
29/12/2021 זרכמ
דף מס':     001 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ו ר י פ ו  ה ס י ר ה  00 ק ר פ       
      
ק ו ר פ ו  ה ס י ר ה  1.00 ק ר פ  ת ת       
      
רתאל תלוספה תקחרה םיללוכ םיריחמה לכ      
תימוקמה תושרה י"ע רשואמ      
      
י"פע ץעמ םיסירתו תונולח ,תותלד קוריפ     00.1.001
טלקמב תונולחו תותלד קוריפ ,םיקוריפ תינכת      
תונשי תוכרעמ קוריפ ,תוינכותל םאתהב      
תוריקב ורתונש םיללח תמיתס ןכו תומייק      
דע האובמב לוגע ריקמ טפט /עבצ יוקינו      

                    1.00 'פמוק ןוטבה לש האלמ הפישח  
      
ץירפש חיטו ןבא ,יולג ןוטב תוריק תפיטש     00.1.003

                    1.00 'פמוק דחוימה טרפמה י"פע ,ץחלב  
      
יבולה תפצר לע תמלשומ לע הנגהל יוסיכ     00.1.006
יוסיכה ,דחוימה טרפמה י"פע ,תוגרדמהו      

                    1.00 'פמוק יב.ס.וא תמגודכ ץע תוחול תועצמאב השעי  
קורפו הסירה 1.00 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קוריפו הסירה 00 כ"הס          
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
 

קובץ: 2665   .../002 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     002 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
תינדי הריפחו יולימ      
      

                   12.00 .םינולעמ תפצר תיתחתל הביצח וא/ו הריפח ק"מ  01.010
      
תובכשב ררבנ רמוחמ ויטפה יללחב רזוח יולימ     01.020

                  135.00 .רקובמ קודיהב מ"ס 02 לש ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../003 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     003 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי 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       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
גואדל ןלבקה לע םיהובג םימ לש הרקמב      
.ונובשח לע תובאשמל      
      
תמלשה ללוכ , ותומדקל חטש תרזחה      
תלבקל דע עבצו חיט ,םילופיש ,הקימרק      
. תמלשומ הדובע      
      
ןייוצ םא אלא 03-ב גוסמ ויהי םינוטבה לכ      
.תרחא      
      

                   10.00 .מ"ס 5 יבועב םינולעמ תפצר תחת הזר ןוטב ר"מ  02.1.010
      

                   10.00 .מ"ס 05 יבועב םינולעמל הדוספר תפצר ר"מ  02.1.020
      

                    5.00 .םינולעמל דסמ תוריק ק"מ  02.1.030
      
ללוכ מ"ס 02-01 יבועב םינולעמל ןוטב תוריק     02.1.040
וטורב הדידמה( .םיחתפל הנכה ללוכ המרה יוו      

                   12.00 .)םיחתפ חטש יוקינ אלל ק"מ   
      
-45.1 סלפמב מ"ס 02 יבועב ןוטב תפצר     02.1.050
הפצר לש הנוילע הפצר( יברעמ ןולעמל      
, 'סנוק יטרפ פ"ע םייקל רוביח ללוכ , )הלופכ      

                    8.00 .םלשומ עוציבל שורדה לכו תודובא תוינבת ר"מ   
      
יחרזמ ןולעמל מ"ס 51 יבועב הרקת תמלשה     02.1.060
םייקל תורבחתה ללוכ ריחמה , -70.0 סלפמב      

                    6.00 .םלשומ עוציבל שורדה לכו 'סנוק יטרפ פ"ע ר"מ   
      

                    1.50 .+01.4 סלפמב ךא ל"נכ ר"מ  02.1.070
      
יוו ללוכ מ"ס 02 יבועב םינולעמל ןוטב תרקת     02.1.080

                   10.00 +02.7 , +25.4 םיסלפמב המרה ר"מ   
      
"לקטב" ףצקומ ןוטב םע תוגגל םיעופיש תריצי     02.1.085

                   35.00 .ק"מ\ג"ק 006 לעהלעי אלש יבחרמ לקשמב ק"מ   
      
םיסלפמב םינולעמ תורקתל ןוטב תוקעמ     02.1.090
, טרפ פ"ע םוטיאל עקש תריצי ללוכ , םינוש      

                    1.50 .םלשומ עוציבל שורדה לכו םייקל רוביח ק"מ   
      
םיצוק ללוכ תוכתורמ תותשרו עלוצמ ןויז לזרב     02.1.100
הרקתל םירוביחו םיטרפ פ"ע תמייק הרקתמ      

                    3.00 .תמייק ןוט   
      
      
      

1.20.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../004 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     004 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרזעב יברעמ ןולעמל תופצר תריבשו רוסינ     02.1.120
ךפש רתאל תולוספה יוניפ ללוכ םולהי רוסמ      
םואתב לכה .תוימוקמה תויושרה י"ע רשואמ      

                    1.00 .ןנכתמ סדנהמו הדובעה ןימזמ םע 'חי   
      
סלפמב יברעמ ןולעמל הרקת תריבשו רוסינ     02.1.130
יוניפ ללוכ םולהי רוסמ תרזעב ,+25.4      
תויושרה י"ע רשואמ ךפש רתאל תולוספה      
הדובעה ןימזמ םע םואתב לכה .תוימוקמה      

                    1.00 .ןנכתמ סדנהמו 'חי   
      
, יחרזמ ןולעמל ןוטב זינרק תריבשו רוסינ     02.1.140
רתאל תולוספה יוניפ ללוכ םולהי רוסמ תרזעב      
לכה .תוימוקמה תויושרה י"ע רשואמ ךפש      

                    1.00 .ןנכתמ סדנהמו הדובעה ןימזמ םע םואתב 'חי   
      
תרזעב תונולח תריציל ףתרמב םיחתפ רוסינ     02.1.150
ךפש רתאל תולוספה יוניפ ללוכ םולהי רוסמ      
םואתב לכה .תוימוקמה תויושרה י"ע רשואמ      

                    1.00 'פמוק .ןנכתמ סדנהמו הדובעה ןימזמ םע  
      
תוניפ תמלשהו קוזיחל MSLC ןוטב תמלשה     02.1.160

                    5.00 .ךרוצה תדימב ק"מ   
      
תריציל ויטפה יללחב מ"ס 5 יבועב הדמ תקיצי     02.1.170

                   66.00 .זוקינ תוחושל םיעופיש ר"מ   
      
םיחטשב םינודומעו םידומע תוקיצי תמלשה     02.1.180

                    5.00 .םיפופצ הודובע יללחו םינטק ק"מ   
רתאב קוצי ןוטב תודובע 1.20 כ"הס          

      
ם י נ ו ט ב  ם ו ק י ש  2.20 ק ר פ  ת ת       
      
הפיטש רחאל עבקית ןוטבה םוקיש ר"מ תומכ      
ןכתי וללה םיפיעסב ,תותיזחה לש ץחלב      
הטמ/הלעמ יפלכ יהשלכ תומכ לש שומימ      
לעופב בצמל םאתהב      
      
תרסהל רמוחב ףושח ןוטב תוריק תפיטש     02.2.010

                    1.00 'פמוק .ר"מ 078כ יקנ ןוטב ינפ תלבקו תויזזח ימתכ  
      
      
      
      
      
      
      
      

2.20.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../005 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     005 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םינוטב ןוקית תוברל ףושח ןוטב םוקיש     02.2.020
ןקתו 7781 י"ת יפל חיט רמגב תוריקב      
םוקיש תכרעמ םושיי , ןא יא 4051 יאפוריא      
טרפמב רדגומכ תובכשב לזרבו ןוטב רוזחשו      
תוברל רמוחה ןרצי תורדגהל םאתהבו ינכטה      
תמגודכ ףושח ןוטבב ץע תעבטהו רוזחש      
הביציה ןוטבה תביבסב םימייקה םינמיסה      
לעופב לופיטל תומכה לפוטמה רוזיאל הכומסה      
הקידסב לופיט 'טסנוקה י"ע חטשב עבקת      

                  870.00 ר"מב םוקישה ריחמב לולכ םוקיש ר"מ   
      
תוריקבו ףושח ןוטבב תימינ הקידסב לופיט     02.2.030

                  400.00 .ינכטה טרפמב רדגומל םאתהב ץירפש רטמ   
םינוטב םוקיש 2.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
 

קובץ: 2665   .../006 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     006 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  50 ק ר פ       
      
0.5 ק ר פ  ת ת  0.50 ק ר פ  ת ת       
      
םוטיאה תודובע עוציבל תויחנה      
      
ץעוי תויחנה יפ לע ועצובי תודובעה לכ      
ילארשי ןקתו קוח לכל ףופכבו םוטיאה      
היחנה וא/ו םאות ןקת ןיאו הדימב ,םייטנוולר      
תויחנהה יפ לע ויהי תודובעה ץעויה לש      
.הנורחא הרודהמ ,"לוחכה רפס"ב      
      
י"פע ויהי םוטיאה תודובעל ןלבקה תוירחא      
."רכמה קוח"ב טרופמכ ןכו ל"נה םינקתה      
תנכה ביט תא אדוול םוטיאה ןלבק תוירחאב      
ורושיא הווהת ודי לע חטשה תלבק ,תיתשתה      
.תיתשתה תוניקתל      
      
הקיטקרפה בטימ יפל הנעצובת תונכהה      
,ןלהל םיפיעסב שרדנל םאתהב ,הבוטה      
.חקפמה תויחנהל םאתהבו טרפמב      
      
תא םייפיצפסה םיפיעסב תוללוכ תודובעה      
רזעה ירמוח לכו םירמוחה לכ תקפסא      
תקיטקרפל םאתהב םישרדנה םיטרופמה      
,)"רמיירפ"( דוסי תוחירמ ןוגכ ,התואנ הדובע      
וטרופ רשא םירמוחו תודובע דבלמ ,תאזו      
ןלהל תויומכה בתכב םידרפנ םיפיעסב      
.הנודנה הדובעל תודעוימו      
      
.תויפח תוללוכ ןניאו יקפוא לטיהב תודידמה      
      
רחאל קר ךרע יווש םירמוחב שמתשהל ןתינ      
יכ ,שגדוי.םוטיאה ץעוי לש בתכב רושיא      
םא אלא ,ריחמ תפסות אלל ויהי תופולחה      
.חקפמה רושיאבו ,שארמ תרחא םכוס      
      
תוקידבה תולע תא םג תוללוכ תודובעה תויולע      
)הרטמה ,הפצה ןוגכ( תושרדנה תולבוקמה      
.דרפנב ןרובע םלושי אלו      

0.5 קרפ תת 0.50 כ"הס          
      
ת י ל ע מ  ר י פ  ם ו ט י א  1.50 ק ר פ  ת ת       
      
ךא ,דבלב תויביטקודניא ןה תומושרה תויומכה      
ועצובי EDAM SA םיטוטרשו תויפוס תודידמ      
ןימזמה. חקפמה י"ע הנרשואתו ןלבקה י"ע      
עוציבל תויומכה תא לידגהל וא ןיטקהל יאשר      
.ויניע תואר יפל םימלש םיפיעס לטבלו      
      
      

1.50.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../007 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     007 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוינמוטיב תועירי ויהי הפצרה םוטיא תועירי     05.1.001
ןיב הקבדהב ,מ"מ 5 יבועב ףורפ םוטיב      
םירמוחה לכ תא תללוכ הדובעה .תויפחה      
תורוניצ ,תורוב ,תורוק ידוביע רובע תוכאלמהו      
םניא םינוטב תקפסאו תודובע .'וכו םירדוח      

                   20.00 .ריחמב םילולכ ר"מ   
      
תועירי י"ע תורובו םיריפ תוריקב ינוציח םוטיא     05.1.002
הקבדהב ,מ"מ 5 יבועב ףורפ םוטיב תוינמוטיב      
םירמוחה לכ תא תללוכ הדובעה .תויפחה ןיב      
תורוניצ ,תורוב ,תורוק ידוביע רובע תוכאלמהו      
םניא םינוטב תקפסאו תודובע .'וכו םירדוח      

                   26.00 .ריחמב םילולכ ר"מ   
      

                   20.00 לווס הקיס גוסמ חפות ימיכ םימ רצע רטמ  05.1.003
      
יבועב קלח EPDH תעירי - םוטיאה לע הנגה     05.1.004

                   26.00 )םוטיב י"ע קוושמ( מ"מ 5.0 ר"מ   
תילעמ ריפ םוטיא 1.50 כ"הס          

      
ר צ ח ל  ה א י צ י  ם ו ט י א  2.50 ק ר פ  ת ת       
      
4 יבועב PPA תעירי תחנה ,ןוטב תיתשת ג"ע     05.2.001
תיתשתל תמחלומ ןוטבה תרוגחמ 'מ 2-כ .מ"מ      

                    6.00 .םאות רמיירפ ג"ע ר"מ   
      
ג"ע ןוטבה תרוגח לעמ MDPE תעירי תקבדה     05.2.002

                    2.00 ןולחה ליפורפו ,רוויעה ףוקשמה ,ריקה רטמ   
      
םע מ"ס 5X5 ,ןוטבמ תורועק תוקלור בוציע     05.2.003

                    2.00 .ירמילופ ףסומ רטמ   
      
EPDH תועירי ויהי הפצרה םוטיא תועירי     05.2.004

                    6.00 מ"מ 5.0 יבועב ר"מ   
רצחל האיצי םוטיא 2.50 כ"הס          

      
ו י ט פ  ם ו ט י א  3.50 ק ר פ  ת ת       
      
המחלהב מ"מ5,1 יבועב קלח EPDH תועירי     05.3.001

                  130.00 תויפחב ר"מ   
      
,מ"מ 3 יבועב .B.P ומסדרפיה תובכש יתש     05.3.002

                  139.00 "רודווקא" רמיירפ ג"ע ר"מ   
      

                  139.00 מ"מ 8 יבועב רמילופב רשועמ יטנמצ חיט ר"מ  05.3.003
ויטפ םוטיא 3.50 כ"הס          

      
      
      

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 2665   .../008 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     008 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ל ח  ם ו ט י א  4.50 ק ר פ  ת ת       
      
םע ,םוינימולא בג םע תיליטוב העירי םושיי     05.4.001
ףוקשמה ריקה ג"ע ידועיי הקבדה תחשמ      

                  330.00 ןולחה ליפורפו רוויעה רטמ   
תונולח םוטיא 4.50 כ"הס          

      
ם י ב ו ט ר  ם י ר ד ח  ם ו ט י א  5.50 ק ר פ  ת ת       
      
םע מ"ס 5X5 ,ןוטבמ תורועק תוקלור בוציע     05.5.001

                   65.00 ירמילופ ףסומ רטמ   
      
תרנצ תחנה ינפל :הנושאר םוטיא תכרעמ     05.5.002
יבועב שמגומ ילוארדיה טנמצ תוחירמ תיקפוא      
י"ע בתכבו שארמ רשואי םוטיאה רמוח .מ"מ 2      

                   45.00 .ץעויה ר"מ   
      
תוחירמב םוטיא :הינש םוטיא תכרעמ     05.5.003
תרבח לש B.P ןוגכ ינמוטיב ןתירואילופ      
לש ללוכ יבועב )ןדילופ י"ע קוושמ( הקימיכלא      
תוריקה יבג לע םג הלעי םוטיאה .מ"מ 2      

                   45.00 .מ"ס 51 לש הבוגל ר"מ   
      

                   45.00 םוטיאה תבכשל םאות ינמוטיב רמיירפ ר"מ  05.5.004
םיבוטר םירדח םוטיא 5.50 כ"הס          

      
ה נ ב מ ב  ם י ר פ ת  ם ו ט י א  6.50 ק ר פ  ת ת       
      
תועירי לע ססובמ םוטיאה -גגב יקפוא רפת     05.6.001
,"טיבוסקלפ" גוסמ ,ןוירש אלל תוינימוטיב      
תרדחה ,יוקינ ,תיתשת תונכה ללוכ הדובעה      

                   15.00 .ןוולוגמ חפ גושאלפ י"ע הנגהו םיעלס רמצ רטמ   
      
לע ססובמ םוטיאה ,תוריק ןיב יכנא רפת     05.6.002
ןוגכ ןטירואילופ סיסב לע המיטא קיטסמ      
לילג "בג" ליפורפו "ML51 סקלפהקיס"      
תא םאותה רמיירפ ג"ע ףצקומ ןליטאילופמ      

                   84.00 קיטסמהו תיתשת רטמ   
הנבמב םירפת םוטיא 6.50 כ"הס          

      
ת ו י ל ו ז נ ו ק  ת ו ס פ ר מ  ם ו ט י א  7.50 ק ר פ  ת ת       
      
לש ףוקשמה וקב ןוטב תורוגח םושיי      
.םינוטב קרפב תויומכ בושיח .תספרמה      
      

                   50.00 ר"מ8/רטיל 1 תומכב 1TS ןוטסוננ ר"מ  05.7.002
תוילוזנוק תוספרמ םוטיא 7.50 כ"הס          

      
      
      
      

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 2665   .../009 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     009 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו ל ג  ן ו י ל ע  ג ג  ם ו ט י א  8.50 ק ר פ  ת ת       
      
םע מ"ס 5X5 ,ןוטבמ תורועק תוקלור בוציע     05.8.001

                  363.00 ירמילופ ףסומ רטמ   
      
רמוח תא םאותה ינמוטיב רמיירפ םושיי     05.8.002

                  789.00 ר"מ/םרג052-כ לש תומכ םוטיאה ר"מ   
      
טגרגא םע R גרד SBS תינמוטיב העירי     05.8.003

                  646.00 מ"מ 5 יבועב ר"מ   
      

                  646.00 מ"מ 2 יבועב 597 ירמילופ ןמוטיב ר"מ  05.8.004
      

                  363.00 .םירושימ ישגפמ לכב יופיחו קוזיח תועירי רטמ  05.8.005
      
ןוגכ ילירקא רמוח תועצמאב גג תועירי תנבלה     05.8.006

                  650.00 ר"מל ג"ק 2 ע"ש וא גגילופ ר"מ   
יולג ןוילע גג םוטיא 8.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא 50 כ"הס          
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../010 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     010 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן מ ו א  ת ו ר ג נ ו  ת ו ר ג ס מ  60 ק ר פ       
      
ץ ע  ת ו ת ל ד  1.60 ק ר פ  ת ת       
      
תותלד לש הנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה      
,תומישרל םאתהב םיטירפה לכםיפוקשמו      
תותלדה לכ ריחמ דחוימה טרפמלו םיטרפל      
תרצותמ םילוענמ ,תוידי ,רוצעמ ,םיריצ ללוכ      
    yolbA assA ע"ש וא  
      

                   14.00 תורגנה תמישרב 10 ד 'סמ ,םינפ תלד 'חי  06.1.001
      
תלדל התכיפה רובע תלדל ריחמ תפסות ל"נכ     06.1.002

                   14.00 המישרב רדגומכ יפיצפס לוזרפו תרקובמ 'חי   
      

                    1.00 תורגנה תמישרב A-10 ד 'סמ ,םינפ תלד 'חי  06.1.003
      

                    1.00 תורגנה תמישרב 20 ד 'סמ ,םינפ תלד 'חי  06.1.004
      

                    1.00 תורגנה תמישרב A-20 ד 'סמ ,םינפ תלד 'חי  06.1.005
      

                    2.00 תורגנה תמישרב 30 ד 'סמ ,םינפ תלד 'חי  06.1.006
      

                   12.00 תורגנה תמישרב 40 ד 'סמ ,םינפ תלד 'חי  06.1.007
      
תלדל התכיפה רובע תלדל ריחמ תפסות ל"נכ     06.1.008

                   12.00 המישרב רדגומכ יפיצפס לוזרפו תרקובמ 'חי   
      

                    2.00 תורגנה תמישרב 50 ד 'סמ  ,םינפ תלד 'חי  06.1.009
      

                    6.00 תורגנה תמישרב 60 ד 'סמ ויטפל האיצי תלד 'חי  06.1.010
      
תלדל התכיפה רובע תלדל ריחמ תפסות ל"נכ     06.1.011

                    6.00 המישרב רדגומכ יפיצפס לוזרפו תרקובמ 'חי   
      
7-ד 'סמ ,רצחל האיצי תלד ללוכ הנירטיו     06.1.012

                    1.00 תורגנה תמישרב 'חי   
      
תלדל התכיפה רובע תלדל ריחמ תפסות ל"נכ     06.1.013

                    1.00 המישרב רדגומכ יפיצפס לוזרפו תרקובמ 'חי   
      
6 סמ תלד עוציבו ןונכתל ןלבקה תפולח     06.1.020
םוכיסל אל             6.00 ץע םוקמב תוינימולאמ 'חי   
      
תלד הנירטיו עוציבו ןונכתל ןלבקה תפולח     06.1.021
םוכיסל אל             1.00 ץע םוקמב םוינימולאמ 7 רפסמ 'חי   

ץע תותלד 1.60 כ"הס          
      
      
      
      
      

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 2665   .../011 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     011 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ע  י ס י ר ת ו  ת ו נ ו ל ח  2.60 ק ר פ  ת ת       
      
תונולח לש הנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה      
,תומישרל םאתהב םיטירפה לכםיפוקשמו      
דחוימה טרפמלו םיטרפל      
      

                    6.00 תורגנה תמישרב 10 ח  'סמ ןולח 'חי  06.2.001
      

                    1.00 תורגנה תמישרב 20 ח 'סמ ןולח 'חי  06.2.002
      

                    4.00 תורגנה תמישרב 30 ח 'סמ  ץע תופפר סירת 'חי  06.2.003
      

                    5.00 תורגנה תמישרב 40 ח 'סמ ןולח 'חי  06.2.004
      

                   11.00 תורגנה תמישרב 50 ח 'סמ ץע תופפר סירת 'חי  06.2.005
      

                   11.00 תורגנה תמישרב 60 ח 'סמ ץע תופפר סירת 'חי  06.2.006
      

                    1.00 תורגנה תמישרב 70 ח 'סמ ןולח 'חי  06.2.007
      

                    1.00 תורגנה תמישרב 80 ח 'סמ ןולח 'חי  06.2.008
ץע יסירתו תונולח 2.60 כ"הס          

      
ת ו נ ו ר א  - ת ו ר ג נ  3.60 ק ר פ  ת ת       
      
םוכיסל אל             1.00 תורגנה תמישרב 10 נ 'סמ ןורא 'חי  06.3.001
      
םוכיסל אל             1.00 תורגנה תמישרב 20 נ 'סמ ןורא 'חי  06.3.002
      
םוכיסל אל             1.00 תורגנה תמישרב 30 נ 'סמ ןורא 'חי  06.3.003
      
םוכיסל אל             1.00 תורגנה תמישרב 40 נ 'סמ ןורא 'חי  06.3.004
      
םוכיסל אל             1.00 תורגנה תמישרב 50 נ 'סמ ןורא 'חי  06.3.005
      
םוכיסל אל             2.00 תורגנה תמישרב 60 נ 'סמ ןורא 'חי  06.3.006
      
םוכיסל אל             1.00 תורגנה תמישרב 70 נ 'סמ ,ןורא תותלד 'חי  06.3.007
      
םוכיסל אל             1.00 תורגנה תמישרב 80 נ 'סמ ןורא תותלד 'חי  06.3.008
      
םוכיסל אל             1.00 תורגנה תמישרב 90 נ 'סמ ןורא תותלד 'חי  06.3.009
      
םוכיסל אל             1.00 תורגנה תמישרב 01 נ 'סמ ןורא תותלד 'חי  06.3.010
      
םוכיסל אל             1.00 תורגנה תמישרב 11 נ 'סמ ןורא תותלד 'חי  06.3.011
      
21 נ 'סמ ,חטשמל תחתמ ןותחת ןורא     06.3.012
םוכיסל אל             2.00 תורגנה תמישרב 'חי   
      
