020.00 תוגג םוטיא 10.50 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
םייופיצב םיבוטר םירדח תופצר םוטיא      05.02.0020
גוסמ םייביכר דח םיירמוטסלא םיינמוטיב      
    "TINROB" 5.1 לש תללוכ תומכב ,ע"ש וא  

    390.00    65.00     6.00 רמיירפ תוברל ,ר"מ/ג"ק ר"מ   
    390.00 תופצר םוטיא 20.50 כ"הס  
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קובץ: 200   .../100 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     100 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר י ק  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       
      
בחורב ץוח תוריקל תחתמ תוביטר ץצוח ךבדנ     05.03.0005

    140.00    14.00    10.00 טוקנילפ תוחירמ 3  תוברל  ,מ"ס  02 רטמ   
    140.00 תוריק םוטיא 30.50 כ"הס  

 84,550.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ץ ע  ת ו ת ל ד  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
ריחמב לולכ םיפוקשמ ןוטיב הרעה      
ריחמב לולכ םיפוקשמ ןוטיב הרעה.תלדה      
.תלדה      
      
ריזחמ, םיללוכ תותלדה יפיעסל םיריחמה לכ      
ןגמ, יטנגמ ןוילע רוצעמ,ילאורדיה ןמש      
תועבצא      
      
םע מ"ס 012/08 תודימב ירימילופ תלד     06.01.0040
ץע ףוקשמ ללוכ ץע יומד טרפ יפל הטירח      
40 נ סופיט ,תורגנה תמישר יפל לכה ינשוג      

  4,800.00 2,400.00     2.00 תורגנה תמישרב 'חי   
  4,800.00 ץע תותלד 10.60 כ"הס  

      
ה נ י ר ט ו  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
תבלושמ ץעמ הנירטו תכרעמ תנקתהו הקפסא     06.02.0010
טרופמכ םאתהב לוכה תיריצ תלדו תיכוכז םע      

135,000.00 1,500.00    90.00 61 -נ טרפב ר"מ   
135,000.00 הנירטו 20.60 כ"הס  

      
ם י ז ח א מ  ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  30.60 ק ר פ  ת ת       
ת ו ק ע מ ו       
      
תונוש תודימב םייפנכ יתש השינ ךותב ןורא     06.03.0060
לפ" תרצות מ"מ 5.1 יבועב ןוולוגמ חפ יושע      
לכ ללוכ ,עוקש יציפק רגס םע ע"וש וא "זר      
לכירדאה תריחבל ןווג ,רונתב עובצ םירזיבאה      
יוביכ דויצ - שא יוביכ ןוראכ ש משמ ןוראה(      
תורגסמה תמישר יפל לכה )דרפנב דדמנ שא      

  2,790.00   620.00     4.50 90-מ סופיט ר"מ   
      
מ"ס012/001 תודימב תיפנכ דח תלדלפ תלד     06.03.0080
לוכהלכירדאה תריחבל ןווג רונת עבצ תוברל       

  3,400.00 3,400.00     1.00 01-מ סופיט ,תורגסמה תמישר יפל 'חי   
      
מ"ס 012/08 תודימב תיפנכ דח תלדלפ תלד     06.03.0110
לוכה לכירדאה תריחבל ןווג רונת עבצ תוברל       

  2,850.00 2,850.00     1.00 41-מ סופיט ,תורגסמה תמישר יפל 'חי   
  9,040.00 30.60.30 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../101 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     101 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  9,040.00 מהעברה      

      
      
הדלפ רוניצ יושע תופמרו תוגרדמל די זחאמ     06.03.0130
טרפ.תורגסמה תמישר יפל 1 2/1" רטוקב      

  6,500.00   260.00    25.00 71-מ רטמ   
      
לגר ךרדממ מ"ס 011 הבוגב הדלפמ הקעמ     06.03.0140
וק " תרבח לש 4093 ט"קמ "  תשר " תמגוד      
תריחבל ןווג, רונת עובצו ןוולוגמ,ע"ש וא "ןובנ      

 18,700.00 1,100.00    17.00 81-מ טרפ יפל לכה תיקפוא הנקתה ,לכירדאה רטמ   
      
לגר ךרדממ מ"ס 031 הבוגב הדלפמ הקעמ     06.03.0150
לש 4093 ט"קמ "  תשר " תמגוד      
,רונת עובצו ןוולוגמ,ע"ש וא "ןובנ וק " תרבח      

 29,400.00 1,400.00    21.00 91-מ  די זחאמ ללוכ ריחמה רטמ   
 63,640.00 תוקעמו םיזחאמ הדלפ תותלד 30.60 כ"הס  

      
ת ו ד ב ע מ ו  ח ב ט מ  ת ו נ ו ר א  70.60 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב  ץיוודנס יושע ןותחת חבטמ ןורא      06.07.0060
ןורא תדיחי ללוכ ,מ"ס 09/06/045 תויללכ      
001/03/073 תודימב תותלד אלל ןוילע םיפדמ      
עוציב דע 'פמוק לוכה .הקיאמרופ רומיג ,  מ"ס      

 13,500.00 13,500.00     1.00 'פמוק תורגנ תמישרב 11 -נ טרפ יפל םלשומ  
 13,500.00 תודבעמו חבטמ תונורא 70.60 כ"הס  
216,940.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ק פ ס א  ת כ ר ע מ  10.70 ק ר פ  ת ת       
ש א  י ו ב י כ  ת ו ד מ ע ל       
      
ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     07.01.0030
,ריק לע ןקתומה ,)לכירדאה תריחב יפל( חפ      
2 ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב תוברל      
ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
םע ישומיש בר ,2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש      
רוניצ םע ןולגלג ,1" ירודכ זרב ,2" דמצמ      
וקל רוביח ,'מ 03 ךרואב 4/3" רטוק שימג      

  2,050.00 2,050.00     1.00 םלשומ ןקתומ ,יוהיזל "שא" טולישו םימה 'חי   
      

    320.00   320.00     1.00 .ג"ק 6 השבי הקבא הפטמ 'חי  07.01.0090
  2,370.00 שא יוביכ תודמעל םימ תקפסא תכרעמ 10.70 כ"הס  
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קובץ: 200   .../102 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     102 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י מ  ת ק פ ס א  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ב       
      
הפיטע אלל 'ב גרד םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.02.0010
)םיעובצו( םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
,2" רטוק ,תוגרבהב םירבוחמ ,םייומס וא      

  3,240.00   135.00    24.00 םיחפס תוברל רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0020
61 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

    910.00    65.00    14.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0025
61 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

  1,950.00    65.00    30.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0030
02 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

  2,250.00    75.00    30.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0040
52 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

    340.00    85.00     4.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0050
23 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

    570.00    95.00     6.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
ילוורש םע םימח םימ תורוניצל דודיב     07.02.0070
תורוניצל 2/1" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו"      
הקבדה יטרס תוברל  םינוש םירטוקב      

    160.00    40.00     4.00 יס.יו.יפ-מ רטמ   
      
םייושע ,)הגרבהב( 2/1" רטוק םיירודכ םיזרב     07.02.0080

    260.00   130.00     2.00 דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב 'חי   
      
םייושע ,)הגרבהב( 4/3" רטוק םיירודכ םיזרב     07.02.0090

    310.00   155.00     2.00 דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב 'חי   
      
םייושע ,)הגרבהב( 1" רטוק םיירודכ םיזרב     07.02.0100

    450.00   225.00     2.00 דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב 'חי   
      
םייושע ,)הגרבהב( 2" רטוק םיירודכ םיזרב     07.02.0110

    425.00   425.00     1.00 דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב 'חי   
 10,865.00 הנבמב םימ תקפסא תכרעמ 20.70 כ"הס  
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קובץ: 200   .../103 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     103 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה נ ב מ ב  ת ו י ר ט י נ ס  ת ו ע ו ב ק  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
483" םגד 'א גוס ןבל סרחמ תויולת תולסא      07.03.0010
לכימ םע ע"ש וא "הסרח" תמגוד "םטול      
בשומ תוברל ,)דרפנב דדמנ( יומס החדה      

  1,720.00   860.00     2.00 םיקוזיחה לכו דבכ םגד קיטסלפ הסכמו 'חי   
      
ךותב תמדקומ הנקתהל יומס החדה לכימ     07.03.0015
היולת הלסאל ,)דרפנב דדמנ( סבג ריק      
וא "ןואסלפ" וא "הסרח" תרצות תמגודכ      
ןוטב י"ע ןוגיעו ןטס/לקינ ןצחל תוברל ,ע"ש      

  3,400.00 1,700.00     2.00 'פמוק החדהה לכימ ןקתמ תיתחתב  
      
קבדומ 'א גוס ילבוא ןבל סרחמ הצחר רויכ     07.03.0050
"רפונ" םגד "הסרח" תמגוד חטשמל תחתמ      

  1,160.00   580.00     2.00 ע"ש וא 'חי   
      
,מ"ס 74/75 תודימב תוילירקא חבטמ תורעק     07.03.0060

    920.00   920.00     1.00 החוטש הנקתהל 'חי   
      
היפ םירק םימל הדימעב "רבנע" חרפ זרב     07.03.0070
"לגדמ" תמגוד 08996 ט"קמ העובק הרצק      
תוברל םלשומ ןקתומ ,םורכ רומיג ,ע"ש וא      

    720.00   360.00     2.00 רזעה ירמוח לכו לינ זרב 'חי   
      
הכורא היפ םעםירק/םימח חבטמ רויכל הללוס      07.03.0080
חרפ חטשמהמ הנקתהל  תבבותסמ      
ןקתומ ,םורכ רומיג ,ע"ש וא "תמח" תמגוד      

    750.00   750.00     1.00 םלשומ 'חי   
      
לייאמא יופיצ םע רטיל 03 םימח םימ ידוד     07.03.0120
לכ תוברל קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ      
םותסשו 4/3" רזוח לא םותסש ,םירזיבאה      
תמייק למשחו םימ תדוקנל רוביח ,ןוחטב      

  1,500.00 1,500.00     1.00 םינש 3 לש תוירחא תפוקתו 'חי   
      
הפוצמ תכתממ מ"ס 06 הזיחא תידי -שיגנ     07.03.0130
,םיכנ יתוריש את תלד ףנכ לע הנקתהל ,םורכ      

    240.00   240.00     1.00 3 קלח 8191 ילארשי ןקת יפל 'חי   
      
06/06 לדוגב ,עובק L תרוצב די זחאמ -שיגנ     07.03.0140
לקינ ,םורכ הפוצמ תכתממ ,מ"ס 57/57 דע      
ריקה לע הנקתהל םיכנ יתורישל קיטסלפוא      
,3 קלח 8191 ילארשי ןקת יפל ,הלסאה דיל      

    550.00   550.00     1.00 םלשומ ןקתומ 'חי   
      
הנקתהל םיכנ יתורשל םמורתמ די זחאמ -שיגנ     07.03.0150
הנבומ ריצ םע מ"ס 09-37 ךרואב ,ריקה לע      
הפוצמ/העובצ ,תכתממ היושע ,תוספתיה ןגומ      
ילארשי ןקת יפל ,המרה חוכ ןוטוינ 22 ,םורכ      

    780.00   780.00     1.00 3 קלח 8191 'חי   
      

 11,740.00 30.70.30 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../104 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     104 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 11,740.00 מהעברה      

      
      
ריקה לע הנקתהל םיכנ יתורישל ףדמ -שיג     07.03.0160
, מ"ס 51 בחורו מ"ס 03 ךרואב רויכל דומצ      
יפל תולגועמ תווצק םע "הפסרט" תוחול יושע      

    160.00   160.00     1.00 8191 י"ת 'חי   
 11,900.00 הנבמב תוירטינס תועובק 30.70 כ"הס  

      
ם י ח ו ל ד ו  ם י מ  ת ו ד ו ק נ  40.70 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ב       
      
וא יזכרמ ינימ וא לצופמ ןגזמ זוקינל הדוקנ     07.04.0030

  3,750.00   250.00    15.00 'פמוק FRV תכרעמ  
      
ילמשח דוד לש ןוחטיב זרב רוביח תדוקנ     07.04.0040

    350.00   350.00     1.00 'פמוק ןיחולד תכרעמל  
  4,100.00 הנבמב םיחולדו םימ תודוקנ 40.70 כ"הס  

      
ר ו ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  50.70 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ב       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.05.0010
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
וא םייולג םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

  5,200.00   100.00    52.00 םיחפס תוברל ,מ"מ 05 רטוק ,םייומס רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ      07.05.0020
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
רטוק ,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

  7,800.00   130.00    60.00 םירבחמו םיחפס תוברל ,מ"מ 011 רטמ   
      
,גוס לכמ תורוניצל 02-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע     07.05.0030
לזרב תוברל ,תורוניצה ביבס מ"ס 01 יבועב      
רטוק תורוניצל ,)ק"מ/ג"ק 06 לקשמב( ןויזה      

  2,720.00    80.00    34.00 ) 4"( מ"מ 011 רטמ   
      
011 רטוקב E.P.D.H -מ ריוא רוניצל עבוכ     07.05.0040

    180.00    60.00     3.00 'פמוק .מ"מ  
      
05 רטוקב E.P.D.H -מ ריוא רוניצל עבוכ     07.05.0045

     50.00    50.00     1.00 'פמוק .מ"מ  
      
ןליתאילופמ מ"מ 011/002 הפצר ימוסחמ     07.05.0050
תשר/הסכמ םע )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      

  2,700.00   900.00     3.00 זילפ 'חי   
      
םע 4"/2" ןליפורפילופמ הפצר ימוסחמ     07.05.0060

    500.00   250.00     2.00 זילפמ תשרו תעבט 'חי   
      
      

 19,150.00 50.70.30 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../105 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     105 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 19,150.00 מהעברה      

      
      
תמגוד 4"/2" ןליפורפילופמ תרוקב תואספוק     07.05.0080

    500.00   250.00     2.00 זילפ הסכמ םע ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
      
תמגוד ןליפורפילופמ 4" הליפנ - הפצר ףסאמ     07.05.0090

    765.00   255.00     3.00 זילפ הסכמ םע ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
 20,415.00 הנבמב רורוויאו םיזקנ תכרעמ 50.70 כ"הס  

      
ה נ ב מ ב  ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  60.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.06.0010
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
רטוק ,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

  2,210.00   130.00    17.00 םירבחמו םיחפס תוברל ,מ"מ 011 ר"מ   
      
תוספרמו תוגגל )םימשג ימ יטלוק( םיזקנ     07.06.0020
רטוק ,חישק ןליפורפילופמ תיקפוא האיצי      
    "4X"6 "הרדס "טיבלד S-51 םע ףוג תוברל  
םסוח P.P.U גוסמ סדרבו עקת עקש רוביח      

  2,850.00   950.00     3.00 םילע 'חי   
      
עקרקה לע תוחנומ םורט ןוטבמ בזרמל תקוש     07.06.0040

    540.00   180.00     3.00 מ"ס 01/54/03 תודימב 'חי   
  5,600.00 הנבמב םשג ימ זוקינ 60.70 כ"הס  

      
י ח ט ש מ  ,ם י מ ר ז מ  ,ם י ז ר ב  70.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש  ,ש י ש       
      
הצובק( ע"ש וא "רסיק ןבא" לש ץרווק חטשמ     07.07.0200
2 יבועבו מ"ס 061 ךרוא, מ"ס 06 בחורב)2      
תוברל ,1413 1406,, 0536, 1069 םגד ,מ"ס      
חבטמ ןורא לע הבכרהו הלבוה ,הדידמ      
דצה לכל ןוילע םימ ףא ןש וא לוגיע דוביע םע       
רויכ חתפ דוביע ללוכ ריחמה חותפהו ימדקה      

  8,700.00 1,450.00     6.00 חרפ זרבל הנכהו רטמ   
      
)2 הצובק( ע"ש וא "רסיק ןבא" לש חטשמ     07.07.0210
ןותחת רניס םע מ"ס 06 בחור,מ"ס 2 יבועב      
1406,, 0536, 1069 םגד ,  מ"ס 02 הבוגב      
חתפ,רויכל חתפ,הדידמ תוברל ,1413      
הלבוה , םידדצ ינש ןוילע םימ ףאו ,הללוסל      

  2,720.00 1,700.00     1.60 הבכרהו רטמ   
 11,420.00 תונוש ,שיש יחטשמ ,םימרזמ ,םיזרב 70.70 כ"הס  
 66,670.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
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קובץ: 200   .../106 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     106 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ך ו מ נ  ח ת מ  ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  02.80 ק ר פ  ת ת       
      
בחורב ןוולוגמ חפמ תוצרוחמ םילבכ תולעת     08.20.0010
0.1 ןפוד יבוע ,מ"מ 06 קמועבו מ"מ 002      
,הרקתהמ םייולת וא הנבמ לע םיעובק ,מ"מ      
,תוכימת ,תותשק ,,לזרב יקוזיח תוברל      

  9,000.00    90.00   100.00 הקראה יקדהמו םירבחמ ,םילתמ רטמ   
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     08.20.0020
וא הנבמ לע תועובק ,עובצ וא ןבלוגמ חפמ      
,לזרב יקוזיחו הסכמ ללוכ הרקתהמ תויולת      
יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תויווז ,תותשק      

 13,000.00   130.00   100.00 הקראה רטמ   
 22,000.00 םיליבומ 02.80 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  03.80 ק ר פ  ת ת       
      
5.1x7 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0010
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  1,300.00    13.00   100.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
01x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0020
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

    800.00    40.00    20.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
61x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0030
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  1,080.00    54.00    20.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
52x4 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0040
]וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  4,320.00    72.00    60.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
דודיב םע ר"ממ 61 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.30.0050
    C.V.P ללוכ וניא ריחמה( תורוניצב םילחשומ  

    840.00    14.00    60.00 )תרנצה רטמ   
      
םאתהב תימינפ הנקתהל יל'ג ןופלט לבכ     08.30.0060

    600.00    10.00    60.00 6.0x2x01 "קזב" תושירדל רטמ   
      

    480.00     8.00    60.00 .7TAC םיבשחמ תרושקת לבכ רטמ  08.30.0070
  9,420.00 םיכילומו םילבכ 03.80 כ"הס  

      
י ד ר ש מ -2E ח מ ש ח  ח ו ל  06.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ ז י ו  ה ק ו ס ע ת  ז כ ר מ       
      
לכ לע 93416 ןקת יפל ועצובי למשח תוחול      
ויקלח      
      

06.80.30 קרפ תתב הרבעהל          
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10/03/2022
דף מס':     107 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
למשח חול הנבמ הנקתהו הלבוה הקפסא     08.60.0010
53 דע קמועב הדלפ חפמ יושע,2E  הנשמ      
דבלב תיתיזח השיג ריקה לע הנקת גהל מ"ס      
תוינכתל םאתהב יונב ,תלדו םילנפ םע      
יספ ,קוזיח יספ ,םילנפ ללוכ ,ינכטה טרפמלו      
דויצ לכ ללוכו ,םייוסיכ ,רפמא 061 הריבצ      

  6,000.00 3,000.00     2.00 הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה רזעה ר"מ   
      
רפמא 08x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0020
תימרת הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ      
N061SN תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו      
ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות רזע יעגמ ללוכ      

    850.00   850.00     1.00 רשואמ 'חי   
      
רפמא 36X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0030
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

    800.00   800.00     1.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
      
רפמא 04X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0040
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

    700.00   700.00     1.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0050

    164.00    82.00     2.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0060

  2,580.00    43.00    60.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0070

    540.00   180.00     3.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0080

    660.00   220.00     3.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 04 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0090

    300.00   300.00     1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      

    570.00   190.00     3.00 A52 1-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.60.0100
      
רפמא 4.2 יזפ תלת יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.60.0110
תמגודכ רפמא 6.1-4.2 לויכ םוחת םע      

    220.00   220.00     1.00 ע"ש וא MZKP םגד "רלימ רנקולק" 'חי   
      
תרונו ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ     08.60.0120

    150.00    50.00     3.00 דליטלומ 'חי   
      

    360.00   120.00     3.00 רפמא 61 נ"זל O.N 1. דעצ רסממ 'חי  08.60.0130
      

     60.00    60.00     1.00 2-0-1 םיבצמ 3 ררוב 'חי  08.60.0140
 13,954.00 06.80.30 קרפ תתב הרבעהל
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10/03/2022
דף מס':     108 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 13,954.00 מהעברה      

      
      

    250.00   250.00     1.00 גותימ תוינכת 2 םע ילטגיד תבש ןועש 'חי  08.60.0150
      

  1,400.00   280.00     5.00 CA V044/083 הקספה לילס 'חי  08.60.0160
      
לש רצק םרזב דמוע ,V082 רתי חתמ ןגמ     08.60.0170

  1,500.00 1,500.00     1.00 יבטוק AK001, 4 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 04X4 תחפ רסממ     08.60.0180

    960.00   320.00     3.00 A םגד ,רפמאילימ 'חי   
      
ללוכ רפמא 52X3 םע סמועב םיכיתנ קתנמ     08.60.0190

    200.00   200.00     1.00 A23/A01 C.R.H ןיכס ךיתנ 'חי   
      
ןשע/שא יוליג תייזכרמ רובע הארתה תדיחי     08.60.0200

  1,600.00   800.00     2.00 מ"עב הרקב גצמ תרצות B655-OSI-4 םגד 'חי   
 19,864.00 תומזיו הקוסעת זכרמ ידרשמ-2E חמשח חול 06.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  07.80 ק ר פ  ת ת       
      
01 לש תודיחיב קזב םגד תונורק יקדהמ     08.70.0010
יפל ןופלטה לש םילבכה ירוביח ללוכ תוגוז      

    120.00   120.00     1.00 קזב תרבח םע םואיתבו תוישרד 'חי   
      
הספוקב ןקתומ רפמא 36x3 דע טקפ ז"מ     08.70.0020

  1,200.00   400.00     3.00 םימ תנגומ 56PI 'חי   
      

    360.00   120.00     3.00 3D םגד IC תספוק 'חי  08.70.0030
      
ץעמ בג תוברל םינופלטל תופעתסה תובית     08.70.0050
תלד םע מ"מ 02 לש יבועב עצקוהמ ןבל      
יפל לוענמו מ"ס 02/08/06 םינפ תודימב      

    800.00   800.00     1.00 קזב תשירד 'חי   
      
תרצות D-41 םגד ט"החת עקת בר תספוק     08.70.0060
ת"ב 2 ללוכ ,רשואמ ע"וש וא טסלפ .א.ד.ע      
תוציחמ ללוכו , תרושקתל ת"ב 2  ,למשח      

    250.00   250.00     1.00 טלפמוק - תועובק 'חי   
      
תרצות D-71 םגדכ ט"החת עקת בר תספוק     08.70.0070
למשח ת"ב 4 ללוכ ,רשואמ ע"וש וא א.ד.ע      
ללוכו  תרושקת ת"ב 3,הנגה יסירת םע      

  9,000.00   300.00    30.00 טלפמוק - תועובק תוציחמ 'חי   
      
טוהירב הנקתהל תדעוימ עקת בר תספוק     08.70.0080
ת"ב 2 ללוכ ,רשואמ ע"וש וא oiciffue תרצ      
בשחמל ת"ב 2 ,הנגה יסירת םע למשח      

  4,500.00 1,500.00     3.00 טלפמוק - תועובק תוציחמ ללוכו ,ןופלטו 'חי   
 16,230.00 םירזיבא 07.80 כ"הס  
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10/03/2022
דף מס':     109 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר ו נ מ  ,ה ר ו א ת  י פ ו ג  08.80 ק ר פ  ת ת       
ם ה י ר ז י ב א ו       
      
ותב ןומיסל רתיה םע ויהי הרואתה יפוג לכ      
הניקת האלמ הקידב דועת וא ,ףקותב ןקת      
םע ויהי הרואתה יפוג לכםינקתה ןוכמ ידי לע      
תדועת וא ,ףקותב ןקת ותב ןומיסל רתיה      
םינקתה ןוכמ ידי לע הניקת האלמ הקידב      
      
תרצותהו םגדהמ ויהי הרואתה יפוג      
יפוג ןיקתהל ןיא .תויומכה בתכב םימושרה      
בתכב רושיא אלל רחא םגדמ הרואת      
ןנכתמהו חקפמהמ      
      
0401 םגד 06/06 הרקתב עוקש הרואת ףוג     08.80.0010
    DELINU ע"וש וא דריל ץינייטש קוויש  
דל תרונ ללוכ רשואמ      
    K0004-mL3893-W73 ינורטקלא רביירד  
    tuptuO dexiF, שורדה רזעה דויצ לכ ללוכו  

  5,000.00   250.00    20.00 הניקת הלעפהל 'חי   
      
סותניס םגד הרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג     08.80.0020
דל לודומ תרונ ללוכ ,NROHT תרצות  דל      
    K0004-mL0011, לכ ללוכו ,רביירד  
הנקתהל םישורדה רזעה דויצו םירזיבאה      

    840.00   280.00     3.00 הניקת הלעפהו 'חי   
      
LX םגד הרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג     08.80.0030
    EVOM SOINIMUN תרצות VLS ללוכ  
דל לודומ תרונ ללוכ ץייניטש דריל קוויש      
    K0004-mL0033, לכ ללוכו ,רביירד  
הנקתהל םישורדה רזעה דויצו םירזיבאה      

  6,600.00   550.00    12.00 הניקת הלעפהו 'חי   
      
תרצות LE-206 םגד םידל םוריח ת"ג     08.80.0040
דל תרונ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא טיילורטקלא      

  8,400.00   240.00    35.00 הנקתה הבוגל המיאתמ השדע םע W3 'חי   
      
תרצות DEL 8 ץח םגד םוריח תרואתל ףוג     08.80.0050
,לקינ רבצמ ללוכה ,רשואמ ע"וש וא שעג      
תורונו הרקב תרונ ,ןעטמ ,הלעפה תכרעמ      
השירד יפל םיאתמ טוליש ללוכו ,DEL גוסמ      

  1,750.00   350.00     5.00 טלפמוק 'חי   
      
תרצות TFARD INIM םגד ץוח תרואת ףוג     08.80.0060
    PMALINU דל תרונו דויצ ללוכ W51,  
לכ ללוכו ,ריקל הנקתהל ןנווכתמ םאתמ      
הנקתהלםישורדה רזעה ירזיבאו דויצה      

    550.00   550.00     1.00 טלפמוק - הניקת הלעפהו 'חי   
      
      
      

 23,140.00 08.80.30 קרפ תתב הרבעהל
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10/03/2022
דף מס':     110 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 23,140.00 מהעברה      

      
      
W6 םידל ספ" תנקתהל םוינימולא ליפורפ     08.80.0070
קפלד תרקתב םיעוקש "רוא לבכ-רטמל      
RAENIL תרצות EMULOX םגד וכותב      
    DEL, יוסיכ ללוכ ,םיגרבה תועצמאב יולת  

  1,800.00   900.00     2.00 ליפורפה ךרוא לכל לפוא רטמ   
      
7 םחפ דל תרונ ללוכ יביטרקוד יריק ת"ג     08.80.0080
002 דומע UTIF םגד VLS תרצות טאוו      

  4,560.00   380.00    12.00 ץייניטש דריל קוויש , גולטקב 'חי   
      
תרצות טאוו 8 םחפ דל תרונ ללוכ יולת ת"ג     08.80.0090
    VLS םגד UTIF קוויש , גולטקב 49 דומע  

  8,820.00   210.00    42.00 ץייניטש דריל 'חי   
      
מ"ס 24 רטוק הרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג     08.80.0100
קוויש  VLS תרצות DNUOR LC W03 םגד      
דל תרונ ללוכ רשואמ ע"וש וא ץינייטש דריל      
    K0004-ML0083, רזעה דויצ לכו רביירד  

 62,700.00   950.00    66.00 הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה 'חי   
      
VLS תרצות טאוו 72 דל תרונ ללוכ יולת ת"ג     08.80.0110
קוויש , גולטקב 381 דומע ARAP 083םגד      

  6,600.00   600.00    11.00 ץייניטש דריל 'חי   
107,620.00 םהירזיבאו תורונמ ,הרואת יפוג 08.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ת ו ד ו ק נ  09.80 ק ר פ  ת ת       
      
ילבכ יזאפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.90.0010
EPLX תשוחנ יכילומ וא/ו YX2N תשוחנ      
מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ ,ר"ממ 5.1      
תרנצה ללוכ ,תולעתב םילבכב וא/ו ,רטוק      
תורקתב וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת םינקתומ      
ןגומ וא ,בלצ,ףוליח ,לופכ/דיחי רואמל ז"מ ןכו      
תרצות SUROHC םגד ןיירושמ וא םימ      
הדוקנ רובע ףסונ ךילומו ,ע"וש וא סיווג      
םלשומ לכה שרדנ םא םוריח תרואתל      

 30,800.00   140.00   220.00 .הניקת הלעפהל 'קנ   
      
יכילומ היושע תמלשומ רפמא 61 ת"ב תדוקנ     08.90.0030
    EPLX ילבכ וא RF/YX2N 5.2 ר"ממ  
וא/ו רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ      
עקש ןכו , ןורירמ רוניצ וא/ו תולעתב םילבכב      
סיווג תרצות METSYS םגד דיחי רפמא 61      
,םוינימולא/קיטסלפ תלעתב וא ט"הת ןקתומ      

  3,750.00   150.00    25.00 םלשומ לכה 'קנ   
      
הנזה( יפוס רזיבא אלל ךא ,ל"נכ ת"ב תדוקנ     08.90.0035

  4,620.00   140.00    33.00 )עקש בר תספוקל 'קנ   
      

 39,170.00 09.80.30 קרפ תתב הרבעהל
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10/03/2022
דף מס':     111 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 39,170.00 מהעברה      

      
      

    240.00    60.00     4.00 םימ ןגומ ת"ב רובע ת"ב תדוקנל תפסות 'קנ  08.90.0040
      

    100.00   100.00     1.00 EEC םגד ת"ב רובע ת"ב תדוקנל תפסות 'קנ  08.90.0050
      
לופכ רזיבא רובע ת"ב תדוקנל תפסות     08.90.0060

    480.00    60.00     8.00 ט"הע/ט"הת 'קנ   
      
םע הרקת לעמ ורוא חופמ/ןגזמל הנכה תדוקנ     08.90.0080
ר"ממ 5.2x3 םיכילומב 1N יפוס רזיבא      
- ןגזמל עקש ןכו ,ט"הת רטוק מ"מ 02 תרנצו      

  6,250.00   250.00    25.00 טלפמוק 'קנ   
      
5.2x3 םיכילומב לצופמ ןגזמל הנכה תדוקנ     08.90.0085
עקש ןכו ,ט"הת רטוק מ"מ 02 תרנצו ר"ממ      

    560.00   280.00     2.00 טלפמוק - ןגזמל 'קנ   
      
יבטוק וד ז"מ ללוכ ילמשח םימ דודל הדוקנ     08.90.0090
,סיווג תרצות METSYS םגד ןומיס תרונמו      
םילחשומ ר"ממ YX2N 5.2X3 לבכ ללוכ      
וא/ו ט"הת מ"מ 61 רטוק ףכירמ תרנצב      
תרנצב וא/ו תורקתב וא/ו ףוצירל תחתמ      
ילמשח רוביח ללוכ ,חיטה לע היולג ןורירמ      

    300.00   300.00     1.00 טלפמוק םלשומ לכה םימה דודל 'קנ   
      
5.2x5 םילבכב רורוא חופמל הנכה תדוקנ     08.90.0100
קספמ ןכו ,ט"הת רטוק מ"מ 52 תרנצו ר"ממ      

    450.00   450.00     1.00 טלפמוק - רפמא 52x3 טקפ םרז 'קנ   
      
)םינופלט/םיבשחמ( הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.0110
ךכוסמ לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ תרנצ היושע      
רדתב הדימעל TAC-7 )םידיג 61( תוגוז 8      
    ZHM 006 5-21344 יפל NID דעו הדוקנהמ  
לולכ( יפוס רזיבא אלל ,תרושקת ןוראל      

  8,400.00   280.00    30.00 )עקש בר תספוקב 'קנ   
      
)םינופלט/םיבשחמ( הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.0120
ךכוסמ לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ תרנצ היושע      
רדתב הדימעל TAC-7 )םידיג 8( תוגוז 8      
    ZHM 006 5-21344 יפל NID דעו הדוקנהמ  
לולכ( יפוס רזיבא אלל ,תרושקת ןוראל      

  9,520.00   280.00    34.00 )עקש בר תספוקב 'קנ   
      
      
      
      
      
      
      
      

 65,470.00 09.80.30 קרפ תתב הרבעהל
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10/03/2022
דף מס':     112 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 65,470.00 מהעברה      

      
      
הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.0125
תרנצ היושע ).ס.מ.ט/םינופלט/םיבשחמ(      
8( תוגוז 4 ךכוסמ לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ      
ZHM 006 רדתב הדימעל TAC-7 )םידיג      
ןוראל דעו הדוקנהמ NID 5-21344 יפל      
הנקתהל 54JR עקש םע םויס ,תרושקת      
ללוכו ,ינכטה טרפמב טרופמכ םגד רזיבאב      
םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק      
תופעתסהה תביתמ םיוקה ללוכ ל"נכ      

  1,400.00   280.00     5.00 הנכהה 'קנ דע תיזכרמה 'קנ   
      
ףכירמ רוניצ היושע היזיולטל הנכה תדוקנ     08.90.0130
עקש ,6GR ילאיסקאוק לבכ םע מ"מ 02      
סיווג תרצות METSYS םגד היזיולטל      
לכ  ,תופעתסה תואספוק ,ט"הת הנקתהל      
וקב וקלח ללוכ תופעתסהה תאספוקמ וקה      

    280.00   140.00     2.00 םלשומ לכה ,הקולחה 'קנ   
      
03 דע יבועב ןיוזמ ןוטב ריקב רבעמ חודיק     08.90.0140

    400.00   200.00     2.00 מ"ס 'חי   
      
יולג תבלושמ הזירכ תכרעמל הנכה תדוקנ     08.90.0150
מ"מ 02 םודא עבצ ףכירמ תרנצ היושע שא      
תואספוק ,הכישמ טוח םע מ"מ 52 וא      
ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה      
תלעת /תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה      

  1,200.00   100.00    12.00 הנכהה 'קנ דע תשר 'קנ   
      
,הצירפ יוליג( .מ.נ.מ תוכרעמל הנכה תדוקנ     08.90.0160
02 ףכירמ תרנצ היושע )....  ,הסחמ רוזא      
תופעתסה תואספוק ,הכישמ טוח םע מ"מ      
םיוקה ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו      
תשר תלעת /תיזכרמה תופעתסהה תביתמ      

  2,200.00   110.00    20.00 הנכהה 'קנ דע 'קנ   
      
תרנצ היושע ןשע/שא יוליגל הנכה תדוקנ     08.90.0170
0.1 ךתחב ידיג 4 ךילומ םע מ"מ 02 ףכירמ      
,0221 י"תל םאתהב ךילומל ר"ממ      
רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוקמ      
תביתמ םיוקה ללוכ ל"נכ םינקתומ      

 11,700.00   130.00    90.00 הנכהה 'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה 'קנ   
      
למשחה תוחולל תיפרגומרת הקירס עוציב     08.90.0180
ינכטה טרפמב טרופמה יפל .ח"וד תנכהו      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק טלפמוק - דחוימה  
      
      
      
      

 83,250.00 09.80.30 קרפ תתב הרבעהל
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10/03/2022
דף מס':     113 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 83,250.00 מהעברה      

      
      
הסינכב םילבכ רבעמ םוטיאל TCM תדיחי     08.90.0270
ידי לע תרשואמ ,םינגומ םיבחרמו םיטלקמל      
הדלפ רוניצ תללוכ הדיחיה .ףרועה דוקיפ      
תכרעמ תוברל ןוטבב קוצי 3" רטוקב ירוקמ      
םאתהב םימטא יולימו לוגע חדקל המיטא      
תקוושמ תכרעמה ,םירדוחה םילבכה רטוקל      
וא "6991 תויגולונכט ןורשה ימ" תרבח י"ע      

    760.00   380.00     2.00 ע"ש 'חי   
 84,010.00 תונושו תודוקנ 09.80 כ"הס  

      
ת ר ו ש ק ת  ת ו נ ו ר א  19.80 ק ר פ  ת ת       
      
םילבכה תסירפל קתנתמ גוסמ הנורק קולב     08.91.0010

    500.00    50.00    10.00 םילבכה תסירפ ללוכ ,םייגוז ברה 'חי   
      

     50.00    50.00     1.00 הנורוק יקולב 01-ל היטבמא 'חי  08.91.0020
      
PTU תואובמ 05 לנפ תנקתהו הקפסא     08.91.0030
    54JR דע גוז 001 לבכ ללוכ גויח יווק רובע  
הסירפו היטבמא ,הנורק יספ ללוכ רטמ 02      
לעמ החולש / 'גת טולישו הנורק יקולב ג"ע      

  2,200.00 1,100.00     2.00 לנפב האובמ לכ 'חי   
      
הבוגב דויצ תנקתהל 91" תרושקת ד"סמ     08.91.0055
    U44 תירוחא חפ/הפוקש תיזח תלד ,ללוכ  
תקופתב םיררוואמ ינש ,לוענמ המוטא      
    54MFC  הנקתה תוליסמ ללוכ דחא לכ  
ספ חי  2 91" לדוגב דויצל ינמרג ץיפק ימואל      
םוקדיל תרצות  עובק ףדמ חי2  , 6 חכ יעקש      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ע"ווש וא 01674 ט"קמ   
      
5X4 לדוגב טורח CVP יושע טוליש תנכה     08.91.0060

    100.00    10.00    10.00 תרושקת ןורא ןומיסל מ"ס 'חי   
      
U1 הבוגב רושיג ילבכ רבעמל חוור ספ     08.91.0070

    300.00    30.00    10.00 רעיש יספ ןגומ ץירח ללוכה 'חי   
      
דעוימה למשח יעקש ספ תנקתהו הקפסא     08.91.0080
יעקש 6 לולכי ספה .91" תרגסמב הנקתהל      
ת"מאמ גתמ ללוכ "םיילארשי" ןקתו גוסמ חכ      
    A61 גוסמ G זראמ היהי ספל .ןומיס תירונו  
ךרואב לדנפ לבכ ללוכ .ןקת ות אשיו תכתמ      
גוסמ ילמשח עקת והצקבו 'מ 51 דע      

     70.00    70.00     1.00 CEE16A 'חי   
      

    400.00    40.00    10.00 ץרוחמ עובק ףדמ 'חי  08.91.0090
      
      
      

  6,620.00 19.80.30 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../114 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     114 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,620.00 מהעברה      

      
      
הכרעה . תרושקת ןוראל הקראה תכרע     08.91.0100
8 תוחפל ללוכה ,ידועי םירוביח ספ לולכת      
61 הקראה לבכמ רוביח תומצו םירוביח יגרב      
םידויצה לכו ןוראה ירזיבא לכל ,שימג ר"ממ      
ספמ בכוכ תרוצתב עצובי רוביחה .וב      

    110.00   110.00     1.00 דויצל םירוביחה 'חי   
      
דע ךרואב JR/54-JR-54 ךכוסמ בותינ לבכ     08.91.0110
ןמוסמ taC-6 -ב הדימעל הכמסה לעב  'מ 3      

  2,500.00    25.00   100.00 תווצק 2ב 'חי   
      
,הכרדה ,הלבק תוקידב ,דועית ,ןונכת ,םואית     08.91.0120
י"פע האלמ הלעפהל שרדנה לכו ,העמטה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק ינכטה טרפמב טרופמה  
      
הצקל הצקמ תרושקת עקש תוניקת תקידב     08.91.0130
םיאתמ KULF ןוגכ ידועיי רישכמ י"ע      
תריסמ ללוכ ,A6TAC קדבנה טרדנטסל      

    600.00     6.00   100.00 הקידבה תואצות לש טרופמ טלפ ץבוק 'חי   
      
,PTS ךוכיס ללוכ ,a6-taC ,91" בותינ חול     08.91.3040
ות םע ,JR-54 םיעקש 42 ספדומ לגעמ םע      
ללוכ ,היולת יתלב תינוציח הדבעמ לש ןקת      
,טוויחו הנקתה ללוכו םילבכה תרישקל רודיס      

  2,400.00   600.00     4.00 רופא וא רוחש עבצ 'חי   
 13,230.00 תרושקת תונורא 19.80 כ"הס  
272,374.00 ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 כ"הס  

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.90 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      

תורעה 00.90 כ"הס            
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
תובכש יתשב םיירושמ םיחטש לע םינפ חיט     09.01.0005
הקפסא ללוכ ריחמה םינוויכ ינשב לגרס      
4.2 הבוגב ןבלוגמ הדלפ תשר ינתיווז תנקתהו      

 28,000.00    70.00   400.00 . )ינמרג םגד( 'מ ר"מ   
 28,000.00 10.90.30 קרפ תתב הרבעהל

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../115 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     115 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 28,000.00 מהעברה      

      
      
תחתמ( םיבוטר םירדחב יטנמצ חיט תצברה     09.01.0090

    450.00    18.00    25.00 ) הקימרק יופיחל ר"מ   
 28,450.00 םינפ חיט 10.90 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה ,םיירושימ םיחטש לע קלח ץוח חיט     09.02.0010
ןכומ רוחש רמגו תרשיימ הבכש ,הנותחת      
סקטניק תבכש וא/ו ינועבצ טכילש תבכשל      
הקפסא ללוכ ריחמה , ) דרפנב םלושמ(      
תפוקת לכל ינקת םוגיפ לש קוריפו הנקתה,      
םימוגיפ הנוב רושיא איצמהל הבוח , עוציבה      

 20,000.00    80.00   250.00 . ןידכ ךמסומ ר"מ   
      
ץוח תוריק יופיחל תחתמ יטנמצ חיט תצברה     09.02.0020

  3,740.00    22.00   170.00 . ןבאב ןיינבה ר"מ   
      
רובע  םינושה חיטה יפיעסל ריחמ תפסות     09.02.0070
לש "הגו" תמגודכ  תילרנימ  תינועבצ  הטכילש      
י"ע רחביש ןווג לכב ע"ש וא "טל רינ"      

 15,000.00    60.00   250.00 .לכירדאה ר"מ   
 38,740.00 ץוח חיט 20.90 כ"הס  

      
ן י י נ ב  ת ו ת י ז ח  י ו פ י ח  30.90 ק ר פ  ת ת       
      
ןלוצרופ טינרג יחירא י"ע ןיינב תותיזח יופיח     09.03.0010
gniddalC תכרעמ יפל מ"ס 08/5.04 תודימב      
    Double Ventilated Extruded Porcelain  
    KETNORF מ"עב שרח בקעי תכרעמה ןאובי  
לוכה םיחתפ יפשחב לופיט ללוכ ריחמה      
, תוינכתל םאתהבו עוציב יטרפב טרופמכ      
לולכ היצקורטסנוק תכרעמ לע שבי יופיח      
,םיקיזמ ,שאל םידימע ויהי תוחולה ,ריחמב      
ריפס קבדב עקרה ריקל הקבדהב ונקתויו םימ      
ץעוי תויחנה יפל וא .צ.א תרבח לש 307      
.רמוחה קפס תויחנהל םאתהבו הרבחה םעטמ      
6005  ו  W 003 ( םינווג ינשב היהי עוציבה      

110,400.00   690.00   160.00 -ST) ר"מ   
      
תוריק יבג ינוציח ימרת דודיב תוחול תכרעמ     09.03.0020
04 'תפצקומ תיכוכז' תוחולקולב וא ןוטב תריצי      
תקפוסמה (  LAESNI תכרעמ תמגודכ מ"מ      

 16,000.00   100.00   160.00 .  ךרע הווש וא )קוויש .צ.א ידי לע ר"מ   
      
יתבכש תלת ןוילע גניפוק תנקתהו הקפסא      09.03.0030

  8,400.00   140.00    60.00 טרפ יפל ףפוקמ חפמ רטמ   
134,800.00 ןיינב תותיזח יופיח 30.90 כ"הס  
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קובץ: 200   .../116 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     116 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ג נ י פ ו ט ו צ ר ט ב  ת ו ר י ק י ו פ י ח  40.90 ק ר פ  ת ת       
      
יפל גניפוטוצרט תכרעמ י"ע תוריק יופיח     09.04.0010

  3,000.00   100.00    30.00 ןרצי טוריפ ר"מ   
  3,000.00 גניפוטוצרטב תוריקיופיח 40.90 כ"הס  

204,990.00 חיט תודובע 90 כ"הס  
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.01 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      
      
תוכאלמהו םירמוחה לכ תא ללוכ ריחמה      
, תוברל ףוצירה תדובע עוצבב םיכורכה      
המאתה ,ןוסכלאב ףוציר,םהינימל םיכותיח      
תוריק יופיחלו תופצרל תילירקא הבור,תוניפל      
לכירדאה תריחבל ןווג "ריקומרת " תמגוד      
הפצרב םינוש םירזיבאלו םיפוקשמל המאתה      
םלשומ עוציבל דע לכה ,תוריקבו      
      
ןכו,י"ת יפ לע שרדנה לכב דומעל םיחיראה לע      
תודסומל שרדנכ הקיחשל תודימע ילעב תויהל      
י"ת יפ לע שרדנכ הקלחהב תודימעו ,רוביצ      

תורעה 00.01 כ"הס            
      
/ה ק י מ ר ק  י ח י ר א  ף ו צ י ר  20.01 ק ר פ  ת ת       
ש י ש  ,"ן ל צ ר ו פ  ט י נ ר ג "      
      
דגנ ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא ףוציר     10.02.0030
עצמ לע ,R-11 הקלחה םדקמ SA  הקלחה      
וא מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב ,בצוימ      
לכב ר"מ/ח"ש 07 דוסי ריחמב מ"ס 33/33      

  4,400.00   220.00    20.00 םיבוטרה םירוזאה ר"מ   
  4,400.00 שיש ,"ןלצרופ טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 20.01 כ"הס  
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קובץ: 200   .../117 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     117 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  30.01 ק ר פ  ת ת       
      
תוריק ג"ע ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא יופיח     10.03.0015
ירדח , תונורדסמו םיתוריש ירדח םינפ      
מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב, תוגרדמ      
06 דוסי ריחמב מ"ס 02/05 וא מ"ס 33/33 וא      
תוניפ תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה ר"מ/ח"ש      
SISENEG םגד םוינימולא תויושע הקימרק      
"זידונא " יעבט םוינימולא ןווג  עבורמ/ינבלמ      
שגפמב תיקפואו םיחיראה ןיב יכנאה שגפמב      
עוציב ללוכ ריחמה. הקימרקל חיטה ןיב      
לכירדאה תריחב יפל םינוש םינווגב םיחירא      
ינשב תרשוימ חיט תבכש ללוכ ריחמה.      
אלו ריחמב הלולכ ל"נה הבכשה , םינוויכה      
הבור עוציב ללוכ ריחמה. דרפנב בשוחת      

 52,500.00   210.00   250.00 .לכירדאה תריחבל ןווג תילירקא ר"מ   
 52,500.00 תוריק יופיח 30.01 כ"הס  

      
ג נ י פ ו ט ו צ ר ט  40.01 ק ר פ  ת ת       
      
)דרפנב תמלושמ ( תקלחומ ןוטב תפצר יופיח     10.04.0010
תבכשמ םשוימה גניפוטוצרט תכרעמ י"ע      
קפס קירבמ/טמ רליס תבכשו וצרטורקימ      
דע לוכה ,ע"ש וא ןוטב ןוטב תרבח עצבמו      

 40,500.00    90.00   450.00 םלשומ עוציב ר"מ   
 40,500.00 גניפוטוצרט 40.01 כ"הס  

      
ש י ג נ  50.01 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב תוישושבג םע הרהזא יחטשמ -שיגנ     10.05.0010
יפל ,ןערוגמ ירמילופ ןוטבמ מ"ס 06/021      

  2,480.00   620.00     4.00 6 קלח 8191 י"ת השירד 'חי   
      
"פילס יטנא" גוסמ חישק יניערג ספ -שיגנ     10.05.0020
לע קבדומ מ"ס 5 בחורב הקלחה תעינמל      
יחטשמ וא תופמר יבג לע ,תוגרדמ יחלש תוצק      
תשירד יפל ,)רוחש ןבל( ידוגינ ןווגב ,הכירד      

  1,702.00    37.00    46.00 9722 '"ת רטמ   
      
ןווג רובע "פילס יטנא" ספל תפסות -שיגנ     10.05.0030

    460.00    10.00    46.00 ינועבצ רטמ   
  4,642.00 שיגנ 50.01 כ"הס  

      
ה י צ נ י מ י ל  ט ק ר פ  60.01 ק ר פ  ת ת       
      
,)enobgnirreH( ןובגנירה וא ןובשיפ טקרפ     10.06.0010

 17,500.00   250.00    70.00 גדה תרדא הארמב ר"מ   
 17,500.00 היצנימיל טקרפ 60.01 כ"הס  
119,542.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  
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קובץ: 200   .../118 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     118 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
,ח י ט  ל ע  ה ע י ב צ ו  ד ו י ס  10.11 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג ו  ם י ק ו ל ב  ן ו ט ב       
      
םינפ חיט לע )טסלפורינ/ןיזלומא( יטסלפ עבצ     11.01.0010
"ליפרובמט" דוסי תבכש  תוברל ,אלמ יוסיכל      
ףיעס דחוימה טרפמל םאתהב )תוריקו תורקת(      

  9,900.00    22.00   450.00 .םלשומ עוציבל דע לכה ,50.11 ר"מ   
  9,900.00 סבגו םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 כ"הס  
  9,900.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו נ ו ל ח  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0010
, מ"ס 051/003 תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק       
תמישר יפל לכה ,לכירדאה תריחבל ןווג       

 10,800.00 5,400.00     2.00 10-א םוינימולא 'חי   
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0020
, מ"ס 051/002 תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק       
תמישר יפל לכה ,לכירדאה תריחבל ןווג       

  6,000.00 3,000.00     2.00 20-א םוינימולא 'חי   
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0050
, מ"ס 051/041 תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק       
תמישר יפל לכה ,לכירדאה תריחבל ןווג       

 14,700.00 2,100.00     7.00 21-א םוינימולא 'חי   
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0060
, מ"ס 051/061 תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק       
תמישר יפל לכה ,לכירדאה תריחבל ןווג       

  2,300.00 2,300.00     1.00 31-א םוינימולא 'חי   
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0140
, מ"ס721/001 תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק       
תמישר יפל לכה ,לכירדאה תריחבל ןווג      

  2,800.00 1,400.00     2.00 12-א םוינימולא 'חי   
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0150
, מ"ס 051/09 תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק       
תמישר יפל לכה ,לכירדאה תריחבל ןווג      

  4,650.00 1,550.00     3.00 22-א םוינימולא 'חי   
 41,250.00 םוינימולא תונולח 10.21 כ"הס  

      
      

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../119 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     119 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ י ר ט ו  20.21 ק ר פ  ת ת       
      
"סואהואב" 0065 לילק תמגודכ העובק תנירטו     12.02.0090
ןווג  מ"ס 062/004-593 תודימב "ר" תרוצב       
33-א טירפ יפל לכה ,לכירדאה תריחב יפל      

 42,000.00 2,000.00    21.00 .םוינימולאה תמישרב ר"מ   
      
"סואהואב" 0065 לילק תמגודכ הסינכ תנירטו     12.02.0100
תלד הב תבלושמ  מ"ס 062/004 תודימב      
יפל ןווג, מ"ס 062/09 תודימב תיריצ החיתפ      
43-א טירפ יפל לכה ,לכירדאה תריחב      

 22,880.00 2,200.00    10.40 .םוינימולאה תמישרב ר"מ   
      
וא 0094 לילק תמגודכ הסינכ תנירטו     12.02.0110
הב תבלושמ מ"ס 042/012 תודימב ע"וש      
042/001 תודימב תיריצ החיתפ תיפנכ וד תלד      
תידי ללוכ,לכירדאה תריחב יפל ןווג, מ"ס      
תמישרב-53 א טירפ יפל לכה  הלהב      

 10,710.00 2,100.00     5.10 .םוינימולאה ר"מ   
      
ע"וש וא 0094 לילק תמגודכ העובק הנירטו     12.02.0130
תריחב יפל ןווג, מ"ס212/025 תודימב      
תמישרב-73 א טירפ יפל לכה ,לכירדאה      

 20,900.00 1,900.00    11.00 .םוינימולאה ר"מ   
 96,490.00 תונירטו 20.21 כ"הס  

      
פ י ק  ו א  ם י ע ו ב ק  ת ו נ ו ל ח  30.21 ק ר פ  ת ת       
      
וא 0054 לילק תמגודכ עובצ/ןגלואמ פיק ןולח     12.03.0030
תריחבל ןווג ,מ"ס 06/001 תודימב,ע"וש      
טירפ יפל לכה עובק קלח תוברל ,לכירדאה      

  1,300.00 1,300.00     1.00 םוינימולאה תמישרב  32-א 'חי   
      
וא 0054 לילק תמגודכ עובצ/ןגלואמ פיק ןולח     12.03.0050
תריחבל ןווג ,מ"ס 06/06 תודימב,ע"וש      
טירפ יפל לכה עובק קלח תוברל ,לכירדאה      

  1,200.00 1,200.00     1.00 םוינימולאה תמישרב  52-א 'חי   
  2,500.00 פיק וא םיעובק תונולח 30.21 כ"הס  

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ת ל ד  70.21 ק ר פ  ת ת       
      
ע"ש וא 0094 לילק תמגוד תיריצ החיתפ תלד     12.07.0050
תיתוכיא הזיחא תידי , מ"ס042/031 תודימב      
תלדה לקשמל םימיאתמ םינוילע ןמש ריזחמ      

  7,500.00 7,500.00     1.00 63-א םוינימולא תמישר יפל ,הלהב תידי ללוכ 'חי   
      
      
      
      
      
      

  7,500.00 70.21.30 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../120 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     120 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,500.00 מהעברה      

      
      
0094 לילק תמגוד ) יצחו ףנכ ( תיפנכ וד  תלד     12.07.0060
הזיחא תידי ,  מ"ס 012/061 תודימב       
םינוילע ןמש יריזחמ, םיפנכה יתשל תיתוכיא      
יפל ,הלהב תידי ללוכ תלדה לקשמל םימיאתמ      

  9,400.00 9,400.00     1.00 83-א םוינימולא תמישר 'חי   
 16,900.00 םוינימולא תותלד 70.21 כ"הס  

      
ת ו ח ו ל ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  80.21 ק ר פ  ת ת       
ם ו י נ י מ ו ל א       
      
'תוטסק' יופיח לש הנקתהו הקפסא       12.08.0010
    DNOBLA תושרדנה הילתה תוכרעמ לכ ללוכ.  
תריחבל יפוס ןווג( ץע הארמב תוחול      
יפכ ינרוצ ףופיכו תודימבו )לכירדא/ןימזמ      
עוציבה ןלבק  .תולכירדאה יטרפב רדגויש      
תנכהל יארחא היהי תכרעמה תנקתהל רחביש      
ללוכ )gniward pohs( םייפוס עוציב יטרפ      
תוכרעמ לש םייביטקורטסנוק םיבושיח      
רושיאל ושגוי םיבושיחהו םיטוטרשה .הילתה      
ץעויו לכירדאה ,הנבמה סדנהמ      
םיחתפ יפשחב לופיט ללוכ ריחמה.םייופיחה      
םוכיסל אל   750.00   190.00 םלשומ עוציב דע לוכה ,גג גניפוקו ר"מ   

םוינימולא תוחולב תוריק יופיח 80.21 כ"הס            
      
ה י י ב ר ש מ  90.21 ק ר פ  ת ת       
      
טנמצ-רבייפ היושע היברשמ תנקתהו הקפסא     12.09.0010
הדלפתרגסמ ךותב ןקתומ רזיל דבועמ      
תנכה ללוכ ,חתפל קזוחמ SHR ליפורפמ      

 15,000.00   500.00    30.00 היצקורטסנוק ןונכתו DS תינכת ר"מ   
 15,000.00 הייברשמ 90.21 כ"הס  
172,140.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  

      
ה ק ו ס ע ת  ף ג א  א "מ  51 ק ר פ       
      
FRV ר י ו א  ג ו ז י מ  ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
יאלג תנקתה םאתל עצבמה ןלבקה תוירחאב      
תקיפסש 'חיל הרזחו הקפסא תולעתב ןשע      
. ללוכ ד"למר 0002 לע תולוע םהלש ריוואה      
      
עוציב + ןונכת םינקתה ןוכמ רושיא תאצמה      
יפל םינקתה ןוכמ י"ע ריוואה גוזימ תכרעמל      
ןלבקה ןובשח לע . 1 קלח 1001 י"ת      
      
      
      
      

10.51.30 קרפ תתב הרבעהל          
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../121 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     121 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ץוח ריוא הבעמ תנקתהו הקפסא     15.01.0010
    YREVOCER TAEH-FRV תרבח תמגודכ  
    GL , 5 םגדTEL-044-MURA  , גג לע חנומ  
+ תוצרוחמ תוימוג ללוכ ףצ סיסב לע הנבמה      
רורוואמ ריוא תקירזל תיתשק חפ תלעת      
H/UTB רורק רקופת ,  הדיצל הבעמה      
גגה לע 'חי תבצהו הפנה תוברל , 004024      
ילמשח טוויח , לזונ/זג תרנצל רוביח ללוכ      

 70,000.00 70,000.00     1.00 'פמוק . המלש הלעפהו  
      
ץחל רתסנ יתרקת דייאמ 'חי תנקתהו הקפסא     15.01.0020
CITATS HGIH - TCUD ( הובג יטטס      
    DELAECNOC GNILEC ( תרבח תרצות  
    GL 4 םגד , מ"עוש ואA8BG63UNRA  ,  
תוברל ,  0263H/UTB-0 רורק תקופת      
תנקתהו הקפסאו הרקתל היילת 'חיה תפנה      
הקפסא תלעתל רוביחב ינושמש שימג      
, לזונ /זג תרנצל רוביח , הרזחה תלעתו      
םואית , םירחא י"ע הנכוהש זוקינ 'קנל רוביח      
, הרזחו הקפסא תולעתב ןשע יאלג תנקתה      

 35,000.00 7,000.00     5.00 'פמוק . טלפמוק הלעפהו יתרושקתו ילמשח טוויח  
      
תימינפ ריווא גוזימ 'חי תנקתהו הקפסא     15.01.0030
4 "הטסק" םגד FRV תכרעמל המיאתמ      
וא GL תרצות מ"ס 06/06 תודימ םינוויכ      
, ש"יטב 0057 תילאמינמ הקופת , מ"עוש      
הנקתה תוברל , תימינפ זוקינ תבאשמ ללוכ      
, ילמשח טוויח , זוקינ , לזונ/זג תרנצל רוביח      

 47,600.00 2,800.00    17.00 . המלש הלעפה דע לכה , הלעפה טטסומרט 'חי   
      
תימינפ ריווא גוזימ 'חי תנקתהו הקפסא     15.01.0040
4 "הטסק" םגד FRV תכרעמל המיאתמ      
וא GL תרצות מ"ס 06/06 תודימ םינוויכ      
, ש"יטב 0069 תילאמינמ הקופת , מ"עוש      
הנקתה תוברל , תימינפ זוקינ תבאשמ ללוכ      
, ילמשח טוויח , זוקינ , לזונ/זג תרנצל רוביח      

  6,400.00 3,200.00     2.00 . המלש הלעפה דע לכה , הלעפה טטסומרט 'חי   
      
תימינפ ריווא גוזימ 'חי תנקתהו הקפסא     15.01.0050
4 "הטסק" םגד FRV תכרעמל המיאתמ      
וא GL תרצות מ"ס 06/06 תודימ םינוויכ      
, ש"יטב 00502 תילאמינמ הקופת , מ"עוש      
הנקתה תוברל , תימינפ זוקינ תבאשמ ללוכ      
, ילמשח טוויח , זוקינ , לזונ/זג תרנצל רוביח      

 10,000.00 5,000.00     2.00 . המלש הלעפה דע לכה , הלעפה טטסומרט 'חי   
      
      
      
      

169,000.00 10.51.30 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../122 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     122 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
169,000.00 מהעברה      

      
      
001% חצ ריואב לופיט 'חי תנקתהו הקפסא     15.01.0060
ללחב תנקתומ מ"עוש וא GL תרבח תרצות      
הובג יטטס ץחל ,  FRV תכרעמ 'חי , הרקת      
ןפוד םע 'חי ,H/UTB-00067 רורק תקופת ,      
םומיח יפוג ללוכ , 2" לופכ דודיב לופכ      
'חיה תפנה תוברל , הפירש ןגמו םימאתומ      
שימג תנקתהו הקפסאו הרקתל היילת      
תלעתו הקפסא תלעתל רוביחב ינושמש      
'קנל רוביח , לזונ /זג תרנצל רוביח , הרזחה      
ריוא סירת ללוכ , םירחא י"ע הנכוהש זוקינ      
דגנ תשרו םשג דגנ מ"ס 03/08 ידיצ חצ      
הלעפהו יתרושקתו ילמשח טוויח , םיקרח      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק . טלפמוק  
      
,  ד"ממה ריקב לזונ/זג תרנצ רבעמ עוציב     15.01.0070
תרנצ רבעמל א"גה טרפ יפל TCM תמיטא      

  1,150.00 1,150.00     1.00 'פמוק ד"ממב זג  
      
תכרעמל לזונ/זג תרנצ לגעמ תנקתהו הקפסא     15.01.0080
    YREVOCER-TAEH-FRV םינוש םירטקב  
, 8/5" , 2/1" , 4/1"( )ןרציה תוארוה יפל(      
, תרנצל דודיב ללוכ ) ..וכו 8/11" , 4/3"      
, ןרציה תוארוהו ןקנח י"ע תומחלהב רוביח      
, םינפ תודיחילו היבג ץחל , Y ירבחמ      
םיקלחמ , םידייאמל תואיצי תויופעתסה      
..וכו םייט תותשק זג תרנצ תכרעמל םירזיבא      
לגעמל 'פמוק הז ףיעס . תודיחי ןיב םילבכ ,      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק . גוזימה  
      
רקב יזכרמ הלעפה חול תנקתהו הקפסא     15.01.0090
, תודיחי 821 ל דע ריוואה גוזימה תכרעמל       
..וכו 'פמט , תולעפה , תולקת לע חוויד תוברל      
חול ןיב תרושקת / תילמשח היצלטסניא תוברל      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק . תודיחיל  
      
יוסיכל ןבלוגמ חפ תולעת תנקתהו הקפסא     15.01.0100

  1,200.00   120.00    10.00 . גגה לע לזונ/זג תרנצ ר"מ   
213,850.00 FRV ריוא גוזימ דויצ 10.51 כ"הס  

      
ר י ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
יחתפ עוציב םאתל עוציבה ןלבק לע : הרעה      
תורוקב דלשה ןלבק י"ע תולעתל םירבעמ      
. ותוירחא לעו דלשה עוציבו תוקיציה ןמזב      
      
      
      
      
      

20.51.30 קרפ תתב הרבעהל          
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../123 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     123 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רמוחה תנקתהו הקפסאל םיסחיתמ םיפיעסה      
פ"ע םינקתה ןוכמ רושיא איצמהל ןלבקה לע        
םאתהב(. עוציב / ןונכת 1  קלח 1001 י"ת      
. ) 010.1.51 ףיעסל      
      
תונוולגמ חפ תולעת תנקתהו הקפסא     15.02.0010
, ןוקיליס םטא , מ"מ 08.0 חפ יבוע תוינבלמ      
םידמל תותשק םיקוזיח םיתסוו תוילת ללוכ      
ללוכ ריוא ירזפמל רוביח ללוכ ...'כו םירבעמ      
ןכ תינכות פ"ע ריוא ירזפמל חפמ םימאתמ      
חפמ םיילוגע/םיינבלמ/ יסירתל םימאתמ      

  1,725.00   115.00    15.00 . תמלשומ הנקתהל דע טלפמוק לכה , דדובמ ר"מ   
      
1 יבוע תונוולגמ חפ תולעת תנקתהו הקפסא     15.02.0020
יפל ןווגב העיבצ ללוכ  לקיריפס תולוגע מ"מ      

 30,000.00   300.00   100.00 .ןוקליס תמיטא הילת ללוכ לכירדא תריחב ר"מ   
      
ר"מל ג"ק 42 תופיפצ 1" יבוע יטסוקא דודיב     15.02.0030
תולעתל . מ"עוש וא םוקוזיא תרצות ,      

  6,325.00    55.00   115.00 . ל"נה תולוגעו תוינבלמ ר"מ   
      
מ"ס 52 רטוק לוגע יתרקת ריוא רזפמ     15.02.0050

  7,150.00   550.00    13.00 . לכירדא פ"ע לאר עבצ +  תסוו + םוינמלאמ 'חי   
      
מ"ס 51 רטוק לוגע יתרקת ריוא רזפמ     15.02.0070

    880.00   220.00     4.00 . לכירדא פ"ע לאר עבצ +  תסוו + םוינמלאמ 'חי   
      
6" רטוק הקיני סירת תנקתהו הקפסא     15.02.0090

    200.00   200.00     1.00 . םוינמלאמ 'חי   
 46,280.00 ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 כ"הס  

      
ר ו ר ו ו א  ם י ח ו פ מ  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
1001 י"ת ות ילעב ויהי םיחופמה לכ : הרעה      
      
ותקיפס הלעת םגד חופמ הנקתהו הקפסא     15.03.0015
הרקת ללחב הנקתה ללוכ ,  ד"למר 051      
תנקתה ילמשח טוויח חפ תולעתל רוביח      
תנקתהו הקפסא , רמייט + הלעפה ןצחל      
םיקרח דגנ תשר + מ"ס 03/02 רזוחלא סירת      

  1,000.00 1,000.00     1.00 . טלפמוק לכה , 'חי   
  1,000.00 רורווא םיחופמ 30.51 כ"הס  

      
      
      

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../124 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     124 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ר ו ש ק ת  ר ד ח  ג ו ז י מ  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
רוטרוניא יליע לצופמ ןגזמ תנקתהו הקפסא     15.04.0010
מ"עוש וא GL תרצות , תרושקת רדח רורקל      
0069 רורקה תקופת  ,  RETREVNI םגד ,      
    H/UTB ,דויצה לש המלש הנקתה תוברל ,  
, תודיחי ןיב םילבכ טוויח , למשחל רוביח      
הקפסא לזונ/זגה תרנצו זוקינה רוביח      
לש ךרואל םימיאתמ לזונ / זג תרנצ תנקתהו      
קורי זג יולימ םוקאוו עוציב ,  א"מ 02      
, טלש םע הלעפה תיחול , ךרוצהתדימב      
תלעפה ןונגנמ תוברל , טלפמוק , הלעפה      
לכ םינגזמה ינש ןיב הלעפה תולועפ תפלחה      
/ רדחב 'פמט תיילע תארתהו , תועש 21      
, תיב בא / להנמ וא יוליג תזכרל הלקת      

  8,400.00 4,200.00     2.00 . טלפמוק הלעפה 'חי   
  8,400.00 תרושקת רדח גוזימ 40.51 כ"הס  

      
ץ ל ו א מ  ן ש ע  ר ו ר ח ש  50.51 ק ר פ  ת ת       
      
רמוחה תנקתהו הקפסאל םיסחיתמ םיפיעסה      
פ"ע םינקתה ןוכמ רושיא איצמהל ןלבקה לע        
. עוציב / ןונכת 1 , 7 , 6  קלח 1001 י"ת      
      
רורחשל  ילגופירטניצ חופמ הנקתהו הקפסא     15.05.0010
מ"וש וא ריוא/איגש/חבש תרבח תרצות ןשע      
לפמ דגנ ד"למר 0002 ריוא תקיפסל טלפמוק      
דוקיפ חול , למשח חול ללוכה , 57.0" ץחל      
סויזליצ 052 שא דימע חופמה , למשחו      
י"ת םינקתה ןוכמ רשואמ םייתעש ךשמל      
תוברל הנבמה גג לע ןקתומ , 7 קלח 1001      
ןשע יוליג תייזכרמל טווח , היילתו הפנה      
ינויח אל/ינויח הדשמ הנזה , דוקיפ חולו םוחו      
רזוחלא ףדמ ללוכ חופמה . 'פמוק הלעפה ,      

  4,500.00 4,500.00     1.00 . םיקרח דגנ תשרו 'חי   
      
רורחשל  ילגופירטניצ חופמ הנקתהו הקפסא     15.05.0020
מ"וש וא ריוא/איגש/חבש תרבח תרצות ןשע      
לפמ דגנ ד"למר 0051 ריוא תקיפסל טלפמוק      
דוקיפ חול , למשח חול ללוכה , 5.0" ץחל      
סויזליצ 052 שא דימע חופמה , למשחו      
י"ת םינקתה ןוכמ רשואמ םייתעש ךשמל      
תוברל הנבמה גג לע ןקתומ , 7 קלח 1001      
ןשע יוליג תייזכרמל טווח , היילתו הפנה      
ינויח אל/ינויח הדשמ הנזה , דוקיפ חולו םוחו      
רזוחלא ףדמ ללוכ חופמה . 'פמוק הלעפה ,      

  3,500.00 3,500.00     1.00 . םיקרח דגנ תשרו 'חי   
      
      
      
      

  8,000.00 50.51.30 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../125 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     125 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  8,000.00 מהעברה      

      
      
תונוולגמ חפ תולעת תנקתהו הקפסא     15.05.0030
, םינגוא רוביח מ"מ 52.1 חפ יבוע תוינבלמ      
ךשמל זויזליצ תולעמ 052 דימע שא דגנ םטא      
ללוכ , 1001 י"ת פ"ע הנקתהה , םייתעש      
םידמל תותשק םיקוזיח םיתסוו תוילת      
ןשע יחופמל רוביח ללוכ ...'כו םירבעמ      
לכה םירבעמו םימאתמ תוברל הקיני יסירתלו      

  7,000.00   200.00    35.00 . תמלשומ הנקתהל דע טלפמוק ר"מ   
      
תקיניל יתרקת ריוא סירת תנקתהו הקפסא     15.05.0040

  1,800.00   600.00     3.00 . מ"ס 04/04 תודימ תסו ללוכ םוינמלאמ ןשע 'חי   
      
תקיניל יתרקת ריוא סירת תנקתהו הקפסא     15.05.0050

  2,000.00 1,000.00     2.00 . מ"ס 04/07 תודימ תסו ללוכ םוינמלאמ ןשע 'חי   
      
םיאבכ לנפב םקוממ ןשע יחופמל הלעפה חול     15.05.0060
תורונמ םירוזא יפל םיחופמל םיררוב תוברל      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ..וכו הלקת/הלעפה  
      
חופמל הלעפה למשח חול תנקתהו הקפסא     15.05.0070
ןונכת תוברל , הנבמה גג לע םקוממה ןשע      
למשחל םירוביחו למשחה חול תנקתהו      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק . םוריח רוטרינגו  
 27,800.00 ץלואמ ןשע רורחש 50.51 כ"הס  
297,330.00 הקוסעת ףגא א"מ 51 כ"הס  

      
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
TKETDLORT םגדמ בתות תרקת תכרעמ     22.01.0020
יעבט עוקש יצח,טנמצו חושא ץע רמצ - יחירא      
לע ש"ח טרפ .SF-0K םגדמ קרמנד תרצות      
0021/006x006 תודימב T-42 ליפורפ יבג      
+ הגמוא םיגרבו םיאשנמ ללוכ ,מ"מ      
    tketdlorT Z , מ"מ 52 םלגה רמוח יבוע.  

 32,550.00   210.00   155.00 139/129 י"ת תושירדל םיאתמ הריעב בכעמ ר"מ   
      
תשמשמה תכרעמ רובע EGDE ליפורפ     22.01.0030
םהבש םימושייב תוישפוח תויולת תודיחיכ      
וא תירשפא הניא ריקל ריקמ הרקת תנקתה      
.הבוט לוק תגיפסב ךרוצ שי ןיידע ךא ,היוצר      
הפצ תבתות הרקתל  עובצ חפמ יפקה ליפורפ      
42T TCENNOC םיאשנמ תכרעמ בולישב      
עבצ ,ץבא תקיציב תוניפ תללוכ תכרעמה      
םאותה ןווגב יטטסורטקלא קוביאב תכרעמה      

 23,400.00   130.00   180.00 .הרקתה ינפ רמג תא רטמ   
      

 55,950.00 10.22.30 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../126 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     126 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 55,950.00 מהעברה      

      
      
םגדמ בתות תרקת תכרעמ : דדנפסקא תשר     22.01.0040
    argetnI רתסנ - םגדמ תנוולוגמ תשר יחירא  
    NO KOOH יפל ורצוייו ועבקיי חיראה תודימ  
מ"ס X 001 022 - ינבלמ :ילכירדא ןונכת      
מ"ס X 021 021 - יעוביר .םומיסקמ תדימ      
םיישאר םיאשנמ ללוכ .םומיסקמ תדימ      
הרקתה תכרעמ רוציי , argetnI גוסמ םיינשמו      
וא /ו םייאפוריאה םינקתל םאתהב היהי      

 14,400.00   360.00    40.00 MIAT רוציי ןקתו םייאקירמאה ר"מ   
      
E SUCOF ןופוקא גוסמ בתות תרקת תכרעמ     22.01.0050
תוחפל %07 הליכמ .2 רוד ,הידבש תרצות      
וא מ"ס 06/06  תודימב .םירזחוממ םירמוח      
תעילב ,מ"מ 02 םיחיראה יבוע ,מ"ס 021/06      
םיינשמו םיישאר םיאשנמ. w= 59.0 שער      
םיחיראה ינפ 51/42T TCENNOC גוסמ      

 23,760.00   220.00   108.00 TF XETUKA גוסמ ר"מ   
      
,םוטא מ"ס 03 בחור תודימב ןוולגמ חפ שגמ     22.01.0060
003 דע תונתשמ ךרוא תודימב 55.0 יבוע ןבל      

  2,160.00   180.00    12.00 מ"ס ר"מ   
      
מ"מ 5.21 יבועב סבג חול תוברל ,סבג תרקת     22.01.0070

 19,200.00   160.00   120.00 )'מ 0.1 דע הבוגב( היצקורטסנוקו ר"מ   
      
מ"ס 06 כ הבוגבו מ"ס 02 בחור סבג רניס     22.01.0080
ןכומ לטכפש תובכש יתש היצקורטסנוק תוברל      

    600.00   150.00     4.00 עבצל רטמ   
116,070.00 תויטסוקא תורקת 10.22 כ"הס  

      
ס ב ג  ת ו צ י ח מ  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
)םידדצה ינשב( תוימורק-דח סבג תוציחמ     22.02.0010
הליסמ םע ,מ"מ 001-59 לש ללוכ יבועב      
,ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו הנותחתו הנוילע      
הדידמה ,העיבצל ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה      
םיבצינ םע םיחתפל קוזיח( םיחתפ אלל - וטנ      
םידדמנ יטסוקא דודיבו מ"מ 2.1 לעמ יבועב      

 21,000.00   150.00   140.00 )דרפנב ר"מ   
      
הלופכ היצקורטסנוק םע סבג תציחמ     22.02.0015
לש ללוכ יבועב )םידדצה ינשב( תימורק-דח      
תונותחתו תונוילע תוליסמ םע ,מ"מ 002      
הדלפ חפמ םיבצינו מ"מ 07-ו מ"מ 05 בחורב      
,העיבצל ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה ,ןוולוגמ      
םע חתפל קוזיח( םיחתפ אלל - וטנ הדידמה      
יטסוקא דודיבו מ"מ 2.1 לעמ יבועב םיבצינ      

  2,940.00   210.00    14.00 )דרפנב םידדמנ ר"מ   
      

 23,940.00 20.22.30 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../127 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     127 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 23,940.00 מהעברה      

      
      
תימורק וד ןפוד רובע סבג תוציחמל תפסות     22.02.0020

  4,160.00    52.00    80.00 )םידדצה ינשב( ר"מ   
      
י"ע יטסוקא דודיב רובע סבג תוציחמל תפסות     22.02.0030

  3,875.00    25.00   155.00 ק"מ/ג"ק 42 לקשמב 2" יבועב תיכוכז רמצ ר"מ   
 31,975.00 סבג תוציחמ 20.22 כ"הס  
148,045.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס  

      
. ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ה ח י ד ק ב  ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
.ה ש ב י       
      
סנולכ א"מל םניה ןלהלש תואסנולכה יריחמ      
תולע( ןויזה תסנכה ,סנולכה חודיק תוברל      
יוניפ ,ןוילע ןגמ רוניצ ,)דרפנב תדדמנ ןויזה      
.ותקיציו ןוטבה תולע,חודיקהמ הריפח יפדוע      
      
חודיק 03-ב ןוטב לייפורקימ תואסנולכ     23.01.0010
'מ 21 דע קמועבו מ"ס 54 רטוק הקיציו      

 97,200.00   360.00   270.00 הריפח יפדוע יוניפו ןויזה תסנכה תוברל רטמ   
 97,200.00 .השבי החידקב ןוטב תואסנולכ 10.32 כ"הס  
 97,200.00 . תואסנולכ 32 כ"הס  

      
ן י נ ב ב  ב כ ר ו מ  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  03 ק ר פ       
      
ה נ י י ג י ה  י ר ז י ב א  10.03 ק ר פ  ת ת       
      
ריקה ךותב ןותפשא+לעננ ריינ תובגמ ןקתמ     30.01.0010

  1,600.00 1,600.00     1.00 ע"ש וא ל.נ.מ לש 3201 ט"קמ )לודג( 'חי   
      
ט"קמ יטמוטוא 2-6RSA ילמשח םיידי שביימ     30.01.0030

    140.00   140.00     1.00 ל.נ.מ 'בח לש 8301 'חי   
      
לש  8204 ט"קמ תיכנא ,ילזונ ןובסל הינובס     30.01.0040

    270.00    90.00     3.00 ע"ש וא לנמ 'בח 'חי   
      
ט"קמ ,'4 לעננ ובמ'ג טלאוט ריינל ןקתמ     30.01.0060

    200.00   100.00     2.00 ע"ש וא לנמ 'בח לש 7303 'חי   
      
,ריקה לע יולת ,הסכמ + ןטק ינבלמ ןותפשא     30.01.0080

    300.00   100.00     3.00 ע"ש וא לנמ 'בח לש 3506 ט"קמ 'חי   
      
06/04 תודימב 1 סקפסרפ רמוחמ הארמ     30.01.0110

    180.00    60.00     3.00 ע"ש וא לנמ 'בח לש 3038  ט"קמ מ"ס 'חי   
      
      
      

  2,690.00 10.03.30 קרפ תתב הרבעהל
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10/03/2022
דף מס':     128 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,690.00 מהעברה      

      
      
ט"קמ ריקה לע היולת יוסיכ + הלסאל תשרבמ      30.01.0120

    200.00   100.00     2.00 ע"ש וא לנמ 'בח לש 1148  'חי   
  2,890.00 הנייגיה ירזיבא 10.03 כ"הס  
  2,890.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
ןקת ות לעב יתבותכ ירטקלא וטופ ןשע יאלג     34.01.0020
'בח תרצותמ A084-OFT תמגודכ קורי      

  9,900.00   180.00    55.00 סיסב ללוכ רייפלט 'חי   
      

  2,970.00   110.00    27.00 יאלגל ליבקמב ןומיס תרונ 'חי  34.01.0070
      
תבותכ ללוכ יוליגל םודא יתבותכ ץופינ ןצחל     34.01.0080
תרצותמ RSA008-BPT תמגודכ תילרגטניא      

    384.00   192.00     2.00 רייפלט 'בח 'חי   
      
תמגודכ דרפנ ץורע לעב ימינפ ץנצנ-רפוצ     34.01.0090

    240.00   120.00     2.00 רייפלט 'בח י"ע קושמה S412-SFT 'חי   
 13,494.00 ןשעו שא יוליג תוכרעמ 10.43 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ  ת ו כ ר ע מ  20.43 ק ר פ  ת ת       
      
רשואמ MF-002 גוסמ זגב שא יוביכ לכמ     34.02.0025
רטיל 51 חפנב ןקת ות לעב LU  ןקתל      
ץפנ הלעפה תדיחי ללוכ ג"ק 71-01 לקשמב      
,תינדי הלעפהו תילמשח הלעפה ,ילמשח      
תרנצו רוזיפ יריחנ ,זגה תמירזל היצקידניא      
תמגודכ EKIF תרצות למשח ןוראל תשוחנ      

  8,631.00 8,631.00     1.00 TFE-15LPUS 'חי   
      

    500.00   500.00     1.00 יוביכ תזכרל יטמוטוא יוביכ תלעפה סיטרכ 'חי  34.02.0030
      
יוביכל הכישמ םע בוהצ ןשע/שא יוליג ןצחל     34.02.0040
ע"וש וא רייפלט תרצות Y01-BPT םגד זגב      

    300.00   300.00     1.00 רשואמ 'חי   
      
חולב יטמוטואה יוביכה תכרעמ תקידב     34.02.0050
ידי לע APFN 1002 -ל םאתהב למשחה      
ימד םולשת ללוכ ,םינקתה ןוכמ יקדוב      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק הקידבה  
  9,931.00 שא יוביכ תוכרעמ 20.43 כ"הס  
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קובץ: 200   .../129 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     129 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  30.43 ק ר פ  ת ת       
      
הרקתב עוקש לוגע לוקמר     34.03.0010
    ''W04/W02/W01 8 801 םגד תמגודכ-SLT  

  2,250.00   250.00     9.00 .טלפמוק ,רייפלט תרבח ידי לע קוושמה 'חי   
      
, W04-5 תיבחרמ הנקתהל ,רפוש לוקמר     34.03.0100
ידי לע קוושמ 1001T-SLT םגד תמגודכ      

    280.00   280.00     1.00 .טלפמוק ,רייפלט 'חי   
      
חיטה לע הנקתהל ץנצנ םע בלושמ 5" לוקמר     34.03.0110
ידי לע קוושמ 05E-SFT םגד תמגודכ      

    640.00   640.00     1.00 .טלפמוק ,רייפלט 'חי   
  3,170.00 הזירכ תכרעמ 30.43 כ"הס  
 26,595.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס  

      
ה ר ק ב ו  ת ר ו ש ק ת  ת ו כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
ה צ י ר פ  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  10.53 ק ר פ  ת ת       
      
7331 ןקת ורפ רטנה םגד הצירפ יוליג תזכר     35.01.0010
,םירוזיא 23 דע לש תלוביקב  המיפ תרצות      
ללוכו ןעטמ םע אספוק ךותב חכ קפס ללוכ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק V21, HA02 תנעטנ הללוס  
      
םדוק ףיעסב תזכרל רקובמ )רזע( חכ קפס     35.01.0020

    600.00   600.00     1.00 A02 תוללוס ללוכ ,תדווזמ הספוקב 'חי   
      

  3,200.00   200.00    16.00 יביספ םודא ארפניא יאלג 'חי  35.01.0030
      

    450.00   450.00     1.00 קסמיטנא יאלג 'חי  35.01.0040
      

    600.00   600.00     1.00 T014 םגד תירבע בתוכ דרוביק 'חי  35.01.0050
      

    400.00   200.00     2.00 LU תזכר ךותב הנקתהל ימינפ רפוצ 'חי  35.01.0060
      

    300.00   300.00     1.00 מ"מ 1 אספוקב ןגומ המצוע בר ינוציח רפוצ 'חי  35.01.0070
      

    100.00   100.00     1.00 הצירפל ץנצנ 'חי  35.01.0080
      
העדוה םע ,ילטיגיד יטמוטוא תועדוה ןגייח     35.01.0090

    900.00   900.00     1.00 רבצמ יוביגו תטלקומ 'חי   
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק - תכרעמה לש טוויח 35.01.0100
      

    350.00   175.00     2.00 ןולחל וא תלדל יטנגמ סופיטמ שגר 'חי  35.01.0110
 11,900.00 הצירפ יוליג תכרעמ 10.53 כ"הס  
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קובץ: 200   .../130 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     130 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו מ ל צ מ  30.53 ק ר פ  ת ת       
      
PM2 גוסמ , השדע ללוכ PI תומלצמ     35.03.0010
    EMOD השדע םע תינוציחו תימינפ הנקתהל  
    LACOFIRAV 122 המגודוכPMI XIRTAM  

  6,000.00 2,000.00     3.00 PELCO 'חי   
  6,000.00 תומלצמ 30.53 כ"הס  
 17,900.00 הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,820,676.00 הקוסעת םידרשמ כ"הס
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קובץ: 200   .../131 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     131 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  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       
      
םירמוחה לכ ללוכ תויומכה תמישרב ריחמה      
תמלשהל םישורדה הבכרההו תודובעהו      
רקלק,םילכ ץעב שומיש:ןוגכ,הדובעה      
תנגהל קיטסלפ םינבלוגמ םיטוח,םירפתל      
םיסונוק קיטסלפ ישלושמ ןכבו,יולג ןוטב      
טרפמל םאתהב םימ יפאו םיעקשהו תוניפב      
רשא רמוח לכו תינכותה,דחוימה יללכה      
יפל תמלשומו תרמגומ הדובע עוציבל שרדיי      
קלח הווהמ סוסיבה ח"וד, יללכה טרפמה      
.זרכמהמ דרפנ יתלב      
      
תינכות תשגה ללוכ תואסנולכה עוציב ריחמ      
י"ע תינוס הקידבו ךמסומ דדומ י"ע  דמ זא      
. עוציבה רחאל תרשואמ הדבעמ      
      
יפל 04-בו 03-ב ןוטב גוסמ ויהי םינוטיבה לכ      
תגרדו 5" העיקש, תוינכותב תושירדה      
4-2 הפישח      
      
ךותיח שדח גוס )רקלק( דיבילופ יזגרא יעצמ     02.01.0050
תורוקל תחתמ מ"ס- 03- דע-02- יבוע ןיכס      
פ"ע תורוקה בחור יפל הנוש בחורב דוסי      

  1,300.00    26.00    50.00 .תינכות רטמ   
      
ךותיח שדח גוס )רקלק(  דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0060

  6,600.00    55.00   120.00 .םיפצרמל תחתמ מ"ס -02- הבוגב ןיכס ר"מ   
      
תחתמ מ"מ 3 יבוע ןלתאילופ תועירי עצמ     02.01.0070

    960.00     8.00   120.00 םיפצרמל ר"מ   
      
תודימב 03-ב ןוטבמ תואסנולכ  ישאר     02.01.0080

  5,200.00 1,300.00     4.00 .  תינכות יפל םינוש םיכתחו ק"מ   
      
יפל םינוש םיכתחב 03-ב ןוטבמ דוסי ידומע     02.01.0090
ןוטרק תינבת ךותב לוגע ךתח ללוכ תינכות      

  3,000.00 1,500.00     2.00 .ריחמ  תפסות אלל ק"מ   
      
עצמ לע תוקוצי -03- -ב ןוטב דוסי תורוק     02.01.0100

 14,400.00 1,200.00    12.00 מ"ס 02-04- בחור דיבילופ יזגרא ק"מ   
 31,460.00 .םיעצמו תודוסי 10.20 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר י מ  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
- עצמ ג"ע תוקוצי 03-ב ןוטבמ תויולת תופצר     02.02.0010

 22,750.00   175.00   130.00 .מ"ס -02- עצוממ יבוע ר"מ   
      
      

 22,750.00 20.20.40 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../132 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     132 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 22,750.00 מהעברה      

      
      
תורקת וא/ו תפצר לע הנגהו הרפשאל העירי     02.02.0020
ןליתאילופ עצממ תבכרומ העיריה .תמייק ןוטב      
יגופס םקרמ לעב מ"מ 4 יבועב םוטאו חפונמ      
םינתונש מ"מ 6 יבועב ץע תוחול םיקבדומ וילע      
תרצות ,)רזוח שומישל ןתינ( חונ הדובע חטשמ      
תוברל ,ע"ש וא "מ"עב הנגה תונורתפ תינגמ"      

  3,640.00    28.00   130.00 יוניפו החנה ר"מ   
      
ןוטב תורקת וא/ו תופצר תקלחה רובע תפסות     02.02.0030
רזייל תנוכמ בולישב רטפוקילהב תוקיודמ      

  7,150.00    55.00   130.00 ןוטב תקלחהל ר"מ   
 33,540.00 תופצרו םיפצרימ 20.20 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  30.20 ק ר פ  ת ת       
      
םושרה ךתחה יפל ובשוחי םידומעה תודימ      
ללוכ ריחמה, היצקורטסנוקה תינכותב      
ןוטב תוקיצי תמלשהו לוגע ךתחב םידומע      
)רשק ינניש(תוברטשל      
      

 27,500.00 1,250.00    22.00 . מ"ס 03 ו 52 יבועב ךא ל"נכ ק"מ  02.03.0020
      

 51,750.00 1,150.00    45.00 . מ"ס 04 יבועב ךא ל"נכ ק"מ  02.03.0030
 79,250.00 םידומעו תוריק 30.20 כ"הס  

      
ם י ק ע מ ו  ת ו ר ו ג ח  ת ו ר ו ק  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
םיכתחב 03-ב ןוטבמ תולידב תויולת  תורוק     02.04.0025

  6,000.00 1,500.00     4.00 . תינכות יפל םינוש ק"מ   
      
םיכתחב 03-ב ןוטב תוקעמו  תונוילע תורוק     02.04.0030
םיחתפו תוערגמ ללוכ,תינכותה יפל םינוש      
לכה, םימ ףאל ןשו תוטילב, תונוש תודימב      

  7,000.00 1,400.00     5.00 .  תינכותב םיעתח יפל ק"מ   
      
וא תוריק לע תוקוצי 03-ב ןוטב תורוגח     02.04.0040

  1,600.00 1,600.00     1.00 . מ"ס 01 בחורב תוציחמ ק"מ   
 14,600.00 םיקעמו תורוגח תורוק 40.20 כ"הס  

      
ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  50.20 ק ר פ  ת ת       
      

 59,800.00   460.00   130.00 . מ"ס 04 יבוע ל"נכ ר"מ  02.05.0050
 59,800.00 תוגגו תורקת 50.20 כ"הס  
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קובץ: 200   .../133 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     133 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י  60.20 ק ר פ  ת ת       
      
טיטמ  מ"ס 6x6 תודימב תושלושמ תוקלור     02.06.0010

    190.00    19.00    10.00 )דרפנב דדמנ הקלורה םוטיא( 3:1 טנמצ רטמ   
    190.00 תונושו םייניב תוקיצי 60.20 כ"הס  

      
ן ו י ז  ת ד ל פ  70.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןויזל םינוש םירטוקב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.07.0020

 43,200.00 5,400.00     8.00 ןוטב ןוט   
      
ןויזל שורמ תונכומ תוכתורמ הדלפ תותשר     02.07.0030

 66,000.00 5,500.00    12.00 םינוש םירטוקב ןוטב ןוט   
      

 30,500.00 6,100.00     5.00 םירטקה לכב ,תואסנולכל ןויז בולכ ןוט  02.07.0040
139,700.00 ןויז תדלפ 70.20 כ"הס  
358,540.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ם י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
לופיט ללוכ ץוח תוריק תינבב תודובעה ריחמ      
סקידא רקלק תוחולב יופיצ י"ע רוק ירשגב      
      
ילמנמ יבוע גנוטיא יקולבמ ץוח תוריק תינב     04.01.0010

104,000.00   260.00   400.00 . מ"ס 22 ר"מ   
      
םע מ"ס 2 יבועב ףצקומ ןרטסילופ תוחול     04.01.0020
יופיצ ( רוק ירשגל םידדצה ינשמ סקידא חיט      

  5,700.00    38.00   150.00 . )םיינוציחה ןוטבה תוריק לכ ר"מ   
      
02 יבוע םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ תינב     04.01.0030

 85,500.00   190.00   450.00 . מ"ס ר"מ   
      
םירוח 3 םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ ל"נכ     04.01.0040

 45,000.00   150.00   300.00 מ"ס 01 יבוע ר"מ   
240,200.00 םיקולבב הינב 10.40 כ"הס  
240,200.00 הינב תודובע 40 כ"הס  
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קובץ: 200   .../134 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     134 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.50 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      

תורעה 00.50 כ"הס            
      
ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
םייופיצב םיבוטר םירדח תופצר םוטיא      05.02.0020
גוסמ םייביכר דח םיירמוטסלא םיינמוטיב      
    "TINROB" 5.1 לש תללוכ תומכב ,ע"ש וא  

    195.00    65.00     3.00 רמיירפ תוברל ,ר"מ/ג"ק ר"מ   
    195.00 תופצר םוטיא 20.50 כ"הס  
    195.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ץ ע  ת ו ת ל ד  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
ריחמב לולכ םיפוקשמ ןוטיב הרעה      
ריחמב לולכ םיפוקשמ ןוטיב הרעה.תלדה      
.תלדה      
      
ריזחמ, םיללוכ תותלדה יפיעסל םיריחמה לכ      
ןגמ, יטנגמ ןוילע רוצעמ,ילאורדיה ןמש      
תועבצא      
      
%001 יולימ םע המוטא הדובל ץע תלד     06.01.0050
םידדצה ינשמ הקימרופ יופיצ ללוכ דרובסקלפ      
5.1 חפ ףוקשמ ללוכ,לכירדאה תריחבל ןווג,      
יפל לכה מ"ס 012/001 תודימב העיבצו מ"מ      

  6,400.00 3,200.00     2.00 .21-נ סופיט ,תורגנה תמישר 'חי   
      
%001 יולימ םע המוטא הדובל ץע תלד     06.01.0060
םידדצה ינשמ הקימרופ יופיצ ללוכ דרובסקלפ      
5.1 חפ ףוקשמ ללוכ,לכירדאה תריחבל ןווג,      
יפל לכה מ"ס 012/09 תודימב העיבצו מ"מ      

  8,400.00 2,800.00     3.00 41-נ ,31-נ סופיט ,תורגנה תמישר 'חי   
 14,800.00 ץע תותלד 10.60 כ"הס  
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קובץ: 200   .../135 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     135 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ז ח א מ  ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  30.60 ק ר פ  ת ת       
ת ו ק ע מ ו       
      
תונוש תודימב םייפנכ יתש השינ ךותב ןורא     06.03.0060
לפ" תרצות מ"מ 5.1 יבועב ןוולוגמ חפ יושע      
לכ ללוכ ,עוקש יציפק רגס םע ע"וש וא "זר      
לכירדאה תריחבל ןווג ,רונתב עובצ םירזיבאה      
יוביכ דויצ - שא יוביכ ןוראכ ש משמ ןוראה(      
תורגסמה תמישר יפל לכה )דרפנב דדמנ שא      

  1,612.00   620.00     2.60 90-מ סופיט ר"מ   
      
מ"ס012/001 תודימב תיפנכ דח תלדלפ תלד     06.03.0080
לוכהלכירדאה תריחבל ןווג רונת עבצ תוברל       

  6,800.00 3,400.00     2.00 01-מ סופיט ,תורגסמה תמישר יפל 'חי   
      
מ"ס 012/09 תודימב תיפנכ דח תלדלפ תלד     06.03.0100
לוכה לכירדאה תריחבל ןווג רונת עבצ תוברל      

  3,100.00 3,100.00     1.00 31-מ סופיט ,תורגסמה תמישר יפל 'חי   
 11,512.00 תוקעמו םיזחאמ הדלפ תותלד 30.60 כ"הס  

      
ת ו ד ב ע מ ו  ח ב ט מ  ת ו נ ו ר א  70.60 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב  ץיוודנס יושע ןותחת חבטמ ןורא     06.07.0015
.הקיאמרופ רומיג ,  מ"ס 09/06/001 תויללכ      
70 -נ טרפ יפל םלשומ עוציב דע 'פמוק לוכה      

  1,900.00 1,900.00     1.00 'פמוק תורגנ תמישרב  
  1,900.00 תודבעמו חבטמ תונורא 70.60 כ"הס  
 28,212.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ק פ ס א  ת כ ר ע מ  10.70 ק ר פ  ת ת       
ש א  י ו ב י כ  ת ו ד מ ע ל       
      
ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     07.01.0030
,ריק לע ןקתומה ,)לכירדאה תריחב יפל( חפ      
2 ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב תוברל      
ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
םע ישומיש בר ,2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש      
רוניצ םע ןולגלג ,1" ירודכ זרב ,2" דמצמ      
וקל רוביח ,'מ 03 ךרואב 4/3" רטוק שימג      

  2,050.00 2,050.00     1.00 םלשומ ןקתומ ,יוהיזל "שא" טולישו םימה 'חי   
      

    320.00   320.00     1.00 .ג"ק 6 השבי הקבא הפטמ 'חי  07.01.0090
  2,370.00 שא יוביכ תודמעל םימ תקפסא תכרעמ 10.70 כ"הס  
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קובץ: 200   .../136 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     136 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י מ  ת ק פ ס א  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ב       
      
הפיטע אלל 'ב גרד םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.02.0010
)םיעובצו( םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
,2" רטוק ,תוגרבהב םירבוחמ ,םייומס וא      

  3,240.00   135.00    24.00 םיחפס תוברל רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0020
61 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

    910.00    65.00    14.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0025
61 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

  1,300.00    65.00    20.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0030
02 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

  2,250.00    75.00    30.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0040
52 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

    340.00    85.00     4.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0050
23 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

    570.00    95.00     6.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
ילוורש םע םימח םימ תורוניצל דודיב     07.02.0070
תורוניצל 2/1" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו"      
הקבדה יטרס תוברל  םינוש םירטוקב      

    160.00    40.00     4.00 יס.יו.יפ-מ רטמ   
      
םייושע ,)הגרבהב( 2/1" רטוק םיירודכ םיזרב     07.02.0080

    130.00   130.00     1.00 דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב 'חי   
      
םייושע ,)הגרבהב( 4/3" רטוק םיירודכ םיזרב     07.02.0090

    155.00   155.00     1.00 דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב 'חי   
      
םייושע ,)הגרבהב( 1" רטוק םיירודכ םיזרב     07.02.0100

    225.00   225.00     1.00 דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב 'חי   
  9,280.00 הנבמב םימ תקפסא תכרעמ 20.70 כ"הס  
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קובץ: 200   .../137 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     137 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה נ ב מ ב  ת ו י ר ט י נ ס  ת ו ע ו ב ק  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
483" םגד 'א גוס ןבל סרחמ תויולת תולסא      07.03.0010
לכימ םע ע"ש וא "הסרח" תמגוד "םטול      
בשומ תוברל ,)דרפנב דדמנ( יומס החדה      

    860.00   860.00     1.00 םיקוזיחה לכו דבכ םגד קיטסלפ הסכמו 'חי   
      
ךותב תמדקומ הנקתהל יומס החדה לכימ     07.03.0015
היולת הלסאל ,)דרפנב דדמנ( סבג ריק      
וא "ןואסלפ" וא "הסרח" תרצות תמגודכ      
ןוטב י"ע ןוגיעו ןטס/לקינ ןצחל תוברל ,ע"ש      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק החדהה לכימ ןקתמ תיתחתב  
      
,מ"ס 74/75 תודימב תוילירקא חבטמ תורעק     07.03.0060

    920.00   920.00     1.00 החוטש הנקתהל 'חי   
      
תבבותסמ הכורא היפ םע חבטמ רויכל הללוס      07.03.0080
תמגוד חטשמהמ הנקתהל       

    780.00   780.00     1.00 םלשומ ןקתומ ,םורכ רומיג ,ע"ש וא "תמח" 'חי   
  4,260.00 הנבמב תוירטינס תועובק 30.70 כ"הס  

      
ם י ח ו ל ד ו  ם י מ  ת ו ד ו ק נ  40.70 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ב       
      
וא יזכרמ ינימ וא לצופמ ןגזמ זוקינל הדוקנ     07.04.0030

  1,500.00   250.00     6.00 'פמוק FRV תכרעמ  
  1,500.00 הנבמב םיחולדו םימ תודוקנ 40.70 כ"הס  

      
ר ו ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  50.70 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ב       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.05.0010
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
וא םייולג םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

  5,200.00   100.00    52.00 םיחפס תוברל ,מ"מ 05 רטוק ,םייומס רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ      07.05.0020
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
רטוק ,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

  7,800.00   130.00    60.00 םירבחמו םיחפס תוברל ,מ"מ 011 רטמ   
      
,גוס לכמ תורוניצל 02-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע     07.05.0030
לזרב תוברל ,תורוניצה ביבס מ"ס 01 יבועב      
רטוק תורוניצל ,)ק"מ/ג"ק 06 לקשמב( ןויזה      

  2,720.00    80.00    34.00 ) 4"( מ"מ 011 רטמ   
      
011 רטוקב E.P.D.H -מ ריוא רוניצל עבוכ     07.05.0040

    120.00    60.00     2.00 'פמוק .מ"מ  
      
05 רטוקב E.P.D.H -מ ריוא רוניצל עבוכ     07.05.0045

             50.00 'פמוק         .מ"מ  
 15,840.00 50.70.40 קרפ תתב הרבעהל

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../138 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     138 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 15,840.00 מהעברה      

      
      
ןליתאילופמ מ"מ 011/002 הפצר ימוסחמ     07.05.0050
תשר/הסכמ םע )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      

  1,800.00   900.00     2.00 זילפ 'חי   
      
םע 4"/2" ןליפורפילופמ הפצר ימוסחמ     07.05.0060

    500.00   250.00     2.00 זילפמ תשרו תעבט 'חי   
      
תמגוד 4"/2" ןליפורפילופמ תרוקב תואספוק     07.05.0080

    500.00   250.00     2.00 זילפ הסכמ םע ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
      
תמגוד ןליפורפילופמ 4" הליפנ - הפצר ףסאמ     07.05.0090

    510.00   255.00     2.00 זילפ הסכמ םע ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
 19,150.00 הנבמב רורוויאו םיזקנ תכרעמ 50.70 כ"הס  

      
ה נ ב מ ב  ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  60.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.06.0010
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
רטוק ,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

  2,210.00   130.00    17.00 םירבחמו םיחפס תוברל ,מ"מ 011 ר"מ   
      
תוספרמו תוגגל )םימשג ימ יטלוק( םיזקנ     07.06.0020
רטוק ,חישק ןליפורפילופמ תיקפוא האיצי      
    "4X"6 "הרדס "טיבלד S-51 םע ףוג תוברל  
םסוח P.P.U גוסמ סדרבו עקת עקש רוביח      

  2,850.00   950.00     3.00 םילע 'חי   
      
עקרקה לע תוחנומ םורט ןוטבמ בזרמל תקוש     07.06.0040

    540.00   180.00     3.00 מ"ס 01/54/03 תודימב 'חי   
  5,600.00 הנבמב םשג ימ זוקינ 60.70 כ"הס  
 42,160.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  

      
ך ו מ נ  ח ת מ  ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  02.80 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     08.20.0010
וא הנבמ לע תועובק ,עובצ וא ןבלוגמ חפמ      
,לזרב יקוזיחו הסכמ ללוכ הרקתהמ תויולת      
יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תויווז ,תותשק      

  3,900.00   130.00    30.00 הקראה רטמ   
      
05 רטוקב םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.20.0020

    900.00    15.00    60.00 הכישמ לבח םע ,)םינרקמ(מ"מ רטמ   
  4,800.00 םיליבומ 02.80 כ"הס  
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קובץ: 200   .../139 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     139 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  03.80 ק ר פ  ת ת       
      
61x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0010
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  2,160.00    54.00    40.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
01x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0020
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  1,200.00    40.00    30.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
םאתהב תימינפ הנקתהל יל'ג ןופלט לבכ     08.30.0030

    400.00    10.00    40.00 6.0x2x01 "קזב" תושירדל רטמ   
  3,760.00 םיכילומו םילבכ 03.80 כ"הס  

      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80 ק ר פ  ת ת       
      
תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.40.0020
םיגרב ללוכ מ"מ 04X4  ךתחב תיטילורטקלא      

    250.00   250.00     1.00 קוחכ םירוביחו טולש זילפ תועבטו 'חי   
      
האפרמה יקלח לכב תיטסוקא הרקת תקראה     08.40.0040
הלשו ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ תועצמאב      
הקראהה תדוקנ םוקימ ןומיס םע ,תינקית      
הקבדמ י"ע תיטסוקא הרקתל תחתמ      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק המלש המוק רובע טלפמוק - המיאתמ  
      
תרושקתהו למשחה תולעת לכ תקראה     08.40.0050
ןקתמה יקלח לכב )תומלוסו חפ ,תשר(      
הלשו ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ תועצמאב      
י"ע הקראהה תדוקנ םוקימ ןומיס םע ,תינקית      

    480.00    12.00    40.00 טלפמוק - המיאתמ הקבדמ רטמ   
      
52 תשוחנ ךילומב םימ תרנצל הקראה תדוקנ     08.40.0060

    180.00   180.00     1.00 תינקת הלשו ןגמ תרנצ ללוכ ר"ממ 'קנ   
      
לאיצנטופ תאוושהל תדרפנ הקראה תדוקנ     08.40.0080
ךילומו רטוק מ"מ 52/02 ףכירמ רוניצב      
דחא הצקב תרבוחמ ,ר"ממ 61 דע תשוחנ      
ינשה הצקבו ,םילאיצנטופ תאוושהספל      

    300.00   150.00     2.00 'פמוק טלפמוק - יתכתמה טנמלאל  
  3,210.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../140 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     140 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ז כ ר מ -4E ל מ ש ח  ח ו ל  06.80 ק ר פ  ת ת       
ם ו ר י ח ב  ה ל ע פ ה       
      
קמועב למשח חול הנבמ לש הנקתהו הקפסא     08.60.0010
השיג הפצרה לע הדמעהל מ"ס 06 דע      
ללוכ ,תותלדו םילנפ םע דבלב תיתיזח      
,רפמא 061 הריבצ יספ ,קוזיח יספ ,םילנפ      
הנקתהל שורדה רזעה דויצ לכ ללוכו ,םייוסיכ      

  7,200.00 4,500.00     1.60 הניקת הלעפהו ר"מ   
      
יקיספמ ינש תללוכה 'וטוא הפלחה תכרעמ     08.60.0020
רפמא 521X3 דע םייטמוטוא יצח םרז      
הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ םיענוממ      
תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו תימרת      
    N061SN ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות  
תוברל , תירוקמ הטלפ לע םינקתומ  רשואמ      

  4,700.00 4,700.00     1.00 רזע יעגמו ילמשחו ינכמ רוגיח 'חי   
      
םע ינורטקלא תוזאפ תכיפהו רסוח רסממ     08.60.0030

    540.00   270.00     2.00 רזע יעגמ ללוכ ףלחתמ עגמ 'חי   
      
" תרצות רוטרנג / י"חח 'וטוא הפלחה רקב     08.60.0040

  3,500.00 3,500.00     1.00 825MA םגד " רדמא 'חי   
      
רפמא 04x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0050
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

    700.00   700.00     1.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0060

     82.00    82.00     1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0070

  1,350.00    45.00    30.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0080

    400.00   200.00     2.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0090

    440.00   220.00     2.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא 04X4 תחפ רסממ     08.60.0100

    640.00   320.00     2.00 A םגד ,רפמאילימ 'חי   
      

    500.00   250.00     2.00 CA V044/083 הקספה לילס 'חי  08.60.0110
      
ןשע/שא יוליג תייזכרמ רובע הארתה תדיחי     08.60.0120

    800.00   800.00     1.00 מ"עב הרקב גצמ תרצות B655-OSI-4 םגד 'חי   
 20,852.00 םוריחב הלעפה זכרמ-4E למשח חול 06.80 כ"הס  

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../141 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     141 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ז י ב א  07.80 ק ר פ  ת ת       
      
01 לש תודיחיב קזב םגד תונורק יקדהמ     08.70.0010
יפל ןופלטה לש םילבכה ירוביח ללוכ תוגוז      

    120.00   120.00     1.00 קזב תרבח םע םואיתבו תוישרד 'חי   
      
הספוקב ןקתומ רפמא 36x3 דע טקפ ז"מ     08.70.0020

    400.00   400.00     1.00 םימ תנגומ 56PI 'חי   
      

    120.00   120.00     1.00 3D םגד IC תספוק 'חי  08.70.0030
      
ץעמ בג תוברל םינופלטל תופעתסה תובית     08.70.0050
תלד םע מ"מ 02 לש יבועב עצקוהמ ןבל      
יפל לוענמו מ"ס 02/08/06 םינפ תודימב      

    800.00   800.00     1.00 קזב תשירד 'חי   
      
D-81 םגדכ סבג תחת עקת בר תספוק     08.70.0060
ת"ב 6 ללוכ ,רשואמ ע"וש וא א.ד.ע תרצות      
בשחמל ת"ב 4 ,הנגה יסירת םע למשח      

  1,600.00   320.00     5.00 טלפמוק - תועובק תוציחמ ללוכו ,ןופלטו 'חי   
      
תרצות D-71 םגדכ ט"החת עקת בר תספוק     08.70.0070
למשח ת"ב 4 ללוכ ,רשואמ ע"וש וא א.ד.ע      
ללוכו  תרושקת, ת"ב 2,הנגה יסירת םע      

  3,600.00   300.00    12.00 טלפמוק - תועובק תוציחמ 'חי   
      
תלת A36 דע םרזל יזאפ תלת EEC  ת"ב     08.70.0080

    160.00    80.00     2.00 םימ ןגומ יזאפ 'חי   
  6,800.00 םירזיבא 07.80 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ מ  ,ה ר ו א ת  י פ ו ג  08.80 ק ר פ  ת ת       
ם ה י ר ז י ב א ו       
      
ותב ןומיסל רתיה םע ויהי הרואתה יפוג לכ      
הניקת האלמ הקידב דועת וא ,ףקותב ןקת      
םע ויהי הרואתה יפוג לכםינקתה ןוכמ ידי לע      
תדועת וא ,ףקותב ןקת ותב ןומיסל רתיה      
םינקתה ןוכמ ידי לע הניקת האלמ הקידב      
      
תרצותהו םגדהמ ויהי הרואתה יפוג      
יפוג ןיקתהל ןיא .תויומכה בתכב םימושרה      
בתכב רושיא אלל רחא םגדמ הרואת      
ןנכתמהו חקפמהמ      
      
0401 םגד 06/06 הרקתב עוקש הרואת ףוג     08.80.0010
    DELINU ע"וש וא דריל ץינייטש קוויש  
דל תרונ ללוכ רשואמ      
    K0004-mL3893-W73 ינורטקלא רביירד  
    tuptuO dexiF, שורדה רזעה דויצ לכ ללוכו  

  6,000.00   250.00    24.00 הניקת הלעפהל 'חי   
      

  6,000.00 08.80.40 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../142 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     142 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,000.00 מהעברה      

      
      
סותניס םגד הרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג     08.80.0020
דל לודומ תרונ ללוכ ,NROHT תרצות  דל      
    K0004-mL0011, לכ ללוכו ,רביירד  
הנקתהל םישורדה רזעה דויצו םירזיבאה      

    840.00   280.00     3.00 הניקת הלעפהו 'חי   
      
תרצות LE-206 םגד םידל םוריח ת"ג     08.80.0040
דל תרונ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא טיילורטקלא      

  2,400.00   240.00    10.00 הנקתה הבוגל המיאתמ השדע םע W3 'חי   
      
תרצות DEL 8 ץח םגד םוריח תרואתל ףוג     08.80.0060
,לקינ רבצמ ללוכה ,רשואמ ע"וש וא שעג      
תורונו הרקב תרונ ,ןעטמ ,הלעפה תכרעמ      
השירד יפל םיאתמ טוליש ללוכו ,DEL גוסמ      

    350.00   350.00     1.00 טלפמוק 'חי   
      
תרצות TFARD INIM םגד ץוח תרואת ףוג     08.80.0070
    PMALINU דל תרונו דויצ ללוכ W51,  
לכ ללוכו ,ריקל הנקתהל ןנווכתמ םאתמ      
הנקתהלםישורדה רזעה ירזיבאו דויצה      

  3,300.00   550.00     6.00 טלפמוק - הניקת הלעפהו 'חי   
 12,890.00 םהירזיבאו תורונמ ,הרואת יפוג 08.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ת ו ד ו ק נ  09.80 ק ר פ  ת ת       
      
ילבכ יזאפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.90.0010
EPLX תשוחנ יכילומ וא/ו YX2N תשוחנ      
מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ ,ר"ממ 5.1      
תרנצה ללוכ ,תולעתב םילבכב וא/ו ,רטוק      
תורקתב וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת םינקתומ      
ןגומ וא ,בלצ,ףוליח ,לופכ/דיחי רואמל ז"מ ןכו      
תרצות SUROHC םגד ןיירושמ וא םימ      
הדוקנ רובע ףסונ ךילומו ,ע"וש וא סיווג      
םלשומ לכה שרדנ םא םוריח תרואתל      

  6,300.00   140.00    45.00 .הניקת הלעפהל 'קנ   
      
יכילומ היושע תמלשומ רפמא 61 ת"ב תדוקנ     08.90.0020
    EPLX ילבכ וא RF/YX2N 5.2 ר"ממ  
וא/ו רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ      
עקש ןכו , ןורירמ רוניצ וא/ו תולעתב םילבכב      
סיווג תרצות METSYS םגד דיחי רפמא 61      
,םוינימולא/קיטסלפ תלעתב וא ט"הת ןקתומ      

  2,250.00   150.00    15.00 םלשומ לכה 'קנ   
      
הנזה( יפוס רזיבא אלל ךא ,ל"נכ ת"ב תדוקנ     08.90.0030

  2,240.00   140.00    16.00 )עקש בר תספוקל 'קנ   
      

    600.00    60.00    10.00 םימ ןגומ ת"ב רובע ת"ב תדוקנל תפסות 'קנ  08.90.0040
      

 11,390.00 09.80.40 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../143 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     143 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 11,390.00 מהעברה      

      
      

    100.00   100.00     1.00 EEC םגד ת"ב רובע ת"ב תדוקנל תפסות 'קנ  08.90.0050
      
לופכ רזיבא רובע ת"ב תדוקנל תפסות     08.90.0060

    180.00    60.00     3.00 ט"הע/ט"הת 'קנ   
      
םע הרקת לעמ ורוא חופמ/ןגזמל הנכה תדוקנ     08.90.0070
ר"ממ 5.2x3 םיכילומב 1N יפוס רזיבא      
- ןגזמל עקש ןכו ,ט"הת רטוק מ"מ 02 תרנצו      

  2,500.00   250.00    10.00 טלפמוק 'קנ   
      
5.2x3 םיכילומב לצופמ ןגזמל הנכה תדוקנ     08.90.0080
עקש ןכו ,ט"הת רטוק מ"מ 02 תרנצו ר"ממ      

    560.00   280.00     2.00 טלפמוק - ןגזמל 'קנ   
      
)םינופלט/םיבשחמ( הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.0090
ךכוסמ לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ תרנצ היושע      
רדתב הדימעל TAC-7 )םידיג 61( תוגוז 8      
    ZHM 006 5-21344 יפל NID דעו הדוקנהמ  
לולכ( יפוס רזיבא אלל ,תרושקת ןוראל      

  5,600.00   280.00    20.00 )עקש בר תספוקב 'קנ   
      
)םינופלט/םיבשחמ( הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.0100
ךכוסמ לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ תרנצ היושע      
רדתב הדימעל TAC-7 )םידיג 8( תוגוז 8      
    ZHM 006 5-21344 יפל NID דעו הדוקנהמ  
לולכ( יפוס רזיבא אלל ,תרושקת ןוראל      

  3,360.00   280.00    12.00 )עקש בר תספוקב 'קנ   
      
הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.0110
תרנצ היושע ).ס.מ.ט/םינופלט/םיבשחמ(      
8( תוגוז 4 ךכוסמ לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ      
ZHM 006 רדתב הדימעל TAC-7 )םידיג      
ןוראל דעו הדוקנהמ NID 5-21344 יפל      
הנקתהל 54JR עקש םע םויס ,תרושקת      
ללוכו ,ינכטה טרפמב טרופמכ םגד רזיבאב      
םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק      
תופעתסהה תביתמ םיוקה ללוכ ל"נכ      

    840.00   280.00     3.00 הנכהה 'קנ דע תיזכרמה 'קנ   
      
ףכירמ רוניצ היושע היזיולטל הנכה תדוקנ     08.90.0120
עקש ,6GR ילאיסקאוק לבכ םע מ"מ 02      
סיווג תרצות METSYS םגד היזיולטל      
לכ  ,תופעתסה תואספוק ,ט"הת הנקתהל      
וקב וקלח ללוכ תופעתסהה תאספוקמ וקה      

  1,400.00   140.00    10.00 םלשומ לכה ,הקולחה 'קנ   
      
      
      
      

 25,930.00 09.80.40 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../144 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     144 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 25,930.00 מהעברה      

      
      
יולג תבלושמ הזירכ תכרעמל הנכה תדוקנ     08.90.0130
מ"מ 02 םודא עבצ ףכירמ תרנצ היושע שא      
תואספוק ,הכישמ טוח םע מ"מ 52 וא      
ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה      
תלעת /תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה      

    500.00   100.00     5.00 הנכהה 'קנ דע תשר 'קנ   
      
,הצירפ יוליג( .מ.נ.מ תוכרעמל הנכה תדוקנ     08.90.0140
02 ףכירמ תרנצ היושע )....  ,הסחמ רוזא      
תופעתסה תואספוק ,הכישמ טוח םע מ"מ      
םיוקה ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו      
תשר תלעת /תיזכרמה תופעתסהה תביתמ      