םוכיסל אל             1.00 תורגנה תמישרב 31 נ 'סמ   ןורא 'חי  06.3.013

3.60.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../012 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     012 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םוכיסל אל             1.00 תורגנה תמישרב 51 נ 'סמ הפק תניפ ןורא 'חי  06.3.015
      
םוכיסל אל             1.00 תורגנה תמישרב 41 נ 'סמ חבטמ ןורא 'חי  06.3.400

תונורא - תורגנ 3.60 כ"הס          
      
ת ו נ ו ל ח ו  ת ו ת ל ד  - ת ו ר ג ס מ  4.60 ק ר פ  ת ת       
      
תותלד לש הנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה      
,תומישרל םאתהב םיטירפה לכםיפוקשמו      
דחוימה טרפמלו םיטרפל      
      
תמישרב 20/ד 'סמ תיפנכ דח תינקת שא תלד     06.4.001
ורטקלא לוענמ ללוכ שא תלד ריחמ .תורגסמה      
לכו לוזרפ ללוכ ,yolbA assA תרצותמ ינכמ      
תומישרב רדגומכ ,םישורדה םירזיבאה      

                    1.00 דחוימה טרפמבו 'חי   
      
תמישרב 10/ד 'סמ "ידסומ ןגומ בחרמ" תלד     06.4.002

                    1.00 תורגסמה 'חי   
      
א- 10/ד 'סמ "ידסומ ןגומ בחרמ" תלד     06.4.003

                    1.00 תורגסמה תמישרב 'חי   
      

                    2.00 תורגסמה תמישרב 20-ח 'סמ ףדה ןולח 'חי  06.4.004
      
תמישרב 30/ד 'סמ  ןסחמל הסינכ תלד     06.4.005

                    1.00 תורגסמה 'חי   
      
תמישרב 40/ד 'סמ  ןסחמל הסינכ תלד     06.4.006

                    1.00 תורגסמה 'חי   
      
50-ד 'סמ ,תינופצה תיזחב דסמב חתפ     06.4.007

                    1.00 תורגסמה תמישרב 'חי   
      
תמישרב 60-ד 'סמ למשח ןוראל חפ תותלד     06.4.008

                    6.00 תורגסמה 'חי   
תונולחו תותלד - תורגסמ 4.60 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  - ת ו ר ג ס מ  5.60 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,טרפמ י"פע םייק  תוגרדמ הקעמ םוקיש     06.5.001
,םימוגפ וא םירסח םיקלח תמלשהו תפלחה      
טרפמ יפל העיבצו הנכה ,ףויש ,יוקינ ,רושיי      
לופיט תוברל ,ע"ש וא ןוטרמה תמגודכ ןרצי      
תיכוכזב תואולימ תפלחהו ריקל חלש ירוביחב      

                    8.00 םייקה תמגוד תינקת 'חי   
      
      

5.60.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../013 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     013 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
י"פע םימייק תוגרדמ יכלהמל שדח די זחאמ     06.5.002
עבצו ריקל םיקוזיח ללוכ ,1.3-א ןויליגב טרפ      

                   56.00 טרפמ י"פע רטמ   
      
תוברל ,תומייק תוספרמל הטסורינמ די זחאמ     06.5.003
ןויליגב טרפ י"פע ,תיכוכז חולב חוורמ תריגס      

                  110.00 1.3-א רטמ   
      

                    2.00 תורגסמה תמישרב 30-מ 'סמ ,טלקמל א"צ 'חי  06.5.004
      

                    2.00 תורגסמה תמישרב 40-מ 'סמ ,טלקמל א"צ 'חי  06.5.005
      

                    2.00 תורגסמה תמישרב 60-מ 'סמ טלקמל א"צ 'חי  06.5.006
      

                    2.00 תורגסמה תמישרב 50-מ 'סמ טלקמל א"צ 'חי  06.5.007
תונוש - תורגסמ 5.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןמוא תורגנו תורגסמ 60 כ"הס          
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
 

קובץ: 2665   .../014 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     014 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי 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  1.70 ק ר פ  ת ת       
      
יבוע 4/3" רטוקב הדלפ תורונצ תחנהו תקפסה     07.1.010
םינפ יופיצ םע 035 י"ת יפל מ"מ 56.3 ןפוד      
לוחש ןליתאילופמ תינוציח הפיטעו טנמצ טלמ      
וא "רבא" תרצות LAG-CPA יתבכש תלת      
םיחנומ ,הגרבהב םירבוחמ תורונצ ,ע"ש      
תריפח ,םירזיבא ללוכ ריחמה .עקרקב      
ץחל ןחבמ תכירע ,תורונצ תחנה ,תולעתה      
יימ ,לוח תפיטע ,םתיוטיחו ,םתפיטש ,םיווקל      
הכיפש רתאל ףדועה רמוחה יוניפו רזוח      

                   10.00 .רשואמ רטמ   
      

                   10.00 .1" רטוקב תורונצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.1.020
      

                   20.00 .2" רטוקב תורונצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.1.030
      
יבוע 3" רטוקב הדלפ תורונצ תחנהו תקפסה     07.1.040
םינפ יופיצ םע 035 י"ת יפל מ"מ 56.3 ןפוד      
לוחש ןליתאילופמ תינוציח הפיטעו טנמצ טלמ      
ואתורבא" תרצות LAG-CPA יתבכש תלת      
םיחנומ ,םיכותרב םירבוחמ תורונצ ,ע"ש      
לכ עוציב ,םירזיבא ללוכ ריחמה .עקרקב      
תריפח ,םישרדנה םיכותיחהו םיכותירה      
ץחל ןחבמ תכירע ,תורונצ תחנה ,תולעתה      
יולימ ,לוח תפיטע ,םתיוטיחו ,םתפיטש ,םוקל      
הכיפש רתאל ףדועה רמוחה יוניפו רזוח      

                   40.00 .רשואמ רטמ   
      

                   10.00 .4" רטוקב תורונצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.1.050
      
רטוקב םייק וקל 3" רטוקב שדח םימ וק רוביח     07.1.060
הריפח תודובע ללוכ שא יובכ תכרעמ רובע ,3"      
םייקה וקל רוביח ,וקה זוקינ ,םייקה וקה יוליגל      
תודובעה לכ ,םינגוא וא ךותיר תועצמאב      
תרזחהו םלשומ רוביחל םישרדנה םירבאהו      

                    1.00 .ותומדקל בצמה 'חי   
      
רטוקב םייק וקל 3" רטוקב שדח םימ וק רוביח     07.1.070
הריפח תודובע ללוכ שא יובכ תכרעמ רובע ,3"      
םייקה וקל רוביח ,וקה זוקינ ,םייקה וקה יוליגל      
תודובעה לכ ,םינגוא וא ךותיר תועצמאב      
תרזחהו םלשומ רוביחל םישרדנה םירבאהו      

                    1.00 .ותומדקל בצמה 'חי   
      
      
      
      
      

1.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../015 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     015 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רטוקב םייק וקל 4" רטוקב שדח םימ וק רוביח     07.1.080
תודובע ללוכ םירלקנירפס תכרעמ רובע ,4"      
וקל רוביח ,וקה זוקינ ,םייקה וקה יוליגל הריפח      
לכ ,םינגוא וא ךותיר תועצמאב םייקה      
םלשומ רוביחל םישרדנה םירבאהו תודובעה      

                    1.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו 'חי   
      
2" רטוקב רצ/בחר זירט ףוגמ תנקתהו תקפסא     07.1.090
לייאמא םינפ יופיצ םע לזרב תקיצימ יושע      
61 לש הדובע ץחלל יסקופא ינוציח יופיצו      
קזוחמ םיואל רבחמ ,םיידגנ םינגוא ללוכ 'מטא      

                    1.00 .החיתמ יגרב םע 'חי   
      

                    1.00 .3" רטוקב זירט ףוגמ ךא ,ל"נכ 'חי  07.1.100
      

                    1.00 .4" רטוקב זירט ףוגמ ךא ,ל"נכ 'חי  07.1.110
      
רטוקב בלושמ ריווא םותסש תנקתהו תקפסה     07.1.120

                    1.00 .הסינכב ףוגמ ללוכ 2" 'חי   
      
רטוקב דדוב  שא יוביכ זרב תנקתהו תקפסה     07.1.130
רבוחמ  "ץרוטש" םגד דמצמ יצח םע 3"      
ע"ש וא "סמופ" תרצות ,ןגוא י"ע וא הגרבהב      
ןרציה תויחנה ,תוינכתל םאתהב ןקתוי .רשואמ      
ןוטב שוג ,הריבש ןקתמ ללוכ ריחמה .שא יבכ      
ףוטע 4" רטוקב הדלפ רונצמ ףקז ,ןוגיעל      
ןבל םודא יסקופא עובצו עקרקה ךותב הפוצמו      
םישורםירזיבאה לכ ,עקרקה לעמ ןיגורסל      

                    1.00 .טלפמוק .םימה תשרל ורוביחו ותנקתהל 'חי   
      
תכרעמל םימואת רבחמ תנקתהו תקפסה     07.1.140
ףקז לע 3"*3" לופכ שאר םע MF/LU םיזתמ      
,תשרשו םיסכמ ,ץרוטש ידמצמ ללוכ 4"      
תרצות A-69/59 םגד תמגודכ      
    "SRELKNIRPS CITMOTUAע"ש וא.  

                    1.00 טלפמוק 'חי   
      
יוביכ תכרעמל םימואת רבחמ תנקתהו תקפסה     07.1.150

                    1.00 .3" ףקז לע 3"*3" רטוקב שא 'חי   
      
תכרעמל רזוח לא םותסש תנקתהו תקפסה     07.1.160
,3" רטוקב 'מטא 61 לש הדובע ץחלל שא יוביכ      
יגרבו םימטא ,םיידגנ םינגואו םינגוא ללוכ      

                    1.00 .ןוגיע 'חי   
      
      
      
      
      

1.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../016 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     016 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תכרעמל רזוח לא םותסש תנקתהו תקפסה     07.1.170
,4" רטוקב 'מטא 61 לש הדובע ץחלל שא יוביכ      
יגרבו םימטא ,םיידגנ םינגואו םינגוא ללוכ      

                    1.00 .ןוגיע 'חי   
      
תשר ןייפוא תדידמל ךרעמ הנקתהו הקפסה     07.1.180
תרצות MF/LU 3" רפרפ ףוגמ ללוכה      
    "LARTNEC" םגד A לכה ,3" לפינ ,ע"ש וא  

                    1.00 .טלפמוק ,תינכתב טרפה יפל 'חי   
      
רטוקב םורכ הפוצמ ןג זרב תנקתהו תקפסה     07.1.190

                    3.00 .הגרבה ירוביח םע 4/3" 'חי   
      
ריחמה ,2" רטוקב הייקשה תכרעמל הנכה     07.1.200
,עקרקה לעמ "בצינ" רונצ תנקתה ללוכ      
י"ע רונצה אצומ תריגס ,םישורדה םירזיבאה      

                    1.00 .טלפמוק .רווע ןגועו ןגוע 'חי   
.םימ תקפסא תכרעמ 1.70 כ"הס          

      
.ה נ ב מ ב  ם י מ  ת ק פ ס ה  2.70 ק ר פ  ת ת       
      
בלוצמ ןליתאילופ תורונצ תנקתהו תקפסה     07.2.010
P.S(  םוינימולא ןיערג םע םימחו םירק םימל      
01 הדובע ץחלל מ"מ 61 רטוקב )G.M  וא      
לל םירבעמו תוריקב םייומס םינקתומ 'מטא      

                  150.00 .רוביחל םישורדה םירזיבא רטמ   
      

                  150.00 .מ"מ 02 רטוקב רונצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.2.020
      

                   15.00 .מ"מ 52 רטוקב רונצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.2.030
      

                   50.00 .מ"מ 23 רטוקב רונצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.2.040
      
רפת ילב םינבלוגמ תורונצ תנקתהו תקפסה     07.2.050
םינקתומ 1" רטוקב 395 י"ת יפל 04 לוידקס      
תרנצ .תוגרבהב םירבוחמ ,םייומס וא םיולג      
נוציח הפיטע םע הינבה רתאל קפוסת      
רצוימ LAG CPA יתבכש תלת ןליתאילופ      
.ע"ש וא "תורבא" תרצות לוחיש תטישב      
תוריקב הביצח ,םיקוזיח ,םיחפס ללוכ ריחמה      
ללוכ הנבמה תופצרו תורקת ירבעמ ,תופצרו      

                   30.00 .םוטיא תודע רטמ   
      
שא יוביכ תודמעל( .2" רטוקב תורונצ ךא ,ל"נכ     07.2.060

                  120.00 )לוחכ עובצ הכירצ ימ תכרעמל ,םודא עובצ רטמ   
      
      
      

2.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../017 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     017 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רפת ילב םינבלוגמ תורונצ תנקתהו תקפסה     07.2.070
םינקתומ 3" רטוקב 395 י"ת יפל 04 לוידקס      
.PUKCIUQ םירבוחמ ,םייומס וא םיולג      
ריקב הביצח ,םיקוזיח ,םיחפס ללוכ ריחמה      
ללוכ הנבמה תופצרו תורקת ירבעמ ,תופצרו      

                  120.00 )שא יוביכ תודמעל( .םוטיא תודובע רטמ   
      
לכב תורונצל םימח םימ תורונצל דודיב     07.2.080
ןליטאילופמ ,םיכותח אל םילוורשמ  םירטקה      

                  350.00 .קילד יתלב רטמ   
      
ירוביח םע הקיצימ המגרפאיד ימותסש     07.2.090

                   15.00 .4/3" רטוקב  דרוקר ללוכ ,הגרבה 'חי   
      

                   10.00 .1" רטוקב  המגרפאיד ימותסש ךא ,ל"נכ 'חי  07.2.100
      

                    5.00 .2" רטוקב  המגרפאיד ימותסש ךא ,ל"נכ 'חי  07.2.110
      
,תינקית שא יוביכ תדמע תנקתהו תקפסא     07.2.120
ללוכ ריחמה יתמוק ןורא ךותב תנקתומ      
םגד דמצמ יצח םע 2" רטוקב טנרדיה      
ימוג וא יטסלפ שימג רונצ םע ןוליגלג "ץרוטש"      
םע ףות לע ןקתומ ,'מ 03 ךרואבו 4/3"טוקב      
רטוקב סוסיר/ןוליס קנזמ ללוכ ,תבבותסמ עורז      
םיקונרז ינש ,1" רטוקב ירודכ זרבו 4/3"      
םגד דמצמ םע 'מ 51 ךרואב 2" רטוקב      

                    6.00 טלפמוק .2" רטוקב ישומיש בר קנזמ ,"ץרוטש" 'חי   
      
,תלעונ תלד םע חפמ שא יוביכ דויצל זגרא     07.2.130
.ריקל רבוחמ ,מ"ס 03/08/021 תודימב      

                    6.00 .טלפמוק 'חי   
      

                    6.00 .ג"ק 6 השבי הקבא הפטמ 'חי  07.2.140
.הנבמב םימ תקפסה 2.70 כ"הס          

      
.ן י כ פ ו ש ו  ן י ח ו ל ד  ת כ ר ע מ  3.70 ק ר פ  ת ת       
      
ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ תנקתהו תקפסה     07.3.010
מ"מ 04 רטוקב )EPDH( ההובג תופיפצב      
וא םייולג םינקתומ ,םיכותירב םירבוחמ      

                   70.00 .הנקתהל םישורדה םירזיבאה ללוכ םייומס רטמ   
      

                   70.00 .מ"מ 05 רטוקב תורונצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.3.020
      

                  200.00 .מ"מ 011 רטוקב תורונצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.3.030
      

                   20.00 .מ"מ 061 רטוקב תורונצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.3.040
      

3.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../018 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     018 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןליתאילופמ ןכפוש תורונצ תנקתהו תקפסה     07.3.050
011 רטוקב )EPDH( ההובג תופיפצב      
אתל דע עקרקב םינקתומ ,םיכותירב םירבוחמ      
ןיוזמ ןוטבב רונצ תפיטע ללוכ ,הבורקה הרקב      
םישורדה םירזיבאה ללוכ ,דצ לכמ מ"ס      

                   70.00 .הנקתהל רטמ   
      
ןליתאילופמ ןכפוש תורונצ תנקתהו תקפסה     07.3.060
061 רטוקב )EPDH( ההובג תופיפצב      
אתל דע עקרקב םינקתומ ,םיכותירב םירבוחמ      
ןיוזמ ןוטבב רונצ תפיטע ללוכ ,הבורקה הרקב      
םישורדה םירזיבאה ללוכ ,דצ לכמ מ"ס      

                   30.00 .הנקתהל רטמ   
      

                   13.00 .מ"מ 011 רטוקב C.V.P. -מ רורוויא עבוכ 'חי  07.3.070
      
מ"מ 05/011 רטוקב  תרוקיב תוספוק     07.3.080
וא "תוילוח" תרצות EPDH רוניצ תנקתהל      
ךותב לוגע זילפמ הסכמו תעבט םע ע"ש      

                   15.00 .םישורדה םירזיבאה לכו תעבורמ תרגסמ 'חי   
      
מ"מ 011/011 רטוקב תלפונ תרוקיב תוספוק     07.3.090
וא "טירבג" תרצות EPDH רוניצ תנקתהל      
ךותב לוגע זילפמ הסכמו תעבט םע ע"ש      

                    5.00 .םישורדה םירזיבאה לכו תעבורמ תרגסמ 'חי   
      
תנקתהל מ"מ 05/011 רטוקב הפצר םוסחמ     07.3.100
םע  ע"ש וא "תוילוח" תרצות EPDH רוניצ      
ךותב  תעבורמ וא לוגע זילפמ הסכמו תעבט      

                    5.00 .םישורדה םירזיבאה לכו תעבורמ תרגסמ 'חי   
      
תנקתהל מ"מ 05/011 רטוקב יפות םוסחמ     07.3.110
םע ע"ש וא "תוילוח" תרצות EPDH רוניצ      
תרגסמ ךותב לוגע זילפמ הסכמו תעבט      

                   11.00 .םישורדה םירזיבאה לכו תעבורמ 'חי   
      
ןליתאילופמ מ"מ 011/002 הפצר םוסחמ     07.3.120
וא "טירבג" תרצות )EPDH( ההובג תופיפצב      
מ"בלפמ לסו זילפ תשר הסכמ םע ע"ש      

                    4.00 .דרפנב דדמנ )הטסורינ( 'חי   
      
םע מ"מ 1 יבועב )הטסורינ( מ"בלפמ תשר לס     07.3.130

                    4.00 .הפצר םוסחמב ןקתומ המרה תידי 'חי   
.ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 3.70 כ"הס          

      
      
      
      
      

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 
 

קובץ: 2665   .../019 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     019 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  4.70 ק ר פ  ת ת       
.ן ה י ר ז י ב א ו       
      
.ע"ש וא ת"מח תרצות םיזרבה לכ      
      
הגטרוא תמגוד הצחר רויכ תנקתהו תקפסה     07.4.010
גוס ןבל סרחמ  שיש חטשמל תחתמ ןקתומה      
םוסחמ ,הלוזנוק ללוכ , הסרח תרצות 'א      
םירק םי רוביח ,2" רטוקב הטסורינ קובקב      
ירוזיאו D,C,A םיתוריש ירדח .ןיחולדו םימח      
יפל תודימ .הקידב ירדח דיל םיידי תפיטש      

                    5.00 תולכירדא 'חי   
      
תמח תמגוד ריקל יולת רויכ תנקתהו הקפסא     07.4.020
,720204 טקמ ליימס תמגוד וא820204 טקמ      

                    5.00 לכירדאה תריחב יפפל "2 ןופיס ללוכ 'חי   
      
'א גוס ןבל סרחמ חבטמ רויכ תנקתהו תקפסה     07.4.030
ללוכ ,מ"ס 02/04/06 תודימב "הסרח" תרצות      
םע קקפ ,2" הטסורינ קובקב םוסחמ ,הלוזנוק      
,םירק םימרוביח ,םיקוזיחו םירוביח ,תרשרש      

                    3.00 .ןיחולדו םימח 'חי   
      
םגד קולבונומ החדה לכימ םע היולת הלסא     07.4.040
ןבל ןווג ןיילפוט בשומו הבונ לכימ ללוכ סוטול      
ןקתמ ללוכ ע"ש וא ןואסלפ 00390033 טקמ      
ןואסלפ 00150805 טקמ יולת קולבונומ םותיר      

                    4.00 'פמוק ע"ש וא  
      
החדה לכימ ללוכ הפצרה לע תחנומ הלסא     07.4.050
ללוכ ,סלמיר ELYTS קולבונומ םגד :קולבונומ      
ט"קמ ןואסלפ ,םאות הלסאבשומ החדה לכימ      

                    4.00 'פמוק 00002092tik ןבל ןווג ,ע"ש וא  
      
ללוכ ,ןבל סרחמ היולת הלסא תנקתהו תקפסה     07.4.060
,םיקוזיחו הילת ,הכימתה יעצמאו ירודס לכ תא      
יריצ םע דבכ םגד קיטסלפ הסכמו בשומ      
לכימ  עובצ זילפ הסכמ ,םורכ םיפוצמ תחתמ      
הלסא טלפמוק .)דרפנב דדמנ( יומס החדה      
הריגס בשומ ללוכ, ELYTS סלמיר הייולת      
ןואסלפ 00002132tik ט"קמ ,ןבלןווג ,הטקש      

                    8.00 ע"ש וא 'חי   
      
הלסא בשומ םע םיכנ יתורשל הלסא ךא ,ל"נכ     07.4.070

                    2.00 .מ"ס 01  הבוגב קיטסלפמ דבכ 'חי   
      
,יתומכ וד יומס החדה לכימ תנקתהו תקפסה     07.4.080
הנקתהל ,תומכ לכל דרפנ ןצחל ידי לע לעפומה      
תרצות ,היולת הלסאל סבג ריק ךותב      

                   10.00 טלפמוק .ע"ש וא "ןואסלפ" 'חי   
      
      

4.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../020 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     020 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םימחו םירק םימל הללוס תנקתהו תקפסה     07.4.090
םגד הדימעב הנקתהל ילבוא הצחר רויכל      
,םורכ יופיצב תכתמ םיזרבל תוידי םע ,חרפ      
םימה רוביח ללוכ ,הרצק/הכורא היפ      
"לינ" זרב רבעמ תועצמעב רויכל תחתמיזרבל      
,העובק תינוניב היפ חרפ זרב .שימג רוביחו      
היפ חרפזרב וא ,ע"ש וא תמח 341031 עובלג      

                   10.00 .ע"ש וא תמח 141031 עובלג העובק הרצק 'חי   
      
םימחו םירק םימל הללוס תנקתהו תקפסה     07.4.100
םע ,"חרפ" םגד הדימעב הנקתהל חבטמ רויכל      
,הכורא היפ ,םורכ יופיצב תכתמ םיזרבל תוידי      
רויכל תחתמ םיזרבל םימה רוביח ללוכ      
.שימג רוביחו "לינ" זרב רבעמ תועצמאב      
,תבבותסמ הכורא היפ חבטמ זרב טסרווא      

                    3.00 .ע"ש וא ת"מח,358203 ט"קמ 'חי   
      
הרצק היפ חרפ זרב :םיכנ יתורישל םיזרב-     07.4.105
וא תמח 148003 טסרוואקפרמ תידי העובק      
תידי העובק תינוניב היפ חרפ זרב וא ,ע"ש      