    880.00   110.00     8.00 הנכהה 'קנ דע 'קנ   
      
תרנצ היושע ןשע/שא יוליגל הנכה תדוקנ     08.90.0150
0.1 ךתחב ידיג 4 ךילומ םע מ"מ 02 ףכירמ      
,0221 י"תל םאתהב ךילומל ר"ממ      
רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוקמ      
תביתמ םיוקה ללוכ ל"נכ םינקתומ      

  1,560.00   130.00    12.00 הנכהה 'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה 'קנ   
      
למשחה תוחולל תיפרגומרת הקירס עוציב     08.90.0160
ינכטה טרפמב טרופמה יפל .ח"וד תנכהו      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק טלפמוק - דחוימה  
      
הסינכב םילבכ רבעמ םוטיאל TCM תדיחי     08.90.0170
ידי לע תרשואמ ,םינגומ םיבחרמו םיטלקמל      
הדלפ רוניצ תללוכ הדיחיה .ףרועה דוקיפ      
תכרעמ תוברל ןוטבב קוצי 3" רטוקב ירוקמ      
םאתהב םימטא יולימו לוגע חדקל המיטא      
תקוושמ תכרעמה ,םירדוחה םילבכה רטוקל      
וא "6991 תויגולונכט ןורשה ימ" תרבח י"ע      

    760.00   380.00     2.00 ע"ש 'חי   
 30,230.00 תונושו תודוקנ 09.80 כ"הס  

      
ת ר ו ש ק ת  ת ו נ ו ר א  19.80 ק ר פ  ת ת       
      
םילבכה תסירפל קתנתמ גוסמ הנורק קולב     08.91.0010

    200.00    50.00     4.00 םילבכה תסירפ ללוכ ,םייגוז ברה 'חי   
      

     50.00    50.00     1.00 הנורוק יקולב 01-ל היטבמא 'חי  08.91.0020
      
PTU תואובמ 05 לנפ תנקתהו הקפסא     08.91.0030
    54JR דע גוז 001 לבכ ללוכ גויח יווק רובע  
הסירפו היטבמא ,הנורק יספ ללוכ רטמ 02      
לעמ החולש / 'גת טולישו הנורק יקולב ג"ע      

  1,100.00 1,100.00     1.00 לנפב האובמ לכ 'חי   
      
      

  1,350.00 19.80.40 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../145 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     145 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,350.00 מהעברה      

      
      
הבוגב דויצ תנקתהל 91" תרושקת ד"סמ     08.91.0040
    U44 תירוחא חפ/הפוקש תיזח תלד ,ללוכ  
תקופתב םיררוואמ ינש ,לוענמ המוטא      
    54MFC  הנקתה תוליסמ ללוכ דחא לכ  
ספ חי  2 91" לדוגב דויצל ינמרג ץיפק ימואל      
םוקדיל תרצות  עובק ףדמ חי2  , 6 חכ יעקש      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ע"ווש וא 01674 ט"קמ   
      
5X4 לדוגב טורח CVP יושע טוליש תנכה     08.91.0050

    100.00    10.00    10.00 תרושקת ןורא ןומיסל מ"ס 'חי   
      
U1 הבוגב רושיג ילבכ רבעמל חוור ספ     08.91.0060

    300.00    30.00    10.00 רעיש יספ ןגומ ץירח ללוכה 'חי   
      
דעוימה למשח יעקש ספ תנקתהו הקפסא     08.91.0070
יעקש 6 לולכי ספה .91" תרגסמב הנקתהל      
ת"מאמ גתמ ללוכ "םיילארשי" ןקתו גוסמ חכ      
    A61 גוסמ G זראמ היהי ספל .ןומיס תירונו  
ךרואב לדנפ לבכ ללוכ .ןקת ות אשיו תכתמ      
גוסמ ילמשח עקת והצקבו 'מ 51 דע      

     70.00    70.00     1.00 CEE16A 'חי   
      

    400.00    40.00    10.00 ץרוחמ עובק ףדמ 'חי  08.91.0080
      
הכרעה . תרושקת ןוראל הקראה תכרע     08.91.0090
8 תוחפל ללוכה ,ידועי םירוביח ספ לולכת      
61 הקראה לבכמ רוביח תומצו םירוביח יגרב      
םידויצה לכו ןוראה ירזיבא לכל ,שימג ר"ממ      
ספמ בכוכ תרוצתב עצובי רוביחה .וב      

    110.00   110.00     1.00 דויצל םירוביחה 'חי   
      
דע ךרואב JR/54-JR-54 ךכוסמ בותינ לבכ     08.91.0100
ןמוסמ taC-6 -ב הדימעל הכמסה לעב  'מ 3      

  1,000.00    25.00    40.00 תווצק 2ב 'חי   
      
,הכרדה ,הלבק תוקידב ,דועית ,ןונכת ,םואית     08.91.0110
י"פע האלמ הלעפהל שרדנה לכו ,העמטה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק ינכטה טרפמב טרופמה  
      
הצקל הצקמ תרושקת עקש תוניקת תקידב     08.91.0120
םיאתמ KULF ןוגכ ידועיי רישכמ י"ע      
תריסמ ללוכ ,A6TAC קדבנה טרדנטסל      

    240.00     6.00    40.00 הקידבה תואצות לש טרופמ טלפ ץבוק 'חי   
      
      
      
      
      
      

  7,570.00 19.80.40 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../146 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     146 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,570.00 מהעברה      

      
      
,PTS ךוכיס ללוכ ,a6-taC ,91" בותינ חול     08.91.0130
ות םע ,JR-54 םיעקש 42 ספדומ לגעמ םע      
ללוכ ,היולת יתלב תינוציח הדבעמ לש ןקת      
,טוויחו הנקתה ללוכו םילבכה תרישקל רודיס      

  1,200.00   600.00     2.00 רופא וא רוחש עבצ 'חי   
  8,770.00 תרושקת תונורא 19.80 כ"הס  

      
ק ס פ  ל א  ת כ ר ע מ  29.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,AVK 01 תיזפ תלת קספ לא תכרעמ     08.92.0010
סמועב תוקד 51 לש יוביג ןמזל םירבצמ      
,תיזפ תלת האיצי ,תיזפ תלת הסינכ ,אלמ      
V004 K03 KS miumerP + rewoP םגד      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק רשואמ ע"וש וא קינורטאמג תרצות  
 10,000.00 קספ לא תכרעמ 29.80 כ"הס  
101,312.00 ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 כ"הס  

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.90 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      

תורעה 00.90 כ"הס            
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
תובכש יתשב םיירושמ םיחטש לע םינפ חיט     09.01.0005
הקפסא ללוכ ריחמה םינוויכ ינשב לגרס      
4.2 הבוגב ןבלוגמ הדלפ תשר ינתיווז תנקתהו      

  3,500.00    70.00    50.00 . )ינמרג םגד( 'מ ר"מ   
      
תחתמ( םיבוטר םירדחב יטנמצ חיט תצברה     09.01.0090

    150.00    15.00    10.00 ) הקימרק יופיחל ר"מ   
      
יבועב ,לק טגרגא סיסב לע ד"ממל לק חיט     09.01.0095
תוברל "ריקומרת"  תרצות ,מ"מ  02:01      

 18,750.00    75.00   250.00 רפושמ רגב טכילשו תשר ,לק חיט ,הצברה ר"מ   
 22,400.00 םינפ חיט 10.90 כ"הס  

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../147 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     147 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה ,םיירושימ םיחטש לע קלח ץוח חיט     09.02.0010
ןכומ רוחש רמגו תרשיימ הבכש ,הנותחת      
סקטניק תבכש וא/ו ינועבצ טכילש תבכשל      
הקפסא ללוכ ריחמה , ) דרפנב םלושמ(      
תפוקת לכל ינקת םוגיפ לש קוריפו הנקתה,      
םימוגיפ הנוב רושיא איצמהל הבוח , עוציבה      

  7,600.00    80.00    95.00 . ןידכ ךמסומ ר"מ   
      
ץוח תוריק יופיחל תחתמ יטנמצ חיט תצברה     09.02.0020

    660.00    22.00    30.00 . ןבאב ןיינבה ר"מ   
      
רובע  םינושה חיטה יפיעסל ריחמ תפסות     09.02.0070
לש "הגו" תמגודכ  תילרנימ  תינועבצ  הטכילש      
י"ע רחביש ןווג לכב ע"ש וא "טל רינ"      

  5,700.00    60.00    95.00 .לכירדאה ר"מ   
 13,960.00 ץוח חיט 20.90 כ"הס  

      
ן י י נ ב  ת ו ת י ז ח  י ו פ י ח  30.90 ק ר פ  ת ת       
      
ןלוצרופ טינרג יחירא י"ע ןיינב תותיזח יופיח     09.03.0010
gniddalC תכרעמ יפל מ"ס 08/5.04 תודימב      
    Double Ventilated Extruded Porcelain  
    KETNORF מ"עב שרח בקעי תכרעמה ןאובי  
לוכה םיחתפ יפשחב לופיט ללוכ ריחמה      
, תוינכתל םאתהבו עוציב יטרפב טרופמכ      
לולכ היצקורטסנוק תכרעמ לע שבי יופיח      
,םיקיזמ ,שאל םידימע ויהי תוחולה ,ריחמב      
ריפס קבדב עקרה ריקל הקבדהב ונקתויו םימ      
ץעוי תויחנה יפל וא .צ.א תרבח לש 307      
.רמוחה קפס תויחנהל םאתהבו הרבחה םעטמ      
6005  ו  W 003 ( םינווג ינשב היהי עוציבה      

 20,700.00   690.00    30.00 -ST) ר"מ   
      
תוריק יבג ינוציח ימרת דודיב תוחול תכרעמ     09.03.0020
04 'תפצקומ תיכוכז' תוחולקולב וא ןוטב תריצי      
תקפוסמה (  LAESNI תכרעמ תמגודכ מ"מ      

  3,000.00   100.00    30.00 .  ךרע הווש וא )קוויש .צ.א ידי לע ר"מ   
      
יתבכש תלת ןוילע גניפוק תנקתהו הקפסא      09.03.0030

  2,100.00   140.00    15.00 טרפ יפל ףפוקמ חפמ רטמ   
 25,800.00 ןיינב תותיזח יופיח 30.90 כ"הס  
 62,160.00 חיט תודובע 90 כ"הס  
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קובץ: 200   .../148 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     148 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.01 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      
      
תוכאלמהו םירמוחה לכ תא ללוכ ריחמה      
, תוברל ףוצירה תדובע עוצבב םיכורכה      
המאתה ,ןוסכלאב ףוציר,םהינימל םיכותיח      
תוריק יופיחלו תופצרל תילירקא הבור,תוניפל      
לכירדאה תריחבל ןווג "ריקומרת " תמגוד      
הפצרב םינוש םירזיבאלו םיפוקשמל המאתה      
םלשומ עוציבל דע לכה ,תוריקבו      
      
ןכו,י"ת יפ לע שרדנה לכב דומעל םיחיראה לע      
תודסומל שרדנכ הקיחשל תודימע ילעב תויהל      
י"ת יפ לע שרדנכ הקלחהב תודימעו ,רוביצ      

תורעה 00.01 כ"הס            
      
/ה ק י מ ר ק  י ח י ר א  ף ו צ י ר  20.01 ק ר פ  ת ת       
ש י ש  ,"ן ל צ ר ו פ  ט י נ ר ג "      
      
דגנ ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא ףוציר     10.02.0030
עצמ לע ,R-11 הקלחה םדקמ SA  הקלחה      
וא מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב ,בצוימ      
לכב ר"מ/ח"ש 07 דוסי ריחמב מ"ס 33/33      

    660.00   220.00     3.00 םיבוטרה םירוזאה ר"מ   
    660.00 שיש ,"ןלצרופ טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 20.01 כ"הס  
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10/03/2022
דף מס':     149 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  30.01 ק ר פ  ת ת       
      
תוריק ג"ע ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא יופיח     10.03.0015
ירדח , תונורדסמו םיתוריש ירדח םינפ      
מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב, תוגרדמ      
06 דוסי ריחמב מ"ס 02/05 וא מ"ס 33/33 וא      
תוניפ תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה ר"מ/ח"ש      
SISENEG םגד םוינימולא תויושע הקימרק      
"זידונא " יעבט םוינימולא ןווג  עבורמ/ינבלמ      
שגפמב תיקפואו םיחיראה ןיב יכנאה שגפמב      
עוציב ללוכ ריחמה. הקימרקל חיטה ןיב      
לכירדאה תריחב יפל םינוש םינווגב םיחירא      
ינשב תרשוימ חיט תבכש ללוכ ריחמה.      
אלו ריחמב הלולכ ל"נה הבכשה , םינוויכה      
הבור עוציב ללוכ ריחמה. דרפנב בשוחת      

  4,200.00   210.00    20.00 .לכירדאה תריחבל ןווג תילירקא ר"מ   
  4,200.00 תוריק יופיח 30.01 כ"הס  

      
ג נ י פ ו ט ו צ ר ט  40.01 ק ר פ  ת ת       
      
)דרפנב תמלושמ ( תקלחומ ןוטב תפצר יופיח     10.04.0010
תבכשמ םשוימה גניפוטוצרט תכרעמ י"ע      
קפס קירבמ/טמ רליס תבכשו וצרטורקימ      
דע לוכה ,ע"ש וא ןוטב ןוטב תרבח עצבמו      

  9,450.00    90.00   105.00 םלשומ עוציב ר"מ   
  9,450.00 גניפוטוצרט 40.01 כ"הס  
 14,310.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
,ח י ט  ל ע  ה ע י ב צ ו  ד ו י ס  10.11 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג ו  ם י ק ו ל ב  ן ו ט ב       
      
םינפ חיט לע )טסלפורינ/ןיזלומא( יטסלפ עבצ     11.01.0010
"ליפרובמט" דוסי תבכש  תוברל ,אלמ יוסיכל      
ףיעס דחוימה טרפמל םאתהב )תוריקו תורקת(      

  5,500.00    22.00   250.00 .םלשומ עוציבל דע לכה ,50.11 ר"מ   
  5,500.00 סבגו םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 כ"הס  
  5,500.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
פ י ק  ו א  ם י ע ו ב ק  ת ו נ ו ל ח  30.21 ק ר פ  ת ת       
      
וא 0054 לילק תמגודכ עובצ/ןגלואמ עובק ןולח     12.03.0010
תריחבל ןווג ,מ"ס 001/08 תודימב,ע"וש      
טירפ יפל לכה עובק קלח תוברל ,לכירדאה      

  3,900.00 1,300.00     3.00 םוינימולאה תמישרב  30-א 'חי   
      
      

  3,900.00 30.21.40 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../150 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     150 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,900.00 מהעברה      

      
      
וא 0054 לילק תמגודכ עובצ/ןגלואמ עובק ןולח     12.03.0020
תריחבל ןווג ,מ"ס 001/061 תודימב,ע"וש      
טירפ יפל לכה עובק קלח תוברל ,לכירדאה      

  3,600.00 1,800.00     2.00 םוינימולאה תמישרב  30-א 'חי   
  7,500.00 פיק וא םיעובק תונולח 30.21 כ"הס  

      
ת ו ח ו ל ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  80.21 ק ר פ  ת ת       
ם ו י נ י מ ו ל א       
      
'תוטסק' יופיח לש הנקתהו הקפסא       12.08.0010
    DNOBLA תושרדנה הילתה תוכרעמ לכ ללוכ.  
תריחבל יפוס ןווג( ץע הארמב תוחול      
יפכ ינרוצ ףופיכו תודימבו )לכירדא/ןימזמ      
עוציבה ןלבק  .תולכירדאה יטרפב רדגויש      
תנכהל יארחא היהי תכרעמה תנקתהל רחביש      
ללוכ )gniward pohs( םייפוס עוציב יטרפ      
תוכרעמ לש םייביטקורטסנוק םיבושיח      
רושיאל ושגוי םיבושיחהו םיטוטרשה .הילתה      
ץעויו לכירדאה ,הנבמה סדנהמ      
םיחתפ יפשחב לופיט ללוכ ריחמה.םייופיחה      
םוכיסל אל   720.00    30.00 םלשומ עוציב דע לוכה ,גג גניפוקו ר"מ   

םוינימולא תוחולב תוריק יופיח 80.21 כ"הס            
  7,500.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  

      
ה ל ע פ ה  ז כ ר מ  א "מ  51 ק ר פ       
      
FRV ר י ו א  ג ו ז י מ  ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
+ ןונכת םינקתה ןוכמ רושיא איצמהל שי      
ןוכמ י"ע ריוואה גוזימ תכרעמל עוציב      
ןובשח לע . 1 קלח 1001 י"ת יפל םינקתה      
. ןלבקה      
      
ןלבקה י"ע םטאי תוריקב חודיק לכ : הרעה      
. ונובשח לעו םידדצה ינשמ חודיקה עצבמש      
ןרצייה י"ע לזונ/זג תרנצ ילגעמ ןונכת : הרעה      
. דבלב      
      
ץוח ריוא הבעמ תנקתהו הקפסא     15.01.0030
    YREVOCER TAEH-FRV תרבח תמגודכ  
    GL , 5 םגדTEL-081-MURA  , חנומ  
ףצ סיסב לע  ףגאל דומצב תוגרדמל תחתמ      
תיתשק חפ תלעת + תוצרוחמ תוימוג ללוכ      
,  הדיצל הבעמה רורוואמ ריוא תקירזל      
תוברל , H/UTB 000271 רורק רקופת      
תרנצל רוביח ללוכ גגה לע 'חי תבצהו הפנה      

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק . המלש הלעפהו ילמשח טוויח , לזונ/זג  
      

 50,000.00 10.51.40 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../151 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     151 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 50,000.00 מהעברה      

      
      
תימינפ ריווא גוזימ 'חי תנקתהו הקפסא     15.01.0040
4 "הטסק" םגד FRV תכרעמל המיאתמ      
וא GL תרצות מ"ס 06/06 תודימ םינוויכ      
, ש"יטב 0057 תילאמינמ הקופת , מ"עוש      
הנקתה תוברל , תימינפ זוקינ תבאשמ ללוכ      
, ילמשח טוויח , זוקינ , לזונ/זג תרנצל רוביח      

 11,200.00 2,800.00     4.00 . המלש הלעפה דע לכה , הלעפה טטסומרט 'חי   
      
תימינפ ריווא גוזימ 'חי תנקתהו הקפסא     15.01.0050
4 "הטסק" םגד FRV תכרעמל המיאתמ      
וא GL תרצות מ"ס 06/06 תודימ םינוויכ      
, ש"יטב 00321 תילאמינמ הקופת , מ"עוש      
הנקתה תוברל , תימינפ זוקינ תבאשמ ללוכ      
, ילמשח טוויח , זוקינ , לזונ/זג תרנצל רוביח      

 10,500.00 3,500.00     3.00 . המלש הלעפה דע לכה , הלעפה טטסומרט 'חי   
      
תימינפ ריווא גוזימ 'חי תנקתהו הקפסא     15.01.0060
4 "הטסק" םגד FRV תכרעמל המיאתמ      
וא GL תרצות מ"ס 06/06 תודימ םינוויכ      
, ש"יטב 00451 תילאמינמ הקופת , מ"עוש      
הנקתה תוברל , תימינפ זוקינ תבאשמ ללוכ      
, ילמשח טוויח , זוקינ , לזונ/זג תרנצל רוביח      

  4,000.00 4,000.00     1.00 . המלש הלעפה דע לכה , הלעפה טטסומרט 'חי   
      
וא GL תרצות יזכרמ ינימ תנקתהו הקפסא     15.01.0070
ריוא תקיפסל 001% חצ ריואל דעוימ מ"עוש      
יפוג ללוכ , ש"יטב 00027רורק תקופת      
, 1" חופמ ץחל לפמ , הפירש ןגמו רזע םומיח      
, ילמשח טוויח תוברל , לופכ דודיב םע 'חי      
רוביחו טלש + טטסומרט הלעפה תיחול      
ינושמש שימג תוברל רוזיפ תולעתל הדיחיה      
לזונ/זג תרנצל רוביח , הרזחו הקפסאב ינקת      
לכה , ףדה ימותסשמ הקיני חצ ריוא רוביח ,      

 18,000.00 18,000.00     1.00 . טלפמוק 'חי   
      
תכרעמל לזונ/זג תרנצ לגעמ תנקתהו הקפסא     15.01.0080
    YREVOCER-TAEH-FRV םינוש םירטקב  
, 8/5" , 2/1" , 4/1"( )ןרציה תוארוה יפל(      
, תרנצל דודיב ללוכ ) ..וכו 8/11" , 4/3"      
, ןרציה תוארוהו ןקנח י"ע תומחלהב רוביח      
, םינפ תודיחילו היבג ץחל , Y ירבחמ      
םיקלחמ , םידייאמל תואיצי תויופעתסה      
..וכו םייט תותשק זג תרנצ תכרעמל םירזיבא      
לגעמל 'פמוק הז ףיעס . תודיחי ןיב םילבכ ,      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק . גוזימה  
      
      
      
      

105,700.00 10.51.40 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../152 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     152 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
105,700.00 מהעברה      

      
      
/ יזכרמ הלעפה חול תנקתהו הקפסא     15.01.0090
טלושה המוקב גוזימה תכרעמל  רקב      
, תולקת לע חווידו גוזימה תודיחי תלעפהב      
היצלטסניא תוברל ..וכו 'פמט , תולעפה      

  4,500.00 4,500.00     1.00 . תודיחיל חול ןיב תרושקת / תילמשח 'חי   
      

  1,150.00 1,150.00     1.00 'פמוק . ד"ממ ריקב תרנצ רבעמל TCM תמיטא 15.01.0100
      
לזונ/זג תרנצ רבעמל הסכמ ללוכ חפ תלעת     15.01.0110

    750.00   150.00     5.00 . הנבמה גג לע ר"מ   
112,100.00 FRV ריוא גוזימ דויצ 10.51 כ"הס  

      
ת ר ו ש ק ת  ר ד ח  ג ו ז י מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
רוטרוניא יליע לצופמ ןגזמ תנקתהו הקפסא     15.02.0010
מ"עוש וא GL תרצות , תרושקת רדח רורקל      
0069 רורקה תקופת  ,  RETREVNI םגד ,      
    H/UTB ,דויצה לש המלש הנקתה תוברל ,  
, תודיחי ןיב םילבכ טוויח , למשחל רוביח      
הקפסא לזונ/זגה תרנצו זוקינה רוביח      
לש ךרואל םימיאתמ לזונ / זג תרנצ תנקתהו      
קורי זג יולימ םוקאוו עוציב ,  א"מ 02      
, טלש םע הלעפה תיחול , ךרוצהתדימב      
תלעפה ןונגנמ תוברל , טלפמוק , הלעפה      
לכ םינגזמה ינש ןיב הלעפה תולועפ תפלחה      
/ רדחב 'פמט תיילע תארתהו , תועש 21      
, תיב בא / להנמ וא יוליג תזכרל הלקת      

  8,400.00 4,200.00     2.00 . טלפמוק הלעפה 'חי   
  8,400.00 תרושקת רדח גוזימ 20.51 כ"הס  

      
ם י ת ו ר ש  ר ו ר ו ו א  ם י ח ו פ מ  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
1001 י"ת ות ילעב ויהי םיחופמה לכ : הרעה      
      
לע תנקתומ 6" רטוק הטניו הנקתהו הקפסא     15.03.0020
הרקת ללחב םיתוריש רורווא 6" ףדה םותסש      

    800.00   800.00     1.00 . םיקרח דגנ תשרו הפפר סירת תוברל 'חי   
      
6" רטוק לוגע הקיני סירת תנקתהו הקפסא     15.03.0030
הנקתה תוברל םיתורשמ הקיני םוינמלאמ      

    200.00   200.00     1.00 . ירושרשה תלעתל רוביחו 'חי   
      
ירושרש רוניצ תנקתהו הקפסא     15.03.0040
6" רטוק שא ןיסח דדובמ םוינמלא/םונמלא      

     75.00    75.00     1.00 . םיתורישמ הקיניל רטמ   
  1,075.00 םיתורש רורווא םיחופמ 30.51 כ"הס  
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קובץ: 200   .../153 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     153 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח פ  ת ו ל ע ת  ר י ו א  ר ו ז י פ  'ע מ  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
רמוחה תנקתהו הקפסאל םיסחיתמ םיפיעסה      
פ"ע םינקתה ןוכמ רושיא איצמהל ןלבקה לע        
םאתהב(. עוציב / ןונכת 1  קלח 1001 י"ת      
. ) 010.1.51 ףיעסל      
      
תונוולגמ חפ תולעת תנקתהו הקפסא     15.04.0010
, ןוקיליס םטא , מ"מ 08.0 חפ יבוע תוינבלמ      
םידמל תותשק םיקוזיח םיתסוו תוילת ללוכ      
ללוכ ריוא ירזפמל רוביח ללוכ ...'כו םירבעמ      
ןכ תינכות פ"ע ריוא ירזפמל חפמ םימאתמ      
םיילוגע/םיינבלמ/ןיילפירטס יסירתל םימאתמ      
הנקתהל דע טלפמוק לכה , דדובמ חפמ      

  3,220.00   115.00    28.00 . תמלשומ ר"מ   
      
42 תופיפצ 1" יבוע ימרת / יטסוקא דודיב     15.04.0020
. מ"עוש וא םוקוזיא תרצות , ר"מל ג"ק      

  1,540.00    55.00    28.00 . ל"נה תוינבלמ תולעתל ר"מ   
      
הטלפ + תסוו + 9"/9" ינבלמ ריוא רזפמ     15.04.0030
תריחב יפל עבצ , מ"ס 06/06 חירא םאתמ      

    960.00   320.00     3.00 . לכירדאה 'חי   
  5,720.00 חפ תולעת ריוא רוזיפ 'עמ 40.51 כ"הס  

127,295.00 הלעפה זכרמ א"מ 51 כ"הס  
      
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
E SUCOF ןופוקא גוסמ בתות תרקת תכרעמ     22.01.0050
תוחפל %07 הליכמ .2 רוד ,הידבש תרצות      
וא מ"ס 06/06  תודימב .םירזחוממ םירמוח      
תעילב ,מ"מ 02 םיחיראה יבוע ,מ"ס 021/06      
םיינשמו םיישאר םיאשנמ. w= 59.0 שער      
םיחיראה ינפ 51/42T TCENNOC גוסמ      

 19,000.00   190.00   100.00 TF XETUKA גוסמ ר"מ   
      
,םוטא מ"ס 03 בחור תודימב ןוולגמ חפ שגמ     22.01.0060
003 דע תונתשמ ךרוא תודימב 55.0 יבוע ןבל      

    540.00   180.00     3.00 מ"ס ר"מ   
 19,540.00 תויטסוקא תורקת 10.22 כ"הס  
 19,540.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס  
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10/03/2022
דף מס':     154 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
. ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ה ח י ד ק ב  ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
.ה ש ב י       
      
סנולכ א"מל םניה ןלהלש תואסנולכה יריחמ      
תולע( ןויזה תסנכה ,סנולכה חודיק תוברל      
יוניפ ,ןוילע ןגמ רוניצ ,)דרפנב תדדמנ ןויזה      
.ותקיציו ןוטבה תולע,חודיקהמ הריפח יפדוע      
      
חודיק 03-ב ןוטב לייפורקימ תואסנולכ     23.01.0010
'מ 21 דע קמועבו מ"ס 54 רטוק הקיציו      

 54,000.00   360.00   150.00 הריפח יפדוע יוניפו ןויזה תסנכה תוברל רטמ   
 54,000.00 .השבי החידקב ןוטב תואסנולכ 10.32 כ"הס  
 54,000.00 . תואסנולכ 32 כ"הס  

      
ן י נ ב ב  ב כ ר ו מ  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  03 ק ר פ       
      
ה נ י י ג י ה  י ר ז י ב א  10.03 ק ר פ  ת ת       
      
ריקה ךותב ןותפשא+לעננ ריינ תובגמ ןקתמ     30.01.0010

  1,600.00 1,600.00     1.00 ע"ש וא ל.נ.מ לש 3201 ט"קמ )לודג( 'חי   
      
לש  8204 ט"קמ תיכנא ,ילזונ ןובסל הינובס     30.01.0040

     90.00    90.00     1.00 ע"ש וא לנמ 'בח 'חי   
      
ט"קמ ,'4 לעננ ובמ'ג טלאוט ריינל ןקתמ     30.01.0060

    100.00   100.00     1.00 ע"ש וא לנמ 'בח לש 7303 'חי   
      
,ריקה לע יולת ,הסכמ + ןטק ינבלמ ןותפשא     30.01.0080

    100.00   100.00     1.00 ע"ש וא לנמ 'בח לש 3506 ט"קמ 'חי   
      
וא לנמ 'בח לש 8028 ט"קמ ,2 לופכ הלתמ     30.01.0090

     15.00    15.00     1.00 ע"ש 'חי   
      
מ"ס 09/05 תודימב 2 סקפסרפ רמוחמ הארמ     30.01.0100

    150.00   150.00     1.00 ע"ש וא לנמ 'בח לש 5038 ט"קמ 'חי   
      
ט"קמ ריקה לע היולת יוסיכ + הלסאל תשרבמ      30.01.0120

    100.00   100.00     1.00 ע"ש וא לנמ 'בח לש 1148  'חי   
  2,155.00 הנייגיה ירזיבא 10.03 כ"הס  
  2,155.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
ןקת ות לעב יתבותכ ירטקלא וטופ ןשע יאלג     34.01.0020
'בח תרצותמ A084-OFT תמגודכ קורי      

  1,800.00   180.00    10.00 סיסב ללוכ רייפלט 'חי   
  1,800.00 10.43.40 קרפ תתב הרבעהל
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10/03/2022
דף מס':     155 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,800.00 מהעברה      

      
      
תבותכ ללוכ יוליגל םודא יתבותכ ץופינ ןצחל     34.01.0080
תרצותמ RSA008-BPT תמגודכ תילרגטניא      

    384.00   192.00     2.00 רייפלט 'בח 'חי   
      
תמגודכ דרפנ ץורע לעב ימינפ ץנצנ-רפוצ     34.01.0090

    120.00   120.00     1.00 רייפלט 'בח י"ע קושמה S412-SFT 'חי   
  2,304.00 ןשעו שא יוליג תוכרעמ 10.43 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ  ת ו כ ר ע מ  20.43 ק ר פ  ת ת       
      
רשואמ MF-002 גוסמ זגב שא יוביכ לכמ     34.02.0025
רטיל 51 חפנב ןקת ות לעב LU  ןקתל      
ץפנ הלעפה תדיחי ללוכ ג"ק 71-01 לקשמב      
,תינדי הלעפהו תילמשח הלעפה ,ילמשח      
תרנצו רוזיפ יריחנ ,זגה תמירזל היצקידניא      
תמגודכ EKIF תרצות למשח ןוראל תשוחנ      

  8,631.00 8,631.00     1.00 TFE-15LPUS 'חי   
      

    500.00   500.00     1.00 יוביכ תזכרל יטמוטוא יוביכ תלעפה סיטרכ 'חי  34.02.0030
      
יוביכל הכישמ םע בוהצ ןשע/שא יוליג ןצחל     34.02.0040
ע"וש וא רייפלט תרצות Y01-BPT םגד זגב      

    300.00   300.00     1.00 רשואמ 'חי   
      
חולב יטמוטואה יוביכה תכרעמ תקידב     34.02.0050
ידי לע APFN 1002 -ל םאתהב למשחה      
ימד םולשת ללוכ ,םינקתה ןוכמ יקדוב      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק הקידבה  
  9,931.00 שא יוביכ תוכרעמ 20.43 כ"הס  

      
ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  30.43 ק ר פ  ת ת       
      
הרקתב עוקש לוגע לוקמר     34.03.0010
    ''W04/W02/W01 8 801 םגד תמגודכ-SLT  

  1,000.00   250.00     4.00 .טלפמוק ,רייפלט תרבח ידי לע קוושמה 'חי   
      
חיטה לע הנקתהל ץנצנ םע בלושמ 5" לוקמר     34.03.0110
ידי לע קוושמ 05E-SFT םגד תמגודכ      

    640.00   640.00     1.00 .טלפמוק ,רייפלט 'חי   
  1,640.00 הזירכ תכרעמ 30.43 כ"הס  
 13,875.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס  
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קובץ: 200   .../156 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     156 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ק ב ו  ת ר ו ש ק ת  ת ו כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
ה צ י ר פ  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  10.53 ק ר פ  ת ת       
      
7331 ןקת ורפ רטנה םגד הצירפ יוליג תזכר     35.01.0010
,םירוזיא 23 דע לש תלוביקב  המיפ תרצות      
ללוכו ןעטמ םע אספוק ךותב חכ קפס ללוכ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק V21, HA02 תנעטנ הללוס  
      
םדוק ףיעסב תזכרל רקובמ )רזע( חכ קפס     35.01.0020

    600.00   600.00     1.00 A02 תוללוס ללוכ ,תדווזמ הספוקב 'חי   
      

  1,000.00   200.00     5.00 יביספ םודא ארפניא יאלג 'חי  35.01.0030
      

    450.00   450.00     1.00 קסמיטנא יאלג 'חי  35.01.0040
      

    600.00   600.00     1.00 T014 םגד תירבע בתוכ דרוביק 'חי  35.01.0050
      

    200.00   200.00     1.00 LU תזכר ךותב הנקתהל ימינפ רפוצ 'חי  35.01.0060
      

    300.00   300.00     1.00 מ"מ 1 אספוקב ןגומ המצוע בר ינוציח רפוצ 'חי  35.01.0070
      

    100.00   100.00     1.00 הצירפל ץנצנ 'חי  35.01.0080
      
העדוה םע ,ילטיגיד יטמוטוא תועדוה ןגייח     35.01.0090

    900.00   900.00     1.00 רבצמ יוביגו תטלקומ 'חי   
      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק - תכרעמה לש טוויח 35.01.0100
      

    350.00   175.00     2.00 ןולחל וא תלדל יטנגמ סופיטמ שגר 'חי  35.01.0110
  8,500.00 הצירפ יוליג תכרעמ 10.53 כ"הס  

      
ם י י ל מ ש ח  ם י ל ו ע נ מ  20.53 ק ר פ  ת ת       
      
טווחמו ןקתומ CD/CA טלוו  42 לוענמ     35.02.0010

    800.00   400.00     2.00 ףוקשמב 'חי   
      

    260.00   130.00     2.00 טלפמוק טווחמו ןקתומ תלד תחיתפ ןצחל 'חי  35.02.0020
  1,060.00 םיילמשח םילוענמ 20.53 כ"הס  

      
ת ו מ ל צ מ  30.53 ק ר פ  ת ת       
      
PM2 גוסמ , השדע ללוכ PI תומלצמ     35.03.0010
    EMOD השדע םע תינוציחו תימינפ הנקתהל  
    LACOFIRAV 122 המגודוכPMI XIRTAM  

  4,000.00 2,000.00     2.00 PELCO 'חי   
  4,000.00 תומלצמ 30.53 כ"הס  
 13,560.00 הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 כ"הס  
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קובץ: 200   .../157 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     157 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ג ו מ  ב ח ר מ  ,ט ל ק מ  95 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  10.95 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ןגומה בחרמל םיסיסר דגנ הדלפ ןולח     59.01.0020
סיכ ךותל ררגנ שדח רוד םגד  "ס 001/001      
עובצ .א"גה תוארוה יפל לכה ,מ"מ 42 יבועב      
.סיסב תבכש לעמ רואילופ עבצ תובכש 2-ב      
םיזג דגנ םוינימולא ןולח ללוכ ,10-מ טרפ יפל      
יפל ע"ש וא לילק 0071 וא ןיבולא 06WA םגד      

 32,500.00 6,500.00     5.00 תורגסמ תמישרב 20-מ 'חי   
      
,טלקמל 4" רטוקב הדלפמ רורוויא רוניצ     59.01.0030
תונקת יפל תינכותה יפל יבועב ריקב בכרומ      

  1,920.00   320.00     6.00 תורגסמ תמישרב 30 -מ טרפ יפל א"גה 'חי   
      
ינוציח וא ימינפ ריקל(  רורוויא רוניצ     59.01.0040
,טלקמל 8" רטוקב הדלפמ ) ריחמב לדבה אלל      
תונקת יפל תינכותה יפל יבועב ריקב בכרומ      
תמישרב 60-50-40  -מ טרפ יפל א"גה      

  3,120.00   520.00     6.00 תורגסמ 'חי   
      
ידסומ ןגומ בחרמל םיסיסרו ףדה תלד -שיגנ     59.01.0050
הדלפמ ףנכ ,מ"ס 012/001 רוא חתפ תודימב      
3 יבועב חפ ףוקשמ תוברל ,מ"מ 52 יבועב      

 33,000.00 11,000.00     3.00 עבצו ןוולוגמ מ"מ 'חי   
      
םגד )המילא( הרק הצירפב הדימע הדלפ תלד     59.01.0060
    "5EF" הצירפ דגנכ תוקד 51 לש תודימעב,  
הליענב לוענמ םע ,מ"ס 012/09-07 תודימב      
תוברל ,הדלפמ רדניליצ ןגמו תירטמואג      

 16,000.00 16,000.00     1.00 רונתב העיבצ וא C.V.P יופיצו הדלפ ףוקשמ 'חי   
 86,540.00 תורגסמ 10.95 כ"הס  

      
ר י ו א  ר ו ה י ט ו  ן ו נ י ס  ת ו כ ר ע מ  20.95 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ תידסומ ריווא ןוניסו רורווא תכרעמ     59.02.0010
"לא-תיב תוישעת" תרצות "היומס" "חנ תבית"      
ןוטב תרקתל הדומצ neddiH-66 םגד ע"ש וא      
)דרפנב תדדמנה( תיטסוקא הרקת י"ע היומסו      
היומס תינדי הלעפה תוברל ,הב תבלושמ וא      
ןנסמה .יונפ ריקה לכש ךכ תכרעמה ךותב      
בצמל רבעמ .תרנצ אלל - םידוחא חופמהו      
.תרנצ ירוביח אלל - דבלב תידי תכישמב ןוניס      
ש"קמ 008-ו ןוניס בצמב ש"קמ 004 תקפסמ      
.שיא 66 דע ןוגימל תדעוימ ,רורווא בצמב      
,הלעפה תקידב ,תמלשומ הנקתה ללוכ ריחמה      

 29,000.00 29,000.00     1.00 'פמוק 0754 י"ת ןקת-ותו הנקתה ח"וד  
 29,000.00 ריוא רוהיטו ןוניס תוכרעמ 20.95 כ"הס  
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קובץ: 200   .../158 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     158 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו א  ט ל ו פ  ט ו ל י ש  40.95 ק ר פ  ת ת       
      
.יס.יו.יפ יושע 02/01 תודימב רוא טלופ טלש     59.04.0010
י"פע םיאתמ בותיכ םע מ"מ 3.1 יבועב חישק      

    144.00    24.00     6.00 .הקבדהב ןקתומ א"גה תויחנה 'חי   
      
טלקמל טרפמ י"פע טלקימב טולישו ןומיס     59.04.0050

  1,800.00 1,800.00     1.00 ר"מ 07  דע ישאר םלוא לדוגב ר"מ   
  1,944.00 רוא טלופ טוליש 40.95 כ"הס  

117,484.00 ןגומ בחרמ ,טלקמ 95 כ"הס  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,207,998.00 םוריחב הלעפה זכרמ כ"הס
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קובץ: 200   .../159 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     159 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  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       
      
םירמוחה לכ ללוכ תויומכה תמישרב ריחמה      
תמלשהל םישורדה הבכרההו תודובעהו      
רקלק,םילכ ץעב שומיש:ןוגכ,הדובעה      
תנגהל קיטסלפ םינבלוגמ םיטוח,םירפתל      
םיסונוק קיטסלפ ישלושמ ןכבו,יולג ןוטב      
טרפמל םאתהב םימ יפאו םיעקשהו תוניפב      
רשא רמוח לכו תינכותה,דחוימה יללכה      
יפל תמלשומו תרמגומ הדובע עוציבל שרדיי      
קלח הווהמ סוסיבה ח"וד, יללכה טרפמה      
.זרכמהמ דרפנ יתלב      
      
תינכות תשגה ללוכ תואסנולכה עוציב ריחמ      
י"ע תינוס הקידבו ךמסומ דדומ י"ע  דמ זא      
. עוציבה רחאל תרשואמ הדבעמ      
      
יפל 04-בו 03-ב ןוטב גוסמ ויהי םינוטיבה לכ      
תגרדו 5" העיקש, תוינכותב תושירדה      
4-2 הפישח      
      
ךותיח שדח גוס )רקלק( דיבילופ יזגרא יעצמ     02.01.0050
תורוקל תחתמ מ"ס- 03- דע-02- יבוע ןיכס      
פ"ע תורוקה בחור יפל הנוש בחורב דוסי      

  2,600.00    26.00   100.00 .תינכות רטמ   
      
ךותיח שדח גוס )רקלק(  דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0060

  3,300.00    55.00    60.00 .םיפצרמל תחתמ מ"ס -02- הבוגב ןיכס ר"מ   
      
תחתמ מ"מ 3 יבוע ןלתאילופ תועירי עצמ     02.01.0070

    360.00     6.00    60.00 םיפצרמל ר"מ   
      
תודימב 03-ב ןוטבמ תואסנולכ  ישאר     02.01.0080

  5,200.00 1,300.00     4.00 .  תינכות יפל םינוש םיכתחו ק"מ   
      
יפל םינוש םיכתחב 03-ב ןוטבמ דוסי ידומע     02.01.0090
ןוטרק תינבת ךותב לוגע ךתח ללוכ תינכות      

  3,000.00 1,500.00     2.00 .ריחמ  תפסות אלל ק"מ   
      
עצמ לע תוקוצי -03- -ב ןוטב דוסי תורוק     02.01.0100

 14,400.00 1,200.00    12.00 מ"ס 02-04- בחור דיבילופ יזגרא ק"מ   
 28,860.00 .םיעצמו תודוסי 10.20 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר י מ  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
- עצמ ג"ע תוקוצי 03-ב ןוטבמ תויולת תופצר     02.02.0010

 21,000.00   175.00   120.00 .מ"ס -02- עצוממ יבוע ר"מ   
      
      

 21,000.00 20.20.50 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../160 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     160 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 21,000.00 מהעברה      

      
      
תרקת וא/ו תפצר לע הנגהו הרפשאל העירי     02.02.0020
ןליתאילופ עצממ תבכרומ העיריה .תמייק ןוטב      
יגופס םקרמ לעב מ"מ 4 יבועב םוטאו חפונמ      
םינתונש מ"מ 6 יבועב ץע תוחול םיקבדומ וילע      
תרצות ,)רזוח שומישל ןתינ( חונ הדובע חטשמ      
תוברל ,ע"ש וא "מ"עב הנגה תונורתפ תינגמ"      

  3,360.00    28.00   120.00 יוניפו החנה ר"מ   
      
ןוטב תורקת וא/ו תופצר תקלחה רובע תפסות     02.02.0030
רזייל תנוכמ בולישב רטפוקילהב תוקיודמ      

  6,600.00    55.00   120.00 ןוטב תקלחהל ר"מ   
 30,960.00 תופצרו םיפצרימ 20.20 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  30.20 ק ר פ  ת ת       
      
םושרה ךתחה יפל ובשוחי םידומעה תודימ      
ללוכ ריחמה, היצקורטסנוקה תינכותב      
ןוטב תוקיצי תמלשהו לוגע ךתחב םידומע      
)רשק ינניש(תוברטשל      
      

 13,500.00 1,350.00    10.00 מ"ס -02- יבוע  -03  -ב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0010
      

  2,500.00 1,250.00     2.00 . מ"ס 03 ו 52 יבועב ךא ל"נכ ק"מ  02.03.0020
      
היינב תוריקב םיקוצי -03-ב ןוטב םידומע     02.03.0060

  2,800.00 1,400.00     2.00 .  תינכות יפל ריק יבועו םיכתחב ק"מ   
      
םיכתחב   -03-  -ב ןוטב םילדב םידומע     02.03.0070
םיעפושמ םידומע ללוכ, תינכות יפל םינוש      

  3,100.00 1,550.00     2.00 . לוגע ךתחב ק"מ   
 21,900.00 םידומעו תוריק 30.20 כ"הס  

      
ם י ק ע מ ו  ת ו ר ו ג ח  ת ו ר ו ק  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
תורקת םע תוקוצי תודרוי  -03-ב ןוטב תורוק     02.04.0020

  5,600.00 1,400.00     4.00 .מ"ס -02- בחור  היינב תוריק לע תוגג וא ק"מ   
      
םיכתחב 03-ב ןוטבמ תולידב תויולת  תורוק     02.04.0025

  3,000.00 1,500.00     2.00 . תינכות יפל םינוש ק"מ   
      
םיכתחב 03-ב ןוטב תוקעמו  תונוילע תורוק     02.04.0030
םיחתפו תוערגמ ללוכ,תינכותה יפל םינוש      
לכה, םימ ףאל ןשו תוטילב, תונוש תודימב      

  9,800.00 1,400.00     7.00 .  תינכותב םיעתח יפל ק"מ   
      
וא תוריק לע תוקוצי 03-ב ןוטב תורוגח     02.04.0040

  1,600.00 1,600.00     1.00 . מ"ס 01 בחורב תוציחמ ק"מ   
      

 20,000.00 40.20.50 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../161 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     161 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 20,000.00 מהעברה      

      
      
שארב הקוצי הרוגח ללוכ, מ"ס 02 בחור ל"נכ     02.04.0050

  1,500.00 1,500.00     1.00 . ןוטב יקולב לעמ הקעמ ק"מ   
 21,500.00 םיקעמו תורוגח תורוק 40.20 כ"הס  

      
ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  50.20 ק ר פ  ת ת       
      

  4,500.00   250.00    18.00 . מ"ס 02 יבוע 03-ב ןוטב תורקת ר"מ  02.05.0020
      

 29,880.00   360.00    83.00 . מ"ס 03 יבוע ל"נכ ר"מ  02.05.0030
      

 39,900.00   420.00    95.00 מ"ס 53 יבוע -03-ב ןוטב תורקת ר"מ  02.05.0040
 74,280.00 תוגגו תורקת 50.20 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י  60.20 ק ר פ  ת ת       
      
יבוע -03 -ב ןוטב )טסדופ( םייניב יחטשמ     02.06.0020

  2,800.00   280.00    10.00 תוגירדמ ירדחב מ"ס -02- ר"מ   
      
-03 -ב ןוטב תוגורדמל םיעפושמ םיחטשמ     02.06.0030

  2,170.00   310.00     7.00 מ"ס -02- יבוע ר"מ   
      

  1,400.00    70.00    20.00 . מ"ס 61/03 ךתח -03 -ב ןוטב תוגרדמ רטמ  02.06.0040
      
-03 -ב ןוטב םייכנא וא םייקפא םיזיזו תוטילב     02.06.0050

  3,200.00 1,600.00     2.00 . תוינכות יפל םינוש םיכתחב ק"מ   
      
םינוש םיכתחב 03-ב ןוטבמ הלוגריפ תורוק     02.06.0070

  2,000.00 2,000.00     1.00 . תינכות יפל ק"מ   
      
,)"לק ןוטב"( ףצקומ ןוטבמ תוגג יעופיש     02.06.0080

  7,420.00   530.00    14.00 ס"פגמ 4 קזוח ק"מ/ג"ק 0021 יבחרמ לקשמב ק"מ   
      
טיטמ  מ"ס 6x6 תודימב תושלושמ תוקלור     02.06.0090

    950.00    19.00    50.00 )דרפנב דדמנ הקלורה םוטיא( 3:1 טנמצ רטמ   
 19,940.00 תונושו םייניב תוקיצי 60.20 כ"הס  

      
ן ו י ז  ת ד ל פ  70.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןויזל םינוש םירטוקב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.07.0020

 37,800.00 5,400.00     7.00 ןוטב ןוט   
      
ןויזל שורמ תונכומ תוכתורמ הדלפ תותשר     02.07.0030

 22,000.00 5,500.00     4.00 םינוש םירטוקב ןוטב ןוט   
      

 24,400.00 6,100.00     4.00 םירטקה לכב ,תואסנולכל ןויז בולכ ןוט  02.07.0040
 84,200.00 ןויז תדלפ 70.20 כ"הס  
281,640.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 

קובץ: 200   .../162 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     162 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ם י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
ילמנמ יבוע גנוטיא יקולבמ ץוח תוריק תינב     04.01.0010
22 יבועב ,םירוח 8 סימופ יקולבמ וא ,מ"ס 22      
דודיב ,ס"פגמ 5 קזוח ,)מ"ס 05/02/22( מ"ס      

  2,100.00   210.00    10.00 r=0.90 ר"מ   
      
םע מ"ס 2 יבועב ףצקומ ןרטסילופ תוחול     04.01.0020
יופיצ ( רוק ירשגל םידדצה ינשמ סקידא חיט      

    380.00    38.00    10.00 . )םיינוציחה ןוטבה תוריק לכ ר"מ   
      
02 יבוע םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ תינב     04.01.0030

  2,890.00   170.00    17.00 . מ"ס ר"מ   
      
םירוח 3 םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ ל"נכ     04.01.0040

  4,200.00   140.00    30.00 מ"ס 01 יבוע ר"מ   
  9,570.00 םיקולבב הינב 10.40 כ"הס  
  9,570.00 הינב תודובע 40 כ"הס  

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.50 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      

תורעה 00.50 כ"הס            
      
ת ו ג ג  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
תועירי  לש  תובכש  יתשב תוגג םוטיא     05.01.0020
רמילופב תורפושמ  ,גגל  תומחלומ  תוינמוטיב      
    S.B.S, רמיירפ תוברל ,מ"מ 5 תועיריה יבוע  
תועיריה .ר"מ/'רג 003  לש תומכב ינמוטיב      

 10,695.00   115.00    93.00 M  גוס 3 קלח 0341 י"תל ומיאתי ר"מ   
      
"םוטיא תועוצר" תמחלה י"ע תוקלור םוטיא     05.01.0040
לש תובכש  2-מ תויושע ,מ"ס 03 בחורב      
S.B.S רמילופב תורפושמ תוינמוטיב תועירי      

  1,254.00    38.00    33.00 מ"מ 5 העיריה יבוע רטמ   
      
תוחול י"ע םוטיאל  תחתמ ימרט דודיב     05.01.0050

  1,674.00    18.00    93.00 מ"ס 3 יבועב  P-03 ףצקומ ןרטסילופ ר"מ   
      

 13,623.00 10.50.50 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../163 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     163 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 13,623.00 מהעברה      

      
      
תוקעמה לע תוינמוטיב יופיח תועוצר עוביק     05.01.0055
יולימ תוברל םוינימולא ליפורפ תועצמאב      
רמוח  י"ע  הקעמהו ליפורפה ןיבש חוורמה      

    858.00    26.00    33.00 ירמוטסלא המיטא רטמ   
      
וא רמלד גוסמ זוקינ ירזיבא תנקתהו הקפסא     05.01.0095
יטרפ פ"ע ,תינמוטיב העירי ילוש ללוכה ע"ש      

    411.00   411.00     1.00 .םוטיא 'חי   
 14,892.00 תוגג םוטיא 10.50 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
םייופיצב םיבוטר םירדח תופצר םוטיא      05.02.0020
גוסמ םייביכר דח םיירמוטסלא םיינמוטיב      
    "TINROB" 5.1 לש תללוכ תומכב ,ע"ש וא  

  1,495.00    65.00    23.00 רמיירפ תוברל ,ר"מ/ג"ק ר"מ   
  1,495.00 תופצר םוטיא 20.50 כ"הס  

      
ת ו ר י ק  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       
      
בחורב ץוח תוריקל תחתמ תוביטר ץצוח ךבדנ     05.03.0005

    112.00    14.00     8.00 טוקנילפ תוחירמ 3  תוברל  ,מ"ס  02 רטמ   
      
דח ירמוטסלא יופיצב ףתרמ תוריק םוטיא     05.03.0015
תמגודכ ע"ש וא "21A" גוסמ יבוע בר יביכר      
תלבקל )ר"מ/ג"ק 4.4 לש תומכב( "םוטיב"      
דב י"ע הנגהו מ"מ 4 לש יבועב שבי יופיצ      
יבועב E.P.D.H תעיריו ר"מ/'רג 002 ינכטואיג      

  1,650.00   110.00    15.00 מ"מ 5.0 לש ר"מ   
      
רטוק יעקרק תת זוקינל ררוחמ ירושרש רוניצ     05.03.0025
טגרגאב יולימהו ינכטואיג דב ףוטע מ"מ 521      
רפע תודובע תוברל ,מ"ס 04/04 ץצח/םושמוש      

    770.00   110.00     7.00 יוסיכו רטמ   
  2,532.00 תוריק םוטיא 30.50 כ"הס  
 18,919.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ץ ע  ת ו ת ל ד  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
ריחמב לולכ םיפוקשמ ןוטיב הרעה      
ריחמב לולכ םיפוקשמ ןוטיב הרעה.תלדה      
.תלדה      
      
      
      
      

10.60.50 קרפ תתב הרבעהל          
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../164 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     164 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ריזחמ, םיללוכ תותלדה יפיעסל םיריחמה לכ      
ןגמ, יטנגמ ןוילע רוצעמ,ילאורדיה ןמש      
תועבצא      
      
םע מ"ס 012/001 תודימב ירימילופ תלד     06.01.0010
ץע ףוקשמ ללוכ ץע יומד טרפ יפל הטירח      
10 נ סופיט ,תורגנה תמישר יפל לכה ינשוג      

  2,700.00 2,700.00     1.00 תורגנה תמישרב 'חי   
      
%001 יולימ םע המוטא הדובל ץע תלד     06.01.0020
,םידדצה ינשמ הקימרופ יופיצ ללוכ דרובסקלפ      
תינשוג תרגסמ ללוכ ץעמ ןותחת סירת חתפ      
עובצ ץע ףוקשמ ללוכ,לכירדאה תריחבל ןווג,      
תמישר יפל לכה מ"ס 012/001 תודימב      

  3,100.00 3,100.00     1.00 .20-נ סופיט ,תורגנה 'חי   
  5,800.00 ץע תותלד 10.60 כ"הס  

      
ם י ז ח א מ  ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  30.60 ק ר פ  ת ת       
ת ו ק ע מ ו       
      
תונוש תודימב םייפנכ יתש השינ ךותב ןורא     06.03.0060
לפ" תרצות מ"מ 5.1 יבועב ןוולוגמ חפ יושע      
לכ ללוכ ,עוקש יציפק רגס םע ע"וש וא "זר      
לכירדאה תריחבל ןווג ,רונתב עובצ םירזיבאה      
יוביכ דויצ - שא יוביכ ןוראכ ש משמ ןוראה(      
תורגסמה תמישר יפל לכה )דרפנב דדמנ שא      

  2,480.00   620.00     4.00 90-מ סופיט ר"מ   
      
מ"ס012/001 תודימב תיפנכ דח תלדלפ תלד     06.03.0080
לוכהלכירדאה תריחבל ןווג רונת עבצ תוברל       

  3,400.00 3,400.00     1.00 01-מ סופיט ,תורגסמה תמישר יפל 'חי   
      
הדלפ רוניצ יושע תופמרו תוגרדמל די זחאמ     06.03.0130
טרפ.תורגסמה תמישר יפל 1 2/1" רטוקב      

  2,600.00   260.00    10.00 71-מ רטמ   
      
לגר ךרדממ מ"ס 011 הבוגב הדלפמ הקעמ     06.03.0140
וק " תרבח לש 4093 ט"קמ "  תשר " תמגוד      
תריחבל ןווג, רונת עובצו ןוולוגמ,ע"ש וא "ןובנ      

  5,500.00 1,100.00     5.00 81-מ טרפ יפל לכה תיקפוא הנקתה ,לכירדאה רטמ   
 13,980.00 תוקעמו םיזחאמ הדלפ תותלד 30.60 כ"הס  
 19,780.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  

      
      
      

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../165 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     165 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ק פ ס א  ת כ ר ע מ  10.70 ק ר פ  ת ת       
ש א  י ו ב י כ  ת ו ד מ ע ל       
      
ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     07.01.0030
,ריק לע ןקתומה ,)לכירדאה תריחב יפל( חפ      
2 ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב תוברל      
ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
םע ישומיש בר ,2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש      
רוניצ םע ןולגלג ,1" ירודכ זרב ,2" דמצמ      
וקל רוביח ,'מ 03 ךרואב 4/3" רטוק שימג      

  2,050.00 2,050.00     1.00 םלשומ ןקתומ ,יוהיזל "שא" טולישו םימה 'חי   
      

    320.00   320.00     1.00 .ג"ק 6 השבי הקבא הפטמ 'חי  07.01.0090
  2,370.00 שא יוביכ תודמעל םימ תקפסא תכרעמ 10.70 כ"הס  

      
ם י מ  ת ק פ ס א  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ב       
      
הפיטע אלל 'ב גרד םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.02.0010
)םיעובצו( םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
,2" רטוק ,תוגרבהב םירבוחמ ,םייומס וא      

  1,620.00   135.00    12.00 םיחפס תוברל רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0020
61 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

    455.00    65.00     7.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0025
61 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

    650.00    65.00    10.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0030
02 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

    600.00    75.00     8.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0040
52 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

    170.00    85.00     2.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.02.0050
23 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

    285.00    95.00     3.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
      

  3,780.00 20.70.50 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../166 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     166 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,780.00 מהעברה      

      
      
ילוורש םע םימח םימ תורוניצל דודיב     07.02.0070
תורוניצל 2/1" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו"      
הקבדה יטרס תוברל  םינוש םירטוקב      

     80.00    40.00     2.00 יס.יו.יפ-מ רטמ   
      
םייושע ,)הגרבהב( 2/1" רטוק םיירודכ םיזרב     07.02.0080

    130.00   130.00     1.00 דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב 'חי   
      
םייושע ,)הגרבהב( 4/3" רטוק םיירודכ םיזרב     07.02.0090

    155.00   155.00     1.00 דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב 'חי   
      
םייושע ,)הגרבהב( 1" רטוק םיירודכ םיזרב     07.02.0100

    225.00   225.00     1.00 דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב 'חי   
      
,)הגרבהב( 1 4/1" רטוק םיירודכ םיזרב     07.02.0105

    280.00   280.00     1.00 דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב םייושע 'חי   
      
םייושע ,)הגרבהב( 2" רטוק םיירודכ םיזרב     07.02.0110

    425.00   425.00     1.00 דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב 'חי   
  5,075.00 הנבמב םימ תקפסא תכרעמ 20.70 כ"הס  

      
ה נ ב מ ב  ת ו י ר ט י נ ס  ת ו ע ו ב ק  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
483" םגד 'א גוס ןבל סרחמ תויולת תולסא      07.03.0010
לכימ םע ע"ש וא "הסרח" תמגוד "םטול      
בשומ תוברל ,)דרפנב דדמנ( יומס החדה      

  3,440.00   860.00     4.00 םיקוזיחה לכו דבכ םגד קיטסלפ הסכמו 'חי   
      
ךותב תמדקומ הנקתהל יומס החדה לכימ     07.03.0015
היולת הלסאל ,)דרפנב דדמנ( סבג ריק      
וא "ןואסלפ" וא "הסרח" תרצות תמגודכ      
ןוטב י"ע ןוגיעו ןטס/לקינ ןצחל תוברל ,ע"ש      

  6,800.00 1,700.00     4.00 'פמוק החדהה לכימ ןקתמ תיתחתב  
      
םגד 'א גוס ןבל סרחמ םיכנ תלסא-שיגנ     07.03.0025
,היולת ע"ש וא "הסרח" תמגוד "993 תקרב"      
לכימ תוברל ,מ"ס 05 הבוגבו מ"ס 96 ךרואב      
חישק הסכמו בשומ ,"קולבונומ" החדה      

  2,730.00 2,730.00     1.00 ע"ש וא "הסרפ" םגד מ"בלפ יגרב םע רבוחמ 'חי   
      
תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ - שיגנ     07.03.0040
,ע"ש וא לגועמ "54 אפלא" םגד "הסרח"      
הבוגבו מ"ס 5.43 בחורב ,מ"ס 5.44 ךרואב      

    620.00   620.00     1.00 מ"ס 71 'חי   
      
קבדומ 'א גוס ילבוא ןבל סרחמ הצחר רויכ     07.03.0050
"רפונ" םגד "הסרח" תמגוד חטשמל תחתמ      

  2,320.00   580.00     4.00 ע"ש וא 'חי   
      

 15,910.00 30.70.50 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../167 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     167 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 15,910.00 מהעברה      

      
      
היפ םירק םימל הדימעב "רבנע" חרפ זרב     07.03.0070
"לגדמ" תמגוד 08996 ט"קמ העובק הרצק      
תוברל םלשומ ןקתומ ,םורכ רומיג ,ע"ש וא      

  1,440.00   360.00     4.00 רזעה ירמוח לכו לינ זרב 'חי   
      
תבבותסמ הרצק היפ םע רויכל הללוס -שיגנ     07.03.0080
054103 ט"קמ ריקהמ הנקתהל קפרמ תידיו      
ןקתומ ,םורכ רומיג ,ע"ש וא "תמח" תמגוד      

  1,190.00 1,190.00     1.00 םלשומ 'חי   
      
הצובק( ע"ש וא "רסיק ןבא" לש ץרווק חטשמ     07.03.0090
2 יבועב 0403 1413, 1406, 1419, םגד )1      
רניס תוברל ,מ"ס 56 דע בחורבו מ"ס      
הזאפ םע  טנק דוביע מ"ס 02 הבוגב ןותחת      
תודימב יטרדנטס רויכל םיחתפ דוביע ,הנידע      
"חרפ" זרבלו הנותחת הנקתהב מ"ס 06/04      

 15,300.00 1,700.00     9.00 )שישהמ זרב( רטמ   
      
הפוצמ תכתממ מ"ס 06 הזיחא תידי -שיגנ     07.03.0100
,םיכנ יתוריש את תלד ףנכ לע הנקתהל ,םורכ      

    480.00   240.00     2.00 3 קלח 8191 ילארשי ןקת יפל 'חי   
      
06/06 לדוגב ,עובק L תרוצב די זחאמ -שיגנ     07.03.0110
לקינ ,םורכ הפוצמ תכתממ ,מ"ס 57/57 דע      
ריקה לע הנקתהל םיכנ יתורישל קיטסלפוא      
,3 קלח 8191 ילארשי ןקת יפל ,הלסאה דיל      

  1,100.00   550.00     2.00 םלשומ ןקתומ 'חי   
      
הנקתהל םיכנ יתורשל םמורתמ די זחאמ -שיגנ     07.03.0120
הנבומ ריצ םע מ"ס 09-37 ךרואב ,ריקה לע      
הפוצמ/העובצ ,תכתממ היושע ,תוספתיה ןגומ      
ילארשי ןקת יפל ,המרה חוכ ןוטוינ 22 ,םורכ      

  1,560.00   780.00     2.00 3 קלח 8191 'חי   
      
ריקה לע הנקתהל םיכנ יתורישל ףדמ -שיג     07.03.0130
, מ"ס 51 בחורו מ"ס 03 ךרואב רויכל דומצ      
יפל תולגועמ תווצק םע "הפסרט" תוחול יושע      

    320.00   160.00     2.00 8191 י"ת 'חי   
 37,300.00 הנבמב תוירטינס תועובק 30.70 כ"הס  

      
ר ו ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  50.70 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ב       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.05.0010
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
וא םייולג םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

  2,600.00   100.00    26.00 םיחפס תוברל ,מ"מ 05 רטוק ,םייומס רטמ   
      
      

  2,600.00 50.70.50 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../168 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     168 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  2,600.00 מהעברה      

      
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ      07.05.0020
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
רטוק ,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

  3,900.00   130.00    30.00 םירבחמו םיחפס תוברל ,מ"מ 011 רטמ   
      
,גוס לכמ תורוניצל 02-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע     07.05.0030
לזרב תוברל ,תורוניצה ביבס מ"ס 01 יבועב      
רטוק תורוניצל ,)ק"מ/ג"ק 06 לקשמב( ןויזה      

  1,360.00    80.00    17.00 ) 4"( מ"מ 011 רטמ   
      
011 רטוקב E.P.D.H -מ ריוא רוניצל עבוכ     07.05.0040

     60.00    60.00     1.00 'פמוק .מ"מ  
      
05 רטוקב E.P.D.H -מ ריוא רוניצל עבוכ     07.05.0045

     50.00    50.00     1.00 'פמוק .מ"מ  
      
ןליתאילופמ מ"מ 011/002 הפצר ימוסחמ     07.05.0050
תשר/הסכמ םע )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      

    900.00   900.00     1.00 זילפ 'חי   
      
םע 4"/2" ןליפורפילופמ הפצר ימוסחמ     07.05.0060

    250.00   250.00     1.00 זילפמ תשרו תעבט 'חי   
      
תמגוד 4"/2" ןליפורפילופמ תרוקב תואספוק     07.05.0080

    250.00   250.00     1.00 זילפ הסכמ םע ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
      
תמגוד ןליפורפילופמ 4" הליפנ - הפצר ףסאמ     07.05.0090

    255.00   255.00     1.00 זילפ הסכמ םע ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
  9,625.00 הנבמב רורוויאו םיזקנ תכרעמ 50.70 כ"הס  

      
ה נ ב מ ב  ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  60.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.06.0010
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
רטוק ,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

  1,040.00   130.00     8.00 םירבחמו םיחפס תוברל ,מ"מ 011 ר"מ   
      
תוספרמו תוגגל )םימשג ימ יטלוק( םיזקנ     07.06.0020
רטוק ,חישק ןליפורפילופמ תיקפוא האיצי      
    "4X"6 "הרדס "טיבלד S-51 םע ףוג תוברל  
םסוח P.P.U גוסמ סדרבו עקת עקש רוביח      

    950.00   950.00     1.00 םילע 'חי   
      
עקרקה לע תוחנומ םורט ןוטבמ בזרמל תקוש     07.06.0040

    180.00   180.00     1.00 מ"ס 01/54/03 תודימב 'חי   
  2,170.00 הנבמב םשג ימ זוקינ 60.70 כ"הס  
 56,540.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  
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קובץ: 200   .../169 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     169 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ך ו מ נ  ח ת מ  ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  02.80 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     08.20.0010
וא הנבמ לע תועובק ,עובצ וא ןבלוגמ חפמ      
,לזרב יקוזיחו הסכמ ללוכ הרקתהמ תויולת      
יקדהמו םירבחמ ,םילתמ ,תויווז ,תותשק      

 13,000.00   130.00   100.00 הקראה רטמ   
 13,000.00 םיליבומ 02.80 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  03.80 ק ר פ  ת ת       
      
5.1x7 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0010
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

    650.00    13.00    50.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
6x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0050
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      
ידומע רובע(.תורוניצב םילחשומ וא תולעתב      

    540.00    27.00    20.00 )ןוינח רטמ   
      
01x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0060
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  1,000.00    40.00    25.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
ךתחב HXHN 09E 081EF גוסמ םילבכ     08.30.0070
    5.2x5 לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ  

  5,750.00    23.00   250.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס רטמ   
  7,940.00 םיכילומו םילבכ 03.80 כ"הס  

      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוינכתהו תונקתה יפל דוסי תוקראה     08.40.0010
,רושיגה תעבט עוציב תוברל תונכדועמה      
ספ ,רבוע דוסי ןיאש םיעטקב ןוטב יוסיכ      
תואיצי ,םילאיצנטופה תאוושה ספל רוביחה      
יפל םינוש םיתוריש תקראהל תואיציו ץוחה      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק קוחה  
      
תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.40.0020
םיגרב ללוכ מ"מ 04X4  ךתחב תיטילורטקלא      

    250.00   250.00     1.00 קוחכ םירוביחו טולש זילפ תועבטו 'חי   
      
תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.40.0030
םיגרב ללוכ מ"מ 05X5 ךתחב תיטילורטקלא      

    350.00   350.00     1.00 קוחכ םירוביחו טולש זילפ תועבטו 'חי   
      
      
      
      

  6,600.00 04.80.50 קרפ תתב הרבעהל
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10/03/2022
דף מס':     170 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,600.00 מהעברה      

      
      
האפרמה יקלח לכב תיטסוקא הרקת תקראה     08.40.0040
הלשו ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ תועצמאב      
הקראהה תדוקנ םוקימ ןומיס םע ,תינקית      
הקבדמ י"ע תיטסוקא הרקתל תחתמ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק המלש המוק רובע טלפמוק - המיאתמ  
      
52 תשוחנ ךילומב םימ תרנצל הקראה תדוקנ     08.40.0060

    360.00   180.00     2.00 תינקת הלשו ןגמ תרנצ ללוכ ר"ממ 'קנ   
  9,960.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 כ"הס  

      
י ש א ר  0E ל מ ש ח  ח ו ל  06.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ לע 93416 ןקת יפל ועצובי למשח תוחול      
ויקלח      
      
0E למשח חול הנבמ הנקתהו הלבוה הקפסא     08.60.0010
06 דע קמועב מ"מ 2 יבועב הדלפ חפמ יושע      
תיתיזח השיג הפצרה לע הדמעהל מ"ס      
0001 נ"זל הריבצ יספ ללוכ םילנפ םע דבלב      

 48,000.00 6,000.00     8.00 רזעה ירזיבא לכ ללוכו ,רפמא ר"מ   
      
A008 םרזל,יבטוק 4 ,ףלשנ ריווא קיספמ     08.60.0020
תמגודכ רפמאוליק 001 קותינ רשוכ      
    O/D-P4-2H61WN הנגה תדיחי ללוכ  
A0.5 cigolorciM תמגודכ תינורטקלא      
לכ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות      
- הנקתהל םישורדה רזעה דויצו םירזיבאה      

 14,156.00 14,156.00     1.00 טלפמוק 'חי   
      

  3,467.00 3,467.00     1.00 םדוק ףיעסמ ריווא יקיספמל הלגע 'חי  08.60.0030
      
004x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0040
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגה םע רפמא      
יעגמ ללוכ DMT -XS005XSN-006 ןוויכל      

  4,000.00 4,000.00     1.00 רשואמ ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות רזע 'חי   
      
052x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0050
הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ רפמא      
תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו תימרת      
    N052SN ןיר'ג ןילרמ תרצות רזע יעגמ ללוכ  

  2,500.00 2,500.00     1.00 רשואמ ע"וש וא 'חי   
      
061x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0060
הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ רפמא      
תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו תימרת      
    N052SN ןיר'ג ןילרמ תרצות רזע יעגמ ללוכ  

  1,700.00 1,700.00     1.00 רשואמ ע"וש וא 'חי   
      
      

 73,823.00 06.80.50 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../171 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     171 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 73,823.00 מהעברה      

      
      
001x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0070
הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ רפמא      
תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו תימרת      
    N521SN ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות  

  2,200.00 1,100.00     2.00 רשואמ 'חי   
      
רפמא 08x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0080
תימרת הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ      
N061SN תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו      
ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות רזע יעגמ ללוכ      

    850.00   850.00     1.00 רשואמ 'חי   
      
רפמא 36X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0090
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

  2,400.00   800.00     3.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
      
רפמא 04x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0100
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

  2,100.00   700.00     3.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0110

    164.00    82.00     2.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0120

    240.00    80.00     3.00 הליענ רודיס ללוכ ,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0130

  1,800.00    45.00    40.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0140

    540.00   180.00     3.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 23 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0150

    880.00   220.00     4.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      

    360.00   360.00     1.00 A52 3-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.60.0160
      

  2,660.00   190.00    14.00 A52 1-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.60.0170
      
רפמא 4.2 יזפ תלת יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.60.0180
תמגודכ רפמא 6.1-4.2 לויכ םוחת םע      

    880.00   220.00     4.00 ע"ש וא MZKP םגד "רלימ רנקולק" 'חי   
      

    540.00    60.00     9.00 2-0-1 םיבצמ 3 ררוב 'חי  08.60.0190
      

  1,800.00   900.00     2.00 םיצורע ינש ימונורטסא ןועש קספמ 'חי  08.60.0200
      

    250.00   250.00     1.00 גותימ תוינכת 2 םע ילטגיד תבש ןועש 'חי  08.60.0205
      

 91,487.00 06.80.50 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../172 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     172 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 91,487.00 מהעברה      

      
      

  1,960.00   280.00     7.00 CA V044/083 הקספה לילס 'חי  08.60.0210
      
03 תושיגר רפמא 04X4 תחפ רסממ     08.60.0220

    640.00   320.00     2.00 A םגד ,רפמאילימ 'חי   
      
)O+HP3( םיבטק העברא קרב יניגמ תיעיבר     08.60.0230

  2,200.00 2,200.00     1.00 רזע יעגמ ללוכ C+B רפמאוליק 001 'חי   
      

    800.00   200.00     4.00 רפמא 5/008 דע םרז הנשמ 'חי  08.60.0240
      
MH 191-CETAS םגד ילטיגיד דדומ בר     08.60.0250
,קפסה ,רדת ,םימרז ,םיחתמ : תדידמל      
ללוכ היגרנאו שוקיב איש ,קפסה םדקמ      
תרושקת ילבכו םיבשחמ תרושקת םאתמ      

  2,450.00 2,450.00     1.00 רזע יעגמ ללוכ 'חי   
      
תרונו ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ     08.60.0260

    450.00    50.00     9.00 דליטלומ 'חי   
      
ללוכ רפמא 52X3 םע סמועב םיכיתנ קתנמ     08.60.0270

    200.00   200.00     1.00 A23/A01 C.R.H ןיכס ךיתנ 'חי   
      
ןשע/שא יוליג תייזכרמ רובע הארתה תדיחי     08.60.0280

  2,400.00   800.00     3.00 מ"עב הרקב גצמ תרצות B655-OSI-4 םגד 'חי   
      
)אספוק ללוכ( ר"אוק 02 יזפ תלת לבק     08.60.0290

    607.00   607.00     1.00 רשואמ ע"ש וא ELPMOC תרצות 'חי   
      

  6,065.00 1,213.00     5.00 ר"אוק 04 יזפ תלת לבק ךא ל"נכ 'חי  08.60.0300
      
םגד תוגרד 6 םילבק דוקיפ רקב     08.60.0310

  1,849.00 1,849.00     1.00 רשואמ ע"ש וא ןוקלוס תרצות ND-801NS 'חי   
      
םרז םילבק גותימל םייבטוק תלת םינעגמ     08.60.0330

  3,642.00   607.00     6.00 רפמא 36 דע ףוצר 'חי   
114,750.00 ישאר 0E למשח חול 06.80 כ"הס  

      
ג ג  ם י ח ו פ מ  ל מ ש ח  ח ו ל  16.80 ק ר פ  ת ת       
    EF1  
      
לכ לע 93416 ןקת יפל ועצובי למשח תוחול      
ויקלח      
      
      
      
      
      
      
      

16.80.50 קרפ תתב הרבעהל          
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../173 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     173 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
FE למשח חול הנבמ הנקתהו הלבוה הקפסא     08.61.0010
2 יבועב םימ ןגומ ןיירושמ רטסאלופמ יושע      
הפצרה לע הדמעהל מ"ס 05 דע קמועב מ"מ      
יספ ללוכ םילנפ םע דבלב תיתיזח השיג      
ירזיבא לכ ללוכו ,רפמא 061 נ"זל הריבצ      

 10,000.00 5,000.00     2.00 רזעה ר"מ   
      
יקיספמ ינש תללוכה 'וטוא הפלחה תכרעמ     08.61.0020
רפמא 521X3 דע םייטמוטוא יצח םרז      
הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ םיענוממ      
תמגודכ ןוויכל תנתינ תיטנגמו תימרת      
    N061SN ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות  
תוברל , תירוקמ הטלפ לע םינקתומ  רשואמ      

  4,700.00 4,700.00     1.00 רזע יעגמו ילמשחו ינכמ רוגיח 'חי   
      
םע ינורטקלא תוזאפ תכיפהו רסוח רסממ     08.61.0030

    540.00   270.00     2.00 רזע יעגמ ללוכ ףלחתמ עגמ 'חי   
      
" תרצות רוטרנג / י"חח 'וטוא הפלחה רקב     08.61.0040

  3,500.00 3,500.00     1.00 825MA םגד " רדמא 'חי   
      
רפמא 4.2 יזפ תלת יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.61.0050
תמגודכ רפמא 6.1-4.2 לויכ םוחת םע      

    880.00   220.00     4.00 ע"ש וא MZKP םגד "רלימ רנקולק" 'חי   
      
רפמא 01 יזפ תלת יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.61.0060
הנגה ללוכ רפמא 01-61 לויכ םוחת םע      
םגד "רלימ רנקולק" תמגודכ דבלב תיטנגמ      

  2,500.00   250.00    10.00 רזע יעגמ ללוכ ע"ש וא MZKP 'חי   
      
יעגמ ללוכ A52 3-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ     08.61.0070

  2,200.00   220.00    10.00 רזע 'חי   
      
תרונו ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ     08.61.0080

    150.00    50.00     3.00 דליטלומ 'חי   
      
לש רצק םרזב דמוע ,V082 רתי חתמ ןגמ     08.61.0090

  1,800.00 1,800.00     1.00 יבטוק AK001, 4 'חי   
      
לדוג( רפמא 061X3 סמועב םיחיטבמ קתנמ     08.61.0100

    330.00   330.00     1.00 00) 'חי   
      

    200.00   200.00     1.00 3-2-0-1 םיבצמ 4 ררוב 'חי  08.61.0110
      
"טקפ" סופיטמ םיפילחמ דוקיפ יקיספמ     08.61.0120

  1,000.00   100.00    10.00 ספא בצמ םע רפמא םייבטוק-דח 'חי   
      
לילסו ,סיסב ללוכ םיניפ 8 ףלשנ דוקיפ רסממ     08.61.0130

  3,000.00   100.00    30.00 C.D V42. -ל 'חי   
 30,800.00 16.80.50 קרפ תתב הרבעהל

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../174 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     174 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 30,800.00 מהעברה      

      
      

 20,000.00 2,000.00    10.00 תוריהמ תסוו 'חי  08.61.0140
 50,800.00 1FE גג םיחופמ למשח חול 16.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  07.80 ק ר פ  ת ת       
      
01 לש תודיחיב קזב םגד תונורק יקדהמ     08.70.0010
יפל ןופלטה לש םילבכה ירוביח ללוכ תוגוז      

    120.00   120.00     1.00 קזב תרבח םע םואיתבו תוישרד 'חי   
      
הספוקב ןקתומ רפמא 36x3 דע טקפ ז"מ     08.70.0020

  1,200.00   400.00     3.00 םימ תנגומ 56PI 'חי   
      

    120.00   120.00     1.00 3D םגד IC תספוק 'חי  08.70.0030
      
ץעמ בג תוברל םינופלטל תופעתסה תובית     08.70.0040
תלד םע מ"מ 02 לש יבועב עצקוהמ ןבל      
יפל לוענמו מ"ס 02/051/06 םינפ תודימב      

  1,000.00 1,000.00     1.00 קזב תשירד 'חי   
  2,440.00 םירזיבא 07.80 כ"הס  

      
ן ו י נ ח  ם י א ב כ  ל נ פ  17.80 ק ר פ  ת ת       
      
לנפ רובע חפ ןורא הנקתהו הלבוה הקפסא     08.71.0010
תינכת יפל מ"ס 52X08X08 תודימב םיאבכ      
םיריצ לע טנוברקילופמ הפוקש תלד ללוכ      
תוציחמו םיחירב ,בבותסמ רגסו םיימינפ      

  1,430.00 1,430.00     1.00 הדרפה 'חי   
      
"טקפ" סופיטמ םיפילחמ דוקיפ יקיספמ     08.71.0020

  3,000.00   100.00    30.00 ספא בצמ םע רפמא  םייבטוק-דח 'חי   
      
XHXHN 5.1x3 לבכ ללוכ יללכ קותינ ןצחל     08.71.0030
חולהמ ,מ"מ 02 רטוקב ףכירמ רוניצ ,ר"ממ      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק טלפמוק - ןצחל ללוכו ןצחלה דע  
      
ללוכ רוטרנג תממדהל יללכ קותינ ןצחל     08.71.0040
XHXHN 5.1x3 לבכ ללוכ דחוימ חתפמ      
חולהמ ,מ"מ 02 רטוקב ףכירמ רוניצ ,ר"ממ      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק טלפמוק - ןצחל ללוכו ןצחלה דע  
      
תרונו ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ     08.71.0060

  1,200.00    40.00    30.00 דליטלומ 'חי   
      
שא יוביכ תושירדל םאתהב תוארתה לנפ     08.71.0070
,הניעט ,ןמש ,קלד רסוח ,תיללכ הלקת(      

  5,000.00 5,000.00     1.00 ) טמוטוא בצמב קספמ 'חי   
 11,630.00 ןוינח םיאבכ לנפ 17.80 כ"הס  

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 

קובץ: 200   .../175 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     174 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 30,800.00 מהעברה      

      
      

 20,000.00 2,000.00    10.00 תוריהמ תסוו 'חי  08.61.0140
 50,800.00 1FE גג םיחופמ למשח חול 16.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  07.80 ק ר פ  ת ת       
      
01 לש תודיחיב קזב םגד תונורק יקדהמ     08.70.0010
יפל ןופלטה לש םילבכה ירוביח ללוכ תוגוז      

    120.00   120.00     1.00 קזב תרבח םע םואיתבו תוישרד 'חי   
      
הספוקב ןקתומ רפמא 36x3 דע טקפ ז"מ     08.70.0020

  1,200.00   400.00     3.00 םימ תנגומ 56PI 'חי   
      

    120.00   120.00     1.00 3D םגד IC תספוק 'חי  08.70.0030
      
ץעמ בג תוברל םינופלטל תופעתסה תובית     08.70.0040
תלד םע מ"מ 02 לש יבועב עצקוהמ ןבל      
יפל לוענמו מ"ס 02/051/06 םינפ תודימב      

  1,000.00 1,000.00     1.00 קזב תשירד 'חי   
  2,440.00 םירזיבא 07.80 כ"הס  

      
ן ו י נ ח  ם י א ב כ  ל נ פ  17.80 ק ר פ  ת ת       
      
לנפ רובע חפ ןורא הנקתהו הלבוה הקפסא     08.71.0010
תינכת יפל מ"ס 52X08X08 תודימב םיאבכ      
םיריצ לע טנוברקילופמ הפוקש תלד ללוכ      
תוציחמו םיחירב ,בבותסמ רגסו םיימינפ      

  1,430.00 1,430.00     1.00 הדרפה 'חי   
      
"טקפ" סופיטמ םיפילחמ דוקיפ יקיספמ     08.71.0020

  3,000.00   100.00    30.00 ספא בצמ םע רפמא  םייבטוק-דח 'חי   
      
XHXHN 5.1x3 לבכ ללוכ יללכ קותינ ןצחל     08.71.0030
חולהמ ,מ"מ 02 רטוקב ףכירמ רוניצ ,ר"ממ      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק טלפמוק - ןצחל ללוכו ןצחלה דע  
      
ללוכ רוטרנג תממדהל יללכ קותינ ןצחל     08.71.0040
XHXHN 5.1x3 לבכ ללוכ דחוימ חתפמ      
חולהמ ,מ"מ 02 רטוקב ףכירמ רוניצ ,ר"ממ      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק טלפמוק - ןצחל ללוכו ןצחלה דע  
      
תרונו ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ     08.71.0060

  1,200.00    40.00    30.00 דליטלומ 'חי   
      
שא יוביכ תושירדל םאתהב תוארתה לנפ     08.71.0070
,הניעט ,ןמש ,קלד רסוח ,תיללכ הלקת(      

  5,000.00 5,000.00     1.00 ) טמוטוא בצמב קספמ 'חי   
 11,630.00 ןוינח םיאבכ לנפ 17.80 כ"הס  
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קובץ: 200   .../175 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     175 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ח ו ל ב  ה י נ מ  ת כ ר ע מ  27.80 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח       
      
לש 631MFB יצורע בר הנומ  לש הקפסא     08.72.0010
םיצורע 63 וא םיזאפ תלת םיצורע 21      
תרצות  םהינבש בוליש לכ וא םיזאפ-דח      
,םיחתמ ,םימרז תדידמ , )  CETAS( קטייס      
תונכת תורשפא ,DHT קפסה לפוכ ,םיקפסה      
הינמ .םיזאפ-תלת וא/ו םיזאפ-דח םיצורעל      
.0402 תנש דע לארשיל הנש חול םע ז"ועתב      
.ץורע לכל םימי 001 -ל היגרנא ינותנ רגוא      
םינומלו584SR  תיטרדנטס תרושקת תאיצי      
תילנויצפוא תפסונ תרושקת תאיצי - םירחא      
    PI/PCT 2 -בMOC.  קויד S5.0 ssalC יפל  
    1991-61.21C ISNA 6301 -וCEI.  חתמ  
)CAV562 )04-671032/0  הקפסא      
ךרד )ENIL-4     תויהל תבייח היצרוגיפנוק(      

 12,000.00 12,000.00     1.00 .  40.0A-ל םרז יאנש 'חי   
      
ל"נה יצורע-בר הנומל 'פמוק טוויחו הנקתה     08.72.0020
טוויחו הנקתהו הקולח חולב MFB631 םגדמ      

  9,000.00 3,000.00     3.00 'פמוק . תוחולבו הנומב םרז יאנש  
      
םגדמ ל"נה דדוב הנומל 'פמוק טוויחו הנקתה     08.72.0040
    ME331 יאנש טוויחו הנקתהו הקולח חולב  

  3,600.00 1,200.00     3.00 'פמוק .תוחולבו הנומב םרז  
      
- 571MP דדומ ברו ז"ועת הנומ  לש הקפסא     08.72.0050
,קפסה לפוכ ,רדת ,םימרז ,םיחתמ דדומ      
שוקיב איש ,המודמו יביטקאיר ,ליעפ קפסה      
,םיקפסהו םימרז ,םיחתמל ילמיסקמו עצוממ      
חתמב יללכ ינומרה תוויע ,תוזאפ רדס      
    )DHT( סמוע םרזבו )DDT(, ינומרה תוויע  
-ה הינומרהל דע הינומרה לכל םרזו חתמב      
תיביטקאר ,HWK תיביטקא היגרנא 46      
    RAVK המודמוAVK )תויגרנאה לכל  
    tropmi/tropxe(, הקולח לע ז"ועת הנומ  
ISNA יפל %ssalC 2.0 קוידב םיפירעתל      
    ,CEI.םיחתמ לג תרוצ לש תיפרג הגוצת  
ינומרה תוויע .SAP תנכות ידי לע םימרזו      
םירוטקפס ללוכ תויגרנאו םיקפסה לש יללכ      
תואיצי 2 ללוכ ,BM1 לודג ןורכיז.ינומרה      
תואיצי 2 ,תוילטיגיד תוסינכ 2 ,רסממ      
ללוכ תויאמצע תרושקת      
SUBSOM ,3PND םילוקוטורפבתרושקת      
    IICSA יעוריא לש יטסיטטס םושירו הדידמ  
ללוכ אלמ 06105NE ןקת יפל למשח תוכיא      
םינקת יפל למשח תוכיא לש הזילנאו הדידמ      
תקפה ללוכ חוקלה תורדגה יפל וא םיפסונ      

  7,600.00 7,600.00     1.00 'פמוק )ישאר יאנש קספמ רובע (.הנבומ ח"וד  
      
      

 32,200.00 27.80.50 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../176 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     176 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 32,200.00 מהעברה      

      
      
ל"נה דדומ-ברו הנומל 'פמוק טוויחו הנקתה     08.72.0060
יאנש טוויחו הקולח חולב   571MP םגדמ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .תוחולבו הנומב םרז  
      
תרצות 2002CTE ריממ  תנקתהו תקפסא     08.72.0070
ץורע םע tenrehtE ץורע - )CETAS( קטייס      
דחא תרושקת ץורעו 232SR דחא תרושקת      

  4,200.00 4,200.00     1.00 .הללוס + CTR ןורכיז  ללוכ ,584SR 'חי   
      
רפמא 001\40.0 םרז הנשמ לש תקפסא     08.72.0080

    252.00    42.00     6.00 0.5Class 'חי   
      
5*5.1 הנומל הנזה לבכ לש הנקתהו הקפסא     08.72.0120

  1,300.00    13.00   100.00 . ר"ממ 'חי   
      
ז"נשמל דוקיפ לבכ לש הנקתהו הקפסא     08.72.0130

  1,500.00    15.00   100.00 .רפסוממ ר"ממ 7*5.1 רטמ   
      
ןיב תרושקת לבכ לש הנקתהו הקפסא     08.72.0140

  1,400.00    14.00   100.00 . לתופמו ךכוסמ גוז 22G.W.A , 2 םינומה רטמ   
      
תרושקת וקל קרב ןגמ לש הנקתהו הקפסא     08.72.0150
584SRUPL תמגודכ SR-584 םינומ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .RELLUMDIEW תרצות 'חי   
      
SAP תנכותל הכרדהו הנקתהו הקפסא     08.72.0160
תמדקתמ הזילנאלו םינומה ינותנ תאירקל      
ירישכמ לכ םע תונולח תביבסב תרושקתל      
תוערפהו תוינומרהל הזילנא תעצבמ .קטייס      
ירישכמ תונכתו םינותנ ףוסיא ןכ ומכ .תשרב      
וא תשרב תורישי דובעל תורשפא .קטייס      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .םדומ ךרד  
      
תינמ תכרעמל הכרדהו הצרה , הלעפה     08.72.0170

  3,600.00 3,600.00     1.00 'פמוק . תרושקתב תבשחוממ למשח  
      
למשח תינמ תכרעמל תורישו תוירחא     08.72.0180
תונש 3-ל רבעמ  תרושקתב תבשחוממ      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק . קטייס תרבח לש תוינושאר תוירחא  
      
לוקוטורפמ תרושקת ריממ תלעפהו הקפסא     08.72.0190
    M-SUB לוקוטורפל SUBDOM  םגדמ  
    584/42-SUBM-DOM ינומ 42 דע רוביחל  
42V-ל חכ קפס ללוכ תרושקתב ריוא גוזימ      

  8,850.00 8,850.00     1.00 .דווזמ תרושקת ןורא ללוכ 'חי   
 68,702.00 למשח תוחולב הינמ תכרעמ 27.80 כ"הס  
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קובץ: 200   .../177 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     177 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר ו נ מ  ,ה ר ו א ת  י פ ו ג  08.80 ק ר פ  ת ת       
ם ה י ר ז י ב א ו       
      
ותב ןומיסל רתיה םע ויהי הרואתה יפוג לכ      
הניקת האלמ הקידב דועת וא ,ףקותב ןקת      
םע ויהי הרואתה יפוג לכםינקתה ןוכמ ידי לע      
תדועת וא ,ףקותב ןקת ותב ןומיסל רתיה      
םינקתה ןוכמ ידי לע הניקת האלמ הקידב      
      
תרצותהו םגדהמ ויהי הרואתה יפוג      
יפוג ןיקתהל ןיא .תויומכה בתכב םימושרה      
בתכב רושיא אלל רחא םגדמ הרואת      
ןנכתמהו חקפמהמ      
      
סותניס םגד הרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג     08.80.0020
דל לודומ תרונ ללוכ ,NROHT תרצות  דל      
    K0004-mL0011, לכ ללוכו ,רביירד  
הנקתהל םישורדה רזעה דויצו םירזיבאה      

  5,040.00   280.00    18.00 הניקת הלעפהו 'חי   
      
תרצות LE-206 םגד םידל םוריח ת"ג     08.80.0040
דל תרונ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא טיילורטקלא      

  3,360.00   240.00    14.00 הנקתה הבוגל המיאתמ השדע םע W3 'חי   
      
תרצות DEL 8 ץח םגד םוריח תרואתל ףוג     08.80.0060
,לקינ רבצמ ללוכה ,רשואמ ע"וש וא שעג      
תורונו הרקב תרונ ,ןעטמ ,הלעפה תכרעמ      
השירד יפל םיאתמ טוליש ללוכו ,DEL גוסמ      

    700.00   350.00     2.00 טלפמוק 'חי   
      
תרצות TFARD INIM םגד ץוח תרואת ףוג     08.80.0070
    PMALINU דל תרונו דויצ ללוכ W51,  
לכ ללוכו ,ריקל הנקתהל ןנווכתמ םאתמ      
הנקתהלםישורדה רזעה ירזיבאו דויצה      

  1,100.00   550.00     2.00 טלפמוק - הניקת הלעפהו 'חי   
      
,NROHT תרצות דל אראל םגד הרואת ףוג     08.80.0120
רזעה דויצ לכ ללוכו W81 דל תרונ ללוכ      

  2,250.00   250.00     9.00 הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה 'חי   
      
VLS תרצות טאוו 81 דל תרונ ללוכ יולת ת"ג     08.80.0200
, גולטקב 381 דומע ITLUM ARAP םגד      

 18,000.00 1,500.00    12.00 ץייניטש דריל קוויש 'חי   
      

  3,500.00   700.00     5.00 005 דוסי ריחמ - הניגב עוקש ןרקוד 'חי  08.80.0220
 33,950.00 םהירזיבאו תורונמ ,הרואת יפוג 08.80 כ"הס  
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10/03/2022
דף מס':     178 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש ו  ת ו ד ו ק נ  09.80 ק ר פ  ת ת       
      
ילבכ יזאפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.90.0010
EPLX תשוחנ יכילומ וא/ו YX2N תשוחנ      
מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ ,ר"ממ 5.1      
תרנצה ללוכ ,תולעתב םילבכב וא/ו ,רטוק      
תורקתב וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת םינקתומ      
ןגומ וא ,בלצ,ףוליח ,לופכ/דיחי רואמל ז"מ ןכו      
תרצות SUROHC םגד ןיירושמ וא םימ      
הדוקנ רובע ףסונ ךילומו ,ע"וש וא סיווג      
םלשומ לכה שרדנ םא םוריח תרואתל      

  7,700.00   140.00    55.00 .הניקת הלעפהל 'קנ   
      
יכילומ היושע תמלשומ רפמא 61 ת"ב תדוקנ     08.90.0030
    EPLX ילבכ וא RF/YX2N 5.2 ר"ממ  
וא/ו רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ      
עקש ןכו , ןורירמ רוניצ וא/ו תולעתב םילבכב      
סיווג תרצות METSYS םגד דיחי רפמא 61      
,םוינימולא/קיטסלפ תלעתב וא ט"הת ןקתומ      

  1,500.00   150.00    10.00 םלשומ לכה 'קנ   
      

    120.00    60.00     2.00 םימ ןגומ ת"ב רובע ת"ב תדוקנל תפסות 'קנ  08.90.0040
      

    100.00   100.00     1.00 EEC םגד ת"ב רובע ת"ב תדוקנל תפסות 'קנ  08.90.0050
      
םע הרקת לעמ ורוא חופמ/ןגזמל הנכה תדוקנ     08.90.0080
ר"ממ 5.2x3 םיכילומב 1N יפוס רזיבא      
- ןגזמל עקש ןכו ,ט"הת רטוק מ"מ 02 תרנצו      

  1,000.00   250.00     4.00 טלפמוק 'קנ   
      
הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.0120
תרנצ היושע ).ס.מ.ט/םינופלט/םיבשחמ(      
8( תוגוז 4 ךכוסמ לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ      
ZHM 006 רדתב הדימעל TAC-7 )םידיג      
ןוראל דעו הדוקנהמ NID 5-21344 יפל      
הנקתהל 54JR עקש םע םויס ,תרושקת      
ללוכו ,ינכטה טרפמב טרופמכ םגד רזיבאב      
םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק      
תופעתסהה תביתמ םיוקה ללוכ ל"נכ      

    560.00   280.00     2.00 הנכהה 'קנ דע תיזכרמה 'קנ   
      
יולג תבלושמ הזירכ תכרעמל הנכה תדוקנ     08.90.0150
מ"מ 02 םודא עבצ ףכירמ תרנצ היושע שא      
תואספוק ,הכישמ טוח םע מ"מ 52 וא      
ללוכ ל"נכ םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה      
תלעת /תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה      

  1,200.00   100.00    12.00 הנכהה 'קנ דע תשר 'קנ   
      
      
      
      
      

 12,180.00 09.80.50 קרפ תתב הרבעהל
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10/03/2022
דף מס':     179 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 12,180.00 מהעברה      

      
      
תרנצ היושע ןשע/שא יוליגל הנכה תדוקנ     08.90.0170
0.1 ךתחב ידיג 4 ךילומ םע מ"מ 02 ףכירמ      
,0221 י"תל םאתהב ךילומל ר"ממ      
רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוקמ      
תביתמ םיוקה ללוכ ל"נכ םינקתומ      

  5,200.00   130.00    40.00 הנכהה 'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה 'קנ   
      
הצירפ/שא יוליג תזכרל רוביח תדוקנ     08.90.0220
ר"ממ RF/YX2N 5.2 לבכ היושע תמלשומ      
ןכו ,וא/ו רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב לחשומ      
METSYS םגד ןומיס תרונ םע יבטוק וד ז"מ      

    220.00   220.00     1.00 םלשומ לכה - ט"הת ןקתומ סיווג תרצות 'חי   
      
ללוכ למשח תרבח תקידבל ןקתמה תרבעה     08.90.0230
הרזעה לכ ןתמו edaM-sA תוינכת תנכה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק - הקידבה ןמזב השורדה  
      
קדוב תקידבל למשחה ןקתמ לכ תרבעה     08.90.0240
ללוכ ,ןימזמה ידי לע רשואיש יטרפ ךמסומ      
הרזעה לכ ןתמו ,הקידבה ימד םולשת      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק - הקידבה ןמזב השורדה  
      
למשחה תוחולל תיפרגומרת הקירס עוציב     08.90.0250
ינכטה טרפמב טרופמה יפל .ח"וד תנכהו      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק טלפמוק - דחוימה  
 23,200.00 תונושו תודוקנ 09.80 כ"הס  
336,372.00 ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 כ"הס  

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.90 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      

תורעה 00.90 כ"הס            
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
תובכש יתשב םיירושמ םיחטש לע םינפ חיט     09.01.0005
הקפסא ללוכ ריחמה םינוויכ ינשב לגרס      
4.2 הבוגב ןבלוגמ הדלפ תשר ינתיווז תנקתהו      

 21,000.00    70.00   300.00 . )ינמרג םגד( 'מ ר"מ   
 21,000.00 10.90.50 קרפ תתב הרבעהל

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../180 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     180 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 21,000.00 מהעברה      

      
      
תחתמ( םיבוטר םירדחב יטנמצ חיט תצברה     09.01.0090

    900.00    15.00    60.00 ) הקימרק יופיחל ר"מ   
 21,900.00 םינפ חיט 10.90 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה ,םיירושימ םיחטש לע קלח ץוח חיט     09.02.0010
ןכומ רוחש רמגו תרשיימ הבכש ,הנותחת      
סקטניק תבכש וא/ו ינועבצ טכילש תבכשל      
הקפסא ללוכ ריחמה , ) דרפנב םלושמ(      
תפוקת לכל ינקת םוגיפ לש קוריפו הנקתה,      
םימוגיפ הנוב רושיא איצמהל הבוח , עוציבה      

  4,000.00    80.00    50.00 . ןידכ ךמסומ ר"מ   
      
ץוח תוריק יופיחל תחתמ יטנמצ חיט תצברה     09.02.0020

  1,650.00    22.00    75.00 . ןבאב ןיינבה ר"מ   
      
רובע  םינושה חיטה יפיעסל ריחמ תפסות     09.02.0070
לש "הגו" תמגודכ  תילרנימ  תינועבצ  הטכילש      
י"ע רחביש ןווג לכב ע"ש וא "טל רינ"      

  3,000.00    60.00    50.00 .לכירדאה ר"מ   
  8,650.00 ץוח חיט 20.90 כ"הס  

      
ן י י נ ב  ת ו ת י ז ח  י ו פ י ח  30.90 ק ר פ  ת ת       
      
ןלוצרופ טינרג יחירא י"ע ןיינב תותיזח יופיח     09.03.0010
gniddalC תכרעמ יפל מ"ס 08/5.04 תודימב      
    Double Ventilated Extruded Porcelain  
    KETNORF מ"עב שרח בקעי תכרעמה ןאובי  
לוכה םיחתפ יפשחב לופיט ללוכ ריחמה      
, תוינכתל םאתהבו עוציב יטרפב טרופמכ      
לולכ היצקורטסנוק תכרעמ לע שבי יופיח      
,םיקיזמ ,שאל םידימע ויהי תוחולה ,ריחמב      
ריפס קבדב עקרה ריקל הקבדהב ונקתויו םימ      
ץעוי תויחנה יפל וא .צ.א תרבח לש 307      
.רמוחה קפס תויחנהל םאתהבו הרבחה םעטמ      
6005  ו  W 003 ( םינווג ינשב היהי עוציבה      

 51,750.00   690.00    75.00 -ST) ר"מ   
      
תוריק יבג ינוציח ימרת דודיב תוחול תכרעמ     09.03.0020
04 'תפצקומ תיכוכז' תוחולקולב וא ןוטב תריצי      
תקפוסמה (  LAESNI תכרעמ תמגודכ מ"מ      

  7,500.00   100.00    75.00 .  ךרע הווש וא )קוויש .צ.א ידי לע ר"מ   
      
יתבכש תלת ןוילע גניפוק תנקתהו הקפסא      09.03.0030

  4,900.00   140.00    35.00 טרפ יפל ףפוקמ חפמ רטמ   
 64,150.00 ןיינב תותיזח יופיח 30.90 כ"הס  
 94,700.00 חיט תודובע 90 כ"הס  
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קובץ: 200   .../181 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     181 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.01 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      
      
תוכאלמהו םירמוחה לכ תא ללוכ ריחמה      
, תוברל ףוצירה תדובע עוצבב םיכורכה      
המאתה ,ןוסכלאב ףוציר,םהינימל םיכותיח      
תוריק יופיחלו תופצרל תילירקא הבור,תוניפל      
לכירדאה תריחבל ןווג "ריקומרת " תמגוד      
הפצרב םינוש םירזיבאלו םיפוקשמל המאתה      
םלשומ עוציבל דע לכה ,תוריקבו      
      
ןכו,י"ת יפ לע שרדנה לכב דומעל םיחיראה לע      
תודסומל שרדנכ הקיחשל תודימע ילעב תויהל      
י"ת יפ לע שרדנכ הקלחהב תודימעו ,רוביצ      

תורעה 00.01 כ"הס            
      
/ה ק י מ ר ק  י ח י ר א  ף ו צ י ר  20.01 ק ר פ  ת ת       
ש י ש  ,"ן ל צ ר ו פ  ט י נ ר ג "      
      
דגנ ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא ףוציר     10.02.0030
עצמ לע ,R-11 הקלחה םדקמ SA  הקלחה      
וא מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב ,בצוימ      
לכב ר"מ/ח"ש 07 דוסי ריחמב מ"ס 33/33      

    660.00   220.00     3.00 םיבוטרה םירוזאה ר"מ   
    660.00 שיש ,"ןלצרופ טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 20.01 כ"הס  
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קובץ: 200   .../182 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     182 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  30.01 ק ר פ  ת ת       
      
תוריק ג"ע ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא יופיח     10.03.0015
ירדח , תונורדסמו םיתוריש ירדח םינפ      
מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב, תוגרדמ      
06 דוסי ריחמב מ"ס 02/05 וא מ"ס 33/33 וא      
תוניפ תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה ר"מ/ח"ש      
SISENEG םגד םוינימולא תויושע הקימרק      
"זידונא " יעבט םוינימולא ןווג  עבורמ/ינבלמ      
שגפמב תיקפואו םיחיראה ןיב יכנאה שגפמב      
עוציב ללוכ ריחמה. הקימרקל חיטה ןיב      
לכירדאה תריחב יפל םינוש םינווגב םיחירא      
ינשב תרשוימ חיט תבכש ללוכ ריחמה.      
אלו ריחמב הלולכ ל"נה הבכשה , םינוויכה      
הבור עוציב ללוכ ריחמה. דרפנב בשוחת      

 18,900.00   210.00    90.00 .לכירדאה תריחבל ןווג תילירקא ר"מ   
 18,900.00 תוריק יופיח 30.01 כ"הס  

      
ג נ י פ ו ט ו צ ר ט  40.01 ק ר פ  ת ת       
      
)דרפנב תמלושמ ( תקלחומ ןוטב תפצר יופיח     10.04.0010
תבכשמ םשוימה גניפוטוצרט תכרעמ י"ע      
קפס קירבמ/טמ רליס תבכשו וצרטורקימ      
דע לוכה ,ע"ש וא ןוטב ןוטב תרבח עצבמו      

 21,600.00    90.00   240.00 םלשומ עוציב ר"מ   
 21,600.00 גניפוטוצרט 40.01 כ"הס  

      
ש י ג נ  50.01 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב תוישושבג םע הרהזא יחטשמ -שיגנ     10.05.0010
יפל ,ןערוגמ ירמילופ ןוטבמ מ"ס 06/021      

  1,240.00   620.00     2.00 6 קלח 8191 י"ת השירד 'חי   
      
"פילס יטנא" גוסמ חישק יניערג ספ -שיגנ     10.05.0020
לע קבדומ מ"ס 5 בחורב הקלחה תעינמל      
יחטשמ וא תופמר יבג לע ,תוגרדמ יחלש תוצק      
תשירד יפל ,)רוחש ןבל( ידוגינ ןווגב ,הכירד      

  2,812.00    37.00    76.00 9722 '"ת רטמ   
      
ןווג רובע "פילס יטנא" ספל תפסות -שיגנ     10.05.0030

    760.00    10.00    76.00 ינועבצ רטמ   
  4,812.00 שיגנ 50.01 כ"הס  
 45,972.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  
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קובץ: 200   .../183 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     183 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
,ח י ט  ל ע  ה ע י ב צ ו  ד ו י ס  10.11 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג ו  ם י ק ו ל ב  ן ו ט ב       
      
םינפ חיט לע )טסלפורינ/ןיזלומא( יטסלפ עבצ     11.01.0010
"ליפרובמט" דוסי תבכש  תוברל ,אלמ יוסיכל      
ףיעס דחוימה טרפמל םאתהב )תוריקו תורקת(      

  7,700.00    22.00   350.00 .םלשומ עוציבל דע לכה ,50.11 ר"מ   
  7,700.00 סבגו םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 כ"הס  
  7,700.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו נ ו ל ח  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0030
, מ"ס 06/003 תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק       
תמישר יפל לכה ,לכירדאה תריחבל ןווג       

  4,200.00 2,100.00     2.00 90-א םוינימולא 'חי   
  4,200.00 םוינימולא תונולח 10.21 כ"הס  

      
ת ו נ י ר ט ו  20.21 ק ר פ  ת ת       
      
וא 0094 לילק תמגודכ הסינכ תנירטו     12.02.0050
הב תבלושמ מ"ס 003/056 תודימב ע"וש      
052/002 תודימב תיריצ החיתפ תיפנכ וד תלד      
תידי ללוכ,לכירדאה תריחב יפל ןווג, מ"ס      
תמישרב-62 א טירפ יפל לכה  הלהב      

 36,075.00 1,850.00    19.50 .םוינימולאה ר"מ   
 36,075.00 תונירטו 20.21 כ"הס  

      
ך ס מ  ת ו ר י ק  40.21 ק ר פ  ת ת       
      
וא 0038 לילק תמגודכ ךסמ ריק     12.04.0010
תונולח בוליש תוברל ע"וש וא "לטסקא"       
לכה , ןנכתמה תשירד יפל תילמשח החיתפל      

107,800.00 2,200.00    49.00 םוינימולאה תמישרב 72 -א טירפ יפל ר"מ   
107,800.00 ךסמ תוריק 40.21 כ"הס  

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ת ל ד  70.21 ק ר פ  ת ת       
      
, ע"ש וא 0094 לילק תמגוד תיפנכ וד  תלד     12.07.0020
הלהב תידי תוברל , מ"ס 052/532 תודימב      
יתשל הזיחא תידי , םייפנכה יתשל תינקת      
םימיאתמ םינוילע ןמש יריזחמ,  םיפנכה      
תמישר יפל ,הלהב תידי ללוכ תלדה לקשמל      

  9,400.00 9,400.00     1.00 11-א םוינימולא 'חי   
  9,400.00 םוינימולא תותלד 70.21 כ"הס  
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קובץ: 200   .../184 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     184 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ח ו ל ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  80.21 ק ר פ  ת ת       
ם ו י נ י מ ו ל א       
      
'תוטסק' יופיח לש הנקתהו הקפסא       12.08.0010
    DNOBLA תושרדנה הילתה תוכרעמ לכ ללוכ.  
תריחבל יפוס ןווג( ץע הארמב תוחול      
יפכ ינרוצ ףופיכו תודימבו )לכירדא/ןימזמ      
עוציבה ןלבק  .תולכירדאה יטרפב רדגויש      
תנכהל יארחא היהי תכרעמה תנקתהל רחביש      
ללוכ )gniward pohs( םייפוס עוציב יטרפ      
תוכרעמ לש םייביטקורטסנוק םיבושיח      
רושיאל ושגוי םיבושיחהו םיטוטרשה .הילתה      
ץעויו לכירדאה ,הנבמה סדנהמ      
םיחתפ יפשחב לופיט ללוכ ריחמה.םייופיחה      
םוכיסל אל   750.00    70.00 םלשומ עוציב דע לוכה ,גג גניפוקו ר"מ   

םוינימולא תוחולב תוריק יופיח 80.21 כ"הס            
157,475.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  

      
ע ק ר ק  י ב ו ל  א "מ  51 ק ר פ       
      
FRV ר י ו א  ג ו ז י מ  ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
+ ןונכת םינקתה ןוכמ רושיא איצמהל שי      
ןוכמ י"ע ריוואה גוזימ תכרעמל עוציב      
ןובשח לע , 1 קלח 1001 י"ת יפל םינקתה      
. ןלבקה      
      
ןלבקה י"ע םטאי תוריקב חודיק לכ : הרעה      
. ונובשח לעו םידדצה ינשמ חודיקה עצבמש      
ןרצייה י"ע לזונ/זג תרנצ ילגעמ ןונכת : הרעה      
. דבלב      
      
PMUP ץוח ריוא הבעמ תנקתהו הקפסא     15.01.0030
    TAEH-FRV תרבח תמגודכ GL , םגד  
    5TEL-041-MURA  , הנבמה גג לע חנומ  
רקופת ,  תוצרוחמ תוימוג ללוכ ףצ סיסב לע      
הפנה תוברל , 331H/UTB 008 רורק      
לזונ/זג תרנצל רוביח ללוכ גגה לע 'חי תבצהו      

 35,000.00 35,000.00     1.00 'פמוק . המלש הלעפהו ילמשח טוויח ,  
      
תיזכרמ ינימ ריווא גוזימ 'חי תנקתהו הקפסא     15.01.0040
ץחל" םגד FRV תכרעמל המיאתמ תימינפ      
הקופת , מ"עוש וא GL תרצות "הובג      
תבאשמ ללוכ , ש"יטב 00024 תילאמינמ      
תרנצל רוביח הנקתה תוברל , תימינפ זוקינ      
הקפסא חפ תולעתל רוביח , זוקינ , לזונ/זג      
, ילמשח טוויח , םיינקת םישימג לולכ הרזחו      

 14,000.00 7,000.00     2.00 . המלש הלעפה דע לכה , הלעפה טטסומרט 'חי   
      
      
      

 49,000.00 10.51.50 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../185 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     185 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 49,000.00 מהעברה      

      
      
תיזכרמ ינימ ריווא גוזימ 'חי תנקתהו הקפסא     15.01.0050
ץחל" םגד FRV תכרעמל המיאתמ תימינפ      
הקופת , מ"עוש וא GL תרצות "הובג      
תבאשמ ללוכ , ש"יטב 00045 תילאמינמ      
תרנצל רוביח הנקתה תוברל , תימינפ זוקינ      
הקפסא חפ תולעתל רוביח , זוקינ , לזונ/זג      
, ילמשח טוויח , םיינקת םישימג לולכ הרזחו      

  8,200.00 8,200.00     1.00 . המלש הלעפה דע לכה , הלעפה טטסומרט 'חי   
      
תכרעמל לזונ/זג תרנצ לגעמ תנקתהו הקפסא     15.01.0070
    PMUP-TAEH-FRV יפל( םינוש םירטקב  
, 4/3" , 8/5" , 2/1" , 4/1"( )ןרציה תוארוה      
רוביח , תרנצל דודיב ללוכ ) ..וכו 8/11"      
ירבחמ , ןרציה תוארוהו ןקנח י"ע תומחלהב      
    Y , תויופעתסה , םינפ תודיחילו היבג ץחל  
םירזיבא םיקלחמ , םידייאמל תואיצי      
םילבכ , ..וכו םייט תותשק זג תרנצ תכרעמל      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק . גוזימה לגעמל 'פמוק הז ףיעס . תודיחי ןיב  
      
/ יזכרמ הלעפה חול תנקתהו הקפסא     15.01.0080
טלושה המוקב גוזימה תכרעמל  רקב      
, תולקת לע חווידו גוזימה תודיחי תלעפהב      
היצלטסניא תוברל ..וכו 'פמט , תולעפה      

  4,500.00 4,500.00     1.00 . תודיחיל חול ןיב תרושקת / תילמשח 'חי   
      
לזונ/זג תרנצ רבעמל הסכמ ללוכ חפ תלעת     15.01.0100

    900.00   150.00     6.00 . הנבמה גג לע ר"מ   
 74,600.00 FRV ריוא גוזימ דויצ 10.51 כ"הס  

      
ם י ת ו ר ש  ר ו ר ו ו א  ם י ח ו פ מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
1001 י"ת ות ילעב ויהי םיחופמה לכ : הרעה      
      
ותקיפס הלעת םגד חופמ הנקתהו הקפסא     15.02.0020
הרקת ללחב הנקתה ללוכ ,  ד"למר 006      
תנקתה ילמשח טוויח חפ תולעתל רוביח      
תנקתהו הקפסא , רמייט + הלעפה ןצחל      
םיקרח דגנ תשר + מ"ס 04/52 רזוחלא סירת      

  2,200.00 2,200.00     1.00 . טלפמוק לכה , 'חי   
      
6" רטוק לוגע הקיני סירת תנקתהו הקפסא     15.02.0040
הנקתה תוברל םיתורשמ הקיני םוינמלאמ      

    800.00   200.00     4.00 . ירושרשה תלעתל רוביחו 'חי   
  3,000.00 םיתורש רורווא םיחופמ 20.51 כ"הס  

      
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../186 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     186 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ל ע ת  ר י ו א  ר ו ז י פ  'ע מ  30.51 ק ר פ  ת ת       
י ר ו ש ר ש ו  ח פ       
      
רמוחה תנקתהו הקפסאל םיסחיתמ םיפיעסה      
פ"ע םינקתה ןוכמ רושיא איצמהל ןלבקה לע        
םאתהב(. עוציב / ןונכת 1  קלח 1001 י"ת      
. ) 010.1.51 ףיעסל      
      
תונוולגמ חפ תולעת תנקתהו הקפסא     15.03.0010
, ןוקיליס םטא , מ"מ 08.0 חפ יבוע תוינבלמ      
םידמל תותשק םיקוזיח םיתסוו תוילת ללוכ      
ללוכ ריוא ירזפמל רוביח ללוכ ...'כו םירבעמ      
ןכ תינכות פ"ע ריוא ירזפמל חפמ םימאתמ      
םיילוגע/םיינבלמ/ןיילפירטס יסירתל םימאתמ      
הנקתהל דע טלפמוק לכה , דדובמ חפמ      

  5,175.00   115.00    45.00 . תמלשומ ר"מ   
      
תולוגע מ"מ 1 יבוע תונוולגמ חפ תולעת     15.03.0020
תריחב יפל ןווגב העיבצ ללוכ  לקיריפס      
תמיטא ךבסמה ךותב וא הילת ללוכ לכירדא      

  6,400.00   320.00    20.00 .ןוקליס ר"מ   
      
42 תופיפצ 1" יבוע ימרת / יטסוקא דודיב     15.03.0030
. מ"עוש וא םוקוזיא תרצות , ר"מל ג"ק      

  3,575.00    55.00    65.00 . ל"נה תולוגעו תוינבלמ תולעתל ר"מ   
      
ירושרש רוניצ תנקתהו הקפסא     15.03.0040
6" רטוק שא ןיסח דדובמ םוינמלא/םונמלא      

    750.00    75.00    10.00 . םיתורישמ הקיניל רטמ   
 15,900.00 ירושרשו חפ תולעת ריוא רוזיפ 'עמ 30.51 כ"הס  

      
ץ ל ו א מ  ן ש ע  ר ו ר ח ש  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
רמוחה תנקתהו הקפסאל םיסחיתמ םיפיעסה      
פ"ע םינקתה ןוכמ רושיא איצמהל ןלבקה לע        
. עוציב / ןונכת 1 , 7 , 6  קלח 1001 י"ת      
      
ןשע רורחשל יריצ חופמ הנקתהו הקפסא     15.04.0010
מ"וש וא ריוא/איגש/חבש תרבח תרצות      
לפמ דגנ ד"למר 0052 ריוא תקיפסל טלפמוק      
דוקיפ חול , למשח חול ללוכה , 5.0" ץחל      
סויזליצ 052 שא דימע חופמה , למשחו      
י"ת םינקתה ןוכמ רשואמ םייתעש ךשמל      
תוברל הרקת ללחב ןקתומ , 7 קלח 1001      
ןשע יוליג תייזכרמל טווח , היילתו הפנה      
ינויח אל/ינויח הדשמ הנזה , דוקיפ חולו םוחו      
רזוחלא ףדמ ללוכ חופמה . 'פמוק הלעפה ,      