                    2.00 .ע"ש וא תמח348003 טסרווא קפרמ 'חי   
      
טנק ,תירוחא הבגה ללוכ קוצי שיש חטשמ     07.4.110
יפל לכה ,הלוזנוק ,רויכל ךותיח ,ןותחת ימדק      

                    5.00 .לכירדאה תריחבו טוריפ ר"מ   
      
.ןונכתל םאתהב לכה ,ןגזמ רוביחל הנכה     07.4.120
)רטמ 01 דע רוניצ ללוכ ריחמה( טלפמוק      
ירושרש רוניצ רוביח תריגסל םטא תפסותב      

                   45.00 זוקינ רוניצל 'חי   
      
רוביח ללוכ רק-ימ רישכמ תנקתהו תקפסה     07.4.130
סנזיב םגד .םירזיבאה לכו ןיחולדו םירק םימל      

                    3.00 ע"ש וא 4 ימת לש יתפצר 'חי   
      
ילמשח דוד לש אלמ רוביחו הנקתה הקפסא     07.4.140

                    6.00 .רטיל 03 חפנב 'חי   
.ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 4.70 כ"הס          

      
.ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  ת כ ר ע מ  5.70 ק ר פ  ת ת       
      
תופיפצב ןליתאילופ תורונצ תחנהו תקפסה     07.5.010
,מ"מ 011 רטוקב םשג ימל )EPDH( ההובג      
תדובע :הרעה.םירזיבא ללוכ תוריקב םינקתומ      
םע ,םיפופצ םירוזיאב הקלחב השעית תרנצה      

                  150.00 תיתייעבו תלבגומ השיג רטמ   
      
      

5.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../021 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     021 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ תנקתהו תקפסה     07.5.020
מ"מ 011 רטוקב )EPDH( ההובג תופיפצב      
וא םייולג םינקתומ ,םיכותירב םירבוחמ      
םישורדה םירזיבאה ללוכ םייומס      
השעית תרנצה תדובע :הרעה.הנקתהל      
תלבגומ השיג םע ,םיפופצ םירוזיאב הקלחב      

                   70.00 תיתייעבו רטמ   
      

                   40.00 .מ"מ 061 רטוקב תורונצ ךא ,ל"נכ רטמ  07.5.030
      
4" רטוקב גגל םשג ימ טלוק תנקתהו תקפסה     07.5.040
שארב 4" רטוקב םינבלוגמ םיטוחמ סדרב םע      

                   16.00 טלפמוק  .ץבא חפ תחלצ ללוכ בזרמה 'חי   
      
08 רטוק ויטפב ןוטב תילוח תנקתהו הקפסא     07.5.050
לולכת הנקתהה ,ויטפ זוקינל תשר הסכמ ללוכ      

                    6.00 .ביבסמ ץצח יולימ ללוכ הילוחה תהבגה 'חי   
      
ןליתאילופמ ןכפוש תורונצ תנקתהו תקפסה     07.5.060
011 רטוקב )EPDH( ההובג תופיפצב      
אתל דע עקרקב םינקתומ ,םיכותירב םירבוחמ      
ןיוזמ ןוטבב רונצ תפיטע ללוכ ,הבורקה הרקב      
םישורדה םירזיבאה ללוכ ,דצ לכמ מ"ס      
השעית תרנצה תדובע :הרעה.הנקתהל      
תלבגומ השיג םע ,םיפופצ םירוזיאב הקלחב      

                   40.00 תיתייעבו רטמ   
      

                   30.00 061 רטוק רוניצ ךא "נכ רטמ  07.5.070
      
,בויבל חישק .יס.יו.יפ תורונצ תחנהו תקפסה     07.5.080
,ע"ש וא הבע ביבירמ תרצות "NS-8" גוסמ      
םיחנומ ,488 י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 002 רטוק      
וא/ו תריפח ללוכ ריחמה .קמוע לכב עקרקב      
ביבס לוח תפיטעו עצמ ,תולעתה תביצח      
יוסיכו יולימ ,יטטסורדיה ץחל תקידב ,תורונצה      
ףדועה רמוחה רוזיפו קודיה ,הרופחה המדאב      
תייחנה פ"ע רשואמ הכש רתאל      
הקלחב השעית תרנצה תדובע :הרעה.חקפמה      

                   80.00 תיתייעבו תלבגומ השיג םע ,םיפופצ םירוזיאב רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

5.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../022 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     022 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
זוקינל םילוגע הרקב יאת תנקתהו תקפסה     07.5.090
תרצות , 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט תוילוחמ      
קמועבו מ"ס 08ימינפ רטוקב ע"ש וא "ןמפלוו"      
הד הרקית םע רטמ 52.1 דע 08.0 לעמ      
004D )04 ןיממ מ"ס 05 רטוקב .ב.ב הסכמו      
תוברל םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט      
וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה ןיב המיטא      
    "002F תיתחת .ע"ש וא "קיטס-ורפ  
גוסמ החוש רבחמ ,תחא הדיחיכ הנושארלוחו      
רפעה תודובע לכ תא ללוכ ריחמה .ביבוטיא      
הכיפש רתאל ףדועה רמוחה רוזיפו תושורדה      
תדובע :הרעה.חקפמה תייחנה פ"ע רשואמ      
םע ,םיפופצ םירוזיאב הקלחב השעית תרנצה      

                    3.00 תיתייעבו תלבגומ השיג 'חי   
      
קמועבו מ"ס 001 רטוקב הרקב יאת ךא ,ל"נכ     07.5.100

                    1.00 .57.2 דע 52.1 לעמ 'חי   
.םשג ימ זוקינ תכרעמ 5.70 כ"הס          

      
.ב ו י ב  ת כ ר ע מ  6.70 ק ר פ  ת ת       
      
,בויבל חישק .יס.יו.יפ תורונצ תחנהו תקפסה     07.6.010
,ע"ש וא הבע ביבירמ תרצות "NS-8" גוסמ      
םיחנומ ,488 י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ 061 רטוק      
וא/ו תריפח ללוכ ריחמה .קמוע לכב עקרקב      
ביבס לוח תפיטעו עצמ ,תולעתה תביצח      
יוסיכו יולימ ,יטטסורדיה ץחל תקידב ,תורונצה      
ףדועה רמוחה רוזיפו קודיה ,הרופחה המדאב      
תנגהל דרשמה י"ע רשואמ הכש רתאל      
השעית תרנצה תדובע :הרעה.הביבסה      
תלבגומ השיג םע ,םיפופצ םירוזיאב הקלחב      

                   60.00 תיתייעבו רטמ   
      
בויבל םילוגע הרקב יאת תנקתהו תקפסה     07.6.020
תרצות , 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט תוילוחמ      
קמועבו מ"ס 08ימינפ רטוקב ע"ש וא "ןמפלוו"      
הד הרקית םע רטמ 52.1 דע 08.0 לעמ      
004D )04 ןיממ מ"ס 05 רטוקב .ב.ב הסכמו      
תוברל םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט      
וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה ןיב המיטא      
    "002F תיתחת .ע"ש וא "קיטס-ורפ  
גוסמ החוש רבחמ ,תחא הדיחיכ הנושארלוחו      
רפעה תודובע לכ תא ללוכ ריחמה .ביבוטיא      
הכיפש רתאל ףדועה רמוחה רוזיפו תושורדה      
:הרעה.הביבסה תנגהל דרשמה י"ע רשואמ      
םירוזיאב הקלחב השעית תרנצה תדובע      

                    4.00 תיתייעבו תלבגומ השיג םע ,םיפופצ 'חי   
      

6.70.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../023 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     023 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
קמועבו מ"ס 001 רטוקב הרקב יאת ךא ,ל"נכ     07.6.030

                    1.00 .57.2 דע 52.1 לעמ 'חי   
      
מ"מ 061 םירטוקב בויב יווק לש הפיטשו יוקינ     07.6.040

                   60.00 .קמוע לכב מ"מ 002-ו רטמ   
      

                   60.00 אוהש רטוק לכב בויב יווק םוליצ רטמ  07.6.050
      
ינוציח לפמ רובע הרקב את ריחמל תפסות     07.6.060
תפיטע םע מ"מ 061-ו מ"מ 001 םירטוקב      
E.P.D.H -מ םירזיבאו תרנצ ,ןייוזמ ןוטב      

                    1.00 .לעתימ דוביע תוברל 'חי   
      
הרקב אתל מ"מ 061 רטוקב בויב רונצ רוביח     07.6.070
תודובע ,הריפחה תודובע לכ ללוכ םייק      
םירמוחה ,םיכפש תייטח ,תוביאש ,רוביחה      

                    1.00 .טלפמוק .תומילשב לעתמה דוביעו םישורדה 'חי   
      
םירטוקב בויבל הרקב יאת לש הפיטשו יוקינ     07.6.080

                    6.00 .קמועה לכב מ"ס 521-ו מ"ס 001 דע 'חי   
.בויב תכרעמ 6.70 כ"הס          

      
ת ו פ ס ו נ  ת ו ד ו ב ע  7.70 ק ר פ  ת ת       
      
וא ןוטב תרקתב חודיק תנוכמב חודיק עוציב     07.7.010

                    5.00 "3 רטוק ןוטב ריק 'חי   
      
וא ןוטב תרקתב חודיק תנוכמב חודיק עוציב     07.7.020

                   25.00 לוצ 4 רטוק ןוטב ריק 'חי   
      
וא ןוטב תרקתב חודיק תנוכמב חודיק עוציב     07.7.030

                    6.00 "01-"8 רטוק ןוטב ריק 'חי   
      
שדח וקל םייק םשג ימ רוניצ וא בויב וק רוביח     07.7.060

                    5.00 'פמוק רטוק לכב  
      
שדח וקל םייק םשג ימ רוניצ וא בויב וק רוביח     07.7.080

                    5.00 'פמוק רטוק לכב  
תופסונ תודובע 7.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../024 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     024 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  0.80 ק ר פ  ת ת       
      
לעב םדא י"ע ועצובי למשחה תודובע לכ      
לש וחוקיפבו תוחפל ךמסומ יאלמשח ןוישיר      
ויהי םירזיבאהו םירמוחה לכ  !סדנהמ יאלמשח      
שרדיי הכוזה ןלבקה .ילארשי ןקת ות ילעב      
שי .ןנכתמה לומ למשחה ןלבק תא רשאל      
לש  לעופב חטשב תוחכונ ןובשחב תחקל      
.הדובעה יבלש לכב ןלבקה םעטמ סדנהמ      
ףקיהל םיאתמ ןויסינ לעב היהי למשחה ןלבק      
ףקיה תניחבמ ןהו תינכט הניחבמ ןה הדובעה      
5-ב תוהז תודובע ןנכתמלו ןימזמל גיציו יפסכ      
.םיצילממ תמישר תוברל תונורחאה םינשה      
      
,תרנצ , הליבכ - לולכי רושיאל אבומה דויצה      
לכה . הצק ירזיבא , תונורא ,תולעת ,םימאתמ      
ןלבק םעטמ ןה תודובעה תליחת ינפל שגוי      
ןיא . תרושקתה ןלבק םעטמ ןהו למשחה      
03 ןלבקל .דויצ רושיא אלל תודובע ליחתהל      
רבדב תונעט ולבקתי אל - דויצ תשגהל םוי      
. הקפסאב םינמז תוחול תייעב      
      
בתכמ דרפנ יתלב קלח הווהמ טרפמה)1      
הקפסאל םניה םיפיעסה לכ)2  .תויומכה      
שרופמב ןייוצמ ןכ םא אלא רוביחו הנקתהו      
קפסל תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה ,תרחא      
למשחה תויתשתו למשחה ילבכ תא ןיקתהלו      
ןיטקהל ,לידגהל יאשר ןימזמה)3 'וכו תוחול      
ילבמ תויומכה בתכ ךותמ תויומכ םצמצלו      
לכ רכות אל )4 .הדיחיה יריחמ תא תונשל      
:ןוגכ תויתרגש אל תועשב הדובע רובע תפסות      
.םיגח ,תותבש ,הליל      
      
םיפיעסה לכ יריחמ !!!בל םיש עיצמ ןלבק      
םירבעמ םיחודיק םיבוציח עוציב םיללוכ      
ללוכ ,אוהש  גוס לכמ תוריקו תורקית תופצירב      
.שא רבעמ ינפמ ינקת םוטיא רמוחב םימוטיא      
תא רחמתמה שרופמ ףיעס םייק םא אלא      
.וזה הדובעה      
      
תוגוז 2 לבכב עצובי שא יוליג תכרעמ טוויח      
ןיב דרפנ ,לופכ טוויח עצובי םירפוצל רשאכ      
תכרעמ לש הקתשה רמולכ .ץנצנה יבל רפוצה      
תלועפ תא קיספת אל תזכרב שאה יוליג      
.ץנצנה      

תורעה 0.80 כ"הס          
      
      
      
      

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 2665   .../025 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     025 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ם י ל ב כ  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוילמינימ תודימב םילבכ תלעת לש הריפח     08.1.010
וא/ו םילכב מ"ס 001 קמועו מ"ס 08 בחור לש      
ללוכ שיבכב ,הכרדמב ,יננג חטשב .םיידיב      
רומאל םאתהב לכה .ותומדקל חטשה תרזחה      
תרנצה דופיר ללוכ.דחוימה ינכטה טרפמב      

                   40.00 .תויתשתה גוסל םאתהב טרס י"ע ןומיסו לוחב רטמ   
      
וא למשח םילבכל ןבלוגמ לזרבמ תשר תלעת     08.1.020
מ"מ 58 הבוגבו מ"מ 001 בחורב  תרושקת      
י"פע T יתמצ ,הדירי ,היילע תותשק ללוכ      
םיגרב ,םיקוזיח תוברל ,תוינכתב יאותה      
שרדנה רחא רזע דויצ לכו הילת ירזיבאו      

                   55.00 . תמלשומ הדובע תלבקל רטמ   
      

                  150.00 .מ"מ 002 בחורב ל"נכ רטמ  08.1.030
      

                   60.00 .מ"מ 004 וא מ"מ 003 בחורב ל"נכ רטמ  08.1.040
      
01X01 תנבלוגמ חפ תלעת תנקתהו הקפסא     08.1.050
ללוכ מ"מ 5.1 יבועב הסכמ םע מ"ס      
תויפוס ,תותשק ,תודירי ,תוילע ,תויוז,תוכימת      

                   70.00 .'וכו רטמ   
      
6X6 תודימב C.V.P תלעת הנקתהו הקפסא     08.1.060
ירזיבאו ירמח לכ תא ללוכ הסכמ ללוכ מ"ס      
םימיאתמה םיקוזחה תוברל םישורדה רזעה      
תויפוס ,תותשק ,תודירי ,תוילע ,תויוז ללוכ      

                   70.00 .'וכו רטמ   
      
הציחמ ללוכ מ"מ 021*06 תודימב ל"נכ     08.1.070

                   70.00 .תרושקתו למשחו רטמ   
      
תימינפ ןפוד לעב "הרבוק" שימג ירושרש רוניצ     08.1.080
רובע( .מ"מ 05 לש ינוציח רטוקב הקלח      
תומלצמ תרושקתל תיעקרק תת תיתשת      

                  130.00 .)שרדנכו םילוקמרו רטמ   
      
תימינפ ןפוד לעב "הרבוק" שימג ירושרש רוניצ     08.1.090
רובע( .מ"מ 011 לש ינוציח רטוקב הקלח      
תיעקרק תת תרושקת\למשח תיתשת      

                  150.00 .)שרדנכו רטמ   
      
הסכמ ללוכ םילבכ תחוש תנקתהו הקפסא     08.1.100
,למשחל מ"ס 08 רטוקב )ןוט 52-ל( "דבכ"      
םימה זוקינל רוח ללוכ מ"ס 01 תיתחת יבוע      
עבצב עובצ אהי הסכמה .מ"ס 001 לש קמועו      
5-ל לעמ וטלבי אל תורוניצה תוסינכ .הביבסה      
תרצות החוש .בטיה ונטוביו ללחל מ"ס      

                    3.00 .ע"וש וא ןמפלוו הקיאזומ 'חי   
      

1.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../026 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     026 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תווצק ךותיח הלבוה ללוכ YX2N גוסמ לבכ     08.1.110
,יפוס רוביחו יפוסה רוביחה ינפל רגמ תקידבו      
ריחמב אלש 5.1X3YX2N דע ךתחב לבכ      

                  250.00 .הדוקנה רטמ   
      

                  250.00 .5.2X3YX2N ךתחב לבכ ל"נכ רטמ  08.1.120
      

                  250.00 .5.2X5YX2N ךתחב לבכ ל"נכ רטמ  08.1.130
      

                  350.00 .6X5YX2N ךתחב לבכ ל"נכ רטמ  08.1.140
      

                  200.00 .01X5YX2N ךתחב לבכ ל"נכ רטמ  08.1.150
      

                  200.00 .61X5YX2N ךתחב לבכ ל"נכ רטמ  08.1.160
      

                   50.00 .52X5YX2N ךתחב לבכ ל"נכ רטמ  08.1.170
      

                  120.00 .05+59X3YX2AN ךתחב לבכ ל"נכ רטמ  08.1.180
      

                   20.00 .07+021X3YX2AN ךתחב לבכ ל"נכ רטמ  08.1.190
      
גוסמ תוקד 09-ל שא ןיסח םותכ לבכ ל"נכ     08.1.200

                   50.00 .5.1x3 ךתחב לבכ .09E/081EF HXHN רטמ   
      
גוסמ תוקד 09-ל שא ןיסח םותכ לבכ ל"נכ     08.1.210
    09E/081EF HXHN. ךתחב ידיג בר לבכ  

                   50.00 )שרדנכו תוארתה ,םידוקיפ(.5.1x21 רטמ   
      
קורי/בוהצ CVP דודיב ללוכ תשוחנ ךילומ     08.1.220
םיקדהמ תנקתה לולכי ריחמה ר"ממ 01 ךתחב      
רזעה ירמוח לכו םימיאתמ  םיקדהמ וא םיידנק      

                  150.00 .םישורדה רטמ   
      

                  100.00 .ר"ממ 52 ךתחב ךילומ ל"נכ רטמ  08.1.230
      

                  150.00 .ר"ממ 05 ךתחב ךילומ ל"נכ רטמ  08.1.240
      
ללוכ ףושח ר"ממ 01 ךתחב םלוא ל"נכ     08.1.250
תולעת תקראהל רטמ 5.1 לכ םידנק םיקדהמ      
תולעת תקראהל לבכ ילענ ןיפוליחל וא תשר      

                  100.00 .חפ רטמ   
.םילבכ 1.80 כ"הס          

      
.ת ו ק ר א ה  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
יפל עצובת הנבמה לש דוסי תקראה :הרעה      
.למשחה תונקתו קוח      
      

2.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../027 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     027 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םילאיצנטופ תאוושה ספ לש הנקתהו הקפסא     08.2.010
מ"מ 05*5 ךתחב תיטילורטקלא תשוחנמ      
תקראה רבוחת וילאש מ"ס 08 ךרואבו      
קחרוי ספה . םינוש הקראה יכילומו תישארה      
ונקתוי ספב .ןולקוא ידדובמ תועצמאב ריקהמ      
וילא םירבוחמה םיכילומה רפסמכ רוביח יגרב      
לכה - דיתעב שומישל םיגרב 5 תפסותב      

                    2.00 'פמוק .טלפמוק  
      

                    6.00 'פמוק .מ"ס 04  ךרואב םיינשמ םיספ םלוא ל"נכ 08.2.020
      
םימ תרנצ :ןוגכ והשלכ יתכתמ תורש תקראה     08.2.030
תורקת תיצקורטסנוק ,זג תרנצ ,תיתכתמ      
, תרושקתו למשח תומלוסו תולעת ,תוכמנומ      
תאוושה ספ לא תרושקת תוחולו קזב חול      
52 ךתחב תשוחנ ךילומ תועצמאב םילאיצנטופ      

                    1.00 'פמוק .שא ןיסח מ"מ 61 ןגומ רוניצ+ר"ממ  
      
הקראה תחוש י"ע הקראה רופיש עוציב     08.2.040
53 רוזש תשוחנ דיג ללוכ ריחמה .תשלושמ      
3 ביבס ישאר חולב תוקראה ספמ ר"ממ      
םיקדהמ ללוכ .ךותיח אלל חולל הרזחו תוחוש      
רטוק )תוחוש 3( הקראה תוחוש ללוכ ,םיידנק      
3 הריפח\חודיק ללוכ  ,םיסכמ םע מ"ס 06      
,השקה שאר םע הקראה תוטומ ללוכ ,תורוב      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק טוויחו רוביח ללוכ  
.תוקראה 2.80 כ"הס          

      
.ם י ר ז י ב א ו  ת ו ד ו ק נ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
***************:תורעה********************      
םיללוכ ןלהל םיטרופמה םירזיבאה לכ ריחמ )1      
,םטוויחו םרובח ,םתנקתה ,םתקפסא תא      
לכ ללוכ רבעמו םירוביח תואספוק ,תרנצ      
שרופמב רמאנ םא אלא םישורדה רזעה ירמוח      
.תרחא      
      
יבגל  ןנכתמהו לכירדאה רושיא תא לבקל שי)2      
לש םייפוסה םירזיבאה לכ תמגודו עבצ      
לכ .םתנקתהו םתשיכר םדוק תודוקנה      
סיבג תרצות תמגוד ויהי שומישבש םירזיבאה      
.רדיינש וא      
      
      
      
      
      
      

3.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../028 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     028 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרנצ י"ע דבלב ט"החת עצובי ןקתמה)3      
הנבל/הבוהצ/המודא/הלוחכ/הקורי ףכירמ      
ט"החת אל עצובת רשא תרנצ .דבלב "ףכירמ"      
תוניסח וא דבלב תורוגס חפ תולעתב היהת      
תיתשת\תכרעמ לכל .אבה ףיעסב טרופמכ שא      
טוריפ י"פע ןקתמה לכל ידועי עבצ היהי      
.למשחה תוינכתב      
יקספמ םניה םיקפסמה !!! בל םיש ןלבק      
םירשוגמ -  KNK לוקוטורפב "םכח למשח"      
5 דע רשרשל ןתינ .רואמ 'קנל אלו חולל      
.חולה לא םשמו םיקפסמ      
      
הרקתב וא/ו הרקתב תויזאפ דח רואמ תודוקנ     08.3.010
דע רטוקב רונצב .ט"החת ריק לע וא/ו תכמנומ      
אלש( YX2N גוסמ םילבכ תועצמאב מ"מ 52      
דעו הדוקנהמ 5.1x5 דע ךתחב )דרפנב דדמי      
יפ לע ט"הע וא/ו ט"החת קספמ ללוכ חולה      
אלל םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ תוינכתה      
םיקספמה תומכבו גוסב לדבה      

                  445.00 .ראומ ןצחל וא/ו ףוליח,לופכ,דיחי 'חי   
      
ריחמה .םכח למשח םינצחל לנפ רובע הדוקנ     08.3.020
דעו ריקב םינצחלה לנפמ 52 ךתחב רוניצ ללוכ      
.הכישמ טוח םע רוניצ ,הרקתב תשר תלעתל      
.תרנצב קורי XNK לבכ לש הלחשה עצבל שי      