  6,500.00 6,500.00     1.00 . םיקרח דגנ תשרו 'חי   
      
      
      

  6,500.00 40.51.50 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../187 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     187 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,500.00 מהעברה      

      
      
תונוולגמ חפ תולעת תנקתהו הקפסא     15.04.0030
, םינגוא רוביח מ"מ 52.1 חפ יבוע תוינבלמ      
ךשמל זויזליצ תולעמ 052 דימע שא דגנ םטא      
ללוכ , 1001 י"ת פ"ע הנקתהה , םייתעש      
םידמל תותשק םיקוזיח םיתסוו תוילת      
ןשע יחופמל רוביח ללוכ ...'כו םירבעמ      
לכה םירבעמו םימאתמ תוברל הקיני יסירתלו      

  1,000.00   200.00     5.00 . תמלשומ הנקתהל דע טלפמוק ר"מ   
      
תקיניל יתרקת ריוא סירת תנקתהו הקפסא     15.04.0040

  1,000.00 1,000.00     1.00 . מ"ס 05/05 תודימ תסו ללוכ םוינמלאמ ןשע 'חי   
      
םיאבכ לנפב םקוממ ןשע יחופמל הלעפה חול     15.04.0050
תורונמ םירוזא יפל םיחופמל םיררוב תוברל      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ..וכו הלקת/הלעפה  
      
חופמל הלעפה למשח חול תנקתהו הקפסא     15.04.0060
ןונכת תוברל , הנבמה גג לע םקוממה ןשע      
למשחל םירוביחו למשחה חול תנקתהו      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק . םוריח רוטרינגו  
 15,000.00 ץלואמ ןשע רורחש 40.51 כ"הס  
108,500.00 עקרק יבול א"מ 51 כ"הס  

      
ת י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
ת י ל ע מ  10.71 ק ר פ  ת ת       
      
:ןקתמ קית      
      
תא חקפמל ןלבקה רוסמי תילעמה תמלשה םע      
חוקיפה וצב רומאכ )ןקתמה רפס( עדימה קית      
ןתמו תוילעמ תנקתה( םיתורישו םיכרצמ לע      
םיאבה םיכמסמה תוברל ,)תוילעמל תוריש      
ידי-לע ונכוהש םיכמסמה לכ .םיקתוע 3-ב      
יבג -לע םג עדימה קיתל ,ףסונב ושגוי ,ןלבקה      
)DC וא טקסיד( תיטנגמ הידמ      
      
,למשח יבגל .)EDAM SA( תודע יכמסמ      
ןקתמה  עצובש יפכ םינכדועמ - הבכרהו דוקיפ      
יוניש לכ ונמוסי תוינכותב .ויקלח לכ לע לעופב      
.תוירוקמה תוינכותל סחיב ושענש הייטסו      
      
םיטנמלאו עונמ תוברל( ןקתומה דויצה תמישר      
ןויצ םע )םילבכו םיבסימ ,תועוצר ,םיילמשח      
ורפסמ דצב טירפ לכ לש יגולטקה ורפסמ      
.ונויפא וא ותלעפה יטרפו תכרעמב ירודיסה      
      
      

10.71.50 קרפ תתב הרבעהל          
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../188 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     188 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תוברל ,םילופיטו הקזחא ,הלעפה תוארוה      
.תילעמ אתב םידוכל ץוליחל תובותכ תויחנה      
      
יטרפמ תוברל ,קפוס רשא דויצה לש םיגולטק      
.הנקתהה      
      
הלח םהילע דויצו םירמוחל תוירחא תודועת      
.קדבה תפוקתל רבעמ לש הפוקתל תוירחא      
      
:אלמ תורש      
      
תפטושה הקזחאה תודובע לכ תא עצבי ןלבקה      
םינרציה תוארוהב שרדנה יפ -לע תענומהו      
יפ לעו תוללוכה תוכרעמלו םידדובה םינקתמל      
:אבה טוריפה      
      
יפ לע לש תורידתב ןקתמב לופיטו הקידב      
מ תוחפ אל ךא תוילעמ ץעויו ןרצי תורדגה      
וללכי לופיטהו הקידבה ,םישדוח השולשל תחא      
לכב תואבה תודובעה לכ עוציב תא רתיה ןיב      
:תוכרעמה      
      
הריצע ינוויכו הענתה ,הריצע ,תוסיו תקידב      
;תומוקב      
      
,ינכמה דויצה ,םיספה זוריגו ןומיש ,יוקינ      
לכו ןוחטיבה ינונגנמ ,ילמשחה ,ילוארדיהה      
ללוכ ןומישו יוקינ םישרודה םיקלחה ראש      
;םיכיתנו תוירונ ,ןמשו זוריג ירמוח תקפסה      
      
;םיגרב קוזיח      
      
לש הניקת הלועפל תועירפמה תולקת ןוקית      
.ןקתמה      
      
תקידבב ףתתשיו ןלבקה ןיכי םישדוח 6-ל תחא      
;ךמסומ קדוב ידי-לע תוילעמה      
      
םיקלחה תפלחה תוברל ,תולקתה לכ ןוקית      
ולגתהש הלא תוברל םילקלוקמה וא םימוגפה      
ךמסומה קדובה ידי -לע הקידבה תעב      
;חקפמהו      
      
עוציבב ןימזמה יגיצנ תא ןמאיו ךרדתי ןלבקה      
תוכרדהה .הנשב םיימעפ תוחפל ץוליח תולועפ      
.ןימזמה םע שארמ הנמאותת      
      
      
      

10.71.50 קרפ תתב הרבעהל          
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../189 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     189 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הלקתכ .תולקתה ינוקית לכ תא עצבי ןלבקה      
קפסל תילעמה תלוכיב עגופה עוריא לכ בשחי      
תעב רשואו הזוחה יכמסמב הנממ שרדנש תא      
יכ בייחתמ ןלבקה .תילעמה לש תיפוס הריסמ      
,םיקלח יאלמ וידיב היהי תורישה תפוקת לכב      
דמעמב םינקתומ ויהש ולאל םיהזו םיירוקמ      
רשפאי הז יאלמ .ןקתמה לש תיפוסה הריסמה      
הנתמהב ךרוצ אלל ידיימ תולקת ןוקית      
תא ףילחי ןלבקה .ןרציהמ הקפסאו הנמזהל      
.שרדנכ םישדח םיקלחב םימוגפה םיקלחה      
      
תולקת ןוקית ךרוצל ,תואירקל הנעי ןלבקה      
42 ךשמב םידוכל ץוליח וא/ו ,םוריח ירקמב      
םינוקיתה .םיגחו תותבש ללוכ ,הממיב תועש      
רדגומכ ןמז קרפ ךות ,ןלבקה ידי-לע ועצובי      
.דחוימה טרפמב      
      
אלמ תוריש יפיעסב רומאה לכ יכ תאזב קהבומ      
,הלוכ הדובעהו תילעמה ריחממ קלח םניה      
תוריש ןתמ ןיגב השירד לכ הייהת אל ןלבקל      
םינקתה ןוכמ רושיא תאצמה תוברל .אלמ      
.הזמ שרדנה לוכו תילעמה תלעפהל      
      
תריסמ םוימ הלח אלמה תורישה תפוקת      
לש תיפוס הריסמ וא/ו ןקתמה לש תיפוס      
םיינשה ןיבמ רחואמה הנבמה      
      
תורישה יפיעסב רומאה לכ יכ תאזב רהבומ      
רשא םיקלח תפלחה וא/ו לופיט ללוכ וניא      
םאתהב ןקתמה תלעפה יאמ האצותכ ומרגנ      
תויחנהו תילעמה קפס תויחנה ,ןרצי תוארוהל      
וא ,ןודזב קזנ תמירגמ האצותכ ןכו ,ןקתמ קית      
עוריא ,המדא תדיערמ האצותכ ןקתמב העיגפ      
ידי לע ומרגנש םיקזנמ האצותכ וא/ו ינוחטיב      
.םירחא      
      
, ג"ק LRM, 036 , תימרונאפ םיעסונ תילעמ     17.01.0030
הבכרה ללוכ תונחת  2 ,ש/'מ 0.1 ,םיעסונ 8      
ללוכ ריחמה .םינקת ןוכמ רושיא תלבקו      
תמסוחמ תיתבכיש וד תיכוכזמ תילעמ ריפ      

270,000.00 270,000.00     1.00 'פמוק .מ"מ 6+6  
      
םיפוטע/םיינוציח ם"בלפ יפוקשמ רובע תפסות     17.01.0050
םוכיסל אל 5,000.00     2.00 מ"מ 0.2 ם"בלפ חפמ 'חי   
      
      
      
      
      

270,000.00 10.71.50 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../190 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     190 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
270,000.00 מהעברה      

      
      
ןמז לכל תילעמל םוגיפ תיינב רובע םולשת     17.01.0070
ןלבקמ לבכתתש תינכותל םאתהב ( הבכרהה      
לש העיבצ / הנבלה עוציב ללוכ ) תוילעמה      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק . תילעמה ריפ תוריק  
273,000.00 תילעמ 10.71 כ"הס  
273,000.00 תילעמ 71 כ"הס  

      
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
,םוטא מ"ס 03 בחור תודימב ןוולגמ חפ שגמ     22.01.0060
003 דע תונתשמ ךרוא תודימב 55.0 יבוע ןבל      

  8,100.00   180.00    45.00 מ"ס ר"מ   
      
A ןופוקא גוסמ בתות תרקת תכרעמ"     22.01.0080
    ARBMOS הליכמ , 2 רוד ,הידבש תרצות  
006/006 תודימב םירזחוממ םירמוח %001      
,מ"מ 51  םיחיראה יבוע .מ"מ 0021/006 וא      
    59.0 =wגוסמ םיינשמו םיישאר םיאשנמ  
    42T TCENNOC עבצב תנוולוגמ הדלפמ  
רמצ דב םיחיראה ינפ ,קרב %12 טמ רוחש      
ךומנ רוא רזחה ילעב רוחשעבצב תיכוכז      

 12,100.00   110.00   110.00 "רתויב ר"מ   
      
GNILIEC םגדמ בתות תרקת תכרעמ"     22.01.0090
    RAENIL 13U תרצות -  
    CITEMREHDARG 13 תולמל ,דרפסU  
בחור מ"מ 33 הבוגב ההובג תוכיאב םוינימולא      
,רוריח אלל  מ"מ 91 לש העיספבו מ"מ 13      
תריחב יפללאר וא ץע הרוטסקט עבצ רמגב      
יבוע ,רטסאילופ סיסב לע הכל רמגב ,ןנכתמה      

 34,100.00   310.00   110.00 "אשנמ תללוכ תכרעמה ,ןורקימ 22 02 עבצ ר"מ   
 54,300.00 תויטסוקא תורקת 10.22 כ"הס  

      
ם י ש ע ו ת מ  ם י א ת  70.22 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב L.P.H היושע( םיתורשל את תדיחי     22.07.0025
-  תלדו תיזח ,קמוע תציחממ תבכרומ )מ"מ21      
061 דע קמוע ,מ"ס 001-08 בחור : תודימב      
.ההבגה מ"ס 51 ללוכ מ"ס 002 הבוג ,מ"ס      
תועבצא ןגמ,ןוגיע ירזיבא ,לוזרפ ,טוליש ללוכ      
םלשומ לכה ,הנקתהו רוביח , הבוח יונב      
לש "yarG/kcalB enigamI" תרדיס תמגודכ      

 16,800.00 2,100.00     8.00 'פמוק 50  -נ יפל .ע"ש וא לנמ תרבח  
 16,800.00 םישעותמ םיאת 70.22 כ"הס  
 71,100.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס  

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 

קובץ: 200   .../191 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     191 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
. ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ה ח י ד ק ב  ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
.ה ש ב י       
      
סנולכ א"מל םניה ןלהלש תואסנולכה יריחמ      
תולע( ןויזה תסנכה ,סנולכה חודיק תוברל      
יוניפ ,ןוילע ןגמ רוניצ ,)דרפנב תדדמנ ןויזה      
.ותקיציו ןוטבה תולע,חודיקהמ הריפח יפדוע      
      
חודיק 03-ב ןוטב לייפורקימ תואסנולכ     23.01.0010
'מ 21 דע קמועבו מ"ס 54 רטוק הקיציו      

 43,200.00   360.00   120.00 הריפח יפדוע יוניפו ןויזה תסנכה תוברל רטמ   
 43,200.00 .השבי החידקב ןוטב תואסנולכ 10.32 כ"הס  
 43,200.00 . תואסנולכ 32 כ"הס  

      
ן י נ ב ב  ב כ ר ו מ  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  03 ק ר פ       
      
ה נ י י ג י ה  י ר ז י ב א  10.03 ק ר פ  ת ת       
      
ט"קמ יטמוטוא 2-6RSA ילמשח םיידי שביימ     30.01.0030

    280.00   140.00     2.00 ל.נ.מ 'בח לש 8301 'חי   
      
לש  8204 ט"קמ תיכנא ,ילזונ ןובסל הינובס     30.01.0040

    720.00    90.00     8.00 ע"ש וא לנמ 'בח 'חי   
      
לש 6503 ט"קמ ,הסכמ + טלאוט ריינ ןקתמ     30.01.0070

    640.00    80.00     8.00 ע"ש וא לנמ 'בח 'חי   
      
,ריקה לע יולת ,הסכמ + ןטק ינבלמ ןותפשא     30.01.0080

    800.00   100.00     8.00 ע"ש וא לנמ 'בח לש 3506 ט"קמ 'חי   
      
06/04 תודימב 1 סקפסרפ רמוחמ הארמ     30.01.0110

    360.00    60.00     6.00 ע"ש וא לנמ 'בח לש 3038  ט"קמ מ"ס 'חי   
      
ט"קמ ריקה לע היולת יוסיכ + הלסאל תשרבמ      30.01.0120

    800.00   100.00     8.00 ע"ש וא לנמ 'בח לש 1148  'חי   
  3,600.00 הנייגיה ירזיבא 10.03 כ"הס  
  3,600.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
ןקת תלעב תובותכ 183 דע תיתבותכ תזכר     34.01.0010
    LU 0007 תמגודכ ילארשי ןקת ות םעו-RDA  
םע,קורי ןקת ות תלעב רייפלט 'בח תרצותמ      
תורשפאו םיוות 04 דע תירבעב הגוצת      
תבותכ יפל ןשעה תמר לע ח"וד תאצוהל      

  8,900.00 8,900.00     1.00 .יאלגה 'חי   
  8,900.00 10.43.50 קרפ תתב הרבעהל

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../192 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     192 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  8,900.00 מהעברה      

      
      
ןקת ות לעב יתבותכ ירטקלא וטופ ןשע יאלג     34.01.0040
'בח תרצותמ A084-OFT תמגודכ קורי      

  4,500.00   180.00    25.00 סיסב ללוכ רייפלט 'חי   
      

    660.00   110.00     6.00 יאלגל ליבקמב ןומיס תרונ 'חי  34.01.0070
      
תבותכ ללוכ יוליגל םודא יתבותכ ץופינ ןצחל     34.01.0080
תרצותמ RSA008-BPT תמגודכ תילרגטניא      

    384.00   192.00     2.00 רייפלט 'בח 'חי   
      
תמגודכ דרפנ ץורע לעב ימינפ ץנצנ-רפוצ     34.01.0090

    360.00   120.00     3.00 רייפלט 'בח י"ע קושמה S412-SFT 'חי   
      
LU ןקת לעב םימ ןגומ ינוציח ץנצנ-רפוצ     34.01.0100

    720.00   360.00     2.00 רייפלט 'בח י"ע קושמה SFT-423 תמגודכ 'חי   
      
ינשל תיתרפס הגוצת לעב יטמוטוא ןגייח     34.01.0110
תרקב לעב שא יבכמ תושירד יפ לע םיעוריא      
'בח תרצותמ i005-MDT תמגודכ ןופלט וק      

    350.00   350.00     1.00 רייפלט 'חי   
      
ןוכמ יקדוב י"ע שאה יוליג ןקתמ תקידב     34.01.0120
לע םנקתל שי םייוקיל שיו הדימבו ,םינקתה      
לש הניקת הלעפהל דע ןלבקה ןובשח      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק הקידבה ימד םולשת ללוכ ,תכרעמה  
      
תרצות BT-07 תמגודכ HA7 V21 תוללוס     34.01.0130
תרדסמ תיתבותכ תזכרל רוביח רובע רייפלט      

     99.00    99.00     1.00 0007-ה 'חי   
      
תמגודכ A4 קפסמה דווזמ יתבותכ חוכ קפס     34.01.0140

  1,193.00 1,193.00     1.00 TPS-74A 'חי   
 19,666.00 ןשעו שא יוליג תוכרעמ 10.43 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ  ת ו כ ר ע מ  20.43 ק ר פ  ת ת       
      
למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     34.02.0010
MF-002 זג לכימ :תללוכה ק"מ 3 דע חפנב      
םיאלג גוז ,ע"ש וא APFN-1002 רשואמ      
יריחנ ,ןומיס תורונ 2 ,)הבלצהב םירבוחמ(      

  5,500.00 5,500.00     1.00 טווחו לכימהו םיריחנה ןיב תרנצ ,הזתה 'חי   
      

    500.00   500.00     1.00 יוביכ תזכרל יטמוטוא יוביכ תלעפה סיטרכ 'חי  34.02.0030
      
יוביכל הכישמ םע בוהצ ןשע/שא יוליג ןצחל     34.02.0040
ע"וש וא רייפלט תרצות Y01-BPT םגד זגב      

    300.00   300.00     1.00 רשואמ 'חי   
      
      

  6,300.00 20.43.50 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../193 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     193 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,300.00 מהעברה      

      
      
חולב יטמוטואה יוביכה תכרעמ תקידב     34.02.0050
ידי לע APFN 1002 -ל םאתהב למשחה      
ימד םולשת ללוכ ,םינקתה ןוכמ יקדוב      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק הקידבה  
  6,800.00 שא יוביכ תוכרעמ 20.43 כ"הס  

      
ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  30.43 ק ר פ  ת ת       
      
הזירכל ןצחל תללוכה קחורמ ןופורקמ תדמע     34.03.0010
ןאוביי MR-EVFT תמגודכ שימג לבכו      

  1,620.00 1,620.00     1.00 .רייפלט 'חי   
      
,ןגומ ןוראב ריקה לע הייולת הלעפה תדמע     34.03.0020
שימג לבכ תללוכה תיללכ הזירכל ןצחל םע      

  1,495.00 1,495.00     1.00 .רייפלט ןאוביי MR-XVFT תמגודכ לחשומ 'חי   
      
הדלפמ היושעה W006 הזירכ תכרעמ     34.03.0030
תעשב הקיזומ תבלשמו הקבאב הפוצמ      
םוריח תעשב תוטלקומ תועדוה 8 דעו הרגיש      
NE-45 ןקת תלעבו TTP ןופורקמ תללוכה      

 13,000.00 13,000.00     1.00 רייפלט י"ע קוושמה EVFT-006 תמגודכ 'חי   
      
הזירכל ןצחל תללוכה קחורמ ןופורקמ תדמע     34.03.0040
ןאוביי MR-EVFT תמגודכ שימג לבכו      

  1,620.00 1,620.00     1.00 .רייפלט 'חי   
      
תמגודכ וק תרקב םע ינחלוש ןופורקמ תדמע     34.03.0050

  1,200.00 1,200.00     1.00 .רייפלט 'בח י"ע קוושמה MD-EVFT 'חי   
      
םגד תמגודכ W02 6'' רוטק'זורפ לוקמר     34.03.0060
    6213-SLT רייפלט תרבח ידי לע קוושמה,  

  3,920.00   280.00    14.00 .טלפמוק 'חי   
      
, W04-5 תיבחרמ הנקתהל ,רפוש לוקמר     34.03.0100
ידי לע קוושמ 1001T-SLT םגד תמגודכ      

    280.00   280.00     1.00 .טלפמוק ,רייפלט 'חי   
      
חיטה לע הנקתהל ץנצנ םע בלושמ 5" לוקמר     34.03.0110
ידי לע קוושמ 05E-SFT םגד תמגודכ      

  1,280.00   640.00     2.00 .טלפמוק ,רייפלט 'חי   
      
W003 קפסה לעב ילטיגיד קפסה רבגמ     34.03.0120
זראמה( זראמ ךותב הנקתהל םאתומ תוחפל      

 13,000.00 13,000.00     1.00 )רבגמה ריחמב לולכ 'חי   
 37,415.00 הזירכ תכרעמ 30.43 כ"הס  

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../194 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     194 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ש ע  ל ו ה י נ  ת כ ר ע מ  40.43 ק ר פ  ת ת       
      
תולעפה 61 דע ןשעב הטילשו לוהינ לנפ     34.04.0001
01 הרודהמ LKUU ןקת יפ לע רשואמה      
י"ע רצוימה CST-0007 תמגודכ תוחפל      
הטילש לש םיטנמלא רובע .רייפלט תרבח      
ריווא יוציפל תותלד ,םיחופמ ,םירפמד :ןשעב      
לנפה .טלשנ טנמלא לכו ריווא יוציפל תונולחו      
תמגודכ שא יוליג תזכר םע בלושמב לעפי      
    0007-RDA תא תאשונה רייפלט תרצותמ  
הקידב תרשפאמו ,45NE,LU םינקתה      
ןקת תושירד י"פע תינבומ תיטמוטוא תיעובש      

 13,400.00 13,400.00     1.00 'פמוק .NFPA-92  
 13,400.00 ןשע לוהינ תכרעמ 40.43 כ"הס  
 77,281.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,605,349.00 חפס ירדחו תואובמ כ"הס
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קובץ: 200   .../195 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     195 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו ל י מ ו  ה ר י פ ח  ,ח ט ש  ת ר ש כ ה  10 ק ר פ       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
רפעה יוניפו מ"ס 02 קמועל חטשה ףושיח     01.01.0030

  3,000.00     3.00 1,000.00 .השרומ רתאל ר"מ   
  3,000.00 הנכה תודובע 10.10 כ"הס  

      
ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
םהיגוסל הביצחה וא/ו הריפחה יריחמ לכ      
םוקמל רופחה רמוחה יפדוע קוליס םיללוכ      
תופסונה תודובעה לכ ןכ ומכ.רשואמ ךפש      
תרזחה  תולודג םינבא תסירג ןוגכ תושורדה      
לש תובכשב שרדיש םוקמ לכב יולימל רמוחה      
תוריק ירוחאמו דוסי תורוק ןיב מ"ס 02      
קודיה, ןיינבה רתאב םוקמ לכב וא תורצחבו      
תוביטר 89% לש תופיפצב      
י"ע עצובתו עלסב איה הביצחה.תילמטפוא      
דחוימב רחא ינכימ ילכ לכ וא םירוסרפמוק      
.'דכו תורדג םינבמ י"ע      
      
ליגר קודיה )ראשה ןיב( םיללוכ הריפחה יריחמ      
רמוחה תרבעה ,)הריפח תיעקרק( תיתש לש      
קודיה תוברל , רתאה חטשב  יולימל םיאתמה      
רוזיפ ללוכ ריחמה .מ"ס 02 לש תובכשב ליגר      
םג( םינוש םיעקרק תת םינבמ ביבס יולימה      
)הריפחה תודובע בלשל דומצב אל עצובמ םא      
יולימל ולספנש הריפחה יפדוע לכ קוליס וא/ו      
,רתאל וא תויושרה י"ע רשואמ ךפש םוקמל      
תנחתל וא הנמטהל( מ"ק 51 דע לש קחרמל      
תארוה יפל )רתאל רתויב הבורקה רבעמ      
.חקפמה      
      
וא/ו ןג ןבא וא/ו תבלתשמ ינבא קוריפו הסירה      
ומלושי אלו תיללכ הריפחכ ובשחי הפש ןבא      
דרפנב      
      
עוציבה רחאל תויבצמ תוינכות תשגה      
יפוסה בצמה תא הארת תינכתה      
םימ, למשח יווק םינבמ, היפרגופוט,םייקה      
תודובע לכ.וכו תורדג,בויב תורובו תוחושו      
תינכת תשגה םע ךמסומ דדומ י"ע הדידמה      
.ךמסומה דדומה י"ע תילנגרוא      
      
םיציעה יוניפו שרגמה ךותב םיציע תריקע      
ףושיח ןכ ומכ.הריפחה ריחמב ללכי רתאהמ      
.הריפחה ריחמב ללכי הייחמצ תרסהו חטשה      
      
      
      

20.10.60 קרפ תתב הרבעהל          
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../196 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     196 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיקמועל חטשב  תיללכ הביצח וא/ו הריפח     01.02.0030
םיכתחהו םיסלפמל םאתהב םיננכותמה      

  9,300.00    31.00   300.00 .חותיפהו הנבמב תוינכותב ק"מ   
      
אבומ ) הביצחמ( גרדומ ירלונרג רמוחב יולימ     01.02.0040
קודיהו רוזיפ תוברל עקרק ץעוי תויחנה יפל      
ץעוי תויחנה יפ לע תשרדנה המרל רקובמ      

 37,500.00    75.00   500.00 .עקרקה ק"מ   
 46,800.00 הביצח וא/ו הריפח 20.10 כ"הס  
 49,800.00 יולימו הריפח ,חטש תרשכה 10 כ"הס  

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
.ם י ע צ מ ו  ת ו ד ו ס י  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
םירמוחה לכ ללוכ תויומכה תמישרב ריחמה      
תמלשהל םישורדה הבכרההו תודובעהו      
רקלק,םילכ ץעב שומיש:ןוגכ,הדובעה      
תנגהל קיטסלפ םינבלוגמ םיטוח,םירפתל      
םיסונוק קיטסלפ ישלושמ ןכבו,יולג ןוטב      
טרפמל םאתהב םימ יפאו םיעקשהו תוניפב      
רשא רמוח לכו תינכותה,דחוימה יללכה      
יפל תמלשומו תרמגומ הדובע עוציבל שרדיי      
קלח הווהמ סוסיבה ח"וד, יללכה טרפמה      
.זרכמהמ דרפנ יתלב      
      
תינכות תשגה ללוכ תואסנולכה עוציב ריחמ      
י"ע תינוס הקידבו ךמסומ דדומ י"ע  דמ זא      
. עוציבה רחאל תרשואמ הדבעמ      
      
יפל 04-בו 03-ב ןוטב גוסמ ויהי םינוטיבה לכ      
תגרדו 5" העיקש, תוינכותב תושירדה      
4-2 הפישח      
      
ךותיח שדח גוס )רקלק( דיבילופ יזגרא יעצמ     02.01.0050
דוסי תורוקל תחתמ מ"ס -02- יבוע ןיכס      

  6,500.00    26.00   250.00 .תינכות פ"ע תורוקה בחור יפל הנוש בחורב רטמ   
      
ךותיח שדח גוס )רקלק(  דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0060

 19,250.00    55.00   350.00 .םיפצרמל תחתמ מ"ס -02- הבוגב ןיכס ר"מ   
      
תחתמ מ"מ 3 יבוע ןלתאילופ תועירי עצמ     02.01.0070

  2,800.00     8.00   350.00 םיפצרמל ר"מ   
      
תודימב 03-ב ןוטבמ תואסנולכ  ישאר     02.01.0080

  7,700.00 1,100.00     7.00 .  תינכות יפל םינוש םיכתחו ק"מ   
      
      

 36,250.00 10.20.60 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../197 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     197 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 36,250.00 מהעברה      

      
      
יפל םינוש םיכתחב 03-ב ןוטבמ דוסי ידומע     02.01.0090
ןוטרק תינבת ךותב לוגע ךתח ללוכ תינכות      

  2,600.00 1,300.00     2.00 .ריחמ  תפסות אלל ק"מ   
      
עצמ לע תוקוצי -03- -ב ןוטב דוסי תורוק     02.01.0100

 34,500.00 1,150.00    30.00 מ"ס 02-04- בחור דיבילופ יזגרא ק"מ   
 73,350.00 .םיעצמו תודוסי 10.20 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר י מ  20.20 ק ר פ  ת ת       
      
- עצמ ג"ע תוקוצי 03-ב ןוטבמ תויולת תופצר     02.02.0010

 80,080.00   182.00   440.00 .מ"ס  02  יבוע ר"מ   
 80,080.00 תופצרו םיפצרימ 20.20 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  30.20 ק ר פ  ת ת       
      
םושרה ךתחה יפל ובשוחי םידומעה תודימ      
ללוכ ריחמה, היצקורטסנוקה תינכותב      
ןוטב תוקיצי תמלשהו לוגע ךתחב םידומע      
)רשק ינניש(תוברטשל      
      

 13,200.00 1,320.00    10.00 מ"ס -02- יבוע  -03  -ב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0010
      

 31,250.00 1,250.00    25.00 . מ"ס 03 ו 52 יבועב ךא ל"נכ ק"מ  02.03.0020
      

 13,800.00 1,150.00    12.00 . מ"ס 04 ו 05 יבועב ךא ל"נכ ק"מ  02.03.0030
      
היינב תוריקב םיקוצי -03-ב ןוטב םידומע     02.03.0060

 14,000.00 1,400.00    10.00 .  תינכות יפל ריק יבועו םיכתחב ק"מ   
      
םיכתחב   -03-  -ב ןוטב םילדב םידומע     02.03.0070
םיעפושמ םידומע ללוכ, תינכות יפל םינוש      

  7,500.00 1,500.00     5.00 . לוגע ךתחב ק"מ   
 79,750.00 םידומעו תוריק 30.20 כ"הס  

      
ם י ק ע מ ו  ת ו ר ו ג ח  ת ו ר ו ק  40.20 ק ר פ  ת ת       
      
תורקת םע תוקוצי תודרוי  -03-ב ןוטב תורוק     02.04.0020

 28,000.00 1,400.00    20.00 .מ"ס -02- בחור  היינב תוריק לע תוגג וא ק"מ   
      
םיכתחב 03-ב ןוטב תוקעמו  תונוילע תורוק     02.04.0030
םיחתפו תוערגמ ללוכ,תינכותה יפל םינוש      
לכה, םימ ףאל ןשו תוטילב, תונוש תודימב      

  2,700.00 1,350.00     2.00 .  תינכותב םיעתח יפל ק"מ   
      
וא תוריק לע תוקוצי 03-ב ןוטב תורוגח     02.04.0040

  1,500.00 1,500.00     1.00 . מ"ס 01 בחורב תוציחמ ק"מ   
      

 32,200.00 40.20.60 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../198 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     198 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 32,200.00 מהעברה      

      
      
שארב הקוצי הרוגח ללוכ, מ"ס 02 בחור ל"נכ     02.04.0050

  5,800.00 1,450.00     4.00 . ןוטב יקולב לעמ הקעמ ק"מ   
      
ללוכ ריחמה תינכת יפל  -03 -ב ןוטב יקעמ     02.04.0060
תודימו םיכתחב םיחתפו תוערגמ תוטילב      

 14,000.00 1,400.00    10.00 .תוינכותה יפל לכה תונוש ק"מ   
 52,000.00 םיקעמו תורוגח תורוק 40.20 כ"הס  

      
ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  50.20 ק ר פ  ת ת       
      

110,200.00   290.00   380.00 מ"ס 52 יבוע -03 -ב ןוטב תורקת ר"מ  02.05.0010
      

 25,800.00   430.00    60.00 . מ"ממל מ"ס 04 יבוע ל"נכ ר"מ  02.05.0030
136,000.00 תוגגו תורקת 50.20 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י  60.20 ק ר פ  ת ת       
      
-03- ב- ןוטב )םילוסרטניא( םייניב תרקת     02.06.0010

  1,050.00   210.00     5.00 מ"ס -01- יבוע ר"מ   
      
03-ב ןוטבמ תויכנאו תויקפוא תובארטש     02.06.0060
תוקיצי ללוכ, תוריק ןיב רוביחלו קוזיחל      
תמלשהו הסינכ תותלדל ביבסמ המלשה      

  3,000.00 1,500.00     2.00 . תולכרדא תינכות יפל תורוצ ק"מ   
      
,)"לק ןוטב"( ףצקומ ןוטבמ תוגג יעופיש     02.06.0070

 25,440.00   530.00    48.00 ס"פגמ 4 קזוח ק"מ/ג"ק 0021 יבחרמ לקשמב ק"מ   
      
טיטמ  מ"ס 6x6 תודימב תושלושמ תוקלור     02.06.0080

  2,850.00    19.00   150.00 )דרפנב דדמנ הקלורה םוטיא( 3:1 טנמצ רטמ   
 32,340.00 תונושו םייניב תוקיצי 60.20 כ"הס  

      
ן ו י ז  ת ד ל פ  70.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןויזל םינוש םירטוקב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.07.0020

 91,800.00 5,400.00    17.00 ןוטב ןוט   
      
ןויזל שורמ תונכומ תוכתורמ הדלפ תותשר     02.07.0030

 27,500.00 5,500.00     5.00 םינוש םירטוקב ןוטב ןוט   
      

 48,800.00 6,100.00     8.00 םירטקה לכב ,תואסנולכל ןויז בולכ ןוט  02.07.0040
168,100.00 ןויז תדלפ 70.20 כ"הס  
621,620.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../199 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     199 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ם י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
לופיט ללוכ ץוח תוריק תינבב תודובעה ריחמ      
סקידא רקלק תוחולב יופיצ י"ע רוק ירשגב      
      
מ"ס 22 יבועב ,םירוח 8 סימופ יקולב תוריק     04.01.0010
דודיב ,ס"פגמ 5 קזוח ,)מ"ס 05/02/22(      

 52,500.00   210.00   250.00 r=0.90 ר"מ   
      
םע מ"ס 2 יבועב ףצקומ ןרטסילופ תוחול     04.01.0020
יופיצ ( רוק ירשגל םידדצה ינשמ סקידא חיט      

  3,500.00    35.00   100.00 . )םיינוציחה ןוטבה תוריק לכ ר"מ   
      
02 יבוע םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ תינב     04.01.0030

 45,000.00   180.00   250.00 . מ"ס ר"מ   
      
םירוח 3 םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ ל"נכ     04.01.0040

 14,000.00   140.00   100.00 מ"ס 01 יבוע ר"מ   
115,000.00 םיקולבב הינב 10.40 כ"הס  
115,000.00 הינב תודובע 40 כ"הס  

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.50 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      

תורעה 00.50 כ"הס            
      
ת ו ג ג  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
תועירי  לש  תובכש  יתשב תוגג םוטיא     05.01.0020
רמילופב תורפושמ  ,גגל  תומחלומ  תוינמוטיב      
    S.B.S, רמיירפ תוברל ,מ"מ 5 תועיריה יבוע  
תועיריה .ר"מ/'רג 003  לש תומכב ינמוטיב      

 42,000.00   120.00   350.00 M  גוס 3 קלח 0341 י"תל ומיאתי ר"מ   
      
"םוטיא תועוצר" תמחלה י"ע תוקלור םוטיא     05.01.0040
לש תובכש  2-מ תויושע ,מ"ס 03 בחורב      
S.B.S רמילופב תורפושמ תוינמוטיב תועירי      

  5,510.00    38.00   145.00 מ"מ 5 העיריה יבוע רטמ   
      
      

 47,510.00 10.50.60 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../200 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     200 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 47,510.00 מהעברה      

      
      
תוחול י"ע םוטיאל  תחתמ ימרט דודיב     05.01.0050

  6,300.00    18.00   350.00 מ"ס 3 יבועב  P-03 ףצקומ ןרטסילופ ר"מ   
      
תוקעמה לע תוינמוטיב יופיח תועוצר עוביק     05.01.0055
יולימ תוברל םוינימולא ליפורפ תועצמאב      
רמוח  י"ע  הקעמהו ליפורפה ןיבש חוורמה      

  3,770.00    26.00   145.00 ירמוטסלא המיטא רטמ   
      
וא רמלד גוסמ זוקינ ירזיבא תנקתהו הקפסא     05.01.0095
יטרפ פ"ע ,תינמוטיב העירי ילוש ללוכה ע"ש      

  1,644.00   411.00     4.00 .םוטיא 'חי   
 59,224.00 תוגג םוטיא 10.50 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
םייופיצב םיבוטר םירדח תופצר םוטיא      05.02.0020
גוסמ םייביכר דח םיירמוטסלא םיינמוטיב      
    "TINROB" 5.1 לש תללוכ תומכב ,ע"ש וא  

  3,900.00    65.00    60.00 רמיירפ תוברל ,ר"מ/ג"ק ר"מ   
  3,900.00 תופצר םוטיא 20.50 כ"הס  

      
ת ו ר י ק  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       
      
בחורב ץוח תוריקל תחתמ תוביטר ץצוח ךבדנ     05.03.0005

  1,400.00    14.00   100.00 טוקנילפ תוחירמ 3  תוברל  ,מ"ס  02 רטמ   
  1,400.00 תוריק םוטיא 30.50 כ"הס  
 64,524.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ץ ע  ת ו ת ל ד  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב תיפנכ דח ץעמ םיתוריש יאתל תלד     06.01.0010
% יולימ םע הליגר החיתפ מ"ס 012/001 לש      
,םידדצ 4 ינשוג ץע טנק םע דרובסקלפ 001      
רהוצ ללוכ םידדצה ינשמ הקיימרופ הפוצמ      
,ינשוג ץע תרגסמב 3+830+3 ןוחטב תיכוכז      
יבועב ףפוכמ חפ ףוקשמ הטסרוינמ הנגה ספ      
תמישרב 10-נ טירפ יפל לכה ,מ"מ 5.1      

  9,600.00 3,200.00     3.00 .תורגנה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

  9,600.00 10.60.60 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../201 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     201 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  9,600.00 מהעברה      

      
      
לש תודימב תיפנכ דח ץעמ התיכל הסינכ תלד     06.01.0020
001 % יולימ םע הליגר החיתפ מ"ס 012/001      
הפוצמ ,םידדצ 4 ינשוג ץע טנק םע דרובסקלפ      
תיכוכז רהוצ ללוכ םידדצה ינשמ הקיימרופ      
הנגה ספ ,ינשוג ץע תרגסמב 3+830+3 ןוחטב      
,מ"מ 5.1 יבועב ףפוכמ חפ ףוקשמ הטסרוינמ      

  9,600.00 3,200.00     3.00 .תורגנה תמישרב 50-נ טירפ יפל לכה 'חי   
      
לש תודימב תיפנכ דח ץעמ םיכנ יתוריש תלד     06.01.0030
001 % יולימ םע הליגר החיתפ מ"ס 012/001      
הפוצמ ,םידדצ 4 ינשוג ץע טנק םע דרובסקלפ      
הפפר סירת ללוכ םידדצה ינשמ הקיימרופ      
תרגסמב  מ"ס 04/06 תודימב םוינימולא/ץע      
חפ ףוקשמ הטסרוינמ הנגה ספ ,ינשוג ץע      
20 -נ טירפ יפל לכה ,מ"מ 5.1 יבועב ףפוכמ      

  3,300.00 3,300.00     1.00 .תורגנה תמישרב 'חי   
 22,500.00 ץע תותלד 10.60 כ"הס  

      
ט ו ה י ר ו  ת ו נ ו ר א  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל מ"מ 001/32 קוב ץעמ םידגב הלתמ     06.02.0010
הקל ץייב רמג  דלח לא  ,תכתמ ילתמ      

  1,620.00   180.00     9.00 תורגנ תמישרב 70 -נ.הפוקש רטמ   
      
051/32 תודימב קוב ץעמ תוריקל הנגה ספ     06.02.0020

 12,800.00   160.00    80.00 .הפוקש הקל םיעובצ  מ"מ רטמ   
      
'ץיוודנס יושע ןותחת חבטמ ןורא תדיחי     06.02.0030
יופיצו םינפ יופיצ ,מ"ס 09/06/051 תודימב      
.ץיוודנס ןותחת לקוס ,F.P הקימרופ ץוח      
החיתפ תותלד 2 ,תוריגמ 8 :ללוכ ןוראה      
לוכה, םיפדמ 3 ,תונפד 2 ,תוציחמ 4 ,הליגר      

  9,300.00 3,100.00     3.00 .90-נ טרפל םאתהב 'חי   
      
םע תועדומ חול לש הנקתהו הקפסא     06.02.0040
םוינימולא תרגסמ םע הציענל דבל חיטש      
תמישרב 60 -נ יפל. מ"ס 021x08 תודימ      

    780.00   260.00     3.00 םוינימולא 'חי   
      
יושע מ"ס 07/081 תודימב הציחר רויכל דמעמ     06.02.0050
חטשמו עובצ ןוולוגמ הדלפ יליפורפ תורגסממ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 לכירדאה תריחבל ןווג ,גנימרופספ ןוילע 'חי   
      
יושע מ"ס 09/45/501 תודימב םילופיט ןחלוש     06.02.0060
ףדמ םע גנימרופספ ןוילע חטשמ ץיודנס ץע      

  2,200.00 2,200.00     1.00 תותלד יתש יעצמא 'חי   
 28,500.00 טוהירו תונורא 20.60 כ"הס  

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 

קובץ: 200   .../202 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     202 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ז ח א מ  ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  30.60 ק ר פ  ת ת       
ת ו ק ע מ ו       
      
רטוקב הטסורינמ יושע םמורתמ יטפילא זחאמ     06.03.0020
לכה ,ע"וש וא קינייגיה תרבח תרצות 52.1"      
תמישרב 80-מ טרפ. תורגסמה תמישר יפל      

    450.00   450.00     1.00 תורגסמ 'חי   
      
רטוקב הטסורינמ יושע L תרוצב די זחאמ     06.03.0030
לכה ,ע"וש וא קינייגיה תרבח תרצות 52.1"      

    350.00   350.00     1.00 01-מ טרפ.תורגסמה תמישר יפל 'חי   
      
לגר ךרדממ מ"ס 011 הבוגב הדלפמ הקעמ     06.03.0040
וא ילרוא תרצות 1006 םגד עפושמ וא/ו יקפוא      
מ"ס 8 לש םיחוורמב הקולח םע , ע"ש      
עובצ םח ץבאב ןוולוגמ םוי תונועמל םיאתמ      
טרפ יפל לכה,לכירדאה תריחבבל ןווג ,רונת      
םוכיסל אל   380.00    25.00 90-מ רטמ   
      
תונוש תודימב םייפנכ יתש השינ ךותב ןורא     06.03.0060
לפ" תרצות מ"מ 5.1 יבועב ןוולוגמ חפ יושע      
לכ ללוכ ,עוקש יציפק רגס םע ע"וש וא "זר      
לכירדאה תריחבל ןווג ,רונתב עובצ םירזיבאה      
יוביכ דויצ - שא יוביכ ןוראכ ש משמ ןוראה(      
תורגסמה תמישר יפל לכה )דרפנב דדמנ שא      

  3,835.00   590.00     6.50 90-מ סופיט ר"מ   
      
מ"ס012/001 תודימב תיפנכ דח תלדלפ תלד     06.03.0080
לוכהלכירדאה תריחבל ןווג רונת עבצ תוברל       

 19,200.00 3,200.00     6.00 70-מ סופיט ,תורגסמה תמישר יפל 'חי   
 23,835.00 תוקעמו םיזחאמ הדלפ תותלד 30.60 כ"הס  
 74,835.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ק פ ס א  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
ש א  י ו ב י כ  ת ו ד מ ע ל       
      
ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     07.02.0030
,ריק לע ןקתומה ,)לכירדאה תריחב יפל( חפ      
2 ,ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב תוברל      
ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז      
םע ישומיש בר ,2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש      
רוניצ םע ןולגלג ,1" ירודכ זרב ,2" דמצמ      
וקל רוביח ,'מ 03 ךרואב 4/3" רטוק שימג      

  2,050.00 2,050.00     1.00 םלשומ ןקתומ ,יוהיזל "שא" טולישו םימה 'חי   
      

    320.00   320.00     1.00 .ג"ק 6 השבי הקבא הפטמ 'חי  07.02.0090
  2,370.00 שא יוביכ תודמעל םימ תקפסא תכרעמ 20.70 כ"הס  
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קובץ: 200   .../203 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     203 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י מ  ת ק פ ס א  ת כ ר ע מ  30.70 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ב       
      
הפיטע אלל 'ב גרד םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.03.0010
)םיעובצו( םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
,2" רטוק ,תוגרבהב םירבוחמ ,םייומס וא      

  1,350.00   135.00    10.00 םיחפס תוברל רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.03.0020
61 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

  1,625.00    65.00    25.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.03.0030
02 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

  6,000.00    75.00    80.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.03.0040
52 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

  5,950.00    85.00    70.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.03.0050
23 רטוק )G.M וא P.S( םוינימולא ןיערג םע      
םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

  1,900.00    95.00    20.00 םיחפס תוברל םייומס וא רטמ   
      
ילוורש םע םימח םימ תורוניצל דודיב     07.03.0070
תורוניצל 2/1" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו"      
הקבדה יטרס תוברל  םינוש םירטוקב      

  4,400.00    40.00   110.00 יס.יו.יפ-מ רטמ   
      
םייושע ,)הגרבהב( 2/1" רטוק םיירודכ םיזרב     07.03.0080

    910.00   130.00     7.00 דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב 'חי   
      
םייושע ,)הגרבהב( 4/3" רטוק םיירודכ םיזרב     07.03.0090

    310.00   155.00     2.00 דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב 'חי   
      
םייושע ,)הגרבהב( 1" רטוק םיירודכ םיזרב     07.03.0100

  1,350.00   225.00     6.00 דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב 'חי   
      
,)הגרבהב( 1 4/1" רטוק םיירודכ םיזרב     07.03.0105

    280.00   280.00     1.00 דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב םייושע 'חי   
      
םייושע ,)הגרבהב( 2" רטוק םיירודכ םיזרב     07.03.0110

    425.00   425.00     1.00 דרוקרה תוברל ,זילפ/הזנורב 'חי   
      
      
      
      
      

 24,500.00 30.70.60 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../204 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     204 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 24,500.00 מהעברה      

      
      
םימל םייטסלפ תורוניצל זילפמ םיקלחמ     07.03.0120
וא בלוצמ ןליתאילופמ םימחו םירק      
םלשומ ןקתומ ,םיקקפ תוברל ןליטובילופ      
םלושמה םיאתמ סלגרביפ זגרא ךותב      

    240.00   120.00     2.00 תואיצי 4 4/3," גירבת מ"מ 61 רטוק ,דרפנב 'חי   
      
הצובק( ע"ש וא "רסיק ןבא" לש ץרווק חטשמ     07.03.0150
2 יבועב 0403 1413, 1406, 1419, םגד )1      
טנק דוביע תוברל ,מ"ס 56 דע בחורבו מ"ס      
דוביע ,הנידע הזאפ םע חטשמה יבועב רשי      
מ"ס 06/04 תודימב יטרדנטס רויכל םיחתפ      

  4,050.00 1,350.00     3.00 )שישהמ זרב( "חרפ" זרבלו הנותחת הנקתהב רטמ   
      
הפוצמ תכתממ מ"ס 06 הזיחא תידי -שיגנ     07.03.0170
,םיכנ יתוריש את תלד ףנכ לע הנקתהל ,םורכ      

    240.00   240.00     1.00 3 קלח 8191 ילארשי ןקת יפל 'חי   
      
06/06 לדוגב ,עובק L תרוצב די זחאמ -שיגנ     07.03.0180
לקינ ,םורכ הפוצמ תכתממ ,מ"ס 57/57 דע      
ריקה לע הנקתהל םיכנ יתורישל קיטסלפוא      
,3 קלח 8191 ילארשי ןקת יפל ,הלסאה דיל      

    550.00   550.00     1.00 םלשומ ןקתומ 'חי   
      
הנקתהל םיכנ יתורשל םמורתמ די זחאמ -שיגנ     07.03.0190
הנבומ ריצ םע מ"ס 09-37 ךרואב ,ריקה לע      
הפוצמ/העובצ ,תכתממ היושע ,תוספתיה ןגומ      
ילארשי ןקת יפל ,המרה חוכ ןוטוינ 22 ,םורכ      

    780.00   780.00     1.00 3 קלח 8191 'חי   
      
ריקה לע הנקתהל םיכנ יתורישל ףדמ -שיג     07.03.0200
, מ"ס 51 בחורו מ"ס 03 ךרואב רויכל דומצ      
יפל תולגועמ תווצק םע "הפסרט" תוחול יושע      

    160.00   160.00     1.00 8191 י"ת 'חי   
 30,520.00 הנבמב םימ תקפסא תכרעמ 30.70 כ"הס  

      
ה נ ב מ ב  ת ו י ר ט י נ ס  ת ו ע ו ב ק  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה .1      
,הכימת תולוזנוק ללוכ תועובקה לש תומלשב      
ןיב חוורמ יולימו תוציחמ/ תוריקל םירוביח      
.תועובקה ןיבל תוציחמ/תוריקה      
      
.'א גוסמ ויהי סרחמ םיירטינסה םילכה לכ .2       
      
" םגד 'א גוס ןבל סרחמ תויולת םידלי תולסא     07.04.0005
ללוכ ,ע"ש וא "הסרח" תמגוד " סדיק ןור 583      
לוכ תוברל , בשומ תוברל  יומס החדה לכימ      

 13,800.00 2,300.00     6.00 .היולת הלסאל םיקוזיחה 'חי   
      

 13,800.00 40.70.60 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../205 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     205 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 13,800.00 מהעברה      

      
      
םגד 'א גוס ןבל סרחמ היולת םיכנ תלסא     07.04.0010
    )ATRIV( הבוגבו מ"ס 07 ךרואב ,ע"ש וא  
יומס החדה לכימ ללוכ מ"ס 84      
וא "הסרפ" םגד חישק הסכמו בשומ תוברל      

  2,950.00 2,950.00     1.00 'פמוק . םיקוזיחה לוכו ע"ש  
      
"הסרח" תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר רויכ     07.04.0015
2" יקספיל ןופיס םע ע"ש וא "06 ולסוא" םגד      
םירזיבאה לוכ םע םלשומ ןקתומ ע"ש וא      

  4,400.00   550.00     8.00 . םישורדה 'חי   
      
קבדומ 'א גוס ילבוא ןבל סרחמ הצחר רויכ     07.04.0020
"רפונ" םגד "הסרח" תמגוד חטשמל תחתמ      
ןקתומ ע"ש וא 2" יקספיל ןופיס םע ,ע"ש וא      

  2,200.00   550.00     4.00 . םישורדה םירזיבאה לוכ םע םלשומ 'חי   
      
'א גוס ןבל סרחמ םיכנל שיגנ הצחר רויכ     07.04.0025
ע"ש וא לגועמ "54 אפלא" םגד הסרח תמגוד      
ןופיס םע ,מ"ס )71/5.43/5.44( תודימב      
לוכ םע םלשומ ןקתומ ע"ש וא 2" יקספיל      

    650.00   650.00     1.00 . םישורדה םירזיבאה 'חי   
      
ט"קמ 2/1" רטוק ריקהמ מ"מ 001 ילד זרב     07.04.0030
תידי םע ע"ש וא "תמח" תמגוד702003      

    315.00   105.00     3.00 . םלשומ ןקתומ ,םורכ רומיג ,תינומעפ 'חי   
      
הרצק היפ םע הדימעב הצחר רויכל הללוס     07.04.0035
241003 ט"קמ "ורגלא" תרדסמ תבבותסמ      
תוידי ,םורכ רומיג ע"ש וא "תמח" תמגוד      
לינ יזרב תוברל םלשומ ןקתומ , תוינומעפ      

  7,800.00   650.00    12.00 . רזעה ירמוח לוכו 'חי   
      
תודימב 'א גוס ןבל סרחמ תעבורמ תינגא     07.04.0040

  3,030.00 1,010.00     3.00 . ע"ש וא "הסרח" תמגוד מ"ס 08/08 'חי   
      
שימג רוניצ ,ףלזמ םע היטבמאל ריק תללוס     07.04.0045
ט"קמ , "ורגלא" תרדסמ םורכ רומיג הלתמו      
ןקתומ , ע"ש וא "תמח" תמגוד 571003      

  2,400.00   800.00     3.00 . םלשומ 'חי   
      
הרצק היפ םע , הדימעב םיכנ רויכל הללוס     07.04.0050
תמגוד 144103 ט"קמ קפרמ תידיו העובק      
םלשומ ןקתומ , םורכ רומיג , ע"ש וא "תמח"      

    920.00   920.00     1.00 . רזעה ירמוח לוכו לינ יזרב תוברל 'חי   
      
      
      
      
      

 38,465.00 40.70.60 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../206 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     206 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 38,465.00 מהעברה      

      
      
"SMP" וא "TCM" גוסמ תירלודומ תכרעמ      07.04.0120
םוטיאל ע"ש וא "SMC" וא "TSM-KBJ" וא      
םיטלקמל הסינכב ןיחולד/םימ תרנצ רבעמ      
.ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמ ,םינגומ םיבחרמו      
לוגע חדקל םוטיא תכרעמ תללוכ תכרעמה      
םאתהב םימטא יולימו )4"( מ"מ 001 רטוקב      
ללוכ אל( םירדוחה תורוניצהו םילבכה רטוקל      

  1,260.00   630.00     2.00 )חדקה עוציב 'חי   
      
לזרבמ דמעמ ללוכ ד"ממל ינקת םימ לכימ     07.04.0130
רוניצ + יולימ זרב + רטיל 002 חפנ ןוולגמ      

  2,600.00 1,300.00     2.00 .)תינכת יפל( טוליש ללוכ , יולימל שימג 'חי   
      
- "רוק ימת" תמגודכ םירק םימל ןקתמ     07.04.0140

  2,500.00 2,500.00     1.00 רק ימל ןוניס תכרע תוברל תרצות 'חי   
      
לייאמא יופיצ םע רטיל 06 םימח םימ ידוד     07.04.0160
לכ תוברל קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ      
םותסשו 4/3" רזוח לא םותסש ,םירזיבאה      
תמייק למשחו םימ תדוקנל רוביח ,ןוחטב      

  7,000.00 1,750.00     4.00 םינש 3 לש תוירחא תפוקתו 'חי   
 51,825.00 הנבמב תוירטינס תועובק 40.70 כ"הס  

      
ם י ח ו ל ד ו  ם י מ  ת ו ד ו ק נ  50.70 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ב       
      
תקצימ ןופיסה ,רויכה תנקתה ,רויכל הדוקנ     07.05.0010
זרב ,רויכ לש הקפסא ללוכ אל( הללוסהו לקינ      
ריקב הביצח ,)דרפנב ומלושי רשא הללוס וא      
לכה ,הנקתהה רחאל ונוקיתו םיקולב      

  5,200.00   400.00    13.00 'פמוק טלפמוק תומלשב  
      
םימ תכרעמל רוביח , היולת הלסאל הדוקנ     07.05.0020
לכימו ,היולת הלסא תנקתהו תמייק בויבו      
ןוגיע י"ע םיקולב ריקל קזוחמ יומס החדה      
הלסא לש הקפסא ללוכ אל( תוכימתו ןוטב      
רשא שימג רוניצו יומס החדה לכימ ,היולת      
ונוקיתו םיקולב ריקב הביצח ,)דרפנב ומלושי      

  6,300.00   900.00     7.00 'פמוק טלפמוק ,תומלשב לכה ,הנקתהה רחאל  
      
וא יזכרמ ינימ וא לצופמ ןגזמ זוקינל הדוקנ     07.05.0030

  4,900.00   350.00    14.00 'פמוק FRV תכרעמ  
      
ילמשח דוד לש ןוחטיב זרב רוביח תדוקנ     07.05.0040

  1,000.00   250.00     4.00 'פמוק ןיחולד תכרעמל  
 17,400.00 הנבמב םיחולדו םימ תודוקנ 50.70 כ"הס  
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קובץ: 200   .../207 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     207 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ר ו ו י א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  60.70 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ב       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.06.0010
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
וא םייולג םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

  7,200.00    90.00    80.00 םיחפס תוברל ,מ"מ 05 רטוק ,םייומס רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ      07.06.0020
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
רטוק ,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

 19,500.00   130.00   150.00 םירבחמו םיחפס תוברל ,מ"מ 011 רטמ   
      
,גוס לכמ תורוניצל 02-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע     07.06.0030
לזרב תוברל ,תורוניצה ביבס מ"ס 01 יבועב      
רטוק תורוניצל ,)ק"מ/ג"ק 06 לקשמב( ןויזה      

  3,500.00    50.00    70.00 ) 4"( מ"מ 011 רטמ   
      
011 רטוקב E.P.D.H -מ ריוא רוניצל עבוכ     07.06.0040

    240.00    40.00     6.00 'פמוק .מ"מ  
      
ןליתאילופמ מ"מ 011/002 הפצר ימוסחמ     07.06.0050
תשר/הסכמ םע )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      

  7,650.00   850.00     9.00 זילפ 'חי   
      
םע 4"/2" ןליפורפילופמ הפצר ימוסחמ     07.06.0060

    500.00   250.00     2.00 זילפמ תשרו תעבט 'חי   
      
הסכמ םע ןליפורפילופמ 4"/2" יפות ימוסחמ     07.06.0070

  1,000.00   250.00     4.00 זילפ 'חי   
      
תמגוד 4"/2" ןליפורפילופמ תרוקב תואספוק     07.06.0080

    250.00   250.00     1.00 זילפ הסכמ םע ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
      
תמגוד ןליפורפילופמ 4" הליפנ - הפצר ףסאמ     07.06.0090

  2,420.00   220.00    11.00 זילפ הסכמ םע ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
      
הצובק( ע"ש וא "רסיק ןבא" לש ץרווק חטשמ     07.06.0200
2 יבועבו מ"ס 061 ךרוא, מ"ס 06 בחורב)2      
תוברל ,1413 1406,, 0536, 1069 םגד ,מ"ס      
חבטמ ןורא לע הבכרהו הלבוה ,הדידמ      
דצה לכל ןוילע םימ ףא ןש וא לוגיע דוביע םע       
רויכ חתפ דוביע ללוכ ריחמה חותפהו ימדקה      

 11,600.00 1,450.00     8.00 חרפ זרבל הנכהו רטמ   
 53,860.00 הנבמב רורוויאו םיזקנ תכרעמ 60.70 כ"הס  
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קובץ: 200   .../208 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     208 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה נ ב מ ב  ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  70.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.07.0010
    )E.P.D.H( וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
רטוק ,םייומס םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      

  3,250.00   130.00    25.00 םירבחמו םיחפס תוברל ,מ"מ 011 ר"מ   
      
0023 ט"קמ מ"ס 01/04/03 בזרמל תקוש     07.07.0015
ןוטבמ תינגא( ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות      

    420.00    84.00     5.00 .)םורט 'חי   
      
4 רטוקב םינוולוגמ םיטוחמ )עבוכ( סדרב     07.07.0025
תיבוברז ךותב מ"מ  03/03 תצבשמבו מ"מ      