                   50.00 .םכח למשח שיא י"ע קפוסי לבכה 'חי   
      
לע וא/ו הרקתב A61 תויזאפ דח .ק.ח תודוקנ     08.3.030
.םישורדה רזעה ירזיבא לכ ללוכ ט"הת ריק      
ךתחב YX2N גוסמ לבכ מ"מ 02 רטוקב רונצב      
    5.2X3 רזיבא ללוכ חולה דעו הדוקנהמ ר"ממ  
וא ט"הת SPU וא ליגר סיווג םגד דיחי יפוס      

                   55.00 .טוהירב וא סבגב וא ריקב וא ט"הע 'חי   
      

                   75.00 לופכ רזיבא םע ךא ל"נכ ק.ח 'חי  08.3.040
      
וא 4N ,םיעקש 6/4 רזיבא םע ךא ל"נכ ק.ח     08.3.050

                    4.00 .תרושקת ןוראב\הרקתב\ ט"הע 6N 'חי   
      

                   15.00 דיחי םימ ןגומ רזיבא םע ךא ל"נכ ק.ח 'חי  08.3.060
      

                   10.00 לופכ םימ ןגומ רזיבא םע ךא ל"נכ ק.ח 'חי  08.3.070
      
לכ ללוכ ט"הע וא/ו ט"החת ןופלט תודוקנ     08.3.080
טרופמכ 52  רוניצב ,םישורדה רזעה ירזיבא      
6*5.0 "גוז 3" ינקית ןופלט טוח ללוכ תוינכתב      
הדוקנל דעו זוכיר תאספוקמ "קזב" ןקת ר"ממ      

                    5.00 .יאקירמא םגד יפוס רזיבא ללוכ 'חי   
      

3.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../029 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     029 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ירזיבא לכ ללוכ ט"הע וא/ו ט"החת V.T תודוקנ     08.3.090
52 ילמינימ רטוקב רוניצב ,םישורדה רזעה      
ללוכ םיטרפבו תוינכתב טרופמכ ט"החת מ"מ      
,הקיציב םיעטקב הכישמ טוחו רבעמ תואספוק      
ללוכ .הדוקנל דעו רודזורפב יפיצפסה לצפמהמ      
רזיבאו ינקת ילאיסקאוק 6GR וא 11GR לבכ      

                    4.00 .הצק 'חי   
      
יוליג זוכירמ וקה ללוכ ריחמה - שא יוליג תדוקנ     08.3.100
וילאמ הבכ ףכירמ רוניצ םע הדוקנל דעו שא      
תאספוקב םויסו םודא עבצב רטוק מ"מ 61      
תללוכה ריקב וא הרקתב שא הניסח תופעתסה      

                  115.00 .טוליש 'קנ   
      
- לוקמר/הזירכ/הצירפ תדוקנ םלוא ל"נכ     08.3.110
הידמ\וידוא\הצירפ זוכירמ וקה ללוכ ריחמה      
61 וילאמ הבכ ףכירמ רוניצ םע הדוקנל דעו      
הרקת\ריקב םויס .הכישמ טוחו רטוק מ"מ      

                  100.00 .תינכת י"פע םוקמ 3 סיווג וא 55 אספוקב 'קנ   
      
תדיחי רובע  ט"הת דיחי עקש ק"ח תדוקנ     08.3.120
חוכ עקש אלו  FRV דייאמ רובע עקשה .גוזימ      
5.2X3 לבכ .)לגעמ םיעקש 4 לכ( .ןגזמל      

                   50.00 N2XY 'קנ   
      
לבכ םע יזאפ-דח הדוקנ םלוא ל"נכ     08.3.130
    5.2X3YX2N יפוס רזיבא ללוכ A61X3EEC  

                    2.00 .שרדנכו SPU , תרושקת תונורא רובע לוחכ 'חי   
      
לבכ םע יזאפ-דח הדוקנ םלוא ל"נכ     08.3.140
    6X3YX2N יפוס רזיבא ללוכ A23X3EEC  

                    2.00 .שרדנכו SPU , תרושקת תונורא רובע לוחכ 'חי   
      
לבכ םע יזאפ-תלת הדוקנ םלוא ל"נכ     08.3.150
    5.2X5YX2N יפוס רזיבא ללוכ A61X5EEC  

                    3.00 שרדנכו SPU , תרושקת תונורא רובע םודא 'חי   
      
א.ד.ע תבלושמ הדובע תדמע רובע הדוקנ     08.3.160
תאמגוד ,םיליגר חכ יעקש 6 תללוכה טסלפ      
שי( סקוב רדיינש וא סיפוא וקסינ\טסלפ א.ד.ע      
וא ט"הת D -81 עקש בר )הדמעה תא רשאל      
תציחמ וא טוהיר וא הינב ריקב ןקתומ , ט"הע      
םוקמו חכ ילגעמ רובע 5.2X3 לבכ ללוכ סבג      
ףיעסב םיעיפומה םיבשחמ\ןופלט 'קנ 4-ל      

                   65.00 .A הדמעה ארקת ןלהל .רחא 'חי   
      
      
      
      

3.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../030 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     030 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
2 תללוכ - םלוא ל"נכ תבלושמ הדובע תדמע     08.3.170
וא ט"הת D -41 עקש בר,םיליגר חכ יעקש      
תציחמ וא טוהיר וא הינב ריקב ןקתומ , ט"הע      
םוקמו  ,חכ ילגעמ רובע 5.2X3 לבכ ללוכ סבג      
ףיעסב םיעיפומה םיבשחמ\ןופלט 'קנ 4 רובע      

                   20.00 .E/C הדמעה ארקת ןלהל .רחא 'חי   
      
4 תללוכ - םלוא ל"נכ תבלושמ הדובע תדמע     08.3.180
וא ט"הת D -71 עקש בר,םיליגר חכ יעקש      
תציחמ וא טוהיר וא הינב ריקב ןקתומ , ט"הע      
םוקמו  ,חכ ילגעמ רובע 5.2X3 לבכ ללוכ סבג      
ףיעסב םיעיפומה םיבשחמ\ןופלט 'קנ 4 רובע      

                   30.00 .B הדמעה ארקת ןלהל .רחא 'חי   
      
8 תללוכ - םלוא ל"נכ תבלושמ הדובע תדמע      08.3.190
וא ט"הת D -02 עקש בר ,םיליגר חכ יעקש      
תציחמ וא טוהיר וא הינב ריקב ןקתומ , ט"הע      
2 ,חכ ילגעמ רובע 5.2X3 לבכ ללוכ סבג      
םוקמו םימתסמ םע םירוביחל םירומש םילודומ      
ףיעסב םיעיפומה םיבשחמ\ןופלט 'קנ 4-ל      

                    2.00 .G הדמעה ארקת ןלהל .רחא 'חי   
      
.םוקמ 6 סיווג תפסוקב  הניעטו םיעקש הדמע     08.3.200
לופכ עקשו )סיווג( םילארשי םיעקש ינש ללוכ      
    BSU הניעטל A1.2X2 ) 1.2 רוטקנוק לכב(  
סיווג תרדסל םיאתמ .בצוימ CDV5 חתמ      
ןיקתהל שי ףסונה קירה לודומב .םטסיס      
תינכתב הדמעה ארקית ןלהל .םתסמ\יוסיכ      

                   10.00 'פמוק ."P"  
      
תיטנגמ וא תילמשח תרקובמ תלד רובע 'קנ     08.3.210
םירוביח תספוק ללוכ ריחמה .לדבה אלל      
אספוקהמ תרנצ , תכמנומ הרקת לעמ 51/51      
וא טנגמה לא תרנצ ,ךומנ חתמ תשר תלעת לא      
ינצחל לא הדירי תרנצו ,ילמשחה דיאונולוסה      
ןצחל\םיסיטרכ ארוק\ןצחל( החיתפה      
לכ .תינכתב טרפ י"פע לכה ) םוקרטניא\ץופינ      
טוויח ללוכ אל . .הכישמ טוח םע היהת תרנצה      
.תותלד תרקב\ךומנ חתמ שיא י"ע עצוביש      

                   35.00 'פמוק ."Z" הדמע תינכתב 'קנה ארקית ןלהל  
      
ןופלט\בשחמ תרושקת תודוקנל הנכה     08.3.230
רזיבא תללוכה ט"הע\ט"הת )הדוחא תרושקת(      
םוקמ 3 הספוקב םיניפ 8 , םגד הצק      
הבכ" ר"ממ 52 לוורש ללוכ ,ט"הת\ט"הע      

                  330.00 .רזיבאל דעו תרושקת תלעתמ "וילאמ 'קנ   
      
      
      

3.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../031 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     031 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ללוכ ריחמה .גגה לע א"וזימ תדיחי רוביח     08.3.240
ר"ממ YX2N 01/6X5 לבכב הנזה וק רוביח      
רוביחו הקפסא ללוכ הדיחיל דעו למשחה חולמ      
ףיעסב לולכ לבכ( .A04/23 ןוחטיב קספמ      

                    8.00 .)רחא 'חי   
      
תובישי רדחב דרוי ילמשח ךסמל הנזה תדוקנ     08.3.250
YX2N 5.2*3 לבכב הנזה וק ללוכ ריחמה      
דעו םירוביח תספוקמ רוניצ ללוכ ר"ממ      

                    2.00 . ינוויכ וד קספמ ללוכ הדוקנל 'חי   
      
הנזה לבכ ללוכ . שא יוליג תזכרל הנזה תדוקנ     08.3.260

                    1.00 .תזכרל דומצב 'קנל דעו חולהמ 5.2X3YX2N 'חי   
      
61 פ"ת EEC ק"ח :תללוכה הדובע תדמע     08.3.270
ז"אמ ,םימ ינגומ רפמא 61 פ"ח ק"ח 2 ,רפמא      
רסממ ,רפמא 61 פ"ח ז"אמ 2 ,רפמא 61 פ"ת      
אדע תספוקב םינקתומ ,Am03 A04*4 תחפ      
הנקתהל םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ טסלפ      
טרפ יפל לכה הדובעה תדמע לש תמלשומ      
דבלב הנקתהו הקפסא רובע ריחמה .תינכותב      

                    2.00 'פמוק .)רחא ףיעסב לבכ( .לבכ אלל  
      
קספמו טטסומרט רובע תמלשומ הנכה תדוקנ     08.3.280
02 ףכירמ רוניצ תללוכה ריוא גוזימל דוקיפ      
תחת וא/ו ט"הת תוקיציב ןקתומ ,רטוק מ"מ      
ןכו הכישמ טוח םע תורקתב וא/ו ףוצירה      
קספמהו טטסומרטה רובע הספוק לש הנקתה      

                   40.00 )ריוא גוזימ ןלבק י"ע תקפוסמ הספוקה( 'חי   
.םירזיבאו תודוקנ 3.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןוכמ רשואמ תוחול ןרצי י"ע רצויי למשחה חול      
.93416 ילארשי ןקתל םינקתה      
      
ןקת י"פע ןקת-ותב חולה תא ןמסל !!!הבוח      
    61439  
      
תוחפל מ"ס 01 לקוס וללכי תוחולה לכ :הרעה      
תרחא טרופמ םא אלא חולה ריחמב לולכ      
.ףיעסב      
      
      
      
      
      
      

4.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../032 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     032 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
P4 לש הרוצתב יונבו ישאר למשח חולל הנבמ     08.4.010
יאת לולכי חולה . רפמא 052-ל  הריבצ יספ ,      
ספ ללוכ ,האיצי יקספמל דומצב םילבכ תוסינכ      
.םילבכה תוסינכ יאתב יכנא הקראהו ספא      
לע הדמעהל 93416 ןקתל םאות היהי חולה      
חפ ללוכה B2 mrof רודימ תגרד הפצירה      
005 דע ןוראה קמוע מ"מ 1 ןבלוגמ טריפוקד      
,שרדנכ בחור מ"מ 0012 דע הבוגבו מ"מ      
תוטלפ ןכו תותלדו םילוענמו תוידי      
ךרעמ ,דויצה תנקתהל םיספו םילנפ/תוימינפ      
םיקדהמ ,םידדובמ ללוכ V032 חתמ דוקיפ      
ללוכ 93416 ילארשי ןקת י"פע עצוביש טוויחו      
רתי לכו ,םיטורח ץיודנס יטליש י"ע טוליש      
ללוכ ,חולה תמלשהל םישורדה םירמוחה      

                    1.00 'פמוק .ןנכתמה י"ע חולה רוצי 'כות רושיא  
      
רדחב למשח חול רובע םלוא ל"נכ הנבמ     08.4.020

                    6.00 'פמוק .A521X3 הריבצ ספ הנשמ  חול וא תרושקת  
      
,ספא ספ ללוכ םוקמ 63 יטסלפ ירלודומ חול     08.4.030
.דויצה תנקתה תבוטל ןיד יספו הקראה ספ      
ללוכ אלמ טוויחו הנקתה ,הקפסא ללוכ ריחמה      
הקידב עוציבו חולה תלעפהו םילבכה לכ ןומיס      
רודיס לולכי חולה .חולה לש תילנויצקנופ      

                    1.00 .רטסאמ חתפמ םע הליענ 'חי   
      
םוריח תולעפה חול רובע םלוא ל"נכ הנבמ     08.4.040
דויצ , הנבמ רובע וניה ריחמה )םיאבכ לנפ(      
לנפה .טלפמוק תינכתב טרפ י"פע םיקדהמו      
דוקיפו דויצל םוקמ לולכיו ןנכתמה י"ע רשואי      

                    1.00 'פמוק .)שרדנכו םיחופמ , רוטרנג , שא יוביכ תוכרעמ  
      

                    3.00 CEI 44406 ןקת לעב A5/052 םרז הנשמ 'חי  08.4.050
      
HE531MP םגד CETAS תרבח לש דדומ בר     08.4.060

                    1.00 .תירבעב הגוצת ללוכ PI/PCT תרושקת ללוכ 'חי   
      
AK02 )02/08( . 2 ssalc  רתי חתמ ןגמ     08.4.070
יפל הנגה ללוכ 04DRP תמגודכ N+P3 ףלשנ      

                    1.00 .ןרציה תויחנה 'חי   
      
רפמא A052X3 יזאפ תלת קוצי םרז קספמ     08.4.080
רדיינש" לש 052XSN םגד AK63 קותינ רשוכ      
2 תינורטקלא הנגה תדיחי ללוכ "קירטקלא      

                    1.00 LSI , MICRILOGIC 'חי   
      
      
      
      

4.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../033 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     033 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רפמא A061X3 יזאפ תלת קוצי םרז קספמ     08.4.090
רדיינש" לש 061XSN םגד AK63 קותינ רשוכ      
לויכ םע  DMT הנגה תדיחי ללוכ "קירטקלא      

                    1.00 .nI1-7.0 ןנווכתמ ימרת 'חי   
      
דע םרזל םלוא ל"נכ יזאפ תלת קוצי םרז קספמ     08.4.100

                   15.00 3X100A. 'חי   
      

                    3.00 .A052 דע םרזל קוצי קספמל הקספה לילס 'חי  08.4.110
      

                    7.00 רפמא 01X3 דע םרזל 2VG םגד עונמ תנגה 'חי  08.4.120
      
רזע יעגמ ללוכ 3CA Wk5.5 דע ןעגמ     08.4.130

                   10.00 NO+NC 'חי   
      
רזע יעגמ ללוכ 3CA Wk11 דע ןעגמ     08.4.140

                    3.00 NO+NC 'חי   
      
22 רטוק 55PI DEL תיתכתמ ןומיס הרונמ     08.4.150
CDV42 וא CAV42  וא V022 קוצי ףוגב מ"מ      

                   24.00 .שרדיש עבצ לכב 'חי   
      
םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק תלת ז"אמ     08.4.160

                   25.00 .AK01 רצק םרזב דמוע .תוחפ וא A52 בוקנ 'חי   
      
םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק תלת ז"אמ     08.4.170

                   25.00 .AK01 רצק םרזב דמוע .תוחפ וא A04 בוקנ 'חי   
      
םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק תלת ז"אמ     08.4.180

                    2.00 .AK01 רצק םרזב דמוע .תוחפ וא A36 בוקנ 'חי   
      
םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק דח  ז"אמ     08.4.190

                  300.00 .AK01 רצק םרזב דמוע .תוחפ וא A52 בוקנ 'חי   
      
םרזל C וא B ןייפוא לעב יבטוק דח  ז"אמ     08.4.200

                   15.00 .AK01 רצק םרזב דמוע .תוחפ וא A04 בוקנ 'חי   
      

                   10.00 .ז"אמל קותינ לילס 'חי  08.4.210
      
הגילז םרז A םגד  A04X4 תחפ רסממ     08.4.220

                   30.00 30mA 'חי   
      
הגילז םרז A םגד  A04X2 תחפ רסממ     08.4.230

                   25.00 30mA 'חי   
      
A52-ל םיעגמ םע R.S( V022( דעצ רסממ     08.4.240

                    5.00 (2N.O). 'חי   
      
      

4.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../034 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     034 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
CAV42 וא V022 לילס םיעגמ 4 טקוס רסממ     08.4.250

                    5.00 CDV42 וא 'חי   
      
רובע ksP תרצות  B655-OSI-1 םגד ץצוח     08.4.260

                    5.00 .שא יוליג תכרעמ 'חי   
      
רובע ksP תרצות  B655-OSI-4 םגד ץצוח     08.4.270

                    6.00 .שא יוליג תכרעמ 'חי   
      
רובע ksP תרצות  B655-OSI-8 םגד ץצוח     08.4.280

                    1.00 .שא יוליג תכרעמ 'חי   
      
ללוכ למשח חולב םכח תיב רקב תנקתה     08.4.290
הקידב ,םכח למשח שיא םע םואית      

                   10.00 . רוביחו טוויח ,תילנויצקנופ 'חי   
למשח תוחול 4.80 כ"הס          

      
.י ל ל כ  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ישאר למשח חול רוביחו הנקתה,הלבוה     08.5.010
חולה תלעפהו ןומיסו םילבכה לכ רוביח      

                    1.00 'פמוק .למשחה חול לכ תילנויצקנופ תקידבו  
      

                    6.00 'פמוק א הנשמ ,תרושקת למשח חול רובע םלוא ל"נכ 08.5.020
      
ללוכ יטרפ קדוב יאלמשח י"ע ןקתמה תקידב     08.5.030
יתורשלו ןימזמל, ןנכתמל רסמנה ינקית חוד      
תיטרפ הקידב ללוכ הקידבה ריחמ .תואבכה      
תקידב לש יווילו למשח תרבח תקידב ינפל      

                    1.00 'פמוק .שרדיש לככ י"חח  
      
, תרושקתה תוכרעמ לש היצרגטניא עוציב     08.5.040
ללוכ הנבמה לש תוכרעמה לא הזירכו שא יוליג      
דע תכרעמב ולגתיש םייוקילה לכ םואיתו ןוקית      

                    1.00 'פמוק .הנבמב תואבכהו תוחיטבה ץעוי לש רושיאל  
      
תוקראהו למשח םילבכ רבעמל םיחתפ תמיטא     08.5.050
CITSAMALF המגודכ שא בכעמ רמוחב      
תוחוש וא/ו ריק וא/ו הרקת ירבעמב רשואמ      
דחוימ טרפמ יפל החמומ ןלבק י"ע תופעתסה      

                    2.00 'פמוק .תוחיטבה ץעוי לש  
.יללכ 5.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  6.80 ק ר פ  ת ת       
      
וקפוסי רשא הרואתה יפוג ןלבקה בל תמושתל      
.ילארשי ןקת יפ לע ויהי      
      

6.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../035 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     035 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
בתכמ דרפנ יתלב קלח הווהמ טרפמה)1      
.דבלב הקפסאל םניה םיפיעסה לכ)2 .תויומכה      
דרפנב הרואתה יפוגל הנקתה ףיעס םייק      
תא ומצעל רמוש ןימזמה ,הז קרפ תת ףוסב      
וא הרואתה יפוג לכ תא ןיקתהלו קפסל תוכזה      
ןלבקה ,ןלבקה יריחמ תא תונשל ילבמ םקלח      
תועיבת וא תונעט ול ויהי אל יכ ריהצמ      
,לידגהל יאשר ןימזמה)3 .ףסונ םולשתל      
תויומכה בתכ ךותמ תויומכ םצמצלו ןיטקהל      
יריממ לכ)4 .הדיחיה יריחמ תא תונשל ילבמ      
וא טיילורטקלא תרבח לש ויהי םורחה      
שי)5 .ןנכתמה י"ע רשואמ ע"ווש וא ןוזורטקלא      
ינפל ןנכתמה י"ע הרואתה יפוג רשאל      
ילעב ויהי םוריחה תרואת יפוג לכ )6 .םתנקתה      
22.2 קלח 02 ןקת      
      
.חוטיבו ןוסחיא ,הלבוה ,הקפסא ללוכ ריחמה      
      
97ML םיימואלניב םינקתו ודימעי ת"ג  )1      
    08ML 2(0  יגולויבוטופ ןקתב ודמעי ת"ג  
    KSIR 3( רווניס םדקמ RGU 91 -מ ןטק  
53 לש הרוטרפמטב תוקידב ויהי ת"גל)4      
לעמ לש הרואת ףוגה לש תוליצנ )5 .תולעמ      
.דבלב K0004 ןווג )6 טאוול ןמול 09      
!תוחפל םינש 5 ת"גל תוירחא)7            
      
ןעטמ םע יתילכת וד  םידל םוריח תרואת ףוג     08.6.010
,תוקד 09 לש הדובעל םוימדק לקינ רבצמו      
ללוכ ךרע הווש וא  הרקתהמ הילת תוטומ ללוכ      
תאיצי" וא "האיצי ןיא" וא "האיצי" ינקת טלש      
ץח אלל וא םע ףרגוטנפב טורח ,"םורח      
קירטקלא וק םגד . הרקתל וא ריקה .הנווכה      

                   40.00 .דל W21 )סקפסרפ( ןרוטס םגד 'חי   
      
ןקת-ות םע יתלכת דח םוריח תרואת ףוג     08.6.020
לקינ רבצמו ןעטמ םע W3 םידל ססובמ      
וק תרבח לש תוקד 021 לש הדובעל םוימדק      
הנקתה םאתמ םע D04LDL  םגד קירטקלא      
הבוגל םאתהב תיווז ןוויכו אוהש גוס לכמ      

                   45.00 .הנקתהה 'חי   
      
עבצב עוקש וא יולת דל ליפורפ הרואת ףוג     08.6.030
יבלח ןותחת יוסיכ ללוכ . 'דאה תריחב י"פע      
ךרואב ףיצר הרואת ףוג .'מל W33 דל תורונו      
םירבחמ ללוכ .מ"מ 05 ףוג בחור , תינכת י"פע      

                  110.00 שעג זפוט םגד .םיימינפ םיילרגטניא רטמ   
      
      
      

6.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../036 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     036 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
עבצב עוקש וא יולת דל ליפורפ הרואת ףוג     08.6.040
יבלח ןותחת יוסיכ ללוכ . 'דאה תריחב י"פע      
ךרואב ףיצר הרואת ףוג .'מל W33 דל תורונו      
ללוכ .מ"מ 001 ףוג בחור , תינכת י"פע      

                   50.00 שעג זפוט םגד .םיימינפ םיילרגטניא םירבחמ רטמ   
      
ךרד םועמיעל היצפוא רובע ל"נכ ת"גל תפסות     08.6.050

                   14.00 .םכח רקב 'חי   
      
עבורמ דל וקד םגד הרקתב עוקש הרואת ףוג     08.6.060

                  165.00 הרואת שעג לש טאוו 42 קפסהב 'חי   
      
W81  ןוטב תרקתל ינוציח לוגע הרואת ףוג     08.6.070
    DEL  םגד . 'דאה תריחב י"פע עבצב  

                   30.00 שעג EMARF 'חי   
      
W02  תכמנומ הרקתב עוקש לוגע הרואת ףוג     08.6.080
    DEL דלסקיפ   םגד . 'דאה תריחב י"פע עבצב  

                   10.00 שעג 'חי   
      
עבצב W03 DEL  ריקל ינוציח הרואת ףוג     08.6.090
,לכירדאה תריחבל םגד  .'דאה תריחב י"פע      

                   20.00 ח"ש 004 סיסב ריחמ 'חי   
      
ךרוא רטמל W41 DMS DEL הרואת ףוג     08.6.100

                  150.00 ןוסידא לש קפסו רביירד ללוכ רטמ   
      
, W75  םימ ןגומ ינוציח רוטק'זורפ הרואת ףוג     08.6.110

                    8.00 סקולובא לש 53961 ינימ םגד 66PI 'חי   
      

                   20.00 W04 DEL טייליס םגד םימ ןגומ הרואת ףוג 'חי  08.6.120
      
הרקתהמ היילתל לוגע יביטרוקד הרואת ףוג     08.6.130
ח"ש 006 סיסב ריחמ .דאה תריחב יפל      

                   10.00 .הדיחיל 'חי   
      
הרקתהמ היילתל לוגע יביטרוקד הרואת ףוג     08.6.140
םגד  W07 DEL  תורונ םע מ"מ 026 רטוקב      

                    2.00 THGIL AEDI ןאובי DNUOR IXELP 'חי   
      
הרקתמה היילתל לוגע יביטרוקד הרואת ףוג     08.6.150
םגד  W011 DEL  תורונ םע מ"מ 009 רטוקב      

                    1.00 THGIL AEDI ןאובי DNUOR IXELP 'חי   
      
ריחמ.לכירדאה תריחבל ריקה לע הרואת ףוג     08.6.160

                   35.00 ח"ש 083   סיסב 'חי   
      
      
      

6.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../037 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     037 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
W003-ל דערוא לש  del-rO םגד הפצהל ת"ג     08.6.165
לש הנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה םימ ןגומ      

                    8.00 הנבמל תנגועמ עורז וא היילת תרגסמ 'חי   
      
קוזיח ללוכ אוהש לכ גוסמ הרואת ףוג תנקתה     08.6.170
ללוכ ,חפ יטרס תועצמאב ןוטבה תרקתל ףוגה      
,חפ ישגמ תרקתוא ריק וא סבגב חתפ תחיתפ      
ללוכ ,ןוטב תרקתל לדנפ לבכ תועצמאב רוביח      
דע דויצה רוביח ללוכ תילמשח ףוגה רוביח      

                  400.00 .תמלשומ הלעפה 'חי   
      

                  160.00 .דל ליפורפל םלוא ל"נכ הנקתה רטמ  08.6.180
      

                  150.00 .דל טרסל םלוא ל"נכ הנקתה רטמ  08.6.190
הרואת יפוג 6.80 כ"הס          

      
ם כ ח  ל מ ש ח  7.80 ק ר פ  ת ת       
      
סחייתמ םכח למשח קרפב רדגומה דויצה גוס      
חותפ לוקוטורפב ירקב תועצמאב הרקבל      
ןיא .דבלב למשח ץעוי ידי לע רשואמה דבלב      
.תויטוחלוא תוכרעמב שמתשהל      
      
SUBDOM קשממ םע תויהל תבייח תכרעמה      
תומיאת קודבל שי .FRV-ל תוקשממתה רובע      
.הנקתה ינפל      
      
קלחכ REVRES BEW לולכי תכרעמה      
תונבומ תורושקת לולכמ ללוכ ילארגטניא      
לע  ,tenCAB-ו subdoM תרושקת לוקוטורפב      
לש ןולשיכ תודוקנו םימאתמב ךוסחל תנמ      
.תכרעמה      
      
יקנשמ ןיב הנקתה ינפל תומיאת קודבל שי      
    ILAD רקבל XNK/ILAD  
      
תכרעמ ןיב הנקתה ינפל תומיאת קודבל שי      
ןה םכחה למשחה תכרעמל הידמ יטלומ      
דויצ . םילוקוטורפ טביהמ ןהו דויצ טביהמ      
! רשואי אל םיאתי אלש      
      
בצוימ ,ןיד ספ לע הנקתהל Am046 חכ קפס     08.7.010
סמוע ינפמ הנגהו ימינפ קנשמ ללוכ ןנוסמו      
cirtcelE תרצותמ XNK יביכר תנזהל ,רתי      

                    1.00 460486NTM םגד redienhcS 'חי   
      
      
      

7.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../038 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     038 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
בצוימ ,ןיד ספ לע הנקתהל Am023 חכ קפס     08.7.020
סמוע ינפמ הנגהו ימינפ קנשמ ללוכ ןנוסמו      
cirtcelE תרצותמ XNK יביכר תנזהל ,רתי      

                    5.00 460486NTM םגד redienhcS 'חי   
      
תרקב ללוכ , knyLEMOH היצזילאוזיו תרש     08.7.030
בשחמ לכמ שמתשמל יפרג קשממו םינמז      
051 דע tencaB קשממ ,ןופטראמסו טלבאט      
דעוימ SMB תכרעמל תורבחתהל תודוקנ      
קפס ללוכ תודסומו םינבמו םיירוביצ םינבמל      
001001SSL ןיד ספ לע הנקתהל .V42 חוכ      

                    1.00 cirtcelE redienhcS תרצות 'חי   
      
61  תלעפהל םיאתמ יתילכת בר תואיצי רקב     08.7.040
םינעגמ ללוכ םיסירת 8 וא הרואת ילגעמ      
.םגוסמ םיטקשה A01 דע םינבומ םיינורטקלא      
וא סירת תאיציכ ורדגוי רקבהמ תואיצי גוז לכ      
םיינדי םיפקוע ללוכ רקבה .ffo/no תואיצי יתש      
cirtcelE תרצותמ .האיצי לכל יוויחו      

                    6.00 809946NTM םגד redienhcS 'חי   
      
דע לש קפסהל רמיד תואיצי רקב םלוא ל"נכ     08.7.050

                    4.00 .רדיינש לש ,W0001 'חי   
      
הנבומ UCB לעב םינצחל 2 םכח קספמ     08.7.060
ללוכ ןצחל לכל ffo/no לופכ גותימ רשפאמ      
םישיחרתל ןורכיזו יוויח תוירונ ,םועמע      
הנגה לולכי קספמה .קספמב םירמשנה      
.רוביצ ינבמו םילוח יתב רובע תילאירטקביטנא      
םגד cirtcelE redienhcS תרצות תרגסמ ללוכ      
    521716NTM, 55 אספוקב הנקתהל ,טמ ןבל  

                   30.00 ט"הת 'חי   
      
.הנבומ UCB לעב םינצחל 4 םכח קספמ     08.7.070
ללוכ ,ןצחל לכל ffo/no לופכ גותימ רשפאמ      
םירמשנה םישיחרתל ןורכיזו יוויח תוירונ      
תילאירטקביטנא הנגה לולכי קספמה .קספמב      
.תרגסמ ללוכ רוביצ ינבמו םילוח יתב רובע      
םגד cirtcelE redienhcS תרצותמ      

                   15.00 .55 אספוקב הנקתהל ,522716NTM 'חי   
      
.הנבומ UCB לעב םינצחל 8 םכח קספמ     08.7.080
ללוכ ,ןצחל לכל ffo/no לופכ גותימ רשפאמ      
םירמשנה םישיחרתל ןורכיזו יוויח תוירונ      
תילאירטקביטנא הנגה לולכי קספמה .קספמב      
.תרגסמ ללוכ רוביצ ינבמו םילוח יתב רובע      
םגד cirtcelE redienhcS תרצותמ      

                    2.00 .55 אספוקב הנקתהל ,524716NTM 'חי   
      

7.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../039 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     039 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןוצר יפל םירקבו םיקספמה לש תונכת תדובע     08.7.090
תטילש רובע IMH קשממ תביתכ ללוכ .חוקלה      
וא .שרדנכו רקובמ דויצו תותל\הרואתב      

                    1.00 .רדיינש לש תידועיי הנכות תעמטה 'חי   
      
ינכט טרפמ הנבמ תרקב תבוטל CP בשחמ     08.7.100
32 דל יכסמ 2 ללוכ ,ןנכתמה רושיאל הובג      
רושיאל דויצ -רבכעו תדלקמ ללוכ , ץניא      

                    1.00 'פמוק .ןנכתמה  
םכח למשח 7.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
 

קובץ: 2665   .../040 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     040 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  1.90 ק ר פ  ת ת       
      
חיט תודובעל יללכה טרפמב רומאל ףסונב      
תדחוימה תידרשמניבה הדעוה תאצוהב      
םינוקית :םיללוכ םיריחמה ,הנורחא האצוהב      
רחאל( םירחא עוצקמ ילעב ירחא תומיתסו      
יקלח קוריפ ,)'וכו היצלטסניא ,למשח תודובע      
תריצי ,קוזיח תותשר  ,רמיירפ ,ףפור חיט      
םע שגפמב דוביעו ,םיחתפ ,םיפילג ,םיטנק      
חקפמה תויחנה יפל ןבא יטרפו תוריק      
םיחתפ יוכינב וטנ הדידמה .תילכירדאהו      
תיפסכ תפסות ןתנית אל .חיט אלל םיחטשו      
יבג לע חיט םינטק םיחטשל וא ןטק בחורל      
לכב םיחטשבו םינשי תוריק ,םישדח תוריק      
תודובעו םיקוריפ רחאל חיט ינוקית.אוהש לדוג      
'וכו תועוצר ,םינטק םיחטשב ,םירחא םינלבק      
םילולכ םייקל המאתהו תורבחתה תוברל      
ריחמב      
      
,םיקולבו ןוטב תורקתו תוריק ג"ע םינפ חיט     09.1.001
,דבל דוביע ,םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש      
לכ ,לכירדאה תריחבל םאתהב תוניפ ללוכ      

                  860.00 .הדובעה עוציבל םישורדה םימוגיפה ר"מ   
      
דע ,םייק םינפ חיט רמגב תוריק לע לטכפש     09.1.002
,ןוילע עבצ םושייל תמלשומ תיתשת תלבקל      

                  860.00 דחוימה טרפמה  י"פע ,ףסומ ללוכ ר"מ   
      
תמגוד לק טגרגא סיסב לע ד"ממל לק חיט     09.1.003
ללוכ מ"ס 2-1 יבועב ע"ש וא "ריקומרת"      

                  165.00 רפושמ רגב טכילשו תשר ,לק חיט ,הצברה ר"מ   
      
תוריק לע יברימ קוידב סלופמו רשוימ חיט     09.1.004
םיתורישב ןלצרופ טינרג וא ,הקימרק םיפוחמ      
)םינוויכ 2 לגרס( הקימרק תקבדהל הנכהכ      
ןכו ,ע"וש וא ,"סקטלוזיא" גוסמ ףסות ללוכ      
גוסמ ,םיבוטר םירדחב תמטוא הצברה תבכש      

                   55.00 לכירדאה תריחבל ר"מ   
םינפ חיט 1.90 כ"הס          

      
ם י נ פ ו  ץ ו ח  - ץ י ר פ ש  ח י ט  2.90 ק ר פ  ת ת       
      
SPB 2117 גוסמ רמוחב ץירפש חיט יוקינ     09.2.001

                    1.00 'פמוק טרפמ י"פע תויזזח תרסהל  
      

                    1.00 'פמוק טרפמ י"פע יטיפרגמ ץירפש חיט יוקינ 09.2.002
      
      
      

2.90.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../041 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     041 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
:ללוכ ,ץוחו םינפ תוריק ג"ע ץירפש חיט ץופיש     09.2.003
,חיט תמלשה ,םינוטב ןוקית ,ףפור חיט תדרוה      
לכה .השדח ץירפש חיט תבכשו םיקדס םוטיא      

                  450.00 )הנבמב ץירפש חיט תומכמ יצח( .טרפמ י"פע ר"מ   
      

                  860.00 טרפמ י"פע ,השדח ץירפש חיט תבכש ר"מ  09.2.004
      
יחטשב ץירפש חיט ג"ע רושי תבכש םושיי     09.2.005
רשי רמגב חטשמ תלבקל דע םינפהו ץוחה      
עצובת הדובעה .עבצ תלבקל ןכומה קלחו      
חיטה קפס גולונכטו ןרצי יטרפל םאתהב      
קוזיחל תותשר ,תורשקמ תובכש עוציב תוברל      
תמלשומ השדח תיתשת תלבקל שורדה לכו      
םוכיסל אל           900.00 .הביציו ר"מ   

םינפו ץוח - ץירפש חיט 2.90 כ"הס          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חיט תודובע 90 כ"הס          
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
 

קובץ: 2665   .../042 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     042 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ו צ א ר ט  ת ו פ צ ר מ ב  ף ו צ י ר  1.01 ק ר פ  ת ת       
      

                   50.00 רזוח שומישב וצארט תופצרמב ףוציר ר"מ  10.1.001
      
ףוציר וא/ו תושדח וצארט  תופצרמב ףוציר     10.1.002
תמגוד ע"ש וא enots oce  ןרצי וצרט יומד      

                  750.00 ר"מ/ח"ש 002 דוסי ריחמ םייקה ףוצירה ר"מ   
      

                   60.00 רזוח שומישב וצרט ילופיש תנקתה רטמ  10.1.003
      

                  580.00 םייקה תמגוד וצארט ילופיש תנקתה רטמ  10.1.004
      

                  300.00 טרפמ י"פע םייק וצארט ףוציר שודיח ר"מ  10.1.005
      

                    1.00 'פמוק טרפמ י"פע תומייק וצארט תוגרדמ שודיח 10.1.006
      
הקלחה דגנ םיספ תקבדה רובע תפסות     10.1.007

                    1.00 'פמוק תוגרדמה תוצקב  
וצארט תופצרמב ףוציר 1.01 כ"הס          

      
י ח י ר א ב  י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  2.01 ק ר פ  ת ת       
ן ל צ ר ו פ  ט י נ ר ג  /ה ק י מ ר ק       
      
ג"ע ןלצרופ טינרג /הקימרק ייופיח תקבדה      
סבגה ןרצי תויחנה י"פע עצובת סבג תוריק      
םיפסות םיללוכ םיריחמה .)ע"ש וא דנוברוא(      
טינרג  /הקימרק יופיח יריחמ.ושרדייש לככ      
תבכש םיללוכ ןוטבו םיקולב תוריק ג"ע ןלצרופ      
תוביטר תרידח תעינמל הנותחת הצברה      
      
03/03 ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.2.001

                   50.00 טרפמ י"פע "פילסיטנא" ר"מ   
      
05/02 תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.2.002
החנהה ,ר"מ/ח"ש 051 דוסי ריחמ ,מ"ס      
תוברל םינוויכה ינשב םירשיו םירבוע םיווקב      
הבור רמג ,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ      

                  100.00 .'וכו םיספו םינוש םינווג בוליש ,תילירקא ר"מ   
ןלצרופ טינרג /הקימרק יחיראב יופיחו ףוציר 2.01 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש ו  ם י ר ז י ב א  3.01 ק ר פ  ת ת       
      
לש תודימב )9722 י"ת יפל( הרהזא יחטשמ     10.3.001
ישושבג םע ,)הדיחי( חטשמל מ"ס 06/58      

                   16.00 טרפמ י"פע ,הטסורינמ םיידידב הרהזא 'חי   
      
4/04 ךתחב םוינימולאמ ףוצירל הדרפה יספ     10.3.002

                   20.00 .מ"מ רטמ   
      

3.01.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../043 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     043 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םילוש םע ,מ"מ 6 יבועב  לטסירק תארמ     10.3.003
-כ תודימ ,מ"מ 51 בחורב רדמב םישטולמ      

                    3.00 60/100 'חי   
      
םיילוש םע ,מ"מ 8 יבועב לטסירק תארמ     10.3.004
-כ תודימ ,מ"מ 51 בחורב רדמב םישטולמ      

                    1.00 155/110. 'חי   
      
םיילוש םע ,מ"מ 8 יבועב לטסירק תארמ     10.3.005
-כ תודימ ,מ"מ 51 בחורב רדמב םישטולמ      

                    2.00 140/110. 'חי   
      
םיילוש םע ,מ"מ 8 יבועב לטסירק תארמ     10.3.006
-כ תודימ ,מ"מ 51 בחורב רדמב םישטולמ      

                    1.00 110/110. 'חי   
      
רונצמ םיכנ יתורשל םייטרדנטס די יזחאמ     10.3.007
,מ"מ 23-52 םירטוקב קיטסלפ וא הטסורינ      
1-כ יללכ ךרואב ,תוסירפל תוינכתל םאתהב      

                    2.00 .ריקה לע ןקתומ ,תוטזור תוברל ,'מ 'חי   
      
הטסורינ רוניצמ םיכנ יתורשל תלפקתמ עורז     10.3.008
לופכ ,קיטסלפ הפוצמ תכתמ וא קיטסלפ וא      
,מ"ס 08 -כ לש ךרואבו מ"מ 23-52 םירטוקב      

                    2.00 .תוסירפלו תוינכתל םאתהב 'חי   
      

                   10.00 .טרפמ י"פע םורכמ טלאוט ריינ קיזחמ 'חי  10.3.009
      
,םיתורישב ריקה לע ןקתומ ילזונ ןובסל לכימ     10.3.010

                    6.00 .טרפמ י"פע 'חי   
      
י"פע שיש חטשמב ןקתומ ילזונ ןובסל לכימ     10.3.011

                    6.00 טרפמ 'חי   
תונושו םירזיבא 3.01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
 

קובץ: 2665   .../044 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     044 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ,ח י ט  ל ע  ה ע י ב צ ו  ד ו י ס  1.11 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג ו       
      
טרפמה י"פע תואמגוד תנכה םיללוכ םיריחמה      
עבצה ןווג םיפיעסה לכב יכ רהבוי .דחוימה      
עצבי ןלבקהו ןימזמה תריחבל םאתהב היהי      
אלמ יוסיכ תלבקל דע ושרדיש תובכש רפסמ      
.םלשומ עבצו      
      
חיט לע טרפמ י"פע ע"ש וא לירקרפוסב העיבצ     11.1.001
דע תובכש שולשב תורקתו תוריק ג"ע םינפ      
ןרציה תויחנהל םאתהב ,אלמ יוסיכ תלבקל      

                2,800.00 .תמלשומ עבצ תכרעמ י"פעו ר"מ   
      
ג"ע ע"ש וא "רובמט" תרצות "סלגמט" עבצ     11.1.002
דוסי תבכש ללוכ ,תומייק יולג ןוטב תותיזח      
ינשכ(   .אלמ יוסיכ תלבקל דע ,תובכש יתשו      

                  570.00 )השורדה תומכהמ שילש ר"מ   
      
ףושח ןוטב ג"ע ע"ש וא "ד.מ לירקרפוס" עבצ     11.1.003
דיחא ןווג תלבקל דע תוחפל תובכש שולשב      

                  300.00 .)השורדה תומכהמ שילשכ( ר"מ   
      
דע ,תובכש 3-ב ע"ש וא לירקרפוסב העיבצ     11.1.004
םינפ תוריק ג"ע דיחאו אלמ יוסיכ תלבקל      

                  550.00 ץירפש רמגב ר"מ   
      
ץירפש רמגב יינוציח תוריק ג"ע ןוילע עבצ     11.1.005
ע"ש וא שימג-בר תמגוד תילירקא תכרעמב      
הארמו אלמ יוסיכ תלבקל דעו תובכש 3-ב      

                  300.00 ןרציה תוארוהל םאתהב דיחא ר"מ   
סבגו ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 1.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

העיבצ תודובע 11 כ"הס          
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../045 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     045 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו נ ו ל ח ו  ת ו ת ל ד  1.21 ק ר פ  ת ת       
      
אלל םיריחמריחמב םילולכ םירווע םיפוקשמ      
,ןשע רורחיש תונולחל םיילמשח םיעונמ      
לכ לוזרפ .4.51 קרפב דרפנב םילולכה      
,םילוענמ ,םיריצ לולכיו אלמ היהי תותלדה      
וא ייולבא אסא תרבח תמגודכ רוצעמו ,תוידי      
.ע"ש      
      

                    1.00 םוינימולאה תמישרב 10/ד 'סמ תלד 'חי  12.1.001
      
אלמ לוזרפ רובע תלדל ריחמ תפסות ל"נכ     12.1.002

                    1.00 המישרב רדגומל םאתהב הרקבל 'חי   
      

                    1.00 םוינימולאה תמישרב A-10/ד 'סמ תלד] 'חי  12.1.003
      
אלמ לוזרפ רובע תלדל ריחמ תפסות ל"נכ     12.1.004

                    1.00 המישרב רדגומל םאתהב הרקבל 'חי   
      

                   30.00 םוינימולאה תמישרב 20/ד 'סמ תלד 'חי  12.1.005
      

                    1.00 םוינימולאה תמישרב 30/ד 'סמ תלד 'חי  12.1.006
      

                    1.00 םוינימולאה תמישרב 40/ד 'סמ תלד 'חי  12.1.007
      

                   11.00 םוינימולאה תמישרב 10/ח 'סמ ןולח 'חי  12.1.008
      

                   12.00 םוינימולאה תמישרב 20/ח 'סמ ןולח 'חי  12.1.009
      

                   46.00 םוינימולאה תמישרב 30/ח 'סמ ןולח 'חי  12.1.010
      

                    4.00 םוינימולאה תמישרב 40/ח 'סמ ןולח 'חי  12.1.011
      
תמישרב 50 ח 'סמ ,םיזג םוטא ןולח     12.1.012

                    2.00 םוינימולאה 'חי   
םוינימולא תונולחו תותלד 1.21 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוינימולא 21 כ"הס          
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../046 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     046 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ר ו מ י ש ו  ם ו ק י ש  ת ו ד ו ב ע  1.41 ק ר פ  ת ת       
ן ב א מ  ם י ט נ מ ל א ו  ם י מ י י ק  ת ו ר י ק       
      
רמוחב בחטו ריק תוירטפמ ןבא תוריק יוקינ     14.1.001

                    1.00 'פמוק טרפמ י"פע  SPB 2117 גוסמ  
      
.טרפמ י"פע  םימייק םיינוציח ןבא תוריק לוחיכ     14.1.002
ךרוצל םישרדנה םימוגיפהו תוגופ יוקינ  ללוכ      

                  220.00 .הדובעה עוציב ר"מ   
      
,תופפור םינבא קוזיח ללוכ ,ןבא גניפוק ינוקית     14.1.003
דע ,לוחיכו םייקה תמגוד ןראב תומלשה      

                   30.00 םייקה תמגוד םלשומ הארמ תלבקל רטמ   
      
תופפור םיבא רוזיח ללוכ ,ןבא תוריק ןוקית     14.1.004
הארמ תלבקל ,םייקה תמגוד ןבאב תומלשהו      

                   20.00 .םייקב בלתשמה םלשומ ר"מ   
ןבאמ םיטנמלאו םימייק תוריק רומישו םוקיש תודובע 1.41 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןבא תודובע 41 כ"הס          
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../047 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     047 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

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

תורעה 0.51 כ"הס          
      
ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  1.51 ק ר פ  ת ת       
      
,אבישוט תרבח תמגודכ היהי דויחצה      
    nikiD ,gnusmaS ,GL, י"ע רשואמ ע"ש וא  
רשאל םיבייוחמ אל ןימזמהו ןכתמה .ןנכתמה      
.עצויש דויצ לכ      
      