    265.00    53.00     5.00 בזרמה שאר וא 'חי   
      
תרצות גגל םשג ימ טלוק תנקתהו תקפסא     07.07.0040
רפשמ ,תיקפוא האיצי םע 4" רטוקב רמלד      
תעיריל רוביחל תעבט ,יולימה תבכשל זוקינ      

  4,500.00   900.00     5.00 .םוטיא 'חי   
  8,435.00 הנבמב םשג ימ זוקינ 70.70 כ"הס  

      
ח ב ט מ  ד ו י צ   90.70 ק ר פ  ת ת       
      
הטסרוינ יושע וניה הז קרפב שרדנה דויצה לכ      
מ"מ 5.1 ןפוד יבוע 403      
      
םע תותלד יתש יוקינ ירמוח ןוסחאל ןורא     07.09.0010
מ"ס 09 ךרוא תודימב םיפדמ תוברל הליענ      
תינכתל םאתהב. מ"ס 081 הבוג מ"ס 04 בחור      

  3,400.00 3,400.00     1.00 .חבטמ 'חי   
      
ךרוא תודימב  ןוולוגמ חפמ םיפדמ 4 תיננוכ     07.09.0020
,מ"ס 081 הבוג מ"ס 04 בחור מ"ס 09      

  3,300.00 1,650.00     2.00 חבטמ תינכתל םאתהב 'חי   
      
תודימב קיטסלפמ ךא ל"נכ םיפדמ 4 תיננוכ     07.09.0030

  1,000.00 1,000.00     1.00 מ"ס 081 הבוג מ"ס 04 בחור מ"ס 08 ךרוא 'חי   
      
רויכ םע יתיווז הטסרוינמ הדובע ןחלוש     07.09.0040
ךרוא תודימב ,זתמל הנכהו מ"ס 55/57      
םע מ"ס 09 הבוג מ"ס 07 בחור מ"ס 021/022      

  8,175.00 8,175.00     1.00 2" רטוק בויבל האיצי 'חי   
      

    820.00   820.00     1.00 2/1"  רטוק ינקת חטשמהמ הפיטש זתמ 'חי  07.09.0050
      
מ"ס 541 ךרוא תודימב חטשמהמ לופכ ףדמ     07.09.0060

  1,750.00 1,750.00     1.00 מ"ס 04 הבוג מ"ס03 בחור 'חי   
      
      
      
      

 18,445.00 90.70.60 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../209 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     209 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 18,445.00 מהעברה      

      
      
ךרוא ריק לע בכרומה  רויכ םע הדובע ןחלוש     07.09.0070
םע מ"ס 09 הבוג מ"ס 07 בחור מ"ס 002      
ןופיס תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה ,2" הנכה      
עוציב דע םישרדנה םירוביחה לוכו 2" יקספיל      

 14,250.00 4,750.00     3.00 םלשומ 'חי   
      

  3,280.00   820.00     4.00 חטשמהמ יתיישעת זרב 'חי  07.09.0080
      
מ"ס 041 ךרוא תודימב חטשמהמ לופכ ףדמ     07.09.0090

  5,250.00 1,750.00     3.00 מ"ס 04 הבוג מ"ס 03 בחור 'חי   
      
זרבל הנכהו ןימי דצ רויכ םע הדובע ןחלוש     07.09.0100
מ"ס 09 הבוג 07 בחור מ"ס 002 ךרוא תודימב      
הקפסא ללוכ ריחמה,חבטמ תינכת יפל      
םירוביחה לוכו 2" יקספיל ןופיס תנקתהו      

  4,750.00 4,750.00     1.00 םלשומ עוציב דע םישרדנה 'חי   
      
מ"ס 041 ךרוא תודימב לופכ ילוזנוק ףדמ     07.09.0110

  1,725.00 1,725.00     1.00 מ"ס 04 הבוג מ"ס 03 בחור 'חי   
      
ךרוא תודימב ןותחת ףדמ םע הדובע ןחלוש     07.09.0120

  1,500.00 1,500.00     1.00 מ"ס 09 הבוג מ"ס 07 בחור מ"ס 07 'חי   
      
תרגסמ םע םיפדמ 3 ןוזמ תקולח תלגע     07.09.0130
מ"ס 55 ךרוא תודימב ןוזמ תליפנ תעינמל      

  4,500.00 1,500.00     3.00 מ"ס 011 הבוג מ"ס 78 בחור 'חי   
      
בחור מ"ס 561 ךרוא תודימב ידדצ דח ףדנמ     07.09.0140

  9,375.00 9,375.00     1.00 מ"ס 06 הבוג מ"ס 09 'חי   
      
זרבל הנכהו ןימי דצ רויכ הדובע ןחלוש     07.09.0150
הבוג מ"ס 07 בחור מ"ס 002 ךרוא תודימב      
רטוק בויבל האיצי תנכה םע מ"ס 09      
יקספיל ןופיס תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה,2"      

  4,750.00 4,750.00     1.00 םלשומ עוציב דע םישרדנה םירוביחה לוכו 2" 'חי   
      

    820.00   820.00     1.00 2/1" חטשמהמ יתיישעת זרב 'חי  07.09.0160
      
מ"ס 041 ךרוא תודימב חטשמהמ לופכ ףדמ     07.09.0170

  1,750.00 1,750.00     1.00 מ"ס 04 הבוג מ"ס 03 בחור 'חי   
      
ךרוא תודימב ןותחת ףדמ םע הדובע ןחלוש     07.09.0180

  6,960.00 3,480.00     2.00 מ"ס 09 הבוג מ"ס 07 בחור מ"ס 091 'חי   
      
הנכהו 55/57  רויכ םע הדובע ןחלוש     07.09.0190
07 ךרוא מ"ס 081 ךרוא תודימב הפיטש זרבל      
הקפסא ללוכ ריחמה,מ"ס 09 הבוג מ"ס      
םירוביחה לוכו 2" יקספיל ןופיס תנקתהו      

  5,400.00 5,400.00     1.00 םלשומ עוציב דע םישרדנה 'חי   
 82,755.00 90.70.60 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../210 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     210 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 82,755.00 מהעברה      

      
      

    820.00   820.00     1.00 חטשמהמ הפיטש זתמ 'חי  07.09.0200
      
בחור מ"ס 501 ךרוא תודימב םילכ שוביי ףדמ     07.09.0210

  1,750.00 1,750.00     1.00 מ"ס 04 הבוג מ"ס 03 'חי   
      

  3,500.00 1,750.00     2.00 הנוכמ ילסל םילולסמ םע םילכ חידמל דמעמ 'חי  07.09.0220
      
08 ךרוא תודימב )קיטסלפ( םילכ שוביי תיננוכ     07.09.0230

  1,000.00 1,000.00     1.00 מ"ס 081 הבוג מ"ס 04 בחור מ"ס 'חי   
      
תודימב הטסרוינמ הכבס םע הפצר תלעת     07.09.0240
םע מ"ס 51 הבוג מ"ס 03 בחור מ"ס 06 ךרוא      

  2,600.00 1,300.00     2.00 4/8" האיצי 'חי   
      

  4,560.00 2,280.00     2.00 2/1" הפיטש ןולגלג 'חי  07.09.0290
      
מ"ס 002 הבוג 01 ריק לע ההובג תיכנא הנגה     07.09.0300

    550.00   550.00     1.00 תינכת יפל 'חי   
      
מ"ס 031 הבוגב01 ריק לע הכומנ תיכנא הנגה     07.09.0310

  1,125.00   375.00     3.00 תינכת יפל 'חי   
      
בחור מ"ס 06 ךרוא תודימב םידבועל םירקול     07.09.0320
הפסרטמ םייושע מ"ס 081 הבוג מ"ס 04      

  2,650.00 2,650.00     1.00 לוענמ םע םיאת 6 ל קלוחמ  מ"מ LPH 31    'חי   
101,310.00 חבטמ דויצ  90.70 כ"הס  
265,720.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  

      
ך ו מ נ  ח ת מ  ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  03.80 ק ר פ  ת ת       
      
01x5 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0010
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

    840.00    42.00    20.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
    840.00 םיכילומו םילבכ 03.80 כ"הס  

      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוינכתהו תונקתה יפל דוסי תוקראה     08.40.0010
,רושיגה תעבט עוציב תוברל תונכדועמה      
ספ ,רבוע דוסי ןיאש םיעטקב ןוטב יוסיכ      
תואיצי ,םילאיצנטופה תאוושה ספל רוביחה      
יפל םינוש םיתוריש תקראהל תואיציו ץוחה      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק קוחה  
      
      
      

  3,000.00 04.80.60 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../211 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     211 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,000.00 מהעברה      

      
      
תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.40.0020
םיגרב ללוכ מ"מ 05X5 ךתחב תיטילורטקלא      

    350.00   350.00     1.00 קוחכ םירוביחו טולש זילפ תועבטו 'חי   
      
ןינבה יקלח לכב תיטסוקא הרקת תקראה     08.40.0030
הלשו ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ תועצמאב      
הקראהה תדוקנ םוקימ ןומיס םע ,תינקית      
הקבדמ י"ע תיטסוקא הרקתל תחתמ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק המיאתמ  
      
לאיצנטופ תאוושהל תדרפנ הקראה תדוקנ     08.40.0050
תשוחנ ךילומו  רטוק  מ"מ  02 ףכירמ רוניצב      
AP ספל דחא הצקב תרבוחמ , ר"ממ 61 דע      
טנמלאל ינשה  הצקבו  תוקראה  זוכרב      

    750.00   150.00     5.00 'פמוק יתכתמה  
      
ץוחה תואיצי רובע ריקה לע תואספוק     08.40.0060

    400.00   100.00     4.00 טולישהו םירוביחה תוברל ,דוסיה תקראהמ 'חי   
  7,000.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 כ"הס  

      
6E ה נ ש מ  ח ו ל  06.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ לע 93416 ןקת יפל ועצובי למשח תוחול      
ויקלח      
      
למשח חול הנבמ הנקתהו הלבוה הקפסא     08.60.0010
מ"ס 04 דע קמועב הדלפ חפמ יושע, ינשמ      
םע דבלב תיתיזח השיג ריקה לע הנקת גהל      
טרפמלו תוינכתל םאתהב יונב ,תלדו םילנפ      
הריבצ יספ ,קוזיח יספ ,םילנפ ללוכ ,ינכטה      
רזעה דויצ לכ ללוכו ,םייוסיכ ,רפמא 061      

  9,100.00 3,500.00     2.60 הניקת הלעפהו הנקתהל שורדה ר"מ   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0020

    164.00    82.00     2.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0030

    160.00    80.00     2.00 הליענ רודיס ללוכ ,רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
,יבטוק דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0040

  2,580.00    43.00    60.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 52 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0050

    900.00   180.00     5.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
יבטוק תלת רפמא 04 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     08.60.0060

    350.00   350.00     1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ 'חי   
      
      

 13,254.00 06.80.60 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../212 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     212 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 13,254.00 מהעברה      

      
      
רפמא 04X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0070
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

  1,400.00   700.00     2.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
      
רפמא 36X3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0080
תימרת הנגהב רפמאוליק 22 קותינ רשוכ      

    800.00   800.00     1.00 ןוויכל תנתינ תיטנגמו 'חי   
      
001x3 דע םייטמוטוא יצח םרז יקיספמ     08.60.0090
הנגהב רפמאוליק 63 קותינ רשוכ רפמא      

  1,500.00 1,500.00     1.00 קירטקלא רדיינש וא BBA תרצות תינרטקלא 'חי   
      

    380.00   190.00     2.00 A52 1-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.60.0100
      

    350.00   350.00     1.00 A04 1-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.60.0110
      

    280.00   280.00     1.00 A52 3-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.60.0120
      

    380.00   380.00     1.00 A04 3-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.60.0130
      

    500.00   500.00     1.00 A36 3-CA נ"זל יבטוק תלת ןעגמ 'חי  08.60.0140
      
רפמא 4.2 יזפ תלת יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.60.0150
תמגודכ רפמא 6.1-4.2 לויכ םוחת םע      

    220.00   220.00     1.00 ע"ש וא MZKP םגד "רלימ רנקולק" 'חי   
      
תורונ ללוכ  ,ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ     08.60.0160

    165.00    55.00     3.00 דליטלומ 'חי   
      

    240.00   120.00     2.00 רפמא 61 נ"זל O.N 1. דעצ רסממ 'חי  08.60.0170
      

    250.00   250.00     1.00 גותימ תוינכת 2 םע ילטגיד תבש ןועש 'חי  08.60.0180
      

  1,800.00   900.00     2.00 ימונורטסא תבש ןועש 'חי  08.60.0190
      

    180.00    60.00     3.00 2-0-1 םיבצמ 3 ררוב 'חי  08.60.0200
      

    500.00   250.00     2.00 CA V044/083 הקספה לילס 'חי  08.60.0210
      
03 תושיגר רפמא 04X4 תחפ רסממ     08.60.0220

  1,280.00   320.00     4.00 A םגד ,רפמאילימ 'חי   
      
לדוג( רפמא 061X3 סמועב םיחיטבמ קתנמ     08.60.0230

    330.00   330.00     1.00 00) 'חי   
      
לש רצק םרזב דמוע ,V082 רתי חתמ ןגמ     08.60.0240

  1,800.00 1,800.00     1.00 יבטוק AK001, 4 'חי   
      

    450.00   150.00     3.00 רפמא 5/001 דע םרז הנשמ 'חי  08.60.0250
 26,059.00 06.80.60 קרפ תתב הרבעהל

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../213 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     213 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 26,059.00 מהעברה      

      
      
תרצות  PIV-TENLE םגד ילטיגיד דדומ בר     08.60.0260

  1,500.00 1,500.00     1.00 רשואמ ע"ש וא הרקב ימושי 'חי   
      
ןשע/שא יוליג תייזכרמ רובע הארתה תדיחי     08.60.0270

    800.00   800.00     1.00 מ"עב הרקב גצמ תרצות B655-OSI-4 םגד 'חי   
 28,359.00 6E הנשמ חול 06.80 כ"הס  

      
ם י ר ז י ב א  07.80 ק ר פ  ת ת       
      
01 לש תודיחיב קזב םגד תונורק יקדהמ     08.70.0010
יפל ןופלטה לש םילבכה ירוביח ללוכ תוגוז      

     50.00    50.00     1.00 קזב תרבח םע םואיתבו תוישרד 'חי   
      
הספוקב ןקתומ רפמא 52x3 דע טקפ ז"מ     08.70.0030

    600.00   200.00     3.00 םימ תנגומ 56PI 'חי   
      
תרצות D-71 םגדכ ט"החת עקת בר תספוק     08.70.0040
למשח ת"ב 4 ללוכ ,רשואמ ע"וש וא א.ד.ע      
,בשחמל ת"ב ,ןופלטל ת"ב ,הנגה יסירת םע      

  1,500.00   300.00     5.00 טלפמוק - תועובק תוציחמ ללוכו 'חי   
  2,150.00 םירזיבא 07.80 כ"הס  

      
ת ו ר ו נ מ  ,ה ר ו א ת  י פ ו ג  08.80 ק ר פ  ת ת       
ם ה י ר ז י ב א ו       
      
ות רושיא םע ויהי וקפוסיש הרואתה יפוג לכ      
הקידב תדועת רושיא םע וא ףקותב ןקת      
ילארשיה םינקתה ןוכמ י"ע האלמ      
      
0401 םגד 06/06 הרקתב עוקש הרואת ףוג     08.80.0010
    DELINU ע"וש וא דריל ץינייטש קוויש  
דל תרונ ללוכ רשואמ      
    K0004-mL3893-W73 ינורטקלא רביירד  
    tuptuO dexiF, שורדה רזעה דויצ לכ ללוכו  

 16,200.00   270.00    60.00 הניקת הלעפהל 'חי   
      
תרצות TFARD INIM םגד ץוח תרואת ףוג     08.80.0020
    PMALINU דל תרונו דויצ ללוכ W51,  
לכ ללוכו ,ריקל הנקתהל ןנווכתמ םאתמ      
הנקתהלםישורדה רזעה ירזיבאו דויצה      

  6,240.00   520.00    12.00 טלפמוק - הניקת הלעפהו 'חי   
      
םגד ,W54 021/03 ינבלמ דל הרואת ףוג     08.80.0030
ללוכ ,שעג תרצות הרקתב עוקש דלאטנפ      
שורדה רזעה דויצ לכו ,K0004 דל תרונ      

  3,300.00   550.00     6.00 הניקת הלעפהל 'חי   
      
      

 25,740.00 08.80.60 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
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10/03/2022
דף מס':     214 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 25,740.00 מהעברה      

      
      
סותיס םגד הרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג     08.80.0040
דל לודומ תרונ ללוכ ,NROHT תרצות דל      
    K0004-mL0591-W02, לכ ללוכו ,רביירד  
הנקתהל םישורדה רזעה דויצו םירזיבאה      

  5,500.00   220.00    25.00 הניקת הלעפהו 'חי   
      
תרצות DEL 8 ץח םגד םוריח תרואתל ףוג      08.80.0050
,לקינ רבצמ ללוכה ,רשואמ ע"וש וא שעג      
תורונו הרקב תרונ ,ןעטמ ,הלעפה תכרעמ      
השירד יפל םיאתמ טוליש ללוכו ,DEL גוסמ      

  2,800.00   350.00     8.00 טלפמוק 'חי   
      
AD4L XULYX םגד ,םידל םוריח ת"ג     08.80.0060
ללוכ ,)קטלנא קוויש( LLEWKCAM תרצות      

  7,600.00   380.00    20.00 רשואמ ע"ש וא W3 דל תרונ 'חי   
 41,640.00 םהירזיבאו תורונמ ,הרואת יפוג 08.80 כ"הס  

      
ם י ד ח ו י מ  ם י פ י ע ס ו  ת ו ד ו ק נ  09.80 ק ר פ  ת ת       
      
ילבכ יזאפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.90.0010
EPLX תשוחנ יכילומ וא/ו YX2N תשוחנ      
מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ ,ר"ממ 5.1      
תרנצה ללוכ ,תולעתב םילבכב וא/ו ,רטוק      
תורקתב וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת םינקתומ      
ןגומ וא ,בלצ,ףוליח ,לופכ/דיחי רואמל ז"מ ןכו      
תרצות SUROHC םגד ןיירושמ וא םימ      
הדוקנ רובע ףסונ ךילומו ,ע"וש וא סיווג      
םלשומ לכה שרדנ םא םוריח תרואתל      

 19,600.00   140.00   140.00 .הניקת הלעפהל 'קנ   
      
הרואת קותינ רובע ראומ ןצחל תדוקנ     08.90.0020
יכילומב יזפ דח לגעמב תמלשומ ,םינגזמו      
    EPLX םילבכ וא RF/YX2N 5.1 ר"ממ,  
וא/ו ,רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ      
םינקתומ תרנצה ללוכ ,תולעתב םילבכב      
ןצחל ןכו תורקתב וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת      

    350.00   175.00     2.00 םלשומ לכה ינכט טרפמ יפל םגד ראומ 'קנ   
      
יכילומ היושע תמלשומ רפמא 61 ת"ב תדוקנ     08.90.0030
    EPLX ילבכ וא RF/YX2N 5.2 ר"ממ  
וא/ו רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב םילחשומ      
עקש ןכו , ןורירמ רוניצ וא/ו תולעתב םילבכב      
סיווג תרצות METSYS םגד דיחי רפמא 61      
,םוינימולא/קיטסלפ תלעתב וא ט"הת ןקתומ      

  8,100.00   180.00    45.00 םלשומ לכה 'קנ   
      
ןגומ ת"ב רובע ת"ב תדוקנל תפסות     08.90.0040

  2,400.00    60.00    40.00 הנגה יסירת/םימ 'קנ   
      

 30,450.00 09.80.60 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
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10/03/2022
דף מס':     215 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 30,450.00 מהעברה      

      
      

    100.00   100.00     1.00 EEC םגד ת"ב רובע ת"ב תדוקנל תפסות 'קנ  08.90.0050
      
לופכ רזיבא רובע ת"ב תדוקנל תפסות     08.90.0070

    600.00    60.00    10.00 ט"הע/ט"הת 'קנ   
      
רזיבא םע הרקת לעמ ןגזמל הנכה תדוקנ     08.90.0080
02 תרנצו ר"ממ 5.2x3 םיכילומב 1N יפוס      

  4,200.00   280.00    15.00 טלפמוק - ןגזמל עקש ןכו ,ט"הת רטוק מ"מ 'קנ   
      
5.2x3 םיכילומב לצופמ ןגזמל הנכה תדוקנ     08.90.0085
עקש ןכו ,ט"הת רטוק מ"מ 02 תרנצו ר"ממ      

    560.00   280.00     2.00 טלפמוק - ןגזמל 'קנ   
      
הנזה( יפוס רזיבא אלל ךא ,ל"נכ ת"ב תדוקנ     08.90.0090

    700.00   140.00     5.00 )עקש בר תספוקל 'קנ   
      
ר"ממ 5.2x5 םילבכב יזאפ תלת ת"ב 'קנ     08.90.0100
, הדוקנה דע חולהמ רטוק מ"מ 52 תרנצו      

  1,800.00   450.00     4.00 טלפמוק - הדיחיה רוביחו EEC רזיבא ללוכ 'קנ   
      
םילבכב רורווא חופמ  'חיל הנכה תדוקנ     08.90.0120
    5.2x5 ןכו ,ט"הת רטוק מ"מ 52 תרנצו ר"ממ  

  1,350.00   450.00     3.00 טלפמוק - רפמא 52x3 טקפ םרז קספמ 'קנ   
      
יבטוק וד ז"מ ללוכ ילמשח םימ דודל הדוקנ     08.90.0130
,סיווג תרצות METSYS םגד ןומיס תרונמו      
םילחשומ ר"ממ YX2N 5.2X3 לבכ ללוכ      
וא/ו ט"הת מ"מ 61 רטוק ףכירמ תרנצב      
תרנצב וא/ו תורקתב וא/ו ףוצירל תחתמ      
ילמשח רוביח ללוכ ,חיטה לע היולג ןורירמ      

  1,200.00   300.00     4.00 טלפמוק םלשומ לכה םימה דודל 'קנ   
      
)םינופלט/םיבשחמ( הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.0150
ךכוסמ לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ תרנצ היושע      
רדתב הדימעל TAC-7 )םידיג 61( תוגוז 8      
    ZHM 006 5-21344 יפל NID דעו הדוקנהמ  
לולכ( יפוס רזיבא אלל ,תרושקת ןוראל      

  1,400.00   280.00     5.00 )עקש בר תספוקב 'קנ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 42,360.00 09.80.60 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../216 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     216 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 42,360.00 מהעברה      

      
      
הדוחא תרושקת תדוקנ     08.90.0160
תרנצ היושע ).ס.מ.ט/םינופלט/םיבשחמ(      
8( תוגוז 4 ךכוסמ לבכ םע מ"מ 52 ףכירמ      
ZHM 006 רדתב הדימעל TAC-7 )םידיג      
ןוראל דעו הדוקנהמ NID 5-21344 יפל      
הנקתהל 54JR עקש םע םויס ,תרושקת      
ללוכו ,ינכטה טרפמב טרופמכ םגד רזיבאב      
םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק      
תופעתסהה תביתמ םיוקה ללוכ ל"נכ      

  2,800.00   280.00    10.00 הנכהה 'קנ דע תיזכרמה 'קנ   
      
ףכירמ רוניצ היושע היזיולטל הנכה תדוקנ     08.90.0170
עקש ,6GR ילאיסקאוק לבכ םע מ"מ 02      
סיווג תרצות METSYS םגד היזיולטל      
לכ  ,תופעתסה תואספוק ,ט"הת הנקתהל      
וקב וקלח ללוכ תופעתסהה תאספוקמ וקה      

    840.00   140.00     6.00 םלשומ לכה ,הקולחה 'קנ   
      
יוליג( .מ.נ.מ תוכרעמל הנכה תדוקנ     08.90.0180
היושע  )....  הנרקהל לוקמר ,.ס.מ.ט,הצירפ      
,הכישמ טוח םע מ"מ 02 ףכירמ תרנצ      
םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק      
תופעתסהה תביתמ םיוקה ללוכ ל"נכ      

  3,000.00   120.00    25.00 הנכהה 'קנ דע תשר תלעת /תיזכרמה 'קנ   
      
תרנצ היושע ןשע/שא יוליגל הנכה תדוקנ     08.90.0190
0.1 ךתחב ידיג 4 ךילומ םע מ"מ 02 ףכירמ      
,0221 י"תל םאתהב ךילומל ר"ממ      
רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוקמ      
תביתמ םיוקה ללוכ ל"נכ םינקתומ      

  4,160.00   130.00    32.00 הנכהה 'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה 'קנ   
      
הצירפ/שא יוליג תזכרל רוביח תדוקנ     08.90.0210
ר"ממ RF/YX2N 5.2 לבכ היושע תמלשומ      
ןכו ,וא/ו רטוק מ"מ 02 ףכירמ תרנצב לחשומ      
METSYS םגד ןומיס תרונ םע יבטוק וד ז"מ      

    440.00   220.00     2.00 םלשומ לכה - ט"הת ןקתומ סיווג תרצות 'חי   
      
ללוכ למשח תרבח תקידבל ןקתמה תרבעה     08.90.0220
הרזעה לכ ןתמו edaM-sA תוינכת תנכה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק - הקידבה ןמזב השורדה  
      
קדוב תקידבל למשחה ןקתמ לכ תרבעה     08.90.0230
ללוכ ,ןימזמה ידי לע רשואיש יטרפ ךמסומ      
הרזעה לכ ןתמו ,הקידבה ימד םולשת      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק - הקידבה ןמזב השורדה  
      
      
      

 58,100.00 09.80.60 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../217 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     217 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 58,100.00 מהעברה      

      
      
למשחה תוחולל תיפרגומרת הקירס עוציב     08.90.0240
ינכטה טרפמב טרופמה יפל .ח"וד תנכהו      

    700.00   700.00     1.00 'פמוק טלפמוק - דחוימה  
 58,800.00 םידחוימ םיפיעסו תודוקנ 09.80 כ"הס  

      
ת ר ו ש ק ת  ת ו נ ו ר א  19.80 ק ר פ  ת ת       
      
םילבכה תסירפל קתנתמ גוסמ הנורק קולב     08.91.0010

    500.00    50.00    10.00 םילבכה תסירפ ללוכ ,םייגוז ברה 'חי   
      

     50.00    50.00     1.00 הנורוק יקולב 01-ל היטבמא 'חי  08.91.0020
      
PTU תואובמ 05 לנפ תנקתהו הקפסא     08.91.0030
    54JR דע גוז 001 לבכ ללוכ גויח יווק רובע  
הסירפו היטבמא ,הנורק יספ ללוכ רטמ 02      
לעמ החולש / 'גת טולישו הנורק יקולב ג"ע      

  1,100.00 1,100.00     1.00 לנפב האובמ לכ 'חי   
      
,PTS ךוכיס ללוכ ,a6-taC ,91" בותינ חול     08.91.0040
ות םע ,JR-54 םיעקש 42 ספדומ לגעמ םע      
ללוכ ,היולת יתלב תינוציח הדבעמ לש ןקת      
,טוויחו הנקתה ללוכו םילבכה תרישקל רודיס      

  1,200.00   600.00     2.00 רופא וא רוחש עבצ 'חי   
      
U51 הבוגבהילתב הנקתהל תרושקת ד"סמ     08.91.0050
תוליסמ ללוכ מ"מ 005 קמוע ,מ"מ 007 בחור      
דצ תונפד ללוכ ,הזזהל תונתינ 91" בולכ םוא      
,םינפבמ העובק הליענ תורשפא םע תוקירפ      
חול התיברמו תכתמ תרגסמ םע תימדק תלד      
תכתמ תלד וא ףוקש טנוברקילופ      
רדניליצ םע הליענ ללוכ ,השירד יפל-תררוחמ      
קזוחמ בג ללוכ ,הקראה טיק ללוכ ,חתפמו      
ןווגב רונתב העיבצ ,ריק לע הילתל      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק רופא וא LAR-1109רוחש  
      
5X4 לדוגב טורח CVP יושע טוליש תנכה     08.91.0060

    100.00    10.00    10.00 תרושקת ןורא ןומיסל מ"ס 'חי   
      
דעוימה למשח יעקש ספ תנקתהו הקפסא     08.91.0080
יעקש 6 לולכי ספה .91" תרגסמב הנקתהל      
ת"מאמ גתמ ללוכ "םיילארשי" ןקתו גוסמ חכ      
    A61 גוסמ G זראמ היהי ספל .ןומיס תירונו  
ךרואב לדנפ לבכ ללוכ .ןקת ות אשיו תכתמ      
גוסמ ילמשח עקת והצקבו 'מ 51 דע      

     70.00    70.00     1.00 CEE16A 'חי   
      

    400.00    40.00    10.00 ץרוחמ עובק ףדמ 'חי  08.91.0090
      
      

  4,420.00 19.80.60 קרפ תתב הרבעהל
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10/03/2022
דף מס':     218 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,420.00 מהעברה      

      
      
הכרעה . תרושקת ןוראל הקראה תכרע     08.91.0100
8 תוחפל ללוכה ,ידועי םירוביח ספ לולכת      
61 הקראה לבכמ רוביח תומצו םירוביח יגרב      
םידויצה לכו ןוראה ירזיבא לכל ,שימג ר"ממ      
ספמ בכוכ תרוצתב עצובי רוביחה .וב      

    110.00   110.00     1.00 דויצל םירוביחה 'חי   
      
דע ךרואב JR/54-JR-54 ךכוסמ בותינ לבכ     08.91.0110
ןמוסמ taC-6 -ב הדימעל הכמסה לעב  'מ 3      

    625.00    25.00    25.00 תווצק 2ב 'חי   
      
,הכרדה ,הלבק תוקידב ,דועית ,ןונכת ,םואית     08.91.0120
י"פע האלמ הלעפהל שרדנה לכו ,העמטה      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק ינכטה טרפמב טרופמה  
      
הצקל הצקמ תרושקת עקש תוניקת תקידב     08.91.0130
םיאתמ KULF ןוגכ ידועיי רישכמ י"ע      
תריסמ ללוכ ,A6TAC קדבנה טרדנטסל      

    150.00     6.00    25.00 הקידבה תואצות לש טרופמ טלפ ץבוק 'חי   
  6,305.00 תרושקת תונורא 19.80 כ"הס  

145,094.00 ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 כ"הס  
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.90 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      

תורעה 00.90 כ"הס            
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
תובכש יתשב םיירושמ םיחטש לע םינפ חיט     09.01.0005
הקפסא ללוכ ריחמה םינוויכ ינשב לגרס      
הבוגב ןבלוגמ הדלפ תשר ינתיווז תנקתהו      

 29,400.00    70.00   420.00 . )ינמרג םגד( 'מ 4.2 ר"מ   
      
ירדח( םיבוטר םירדחב טנמצ חיט תצברה     09.01.0090

  3,960.00    22.00   180.00 ) חבטמו םיתורש ר"מ   
      
      
      

 33,360.00 10.90.60 קרפ תתב הרבעהל
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10/03/2022
דף מס':     219 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 33,360.00 מהעברה      

      
      
ע"ש וא "077" וא "031LP יתילכת בר חיט"     09.01.0095
יביס תשר םע ,מ"מ 01 יבועב ד"ממל רשואמ      

  6,750.00    90.00    75.00 מ"מ 5 דע יבועב ע"ש וא רגאב טכילשו תיכוכז ר"מ   
 40,110.00 םינפ חיט 10.90 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה ,םיירושימ םיחטש לע קלח ץוח חיט     09.02.0010
ןכומ רוחש רמגו תרשיימ הבכש ,הנותחת      
סקטניק תבכש וא/ו ינועבצ טכילש תבכשל      
הקפסא ללוכ ריחמה , ) דרפנב םלושמ(      
תפוקת לכל ינקת םוגיפ לש קוריפו הנקתה,      
םימוגיפ הנוב רושיא איצמהל הבוח , עוציבה      

 36,000.00    80.00   450.00 . ןידכ ךמסומ ר"מ   
      
רובע  םינושה חיטה יפיעסל ריחמ תפסות     09.02.0020
לש "הגו" תמגודכ  תילרנימ  תינועבצ  הטכילש      
י"ע רחביש ןווג לכב ע"ש וא "טל רינ"      

 27,000.00    60.00   450.00 .לכירדאה ר"מ   
 63,000.00 ץוח חיט 20.90 כ"הס  
103,110.00 חיט תודובע 90 כ"הס  

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
/ה ק י מ ר ק  י ח י ר א  ף ו צ י ר  20.01 ק ר פ  ת ת       
ש י ש  ,"ן ל צ ר ו פ  ט י נ ר ג "      
      
,בצוימ עצמ לע ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.02.0010
54/54 וא מ"ס 33/33 וא מ"ס 06/06  תודימב      
06 ןלבק ריחמב ,R-01  הקלחה םדקמ , מ"ס      
םידרשמ תותיכ,םירודזורפב , ר"מ/ח"ש      

 71,400.00   210.00   340.00 מ"ממ תודבעמ, ר"מ   
      
,בצוימ עצמ לע ,ןלצרופ טינרג/הקימרק ילופיש     10.02.0020
01 דע הבוגבו חיראל תומיאתמה הקבדה וא      
לש ןוילעה וקלח ,ףוצירה ןווגו גוסל  םאות מ"ס      

  9,100.00    35.00   260.00 דבועמ לופישה רטמ   
      
הקלחה דגנ ןלצרופ טינרג / הקימרק יחירא     10.02.0030
    SA 11 הקלחה םדקמ-R, בצוימ עצמ לע,  
33/33 וא מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב      
םירוזאה לכב ר"מ/ח"ש 07 דוסי ריחמב מ"ס      

 17,940.00   230.00    78.00 םיבוטרה ר"מ   
 98,440.00 שיש ,"ןלצרופ טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 20.01 כ"הס  
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10/03/2022
דף מס':     220 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  80.01 ק ר פ  ת ת       
      
םינפ תוריק ג"ע ןלצרופ טינרג/הקימרק יחירא     10.08.0015
ירדח , תונורדסמו םיתוריש ירדח      
מ"ס 02/06 וא מ"ס 02/02 תודימב, תוגרדמ      
06 דוסי ריחמב מ"ס 02/05 וא מ"ס 33/33 וא      
תוניפ תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה ר"מ/ח"ש      
SISENEG םגד םוינימולא תויושע הקימרק      
"זידונא " יעבט םוינימולא ןווג  עבורמ/ינבלמ      
שגפמב תיקפואו םיחיראה ןיב יכנאה שגפמב      
עוציב ללוכ ריחמה. הקימרקל חיטה ןיב      
. לכירדאה תריחב יפל םינוש םינווגב םיחירא      
ריחמב הלולכ םיחיראל תחתמ חיטה תבכש      

 42,000.00   210.00   200.00 .דרפנב םלושת אלו ר"מ   
 42,000.00 תוריק יופיח 80.01 כ"הס  

      
ם י י מ ו ר ט  ם י ט נ מ ל א  01.01 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו  ו צ א ר ט מ       
      
שטולמ " אסא'גנ "ינורבח שישמ תונולח ינדא     10.10.0060
תוברל מ"ס 33 דע בחורב מ"ס 3  יבועב הפי      

  9,500.00   190.00    50.00 . םימ ףא רטמ   
      

    462.00    66.00     7.00 מ"ס 7 הבוגב תונוראל  תחתמ  ההבגה רטמ  10.10.0065
      
4/04 תודימב םוינימולא ףס תנקתהו הקפסא     10.10.0070

    234.00    39.00     6.00 תלד ןתפמ יופיחל מ"מ רטמ   
      
יעבט טינרג שישמ ףוציר רמגו תלד ינתפמ     10.10.0080
תמגודכ ןווג מ"ס 52 דע בחור מ"ס 3 יבוע      

  2,800.00   280.00    10.00 ףוצירה רטמ   
 12,996.00 תונושו וצארטמ םיימורט םיטנמלא 01.01 כ"הס  
153,436.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
,ח י ט  ל ע  ה ע י ב צ ו  ד ו י ס  10.11 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג ו  ם י ק ו ל ב  ן ו ט ב       
      
םינפ חיט לע )טסלפורינ/ןיזלומא( יטסלפ עבצ     11.01.0020
"ליפרובמט" דוסי תבכש  תוברל ,אלמ יוסיכל      

 11,550.00    22.00   525.00 .דחוימה טרפמל םאתהב )תוריקו תורקת( ר"מ   
      
דע ,סבג תורקתו תוציחמ לע יטסלפ עבצ     11.01.0025

  3,360.00    28.00   120.00 אלמ יוסיכל ר"מ   
 14,910.00 סבגו םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 כ"הס  
 14,910.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../221 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     221 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו נ ו ל ח  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0010
מ"ס 051/554 תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק       
,לכירדאה תריחבל ןווג ,עובק ןותחת קלח םע      

 14,300.00 7,150.00     2.00 10-א םוינימולא תמישר יפל לכה 'חי   
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0020
מ"ס 051/003 תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק       
,לכירדאה תריחבל ןווג ,עובק ןותחת קלח םע      

 10,400.00 5,200.00     2.00 20-א םוינימולא תמישר יפל לכה 'חי   
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0030
מ"ס 051/064 תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק       
,לכירדאה תריחבל ןווג ,עובק ןותחת קלח םע      

 14,500.00 7,250.00     2.00 30-א םוינימולא תמישר יפל לכה 'חי   
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0040
, מ"ס 06/002 תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק      
תמישר יפל לכה ,לכירדאה תריחבל ןווג      

  2,800.00 1,400.00     2.00 40-א םוינימולא 'חי   
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0050
, מ"ס06/021 תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק      
תמישר יפל לכה ,לכירדאה תריחבל ןווג      

  1,050.00 1,050.00     1.00 50-א םוינימולא 'חי   
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0060
, מ"ס 09/002 תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק      
תמישר יפל לכה ,לכירדאה תריחבל ןווג      

  3,800.00 1,900.00     2.00 60-א םוינימולא 'חי   
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0070
, מ"ס 06/531 תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק      
תמישר יפל לכה ,לכירדאה תריחבל ןווג      

  2,200.00 1,100.00     2.00 70-א םוינימולא 'חי   
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0080
מ"ס 031/001 תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק       
,לכירדאה תריחבל ןווג ,עובק ןותחת קלח םע      

  1,500.00 1,500.00     1.00 90-א םוינימולא תמישר יפל לכה 'חי   
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0090
מ"ס 06/041 תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק       
,לכירדאה תריחבל ןווג ,עובק ןותחת קלח םע      

  2,200.00 1,100.00     2.00 11-א םוינימולא תמישר יפל לכה 'חי   
      
      
      
      

 52,750.00 10.21.60 קרפ תתב הרבעהל
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../222 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     222 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 52,750.00 מהעברה      

      
      
תמגודכ עובצ/ןגלואמ ףגא לע ףגא ררגנ ןולח     12.01.0100
מ"ס 001/001תודימב ,ע"וש וא 0007 לילק       
,לכירדאה תריחבל ןווג ,עובק ןותחת קלח םע      

  1,250.00 1,250.00     1.00 21-א םוינימולא תמישר יפל לכה 'חי   
 54,000.00 םוינימולא תונולח 10.21 כ"הס  

      
ע ו ב ק /פ י ק  ת ו נ ו ל ח  30.21 ק ר פ  ת ת       
      
וא 0054 לילק תמגודכ עובצ/ןגלואמ פיק ןולח     12.03.0010
תריחבל ןווג ,מ"ס 06/06 תודימב,ע"וש      
טירפ יפל לכה עובק קלח תוברל ,לכירדאה      

  1,250.00 1,250.00     1.00 םוינימולאה תמישרב 80-א 'חי   
      
וא 0054 לילק תמגודכ עובצ/ןגלואמ עובק ןולח     12.03.0020
תריחבל ןווג ,מ"ס 051/08תודימב,ע"וש      
טירפ יפל לכה עובק קלח תוברל ,לכירדאה      

  1,400.00 1,400.00     1.00 םוינימולאה תמישרב 01-א 'חי   
      
וא 0054 לילק תמגודכ עובצ/ןגלואמ עובק ןולח     12.03.0030
תריחבל ןווג ,מ"ס 001/002 תודימב,ע"וש      
טירפ יפל לכה עובק קלח תוברל ,לכירדאה      

  2,700.00 2,700.00     1.00 םוינימולאה תמישרב 61-א 'חי   
  5,350.00 עובק/פיק תונולח 30.21 כ"הס  

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ת ל ד  70.21 ק ר פ  ת ת       
      
תיריצ תחתפנ תלד היושע םוינימולא תכרעמ     12.07.0010
עובק ןולחו ,מ"ס 012/001 תודימב תיפנכ דח      
יריזחמ ,תוידי תוברל  מ"ס 031/08  תודימב      
תמישר האר םייטרדנטס םינוילע ןמש      

  6,200.00 6,200.00     1.00 31-א םוינימולא 'חי   
      
,מ"ס 072/002 תודימב ,תיפנכ וד  תלד     12.07.0020
03/002 תודימב ןוילע פיק ןוילע קלח ללוכ      
,תוידי תוברל תמסוחמ מ"מ 6 גוגיז מ"ס      
תידי ללוכ םייטרדנטס םינוילע ןמש יריזחמ      

  9,500.00 9,500.00     1.00 41-א םוינימולא תמישר האר ,הלהב 'חי   
      
,מ"ס 012/021 תודימב ,תיפנכ דח  תלד     12.07.0030
יריזחמ ,תוידי תוברל תמסוחמ מ"מ 6 תיכוכז      
,הלהב תידי ללוכ םייטרדנטס םינוילע ןמש      

 16,800.00 5,600.00     3.00 51-א םוינימולא תמישר האר 'חי   
      
,מ"ס 012/001 תודימב ,תיפנכ דח  תלד     12.07.0040
יריזחמ ,תוידי תוברל תמסוחמ מ"מ 6 תיכוכז      
,הלהב תידי ללוכ םייטרדנטס םינוילע ןמש      

  5,200.00 5,200.00     1.00 71-א םוינימולא תמישר האר 'חי   
 37,700.00 םוינימולא תותלד 70.21 כ"הס  
 97,050.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../223 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     223 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
FRV ר י ו א  ג ו ז י מ  ד ו י צ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
+ ןונכת םינקתה ןוכמ רושיא איצמהל שי      
ןוכמ י"ע ריוואה גוזימ תכרעמל עוציב      
ןובשח לע . 1 קלח 1001 י"ת יפל םינקתה      
ןלבקה      
      
ןלבקה י"ע םטאי תוריקב חודיק לכ : הרעה      
. ונובשח לעו םידדצה ינשמ חודיקה עצבמש      
ןרצייה י"ע לזונ/זג תרנצ ילגעמ ןונכת : הרעה      
. דבלב      
      
ץוח ריוא הבעמ תנקתהו הקפסא     15.01.0030
    YREVOCER TAEH-FRV תרבח תמגודכ  
    GL , 5 םגדTEL-042-MURA  , גג לע חנומ  
,  תוצרוחמ תוימוג ללוכ ףצ סיסב לע הנבמה      
תוברל , H/UTB 003922 רורק רקופת      
תרנצל רוביח ללוכ גגה לע 'חי תבצהו הפנה      

 65,000.00 65,000.00     1.00 'פמוק . המלש הלעפהו ילמשח טוויח , לזונ/זג  
      
תימינפ ריווא גוזימ 'חי תנקתהו הקפסא     15.01.0040
4 "הטסק" םגד FRV תכרעמל המיאתמ      
וא GL תרצות מ"ס 06/06 תודימ םינוויכ      
, ש"יטב 0057 תילאמינמ הקופת , מ"עוש      
הנקתה תוברל , תימינפ זוקינ תבאשמ ללוכ      
, ילמשח טוויח , זוקינ , לזונ/זג תרנצל רוביח      

  5,600.00 2,800.00     2.00 . המלש הלעפה דע לכה , הלעפה טטסומרט 'חי   
      
תימינפ ריווא גוזימ 'חי תנקתהו הקפסא     15.01.0050
4 "הטסק" םגד FRV תכרעמל המיאתמ      
וא GL תרצות מ"ס 06/06 תודימ םינוויכ      
, ש"יטב 00451 תילאמינמ הקופת , מ"עוש      
הנקתה תוברל , תימינפ זוקינ תבאשמ ללוכ      
, ילמשח טוויח , זוקינ , לזונ/זג תרנצל רוביח      

 20,000.00 4,000.00     5.00 . המלש הלעפה דע לכה , הלעפה טטסומרט 'חי   
      
תימינפ ריווא גוזימ 'חי תנקתהו הקפסא     15.01.0060
4 "הטסק" םגד FRV תכרעמל המיאתמ      
וא GL תרצות מ"ס 06/06 תודימ םינוויכ      
, ש"יטב 00502 תילאמינמ הקופת , מ"עוש      
הנקתה תוברל , תימינפ זוקינ תבאשמ ללוכ      
, ילמשח טוויח , זוקינ , לזונ/זג תרנצל רוביח      

 35,000.00 5,000.00     7.00 . המלש הלעפה דע לכה , הלעפה טטסומרט 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

125,600.00 10.51.60 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../224 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     224 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
125,600.00 מהעברה      

      
      
תכרעמל לזונ/זג תרנצ לגעמ תנקתהו הקפסא     15.01.0070
    YREVOCER-TAEH-FRV םינוש םירטקב  
, 8/5" , 2/1" , 4/1"( )ןרציה תוארוה יפל(      
, תרנצל דודיב ללוכ ) ..וכו 8/11" , 4/3"      
, ןרציה תוארוהו ןקנח י"ע תומחלהב רוביח      
, םינפ תודיחילו היבג ץחל , Y ירבחמ      
םיקלחמ , םידייאמל תואיצי תויופעתסה      
..וכו םייט תותשק זג תרנצ תכרעמל םירזיבא      
לגעמל 'פמוק הז ףיעס . תודיחי ןיב םילבכ ,      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק . גוזימה  
      
/ יזכרמ הלעפה חול תנקתהו הקפסא     15.01.0080
טלושה המוקב גוזימה תכרעמל בשחמ/רקב      
, תולקת לע חווידו גוזימה תודיחי תלעפהב      
היצלטסניא תוברל ..וכו 'פמט , תולעפה      

  8,000.00 8,000.00     1.00 . תודיחיל חול ןיב תרושקת / תילמשח 'חי   
      

  1,150.00 1,150.00     1.00 'פמוק . ד"ממ ריקב תרנצ רבעמל TCM תמיטא 15.01.0090
      
לזונ/זג תרנצ רבעמל הסכמ ללוכ חפ תלעת     15.01.0100

  1,500.00   150.00    10.00 . הנבמה גג לע ר"מ   
156,250.00 FRV ריוא גוזימ דויצ 10.51 כ"הס  

      
ח ב ט מ  ג ו ז י מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
וא סירוא תרצות יזכרמ ינימ תנקתהו הקפסא     15.02.0010
ריוא תקיפסל 001% חצ ריואל דעוימ מ"עוש      
, רורק ןוט 6 רורק תקופת , ד"למר 0021      
ץחל לפמ , הפירש ןגמו םומיח יפוג ללוכ      
טוויח תוברל , לופכ דודיב םע 'חי , 1" חופמ      
טלש + טטסומרט הלעפה תיחול , ילמשח      
שימג תוברל רוזיפ תולעתל הדיחיה רוביחו      
תרנצל רוביח , הרזחו הקפסאב ינקת ינושמש      

 18,000.00 18,000.00     1.00 . טלפמוק לכה , לזונ/זג 'חי   
      
םוינמלאמ תסו+ םשג דגנ חצ ריוא סירת     15.02.0020

  1,250.00 1,250.00     1.00 .  2 הגרד ןנסמ + מ"ס  03X06 תודימב 'חי   
      
21"/21" תודימ םוינמלאמ ינבלמ ריוא רזפמ     15.02.0030
רוביח םאתמ תאספוק ללוכ ינדי תסוו + מ"ס      

  1,800.00   450.00     4.00 . . חפמ 01" ירושרשל 'חי   
 21,050.00 חבטמ גוזימ 20.51 כ"הס  

      
      
      

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../225 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     225 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל ו ש י ב  ח ב ט מ  ר ו ר ו ו א  ד ו י צ  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
הקיניל ילגופירטניצ חופמ הנקתהו הקפסא     15.03.0010
לפמ ד"למר 0051 לש הקיפסל חופמ ףדניממ      
דימע  חופמ הקיני תלעתל רבוחמ 5.0" ץחל      
רזוחלא סירת תוברל תולעמ 052 פמט שא      

  4,000.00 4,000.00     1.00 .  םיקרח דגנ תשרו 'חי   
      
הקיני רוחש חפ תלעת הנקתהו הקפסא     15.03.0020
יפל ךותירב רוביח מ"מ 2 יבוע ףדניממ      

  2,240.00   280.00     8.00 . תינכתב טוטרש ר"מ   
      
שטולמ הטסורינמ ףדנימ הנקתהו הקפסא     15.03.0030
ללכ מ"ס 08/051 תודימ םייריכ לעמ הקיניל      
י"ת יפל לכה הרואת ןנסמ הקיני ריווא חתפ      

  8,500.00 8,500.00     1.00 'פמוק 6 קלח 1001  
      
תלד לעמ הנקתה ריוא ךסמ הנקתהו הקפסא     15.03.0040

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק . חבטמ ןסחמל הסינכ  
 16,240.00 לושיב חבטמ רורווא דויצ 30.51 כ"הס  

      
ם י ת ו ר ש  ר ו ר ו ו א  ם י ח ו פ מ  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
1001 י"ת ות ילעב ויהי םיחופמה לכ : הרעה      
      
ותקיפס הלעת םגד חופמ הנקתהו הקפסא     15.04.0020
הרקת ללחב הנקתה ללוכ ,  ד"למר 003      
תנקתה ילמשח טוויח חפ תולעתל רוביח      
תנקתהו הקפסא , רמייט + הלעפה ןצחל      
םיקרח דגנ תשר + מ"ס 04/02 רזוחלא סירת      

  1,500.00 1,500.00     1.00 . טלפמוק לכה , 'חי   
      
הקיניל ילגופירטניצ חופמ הנקתהו הקפסא     15.04.0030
לפמ , ד"למר 009 ריוא תקיפס םיתורישמ      
לע הדמעה , גגה לע הפנה ללוכ , 1" ץחל      
רוביח , תוצרוחמ תוימוג ללוכ ףצ ןוטב סיסב      
עבוק , םיינקת םישימג ללוכ חפ תולעתל      

  3,000.00 3,000.00     1.00 . םיקרח דגנ תשר + הטילפל ריוא 'חי   
      
6" רטוק לוגע הקיני סירת תנקתהו הקפסא     15.04.0040
הנקתה תוברל םיתורשמ הקיני םוינמלאמ      

  1,600.00   200.00     8.00 . ירושרשה תלעתל רוביחו 'חי   
  6,100.00 םיתורש רורווא םיחופמ 40.51 כ"הס  

      
ת ו ל ע ת  ר י ו א  ר ו ז י פ  'ע מ  50.51 ק ר פ  ת ת       
י ר ו ש ר ש ו  ח פ       
      
רמוחה תנקתהו הקפסאל םיסחיתמ םיפיעסה      
פ"ע םינקתה ןוכמ רושיא איצמהל ןלבקה לע        
םאתהב(. עוציב / ןונכת 1  קלח 1001 י"ת      
. ) 010.1.51 ףיעסל      

50.51.60 קרפ תתב הרבעהל          
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קובץ: 200   .../226 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     226 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תונוולגמ חפ תולעת תנקתהו הקפסא     15.05.0010
, ןוקיליס םטא , מ"מ 08.0 חפ יבוע תוינבלמ      
םידמל תותשק םיקוזיח םיתסוו תוילת ללוכ      
ללוכ ריוא ירזפמל רוביח ללוכ ...'כו םירבעמ      
ןכ תינכות פ"ע ריוא ירזפמל חפמ םימאתמ      
םיילוגע/םיינבלמ/ןיילפירטס יסירתל םימאתמ      
הנקתהל דע טלפמוק לכה , דדובמ חפמ      

  5,750.00   115.00    50.00 . תמלשומ ר"מ   
      
42 תופיפצ 1" יבוע ימרת / יטסוקא דודיב     15.05.0020
. מ"עוש וא םוקוזיא תרצות , ר"מל ג"ק      

  1,375.00    55.00    25.00 . ל"נה תוינבלמ תולעתל ר"מ   
      
שא דימע םוינמלא/םוינמלא ירושרש תלעת     15.05.0030
'חיו םירזפמל רוביח תוברל 01" רטוק דדובמ      

    850.00    85.00    10.00 . גוזימ רטמ   
      
ירושרש רוניצ תנקתהו הקפסא     15.05.0040
6" רטוק שא ןיסח דדובמ םוינמלא/םונמלא      

    900.00    75.00    12.00 . םיתורישמ הקיניל רטמ   
  8,875.00 ירושרשו חפ תולעת ריוא רוזיפ 'עמ 50.51 כ"הס  

208,515.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס  
      
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
E atpO ןופוקא גוסמ בתות תרקת תכרעמ     22.01.0010
noitareneG רוד ,הידבש תרצות עוקש יצח      
    dr2 2. 06 תודימב X 06 יבוע  מ"ס  
אשיי ןרציה ) w= 59.0 ,מ"מ 51 םיחיראה      
שער תתחנה ןותנ תורידהל ינקת ות ןומיס      
גוסמ םיינשמו םיישאר םיאשנמ. P תמגודכ      

 23,100.00   110.00   210.00 ןייל ןייפ ר"מ   
      
,םוטא מ"ס 03 בחור תודימב ןוולגמ חפ שגמ     22.01.0020
003 דע תונתשמ ךרוא תודימב 55.0 יבוע ןבל      

 12,100.00   110.00   110.00 מ"ס ר"מ   
      
תורקת ןיב םיהבג שרפהל סבגמ רניס עוציב     22.01.0030

 22,400.00   140.00   160.00 'מ 0.1 דע השירפ חטש L תרוצב רטמ   
 57,600.00 תויטסוקא תורקת 10.22 כ"הס  
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קובץ: 200   .../227 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     227 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ש ע ו ת מ  ם י א ת  70.22 ק ר פ  ת ת       
      
הבוג ,מ"ס 08 דע קמוע הדרפה תציחמ יתש     22.07.0010
,טוליש ללוכ .ההבגה מ"ס 02 ללוכ מ"ס 011      
, הבוח יונב תועבצא ןגמ,ןוגיע ירזיבא ,לוזרפ      
תרדיס תמגודכ םלשומ לכה ,הנקתהו רוביח      
    "yarG/kcalB enigamI" וא לנמ תרבח לש  

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק 30-נ טרפב ראותמכ לוכה ע"ש  
      
היושע( םיאת השולשל  םיתורשל את תדיחי     22.07.0025
    L.P.H קמוע תציחממ תבכרומ )מ"מ21 יבועב,  
,מ"ס 001-08 בחור : תודימב -  תלדו תיזח      
02 ללוכ מ"ס 011 הבוג ,מ"ס 08 דע קמוע      
ירזיבא ,לוזרפ ,טוליש ללוכ .ההבגה מ"ס      
,הנקתהו רוביח , הבוח יונב תועבצא ןגמ,ןוגיע      
yarG/kcalB" תרדיס תמגודכ םלשומ לכה      
    enigamI" לוכה ע"ש וא לנמ תרבח לש  

  5,200.00 5,200.00     1.00 'פמוק 40-נ טרפב ראותמכ  
  6,800.00 םישעותמ םיאת 70.22 כ"הס  
 64,400.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס  

      
. ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ה ח י ד ק ב  ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
.ה ש ב י       
      
סנולכ א"מל םניה ןלהלש תואסנולכה יריחמ      
תולע( ןויזה תסנכה ,סנולכה חודיק תוברל      
יוניפ ,ןוילע ןגמ רוניצ ,)דרפנב תדדמנ ןויזה      
.ותקיציו ןוטבה תולע,חודיקהמ הריפח יפדוע      
      
חודיק 03-ב ןוטב לייפורקימ תואסנולכ     23.01.0010
'מ 21 דע קמועבו מ"ס 54 רטוק הקיציו      

202,800.00   390.00   520.00 הריפח יפדוע יוניפו ןויזה תסנכה תוברל רטמ   
202,800.00 .השבי החידקב ןוטב תואסנולכ 10.32 כ"הס  
202,800.00 . תואסנולכ 32 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
ןקת תלעב תובותכ 052 דע תיתבותכ תזכר     34.01.0010
    LU 0007 תמגודכ ילארשי ןקת ות םעו-RDA  
םע,קורי ןקת ות תלעב רייפלט 'בח תרצותמ      
תורשפאו םיוות 04 דע תירבעב הגוצת      
תבותכ יפל ןשעה תמר לע ח"וד תאצוהל      

  8,978.00 8,978.00     1.00 .יאלגה 'חי   
      
םגד "קורי" ירטקלאוטופ סופיטמ ןשע יאלג     34.01.0020

  6,160.00   280.00    22.00 רשואמ ע"ש וא רייפלט תרצות A084-OFT 'חי   
 15,138.00 10.43.60 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../228 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     228 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 15,138.00 מהעברה      

      
      
לכ ללוכ םימ ןגומ ןטוב ןפורפ גוסמ זג יאלג     34.01.0030
תרצותמ ןשע יוליג תזכרל רוביחל שרדנה      
B0011-DGT תמגודכ NORTISNES 'בח      

  2,828.00 2,828.00     1.00 רייפלט 'בח י"ע קוושמה 'חי   
      

  1,120.00   280.00     4.00 שא תקעזאל תיכוכז רבש ןצחל 'חי  34.01.0040
      
ץנצנ ללוכ תימינפ הנקתהל הקעזא רפוצ     34.01.0050

    200.00   200.00     1.00 רשואמ ע"ש וא רייפלט תרצות 'חי   
      

    300.00   300.00     1.00 ץנצנ ללוכ תינוציח הנקתהל הקעזא רפוצ 'חי  34.01.0060
      
תרצות i005-MDT םגד יטמוטוא ןגייח     34.01.0070
תטלקומ  העדוה ללוכ רשואמ ע"ש וא רייפלט      

    900.00   900.00     1.00 רבצמ םע ןעטמו 'חי   
      
ןוכמ יקדוב י"ע שאה יוליג ןקתמ תקידב     34.01.0080
לע םנקתל שי םייוקיל שיו הדימבו ,םינקתה      
לש הניקת הלעפהל דע ןלבקה ןובשח      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק הקידבה ימד םולשת ללוכ ,תכרעמה  
      

    960.00   240.00     4.00 'פמוק רייפלט תרצות תואיצי/תוסינכ תבותכ תדיחי 34.01.0090
 23,946.00 ןשעו שא יוליג תוכרעמ 10.43 כ"הס  