      
      
      
      
      

1.51.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../048 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     048 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
PMUP TAEH  חצ ריואל הבעמ תדיחי     15.1.010
H/UTBK5.523-ל תיראלודומ  FRV סופיטמ      
    ,RT1.72 . ללוכ הנבמה גג לע ןקתות הדיחיה  
תויביסאמ תוצרוחמ תוימוג יבג לע סוסיב      
םוקימב תודיער תעינמל םיעוזעז ימלבו      
.הנבמה לש רוטקורטסנוקה י"פע רשואיש      

                    2.00 'פמוק !רתאב הקפסא רובע וניה ריחמה  
      
ג"ע הדמעהו הפנה ללוכ ל"נה הבעמה תנקתה     15.1.020
גגב וא הירלגב הנקתהו סוליפ ,םימלוב      
,םיינאכמ עוניש יעצמאו ףונמ תועצמאב      
םידוקיפו למשח, זג תרנצ רוביח ללוכ ריחמה      
לכה םירחא י"ע ןקתויש רוניצל זוקינ ןכו      

                    2.00 'פמוק .טלפמוק  
      
PMUP TAEH INIM  א"וזימל הבעמ תדיחי     15.1.030
H/UTBK3.14-ל תיראלודומ  FRV  סופיטמ      
    ,RT4.3  רצח/הנבמה גג לע ןקתות הדיחיה  
ללוכ ןימזמה י"ע רשואיש םוקימב/תינכט      
תויביסאמ תוצרוחמ תוימוג יבג לע סוסיב      
םוקימב תודיער תעינמל םיעוזעז ימלבו      
.הנבמה לש רוטקורטסנוקה י"פע רשואיש      

                    1.00 !רתאב הקפסא רובע וניה ריחמה 'חי   
      

                    1.00 H\UTBK4.67 ,RT4.6 לש קפסהל םלוא ל"נכ 'חי  15.1.040
      
H\UTBK3.411 לש קפסהל םלוא ל"נכ     15.1.050

                    1.00 ,9.5TR 'חי   
      
ג"ע הדמעהו הפנה ללוכ ל"נה םיבעמה תנקתה     15.1.060
גגב וא הירלגב הנקתהו סוליפ ,םימלוב      
,םיינאכמ עוניש יעצמאו ףונמ תועםימאב      
םידוקיפו למשח, זג תרנצ רוביח ללוכ ריחמה      
לכה םירחא י"ע ןקתויש רוניצל זוקינ ןכו      

                    3.00 'פמוק .טלפמוק  
      
רוביח ללוכ הובג ץחל תלעותמ 'חי לש הקפסא     15.1.070
. הקפסא תולעתו םידוקיפ, למשח, תרנצ      

                    2.00 'פמוק MFC 005,1.  H/UTBK6.45 לש הקיפסל  
      
לש הקיפסל ת י כ נ א  'ח י  םלוא ל"נכ     15.1.080
    MFC052,1. H/UTB008,74. טיק ללוכ  

                    1.00 'פמוק .םימותסש  
      
ריקה לע הנקתהל תיליע 'חי םלוא ל"נכ     15.1.090

                   13.00 'פמוק MFC006. H/UTB002,42 לש הקיפסל  
      
ריקה לע הנקתהל תיליע 'חי םלוא ל"נכ     15.1.100

                    8.00 'פמוק MFC005. H/UTB001,91 לש הקיפסל  
1.51.1 קרפ תתב הרבעהל        

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 2665   .../049 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     049 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ריקה לע הנקתהל תיליע 'חי םלוא ל"נכ     15.1.110

                   12.00 'פמוק MFC005. H/UTB004,51 לש הקיפסל  
      
ריקה לע הנקתהל תיליע 'חי םלוא ל"נכ     15.1.120

                   10.00 'פמוק MFC053. H/UTB003,21 לש הקיפסל  
      
קספמ תללוכה תילטיגיד הלעפה תיחול     15.1.130
ררוב ,רורווא ףרוח/ץיק ררוב ,קספה/לעפה      

                   45.00 .טוויח תוברל ,טטסומרטו תויוריהמ 'חי   
      
יפ לע םוקימל דויצה לכ תפנהו הלבוהל ףונמ     15.1.140

                    1.00 'פמוק .תינכת  
      
23 דע לע הטילשל HCUOT גוסמ יזכרמ רקב     15.1.150
ישנאל רבסהו הכרדה ללוכ , םינפ תודיחי      
תינושאר הלעפהו טוויח ללוכ .הקוזחת\ןקתמה      

                    2.00 'פמוק .השירד י"פע הלעפה תוצובק תוברל  
      
רטרווניא סופיטמ ילייע תרושקת רדחל ןגזמ     15.1.160
.הבעמ+דייאמ דבלב רוריקל ןגזמ .יאמצע      
ןארידת םגד הנקתהלו הקפסאל וניה ריחמה      
    ALPHA INVERTER 24,000 BTU/H  

                    2.00 ! 'מ 02-כ רעושמ עצוממ תרנצ ךרוא .N043 'חי   
ריוא גוזימ ינקתמ 1.51 כ"הס          

      
ר י ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד ו ב ע  2.51 ק ר פ  ת ת       
      
א"וזימ תודובע      
      
'חי וא הטסאק תימינפ א"וזימ תדיחי תנקתה     15.2.010
,סוליפ ללוכ FRV\רטרווניא סופיטמ תלעותמ      
תוטומ תועצמאב 'סנוק תרקתל הנקתהו ןוגיע      
זג תרנצ רוביח ללוכ ריחמה ,םינתיוזו הגרבה      
י"ע ןקתויש רוניצל זוקינ ןכו םידוקיפו למשח,      
תולעתל רוביח עצובי ןכ .טלפמוק לכה םירחא      
לכה רזוח ריואו ,תירושרש תרנצ\ריוא תקפסא      

                    3.00 'פמוק .תינכות י"פע  
      
לע תיליע א"וזימ תדיחי תנקתה םלוא ל"נכ     15.2.020

                   43.00 'פמוק . ריקה  
      
רדחב םינגזמל למשחו זג תרנצ     15.2.030
לש םירטקה.שרדנכו .םידרשמ/טלקמ/תרושקת      
רטוק דע ( .תיברימ הקופתל ובשוחי תרנצה      

                  600.00 "1/2). רטמ   
      

                  400.00 7/8" רטוק דע םלוא ל"נכ רטמ  15.2.040
      

2.51.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../050 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     050 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
+ 8/7" רטוקל דוקיפו למשח ,זג תרנצ לולכמ     15.2.050
דע   FRV INIM סופיטמ םיבעמ רובע2/1"      
    RT 5.9 תויוז ללוכ T, תודיריו תוילע ,תותשק,  
תויכונח ,םילצפמ ,רוביח ,סקלפומרא דודיב      
,מ 02 רעושמ עצוממ ךרוא .טלפמוק . 'וכו      

                    2.00 'פמוק .ןושאר לוציפל דע רוחמתה.ךרוא  
      
+ 1 8/1" רטוקל דוקיפו למשח ,זג תרנצ לולכמ     15.2.060
דע   FRV INIM סופיטמ םיבעמ רובע1 8/3"      
    RT 5.9 תויוז ללוכ T, תודיריו תוילע ,תותשק,  
תויכונח ,םילצפמ ,רוביח ,סקלפומרא דודיב      
,מ 05 רעושמ עצוממ ךרוא .טלפמוק . 'וכו      

                    2.00 'פמוק .ןושאר לוציפל דע רוחמתה.ךרוא  
      
תולעת לעמ הנגה היינב רובעב ריחמ תפסות     15.2.070
עצבל שי . "הנולמ" תיכנא הנבמל תורדוח חפ      
יפ לע תודימו הבוג , מ"ס 01 יבועב ןוטבמ      
עופיש , םוטיא ללוכ . וטנ 05X57 דע תינכות      

                    2.00 'פמוק .תינכותה יבג לע טרפב עיפומכו  
      
ןקתל םינקת ןוכמ תרוקיב ןקתמה תרבעה     15.2.080
ץעוי תושירד יפ לע שרדנכו 2 קלח 1001      

                    1.00 'פמוק .ןקתמל תואבכה תושרו תוחיטב  
      
חטשב אוהש גוס לכמ תורקתב םיחתפ עוציב     15.2.090

                    4.00 'פמוק טלפמוק שרדנכו םוטיא ללוכ ר"מ 52.0 דע לש  
      
לוצ 6 דע רטוקב ריוא גוזימ תרנצל "אבס לקמ     15.2.100
.תינכתב טרפ יפ לע הנבמל גגהמ תרידח רובע      

                    2.00 'פמוק טלפמוק שרדנכו םוטיא ללוכ  
      
מ"ס 8X03 ץרוחמ  חפ תלעת תנקתהו הקפסא     15.2.110
,תויוז,תוכימת ללוכ מ"מ 5.1 יבועב הסכמ םע      

                   50.00 .'וכו תויפוס ,תותשק ,תודירי ,תוילע רטמ   
      
תרנצ תשירפ תודובע רובע ריחמ תפסות     15.2.120
ןדמוא םשל ןקתמב רייסל שי .ןיינבל תחתמ      
המדא רוזיפו הריפח ללוכ ריחמה.הדובעה לש      

                    1.00 'פמוק )רחא ףיעסב - זג תרנצ(.ךרוצה הרקמב  
      
תוילמינימ תודימב םילבכ תלעת לש הריפח     15.2.130
םילכב מ"ס 001 קמועו מ"ס 001 בחור לש      
ללוכ שיבכב ,הכרדמב ,יננג חטשב .םיידיב וא/ו      
רומאל םאתהב לכה .ותומדקל חטשה תרזחה      
תרנצה דופיר ללוכ.דחוימה ינכטה טרפמב      

                   40.00 .תויתשתה גוסל םאתהב טרס י"ע ןומיסו לוחב רטמ   
      
      
      

2.51.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../051 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     051 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,א"וזימ תרנצ רובע 6" רטוק CVP תרנצ     15.2.140
ןוטיבו תוחושל תורידח ללוכ הריפחב תנקתומ      
01 יוסיכו מ"ס 01 לוח עצמ ג"ע החנה .שרדנכ      

                  150.00 .ןומיס טרס  תוברל מ"ס רטמ   
      
ללוכ רטמ 1X1X1 תודימב ןוטבמ תרנצ תחוש     15.2.150
תיתחתב ץצח תוברל ,ןוט 52 לוגע דבכ הסכמ      

                    2.00 .שרדנכו טוליש 'חי   
      
דייאמ 'חיל דומצב תיזאפ דח זוקינ תבאשמ     15.2.160
ריחמה.'סניא ץעוי לומ - םיעופיש תולבגמ פ"ע      
ינשמ זוקינ תרנצל רוביחו הנקתה ללוכ      

                   20.00 .םידדצה 'חי   
ריוא גוזימ תודובע 2.51 כ"הס          

      
ר י ו א  ר ו ז י פ  ך ר ע מ  3.51 ק ר פ  ת ת       
      
הקיניו רורוויא ,ריוא רוזיפ ךרעמ      
      
חפמ הקיני\רזוח ריוא\רוזיפ ריווא תולעת     15.3.010
ללוכ . הנבמב שרדינכ תונקתומ ןבלוגמ      
יתחתו יליע ידיצ שרדינכ הלעת לכל םיקוזיח      
ללוכ ,םיקלחה ןיב המאתהו םיקוזיח תוברל      
תכתמ יליפורפ וא  חפ תרקתל םיכמות תוטומ      
שרדינכ וא 8/3" ןוגיע יגרבו השורד הדימ לכב      
השורדה ךרואו תומכ לכב םינבלוגמ גוסמ      
תיצקורטסנוקל ןוגיע ללוכ ,תמלשומ הנקתהל      
םיקבחו םירבחמ קוזיח תוטלפ תמייק תכתמ      
םיכותיר אלל לולכ לכה תוטלפל תכתממ      
ללוכ ,'פמוק לכה תמייק היצקורטסנוקב העיגפו      
םימאתמ םגדו גוס לכמ םירזפמל תומאתה      
י"פע ר"מ יפל הדידמ ,'פמוק לכה םירבחמו      

                  100.00 .)דרפינב דדמי דודיב(,ידרשמ ןיב טרפימה ר"מ   
      
יטסוקא ימרת דודיב לש הנקתהו הקפסא     15.3.020
יבוע ליעל ףיעסב ריווא תולעתב ןקתומ ימינפ      

                  100.00 .טרפמ האר 1" ר"מ   
      
חפ תלעתל שימג רוביח לש הנקתהו הקפסא     15.3.030
ריחמה .VU ןגומ שא ןקת טלפמוק תינכות יפל      
שימגה לדוגב לדבה אלל תודיחיה לכל ההז      

                    6.00 !שרדנה 'חי   
      
ריוא תקפסאל ירושרש תרנצ הנקתהו הקפסא     15.3.040

                   10.00 .דורוו דודיב ללוכ 6" רטוקב רטמ   
      
ריוא תקפסאל ירושרש תרנצ הנקתהו הקפסא     15.3.050

                   10.00 .דורוו דודיב ללוכ 8" רטוקב רטמ   
3.51.1 קרפ תתב הרבעהל        

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 2665   .../052 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     052 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
51 בחורב יביטרוקד םוינימולא הקפסא לירג     15.3.060
תמגודכ מ"מ 01 םיילוש תרגסמ םע מ"ס      
וא( םירזפמ דעי/סרפלטמ לש רייא-רוקד      
עבצ  ,'מ 5.1  ךרואב .תומכ תסו ללוכ )ע"ווש      

                    2.00 .'דא י"פע 'חי   
      
ןקתומ .51X06 תודימב לירג םלוא ל"נכ     15.3.070

                    8.00 )םירתסנ םילירג( ישאר יבולב הקפסא תלעתב 'חי   
      

                   36.00 חפנ יאלגמ דייאמ קותינל דוקיפ יטרכ 'חי  15.3.080
      
םיריצ ללוכ קירפ םוינימולא רזוח ריווא סירת     15.3.090
םיננסמ  ללוכו תכתמ דיילס ללוכ םיידיצ      
תרגסמ םע ןקתוי ח"את ללוכ םילופכ םיפלשינ      
ףוקשמכ שמשת רשא תמאות םוינימולא      
תודימב תויזכרמה 'עמל דעוימ ח"אתל      
    06X021, ריוא רוקד םגד .'דא תריחב יפל ןווג  
'דאה י"ע רשואמ ע"ווש וא סרפ לאטמ לש      

                    3.00 'פמוק .מ"מ 8 םייתפש בחור.ןנכתמהו  
      
הליבכב ע"ש תונולח/םירפמדל טוויח עוציב     15.3.100
ללוכ )5.2X3XHXHN םותכ( שא תניסח      
ןתינ .טלפמוק למשח חולל דע עונמל רוביח      

                   10.00 .םיעונמה ןיב רשרשל 'קנ   
ריוא רוזיפ ךרעמ 3.51 כ"הס          

      
ן ש ע  ר ו ר ח ש  ך ר ע מ  4.51 ק ר פ  ת ת       
      
תונולחל תיטקפמוק תזכר תנקתהו הקפסא     15.4.010
םירבצמו ןעטמ תללוכה A51-ל ןשע רורחש      
תניעט תרקב ןונגנמ ללוכ תוחפל תוקד 051ל      
בצמל תילאוזיוו תילוק הארתהו תוללוסה      
יאפורא ןקתל םאותת דוקיפה תדיחי .תכרעמה      
    2/10121-NE 21 תמגודכ-MSE תרצותמ  
    AWRNOMIS הווש וא )סרפלטמ( הינמרג  

                    1.00 'פמוק .טלפמוק טרופמכ רבוחמו ןקתומ רשואמ ךרע  
      
יוויח תרונ ללוכה ,םוריח תעשל ירוזא ןצחל     15.4.020
AWR תרצות EH-080 םגדה תמגודכ      
    NOMIS רבוחמו ןקתומ רשואמ ,ךרע הווש וא  

                    1.00 'פמוק .טלפמוק טרופמכ  
      
      
      
      
      
      
      

4.51.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../053 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     053 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םגדמ ןשע רורחש ןולחל ילמשח תרשרש עונמ     15.4.030
החיתפל טלוו 42 רשי םרזב לעפומה פיק      
לכ ללוכ ןשע רורחשל םיחתפ לש הריגסו      
עונמה תובלתשהל םיביכרהו םירזיבאה      
םגדה תאמגודכ חתפה תריגס / תלעפהל      
    EN-12101/2 CDC-200 24VDC 1A KA22  
טרופמכ רבוחמו ןקתומ - שדח יאפורא ןקת       
החיתפ רשפאי עונמה ךלהמ תעיבק .טלפמוק      
רשואמ .תונקתב תושירדה לע ןולחה לש האלמ      

                    9.00 .טלפמוק טרופמכ רבוחמו ןקתומ 'חי   
      
לומ הדובעו היצרגטניא ללוכ טלפמוק טוויח     15.4.040

                    1.00 'פמוק ןשעו שא יוליג תזכר  
ןשע רורחש ךרעמ 4.51 כ"הס          

      
.ד ו ק י פ ו  ל מ ש ח  5.51 ק ר פ  ת ת       
      
םע ךסמו CP בשחמ -הנבמ תרקבו דוקיפ     15.5.010
רוביח ללוכ תיב בא רדחב ןקתומ IMH קשממ      
,)FRV ךרעמ( ריוא גוזימ ךרעמ לש טוויחו      

                    1.00 'פמוק .תרושקתה רדחל תוחלו 'פמט יוויח  
      
תורשפא םע ל"נל תידועיי הנכות תביתכ     15.5.020
רשאל שי .)IBEW  קשממ( קוחרמ הטילשל      
לע רבסה ללוכ .ןנכתמה לומ קשממה תא      
.הקזחא שיאל קשממה לומ הדובעו הלעפה      
ריוא גוזימ שיא לומ םואית ללוכ ריחמה      

                    1.00 'פמוק .דויצה לש תובותכה לכ תאירקל  
      
תונגה : ללוכ הנבמ תרקבל דוקיפ חול     15.5.030
ילטיגיד\יגולנא תואיצי\תוסינכ ירקב ,תוישאר      
XNK לוקוטורפב הדובע תואיצי\תוסינכ 84 דע      

                    1.00 'פמוק .שרדנכו תרושקת ימאתמ םע  
      
דע BBA וא רדיינש XNK תואיצי\תוסינכ רקב     15.5.040

                    1.00 'פמוק .תוסינכ 61  
      

                    1.00 'פמוק .BBA וא רדיינש XNK תרושקת רקב 15.5.050
      

                    1.00 'פמוק .רפמא ילימ  023 חוכ קפס 15.5.060
      
FRV\ XNK - RETSAM תרושקת םאתמ     15.5.070

                    1.00 'פמוק LOOC חולב הנקתהו טוויח ללוכ.  
      
ריוא גוזימ שיאל הנכות ישנא ןיב ןונכת םואית     15.5.080
תולעפה םואית ,תובותכ תרבעה תוברל      

                    1.00 'פמוק .הנבמה תרקב קשממ לכ תקידבו  
      

5.51.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../054 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     054 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ךרעמל אלמ טוויח ללוכ תשרדנה הליבכה לכ     15.5.090
גג\םיינכט תורצחב דויצ תוברל הנבמב הרקבה      

                    1.00 'פמוק 5-1 תומוקבו ןוילע  
.דוקיפו למשח 5.51 כ"הס          

      
ר ו ר ו ו א ו  ן ו נ י ס  ת כ ר ע מ  6.51 ק ר פ  ת ת       
ם י ד "מ מ       
      
קטוקרא כ"בא ןוניסו רורווא תכרעמ     15.6.010
    "0021/006 eerF-roolF" וא תיליע הנקתהב  
י"תל םאתהב תרשואמ תכרעמה . ,ע"ווש      
)רב3 ( ףדה םותסש :תללוכ תכרעמה 0754      
חופמ ,כ"בא ןנסמ ,םדק ןנסמ םע ריווא תסינכו      
BSU, עקש ,םוריח תרואת ,ינדי יוביג ,ילמשח      
)רב3 ( ףדה ימותסש ינשו ריווא תקיפס דמ      
ינקת ןגומ בחרמב הנקתה ,ץחל רורחשו      

                    1.00 'פמוק .ץחל-לע תקידבו  
      
006/003" קטוקרא כ"בא ןוניסו רורווא תכרעמ     15.6.020
    eerF-roolF" ע"ש וא תיליע הנקתהב.  
0754 י"תל םאתהב תרשואמ תכרעמה      
תסינכו )רב3 ( ףדה םותסש :תללוכ תכרעמה      
חופמ ,כ"בא ןנסמ ,םדק ןנסמ םע ריווא      
BSU, עקש ,םוריח תרואת ,ינדי יוביג ,ילמשח      
רורחשו )רב3 ( ףדה םותסשו ריווא תקיפס דמ      
תקידבו ינקת ןגומ בחרמב הנקתה ,ץחל      

                    1.00 'פמוק ץחל-לע  
      
א"גה טרפ יפל רמוע ןקתה וא TCM רבעמ     15.6.030

                    4.00 .4" רטוק ד"ממב זוקינו זג תרנצ רבעמל 'חי   
םיד"ממ רורוואו ןוניס תכרעמ 6.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ריוא גוזימ 51 כ"הס          
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../055 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     055 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
ת ו י ל ע מ  5.71 ק ר פ  ת ת       
      
ענהב ענומ )יחרזמ( םיכנל ןולעמ/ןוכנא     17.5.010
המרה הבוגל ,ינכטה טרפמה יפ לע ילוארדיה      
אתב תויטמוטוא תותלד םע 'מ  9.2 -כ לש      
ללוכ ,שלופמב תונחת 3 תרשמ תונחתבו      
םוכיסל אל             1.00 'פמוק .םישדוח 42 תוירחאו תורש  
      
ענהב ענומ )יברעמ( םיכנל ןולעמ/ןוכנא     17.5.020
המרה הבוגל ,ינכטה טרפמה יפ לע ילוארדיה      
אתב תויטמוטוא תותלד םע  'מ  5.5 -כ לש      
ללוכ ,שלופמב תונחת 4 תרשמ תונחתבו      
םוכיסל אל             1.00 'פמוק .םישדוח 42 תוירחאו תורש  
      
ןולעמל רוגס ריפ תיינבו תקפסא רובע תפסות     17.5.030
תוחול הפוצמ הדלפ תייצקורטסנוקמ יחרזמ      
חיט/עבצ רמג תוברל םימב םידימע םימוטא      
.לכירדאה תריחבו ןקתה י"פע שא תנגהו      
ריפה רובע הנבמב תומאתההו יוניבה תודובע(      
םוכיסל אל             1.00 'פמוק )ישארה ןלבקה י"ע ועצובי  
      
ןולעמל רוגס ריפ תיינבו תקפסא רובע תפסות     17.5.040
תוחול הפוצמ הדלפ תייצקורטסנוקמ יברעמה      
חיט/עבצ רמג תוברל םימב םידימע םימוטא      
תודובע( .לכירדאו ןקתה י"פע שא תנגהו      
ועצובי ריפה רובע הנבמב תומאתההו יוניבה      
םוכיסל אל             1.00 'פמוק )ישארה ןלבקה י"ע  
      
הנחתה ינצחלו ץוח תותלדו הדימב התחפה     17.5.050
בלשב ונמזוי אל יברעמה ןולעמה לש הנוילעה      
םוכיסל אל             1.00 'פמוק .הז  
      
רחאל םינולעמה ינשל ליגר יתנש תורש     17.5.060
םוכיסל אל             1.00 'פמוק )םינולעמה 2-ל תחא הנש( תוירחאה תפוקת  
      
ינשל )םיקלח ללוכ( ףיקמ יתנש תורש     17.5.070
תחא הנש( .תוירחאה תפוקת רחאל םינולעמה      
םוכיסל אל             1.00 'פמוק .)םינולעמה 2-ל  

תוילעמ 5.71 כ"הס          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תוילעמ 71 כ"הס          
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../056 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     056 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  81 ק ר פ       
      
ת ש ו ח נ  י ר ז י ב א  1.81 ק ר פ  ת ת       
      
54JR  רבחמ טולישו הקידב ,הנקתה ,הקפסא     18.1.010
תספוקב הנקתהל A6TAC ןקתב ךכוסמ       
    ADA/AMIC תדמעל ידועי רזיבאב וא תינקית  
    ecaps nepO ט"הע מ"מ 55 הספוקב וא/  
לכ תא לולכת הדובעה .עפושמ וא רשי ט"הת      
הדובעה תדמע תנקתהל םישרדנה םירזיבאה      
םימטאו םימאתמו תרגסמ ,אספוק תוברל      
devorppa ורדגוי םירזיבאה לכ .םירוויע      
    .Connecting hardware Componnent  
CT88X6SJK ט"קמ TIUDNEP תאמגודכ      

                  350.00 TIUDNEP ןרצי 'חי   
      
42 יונב W8 יווקל בותינ חול הנקתהו הקפסא     18.1.020
הכמסה לעב טרפמ יפל  םיככוסמ 54JR יעקש      
רדגוי בותינה חול A6 TAC -ב הדימעל      
    hardware Componnent approved  
    gnitcennoC תאמגודכ TIUDNEP  

                   16.00 TIUDNEP ןרצי LBSW42PKט"קמ 'חי   
      
םידיג 8 דדוב תרושקת לבכ תנקתהו הקפסא     18.1.030
םידיגה .תשר םוכיסו גוז לכל דרפנ רלימ ךוכיס      
10811 :ןקת ות ואשיו GWA22 ויהי      
    Ed. 2, and S/FTP Cat7A per ISO/IEC  
    6-65116-CEI היהי לבכה הטעמ RFFH.  
םינקתומה םילבכה טוליש תא לולכת הדובעה      
םילוורשו תופפלתמ תוקבדמ תועצמאב      
רודלט תאמגודכ .םיצווכתמ      

                20,000.00 rodleT ןרצי  221452GX99ט"קמ רטמ   
      
םידיג 8 דדוב תרושקת לבכ תנקתהו הקפסא     18.1.040
רלימ ךוכיס YYN הפוצמ תינוציח הנקתהל      
ויהי םידיגה .תשר םוכיסו גוז לכל דרפנ      
    GWA22 10811 :ןקת ות ואשיו CEI/OSI  
    Ed. 2, and S/FTP Cat7A per  
    6-65116-CEI היהי לבכה הטעמ RFFH.  
םינקתומה םילבכה טוליש תא לולכת הדובעה      
םילוורשו תופפלתמ תוקבדמ תועצמאב      
ט"קמ רודלט תאמגודכ .םיצווכתמ      

                1,000.00 rodleT ןרצי  101462GX99 רטמ   
      
5006*4 גוסמ תשוחנ לבכ תנקתהו הקפסא     18.1.050

                1,000.00 .תימינפ הנקתהל ךכוסמ רטמ   
      
5006*4 גוסמ תשוחנ לבכ תנקתהו הקפסא     18.1.060
ינוציח הטעמ םע תינוציח הנקתהל ךכוסמ      

                1,000.00 .ץוח יאנתל םאותה YYN רטמ   
      

1.81.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../057 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     057 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
5006*8 גוסמ תשוחנ לבכ תנקתהו הקפסא     18.1.070

                4,000.00 .תימינפ הנקתהל ךכוסמ רטמ   
      
5006*8 גוסמ תשוחנ לבכ תנקתהו הקפסא     18.1.080
ינוציח הטעמ םע תינוציח הנקתהל ךכוסמ      

                1,000.00 .ץוח יאנתל םאותה YYN רטמ   
תשוחנ ירזיבא 1.81 כ"הס          

      
ם י מ א ת מ ו  ם י ר ש ג מ  2.81 ק ר פ  ת ת       
      
רובעו בותינ חולל רשגמ תנקתהו הקפסא     18.2.010
2 ללוכ מ"ס 002 דע ךרואב ריק הדובע תנחת      
םינופגמ ללוכ םיככוסמ JR54  ירבחמ      
הדובעל םאתומו ךכוסמ היהי לבכה ,םינועבצ      
ללוכ טרפמ יפל יונב ZHM005 A6TAC ןקתב      
ינועבצ ץווכתמ לוורשב ףיצר רופסימב ןומיס      
,ךרוצה תדימב גניטיפ ללוכ לבכה תווצקב      
תאמוגדכ .םיעבצ 5-ב קפוסי רשגמה הטעמ      
ןרצי GIM2X6PTS ט"קמ טיוודנפ      

                  350.00 'פמוק PENDUIT  
      
רובעו בותינ חולל רשגמ תנקתהו הקפסא     18.2.020
2 ללוכ מ"ס 005 דע ךרואב ריק הדובע תנחת      
םינופגמ ללוכ םיככוסמ JR54  ירבחמ      
הדובעל םאתומו ךכוסמ היהי לבכה ,םינועבצ      
טרפמ יפל יונב  ZHM005 A6TAC ןקתב      
ץווכתמ לוורשב ףיצר רופסימב ןומיס ללוכ      
תדימב גניטיפ ללוכ לבכה תווצקב  ינועבצ      
.םיעבצ 5-ב קפוסי רשגמה הטעמ , ךרוצה      
ןרצי GIM5X6PTS ט"קמ  טיוודנפ תאמוגדכ      

                  350.00 'פמוק PENDUIT  
םימאתמו םירשגמ 2.81 כ"הס          

      
ם ה י ר ז י ב א ו  ת ו נ ו ר א  3.81 ק ר פ  ת ת       
      
    Management Blanking Panel - Qty 200 18.3.010
    1U 19" Black Modular Toolless Airflow  

                    1.00 CPA ןרצי 002KLB6318RA ט"קמ 'חי   
      
םילבכ תרתסהל חוור יספ תנקתהו הקפסא     18.3.020
רמוחב ןגומ ץירח ללוכה U1 / U2/1  הבוגב      
    CVP 09248ט"קמ רעיש יספ וא שימגRAןרצי  

                   20.00 CPA ןרצי 9248RA  ט"קמ CPA 'חי   
      
    ZeroU, 32A, 230V, (36) C13 & (6) C19 18.3.030
    ,dereteM ,G2 UDP kcaR  3588  ט"קמPA  

                    1.00 CPA ןרצי 'חי   
      

3.81.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../058 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     058 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
    ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 18.3.040
    ,dehctiwS ,G2 UDP kcaR3598  ט"קמPA  

                    1.00 CPA ןרצי 'חי   
      
    SX 750mm Wide 42U (Qty 2) 18.3.050
    Vertical Cable Manager for NetShelter  

                    2.00 CPA ןרצי 0857RA  ט"קמ 'חי   
      
    Cable Organizer, 8 Cable Rings, Zero U 18.3.060

                    4.00 CPA ןרצי 2448RA  ט"קמ lacitreV 'חי   
      
    42U Vertical Cable Manager (Qty 2) 18.3.070
    Covers for NetShelter SX 750mm Wide  

                    2.00 CPA ןרצי A1857RA  ט"קמ degniH 'חי   
      
    Wide Vertical Cable Managers (Qty 6) 18.3.080
    Retainer for NetShelter SX 750mm  

                    2.00 CPA ןרצי A2857RA  ט"קמ elbaC 'חי   
      
    2U x 4" Deep, Single-Sided with Cover 18.3.090
    ,reganaM elbaC latnoziroH ט"קמ  

                    4.00 CPA ןרצי A0068RA 'חי   
      
    Deep Enclosure with Sides Black 18.3.100
    SX 42U 750mm Wide x 1070mm  

                    1.00 CPA ןרצי 0513RA  ט"קמ retlehSteN 'חי   
      
    kcalB ,gk32/sbl05 - flehS dexiF ט"קמ 18.3.110

                    2.00 CPA ןרצי KLB5018RA 'חי   
      
    kcalB gk411/sbl052 flehS dexiF ט"קמ 18.3.120

                    1.00 CPA ןרצי KLB2218RA 'חי   
םהירזיבאו תונורא 3.81 כ"הס          

      
ם י ל ב ו מ ו  ת ו ל ע ת  4.81 ק ר פ  ת ת       
      
הפצ הפצר / תיטסוקא הרקת , הריגסו החיתפ     18.4.010
ללוכ .םדוקה הבצמל התרזחה ללוכ תמייק      
תחכוהל הקורפ ינפל הרקתה םוליצ עוציב      
לולכ הז ףיעסב שרדנה לכ :הבצמ תוניקת      
דרפנב םלושי אל - הדובעה תומושת ריחמב      

                  200.00 .וז הדובע רובע רטמ   
      
      
      
      
      
      

4.81.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../059 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     059 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הלעתה תנקתה( ץרוחמ חפ /תשר תלעת      18.4.020
ריקהמו תועורזו םיכמות תועצמאב הרקתהמ      
)תשרה תלעת ריחמב לולכ-תועורז תועצמאב      
מ"ס 02*5.8 הלעת וא מ"ס 01 * 5.8  לדוגב      
תועורזהו םיכמותה לכ ,ןימזמה תשירד יפ לע      
ןיב ילמיסקמ קחרמ דבלב םיירלודומ ויהי      
ירוביחו א"מ 8.0 היהי תועורזהו םיכמותה      
הפציר תנקתהב.ןרציה רזיבא תועצמאב תווצק      
.הפצירה לעמ מ"ס 5 לש תילמינימ ההבגה      

                   10.00 .ש"חמת,ריקי,תודיפל קלומ תרצות רטמ   
      
תולעתה תנקתה( ץרוחמ חפ /תשר תלעת      18.4.030
ריקהמו תועורזו םיכמות תועצמאב הרקתהמ      
)תשרה תלעת ריחמב לולכ-תועורז תועצמאב      
וא מ"ס 04*5.8 וא מ"ס 03 * 5.8 תודימב      
לכ ,ןימזמה תשירד יפ לע מ"ס 05*5.8      
,דבלב םיירלודומ ויהי תועורזהו םיכמותה      
היהי תועורזו םיכמותה ןיב ילמיסקמ קחרמ      
תועצמאב תולעתה ןיב רוביח א"מ 8.0      
תנקתהב .ןרציה רזיבא דבלב םיידועי םירבחמ      
תרצות .מ"ס 5 לש תילמינימ ההבגה הפציר      

                   10.00 .ריקי,תודיפל קלומ רטמ   
      
לוצ 3 דע רטוקב ןוטב תרקת /ריק רבעמ עוציב     18.4.040
תדימב םולהי חדקמב חודיק ללוכ ריחמה .      
תרזחה ללוכ ,חקפמה תייחנהב וא ךרוצה      

                    5.00 'פמוק .)ותומדקל חדקה ביבס בצמה  
      
קולב /הלק הציחמ /סבג ריק רבעמ עוציב     18.4.050
חדקמב חודיק ללוכ ריחמה . לוצ 3 דע רטוקב      
,חקפמה תייחנהב וא ךרוצה תדימב םולהי      

                   10.00 'פמוק .)ותומדקל חדקה ביבס בצמה תרזחה ללוכ  
םילבומו תולעת 4.81 כ"הס          

      
ה ב י ב ס  ת ר ק ב  5.81 ק ר פ  ת ת       
      
    Sensor, USB cable ) 18.5.010
    brackets, Temperature/Humidity  
    Rack Monitor 750 ( Rack Mounting  

                    1.00 'פמוק ztoBteN 0570 ט"קמKRBN ןרצי CPA  
      
    guide, Temperature/Humidity Sensor ) 18.5.020
    ties, Documentation CD, Installation  
    NetBotz Rack Sensor Pod 150 ( Cable  

                    1.00 'פמוק CPA ןרצי 0510DPBN ט"קמ  
      
      
      

5.81.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../060 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     060 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
    Latching Repeater Cable, Plenum - 5m 18.5.030
    BSU ztoBteN ט"קמ P3120CABN ןרצי  

                    2.00 APC 'חי   
      
    rosneS ytidimuH/erutarepmeT ט"קמ 18.5.040

                    2.00 CPA ןרצי HT5339PA 'חי   
      
    .tf 51 - rosneS diulF topS ztoBteN ט"קמ 18.5.050

                    2.00 CPA ןרצי 1030SEBN 'חי   
      
ןקתמו חתמ קפס ללוכ ריווא תמירז ןשייח     18.5.060
ןרצי D-ZA-R2-005IPD ט"קמ הניגע      

                    2.00 sensovant 'חי   
      
העמטה הלעפה - הביבס תרקב תכרעמ     18.5.070

                    1.00 'פמוק היצרגטניאו  
הביבס תרקב 5.81 כ"הס          

      
ה ק י ט פ ו א  - ץ ו ח  ת ו י ת ש ת  6.81 ק ר פ  ת ת       
      
תאולימ לש טולישו הקידב ,הנקתה,הקפסא     18.6.010
U1 לש הבוגב "91 תירלודומ יטפוא םיביס      
םישגמ 3 לולכי זראמה ,ההובג תופיפצל      
םירשגמ לוהינל תלוכי לעב שגמ לכ ,םיפלשנ      
תלוביק כ"הס ,םילודומ 4 דע שגמ לכ , דרפנ      
המידקמ הפילשל םינתינה םילדומ 21 לש      
תסיפתל רוחאמ הניגע תודוקנ 8 , הרוחאמו      
441  דע תיברמ תלוביק , םילבכ לש הריהמ      
, 91"  :בחור  , PTMr CL גוסמ םיביס      
LAR kcalB 5009  עבצ , mm4.345  : קמוע      
דועיתו ןומיסל יעצמאו םוקמ לולכי זראמה .      
וא/ו ירוחאהו ימדקה ודיצב הליבכה ךרעמ      
.ףלשנ טורח ןסקל תרימשל ןקתהל תורשפא      
יליבומ םע ןימזמה תשירד יפ לע קפוסי זראמה      
םישגמה יבג לע םיעבצ )3( השולשב םירשגמ      
ט"קמ תמגודכ.תותשר תדרפהו יוהיז ךרוצל      
ט"קמ U1-RATSF-441 טנרבייפ      

                    2.00 TENREBIFןרצי U1-RATSF 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

6.81.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../061 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     061 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
בותינ לודומ טולישו הקידב הנקתה ,הקפסא     18.6.020
םימאתמ ללוכה םיביס 21-ל )הטסק( יטפוא      
רובע xelpuD CL גוסמ םייטפוא םירבחמו      
ויהי םירבחמה לכ .ןורקימ 9 רטוקב MS יביס      
,לעפמב עצובש CPU שוטילב liaT-giP גוסמ      
ללוכ ,ךכל שרדנה לכו ונוגיעו ביסל ךותיר ללוכ      
תרתיל שגמ ןכו ,שרדייש הדימב םיכותיר שגמ      
תורגסמ לכב הנקתהל םיאתי לודומה .םיביס      
ללוכ ןהיניב הפלחהלו ,ליעל תוידועייה 91"-ה      
םאתהב ןזואמל וא ךנואמל בצמ יוניש      
EUCLG-RATSF ט"קמ  .תרגסמל      

                   16.00 TENREBIFןרצי 'חי   
      
יליעו ק"תת רובע תינוציח הנקתהל יטפוא לבכ     18.6.030
,תירוניצב M.S ןורקימ 9 רטוקב םיביס 6      
ל'ג ליכי לבכה .ebuT esooL-itluM הנבמב      
רמוח וא ל'ג  תוירוניצה ןיבו ,תירוניצה ךותב      
ביסה .VU ןגומ ינוציח הטעמ .תוחל חפוס      
רודלט : תאמגודכ .2A756G ןקת יפ לע היהי      
    B20106007F  . ט"קמ B20106007F ןרצי  

                  900.00 רודלט רטמ   
      
ןורקימ 9 יביס 6 תללוכה הנמ רובע תפסות     18.6.040
    M.S תינוציח הנקתהל  םילבכל תירוניצב  
בייחתי קפסה  ,ליעלש םיפיעסב םירכזנה      
רפסמ ,הלבגה אלל תונמ רפסמ לבכל ףיסוהל      
םאתהב דרשמה גיצנ י"ע עבקי תונמה      
ןיבו תירוניצה ךותב ל'ג ליכי לבכה.ויכרצל      
היהי ביסה ,תוחל חפוס רמוח וא ל'ג תוירוניצה      
Y206042007Fט"קמ .2A756G ןקת יפ לע      

                6,300.00 רודלט ןרצי רטמ   
      
ךרואב evitisnesnI-dneB לופכ יטפוא רשגמ     18.6.050
CL/CF/TS/CS ירבחמ 4 ללוכ א"מ 5 דע      
תורשואמה תורבחה ,MS  ויתוצקב םייטפוא      
טיוודנפו סקמטסיס טיר גנינרוק טנרבייפ      
ןרצי0100UU9999-GUF  ט"קמ      

                   10.00 FIBERNET 'חי   
      
MS/MM רשגמל א"מ 1 ןיגב תפסות     18.6.060

                  100.00 TENREBIF ןרצי PS-8800FCO רטמ   
      
CVP יושע השירד יפל ידועיי טוליש תנכה     18.6.070
תיחנה פ"ע טלשה חסונ .מ"ס 51*03 דע טורח      

                   20.00 .חקפמה 'חי   
      
      
      
      

6.81.1 קרפ תתב הרבעהל        
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../062 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     062 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ךרעמ לכל RDTO  תידדצ וד הקידב עוציב     18.6.080
טלפ תאצוה ללוכ םישדחו םימייק םיביסה      

                    1.00 'פמוק .בשחוממ  
הקיטפוא - ץוח תויתשת 6.81 כ"הס          

      
ה י נ ו פ ל ט  7.81 ק ר פ  ת ת       
      
רטוק לעב גוז 01 םהוא 001 תשוחנ לבכ     18.7.010
ק"תתב תינוציח הנקתהל ,מ"מ  36.0 ךילומ      
רמוח וא\ו ל'ג, םוינמולא טרס ללוכה יליעו/וא      
הטעמ( ילג הדלפ ןויריש ללוכ , תוחל חפוס      
תנירקב דימע רוחש ןליטאילופ ינוציח      

                  300.00 רודלט ןרצי    BXXXXXNN6T ט"קמ)VU רטמ   
      
תשוחנ לבכל תוגוז 01 לש הנמ רובע תפסות     18.7.020
.לבכל המאתהב מ"מ 36.0 ךילומ רטוק לעב      

                1,200.00 רודלט ןרצי BXXXXXNN6T ט"קמ רטמ   
      
PTU 3TAC הינופלט גוציל יתכתמ בותינ חול     18.7.030
תשירד יפ לע םידיג טוויח( םירבחמ 05 לעב      
ט"קמ )JR-54 לש אלמ גוציי( ,)חוקלה      

                    2.00 'פמוק 0005-CA ןרציREGIT  
הינופלט 7.81 כ"הס          

      
ל מ ש ח  8.81 ק ר פ  ת ת       
      
עבצב 91" תרגסמב הנקתהל חכ יעקש ספ     18.8.010
ילארשי/31C םיעקש 6 לולכי ספה . רוחש      
.ןומיס תירונו G גוסמ A01 ת"מאמ גתמ ללוכ      
.ןקת ות אשיו תכתמ זראמ היהי זראמה      
'מ 51 דע ךרואב לדנפ לבכ ליכי לודומה      
גוסמ ילמשח עקת היהי והצקבו      

                    2.00 CEE16/32A/C19 'חי   
      
    APC Smart-UPS SRT 10000VA 230V 18.8.020

                    1.00 'פמוק CPA ןרצי ILXK01TRS ט"קמ  
      
    192V 8kVA and 10kVA Battery Pack 18.8.030
    TRS SPU-tramS CPA ט"קמ  

                    1.00 'פמוק 2PB291TRS ןרצי CPA  
למשח 8.81 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 2665   .../063 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     063 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל ל כ  9.81 ק ר פ  ת ת       
      
יאלמשח / תרושקת יאנכט הדובע תועש     18.9.010
תועיפומ ןניא רשא תודובע עוציבל ךמסומ      
בתכב רושיא ןתינ רשאו תויומכה בתכב      

                   20.00 .המקהה להנמ ידי לע שארמ םעוציבל ע"ש   
      
עוציבל רזוע יאלמשח/ןיקתמ הדובע תועש     18.9.020
תויומכה בתכב תועיפומ ןניא רשא תודובע      
ידי לע שארמ םעוציבל בתכב רושיא ןתינ רשאו      

                   20.00 . המקהה להנמ ע"ש   
      
םע תוינכות ללוכה אלמ דועית קית תנכה     18.9.030
ג"ע הדוקנה רופסמו הצק תודוקנ ןומיס      
ירדח ,תרושקתה תונורא רודיס ,תינכותה      
.הליבכ יאוותו םירשגמ בותינ ,תרושקתה      

                    1.00 'פמוק תיטנגמ הידמ לעו םיקתעה 5 -ב שגוי דועיתה  
      
לע ללוכה חוקלה תיבב םינש 3 -ל תוירחא     18.9.040
םיביכרה לש אלמ דוקפתו םימייק םילבכ      
yaD ssenisuB לש תונימזב היצרגטניאהו      

                    1.00 'פמוק txeN חקפמה רושיאו הנקתהה םויס םוימ  
יללכ 9.81 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תרושקת 81 כ"הס          
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../064 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     064 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  1.91 ק ר פ  ת ת       
      
שרדנה לכ פ"ע להנתת הדובעה .1 :תורעה      
טרפימבש םייטנוולר םירחא םיקרפו 91 קרפב      
ןדגואה" ,ןוחטיבה דרשמ תאצוהב ,יללכה      
ןכו ויקלח לכ לע 5221  י.ת פ"ע ןכו "לוחכה      
.תועצובמה תודובעל םייטנוולר םירחא םינקת      
שרדנ םא אלא( ךותירב ועצובי םירוביחה לכ .2      
םהו 5221 ןקתבש תושירדה לכ פ"ע ,)תרחא      
ויהי םיכותירה לכ .3 .'סנוקה ריחמב םילולכ      
ןייוצ םא אלא םירוביחה ךרוא לכלו םיאלמ      
יבועכ היהי ירעזימ ךותיר יבוע .4 .תרחא      
אל ךא רוביחב ףתתשמה רתוי קדה קלחה      
עבצה .5 .תרחא רשוא םא אלא מ"מ 6-מ תוחפ      
ןווליגה .6 .ןרציה תויחנהו םיטרפימה פ"ע      
08 - םיטרפימבו ןקתב שרדנה פ"ע םחה      
םיקלח ןיב ךותיר לש ןווליג ינוקית .7 .ןורקימ      
ץבא רישע עבצ םיימעפב ועצובי םינוולוגמ      
תשרבמב הלועמ יוקינ רחאל "אגניז" תמגוד      
,הקפסה םיללוכ םיריחמה לכ .8 .הדלפ      
םע תלוספה לכ יוניפ ךותירו העיבצ ,הבכרה      
לא ב" ויכו םירמוח יפדוע ,םיקרופמ םיקלח      
.חקפמה י"ע רתומ ךפש םוקמל רתאל ץוחמ      
      