      
ש א  י ו ב י כ  ת ו כ ר ע מ  20.43 ק ר פ  ת ת       
      
למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     34.02.0010
MF-002 זג לכימ :תללוכה ק"מ 3 דע חפנב      
םיאלג גוז ,ע"ש וא APFN-1002 רשואמ      
יריחנ ,ןומיס תורונ 2 ,)הבלצהב םירבוחמ(      

  5,500.00 5,500.00     1.00 טווחו לכימהו םיריחנה ןיב תרנצ ,הזתה 'חי   
      

    500.00   500.00     1.00 יוביכ תזכרל יטמוטוא יוביכ תלעפה סיטרכ 'חי  34.02.0020
      
יוביכל הכישמ םע בוהצ ןשע/שא יוליג ןצחל     34.02.0030
ע"וש וא רייפלט תרצות Y01-BPT םגד זגב      

    300.00   300.00     1.00 רשואמ 'חי   
      
חולב יטמוטואה יוביכה תכרעמ תקידב     34.02.0040
ידי לע APFN 1002 -ל םאתהב למשחה      
ימד םולשת ללוכ ,םינקתה ןוכמ יקדוב      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק הקידבה  
  6,800.00 שא יוביכ תוכרעמ 20.43 כ"הס  
 30,746.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס  
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קובץ: 200   .../229 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     229 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ק ב ו  ת ר ו ש ק ת  ת ו כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
ה צ י ר פ  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  10.53 ק ר פ  ת ת       
      
7331 ןקת ורפ רטנה םגד הצירפ יוליג תזכר     35.01.0010
,םירוזיא 23 דע לש תלוביקב  המיפ תרצות      
ללוכו ןעטמ םע אספוק ךותב חכ קפס ללוכ      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק V21, HA02 תנעטנ הללוס  
      
םדוק ףיעסב תזכרל רקובמ )רזע( חכ קפס     35.01.0020

    600.00   600.00     1.00 A02 תוללוס ללוכ ,תדווזמ הספוקב 'חי   
      

  3,000.00   200.00    15.00 יביספ םודא ארפניא יאלג 'חי  35.01.0030
      

    450.00   450.00     1.00 קסמיטנא יאלג 'חי  35.01.0040
      

    600.00   600.00     1.00 T014 םגד תירבע בתוכ דרוביק 'חי  35.01.0050
      

    200.00   200.00     1.00 LU תזכר ךותב הנקתהל ימינפ רפוצ 'חי  35.01.0060
      

    300.00   300.00     1.00 מ"מ 1 אספוקב ןגומ המצוע בר ינוציח רפוצ 'חי  35.01.0070
      

    100.00   100.00     1.00 הצירפל ץנצנ 'חי  35.01.0080
      
העדוה םע ,ילטיגיד יטמוטוא תועדוה ןגייח     35.01.0090

    900.00   900.00     1.00 רבצמ יוביגו תטלקומ 'חי   
      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק - תכרעמה לש טוויח 35.01.0100
      

    875.00   175.00     5.00 ןולחל וא תלדל יטנגמ סופיטמ שגר 'חי  35.01.0110
 13,025.00 הצירפ יוליג תכרעמ 10.53 כ"הס  

      
ם ו ק ר ט י נ א  ת כ ר ע מ  20.53 ק ר פ  ת ת       
      
דחא תרצות היהת םוקרטניאה תכרעמ       
רואדת וא ,XAMMOC ,ןופיגול :הלאמ      
      
ךותב וא הנבמל ץוחמ הנקתהל םוקרטניא 'חי     35.02.0020
ןצחלו רובידו עמשל תורשפא ללוכה הנבמה      

    600.00   300.00     2.00 האירק 'חי   
      
הנקתהל תזכרכ תשמשמה םוקרטניא תדיחי     35.02.0030
, רוביד ,עמשל תורשפא תללוכה תימינפ      

    800.00   400.00     2.00 . תלד תחיתפ ןצחלו רוביד ןצחל ,ןומעפ 'חי   
      

    240.00   120.00     2.00 תינוציח תלדב הנקתהל ילמשח לוענמ 'חי  35.02.0040
      
      
      
      
      

  1,640.00 20.53.60 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../230 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     230 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,640.00 מהעברה      

      
      
הסינכ לנפ תוברל היזיולט םוקרטנא תכרעמ     35.02.0050
דדוקמ , ילדנו יטנא םישקמ חול , ןינבל ישאר      
ךסמו תינועבצ DCC 2/1" תמלצמ , הנבומ      
םיירידה תומשו תוארוה טירפת ללוכה עבצ      
תוחפל תומש 01 םע ךסמ לכ , ףודפידל      
ינועבצ צניא 7 ךסמ תללוכה תיתריד הדיחיו      

  3,000.00 1,500.00     2.00 הלעפה ינצחל םע חיט ג"ע הנקתהל חוטש 'חי   
  4,640.00 םוקרטינא תכרעמ 20.53 כ"הס  

      
ת ו מ ל צ מ  30.53 ק ר פ  ת ת       
      
PM2 גוסמ , השדע ללוכ PI תומלצמ     35.03.0010
    EMOD השדע םע תינוציחו תימינפ הנקתהל  
    LACOFIRAV 122 המגודוכPMI XIRTAM  

 14,000.00 2,000.00     7.00 PELCO 'חי   
 14,000.00 תומלצמ 30.53 כ"הס  
 31,665.00 הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 כ"הס  

      
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
תגרדל קודיהו רוזיפ תוברל 'א גוס עצמ     40.03.0010

 27,000.00   135.00   200.00 .89% תופיפצ ק"מ   
      
ןבאב םיליבשו תוכרדמ ,תובחר ףוציר     40.03.0030
6/03/03 לדוגב 'תיעוביר' גוסמ תבלתשמ      
תבלתשמ ןבא בולישב )PM-21 ט"קמ( מ"ס      
תרצות )PM-4 ט"קמ( מ"ס 6/51/03 גוסמ      
דחא לכ .תתוסמ רמגב ןבאה .ע"ש וא ןמפלוו      
- ןבל טלמ סיסב לע הנוש ןווגב ןבאה יגוסמ      
ללוכ ריחמה .לכירדאה תריחבל םינווגה      

  9,750.00   150.00    65.00 .מ"ס 5 יבועב םוסמוס וא יקנ לוח תבכש ר"מ   
      
תוברל מ"ס 02 יבועב ףושח ןוטב יחטשמ     40.03.0050
תנכה תללוכ הדובעה .רטפוקילהב הקלחה      
ירפתו תונספת ,ןויז ,םוטיא תעירי ,חטשה      
ודמעי םייפוסה ןוטבה ינפ .תוטשפתה      

 38,750.00   250.00   155.00 .תוחפל R-11 הקלחהל תודגנתה תגרדב ר"מ   
      
לש רועשב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     40.03.0060

    754.00     2.90   260.00 ר"מ/רטיל 08.0 ר"מ   
      
טגרגא לדוג( מ"ס 5 יבועב מ"את תבכש     40.03.0070
,רוזיפ תוברל ,01-07GP ןמוטיב ,)4/3"      

 14,300.00    55.00   260.00 קודיהו רושיי ר"מ   
      
      

 90,554.00 30.04.60 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../231 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     231 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 90,554.00 מהעברה      

      
      
קחשמ ינקתמל ינועבצ ימוג יחטשמ ףוציר     40.03.0080
הנוילע הבכש .8941 י"ת פ"ע שרדנה יבועב      
ןווגב םיביכר אלל E-VPT גוסמ תינועבצ      
לכה .RBS יריגרגמ הנותחת הבכש ,רוחש      
ריחמ .8817SB-ו 7711NE יטירב ןקת יפל      
םינווג 4 לש בוליש ללוכ ריחמה .חטשמה      
חטשמל תחתמ טלפסא .ןימזמה תריחבל      

 88,400.00   340.00   260.00 .דרפנב דדמי ימוגה ר"מ   
      
תודימב ילכירדא ןוטב יחיראב תוריק יופיח     40.03.0120
ןבל טלמ סיסב לע ןווג .מ"ס 3/57/03      
עוביק תללוכ הדובעה .לכירדאה תריחבל      
בצינב ןבאה עוביק ."הבוטרה הטישב" ןבאה      
םוכיסל אל   350.00    50.00 .)עקרקל הנופ הרצה עלצה( עקרקל ר"מ   
      
מ"ס 7/06/33 תודימב ילכירדא ןוטב גניפוק     40.03.0130
ע"ש וא ןמפלוו לש CA-25 ט"קמ תמגודכ      
םוכיסל אל   380.00    40.00 .לכירדאה תריחבל ןבל טלמ סיסב לע ןווגב רטמ   
      
הצברה ,םיירושימ םיחטש לע קלח ץוח חיט     40.03.0135
ןכומ רוחש רמגו תרשיימ הבכש ,הנותחת      
סקטניק תבכש וא/ו ינועבצ טכילש תבכשל      
הקפסא ללוכ ריחמה , ) דרפנב םלושמ(      
תפוקת לכל ינקת םוגיפ לש קוריפו הנקתה,      
םימוגיפ הנוב רושיא איצמהל הבוח , עוציבה      

  4,000.00    80.00    50.00 . ןידכ ךמסומ ר"מ   
      
רובע  םינושה חיטה יפיעסל ריחמ תפסות     40.03.0136
לש "הגו" תמגודכ  תילרנימ  תינועבצ  הטכילש      
י"ע רחביש ןווג לכב ע"ש וא "טל רינ"      

  3,000.00    60.00    50.00 .לכירדאה ר"מ   
      
חלש( טינרג ינבאב ןוטב תוגרדמ יופיח     40.03.0145

  1,750.00   350.00     5.00 .)מ"ס 06/3/5.71 םורו מ"ס 06/5/13 רטמ   
      
051/04/51 תודימב ילכירדא ןוטבמ תוגרדמ     40.03.0150
ןמפלוו לש M56-CA-04 ט"קמ תמגודכ מ"ס      
תריחבל ןבל טלמ סיסב לע ןווגב ע"ש וא      
סופסיח םע ספ תללוכ הגרדמה .לכירדאה      
ללוכ ריחמה .הקלחה תעינמל ןידע ילוח      
תוברל מ"ס 02 יבועב עפושמ ןוטב חטשמ      
תחנהל תיתשתכ ןוטשבמ תוגרדמ ישלושמ      
םוכיסל אל 1,000.00     5.00 .תוגרדמה רטמ   
      
ןבאב הנווכה וא הרהזא יחטשמ ףוציר     40.03.0160
םיספ/תוטילב םע מ"ס 6/02/02 תבלתשמ      

    150.00   150.00     1.00 .לכירדאה תריחבל רוחש/ןבל ןווגב ר"מ   
      
      

187,854.00 30.04.60 קרפ תתב הרבעהל
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10/03/2022
דף מס':     232 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
187,854.00 מהעברה      

      
      
יטתניס דבמ הללצה תוככס עוציבו ןונכת     40.03.0180
,סוסיב תוברל .)לצ שירפמ( חותמ      
תודובעה לכו עוביקו ןוגיע ,היצקורטסנוק      
ביט.הככסה לש תמלשומ הנקתהל תושורדה      
דבה ןווג .3905 י"ת תושירדב דומעי דבה      
היצקורטסנוק יטנמלא.לכירדאה תריחבל      
תריחבל LAR ןווגב רונתב םיעובצו םינוולוגמ      
רוטקורטסנוק רושיא ללוכ ריחמה .לכירדאה      

 60,000.00   300.00   200.00 .עוציבה םויסב ןקתמל ר"מ   
      
תמגודכ רופא ןווגב מ"ס 7/06/33 גניפוק     40.03.0220

  4,800.00   120.00    40.00 .ע"ש וא גנוטיא תרצות 70293511 ט"קמ רטמ   
252,654.00 חותיפ תודובע 30.04 כ"הס  

      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  40.04 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל )L613 מ"בלפ( היטסורינמ די זחאמ     40.04.0010
הטסורינ ידומע תועצמאב עקרקל ןוגיע      
םוקמ תרתסהל תוטזורו ריקל וא 2" רטוקב      

  1,050.00   350.00     3.00 .טרפ יפל לכה .רוביחה רטמ   
      
רונתב עובצו ןוולוגמ ,הדלפמ תוחיטב הקעמ     40.04.0020
יפל הקעמה ןווג .טרפ יפל 'מ 2.1 הבוגב      
וא ירושימ ריק לע הנקתה .LAR גולטק      
סוסיב ללוכ ריחמה .תינכתה יפל עפושמ      

 14,000.00   350.00    40.00 .עקרקב וא יונב ריקב עוביקו רטמ   
      
הבוגב רונתב העובצו תנוולוגמ ,הדלפמ רדג     40.04.0030
רדגה ןווג .טרפ יפל מ"מ 08 לוכ העיספ 'מ 2      
יונב ריקב סוסיב ללוכ ריחמה .LAR גולטק יפל      

 29,900.00   460.00    65.00 .עקרקב וא רטמ   
      
ןוולוגמ ,'מ 2.1 בחורב יפנכ-דח הדלפ רעש     40.04.0070
ןווג .טרפ יפל לכה .'מ 2 הבוג .רונתב עובצו      
ללוכ ריחמה .LAR גולטק יפ לע רעשה      

  5,000.00 2,500.00     2.00 .ןותחת חירבו קתר לוענמ ,סוסיב 'חי   
      
ןוולוגמ ,'מ 4.2 בחורב יפנכ-וד הדלפ רעש     40.04.1050
ןווג .טרפ יפל לכה .'מ 2 הבוג .רונתב עובצו      
ללוכ ריחמה .LAR גולטק יפ לע רעשה      

  4,500.00 4,500.00     1.00 .ןותחת חירבו קתר לוענמ ,סוסיב 'חי   
 54,450.00 תורגסמ תודובע 40.04 כ"הס  
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קובץ: 200   .../233 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     233 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר י ק +ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  21.04 ק ר פ  ת ת       
ם י כ מ ו ת       
      
אלא 03-ב גוסמ ןוטבל םיסחייתמ םיריחמה לכ      
םיריחמה. ףיעסה רואיתב תרחא ןיוצ םא      
םיקחרמב מ"ס 3 רקלקמ םירפת דוביע םיללוכ      
םיזקנ ,תוינכותב עיפומכ וא 'מ 8 לכ לש      
4" רטוקב ריקה בחור לכל יס.יו.יפ תורוניצמ      
םיריחמה לכ. ץצח תננסמ ללוכ ר"מ 2 לכ      
תוברל ריקה שאר דוביעו תקלחה םיללוכ      
לכ. םישלושמ םע תויולגה תוניפה לכ םוטיק      
יולג ןוטב םע תוריקה רמג םיללוכ םיריחמה      
םיעצקומו םישטולמ ץע תוחולמ )ףושח(      
םידיבל תוחולמ וא )םייכנא וא םייקפוא(      
תוברל ןנכתמה תושירדל םאתהב לכה םיפוצמ      
רמג תחטבהל "וקיימ וא סדע" ןוטבב שומיש      
תא םיללוכ םיריחמה לכ. ליעל רומאכ תוריקה      
ילונרג רמוחמ תוריקה בגב רזוחה יולימה      
רקובמ קודיה ללוכ מ"ס 02 לש תובכשב      
תילמיסקמה תופיפצהמ 89% לש תופיפצל      
תבכש רתיה ןיב ללוכ ץתוריקה תודובע ריחמ.      
תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב      
אוהש בחור לכב םיכמות תוריק לש םירבוע      
      
,םיכמות תוריק לש תודוסיל הביצח/הריפח     40.12.0005

  6,750.00    45.00   150.00 והשלכ קמועב ק"מ   
      
םהשלכ יבועו בחורב יבועב ,ךמות ריקל דוסי     40.12.0010
תסירפו ןויזה תדלפ ללוכ .תוינכות יפל לכה(      

 11,000.00 1,100.00    10.00 )03-ב םינוטבה לכ( הרוקל תחתמ ןוליינ תעירי ק"מ   
      
'מ 0.3 דע הבוגב ןיוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     40.12.0020
יפל הנתשמ וא/ו מ"ס 02 יבועב ,דחא דצמ יולג      
תוניפ םוטיק ,ןויזה תדלפ :ללוכ  ןנכתמה טרפ      

 28,000.00 1,400.00    20.00 .)03-ב םינוטבה לכ(ריקה שאר תקלחהו ק"מ   
 45,750.00 םיכמות תוריק+ןוטב תודובע 21.04 כ"הס  
352,854.00 חותיפ תודובע 04 כ"הס  

      
ן ג  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ק ח ש מ  י נ ק ת מ  20.24 ק ר פ  ת ת       
      
5576408 ט"קמ תמגודכ שיגנ בלושמ ןקתמ     42.02.0010
,רוציי ,ןונכת תוברל ,ע"ש וא ןצינ תא ולא לש      
ןוכמ רושיא תלבקו הנקתה ,סוסיב ,הלבוה      
םוכיסל אל 130,500.00     1.00 'פמוק .םינקתה  
      
ט"קמ תמגודכ לקשמ יוויש לולסמ     42.02.0020
,ע"ש וא ןצינ תא ולא לש 4+3721608      
הנקתה ,סוסיב ,הלבוה ,רוציי ,ןונכת תוברל      
םוכיסל אל 11,934.00     1.00 'פמוק .םינקתה ןוכמ רושיא תלבקו  

20.24.60 קרפ תתב הרבעהל          
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10/03/2022
דף מס':     234 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ולא לש 6755408 ט"קמ תמגודכ תובוב תיב     42.02.0030
,הלבוה ,רוציי ,ןונכת תוברל ,ע"ש וא ןצינ תא      
םוכיסל אל 36,684.00     3.00 'פמוק .םינקתה ןוכמ רושיא תלבקו הנקתה ,סוסיב  
      
תוברל ,ע"ש וא ןצינ תא ולא לש  לוח זגרא     42.02.0040
תלבקו הנקתה ,סוסיב ,הלבוה ,רוציי ,ןונכת      
םוכיסל אל 18,000.00     3.00 'פמוק .םינקתה ןוכמ רושיא  
      
60350210545 ט"קמ תמגודכ בלושמ ןקתמ     42.02.0050
,רוציי ,ןונכת תוברל ,ע"ש וא ןצינ תא ולא לש      
ןוכמ רושיא תלבקו הנקתה ,סוסיב ,הלבוה      
ט"קמ תמגודכ שיגנ בלושמ ןקתמ.םינקתה      
תוברל ,ע"ש וא ןצינ תא ולא לש 5576408      
תלבקו הנקתה ,סוסיב ,הלבוה ,רוציי ,ןונכת      
םוכיסל אל 91,116.00     1.00 'פמוק .םינקתה ןוכמ רושיא  
      
00100158955 ט"קמ תמגודכ ןחלוש ןקתמ     42.02.0060
,רוציי ,ןונכת תוברל ,ע"ש וא ןצינ תא ולא לש      
ןוכמ רושיא תלבקו הנקתה ,סוסיב ,הלבוה      
םוכיסל אל 52,146.00     1.00 'פמוק .םינקתה  

קחשמ ינקתמ 20.24 כ"הס            
      
ק ח ש מ  י נ ק ת מ  30.24 ק ר פ  ת ת       
      
ט"קמ "הירטפ" םגד השילגו סופיט ןקתמ     42.03.0020

  3,800.00 3,800.00     1.00 ע"ש וא תינג ןג תרבח לש 184B162 'חי   
      
ט"קמ "הירטפ" םגד  "תוליעפ תניפס"ןקתמ      42.03.0030

 10,400.00 5,200.00     2.00 ע"ש וא תינג ןג תרבח לש 4245162 'חי   
      
הכומנ הליחז תרהנמ ןקתמ      42.03.0040

  5,200.00 2,600.00     2.00 ע"ש וא תינג ןג תרבח לש 5045162 ט"קמ 'חי   
      
"רפייפ" םגד השילגו סופיט ןקתמ      42.03.0050

 10,400.00 5,200.00     2.00 ע"ש וא תינג ןג תרבח לש 1706G162 ט"קמ 'חי   
      
" גומלא" בלושמ ןקתמ      42.03.0060

  9,600.00 9,600.00     1.00 ע"ש וא תינג ןג תרבח לש 2711162 ט"קמ 'חי   
      
8345162 ט"קמ  הככס םע השושמ לוח זגרא      42.03.0070

 12,000.00 6,000.00     2.00 ע"ש וא תינג ןג תרבח לש 'חי   
 51,400.00 קחשמ ינקתמ 30.24 כ"הס  
 51,400.00 ןג טוהיר 24 כ"הס  
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10/03/2022
דף מס':     235 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ ו  ט ל פ ס א  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועשב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     51.03.0001

  1,160.00     2.90   400.00 ר"מ/רטיל 08.0 ר"מ   
      
מ"ס 5 יבועב טלפסא ןוטבמ תרשקמ הבכש     51.03.0002
91 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      
רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב ,)4/3"( מ"מ      

 18,000.00    45.00   400.00 .קודיהו ר"מ   
      
טלפסא ןוטבמ םישיבכב הנוילע תאשונ הבכש     51.03.0003
לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ מ"ס 3 יבועב      
GP ןמוטיב ,)2/1"( מ"מ 5.21 ילמיסקמ      

 22,000.00    55.00   400.00 .קודיהו רוזיפ תוברל ,01-86 ר"מ   
 41,160.00 חותיפו טלפסא 30.15 כ"הס  

      
ן ו מ י ס  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
בוהצ/ןבל עבצב מ"ס 51 בחורב בותינ וק     51.04.0001

    600.00     4.00   150.00 תוירחא ללוכ ,ילירקא וא ידיקלא יביכר דחםותכ רטמ   
      
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב םיחטש תעיבצ     51.04.0002
רבעמל םיספ, העונת-ייא, הריצע- יווק,תויבוק(      
דח )םיציחו מ"ס 03 בחורב בותינ יווק ,היצח      
-21 ל תוירחא ללוכ ילירקאוא ידיקלא םיביכר      

  1,000.00    20.00    50.00 םישדוח ר"מ   
      
םינווגב יטטניס עבצב הפש ינבא תעיבצ     51.04.0003
,בוהצ-םודא ,ןבל-םודא , ןבל לוחכ ןוגכ      
להנמ י"ע שרדיש רחא ןווג לכב וא בל-רוחש      

    630.00     4.20   150.00 .טקיורפה רטמ   
      
רטוקב ךרוא לכב ןוולוגמ הדלפ דומע     51.04.0004
תרגסמל ורוביחו דומעה סוסיב תוברל ,6"      

    450.00   150.00     3.00 .רורמתה תיחול וא טלשה 'חי   
      
תגרד לעב גוס לכמ A סופיטמ רורמת      51.04.0005

  1,410.00   470.00     3.00 םידומע ללוכ אל ,2 רוא רזחה 'חי   
  4,090.00 ןומיס 40.15 כ"הס  
 45,250.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  
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קובץ: 200   .../236 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     236 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ו ח  ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  75 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ק פ ס א  ת כ ר ע מ  10.75 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ל  ץ ו ח מ       
      
,מ"מ 56.3 ןפוד יבוע ,"2 רטוק הדלפ תורוניצ     57.01.0020
תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע      
ע"ש וא CPA-3 וא "וירט" תמגוד יתבכש      
עקרקב םיחנומ ,טנמצ טלמ םינפ יופיצו      
תודובע ,םיחפס תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב      

 17,000.00   170.00   100.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
,מ"מ 23/5 ןפוד יבוע ,"3 רטוק הדלפ תורוניצ     57.01.0030
תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע      
ע"ש וא CPA-3 וא "וירט" תמגוד יתבכש      
םיחפס תוברל ,טנמצ טלמ םינפ יופיצו      
52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמו      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

 21,000.00   210.00   100.00 רזוח רטמ   
      
תוברל ,2" רטוקב הייקשה תכרעמל הנכה     57.01.0060
םייושע ,)הגרבהב( 2" רטוק ירודכ זרב      

    750.00   750.00     1.00 דרוקרה תוברל זילפ/הזנורב 'חי   
 38,750.00 הנבמל ץוחמ םימ תקפסא תכרעמ 10.75 כ"הס  

      
ה נ ב מ ל  ץ ו ח מ  ב ו י ב  ת כ ר ע מ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0010
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ      

    750.00   150.00     5.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0020
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1      

  2,400.00   160.00    15.00 רזוח יולימו רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0030
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2      

  2,625.00   175.00    15.00 רזוח יולימו רטמ   
      
      
      
      
      

  5,775.00 20.75.60 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../237 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     237 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,775.00 מהעברה      

      
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0040
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.2      

  7,600.00   190.00    40.00 רזוח יולימו רטמ   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.02.0050
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 08      
הכירד יבלש ,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 05      
םיחתפ יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו      
ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל      
"SC019" וא "F-019" גוסמ הרידח םטא םע      
וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו      
    "002F 52.1 דע קמועב ,ע"ש וא "קיטס-ורפ  

 13,680.00 3,420.00     4.00 רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.02.0060
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
.ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
יבלש ,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 05 רטוק      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "F-019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
    "SC019" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל 'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב      

 13,200.00 4,400.00     3.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.02.0070
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
.ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 521      
יבלש ,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 05 רטוק      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "F-019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
    "SC019" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל 'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב      

 14,000.00 7,000.00     2.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      

  6,900.00 6,900.00     1.00 'פמוק ןליתאילופמ ןמוש ידירפמ 57.02.0080
      
      
      
      
      
      

 61,155.00 20.75.60 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../238 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     238 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 61,155.00 מהעברה      

      
      
אתל גוס  לכמ 061 רטוקב בויב רוניצ רוביח     57.02.0100
תודובעה לובגל ץוחמ וא ךותב םייק תרוקיב      
,שיבכב וא הכרדמב )ינוריע תרוקיב את ללוכ(      
,תינמז בויב תביאש ,רפעה 'בע תוברל      
,ןוטב תושקתה םיזרזמה םירמוחב שומיש      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק .םייקה אתב ןוגלזמה תיינבו רוביחה  
      
ןיוזמ ןוטב תפיטע םע 6" רטוקב ינוציח לפמ     57.02.0110

  2,192.00   548.00     4.00 .'מ 2 דע קמועב 02-ב 'חי   
 64,247.00 הנבמל ץוחמ בויב תכרעמ 20.75 כ"הס  
102,997.00 ץוח האורבת ינקתמ 75 כ"הס  

      
ן ג ו מ  ב ח ר מ  ,ט ל ק מ  95 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  10.95 ק ר פ  ת ת       
      
י"ת יפל מ"ס 002/001 תודימב מ"ממ תלד     59.01.0010

  7,600.00 3,800.00     2.00 .10-מ סופיט תורגסמה תמישר יפל  2244  'חי   
      
תודימב ןגומה בחרמל םיסיסר דגנ הדלפ ןולח     59.01.0020
סיכ ךותל ררגנ שדח רוד םגד  "ס 001/001      
עובצ .א"גה תוארוה יפל לכה ,מ"מ 23 יבועב      
.סיסב תבכש לעמ רואילופ עבצ תובכש 2-ב      
םיזג דגנ םוינימולא ןולח ללוכ ,10-מ טרפ יפל      
יפל ע"ש וא לילק 0071 וא ןיבולא 06WA םגד      

 13,000.00 6,500.00     2.00 תורגסמ תמישרב 20-מ 'חי   
      
,טלקמל 4" רטוקב הדלפמ רורוויא רוניצ     59.01.0030
תונקת יפל תינכותה יפל יבועב ריקב בכרומ      

    640.00   320.00     2.00 תורגסמ תמישרב 30 -מ טרפ יפל א"גה 'חי   
      
ינוציח וא ימינפ ריקל(  רורוויא רוניצ     59.01.0040
,טלקמל 8" רטוקב הדלפמ ) ריחמב לדבה אלל      
תונקת יפל תינכותה יפל יבועב ריקב בכרומ      

  1,040.00   520.00     2.00 תורגסמ תמישרב 40 -מ טרפ יפל א"גה 'חי   
 22,280.00 תורגסמ 10.95 כ"הס  
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10/03/2022
דף מס':     239 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו א  ר ו ה י ט ו  ן ו נ י ס  ת ו כ ר ע מ  20.95 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ תידסומ ריווא ןוניסו רורווא תכרעמ      59.02.0020
"לא-תיב תוישעת" תרצות "היומס" "חנ תבית"      
תרקתל הדומצ neddiH-001 םגד ע"ש וא      
תדדמנה( תיטסוקא הרקת י"ע היומסו ןוטב      
תינדי הלעפה תוברל ,הב תבלושמ וא )דרפנב      
.יונפ ריקה לכש ךכ תכרעמה ךותב היומס      
רבעמ .תרנצ אלל - םידוחא חופמהו ןנסמה      
ירוביח אלל - דבלב תידי תכישמב ןוניס בצמל      
0021-ו ןוניס בצמב ש"קמ 006 תקפסמ .תרנצ      
001 דע ןוגימל תדעוימ ,רורווא בצמב ש"קמ      
תקידב ,תמלשומ הנקתה ללוכ ריחמה .שיא      

 36,000.00 36,000.00     1.00 'פמוק 0754 י"ת ןקת-ותו הנקתה ח"וד ,הלעפה  
 36,000.00 ריוא רוהיטו ןוניס תוכרעמ 20.95 כ"הס  

      
ן ג ו מ  ב ח ר מ  ,ט ל ק מ ל  ד ו י צ  30.95 ק ר פ  ת ת       
      
לש הלוכתל ןליתאילופמ םילוגע םימ ילכימ     59.03.0010
,הבוג הארמ  ,תכתמ דמעמ ללוכ רטיל 001      
תושירדל םאתהב לכה תרנצל תואיציו הסכמ      

    700.00   350.00     2.00 "ףרועה דוקיפ" 'חי   
      
ילכימ רובע,זילפמ 2/1" ינכמ ףוצמ םותסש     59.03.0035

    420.00   210.00     2.00 'פמוק הטסורינ ףצ ללוכ םימ  
      
דוקיפ" תושירדל םאתהב,ימיכ אסיכ תיב     59.03.0045

  2,200.00   550.00     4.00 "ףרועה 'חי   
  3,320.00 ןגומ בחרמ ,טלקמל דויצ 30.95 כ"הס  

      
ר ו א  ט ל ו פ  ט ו ל י ש  40.95 ק ר פ  ת ת       
      
.יס.יו.יפ יושע 02/01 תודימב רוא טלופ טלש     59.04.0010
י"פע םיאתמ בותיכ םע מ"מ 3.1 יבועב חישק      

    144.00    24.00     6.00 .הקבדהב ןקתומ א"גה תויחנה 'חי   
      
טלקמל טרפמ י"פע טלקימב טולישו ןומיס     59.04.0050

  1,800.00 1,800.00     1.00 ר"מ 07  דע ישאר םלוא לדוגב ר"מ   
  1,944.00 רוא טלופ טוליש 40.95 כ"הס  
 63,544.00 ןגומ בחרמ ,טלקמ 95 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,859,270.00 יתתיכ תלת םוי ןועמ כ"הס
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10/03/2022
דף מס':     240 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חותיפ 70 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ך ו מ נ  ח ת מ  ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ת ו י נ ב ו  ת ו ק י צ י  ,ת ו ר י פ ח  01.80 ק ר פ  ת ת       
      
001 קמוע םילבכל תולעת תביצח/תריפח     08.10.0010
לוח  תובכש יתש ללוכ מ"ס 04 בחור ,מ"ס      
יוסיכ ,ןומיס יטרס ,תחא לכ מ"ס 01 לש      

  8,000.00    40.00   200.00 ותומדקל חטשה ינפ תרזחהו יפוס קודיהו רטמ   
      
תבחרה רובע הביצח וא/ו הריפחל תפסות     08.10.0020

  1,040.00    13.00    80.00 .מ"ס 08 בחורל דע הריפחה רטמ   
      
קמועבו מ"ס 08 רטוקב םילבכל הרקב את     08.10.0030
ץצח תבכש ,הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031      
5.21 סמועל םיאתמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש      
טרפ יפל( אתה דועיל טוליש ללוכו ,ןוט      

  3,600.00 1,200.00     3.00 )תוינכתב 'חי   
      
001x001x001 תודימב םילבכל הרקב את     08.10.0040
,הביצח/הריפח ללוכ ,ןוטבמ וא םיקולבמ מ"ס      
גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      
אתה דועיל טוליש ללוכו ,ןוט 04 סמועל דבכ      

 10,800.00 1,800.00     6.00 )תוינכתב טרפ יפל( 'חי   
      
וא למשח תרבח ינומ רובע ןוטב תחמוג     08.10.0050
522X05X001 םינפ תודימב ישאר קספמ      

  4,400.00 2,200.00     2.00 י"חח תושירד יפל הנקתהו הריפח ללוכ ,מ"ס 'חי   
      
םינפ תודימב ,טוהו קזב  רובע ןוטב תחמוג     08.10.0060
    522X04X08 יפל הנקתהו הריפח ללוכ ,מ"ס  

  2,400.00 1,200.00     2.00 י"חח תושירד 'חי   
      
ןוטבמ קוצי 'מ 6 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.10.0070
יגרב ללוכ מ"ס 09/06/06 תודימב ךא 03-ב      
תוינכת תשגהו הנכהו תרנצ ןוויז לזרב ןוגיע      

  5,400.00   900.00     6.00 'פמוק חקפמה רושיאל רוטקורטסנוק  
 35,640.00 תוינבו תוקיצי ,תוריפח 01.80 כ"הס  

      
ם י ל י ב ו מ  02.80 ק ר פ  ת ת       
      
יבוע מ"מ 05 רטוקב םידבכ םייטסלפ תורונצ     08.20.0010
תנזה רובע הכישמ טוח םע מ"מ 2.7 ןפוד      

  7,360.00    23.00   320.00 )8 גרד( למשח רטמ   
      
מ"מ 011 רטוקב םידבכ םייטסלפ תורונצ     08.20.0020
רובע הכישמ טוח םע מ"מ 2.7 ןפוד יבוע      

  4,950.00    55.00    90.00 )8 גרד( למשח תנזה רטמ   
      
מ"מ 061 רטוקב םידבכ םייטסלפ תורונצ     08.20.0030
רובע הכישמ טוח םע מ"מ 7.7 ןפוד יבוע      

 23,400.00    52.00   450.00 למשח תנזה רטמ   
 35,710.00 02.80.70 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../241 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     241 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חותיפ 70 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 35,710.00 מהעברה      

      
      
תשירד יפל מ"מ 05 רטוקב דבכ יטסלפ רוניצ     08.20.0040

  7,000.00    14.00   500.00 הכישמ טוח םע )5.31 .ע.ק.י( קזב רטמ   
      
יבועב מ"מ 061 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.20.0050
טוח ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 3.5 ןפוד      

  6,000.00    60.00   100.00 ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
יבועב מ"מ 022 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.20.0060
טוח ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 3.5 ןפוד      

  4,800.00    80.00    60.00 ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
 53,510.00 םיליבומ 02.80 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  03.80 ק ר פ  ת ת       
      
5.1x3 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0010
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      
םילחשומ וא תולעתב      

  1,980.00     9.00   220.00 )תוגרדמ יעוקש םיפוג+דוקיפ(.תורוניצב רטמ   
      
53X4 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0020
וא תומלוס לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ      

  6,750.00    75.00    90.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב רטמ   
      
ךתחב )YX2AN )EPLX גוסמ םילבכ     08.30.0030
    042X4 לע םיחנומ,הנבמל םיעובק ר"ממ  

 54,000.00   120.00   450.00 .תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס רטמ   
      
ר"ממ 61 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     08.30.0040
וא תומלוס לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק      
רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ וא תולעתב      

  1,170.00    13.00    90.00 תווצקה ינשב רטמ   
      
םע ר"ממ 021 ךתחב "ט" תשוחנ יכילומ     08.30.0050
ריחמה( תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      

  2,520.00    84.00    30.00 )תרנצה ללוכ וניא רטמ   
      
םאתהב תימינפ הנקתהל יל'ג ןופלט לבכ     08.30.0060

    700.00    10.00    70.00 6.0x2x01 "קזב" תושירדל רטמ   
      
םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג ןופלט לבכ     08.30.0070

  1,250.00    25.00    50.00 6.0x2x02 "קזב" תושירדל 'חי   
 68,370.00 םיכילומו םילבכ 03.80 כ"הס  

      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80 ק ר פ  ת ת       
      
תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.40.0010
םיגרב ללוכ מ"מ 05X5 ךתחב תיטילורטקלא      

    300.00   300.00     1.00 קוחכ םירוביחו טולש זילפ תועבטו 'חי   
    300.00 04.80.70 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../242 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     242 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חותיפ 70 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
    300.00 מהעברה      

      
      
לאיצנטופ תאוושהל תדרפנ הקראה תדוקנ     08.40.0030
ךילומו רטוק מ"מ 52/02 ףכירמ רוניצב      
דחא הצקב תרבוחמ ,ר"ממ 61 דע תשוחנ      
ינשה הצקבו תוקראה זוכרב AP ספל      

    200.00   100.00     2.00 'פמוק טלפמוק - יתכתמה טנמלאל  
    500.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 כ"הס  

      
י ש א ר  ק ס פ מ  ח ו ל  06.80 ק ר פ  ת ת       
      
לכ לע 93416 ןקת יפל ועצובי למשח תוחול      
ויקלח      
      
למשח חול הנבמ הנקתהו הלבוה הקפסא     08.60.0010
56PI םוטא רטסאילופמ יושע 0E הקולח      
הפצרה לע הדמעהל מ"ס 06 דע קמועב      
ללוכ ,תותלדו םילנפ םע דבלב תיתיזח השיג      
ירזיבא לכ ללוכו ,רפמא 008 נ"זל הריבצ יספ      

 17,600.00 8,000.00     2.20 רזעה ר"מ   
      
A008 םרזל,יבטוק 4 ,ףלשנ ריווא קיספמ     08.60.0020
תמגודכ רפמאוליק 001 קותינ רשוכ      
    O/D-P4-2H61WN הנגה תדיחי ללוכ  
A0.5 cigolorciM תמגודכ תינורטקלא      
לכ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא ןיר'ג ןילרמ תרצות      
- הנקתהל םישורדה רזעה דויצו םירזיבאה      

 28,312.00 14,156.00     2.00 טלפמוק 'חי   
      

  3,467.00 3,467.00     1.00 םדוק ףיעסמ ריווא יקיספמל הלגע 'חי  08.60.0030
      

    280.00   280.00     1.00 CA V044/083 הקספה לילס 'חי  08.60.0100
      
ןשע/שא יוליג תייזכרמ רובע הארתה תדיחי     08.60.0150

    300.00   300.00     1.00 מ"עב הרקב גצמ תרצות B655-OSI-1 םגד 'חי   
 49,959.00 ישאר קספמ חול 06.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  08.80 ק ר פ  ת ת       
      
,יעוביר ,םוינימולא יושע ןוינח תרואתל סנפ     08.80.0010
    56PI, םגד דומע שאר לע הנקתהל  
    ARUTUF תרצות CETNI 55 דל תרונ ללוכ  
)לבק ללוכ( םלשומ התצהו הלעפה דויצ טו      
שגממ םיאתמ רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ      

 10,800.00 1,800.00     6.00 .טלפמוק סנפל דעו םירוביחה 'חי   
 10,800.00 הרואת יפוג 08.80 כ"הס  
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קובץ: 200   .../243 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     243 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חותיפ 70 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  18.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
ןמותמ ךתח לעב הדלפמ ינקת הרואת דומע      
ןיב םיקוזיחו דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט      
לכו םירזיבא יאת 2 הנכה,ףוגל הטלפ      
רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
ףיעס 80 טרפמ,תינכות יפל .ושארב עורזה      
תוברל ,זילפמ הקראה יגרב 2 ללוכ .125080      
הסכמ רוביח תורשפאו מ"ס 03 דע דנז לוורש      
.דדוחמ תשוחנ דיגב דומעל םירזיבאה את      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     08.81.0010
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
דיחא יעוביר ךתח לעב דומעה .ושארב      
    51x51 ףרוצמ טרפ יפל רטמ4  הבוגו מ"ס,  
עובצ.רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות      

 15,000.00 2,500.00     6.00 .סקלפוד טרפמ י"פע ןרציה לעפמב 'חי   
      
תכתמ טלש רובע הרואת דומעל תפסות     08.81.0020
רפסמ תעבטה/הטירח םע עובצו ןוולוגמ      

    720.00   120.00     6.00 םיטינ תועצמאב דומעל רבוחמ ,לגעמו דומע 'חי   
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     08.81.0030
ןוגג םע יבוע מ"מ 5.1 ןבלוגמ חפמ דומעה      
ספא קותינ םע םע יזאפ דח ז"אמ םע ,חפ      
תופעתסה יקדהמ םע ,A01 AK01 םרזל      
תרצות 3KAPOC וא KAPOC2 םגדכ      
    IXEGOS תרצות םיסנפל האיצי יקדהמ םע  
    XINOHP, דע לבכו תימע הקראה ספ םע  

  2,160.00   360.00     6.00 .טלפמוק סנפל 'חי   
      
לע תנקתומ ,םיסנפ 2 תנקתהל T םגדמ עורז     08.81.0040

  1,800.00   300.00     6.00 דומע שאר 'חי   
 19,680.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 18.80 כ"הס  
238,459.00 ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 כ"הס  

      
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
תגרדל קודיהו רוזיפ תוברל 'א גוס עצמ      40.03.0010

 45,000.00   150.00   300.00 .89% תופיפצ ק"מ   
      
      
      
      
      
      

 45,000.00 30.04.70 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../244 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     244 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חותיפ 70 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 45,000.00 מהעברה      

      
      
ןוטב יחיראב םיליבשו תוכרדמ ,תובחר ףוציר     40.03.0020
7/03/06-ו מ"ס 7/06/06 םילדגב ילכירדא      
תרצות CA-60-ו CA-40 ט"קמ תמגודכ מ"ס      
ןווגב ןבאה יגוסמ דחא לכ .ע"ש וא ןמפלוו      
תריחבל םינווגה - ןבל טלמ סיסב לע הנוש      
וא יקנ לוח תבכש ללוכ ריחמה .לכירדאה      
םוכיסל אל   350.00   900.00 .מ"ס 5 יבועב םוסמוס ר"מ   
      
ןבאב םיליבשו תוכרדמ ,תובחר ףוציר     40.03.0030
6/03/03 לדוגב 'תיעוביר' גוסמ תבלתשמ      
תבלתשמ ןבא בולישב )PM-21 ט"קמ( מ"ס      
תרצות )PM-4 ט"קמ( מ"ס 6/51/03 גוסמ      
דחא לכ .תתוסמ רמגב ןבאה .ע"ש וא ןמפלוו      
- ןבל טלמ סיסב לע הנוש ןווגב ןבאה יגוסמ      
ללוכ ריחמה .לכירדאה תריחבל םינווגה      

198,000.00   150.00 1,320.00 .מ"ס 5 יבועב םוסמוס וא יקנ לוח תבכש ר"מ   
      
מ"ס 6/02/01 תבלתשמ ןבאב תוכרדמ ףוציר     40.03.0040
ןבאל תובצינ םינבא תרוש םע ההכ םוח ןווגב      
טלמ סיסב לע םינווגה לכ .ןבל ןווגב הפשה      
םוסמוס וא יקנ לוח תבכש ללוכ ריחמה .ןבל      

 41,800.00   110.00   380.00 .מ"ס 5 יבועב ר"מ   
      
תוברל רופא ןווגב מ"ס 001/02/01 ןג ןבא     40.03.0090

 19,500.00    65.00   300.00 .ןוטב דוסי רטמ   
      
ןווגב מ"ס 001/03/51 תודימב הפש ןבא     40.03.0100

 25,740.00    78.00   330.00 .ןוטב דוסי תוברל רופא רטמ   
      
001/02/01 ןג ינבא 4 יושע ץעל העיטנ חתפ     40.03.0110
מ"ס 01/02 ךתחב הניפ ינבא 4-ו מ"ס      
וא ןמפלוו תרצות 1A4-SM ט"קמ תמגודכ      
חתפהל ש וטנ תודימ .רופא ןווגב לכה .ע"ש      

  3,150.00   450.00     7.00 .ןוטב תודוסי תללוכ הדובעה .מ"ס 021/021 'חי   
      
תודימב ילכירדא ןוטב יחיראב תוריק יופיח     40.03.0120
ןבל טלמ סיסב לע ןווג .מ"ס 3/57/03      
עוביק תללוכ הדובעה .לכירדאה תריחבל      
בצינב ןבאה עוביק ."הבוטרה הטישב" ןבאה      
םוכיסל אל   350.00   500.00 .)עקרקל הנופ הרצה עלצה( עקרקל ר"מ   
      
מ"ס 7/06/33 תודימב ילכירדא ןוטב גניפוק     40.03.0130
ע"ש וא ןמפלוו לש CA-25 ט"קמ תמגודכ      
םוכיסל אל   380.00   300.00 .לכירדאה תריחבל ןבל טלמ סיסב לע ןווגב רטמ   
      
      
      
      
      

333,190.00 30.04.70 קרפ תתב הרבעהל
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10/03/2022
דף מס':     245 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חותיפ 70 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
333,190.00 מהעברה      

      
      
הצברה ,םיירושימ םיחטש לע קלח ץוח חיט     40.03.0135
ןכומ רוחש רמגו תרשיימ הבכש ,הנותחת      
סקטניק תבכש וא/ו ינועבצ טכילש תבכשל      
הקפסא ללוכ ריחמה , ) דרפנב םלושמ(      
תפוקת לכל ינקת םוגיפ לש קוריפו הנקתה,      
םימוגיפ הנוב רושיא איצמהל הבוח , עוציבה      

 24,000.00    80.00   300.00 . ןידכ ךמסומ ר"מ   
      
רובע  םינושה חיטה יפיעסל ריחמ תפסות     40.03.0136
לש "הגו" תמגודכ  תילרנימ  תינועבצ  הטכילש      
י"ע רחביש ןווג לכב ע"ש וא "טל רינ"      

 18,000.00    60.00   300.00 .לכירדאה ר"מ   
      
051/04/51 תודימב ילכירדא ןוטבמ תוגרדמ     40.03.0150
ןמפלוו לש M56-CA-04 ט"קמ תמגודכ מ"ס      
תריחבל ןבל טלמ סיסב לע ןווגב ע"ש וא      
סופסיח םע ספ תללוכ הגרדמה .לכירדאה      
ללוכ ריחמה .הקלחה תעינמל ןידע ילוח      
תוברל מ"ס 02 יבועב עפושמ ןוטב חטשמ      
תחנהל תיתשתכ ןוטשבמ תוגרדמ ישלושמ      
םוכיסל אל 1,000.00    11.00 .תוגרדמה רטמ   
      
ןבאב הנווכה וא הרהזא יחטשמ ףוציר     40.03.0160
םיספ/תוטילב םע מ"ס 6/02/02 תבלתשמ      

    750.00   150.00     5.00 .לכירדאה תריחבל רוחש/ןבל ןווגב ר"מ   
      
ןווגב 02-4 לדוגב ףוטב עקרק יופיח     40.03.0170
.לכירדאה תריחבל בוהצ/םודא/םוח/רוחש      
יטתניס דב תעירי ללוכ מ"ס 02 הבכש יבוע      

  1,200.00   400.00     3.00 ףוטה תבכשל תחתמ עקרקל תודתיב תנגועמ ק"מ   
      
חלש( טינרג ינבאב ןוטב תוגרדמ יופיח     40.03.0190
ללוכ ריחמה.)מ"ס 06/3/71 םורו מ"ס 06/5/13      
ןווגב  "פילס יטנא"  הקלחה דגנ ןומיס ספ      

 13,825.00   395.00    35.00 ינועבצ רטמ   
      
חלש( טינרג ינבאב ןוטב תוגרדמ יופיח     40.03.0200
ללוכ ריחמה)מ"ס 06/3/51 םורו מ"ס 06/5/23      
ןווגב  "פילס יטנא"  הקלחה דגנ ןומיס ספ      

  4,345.00   395.00    11.00 ינועבצ רטמ   
      
תמגודכ רופא ןווגב מ"ס 7/06/33 גניפוק     40.03.0220

 24,000.00   120.00   200.00 .ע"ש וא גנוטיא תרצות 70293511 ט"קמ רטמ   
419,310.00 חותיפ תודובע 30.04 כ"הס  
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10/03/2022
דף מס':     246 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חותיפ 70 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  40.04 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל )L613 מ"בלפ( היטסורינמ די דחאמ     40.04.0010
הטסורינ ידומע תועצמאב עקרקל ןוגיע      
םוקמ תרתסהל תוטזורו ריקל וא 2" רטוקב      

 10,500.00   350.00    30.00 .טרפ יפל לכה .רוביחה רטמ   
      
רונתב עובצו ןוולוגמ ,הדלפמ תוחיטב הקעמ     40.04.0020
יפל הקעמה ןווג .טרפ יפל 'מ 2.1 הבוגב      
וא ירושימ ריק לע הנקתה .LAR גולטק      
סוסיב ללוכ ריחמה .תינכתה יפל עפושמ      

 70,000.00   350.00   200.00 .עקרקב וא יונב ריקב עוביקו רטמ   
      
הבוגב רונתב העובצו תנוולוגמ ,הדלפמ רדג     40.04.0030
.LAR גולטק יפל רדגה ןווג .טרפ יפל 'מ 2      

  2,500.00   500.00     5.00 .עקרקב וא יונב ריקב סוסיב ללוכ ריחמה רטמ   
      
ןוולוגמ ,'מ 4.4 בחורב יפנכ-וד הדלפ רעש     40.04.0040
ןווג .טרפ יפל לכה .'מ 2 הבוג .רונתב עובצו      
ללוכ ריחמה .LAR גולטק יפ לע רעשה      

  8,000.00 8,000.00     1.00 .ןותחת חירבו קתר לוענמ ,סוסיב 'חי   
      
ןוולוגמ ,'מ 2.1 בחורב יפנכ-דח הדלפ רעש     40.04.0070
ןווג .טרפ יפל לכה .'מ 2 הבוג .רונתב עובצו      
ללוכ ריחמה .LAR גולטק יפ לע רעשה      

  5,000.00 2,500.00     2.00 .ןותחת חירבו קתר לוענמ ,סוסיב 'חי   
 96,000.00 תורגסמ תודובע 40.04 כ"הס  
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10/03/2022
דף מס':     247 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חותיפ 70 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ר י ק +ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  21.04 ק ר פ  ת ת       
ם י כ מ ו ת       
      
אלא 03-ב גוסמ ןוטבל םיסחייתמ םיריחמה לכ      
םיריחמה. ףיעסה רואיתב תרחא ןיוצ םא      
םיקחרמב מ"ס 3 רקלקמ םירפת דוביע םיללוכ      
םיזקנ ,תוינכותב עיפומכ וא 'מ 8 לכ לש      
4" רטוקב ריקה בחור לכל יס.יו.יפ תורוניצמ      
םיריחמה לכ. ץצח תננסמ ללוכ ר"מ 2 לכ      
תוברל ריקה שאר דוביעו תקלחה םיללוכ      
לכ. םישלושמ םע תויולגה תוניפה לכ םוטיק      
יולג ןוטב םע תוריקה רמג םיללוכ םיריחמה      
םיעצקומו םישטולמ ץע תוחולמ )ףושח(      
םידיבל תוחולמ וא )םייכנא וא םייקפוא(      
תוברל ןנכתמה תושירדל םאתהב לכה םיפוצמ      
רמג תחטבהל "וקיימ וא סדע" ןוטבב שומיש      
תא םיללוכ םיריחמה לכ. ליעל רומאכ תוריקה      
ילונרג רמוחמ תוריקה בגב רזוחה יולימה      
רקובמ קודיה ללוכ מ"ס 02 לש תובכשב      
תילמיסקמה תופיפצהמ 89% לש תופיפצל      
תבכש רתיה ןיב ללוכ ץתוריקה תודובע ריחמ.      
תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב      
אוהש בחור לכב םיכמות תוריק לש םירבוע      
      
,םיכמות תוריק לש תודוסיל הביצח/הריפח     40.12.0005

 11,250.00    45.00   250.00 והשלכ קמועב ק"מ   
      
םהשלכ יבועו בחורב יבועב ,ךמות ריקל דוסי     40.12.0010
תסירפו ןויזה תדלפ ללוכ .תוינכות יפל לכה(      

 22,000.00 1,100.00    20.00 )03-ב םינוטבה לכ( הרוקל תחתמ ןוליינ תעירי ק"מ   
      
'מ 0.3 דע הבוגב ןיוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     40.12.0020
יפל הנתשמ וא/ו מ"ס 02 יבועב ,דחא דצמ יולג      
תוניפ םוטיק ,ןויזה תדלפ :ללוכ  ןנכתמה טרפ      

 14,000.00 1,400.00    10.00 .)03-ב םינוטבה לכ(ריקה שאר תקלחהו ק"מ   
      
'מ 0.6 דע הבוגב ןיוזמ ןוטבמ םיכמות תוריק     40.12.0030
יפל הנתשמ וא/ו מ"ס 02 יבועב ,דחא דצמ יולג      
תוניפ םוטיק ,ןויזה תדלפ :ללוכ  ןנכתמה טרפ      

 19,800.00 1,650.00    12.00 .)03-ב םינוטבה לכ(ריקה שאר תקלחהו ק"מ   
 67,050.00 םיכמות תוריק+ןוטב תודובע 21.04 כ"הס  
582,360.00 חותיפ תודובע 04 כ"הס  

      
ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ן ו נ י ג  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
תרדגה יפל 4 לדוג חמצ לש הליתשו הקפסא     41.01.0010

 33,000.00    22.00 1,500.00 .תואלקחה דרשמ 'חי   
      
      

 33,000.00 10.14.70 קרפ תתב הרבעהל
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10/03/2022
דף מס':     248 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חותיפ 70 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 33,000.00 מהעברה      

      
      
תרדגה יפל 8 לדוג ץע לש הליתשו הקפסא     41.01.0020
רטוקב רוב תריפח תוברל תואלקחה דרשמ      
ליבגמ תנקתה ,'מ 5.1 קמועבו 'מ 5.1      
תמדאב רזוח יולימו יטסלפ רמוחמ םישרוש      
ץע תוכומס 3 תנקתה תללוכ הדובעה .ןג      
תוטומב ןהיניב תורבוחמ ,תחא לכ 2" רטוקב      

 10,800.00   360.00    30.00 .ץע 'חי   
      
גוסמ אשד ידברמ לש הליתשו הקפסא     41.01.0030

  1,050.00    30.00    35.00 .הילופנט ר"מ   
      

 14,520.00    60.00   242.00 ןושיד תוברל ןג תמדא רושייו רוזיפ ,הקפסא ק"מ  41.01.0040
 59,370.00 ןוניג 10.14 כ"הס  

      
ה י י ק ש ה  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
אוהש רטוק לכב םימ רוקמל תורבחתה     41.02.0010

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .םישורדה םירזיבאה לכ תוברל  
      
הרטמהו ףוטפטל 5.1" הייקשה תכרעמ שאר     41.02.0020
תכרעמל רוביחו הייקשה בשחמ תוברל      
ירזיבא לכ תא ללוכ ריחמה .תינוריע הרקב      

 13,000.00 13,000.00     1.00 'פמוק .הייקשהה תינכתב ןמוסמכ שארה  
      
לדוגל םאות ןיירושמ רטסאילופמ הנגה זגרא     41.02.0030
ע"ש וא "טיילרוא" תמגודכ תכרעמה שאר      

  2,400.00 2,400.00     1.00 .ןוטב לקוס תוקרל 'חי   
      

  2,080.00    16.00   130.00 .6 גרד מ''מ 23 זקנמ/קלחמ ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0040
      

  6,480.00    12.00   540.00 .6 גרד מ''מ 52 זקנמ/קלחמ ןליתאילופ רוניצ רטמ  41.02.0050
      
6.1 הקיפס,מ"מ 61 תסוומ ףוטפט רוניצ     41.02.0060

  5,175.00     4.50 1,150.00 .ש/ל רטמ   
      
ילרגטניא ףוטפט רוניצמ תעבט - ץעל ףוטפט     41.02.0070
תפטפט 21 ללוכ ,מ"מ 61 רטוקב תסוומ      
,רטמ 3.0 םיחוורמב העשל רטיל 2 הקיפסב      
ילעב ויהי רוביחה ירזבא לכ .ץעל םיבציימ 3      

    875.00    25.00    35.00 .םואו קוזיח תעבט 'חי   
      
הסכמ תוברל יטסלפ בוג ללוכ הפיטש זרב     41.02.0080

  1,250.00   250.00     5.00 .םאות 'חי   
      
01 גרד מ"מ 061 רטוק ןליתאילופ רוניצ     41.02.0090
,הריפח ללוכ 'מ 1 דע קמועב )לוורש(      

  3,000.00    50.00    60.00 .ןוליינ טוח תלחשהו יוסיכ ,הנמטה רטמ   
      
      

 35,260.00 20.14.70 קרפ תתב הרבעהל
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10/03/2022
דף מס':     249 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חותיפ 70 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 35,260.00 מהעברה      

      
      
מ"ס 08 רטוקב םורט ןוטבמ הרקב את     41.02.0120
הסכמו הרקת תוברל ,מ"ס 001 דע קמועבו      
בותיכ םע מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצימ      
םע '55-למרכ' תמגודכ הסכמה ."הייקשה"      

  9,000.00 1,800.00     5.00 .ע"ש וא ןמפלוו לש NOMAN רגס 'חי   
      
01 גרד מ"מ 57 רטוק ןליתאילופ רוניצ     41.02.0130
,הריפח ללוכ 'מ 1 דע קמועב )לוורש(      

 14,800.00    40.00   370.00 .ןוליינ טוח תלחשהו יוסיכ ,הנמטה רטמ   
 59,060.00 הייקשה 20.14 כ"הס  
118,430.00 הייקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס  

      
ן ג  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ן ג  ט ו ה י ר  10.24 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ קובמב ץע םייושע ץע יבשומ     42.01.0010
    EMERT-X OSOM מ"מ 4/551 ךתחב  
תריחבל ןווג .ע"ש וא שק הנק י"ע קוושמ      
תכתמ יליפורפ ללוכ ריחמה .לכירדאה      
יבשומ ןוגיעל מ"מ 03/2/05 ךתחב םינוולוגמ      

 22,750.00   650.00    35.00 .טרפ יפל לכה .ןוטבה ריקל ץעה ר"מ   
      
תמגודכ קובמב ץע יושע "קד" לספס     42.01.0020
    EMERT-X OSOM מ"מ 4/551 ךתחב  
תריחבל ןווג .ע"ש וא שק הנק י"ע קוושמ      
הדלפ תייצקורטסנוק ללוכ ריחמה .לכירדאה      

 11,250.00   750.00    15.00 .קדה תכימתל ר"מ   
      
לש )6603 ט"קמ( 'רפונ' םגד ןותפשא     42.01.0030
סוליפ ,סוסיב תוברל ע"ש וא אכירא-םחש      