תוחיטבה יללכ לכ יפל עצובת הדובעה 9.       
םימוגפה לכ ללוכ .הבוגב הדובעל תוחיטבו      
.01 .ןימזמה דויצו םישנא לע הנגה יעצמאו      
לש תוחיטבה יללכ לכ י"פע הדובעה עוציב      
דייטצי ןלבקה .11 .ןימזמה רצחב הדובע      
םהב השעיו "רילבק" שא- תוניסח תועיריב      
לש שא יובכ תדיחי תויחנה יפל שומיש      
תוריקו גג ךוכיס ריחמ :תיללכ הרעה.ןימזמה      
םיבכור ,"ביצלפ" םילג ירגוס ללוכ םיגוסה לכמ      
.םוטיאו הריגסל םיגנוושלפ ללוכ םירזיבאה לכו      
פ"ע העיבצ וללכי תורגסמה תודובע לכ .21      
.לכירדאה תריחבל ןווגו עבצה טרפמ      
ריחמב הלולכ  'סנוקה רושיאל DS תנכה.31.      
,הדיחיה      
      
קוזיחל הדלפ תייצקורטסנוק תבכרהו הקפסא     19.1.010
חתפ תחיתפ תבוטל תמייק תועלצ תרקת      
פ"ע 'מ 1 לכ "םיסמיש" תרדחה ללוכ .ןולעמל      
תודובע , הלבוה , םיגרבו ןוגיע תוטלפ , טרפ      

                    0.60 .םלשומ עוציבל שורדה לכו ףונמ ןוט   
      
ןולעמל הדלפ תייצקורטסנוק תבכרהו הקפסא     19.1.020
תורבחתה , םיגרבו ןוגיע תוטלפ ללוכ .יחרזמ      
שורדה לכו ףונמ תודובע , הלבוה , םייקל      

                    2.00 .םלשומ עוציבל ןוט   
1.91.1 קרפ תתב הרבעהל        

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 2665   .../065 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     065 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הדלפ יליפורפ תרזעב הורוק/ריקל םיקוזיח     19.1.030

                    0.60 .טרפ פ"ע ןוגיע יצוקו ןוט   
שרח תורגסמ 1.91 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס          
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
 

קובץ: 2665   .../066 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     066 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ס ב ג  ת ו ד ו ב ע  1.22 ק ר פ  ת ת       
      
)םידדצה ינשמ( תוימורק-וד סבג תוציחמ     22.1.001
הליסמ םע ,מ"מ 004-001 לש ללוכ יבועב      
.ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו הנותחתו הנוילע      
לש לנפה לעמ הבוגב ךתחי ינוציחה חולה      
דע לכה .ריקה רושימב לנפ רשפאל ףוצירה      
אלל - וטנ הדידמה ,העיבצל ןכומ ,םלשומ רמג      

                  250.00 .תותלדב תקזוחמ היצקורטסנוק .םיחתפ ר"מ   
      
ללוכ יבועב )םידדצה ינשמ( קורי סבג תוציחמ     22.1.002
הנוילע הליסמ םע ,מ"מ 002-001  לש      
דע לכה .ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו הנותחתו      
,העיבצלו הקימרק תקבדהל ןכומ ,םלשומ רמג      
היצקורטסנוק.םיחתפ אלל - וטנ הדידמה      

                   25.00 .תותלדב תקזוחמ ר"מ   
      
חולה .םיקולב  תוריק לע  ימורק-וד סבג יופיח     22.1.003
ףצירה לש לנפה לעמ הבוגב ךתחיי ינוציחה      
היצקורטסנוק ללוכ .ריקה רושימב לנפ רשפאל      

                  500.00 .העיבצל ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה ,תוגמוא וא ר"מ   
      
דרובטנמצ וא קורי סבג תוחולב הרקת תכמנה     22.1.004
רוזא לעמ ,מ"ס 52.1 יבועב תוביטר ןיסח      
יבג לע תובכרומ תורקתה .תונורדסמו םיתורש      
לש םיווש םיקחרמב םינבלוגמ הדלפ יליפורפ      
רובחל רזעה יעצמא לכ תוברל ,מ"ס 04      

                   45.00 .הרקתל תוחולה ר"מ   
      
י"ע יטסוקא דודיב רובע סבג תוציחמל תפסות     22.1.005
42 לקשמבו  מ"מ 05 יבועב  תיכוכז רמצ      

                  270.00 .ק"מ/ג"ק ר"מ   
      
לעמ )ימורק וד( סבגב תיקפואו תיכנא הריגס     22.1.006

                   20.00 'דכו תותלד ,שא יוביכ /למשח תונורא ר"מ   
      
מ"מ 7.21 יבועב קורי סבג תוחולב הריגס     22.1.007
וא/ו תיקפוא תרנצ יוסיכל "ר" וא "ח" ךתחב      
רמג דע לכה היצקורטסנוק תוברל  תיכנא      
100 דע בחורב הסירפב ,העיבצל ןכומ םלשומ      

                   45.00 מ"ס רטמ   
      
,מ"ס 52.1 יבועב סבג תוחולב הרקת תכמנה     22.1.008
ןויליגב 1A טרפ י"פע ,תיטסוקא הרקת ףקיהב      
יליפורפ יבג לע תובכרומ תורקתה 1.7-א      
,מ"ס 04 לש םיווש םיקחרמב םינבלוגמ הדלפ      
תוחולה רובחל רזעה יעצמא לכ תוברל      
,םייקפוא סבג תוחול ללוכ ריחמה .הרקתל      

                   80.00 .טרפה י"פע רמג דוביעו ,םייכנא רטמ   
1.22.1 קרפ תתב הרבעהל        

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 2665   .../067 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     067 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,מ"ס 52.1 יבועב סבג תוחולב הרקת תכמנה     22.1.009
B-ו 2A םיטרפ י"פע ,תיטסוקא הרקת ףקיהב      
יבג לע תובכרומ תורקתה 1.7-א ןויליגב      
לש םיווש םיקחרמב םינבלוגמ הדלפ יליפורפ      
רובחל רזעה יעצמא לכ תוברל ,מ"ס 04      
םייקפוא תוחול ללוכ ריחמה .הרקתל תוחולה      

                   80.00 טרפה י"פע רמג דוביעו םייכנאו רטמ   
      
טרפ י"פע סבג תרקת הצק דוביע רובע תפסות     22.1.010

                   20.00 1.7 -א ןויליגב C רטמ   
      
.םידרשמו דומיל ירדחב סבגב הרקת תכמנה     22.1.011
)סבג + היצקורטסנוק( הרקתה לש ללוכ יבוע      

                  480.00 מ"ס 4 -כ ר"מ   
      
הבוג ,םיחתפ לעמ סבג תוכמנהו תורוק     22.1.012

                   20.00 מ"ס 05 דע תוכמנהה רטמ   
      
םייומס תוריש יחתפ לש הנקתהו הקפסאק     22.1.013
וא דנברוא 06X06 לש תודימב ,סבג תורקתב      

                   35.00 .ע"ש 'חי   
סבג תודובע 1.22 כ"הס          

      
ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  2.22 ק ר פ  ת ת       
      
םגדמ )תיקפוא( םוינימולא תולמל תרקת     22.2.001
    GNILIEC RAENIL 13U - תרצות  
    CITEMREHDARG טרפמ י"פע דרפס.  
2" יבועב םיעלס רמצ ינרזמ דודיב תוברל      
ריחמה .הרוחש הזיג ק"מ/ג"ק 08 לקשמבו      
רוביחו תידועיי האישנ תייצקורטסנוק ללוכ      

                  140.00 .ןוטבה תרקתל ר"מ   
      
מ"ס 06/06 -כ לש תודימב תוריש יחתפ     22.2.002

                    6.00 תולמל תרקתב 'חי   
      
-מ םיררוחמ םייטסוקא םילנפמ הקירפ הרקת     22.2.003
    FDM דעלא ,םיעוקש יצח ,רינרופ הפוחמ  
ללוכ ריחמה .ע"ש וא הקיטסוקא      
םוכיסל אל           150.00 ןוטבה תרקתל רוביחו האישנ תייצקורטסנוק ר"מ   

תויטסוקא תורקת 2.22 כ"הס          
      
      
      
      
      
      
      
      

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 2665   .../068 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     068 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  3.22 ק ר פ  ת ת       
      
.מ"מ 21 יבועב LPH רמוחמ םיושע םיאתה      
םוינימולא טומ י"ע ריקל תוציחמה ןיב רוביח      
ןונגנמ ללוכ ריחמה .הציחמה ךרוא לכל      
,הטסורינ לוזרפ ,םיקבח ,תוילגר ,יונפ/סופת      
טרפמלו תוינכתל םאתהב לכה      
      
רדחב  םיתוריש יאת ינש תללוכה תכרעמ     22.3.004

                    2.00 D-ו A םיתוריש 'חי   
תונוש 3.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס          
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../069 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     069 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ש א  י ו ל י ג   ת ו כ ר ע מ  1.43 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ג ו ל נ א       
      
0221 ילארשיה ןקתה יפ"ע עצובת הדובעה לכ      
.םירחא םיטנוולר םירחא םינקתו 3 קלח      
      
םיטס 3 תנכה תא ללוכ הדובעה עוציב ריחמ      
.חוקלל םתשגהו EDAM SA 'כות      
      
.ותנקתה ינפל ןנכתמה י"ע רשואי דויצה לכ      
      
בתכמ דרפנ יתלב קלח וניה ינכטה טרפמה      
.תויומכה      
      
תיתבותכ  רייפלט 'בח תרצותמ תיגולנא תזכר     34.1.010

                    1.00 RDA-0007 תאמגודכ 'חי   
      

                    1.00 ל"נל הנשמ לנפ 'חי  34.1.020
      
ןקתומ - המירז קספמל יגולנא אובמ לגעמ     34.1.030

                    3.00 תכתמ תאספוקב 'חי   
      
תכרעממ םניאש םירזיבאל יגולנא אובמ לגעמ     34.1.040

                    2.00 תכתמ תספוקב ןקתומ ןשע יוליג 'חי   
      

                    5.00 תכתמ תספוקב ןקתומ יגולנא אצומ לגעמ 'חי  34.1.050
      
תכרעמ תלעפהל יגולנא אצומ / אובמ לגעמ     34.1.060

                    2.00 תכתמ תספוקב ןקתומ יוביכ 'חי   
      
תאמגודכ יגולנא  ירטקלא וטופ ןשע יאלג     34.1.070

                   75.00 סיסב ללוכ רייפלט 'בח תרצותמ 'חי   
      

                    6.00 םודא יגולנא ץופינ ןצחל 'חי  34.1.080
      

                   15.00 תיגולנא ןומיס תירונ 'חי  34.1.090
      

                    5.00 יגולנא BD09 ץנצנ ללוכ ימינפ הקעזא רפוצ 'חי  34.1.100
      

                    2.00 יגולנא BD09 ץנצנ ללוכ ינוציח הקעזא רפוצ 'חי  34.1.110
      

                    2.00 רבצמ V 21 HA 7 'חי  34.1.120
      
'בח תרצותמ   i005-MDT תמגודכ ןגייח     34.1.130

                    1.00 רייפלט 'חי   
      
י"ע םירזיבאל דעו הצפהה תכרעממ אלמ טוויח     34.1.140
ר"ממ 1 דיג לכ רטוק ינקית םידיג 4 לבכ      

                    1.00 'פמוק .תוחפל  
1.43.1 קרפ תתב הרבעהל        

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 2665   .../070 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     070 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םינקתה ןוכמ י"ע תכרעמה רושיאו הקידב     34.1.150
תללוכה  3 קלח 0221 ןקת יפל ילארשיה      
תריסמ ללוכ תוחולב יוביכ + יוליג תקידב      

                    1.00 'פמוק .חוקלל תורעהמ היקנ הדועת  
      
EF / 002-MF-722 גוסמ זגב שא יוביכ לכמ     34.1.160
EKIF 'בח תרצותמ MF/LU םינקתה תא אשונ      
תשוחנ תרנצו רוזיפ י ריחנ ללוכ ג"ק 3 לקשמב      

                    1.00 'פמוק למשח ןוראל  
      
EF / 002-MF-722 גוסמ זגב שא יוביכ לכמ     34.1.170
EKIF 'בח תרצותמ MF/LU םינקתה תא אשונ      
תרנצו רוזיפ יריחנ ללוכ ג"ק 02 לקשמב      

                    1.00 'פמוק לוידקס  
      

                    1.00 'פמוק .הללכמ תישאר שא יוליג תזכרל תורבחתה 34.1.180
תויגולנא שא יוליג  תוכרעמ 1.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שא יוליג תכרעמ 43 כ"הס          
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
 

קובץ: 2665   .../071 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     071 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ב ל ו ש מ  ם ו ר י ח  ת ז י ר כ  ת כ ר ע מ  53 ק ר פ       
3 ק ל ח  0221 ן ק ת  י "פ ע       
      
ם ו ר י ח  ת ז י ר כ  1.53 ק ר פ  ת ת       
      
ותרודהמה 3 קלח 0221 ןקל הנעת תכרעמה      
תכרעמ םע תבלושמ הזירכ רבדב הנורחאה      
.שא יוליג      
      
םיטס 3 תנכה תא ללוכ הדובעה עוציב ריחמ      
.חוקלל םתשגהו EDAM SA 'כות      
      
.ותנקתה ינפל ןנכתמה י"ע רשואי דויצה לכ      
      
תרבח לש EVFT-003 תמגודכ הזירכ זוכיר     35.1.010
הז ללכב טוויחו ימינפ דויצ ללוכ .רייפלט      
לומ הדובעל םאותמ , דסמ ,חוכ קפס ,רבגמ      

                    1.00 'פמוק .רייפלט לש שא יוליג תזכר  
      
2 לבכב טלפמוק םוריח תזירכ תכרעמ טוויח     35.1.020
יוליג תכרעמ לבכל ההז( רוחש-םודא תוגוז      
רופסימ , תובותכ תרדגה ללוכ ריחמה .)שא      
י"תמב הדימע .שרדנכו הצק ירזיבא טולישו      

                    1.00 'פמוק .שדח ןקת  
      
חול םע ןופורקימ וא םוריח תזירכל דעמ     35.1.030
הזירכה ירוזא גותימל ילרגטניא םישקמ      

                    2.00 .שארמ תותנכותמ תולעפה עוציבלו 'חי   
      
ללוכ "8-6" רטוקב ,W8 יתבותכ  הרקת לוקמר     35.1.040
ץנצנ לולכי לוקמרה .וק יאנשו ימדק לירג      

                   30.00 םאתהב טווחיו 'חי   
      
ילוקמר תודימל תומאותמ הדוהת תואספוק     35.1.050

                   30.00 םילוקמרה תנקתהל הרקתה 'חי   
      
עקר תקיזומ תעמשה רובע הקיזומ סיטרכ     35.1.060
הסינכ תורשפא ללוכרובע ריחמ תפסות      

                    1.00 'פמוק BSU\ןגנל  
םוריח תזירכ 1.53 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3 קלח 0221 ןקת י"פע תבלושמ םוריח תזירכ תכרעמ 53 כ"הס          
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../072 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     072 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

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  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
תפצר סלפממ מ"ס -02 סלפמל עקרקה רושיי     40.1.010

                  350.00 .רשואמ ךפש םוקמל רמוחה יוניפו הנבמה ר"מ   
      

                   70.00 מ"ס 02 תובכשב ףוט רוזיפ ק"מ  40.1.020
חותיפ תודובע 1.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חותיפ תודובע 04 כ"הס          
הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל

 
קובץ: 2665   .../073 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     073 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י 'ג י ר  ת ו ד ו ב ע  08 ק ר פ       
      
י 'ג י ר  ת ו ד ו ב ע  1.08 ק ר פ  ת ת       
      
עודיו יהשלכ הנעט היהית אל ןלבקל יכ רהבוי      
וא הנטק תומכב ועצובי םיפיעסהמ קלח יכ      
.ללכ ועצובי אל םקלח יכ ןכתיו םושרהמ הלודג      
      

                  100.00 .אוהש גוס לכמ יעוצקמ לעופ ע"ש ע"ש  80.1.010
      

                  100.00 .אוהש גוס לכמ יעוצקמ לעופל רזוע ע"ש ע"ש  80.1.020
      

                  100.00 .דויצ ללוכ ברברש ע"ש ע"ש  80.1.030
      

                  100.00 .דויצ ללוכ ךמסומ יאלמשח ע"ש ע"ש  80.1.040
      

                  100.00 .שורדה דויצה לכ ללוכ רגסמ וא ךתר ע"ש ע"ש  80.1.050
      

                  100.00 .ליעפמ + וגנוק ע"ש ע"ש  80.1.060
      
שיטפ ליעפמו ליעפמ םע רוסרפמוק תודובע     80.1.070

                  100.00 .דחא ע"ש   
      

                  100.00 .ףסונ דחא טישפ ליעפמ דובע ל"נל תפסות ע"ש  80.1.080
      

                  100.00 .ליעפמ ללוכ B.C.J רפחמ רוטקרט תודובע ע"ש  80.1.090
      

                  100.00 .ליעפמ ללוכ )טקבוב( ןטק ןורפחמ תודובע ע"ש  80.1.100
      

                  100.00 ןורופחמ ינימ ע"ש  80.1.105
      

                  100.00 .גהנ ללוכ ךפהמ תיאשמ תודובע ע"ש  80.1.110
י'גיר תודובע 1.08 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

י'גיר תודובע 08 כ"הס          
רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש כ"הס        

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 2665   .../074 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     074 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

  
כ"הס  

רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 הנבמ   
  
קוריפו הסירה 00 קרפ    
  
קורפו הסירה 1.00 קרפ תת     
  
קוריפו הסירה 00 כ"הס    
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 1.20 קרפ תת     
  
םינוטב םוקיש 2.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
םוטיא 50 קרפ    
  
0.5 קרפ תת 0.50 קרפ תת     
  
תילעמ ריפ םוטיא 1.50 קרפ תת     
  
רצחל האיצי םוטיא 2.50 קרפ תת     
  
ויטפ םוטיא 3.50 קרפ תת     
  
תונולח םוטיא 4.50 קרפ תת     
  
םיבוטר םירדח םוטיא 5.50 קרפ תת     
  
הנבמב םירפת םוטיא 6.50 קרפ תת     
  
תוילוזנוק תוספרמ םוטיא 7.50 קרפ תת     
  
יולג ןוילע גג םוטיא 8.50 קרפ תת     
  
םוטיא 50 כ"הס    
  
ןמוא תורגנו תורגסמ 60 קרפ    
  
ץע תותלד 1.60 קרפ תת     
  
ץע יסירתו תונולח 2.60 קרפ תת     
  
תונורא - תורגנ 3.60 קרפ תת     
  
תונולחו תותלד - תורגסמ 4.60 קרפ תת     

 
 

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 2665   .../075 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     075 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

  
כ"הס  

תונוש - תורגסמ 5.60 קרפ תת     
  
ןמוא תורגנו תורגסמ 60 כ"הס    
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
.םימ תקפסא תכרעמ 1.70 קרפ תת     
  
.הנבמב םימ תקפסה 2.70 קרפ תת     
  
.ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 3.70 קרפ תת     
  
.ןהירזיבאו תויאורבת תועובק 4.70 קרפ תת     
  
.םשג ימ זוקינ תכרעמ 5.70 קרפ תת     
  
.בויב תכרעמ 6.70 קרפ תת     
  
תופסונ תודובע 7.70 קרפ תת     
  
האורבת ינקתמ 70 כ"הס    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
תורעה 0.80 קרפ תת     
  
.םילבכ 1.80 קרפ תת     
  
.תוקראה 2.80 קרפ תת     
  
.םירזיבאו תודוקנ 3.80 קרפ תת     
  
למשח תוחול 4.80 קרפ תת     
  
.יללכ 5.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 6.80 קרפ תת     
  
םכח למשח 7.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
םינפ חיט 1.90 קרפ תת     
  
םינפו ץוח - ץירפש חיט 2.90 קרפ תת     
  
חיט תודובע 90 כ"הס    

 
 
 
 

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 2665   .../076 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     076 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

  
כ"הס  

יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
וצארט תופצרמב ףוציר 1.01 קרפ תת     
  
ןלצרופ טינרג /הקימרק יחיראב יופיחו ףוציר 2.01 קרפ תת     
  
תונושו םירזיבא 3.01 קרפ תת     
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
סבגו ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 1.11 קרפ תת     
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס    
  
םוינימולא 21 קרפ    
  
םוינימולא תונולחו תותלד 1.21 קרפ תת     
  
םוינימולא 21 כ"הס    
  
ןבא תודובע 41 קרפ    
  
ןבאמ םיטנמלאו םימייק תוריק רומישו םוקיש תודובע 1.41 קרפ תת     
  
ןבא תודובע 41 כ"הס    
  
ריוא גוזימ 51 קרפ    
  
תורעה 0.51 קרפ תת     
  
ריוא גוזימ ינקתמ 1.51 קרפ תת     
  
ריוא גוזימ תודובע 2.51 קרפ תת     
  
ריוא רוזיפ ךרעמ 3.51 קרפ תת     
  
ןשע רורחש ךרעמ 4.51 קרפ תת     
  
.דוקיפו למשח 5.51 קרפ תת     
  
םיד"ממ רורוואו ןוניס תכרעמ 6.51 קרפ תת     
  
ריוא גוזימ 51 כ"הס    
  
תוילעמ 71 קרפ    
  
תוילעמ 5.71 קרפ תת     
  
תוילעמ 71 כ"הס    

 
 

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 2665   .../077 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     077 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

  
כ"הס  

תרושקת 81 קרפ    
  
תשוחנ ירזיבא 1.81 קרפ תת     
  
םימאתמו םירשגמ 2.81 קרפ תת     
  
םהירזיבאו תונורא 3.81 קרפ תת     
  
םילבומו תולעת 4.81 קרפ תת     
  
הביבס תרקב 5.81 קרפ תת     
  
הקיטפוא - ץוח תויתשת 6.81 קרפ תת     
  
הינופלט 7.81 קרפ תת     
  
למשח 8.81 קרפ תת     
  
יללכ 9.81 קרפ תת     
  
תרושקת 81 כ"הס    
  
שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ    
  
שרח תורגסמ 1.91 קרפ תת     
  
שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס    
  
םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
סבג תודובע 1.22 קרפ תת     
  
תויטסוקא תורקת 2.22 קרפ תת     
  
תונוש 3.22 קרפ תת     
  
םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס    
  
שא יוליג תכרעמ 43 קרפ    
  
תויגולנא שא יוליג  תוכרעמ 1.43 קרפ תת     
  
שא יוליג תכרעמ 43 כ"הס    
  
3 קלח 0221 ןקת י"פע תבלושמ םוריח תזירכ תכרעמ 53 קרפ    
  
םוריח תזירכ 1.53 קרפ תת     
  
3 קלח 0221 ןקת י"פע תבלושמ םוריח תזירכ תכרעמ 53 כ"הס    

 
 
 
 

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 

קובץ: 2665   .../078 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



29/12/2021
דף מס':     078 ישאר ןלבק  תויומכ בתכ

  
כ"הס  

חותיפ תודובע 04 קרפ    
  
חותיפ תודובע 1.04 קרפ תת     
  
חותיפ תודובע 04 כ"הס    
  
י'גיר תודובע 08 קרפ    
  
י'גיר תודובע 1.08 קרפ תת     
  
י'גיר תודובע 08 כ"הס    
רומישל הנבמ - רטכר תיב ץופיש 1 כ"הס   

 
  
כ"הס  

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

הנח סדרפ  8801  .ד.ת   א"וזימו למשח ץועי ןונכת למשח תסדנה טהל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 2665 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