  5,400.00   900.00     6.00 .ןוגיעו 'חי   
      
הטסורינ יושע םיינפוא גוזל הינח ןקתמ     42.01.0040
י"ע קוושמה תמגודכ .טרפ יפל  )613 מ"בלפ(      
ןוגיעו סוסיב ללוכ ריחמה .ע"ש וא ןפוא ןח      
'תודיחי 2 קבח' תודיחי 2 תוברל עקרקב      
ןווגב ע"ש וא גנוטיא לש )20266821 ט"קמ(      

  3,850.00   550.00     7.00 .ףוצירל םימאות רמגו 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 43,250.00 10.24.70 קרפ תתב הרבעהל
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10/03/2022
דף מס':     250 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חותיפ 70 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 43,250.00 מהעברה      

      
      
'ןולא' םגדמ ק"מ 5 חפנב ןומט הפשא חפ     42.01.0050
תללוכ הדובעה .ע"ש וא ןולא תצובק תרצות      
תושורדה הנכהה תודובע לכ לש עוציבו ןונכת      
תוריק ,הריפח תוברל הפשאה חפ תנקתהל      
תפסונ תיוולנ הדובע לכו ןוטב תפצרו      
.הפשאה חפ לש תמלשומ הנקתהל השורדה      
לכל רוטקורטסנוק רושיא ללוכ ריחמה      
םוכיסל אל 40,000.00     1.00 'פמוק .םייביטקורטסנוקה םיביכרהו ןוטבה תודובע  

 43,250.00 ןג טוהיר 10.24 כ"הס  
 43,250.00 ןג טוהיר 24 כ"הס  

      
ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ ו  ט ל פ ס א  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
לש רועשב תינמוטיב היסלומיאב דוסי יופיצ     51.03.0001

  2,030.00     2.90   700.00 ר"מ/רטיל 08.0 ר"מ   
      
מ"ס 5 יבועב טלפסא ןוטבמ תרשקמ הבכש     51.03.0002
91 ילמיסקמ לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ      
רוזיפ תוברל ,GP 01-86 ןמוטיב ,)4/3"( מ"מ      

 31,500.00    45.00   700.00 .קודיהו ר"מ   
      
טלפסא ןוטבמ םישיבכב הנוילע תאשונ הבכש     51.03.0003
לדוג טימולוד ןבא םע תבורעתמ מ"ס 3 יבועב      
GP ןמוטיב ,)2/1"( מ"מ 5.21 ילמיסקמ      

 38,500.00    55.00   700.00 .קודיהו רוזיפ תוברל ,01-86 ר"מ   
 72,030.00 חותיפו טלפסא 30.15 כ"הס  

      
ן ו מ י ס  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
בוהצ/ןבל עבצב מ"ס 51 בחורב בותינ וק     51.04.0001

  1,200.00     4.00   300.00 תוירחא ללוכ ,ילירקא וא ידיקלא יביכר דחםותכ רטמ   
      
םותכ/בוהצ/ןבל עבצב םיחטש תעיבצ     51.04.0002
רבעמל םיספ, העונת-ייא, הריצע- יווק,תויבוק(      
דח )םיציחו מ"ס 03 בחורב בותינ יווק ,היצח      
-21 ל תוירחא ללוכ ילירקאוא ידיקלא םיביכר      

  2,000.00    20.00   100.00 םישדוח ר"מ   
      
םינווגב יטטניס עבצב הפש ינבא תעיבצ     51.04.0003
,בוהצ-םודא ,ןבל-םודא , ןבל לוחכ ןוגכ      
להנמ י"ע שרדיש רחא ןווג לכב וא בל-רוחש      

  1,680.00     4.20   400.00 .טקיורפה רטמ   
      
רטוקב ךרוא לכב ןוולוגמ הדלפ דומע     51.04.0004
תרגסמל ורוביחו דומעה סוסיב תוברל ,6"      

  1,200.00   150.00     8.00 .רורמתה תיחול וא טלשה 'חי   
  6,080.00 40.15.70 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../251 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     251 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חותיפ 70 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,080.00 מהעברה      

      
      
תגרד לעב גוס לכמ A סופיטמ רורמת      51.04.0005

  3,760.00   470.00     8.00 םידומע ללוכ אל ,2 רוא רזחה 'חי   
  9,840.00 ןומיס 40.15 כ"הס  
 81,870.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס  

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  75 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ק פ ס א  ת כ ר ע מ  10.75 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ל  ץ ו ח מ       
      
,מ"מ 56.3 ןפוד יבוע ,"4 רטוק הדלפ תורוניצ     57.01.0010
תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע      
ע"ש וא CPA-3 וא "וירט" תמגוד יתבכש      
עקרקב םיחנומ ,טנמצ טלמ םינפ יופיצו      
תודובע ,םיחפס תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב      

 10,000.00   250.00    40.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
,מ"מ 56.3 ןפוד יבוע ,"2 רטוק הדלפ תורוניצ     57.01.0020
תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע      
ע"ש וא CPA-3 וא "וירט" תמגוד יתבכש      
עקרקב םיחנומ ,טנמצ טלמ םינפ יופיצו      
תודובע ,םיחפס תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב      

  6,800.00   170.00    40.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח רטמ   
      
,מ"מ 23/5 ןפוד יבוע ,"3 רטוק הדלפ תורוניצ     57.01.0030
תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע      
ע"ש וא CPA-3 וא "וירט" תמגוד יתבכש      
םיחפס תוברל ,טנמצ טלמ םינפ יופיצו      
52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמו      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ      

  8,400.00   210.00    40.00 רזוח רטמ   
      
תוברל ,2" רטוקב הייקשה תכרעמל הנכה     57.01.0060
םייושע ,)הגרבהב( 2" רטוק ירודכ זרב      

    500.00   500.00     1.00 דרוקרה תוברל זילפ/הזנורב 'חי   
      
ןייוצמ ןכ םא אלא 'מטא 61 ץחלל םירזיבאה      
תוברל ,984 י"ת יפל תוחושה יסכמ . תרחא      
לש הדיחיה יריחמ .תושרה למסו דועי ןומיס      
םיללוכ םירחא םירזיבאו םימותסש ,םיפוגמה      
תוברל םישרדנה רוביחה יטנמלא לכ תא      
,)"רסרד יצח"( ןגואמ רבחמ ,םיידגנ םינגוא      
.ב"ויכו םימטא , םימוא , םיגרב      
      
דרא" תרצות "EVATCO" 4" רטוקב םימ דמ     57.01.0070

  6,200.00 6,200.00     1.00 הדידמ תכרעמב הנקתהל ,ע"וש וא "הילד 'חי   
      
      

 31,900.00 10.75.70 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../252 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     252 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חותיפ 70 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 31,900.00 מהעברה      

      
      
ללוכ ,3" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.01.0071
תמגוד םימטאו םיגרב םיידגנ םינגוא ,םינגוא      
וא 406 "בכוכה" , RN-040 םגד ".י.ר.א"      

  6,554.00 3,277.00     2.00 .ע"וש 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  4" רטוקב זירט ףוגמ     57.01.0080

  4,650.00 1,550.00     3.00 .ע"וש וא "בכוכה", SRT/LRT 'חי   
      

  1,650.00 1,650.00     1.00 4" רטוקב לזרב תקצימ םינבא תדוכלמ  'חי  57.01.0090
      
דרשמ י"ע רשואמ םגדמ 4" רטוקב ח"זמ     57.01.0100

  6,750.00 6,750.00     1.00 תואירבה 'חי   
      
,2" רטוקב םימ יוקל בלושמ ריוא םותסש     57.01.0110
תמגוד 2" רטוקב ירודכ זרבו ףקז ללוכ      

  1,332.00 1,332.00     1.00 .ע"וש וא D-050 םגד ".י.ר.א" 'חי   
      
ללוכ ,2" רטוקב םימל רזוח לא םותסש     57.01.0120
תמגוד םימטאו םיגרב םיידגנ םינגוא ,םינגוא      
וא 406 "בכוכה" , RN-040 םגד ".י.ר.א"      

  1,800.00 1,800.00     1.00 .ע"וש 'חי   
      
"לאפר" תמגוד  2" רטוקב זירט ףוגמ     57.01.0130

  1,350.00 1,350.00     1.00 .ע"וש וא "בכוכה" ,SRT/LRT 'חי   
      
רטוק דדוב ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.01.0140
ףקז תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב רבוחמ ,3"      
ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג 4" רטוק      

  4,220.00 2,110.00     2.00 'פמוק םימ וקל רוביחו  
      
,4" רטוק ףקז לע הריבש ןקתמ רובע תפסות     57.01.0150

    820.00   820.00     1.00 הפצה תעינמל 'חי   
      
שאר םע שא יוביכ תכרעמל םימואת רבחמ     57.01.0160
ינש םע 3" רטוק ףקז לע 3"*3" רטוק לופכ      

  3,874.00 1,937.00     2.00 ."ץרוטש" ידמצמ 'חי   
      
לזרב יושע 4" רטוק לופכ רזוחלא םותסש     57.01.0170
םינגוא תוברל ,יסקופא יופיצ םע ,הקיצי      

  6,700.00 6,700.00     1.00 הקידבו םיידגנ 'חי   
 71,600.00 הנבמל ץוחמ םימ תקפסא תכרעמ 10.75 כ"הס  

      
      
      
      
      

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 

קובץ: 200   .../253 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     253 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חותיפ 70 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה נ ב מ ל  ץ ו ח מ  ב ו י ב  ת כ ר ע מ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0010
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ      

  9,750.00   150.00    65.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0020
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב םיחנומ      
לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1      

 12,000.00   160.00    75.00 רזוח יולימו רטמ   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.02.0050
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 08      
הכירד יבלש ,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 05      
םיחתפ יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו      
ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל      
"SC019" וא "F-019" גוסמ הרידח םטא םע      
וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו      
    "002F 52.1 דע קמועב ,ע"ש וא "קיטס-ורפ  

 31,200.00 2,400.00    13.00 רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.02.0060
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
.ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
יבלש ,)ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 05 רטוק      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו הכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "F-019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
    "SC019" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
תוברל 'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב      

 14,800.00 3,700.00     4.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
רטיל 001,1 חפנב ןליתאילופמ ןמוש ידירפמ     57.02.0070
לכ תוברל ,יעקרק תת ,4" האיצי/הסינכ      
ןוגיע ,קודיהו לוח יולימ ,רפעה תודובע      
תוברל ,םיסכמהו םירזיבאה לכ ,דרפמה      
לוח תפיטע םע רזוח יולימו הריפח תודובע      

  6,500.00 6,500.00     1.00 'פמוק .שרדנכ הבצחמ  
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.02.0080
    8-NS י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוק ,ע"ש וא  
,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל ,488      
תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ      

  7,200.00   180.00    40.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע רטמ   
      
      

 81,450.00 20.75.70 קרפ תתב הרבעהל
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קובץ: 200   .../254 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     254 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

חותיפ 70 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 81,450.00 מהעברה      

      
      
,גוס לכמ תורוניצל 02-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע     57.02.0090
לזרב תוברל ,תורוניצה ביבס מ"ס 01 יבועב      
רטוק תורוניצל ,)ק"מ/ג"ק 06 לקשמב( ןויזה      

  3,200.00    80.00    40.00 )8"( מ"מ 522-002 רטמ   
 84,650.00 הנבמל ץוחמ בויב תכרעמ 20.75 כ"הס  
156,250.00 האורבת ינקתמ 75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,220,619.00 חותיפ כ"הס
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ךיראת      ןלבק תמתוחו המיתח ,םש
 

קובץ: 200   .../255 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022 )זוכיר( . תויומכ בתכ
דף מס':     255 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

רחסמו הצעומ 10 הנבמ     
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                              55,800.00 .םיעצמו תודוסי 10.20 קרפ תת    
    

                             121,100.00 תופצרו םיפצרימ 20.20 קרפ תת    
    

                             144,940.00 םידומעו תוריק 30.20 קרפ תת    
    

                             105,800.00 םיקעמו תורוגח תורוק 40.20 קרפ תת    
    

                             367,400.00 תוגגו תורקת 50.20 קרפ תת    
    

                              33,750.00 תונושו םייניב תוקיצי 60.20 קרפ תת    
    

                             360,200.00 ןויז תדלפ 70.20 קרפ תת    
    

              1,188,990.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

                              52,700.00 םיקולבב הינב 10.40 קרפ תת    
    

                 52,700.00 הינב תודובע 40 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

תורעה 00.50 קרפ תת                                           
    

                              62,254.00 תוגג םוטיא 10.50 קרפ תת    
    

                               1,625.00 תופצר םוטיא 20.50 קרפ תת    
    

                               3,650.00 תוריק םוטיא 30.50 קרפ תת    
    

                 67,529.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

                              19,100.00 ץע תותלד 10.60 קרפ תת    
    

                             112,500.00 הנירטו 20.60 קרפ תת    
    

                              52,260.00 תוקעמו םיזחאמ הדלפ תותלד 30.60 קרפ תת    
    

                              15,500.00 תודבעמו חבטמ תונורא 70.60 קרפ תת    
    

                199,360.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס                
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קובץ: 200   .../256 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     256 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                               2,370.00 יוביכ תודמעל םימ תקפסא תכרעמ 10.70 קרפ תת    
שא            
    

                              10,215.00 הנבמב םימ תקפסא תכרעמ 20.70 קרפ תת    
    

                              26,810.00 הנבמב תוירטינס תועובק 30.70 קרפ תת    
    

                               3,850.00 הנבמב םיחולדו םימ תודוקנ 40.70 קרפ תת    
    

                              20,415.00 הנבמב רורוויאו םיזקנ תכרעמ 50.70 קרפ תת    
    

                               5,600.00 הנבמב םשג ימ זוקינ 60.70 קרפ תת    
    

                              11,800.00 תונוש ,שיש יחטשמ ,םימרזמ ,םיזרב 70.70 קרפ תת    
    

                 81,060.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                              22,000.00 םיליבומ 02.80 קרפ תת    
    

                               7,590.00 םיכילומו םילבכ 03.80 קרפ תת    
    

                               5,830.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 קרפ תת    
    

                              21,434.00 הצעומ ידרשמ-1E חמשח חול 06.80 קרפ תת    
    

                              13,570.00 םירזיבא 07.80 קרפ תת    
    

                             132,970.00 םהירזיבאו תורונמ ,הרואת יפוג 08.80 קרפ תת    
    

                              87,310.00 תונושו תודוקנ 09.80 קרפ תת    
    

                              11,550.00 תרושקת תונורא 19.80 קרפ תת    
    

                302,254.00 ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

תורעה 00.90 קרפ תת                                           
    

                              45,825.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                              43,600.00 ץוח חיט 20.90 קרפ תת    
    

ןיינב תותיזח יופיח 30.90 קרפ תת                                           
    

                               6,000.00 גניפוטוצרטב תוריקיופיח 40.90 קרפ תת    
    

                 95,425.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
 
 

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../257 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     257 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

תורעה 00.01 קרפ תת                                           
    

                               5,060.00 טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 20.01 קרפ תת    
שיש ,"ןלצרופ            
    

                              20,580.00 תוריק יופיח 30.01 קרפ תת    
    

                              44,550.00 גניפוטוצרט 40.01 קרפ תת    
    

                              28,750.00 היצנימיל טקרפ 60.01 קרפ תת    
    

                 98,940.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              17,600.00 םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 קרפ תת    
סבגו            
    

                 17,600.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                              45,750.00 םוינימולא תונולח 10.21 קרפ תת    
    

                             155,185.00 תונירטו 20.21 קרפ תת    
    

                               5,000.00 פיק וא םיעובק תונולח 30.21 קרפ תת    
    

                              24,900.00 םוינימולא תותלד 70.21 קרפ תת    
    

                              15,000.00 הייברשמ 80.21 קרפ תת    
    

                245,835.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
    
ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                             195,080.00 ןבא תוחולב תוריק יופיח 10.41 קרפ תת    
    

                195,080.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                
    
הצעומ ףגא א"מ 51 קרפ      
    

                             236,350.00 FRV ריוא גוזימ דויצ 10.51 קרפ תת    
    

                              76,365.00 ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 קרפ תת    
    

                               4,500.00 רורווא םיחופמ 30.51 קרפ תת    
    

                               8,400.00 תרושקת רדח גוזימ 40.51 קרפ תת    
 
 

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../258 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     258 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              39,800.00 ץלואמ ןשע רורחש 50.51 קרפ תת    
    

                365,415.00 הצעומ ףגא א"מ 51 כ"הס                
    
.שרח תורגסמ 91 קרפ      
    

                             105,000.00 .שרח תורגסמ 10.91 קרפ תת    
    

                105,000.00 .שרח תורגסמ 91 כ"הס                
    
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ      
    

                             115,130.00 תויטסוקא תורקת 10.22 קרפ תת    
    

                              43,800.00 סבג תוציחמ 20.22 קרפ תת    
    

                               8,800.00 םישעותמ םיאת 70.22 קרפ תת    
    

                167,730.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס                
    
. תואסנולכ 32 קרפ      
    

                             169,200.00 .השבי החידקב ןוטב תואסנולכ 10.32 קרפ תת    
    

                169,200.00 . תואסנולכ 32 כ"הס                
    
ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ      
    

                               7,060.00 הנייגיה ירזיבא 10.03 קרפ תת    
    

                  7,060.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס                
    
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ      
    

                              15,380.00 ןשעו שא יוליג תוכרעמ 10.43 קרפ תת    
    

                              16,731.00 שא יוביכ תוכרעמ 20.43 קרפ תת    
    

                               5,760.00 הזירכ תכרעמ 30.43 קרפ תת    
    

                 37,871.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס                
    
הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 קרפ      
    

                              12,075.00 הצירפ יוליג תכרעמ 10.53 קרפ תת    
    

                               6,000.00 תומלצמ 30.53 קרפ תת    
    

                 18,075.00 הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 כ"הס                
 
 
 
 

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../259 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     259 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןגומ בחרמ ,טלקמ 95 קרפ      
    

                              19,380.00 תורגסמ 10.95 קרפ תת    
    

                              29,000.00 ריוא רוהיטו ןוניס תוכרעמ 20.95 קרפ תת    
    

                               1,896.00 רוא טלופ טוליש 40.95 קרפ תת    
    

                 50,276.00 ןגומ בחרמ ,טלקמ 95 כ"הס                
 3,465,400.00 רחסמו הצעומ 10 כ"הס                            

    
םוירוטידוא 20 הנבמ     
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                              93,100.00 .םיעצמו תודוסי 10.20 קרפ תת    
    

                              51,600.00 תופצרו םיפצרימ 20.20 קרפ תת    
    

                             174,600.00 םידומעו תוריק 30.20 קרפ תת    
    

                             103,600.00 םיקעמו תורוגח תורוק 40.20 קרפ תת    
    

                             150,280.00 תוגגו תורקת 50.20 קרפ תת    
    

                             109,440.00 תונושו םייניב תוקיצי 60.20 קרפ תת    
    

                             420,200.00 ןויז תדלפ 70.20 קרפ תת    
    

              1,102,820.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
.ךורדו םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ      
    

                              66,650.00 .םורטב תוחולמ תורקת 10.30 קרפ תת    
    

                 66,650.00 .ךורדו םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס                
    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

                              21,880.00 םיקולבב הינב 10.40 קרפ תת    
    

                 21,880.00 הינב תודובע 40 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

תורעה 00.50 קרפ תת                                           
    

                              57,811.00 תוגג םוטיא 10.50 קרפ תת    
    

                               1,625.00 תופצר םוטיא 20.50 קרפ תת    
 
 
 

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../260 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     260 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              24,782.00 תוריק םוטיא 30.50 קרפ תת    
    

                 84,218.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

                              15,200.00 ץע תותלד 10.60 קרפ תת    
    

                              87,650.00 תוקעמו םיזחאמ הדלפ תותלד 30.60 קרפ תת    
    

                102,850.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס                
    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                               4,740.00 יוביכ תודמעל םימ תקפסא תכרעמ 10.70 קרפ תת    
שא            
    

                              15,025.00 הנבמב םימ תקפסא תכרעמ 20.70 קרפ תת    
    

                              19,210.00 הנבמב תוירטינס תועובק 30.70 קרפ תת    
    

                              31,405.00 הנבמב רורוויאו םיזקנ תכרעמ 50.70 קרפ תת    
    

                               9,030.00 הנבמב םשג ימ זוקינ 60.70 קרפ תת    
    

                 79,410.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                              15,300.00 םיליבומ 02.80 קרפ תת    
    

                              40,405.00 םיכילומו םילבכ 03.80 קרפ תת    
    

                              15,970.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 קרפ תת    
    

                              68,754.00 םוירוטידוא-3E למשח חול 06.80 קרפ תת    
    

                               9,320.00 רוטרניג הקולח חול 16.80 קרפ תת    
    

                              76,751.00 ישאר 0E למשח חול 26.80 קרפ תת    
    

                              30,690.00 1FE גג םיחופמ למשח חול 36.80 קרפ תת    
    

                              12,880.00 םירזיבא 07.80 קרפ תת    
    

                               9,530.00 ןוינח םיאבכ לנפ 17.80 קרפ תת    
    

                             150,500.00 םירוטרנג לזיד 27.80 קרפ תת    
    

                              62,276.00 למשח תוחולב הינמ תכרעמ 37.80 קרפ תת    
    

                              60,520.00 םהירזיבאו תורונמ ,הרואת יפוג 08.80 קרפ תת    
    

                              54,810.00 תונושו תודוקנ 09.80 קרפ תת    
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../261 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     261 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               6,450.00 תרושקת תונורא 19.80 קרפ תת    
    

                614,156.00 ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

תורעה 00.90 קרפ תת                                           
    

                              39,490.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                              51,180.00 ץוח חיט 20.90 קרפ תת    
    

                             242,400.00 ןיינב תותיזח יופיח 30.90 קרפ תת    
    

                333,070.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

תורעה 00.01 קרפ תת                                           
    

                               5,500.00 טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 20.01 קרפ תת    
שיש ,"ןלצרופ            
    

                              13,650.00 תוריק יופיח 30.01 קרפ תת    
    

                              14,400.00 גניפוטוצרט 40.01 קרפ תת    
    

                             104,100.00 תופצר לע םיחיטש יופיח 50.01 קרפ תת    
    

                              45,000.00 היצנימיל טקרפ 60.01 קרפ תת    
    

                182,650.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              22,950.00 םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 קרפ תת    
סבגו            
    

                 22,950.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                               2,100.00 םוינימולא תונולח 10.21 קרפ תת    
    

                              19,000.00 תונירטו 20.21 קרפ תת    
    

                              55,000.00 ךסמ תוריק 40.21 קרפ תת    
    

                              18,300.00 םוינימולא תותלד 70.21 קרפ תת    
 
 
 
 

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../262 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     262 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םוינימולא תוחולב תוריק יופיח 80.21 קרפ תת                                           
    

                 94,400.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
    
ריוא גוזימ 51 קרפ      
    

                             194,650.00 םירזיבאו דויצ 10.51 קרפ תת    
    

                             211,420.00 םירזיבאו רוזיפ תכרעמ 20.51 קרפ תת    
    

                               3,975.00 רורווא םיחופמ 30.51 קרפ תת    
    

                              45,900.00 ץלואמ ןשע רורחש 40.51 קרפ תת    
    

                455,945.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס                
    
תילעמ 71 קרפ      
    

                              75,000.00 םיכנל המרה ןקתמ 10.71 קרפ תת    
    

                 75,000.00 תילעמ 71 כ"הס                
    
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ      
    

                             102,100.00 תויטסוקא תורקת 10.22 קרפ תת    
    

                              91,000.00 תוריק יופיח 20.22 קרפ תת    
    

                               8,400.00 םישעותמ םיאת 70.22 קרפ תת    
    

                201,500.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס                
    
. תואסנולכ 32 קרפ      
    

                             147,600.00 .השבי החידקב ןוטב תואסנולכ 10.32 קרפ תת    
    

                147,600.00 . תואסנולכ 32 כ"הס                
    
ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ      
    

                               3,955.00 הנייגיה ירזיבא 10.03 קרפ תת    
    

                             336,000.00 המבל ינקתמ 20.03 קרפ תת    
    

                             169,600.00 םיעפומ תרואת 30.03 קרפ תת    
    

                             148,800.00 םלואל תישאר הרבגה תכרעמ 40.03 קרפ תת    
    

                               6,650.00 הגצה עימש תכרעמ 50.03 קרפ תת    
    

                              47,000.00 םיעפומ לוהינל רשק תכרעמ 60.03 קרפ תת    
    

                              35,000.00 עמש ידבכ תכרעמ 70.03 קרפ תת    
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../263 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     263 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             169,660.00 םוירוטידוא אסיכ 80.03 קרפ תת    
    

                916,665.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס                
    
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ      
    

                              23,648.00 ןשעו שא יוליג תוכרעמ 10.43 קרפ תת    
    

                              13,600.00 שא יוביכ תוכרעמ 20.43 קרפ תת    
    

                              37,795.00 הזירכ תכרעמ 30.43 קרפ תת    
    

                              13,400.00 ןשע לוהינ תכרעמ 40.43 קרפ תת    
    

                 88,443.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס                
    
הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 קרפ      
    

                               8,675.00 הצירפ יוליג תכרעמ 10.53 קרפ תת    
    

                              10,000.00 תומלצמ 30.53 קרפ תת    
    

                 18,675.00 הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 כ"הס                
 4,608,882.00 םוירוטידוא 20 כ"הס                            

    
הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ     
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                              29,420.00 .םיעצמו תודוסי 10.20 קרפ תת    
    

                              57,700.00 תופצרו םיפצרימ 20.20 קרפ תת    
    

                              49,700.00 םידומעו תוריק 30.20 קרפ תת    
    

                              73,700.00 םיקעמו תורוגח תורוק 40.20 קרפ תת    
    

                             139,550.00 תוגגו תורקת 50.20 קרפ תת    
    

                             133,890.00 תונושו םייניב תוקיצי 60.20 קרפ תת    
    

                             249,800.00 ןויז תדלפ 70.20 קרפ תת    
    

                733,760.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
.ךורדו םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ      
    

                             109,650.00 .םורטב תוחולמ תורקת 10.30 קרפ תת    
    

                109,650.00 .ךורדו םורט ןוטב ירצומ 30 כ"הס                
 
 
 

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../264 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     264 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הינב תודובע 40 קרפ      
    

                             240,200.00 םיקולבב הינב 10.40 קרפ תת    
    

                240,200.00 הינב תודובע 40 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

תורעה 00.50 קרפ תת                                           
    

                              84,020.00 תוגג םוטיא 10.50 קרפ תת    
    

                                 390.00 תופצר םוטיא 20.50 קרפ תת    
    

                                 140.00 תוריק םוטיא 30.50 קרפ תת    
    

                 84,550.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

                               4,800.00 ץע תותלד 10.60 קרפ תת    
    

                             135,000.00 הנירטו 20.60 קרפ תת    
    

                              63,640.00 תוקעמו םיזחאמ הדלפ תותלד 30.60 קרפ תת    
    

                              13,500.00 תודבעמו חבטמ תונורא 70.60 קרפ תת    
    

                216,940.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס                
    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                               2,370.00 יוביכ תודמעל םימ תקפסא תכרעמ 10.70 קרפ תת    
שא            
    

                              10,865.00 הנבמב םימ תקפסא תכרעמ 20.70 קרפ תת    
    

                              11,900.00 הנבמב תוירטינס תועובק 30.70 קרפ תת    
    

                               4,100.00 הנבמב םיחולדו םימ תודוקנ 40.70 קרפ תת    
    

                              20,415.00 הנבמב רורוויאו םיזקנ תכרעמ 50.70 קרפ תת    
    

                               5,600.00 הנבמב םשג ימ זוקינ 60.70 קרפ תת    
    

                              11,420.00 תונוש ,שיש יחטשמ ,םימרזמ ,םיזרב 70.70 קרפ תת    
    

                 66,670.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
 
 
 
 
 
 

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../265 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     265 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                              22,000.00 םיליבומ 02.80 קרפ תת    
    

                               9,420.00 םיכילומו םילבכ 03.80 קרפ תת    
    

                              19,864.00 זכרמ ידרשמ-2E חמשח חול 06.80 קרפ תת    
תומזיו הקוסעת            
    

                              16,230.00 םירזיבא 07.80 קרפ תת    
    

                             107,620.00 םהירזיבאו תורונמ ,הרואת יפוג 08.80 קרפ תת    
    

                              84,010.00 תונושו תודוקנ 09.80 קרפ תת    
    

                              13,230.00 תרושקת תונורא 19.80 קרפ תת    
    

                272,374.00 ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

תורעה 00.90 קרפ תת                                           
    

                              28,450.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                              38,740.00 ץוח חיט 20.90 קרפ תת    
    

                             134,800.00 ןיינב תותיזח יופיח 30.90 קרפ תת    
    

                               3,000.00 גניפוטוצרטב תוריקיופיח 40.90 קרפ תת    
    

                204,990.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

תורעה 00.01 קרפ תת                                           
    

                               4,400.00 טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 20.01 קרפ תת    
שיש ,"ןלצרופ            
    

                              52,500.00 תוריק יופיח 30.01 קרפ תת    
    

                              40,500.00 גניפוטוצרט 40.01 קרפ תת    
    

                               4,642.00 שיגנ 50.01 קרפ תת    
    

                              17,500.00 היצנימיל טקרפ 60.01 קרפ תת    
    

                119,542.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
 
 
 
 
 

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../266 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     266 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                               9,900.00 םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 קרפ תת    
סבגו            
    

                  9,900.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                              41,250.00 םוינימולא תונולח 10.21 קרפ תת    
    

                              96,490.00 תונירטו 20.21 קרפ תת    
    

                               2,500.00 פיק וא םיעובק תונולח 30.21 קרפ תת    
    

                              16,900.00 םוינימולא תותלד 70.21 קרפ תת    
    

םוינימולא תוחולב תוריק יופיח 80.21 קרפ תת                                           
    

                              15,000.00 הייברשמ 90.21 קרפ תת    
    

                172,140.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
    
הקוסעת ףגא א"מ 51 קרפ      
    

                             213,850.00 FRV ריוא גוזימ דויצ 10.51 קרפ תת    
    

                              46,280.00 ריוא רוזיפ תכרעמ 20.51 קרפ תת    
    

                               1,000.00 רורווא םיחופמ 30.51 קרפ תת    
    

                               8,400.00 תרושקת רדח גוזימ 40.51 קרפ תת    
    

                              27,800.00 ץלואמ ןשע רורחש 50.51 קרפ תת    
    

                297,330.00 הקוסעת ףגא א"מ 51 כ"הס                
    
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ      
    

                             116,070.00 תויטסוקא תורקת 10.22 קרפ תת    
    

                              31,975.00 סבג תוציחמ 20.22 קרפ תת    
    

                148,045.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס                
    
. תואסנולכ 32 קרפ      
    

                              97,200.00 .השבי החידקב ןוטב תואסנולכ 10.32 קרפ תת    
    

                 97,200.00 . תואסנולכ 32 כ"הס                
 
 
 

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../267 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     267 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ      
    

                               2,890.00 הנייגיה ירזיבא 10.03 קרפ תת    
    

                  2,890.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס                
    
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ      
    

                              13,494.00 ןשעו שא יוליג תוכרעמ 10.43 קרפ תת    
    

                               9,931.00 שא יוביכ תוכרעמ 20.43 קרפ תת    
    

                               3,170.00 הזירכ תכרעמ 30.43 קרפ תת    
    

                 26,595.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס                
    
הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 קרפ      
    

                              11,900.00 הצירפ יוליג תכרעמ 10.53 קרפ תת    
    

                               6,000.00 תומלצמ 30.53 קרפ תת    
    

                 17,900.00 הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 כ"הס                
 2,820,676.00 הקוסעת םידרשמ 30 כ"הס                            

    
םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ     
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                              31,460.00 .םיעצמו תודוסי 10.20 קרפ תת    
    

                              33,540.00 תופצרו םיפצרימ 20.20 קרפ תת    
    

                              79,250.00 םידומעו תוריק 30.20 קרפ תת    
    

                              14,600.00 םיקעמו תורוגח תורוק 40.20 קרפ תת    
    

                              59,800.00 תוגגו תורקת 50.20 קרפ תת    
    

                                 190.00 תונושו םייניב תוקיצי 60.20 קרפ תת    
    

                             139,700.00 ןויז תדלפ 70.20 קרפ תת    
    

                358,540.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

                             240,200.00 םיקולבב הינב 10.40 קרפ תת    
    

                240,200.00 הינב תודובע 40 כ"הס                
 
 
 

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../268 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     268 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

תורעה 00.50 קרפ תת                                           
    

                                 195.00 תופצר םוטיא 20.50 קרפ תת    
    

                    195.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

                              14,800.00 ץע תותלד 10.60 קרפ תת    
    

                              11,512.00 תוקעמו םיזחאמ הדלפ תותלד 30.60 קרפ תת    
    

                               1,900.00 תודבעמו חבטמ תונורא 70.60 קרפ תת    
    

                 28,212.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס                
    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                               2,370.00 יוביכ תודמעל םימ תקפסא תכרעמ 10.70 קרפ תת    
שא            
    

                               9,280.00 הנבמב םימ תקפסא תכרעמ 20.70 קרפ תת    
    

                               4,260.00 הנבמב תוירטינס תועובק 30.70 קרפ תת    
    

                               1,500.00 הנבמב םיחולדו םימ תודוקנ 40.70 קרפ תת    
    

                              19,150.00 הנבמב רורוויאו םיזקנ תכרעמ 50.70 קרפ תת    
    

                               5,600.00 הנבמב םשג ימ זוקינ 60.70 קרפ תת    
    

                 42,160.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                               4,800.00 םיליבומ 02.80 קרפ תת    
    

                               3,760.00 םיכילומו םילבכ 03.80 קרפ תת    
    

                               3,210.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 קרפ תת    
    

                              20,852.00 הלעפה זכרמ-4E למשח חול 06.80 קרפ תת    
םוריחב            
    

                               6,800.00 םירזיבא 07.80 קרפ תת    
    

                              12,890.00 םהירזיבאו תורונמ ,הרואת יפוג 08.80 קרפ תת    
    

                              30,230.00 תונושו תודוקנ 09.80 קרפ תת    
    

                               8,770.00 תרושקת תונורא 19.80 קרפ תת    
 

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../269 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     269 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              10,000.00 קספ לא תכרעמ 29.80 קרפ תת    
    

                101,312.00 ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

תורעה 00.90 קרפ תת                                           
    

                              22,400.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                              13,960.00 ץוח חיט 20.90 קרפ תת    
    

                              25,800.00 ןיינב תותיזח יופיח 30.90 קרפ תת    
    

                 62,160.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

תורעה 00.01 קרפ תת                                           
    

                                 660.00 טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 20.01 קרפ תת    
שיש ,"ןלצרופ            
    

                               4,200.00 תוריק יופיח 30.01 קרפ תת    
    

                               9,450.00 גניפוטוצרט 40.01 קרפ תת    
    

                 14,310.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                               5,500.00 םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 קרפ תת    
סבגו            
    

                  5,500.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                               7,500.00 פיק וא םיעובק תונולח 30.21 קרפ תת    
    

םוינימולא תוחולב תוריק יופיח 80.21 קרפ תת                                           
    

                  7,500.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
    
הלעפה זכרמ א"מ 51 קרפ      
    

                             112,100.00 FRV ריוא גוזימ דויצ 10.51 קרפ תת    
    

                               8,400.00 תרושקת רדח גוזימ 20.51 קרפ תת    
    

                               1,075.00 םיתורש רורווא םיחופמ 30.51 קרפ תת    
 
 

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../270 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     270 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               5,720.00 חפ תולעת ריוא רוזיפ 'עמ 40.51 קרפ תת    
    

                127,295.00 הלעפה זכרמ א"מ 51 כ"הס                
    
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ      
    

                              19,540.00 תויטסוקא תורקת 10.22 קרפ תת    
    

                 19,540.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס                
    
. תואסנולכ 32 קרפ      
    

                              54,000.00 .השבי החידקב ןוטב תואסנולכ 10.32 קרפ תת    
    

                 54,000.00 . תואסנולכ 32 כ"הס                
    
ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ      
    

                               2,155.00 הנייגיה ירזיבא 10.03 קרפ תת    
    

                  2,155.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס                
    
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ      
    

                               2,304.00 ןשעו שא יוליג תוכרעמ 10.43 קרפ תת    
    

                               9,931.00 שא יוביכ תוכרעמ 20.43 קרפ תת    
    

                               1,640.00 הזירכ תכרעמ 30.43 קרפ תת    
    

                 13,875.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס                
    
הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 קרפ      
    

                               8,500.00 הצירפ יוליג תכרעמ 10.53 קרפ תת    
    

                               1,060.00 םיילמשח םילוענמ 20.53 קרפ תת    
    

                               4,000.00 תומלצמ 30.53 קרפ תת    
    

                 13,560.00 הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 כ"הס                
    
ןגומ בחרמ ,טלקמ 95 קרפ      
    

                              86,540.00 תורגסמ 10.95 קרפ תת    
    

                              29,000.00 ריוא רוהיטו ןוניס תוכרעמ 20.95 קרפ תת    
    

                               1,944.00 רוא טלופ טוליש 40.95 קרפ תת    
    

                117,484.00 ןגומ בחרמ ,טלקמ 95 כ"הס                
 1,207,998.00 םוריחב הלעפה זכרמ 40 כ"הס                            

 
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

 
קובץ: 200   .../271 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     271 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ     
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                              28,860.00 .םיעצמו תודוסי 10.20 קרפ תת    
    

                              30,960.00 תופצרו םיפצרימ 20.20 קרפ תת    
    

                              21,900.00 םידומעו תוריק 30.20 קרפ תת    
    

                              21,500.00 םיקעמו תורוגח תורוק 40.20 קרפ תת    
    

                              74,280.00 תוגגו תורקת 50.20 קרפ תת    
    

                              19,940.00 תונושו םייניב תוקיצי 60.20 קרפ תת    
    

                              84,200.00 ןויז תדלפ 70.20 קרפ תת    
    

                281,640.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
הינב תודובע 40 קרפ      
    

                               9,570.00 םיקולבב הינב 10.40 קרפ תת    
    

                  9,570.00 הינב תודובע 40 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

תורעה 00.50 קרפ תת                                           
    

                              14,892.00 תוגג םוטיא 10.50 קרפ תת    
    

                               1,495.00 תופצר םוטיא 20.50 קרפ תת    
    

                               2,532.00 תוריק םוטיא 30.50 קרפ תת    
    

                 18,919.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

                               5,800.00 ץע תותלד 10.60 קרפ תת    
    

                              13,980.00 תוקעמו םיזחאמ הדלפ תותלד 30.60 קרפ תת    
    

                 19,780.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס                
    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                               2,370.00 יוביכ תודמעל םימ תקפסא תכרעמ 10.70 קרפ תת    
שא            
    

                               5,075.00 הנבמב םימ תקפסא תכרעמ 20.70 קרפ תת    
    

                              37,300.00 הנבמב תוירטינס תועובק 30.70 קרפ תת    
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

קובץ: 200   .../272 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     272 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               9,625.00 הנבמב רורוויאו םיזקנ תכרעמ 50.70 קרפ תת    
    

                               2,170.00 הנבמב םשג ימ זוקינ 60.70 קרפ תת    
    

                 56,540.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                              13,000.00 םיליבומ 02.80 קרפ תת    
    

                               7,940.00 םיכילומו םילבכ 03.80 קרפ תת    
    

                               9,960.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 קרפ תת    
    

                             114,750.00 ישאר 0E למשח חול 06.80 קרפ תת    
    

                              50,800.00 1FE גג םיחופמ למשח חול 16.80 קרפ תת    
    

                               2,440.00 םירזיבא 07.80 קרפ תת    
    

                              11,630.00 ןוינח םיאבכ לנפ 17.80 קרפ תת    
    

                              68,702.00 למשח תוחולב הינמ תכרעמ 27.80 קרפ תת    
    

                              33,950.00 םהירזיבאו תורונמ ,הרואת יפוג 08.80 קרפ תת    
    

                              23,200.00 תונושו תודוקנ 09.80 קרפ תת    
    

                336,372.00 ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

תורעה 00.90 קרפ תת                                           
    

                              21,900.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                               8,650.00 ץוח חיט 20.90 קרפ תת    
    

                              64,150.00 ןיינב תותיזח יופיח 30.90 קרפ תת    
    

                 94,700.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

תורעה 00.01 קרפ תת                                           
    

                                 660.00 טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 20.01 קרפ תת    
שיש ,"ןלצרופ            
    

                              18,900.00 תוריק יופיח 30.01 קרפ תת    
    

                              21,600.00 גניפוטוצרט 40.01 קרפ תת    
 
 

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../273 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     273 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                               4,812.00 שיגנ 50.01 קרפ תת    
    

                 45,972.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                               7,700.00 םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 קרפ תת    
סבגו            
    

                  7,700.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                               4,200.00 םוינימולא תונולח 10.21 קרפ תת    
    

                              36,075.00 תונירטו 20.21 קרפ תת    
    

                             107,800.00 ךסמ תוריק 40.21 קרפ תת    
    

                               9,400.00 םוינימולא תותלד 70.21 קרפ תת    
    

םוינימולא תוחולב תוריק יופיח 80.21 קרפ תת                                           
    

                157,475.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
    
עקרק יבול א"מ 51 קרפ      
    

                              74,600.00 FRV ריוא גוזימ דויצ 10.51 קרפ תת    
    

                               3,000.00 םיתורש רורווא םיחופמ 20.51 קרפ תת    
    

                              15,900.00 ירושרשו חפ תולעת ריוא רוזיפ 'עמ 30.51 קרפ תת    
    

                              15,000.00 ץלואמ ןשע רורחש 40.51 קרפ תת    
    

                108,500.00 עקרק יבול א"מ 51 כ"הס                
    
תילעמ 71 קרפ      
    

                             273,000.00 תילעמ 10.71 קרפ תת    
    

                273,000.00 תילעמ 71 כ"הס                
    
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ      
    

                              54,300.00 תויטסוקא תורקת 10.22 קרפ תת    
    

                              16,800.00 םישעותמ םיאת 70.22 קרפ תת    
    

                 71,100.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס                
 
 
 

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../274 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     274 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

. תואסנולכ 32 קרפ      
    

                              43,200.00 .השבי החידקב ןוטב תואסנולכ 10.32 קרפ תת    
    

                 43,200.00 . תואסנולכ 32 כ"הס                
    
ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ      
    

                               3,600.00 הנייגיה ירזיבא 10.03 קרפ תת    
    

                  3,600.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס                
    
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ      
    

                              19,666.00 ןשעו שא יוליג תוכרעמ 10.43 קרפ תת    
    

                               6,800.00 שא יוביכ תוכרעמ 20.43 קרפ תת    
    

                              37,415.00 הזירכ תכרעמ 30.43 קרפ תת    
    

                              13,400.00 ןשע לוהינ תכרעמ 40.43 קרפ תת    
    

                 77,281.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס                
 1,605,349.00 חפס ירדחו תואובמ 50 כ"הס                            

    
יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ     
    
יולימו הריפח ,חטש תרשכה 10 קרפ      
    

                               3,000.00 הנכה תודובע 10.10 קרפ תת    
    

                              46,800.00 הביצח וא/ו הריפח 20.10 קרפ תת    
    

                 49,800.00 יולימו הריפח ,חטש תרשכה 10 כ"הס                
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                              73,350.00 .םיעצמו תודוסי 10.20 קרפ תת    
    

                              80,080.00 תופצרו םיפצרימ 20.20 קרפ תת    
    

                              79,750.00 םידומעו תוריק 30.20 קרפ תת    
    

                              52,000.00 םיקעמו תורוגח תורוק 40.20 קרפ תת    
    

                             136,000.00 תוגגו תורקת 50.20 קרפ תת    
    

                              32,340.00 תונושו םייניב תוקיצי 60.20 קרפ תת    
    

                             168,100.00 ןויז תדלפ 70.20 קרפ תת    
    

                621,620.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
 

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../275 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     275 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הינב תודובע 40 קרפ      
    

                             115,000.00 םיקולבב הינב 10.40 קרפ תת    
    

                115,000.00 הינב תודובע 40 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

תורעה 00.50 קרפ תת                                           
    

                              59,224.00 תוגג םוטיא 10.50 קרפ תת    
    

                               3,900.00 תופצר םוטיא 20.50 קרפ תת    
    

                               1,400.00 תוריק םוטיא 30.50 קרפ תת    
    

                 64,524.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

                              22,500.00 ץע תותלד 10.60 קרפ תת    
    

                              28,500.00 טוהירו תונורא 20.60 קרפ תת    
    

                              23,835.00 תוקעמו םיזחאמ הדלפ תותלד 30.60 קרפ תת    
    

                 74,835.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס                
    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                               2,370.00 יוביכ תודמעל םימ תקפסא תכרעמ 20.70 קרפ תת    
שא            
    

                              30,520.00 הנבמב םימ תקפסא תכרעמ 30.70 קרפ תת    
    

                              51,825.00 הנבמב תוירטינס תועובק 40.70 קרפ תת    
    

                              17,400.00 הנבמב םיחולדו םימ תודוקנ 50.70 קרפ תת    
    

                              53,860.00 הנבמב רורוויאו םיזקנ תכרעמ 60.70 קרפ תת    
    

                               8,435.00 הנבמב םשג ימ זוקינ 70.70 קרפ תת    
    

                             101,310.00 חבטמ דויצ  90.70 קרפ תת    
    

                265,720.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
 
 
 
 
 
 
 
 

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../276 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     276 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                                 840.00 םיכילומו םילבכ 03.80 קרפ תת    
    

                               7,000.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 קרפ תת    
    

                              28,359.00 6E הנשמ חול 06.80 קרפ תת    
    

                               2,150.00 םירזיבא 07.80 קרפ תת    
    

                              41,640.00 םהירזיבאו תורונמ ,הרואת יפוג 08.80 קרפ תת    
    

                              58,800.00 םידחוימ םיפיעסו תודוקנ 09.80 קרפ תת    
    

                               6,305.00 תרושקת תונורא 19.80 קרפ תת    
    

                145,094.00 ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

תורעה 00.90 קרפ תת                                           
    

                              40,110.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                              63,000.00 ץוח חיט 20.90 קרפ תת    
    

                103,110.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                              98,440.00 טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 20.01 קרפ תת    
שיש ,"ןלצרופ            
    

                              42,000.00 תוריק יופיח 80.01 קרפ תת    
    

                              12,996.00 תונושו וצארטמ םיימורט םיטנמלא 01.01 קרפ תת    
    

                153,436.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              14,910.00 םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 קרפ תת    
סבגו            
    

                 14,910.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
םוינימולא תודובע 21 קרפ      
    

                              54,000.00 םוינימולא תונולח 10.21 קרפ תת    
    

                               5,350.00 עובק/פיק תונולח 30.21 קרפ תת    
 
 

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../277 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     277 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              37,700.00 םוינימולא תותלד 70.21 קרפ תת    
    

                 97,050.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס                
    
ריוא גוזימ 51 קרפ      
    

                             156,250.00 FRV ריוא גוזימ דויצ 10.51 קרפ תת    
    

                              21,050.00 חבטמ גוזימ 20.51 קרפ תת    
    

                              16,240.00 לושיב חבטמ רורווא דויצ 30.51 קרפ תת    
    

                               6,100.00 םיתורש רורווא םיחופמ 40.51 קרפ תת    
    

                               8,875.00 ירושרשו חפ תולעת ריוא רוזיפ 'עמ 50.51 קרפ תת    
    

                208,515.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס                
    
ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ      
    

                              57,600.00 תויטסוקא תורקת 10.22 קרפ תת    
    

                               6,800.00 םישעותמ םיאת 70.22 קרפ תת    
    

                 64,400.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס                
    
. תואסנולכ 32 קרפ      
    

                             202,800.00 .השבי החידקב ןוטב תואסנולכ 10.32 קרפ תת    
    

                202,800.00 . תואסנולכ 32 כ"הס                
    
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ      
    

                              23,946.00 ןשעו שא יוליג תוכרעמ 10.43 קרפ תת    
    

                               6,800.00 שא יוביכ תוכרעמ 20.43 קרפ תת    
    

                 30,746.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס                
    
הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 קרפ      
    

                              13,025.00 הצירפ יוליג תכרעמ 10.53 קרפ תת    
    

                               4,640.00 םוקרטינא תכרעמ 20.53 קרפ תת    
    

                              14,000.00 תומלצמ 30.53 קרפ תת    
    

                 31,665.00 הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 כ"הס                
 
 
 
 

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../278 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     278 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

חותיפ תודובע 04 קרפ      
    

                             252,654.00 חותיפ תודובע 30.04 קרפ תת    
    

                              54,450.00 תורגסמ תודובע 40.04 קרפ תת    
    

                              45,750.00 םיכמות תוריק+ןוטב תודובע 21.04 קרפ תת    
    

                352,854.00 חותיפ תודובע 04 כ"הס                
    
ןג טוהיר 24 קרפ      
    

קחשמ ינקתמ 20.24 קרפ תת                                           
    

                              51,400.00 קחשמ ינקתמ 30.24 קרפ תת    
    

                 51,400.00 ןג טוהיר 24 כ"הס                
    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                              41,160.00 חותיפו טלפסא 30.15 קרפ תת    
    

                               4,090.00 ןומיס 40.15 קרפ תת    
    

                 45,250.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
    
ץוח האורבת ינקתמ 75 קרפ      
    

                              38,750.00 הנבמל ץוחמ םימ תקפסא תכרעמ 10.75 קרפ תת    
    

                              64,247.00 הנבמל ץוחמ בויב תכרעמ 20.75 קרפ תת    
    

                102,997.00 ץוח האורבת ינקתמ 75 כ"הס                
    
ןגומ בחרמ ,טלקמ 95 קרפ      
    

                              22,280.00 תורגסמ 10.95 קרפ תת    
    

                              36,000.00 ריוא רוהיטו ןוניס תוכרעמ 20.95 קרפ תת    
    

                               3,320.00 ןגומ בחרמ ,טלקמל דויצ 30.95 קרפ תת    
    

                               1,944.00 רוא טלופ טוליש 40.95 קרפ תת    
    

                 63,544.00 ןגומ בחרמ ,טלקמ 95 כ"הס                
 2,859,270.00 יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../279 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     279 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

חותיפ 70 הנבמ     
    
ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 קרפ      
    

                              35,640.00 תוינבו תוקיצי ,תוריפח 01.80 קרפ תת    
    

                              53,510.00 םיליבומ 02.80 קרפ תת    
    

                              68,370.00 םיכילומו םילבכ 03.80 קרפ תת    
    

                                 500.00 תורחא תונגהו תוקראה 04.80 קרפ תת    
    

                              49,959.00 ישאר קספמ חול 06.80 קרפ תת    
    

                              10,800.00 הרואת יפוג 08.80 קרפ תת    
    

                              19,680.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 18.80 קרפ תת    
    

                238,459.00 ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 כ"הס                
    
חותיפ תודובע 04 קרפ      
    

                             419,310.00 חותיפ תודובע 30.04 קרפ תת    
    

                              96,000.00 תורגסמ תודובע 40.04 קרפ תת    
    

                              67,050.00 םיכמות תוריק+ןוטב תודובע 21.04 קרפ תת    
    

                582,360.00 חותיפ תודובע 04 כ"הס                
    
הייקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                              59,370.00 ןוניג 10.14 קרפ תת    
    

                              59,060.00 הייקשה 20.14 קרפ תת    
    

                118,430.00 הייקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
ןג טוהיר 24 קרפ      
    

                              43,250.00 ןג טוהיר 10.24 קרפ תת    
    

                 43,250.00 ןג טוהיר 24 כ"הס                
    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                              72,030.00 חותיפו טלפסא 30.15 קרפ תת    
    

                               9,840.00 ןומיס 40.15 קרפ תת    
    

                 81,870.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
 
 

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../280 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     280 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

האורבת ינקתמ 75 קרפ      
    

                              71,600.00 הנבמל ץוחמ םימ תקפסא תכרעמ 10.75 קרפ תת    
    

                              84,650.00 הנבמל ץוחמ בויב תכרעמ 20.75 קרפ תת    
    

                156,250.00 האורבת ינקתמ 75 כ"הס                
 1,220,619.00 חותיפ 70 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../281 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     281 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  

רחסמו הצעומ 10 הנבמ    
   

              1,188,990.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                 52,700.00 הינב תודובע 40 קרפ   
   

                 67,529.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                199,360.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ   
   

                 81,060.00 האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

                302,254.00 ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                 95,425.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                 98,940.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                 17,600.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                245,835.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ   
   

                195,080.00 ןבא תודובע 41 קרפ   
   

                365,415.00 הצעומ ףגא א"מ 51 קרפ   
   

                105,000.00 .שרח תורגסמ 91 קרפ   
   

                167,730.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ   
   

                169,200.00 . תואסנולכ 32 קרפ   
   

                  7,060.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ   
   

                 37,871.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ   
   

                 18,075.00 הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 קרפ   
   

                 50,276.00 ןגומ בחרמ ,טלקמ 95 קרפ   
   

 3,465,400.00 רחסמו הצעומ 10 כ"הס               
   
םוירוטידוא 20 הנבמ    
   

              1,102,820.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                 66,650.00 .ךורדו םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ   
   

                 21,880.00 הינב תודובע 40 קרפ   
   

                 84,218.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                102,850.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ   
   

                 79,410.00 האורבת ינקתמ 70 קרפ   
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

קובץ: 200   .../282 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     282 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                614,156.00 ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 קרפ   

   
                333,070.00 חיט תודובע 90 קרפ   

   
                182,650.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   

   
                 22,950.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   

   
                 94,400.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ   

   
                455,945.00 ריוא גוזימ 51 קרפ   

   
                 75,000.00 תילעמ 71 קרפ   

   
                201,500.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ   

   
                147,600.00 . תואסנולכ 32 קרפ   

   
                916,665.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ   

   
                 88,443.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ   

   
                 18,675.00 הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 קרפ   

   
 4,608,882.00 םוירוטידוא 20 כ"הס               

   
הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ    
   

                733,760.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                109,650.00 .ךורדו םורט ןוטב ירצומ 30 קרפ   
   

                240,200.00 הינב תודובע 40 קרפ   
   

                 84,550.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                216,940.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ   
   

                 66,670.00 האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

                272,374.00 ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                204,990.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                119,542.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                  9,900.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                172,140.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ   
   

                297,330.00 הקוסעת ףגא א"מ 51 קרפ   
   

                148,045.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ   
   

                 97,200.00 . תואסנולכ 32 קרפ   
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

קובץ: 200   .../283 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     283 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                  2,890.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ   

   
                 26,595.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ   

   
                 17,900.00 הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 קרפ   

   
 2,820,676.00 הקוסעת םידרשמ 30 כ"הס               

   
םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ    
   

                358,540.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                240,200.00 הינב תודובע 40 קרפ   
   

                    195.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                 28,212.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ   
   

                 42,160.00 האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

                101,312.00 ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                 62,160.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                 14,310.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                  5,500.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                  7,500.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ   
   

                127,295.00 הלעפה זכרמ א"מ 51 קרפ   
   

                 19,540.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ   
   

                 54,000.00 . תואסנולכ 32 קרפ   
   

                  2,155.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ   
   

                 13,875.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ   
   

                 13,560.00 הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 קרפ   
   

                117,484.00 ןגומ בחרמ ,טלקמ 95 קרפ   
   

 1,207,998.00 םוריחב הלעפה זכרמ 40 כ"הס               
   
חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ    
   

                281,640.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                  9,570.00 הינב תודובע 40 קרפ   
   

                 18,919.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                 19,780.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ   
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

קובץ: 200   .../284 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     284 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                 56,540.00 האורבת ינקתמ 70 קרפ   

   
                336,372.00 ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 קרפ   

   
                 94,700.00 חיט תודובע 90 קרפ   

   
                 45,972.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   

   
                  7,700.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   

   
                157,475.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ   

   
                108,500.00 עקרק יבול א"מ 51 קרפ   

   
                273,000.00 תילעמ 71 קרפ   

   
                 71,100.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ   

   
                 43,200.00 . תואסנולכ 32 קרפ   

   
                  3,600.00 ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ   

   
                 77,281.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ   

   
 1,605,349.00 חפס ירדחו תואובמ 50 כ"הס               

   
יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ    
   

                 49,800.00 יולימו הריפח ,חטש תרשכה 10 קרפ   
   

                621,620.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                115,000.00 הינב תודובע 40 קרפ   
   

                 64,524.00 םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                 74,835.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ   
   

                265,720.00 האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

                145,094.00 ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                103,110.00 חיט תודובע 90 קרפ   
   

                153,436.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                 14,910.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                 97,050.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ   
   

                208,515.00 ריוא גוזימ 51 קרפ   
   

                 64,400.00 ןיינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ   
   

                202,800.00 . תואסנולכ 32 קרפ   
6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד

קובץ: 200   .../285 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     285 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

   
הנבמ ךס קרפ ךס  
                 30,746.00 שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ   

   
                 31,665.00 הרקבו תרושקת תוכרעמ 53 קרפ   

   
                352,854.00 חותיפ תודובע 04 קרפ   

   
                 51,400.00 ןג טוהיר 24 קרפ   

   
                 45,250.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   

   
                102,997.00 ץוח האורבת ינקתמ 75 קרפ   

   
                 63,544.00 ןגומ בחרמ ,טלקמ 95 קרפ   

   
 2,859,270.00 יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 כ"הס               

   
חותיפ 70 הנבמ    
   

                238,459.00 ךומנ חתמ למשח ינקתמ 80 קרפ   
   

                582,360.00 חותיפ תודובע 04 קרפ   
   

                118,430.00 הייקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ   
   

                 43,250.00 ןג טוהיר 24 קרפ   
   

                 81,870.00 תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ   
   

                156,250.00 האורבת ינקתמ 75 קרפ   
   

 1,220,619.00 חותיפ 70 כ"הס               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 

קובץ: 200   .../286 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



10/03/2022
דף מס':     286 ןפת לדגמ - םוי ןועמו רוביצ הנבמ

  
הנבמ ךס  

 3,465,400.00 רחסמו הצעומ 10 הנבמ  
  

 4,608,882.00 םוירוטידוא 20 הנבמ  
  

 2,820,676.00 הקוסעת םידרשמ 30 הנבמ  
  

 1,207,998.00 םוריחב הלעפה זכרמ 40 הנבמ  
  

 1,605,349.00 חפס ירדחו תואובמ 50 הנבמ  
  

 2,859,270.00 יתתיכ תלת םוי ןועמ 60 הנבמ  
  

 1,220,619.00 חותיפ 70 הנבמ  
 

  
לכה ךס  
17,788,194.00 החנה בושיחל םוכס  

הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

6461146-40:סקפ 7599146-40:לט  אנכ רפכ   מ"עב  םיסדנהמ  םוטאד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________

ךיראת      ןלבק תמתוחו המיתח ,םש
 

קובץ: 200 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה


