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27/05/2015 תויומכ בתכ
דף מס':     002 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 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  20.20 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 מ"ס 52/02 ךתחב  03-ב ןוטב ידומע ק"מ  02.02.0010
      
הרוק רוביח רובע תמייק הרקתב םירוח חודיק     02.02.0020
רטוקב יסקופא קבד םע םיצוק תרדחהו השדח      

                   50.00 מ"ס 05 ךרואב ץוק ללוכ מ"מ 21 'חי   
      

                    6.00 מ"ס 02 יבועב גגב 03-ב האלמ ןוטב תרקת ר"מ  02.02.0030
      

                    2.00 מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטב תוריק ק"מ  02.02.0040
      
02 בחורב 03-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     02.02.0050

                    1.00 םוטיאה תלבקל עקש םע מ"ס ק"מ   
      

                    1.00 םינוטבה ןויזל עלוצמ לזרב ןוט  02.02.0060
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.20 כ"הס          
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת י ל ע מ  ר י פ  ג ג  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
תוינמוטיב תועירי תובכש יתשב םוטיא     05.01.0010
ירמוטסלא רמילופב תפסות םע תוללכושמ      
    S.B.S טסלפמוטיב( טגרגא אלל R4 רוחש(  
הבכשה יבועו מ"מ 4 הנושארה העיריה יבוע      
טגרגא םע S.B.S גוסמ מ"מ 5 הינשה      
תריציל "הדמ"מ יבג-לע )ןבל R4 טסלפמוטיב(      
תועיריה .הז ףיעס ריחמב לולכה ,םיעופיש      
תועיריה לע .רטסאילופ דבל ןויז םע הנייהת      
,3 קלח ,0341 .י.ת תושירד לכב דומעל      
תבכש .ינכטה טרפמה תושירדלו "M" הגרדמ      
תודוקנב תיתשתל קבדות הנושארה תועיריה      
קבדות הינשה תועיריה תבכש .)%04(      
טגרגא םע היהתו תועיריה תבכשל האולמב      
םוטיאה דוביע תללוכ הדובעה .הבג לע עבטומ      
.'וכו תורוק/תוהבגה ,םירדוח תורוניצ ביבס      
לכב "יופיח תועירי" עוציב םג לולכת הדובעה      
קיטסמ" ,םיקבח ,םינושה םירושימה ישגפמ      
םאתהב שרדנה לכו ינכמ עוביק ,"המיטא      

                    8.00 םוטיאה יטרפל ר"מ   
      
מ"ס 5X5 לדוגב תורועק "תוקלור" בוציע     05.01.0020

                    9.00 ירמילופ ףסומ םע ןוטבמ רטמ   
      
      

10.50.1 קרפ תתב הרבעהל        
003/...   3060-B :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

27/05/2015
דף מס':     003 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םוסחמ ללוכ ,2" רטוקב ,גגב זוקינ תיבוברז     05.01.0030

                    1.00 4" רטוקב הפצר 'חי   
תילעמ ריפ גג םוטיא 10.50 כ"הס          

      
ג ג  ם ו ט י א  ן ו ק י ת  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
ריפ ביבס ,םייק םוטיא יבג לע גג םוטיא     05.02.0010
תועיריב ,םינטק םיחטש תוברל ,תילעמ      

                   15.00 :ללוכה תוללכושמ תוינמוטיב ר"מ   
      
ללוכ םיפפור םיקלחו תועוב תרסהו ךותיח -      
.תוקלורב      
      
.דיס ירייש תרסה ללוכ גגה לש ידוסי יוקינ -      
      
ךשמל שובייו תינמוטיב דוסי תבכש תחירמ -      
.תועש 42      
      
תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב םוטיא -      
מ"מ 5 יבועב העיריה ,םייקה םוטיאל תומחלומ      
ןוירש םע ,SBS ירמוטסלא רמילופ הליכמו      
ללוכ ,ר"מ/'רג 052  לקשמב  רטסאילופ  דבל      
.ןוילע טגרגא יופיצ      
      
תועירי לש תובכש 2-ב תוקלור םוטיא -      
.ל"נכ תוללכושמ תוינמוטיב      
      
.תעצובמה תומכה יפל ר"מב הדידמה -      
      
.גגב םינוש םיגוסמ תורנצ ילוורש םוטיא -      
סיסב לע החשמ י"ע מ"מ 4 יבועב םוטיאה      
תפסות + ע"וש וא "זפלירקא" תמגודכ ילירקא      
רונצה ביבס "טירבג םגד" םוטיאל תעבט      
ביבסמ םוטיא תעיריו      

גג םוטיא ןוקית 20.50 כ"הס          
םוטיא תודובע 50 כ"הס          

      
ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.60 ק ר פ  ת ת       
      
,הבכרה םיללוכ תורגנהו תורגסמה יטנמלא      
םיפוקשמה לש םנוטיבו הבצה      
      
      
      
      

00.60.1 קרפ תתב הרבעהל        
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27/05/2015
דף מס':     004 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יפנכ ,ץע יפנכ ,םיפוקשמ םיללוכ םיטנמלאה לכ      
לכו לוזריפו םוטיא ,םח ןוולג ,עבצ ,תכתמ      
ינכטה טרפמבו תומישרב תוינכתב ראותמה      
רואיתב תרחא םשרנ ןכ םא אלא ,60 קרפב      
ףיעסה      
      
תוינכת יפל ויהי םינושה םיטנמלאה יטרפ      
תופרוצמה לכירדאה      
      
תינכתב רופסמל םיסחייתמ םיסופיטה ירפסמ      
תואצמתהל םניה םיפיעסה ירואיתו לכירדאה      
דבלב תיללכ      
      
םינושה םיטנמלאה ילולכמ לש קיודמה רואיתה      
תולכירדאה יטרפו תומישרב ןתינ      
      
הינבה חתפ תודימ ןניה םיטנמלאה תודימ      
יוניש הנבייחת אל תודימב %01 דע תויטסו      
ריחמב      
      
פ"ע הריעב בכעמ רמוחב ולפוטי רמג ירמוח      
557 'סמ לארשי ןקת      
      
תומישר פ"ע םלשומ לכה :םייתסמ טפשמ לכ      
לכירדאה      

תורעה 00.60 כ"הס          
      
ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
57/06/062 תודימב 1-נ סופיט הצרמ תדמע     06.01.0010

                    5.00 מ"ס 'חי   
      
תודימב 2-נ סופיט םינגזמ יופיח ןורא     06.01.0020

                   15.00 מ"ס 04/601/071 'חי   
      
תודימב 3-נ סופיט ריק /ןגזמל ןגזמ ןיב ןורא     06.01.0030

                   12.00 מ"ס 001-03/04/501 'חי   
      
תודימב 1.3-נ סופיט ריק /ןגזמל ןגזמ ןיב ןורא     06.01.0040

                    7.00 מ"ס 071-001/04/501 'חי   
      
תודימב 4-נ סופיט תורוניצ יופיח ןורא     06.01.0050

                    4.00 מ"ס 03/041/501 'חי   
      
תודימב 1.4-נ סופיט תורוניצ יופיח ןורא     06.01.0060

                    2.00 מ"ס 04/271/501 'חי   
      

10.60.1 קרפ תתב הרבעהל        
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27/05/2015
דף מס':     005 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודימב 2.4-נ סופיט תורוניצ יופיח ןורא     06.01.0070

                    2.00 מ"ס 04/531/501 'חי   
      
תודימב 5-נ סופיט H=022 תלדל תחתפנ ףנכ     06.01.0080

                   19.00 )דרפנב דדמנ חפ ןבלמ( מ"ס 022/59 'חי   
      
תודימב 6-נ סופיט H=022 תלדל תחתפנ ףנכ     06.01.0090

                   15.00 )דרפנב דדמנ חפ ןבלמ( מ"ס 022/501 'חי   
      
סופיט H= 022 הליגר החיתפל תיפנכ וד תלד     06.01.0100
דדמנ חפ ןבלמ( מ"ס 022/051 תודימב 7-נ      

                    3.00 )דרפנב 'חי   
      
תודימב 8-נ סופיט םילדגב הבישי ילספס     06.01.0110

                    1.00 מ"ס 54/06/032 'חי   
      
תודימב 8-נ סופיט םילדגב הבישי ילספס     06.01.0120

                    1.00 מ"ס 54/58/58 'חי   
      
תודימב 8-נ סופיט םילדגב הבישי ילספס     06.01.0130

                    1.00 מ"ס 54/54/001 'חי   
      
ךתחב 9-נ סופיט לכוא רבו לגורקימ תדמע     06.01.0140

                    1.00 מ"ס 002/54/54 + מ"ס 001/54/003-כ 'חי   
      
עובק קלח םע H=502 תלדל תחתפנ ףנכ     06.01.0150

                    1.00 מ"ס 502/051 תודימב 01-נ סופיט 'חי   
      
061 דוסי ריחמב 11-נ סופיט תוריק יניגמ     06.01.0160

                   56.00 א"מ/? רטמ   
תורגנ תודובע 10.60 כ"הס          

      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
1-סמ סופיט ץע תלדל ףפוכמ חפ ןבלמ     06.02.0010

                   19.00 מ"ס 022/59 תודימב 'חי   
      
2-סמ סופיט ץע תלדל ףפוכמ חפ ןבלמ     06.02.0020

                   15.00 מ"ס 022/501 תודימב 'חי   
      
3-סמ סופיט ץע תלדל ףפוכמ חפ ןבלמ     06.02.0030

                    3.00 מ"ס 022/051 תודימב 'חי   
      
תבלושמ המוקה ללחל תירוקיס תיכוכז תריגס     06.02.0040
4-סמ סופיט תומאות הסינכ תותלד םע      

                    1.00 מ"ס 352/595  תודימב 'חי   
      

20.60.1 קרפ תתב הרבעהל        
006/...   3060-B :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
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27/05/2015
דף מס':     006 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תבלושמ המוקה ללחל תירוקיס תיכוכז תריגס     06.02.0050
5-סמ סופיט תומאות הסינכ תותלד םע      

                    2.00 מ"ס 352/595  תודימב 'חי   
      
סופיט ןשע רורחשל תיפנכ וד הפפר תלד     06.02.0060

                    1.00 מ"ס 002/561 תודימב 6-סמ 'חי   
      
7-סמ סופיט ןשע רורחשל העובק הפפר     06.02.0070

                    1.00 מ"ס 57/051 תודימב 'חי   
      
9-סמ סופיט תוימינפ תוגרדמל די זחאמ     06.02.0080
ריקל ןגועמ ןולא ץעמ יושע מ"ס 5 רטוקב      

                  117.00 םימאות הטזורו טומב רטמ   
      
,מ"ס 461 הבוגב 01-סמ סופיט יולת הקעמ     06.02.0090
5 רטוקב די זחאמ ללוכ ,הגרדמ ןפודל ןגועמ      
הטזורו טומב ריקל ןגועמ ןולא ץעמ יושע מ"ס      

                    4.00 םימאות רטמ   
      
ריחמב 11-סמ סופיט תותיכב םיליעמ ילתמ     06.02.0100

                   24.00 א"מ/ח"ש 08 דוסי רטמ   
      
המוקה תרפס תרוצב תערגמ םע תכתמ  חול     06.02.0110

                    3.00 מ"ס 932/241 תודימב 21-סמ סופיט 'חי   
      
יושע מ"ס 5 רטוקב תילעמ ריפ ביבס די זחאמ     06.02.0120
.םימאות הטזורו טומב ריקל ןגועמ ןולא ץעמ      
תינכתב 40 טרפ יפל 12 תינכתב A ךתח האר      
םוכיסל אל            47.00 24 רטמ   

תורגסמ תודובע 20.60 כ"הס          
תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ק נ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
תרושקתהו למשחל תודוקנה לכ :הרעה      
גוס לכמ הדוקנה ריחמ ,ריקב תויומס ועצובי      
םינוקית ,תרנצ תחנה ,ריקב תותיס :ללוכ      
ללוכ אל( .תיעוצקמ הרוצב ןוטבב ץירחה יולימו      
)יוניב ןלבק י"ע עצובתש תויעוצקמ חיט תדובע      
      

                  270.00 .רואמ תדוקנ 'קנ  08.01.0010
      
ףסונ ךילומ רובע רואמ תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.0020

                   20.00 םורח תאיצי טלש רובע ר"ממ 5.1 ךתחב 'חי   
      

10.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
007/...   3060-B :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
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27/05/2015
דף מס':     007 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                   14.00 ףוליח קספמ רובע רואמ תדוקנ ריחמל תפסות 'חי  08.01.0030
      
יולג דדוב רזיבאב םויס A61 ריק רוביח תדוקנ     08.01.0040

                   40.00 .ריקב יומס וא 'קנ   
      
רזיבאב םויס A61  הליגר ריק רוביח תדוקנ     08.01.0050
יומס וא יולג  )A61 םידומצ םיעקש ינש( לופכ      

                   25.00 .הרקתב וא ריקב 'קנ   
      
למשחל תיסופיט םיעקש  ץבקמ  תדוקנ     08.01.0060
יעקש 4-ב םויס : תללוכה האלמ תרושקתלו      
תדוקנ 1, האלמ A61 ק"ח תדוקנ ללוכ למשח      
רזיבאו הליבכ ,תרנצ תללוכה האלמ ןופלט      
הליבכו תרנצ האלמ בשחמ תדוקנ 1, הצק      
הנקתהל "וקסינ סיפוא" תספוק ללוכ ריחמה      
עקש ,ןופלט עקש ,למשח יעקש םע .היומס      
ינשו םירומש תומוקמ ינש ,בשחמ תרושקת      

                    7.00 .המד ייוסיכ 'קנ   
      
םיטנדוטסל תיסופיט םיעקש ץבקמ תדוקנ     08.01.0070
למשח יעקש 4 -ב םויס :תללוכה דבלב למשחל      
יניפ וד ילארשי יעקש A61, 2 ק"ח תדוקנ ללוכ      
תומוקמ ינש ,)2820193 ט"קמ(י"ת םע      
תספוק ללוכ ריחמה .המד ייוסיכ ינשו םירומש      
דויצ סיווג תרצות ריקב היומס םוקמ 21      
רשק שיא(הכרא קפס ENO -סורוק תרדסמ      

                   70.00 )9996788-250 ןבור 'קנ   
      
תיסופיט םיעקש ץבקמ  תדוקנל תפסות     08.01.0080
2 תנקתהו הקפסא רובע למשחל םיטנדוטסל      
ט"קמ לודומ 1 בחורב BSU הנעטה יעקש      
קפס סורוק תרדס סיווג תרצות 9540193      
ףיעס )9996788-250 ןבור רשק שיא(הכרא      

                   70.00 דבלב ןימזמה גיצנ רושיאב לעפוי הז 'קנ   
      
מ"מ 52 רוניצ י"ע תרושקתל הנכה תדוקנ     08.01.0090
ריחמה תרושקתל םילבכ שגממ ,תרושקתל      
הליבכ("המד" יוסיכו לודומ 3 הספוק ללוכ      

                   10.00 )דרפנב דדמת 'קנ   
      
רובע תרושקתל הנכה תדוקנל תפסות     08.01.0100
:תללוכה תרושקת לבכ לש הלחשהו הקפסא      
זוכיר ןוראמ 6E TAC ךכוסמ תרושקת לבכ      
ריקב העוקש הספוקב םויס ,יתמוק תרושקת      
ךרוא TAC-7 ךוכיס JR-54 עקש הצק רזיבאו      

                   25.00 א"מ 05 דע הדוקנה 'קנ   
      
      

10.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     008 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוברל טוויחו תרנצ האלמ שא יוליג תדוקנ     08.01.0110
תותיס י"ע שדח רפוצ וא יאלגל רוביח      

                   35.00 שרדנו הדימב טיטב ץירחה יולימו תורקתב 'קנ   
      
לוקמרל וא הרקתב הזירכ לוקמרל תדוקנ     08.01.0120
0.1X2 ינקת לבכ :תללוכה  ריקב הידמיטלומ      
לוקמרמ וילאמ הבכ מ"מ 02 רוניצו  ר"ממ      
הזירכ לוקמרל דעו רתויב בורקה ליעפ הזירכ      
תוברל םישדח םילוקמר ינש ןיב וא שדח      

                   40.00 .שרדנו הדימב תוריקב תותיס 'קנ   
      
תקספהל םורח למשח תקספה ןצחל תדוקנ     08.01.0130
,ןיינב ישאר למשח חולב תיללכ למשח      
םע "הרימשה" תמגוד ינקת םוריח ןצחלב םויס      
קזוחמ םודא עובצ ץופינ ןושיטפ , תיכוכז יוסיכ      
יוסיכל םיריצ םע "הפלק"הספוקל      

                    1.00 םיאתמ טולישו,ןצחלה 'קנ   
      
תילעמל A36X3 תיזאפ תלת הנזה תדוקנ     08.01.0140
קספמב םויס מ"מ 05 רטוקב תרנצ השדח      
רוגס בצמב הליענ םע 56PI ןגומ םיאתמ טקפ      

                    1.00 )דרפנ דדמיי לבכ(דבלב 'קנ   
      

                   10.00 הצק רזיבאו טוויחו תרנצ הליגר ןופלט תדוקנ 'קנ  08.01.0150
      
הרואתל חולב דוקיפל תוחכונ יאלגל הנכה 'קנ     08.01.0160
ללוכ תונורדסמבו תותיכב םקוממ א"מו      
52 רוניצב YX2N5.1x3 לבכ תנקתהו תקפסא      
םלשומ יאלגה טוויחו וילאמ הבכ חולהמ מ"מ      

                   22.00 )דרפנב םלושי יאלגה( 'קנ   
      
תדמעב ןרקמל הטילשל הנכה תדוקנ     08.01.0170
52+"2X2 תרנצ :תללוכה ,הצרמ ןחלוש      
הכישמ יטוח תוברל הצרמ ןחלושל      

                    5.00 )החמוג י"ע ריקב רבעמ(הדמעל דע ןרקמהמ 'קנ   
      
הצרמ תדמעל הרישי A61 למשח תדוקנ     08.01.0180
חולמ YX2N5.1x3 לבכ :תללוכה      
וילאמ הבכ מ"מ 02 רוניצב יתמוק למשח      
י"ע קפוסי(הצרמ ןחלושב םיעקשל ורוביחו      
ןחלושל דע הפצרב תותיס תוברל ,)םירחא      

                    5.00 הצרמ 'קנ   
תודוקנ 10.80 כ"הס          
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27/05/2015
דף מס':     009 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
    =============================  
םע וקפוסי DEL יססובמ הרואתה יפוג לכ .1      
לארשי םינקת ילעב .תוחפל תוירחא םינש 4      
.)לבקתי אל 3 תוחפל 2 גורד אלמ ןקת י"תמ(      
ןקת יפל הדובע תועש 000,05 םייח ךרוא      
    08-ML 12-וMT. 97 ןקתML ןקתו  
יעבט ןבל רוא ןווג  .17426CEI יגולויבוטופ      
    K0004=TCC, ןקתב דל ת"גל רביירד BC וא  
    VUT CME תרבח תמגודכ LLEWNAEM וא  
    DUFIL םיפוגה יריחמ לכ .2 .רשואמ ע"ש וא  
ראותמה פ"ע תמלשומ הנקתהו הקפסא וללכי      
.טרפמב      
      
691 רטוקב הרקתב עוקש לוגע W51 דל ת"ג     08.02.0010
רוא תקופת םע ,ןבל ילפוא יוסיכ םע מ"מ      
    ML0001 51 םגד תמגודכ תוחפלH-6DT-SN  
ע"ש וא )8866944-450 ביני ימר(י'גרניא קפס      

                   30.00 רשואמ 'חי   
      
GD סקופ ןופוקא תרקתל ידועיי דל ת"ג     08.02.0020
ןקתומ )מ"ס 06X021 תודימב הרקת תוטלפ(      
ןוטב תרקתל קזוחמ הרקת ללחב הטלפה לעמ      
יושע ףוגה ןוולוגמ לזרב ספ י"ע תודוקנ יתשב      
תודימב רונתב ןבל עובצ ןוולוגמ חפמ      
    51X021 הרואת תכרעמ םע מ"ס DEL  
ןווגב w/ml[ 26[ תירוא תוליצנ W5.44 קפסהב      
    K0004 רביירד(חכ קפס תוברל( W53 םגד  
    42-53-VPL W.M ףוגה םגד י"ת רשואמ ףוגה  
קפוסמ "רזיימונוקא" :תרצות 42-211 רשואמ      
ידילא יסוי :רשק שיא(אוצי אובי הדוהי י"ע      
םוכיסל אל            70.00 054-5337225) 'חי   
      
הנקתהל מ"ס 5.95X5.95 תודימב דל ת"ג     08.02.0030
ןווג W04 קפסהב דלנאפ גוסמ הרקתב העוקש      
תרצותמ ML0023 רוא תקופת K0004 רוא      
ןוולוגמ חפמ םיילוש תוברל ע"ש וא יאדנוי      
תרקתל המאתהל הרואתה ףוג ידיצ ינשב      
םגד מ"ס GD 06X06 סקופ ןופוקא      
    04-3S6060S-LPS-TA/H תרצותמ רביירד  
    lleW naeM, רשק שיא("סיסקל םוקימס" קפס  

                  160.00 )4140333-250 לאכימ 'חי   
      
םימ ןגומ חיטה לע יולג ןקתומ W61 דל ת"ג     08.02.0040
    56PI קזוחמ ילדנו יטנא טנוברקילופ יוסיכ םע  
"דל ןומרח" תמגוד תמסוחמ תיכוכז וא םיגרבב      

                    2.00 ע"ש וא שעג לש 'חי   
      
      

20.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
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27/05/2015
דף מס':     010 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תורונ ססובמ  תואצמתה תרואתל םוריח ת"ג     08.02.0050
תלעב רוריק תועלצ םע םוינימולא תקיצימ  דל      
. תוקד 021 הראה ןמזו ןמול 041 לש הקופת      
הקידב תדיחי לטימ לקינ תנעטנ הללוס :ללוכ      
ילארשיה םינקתה ןוכמ רושיאו הארתאו תימצע      
w3 DEL  םגד ,22.2 קלח 02 ןקתל      

                   30.00 "טיילורטקלא" תרצותמ "רותפכ"  TS-036-LE 'חי   
      
תרונ ססובמ  תואצמתה תרואתל םוריח ת"ג     08.02.0060
םע םוינימולא תקיצימ חיטה לע ןקתומ דל      
ןמזו ןמול 071 לש הקופת תלעב רוריק תועלצ      
לקינ תנעטנ הללוס :ללוכ . תוקד 021 הראה      
רושיאו הארתאו תימצע הקידב תדיחי לטימ      
,22.2 קלח 02 ןקתל ילארשיה םינקתה ןוכמ      
חיטה לע ןקתומ w3 DEL 306-LE  םגד      

                    1.00 "טיילורטקלא" תרצותמ 'חי   
      
בתכ הבוג םע יתילכת וד האיצי טלש ת"ג     08.02.0070
6 םע שטולמ םוינמולאמ מ"ס 02 ילמינימ      
הרקתב תוחפל תוקד 09 הדובע ןמזל דל תורונ      
תמגודכ ץח ןומיסו "האיצי" טוליש ריקה לע וא      
תמגוד DEL-IXAM-ELIFORP תרדס      
DEL226LE םגד טיילורטקלא וא ןזורטקלא      
קלח 02 י.תל םימיאתמ םינקתה ןוכמ ירשואמ      
ידדצ וד וא ידדצ דח היהי טולישה 22.2      

                   17.00 .הנקתהה םוקימל םאתהב 'חי   
      
לע וא ריקה לע יולג ןקתומ W03 דל ת"ג      08.02.0080
ילדנו יטנא טנוברקילופ יוסיכ םע הרקתה      
אל(טיילורטקלא תרצות "N 057LE" ט"קמ      

                   12.00 )םוריח 'חי   
      
תואצמתה תרואתל םוריח יתילכת וד ת"ג      08.02.0090
תקיצימ חיטה לע ןקתומ דל תרונ 2 ססובמ      
לש הקופת תלעב רוריק תועלצ םע םוינימולא      
הללוס :ללוכ .תוקד 021 הראה ןמזו ןמול 023      
תימצע הקידב תדיחי לטימ לקינ תנעטנ      
ןקתל ילארשיה םינקתה ןוכמ רושיאו הארתאו      
תורונ 01 םע הלועפ תשר ןמזב ,22.2 קלח 02      
ט"קמ ןמול 0042 לעב W03 כ"הס דל      

                   10.00 "טיילורטקלא" תרצות "E 057-LE" 'חי   
הרואת יפוג 20.80 כ"הס          
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דף מס':     011 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
הקפסא ללוכ  םיכילומהו םילבכה ריחמ :הרעה      
םילבכ ישגמב החנה וא/ו תורוניצב  הלחשה      
תווצקה יתשב םלשומ רוביחו      
      
רק ןוולג ןוולוגמ )למשח(םילבכל תשר שגמ     08.03.0010
הקראה  ךילומ ללוכ מ"ס 8X02 תודימב      
קזוחמו ןקתומ ףושח  ר"ממ 01  תשוחנ      
שגמה רטמ 2  לכ םיידנק םיקדהמב הלעתל      
ןוטב  הרקתל תחתמ וא/ו ריקה לע ןקתוי      
םיקוזחו םילתמ ,תולוזנוק תועצמאב      
םיקחרמב דריל לש KFM תמגודכ םייתישעת      
תשרה שגמ ריחמ . תוחפל רטמ 5.1 לכ לש      
ל כו םילתמה ,תולוזנוקה ,םיקוזיחה תא ללוכ      

                  150.00 .התנקתהל םישורדה רזעה ירמוח רטמ   
      
רק ןוולג ןוולוגמ )תרושקת(םילבכל תשר שגמ     08.03.0020
וא/ו ריקה לע ןקתוי שגמה מ"ס 8X01 תודימב      
,תולוזנוק תועצמאב ןוטב  הרקתל תחתמ      
לש KFM תמגודכ םייתישעת םיקוזחו םילתמ      
ריחמ . תוחפל רטמ 5.1 לכ לש םיקחרמב דריל      
,תולוזנוקה ,םיקוזיחה תא ללוכ תשרה שגמ      

                  150.00 .התנקתהל םישורדה רזעה ירמוח לכו םילתמה רטמ   
      
םרק עבצב  וילאמ הבכ רמוחמ תיטסלפ הלעת     08.03.0030
תציחמ םע מ"מ 06X06 תודימב הסכמ םע      
תרצותמ טוהירב וא  ריקה לע הנקתהל הדרפה      
      OCOBI )הלעתה ריחמ )סקולארשי: קפס  
תויוז תויפעתסה תוירוקמ תויפוס ללוכ      
הלעתב םינקתומ םיימינפ םילבכ יקיזחמו      

                    5.00 םיקיזחמ ינש ןיב מ"ס001 לש קחרמב רטמ   
      
םרק עבצב  וילאמ הבכ רמוחמ תיטסלפ הלעת     08.03.0040
תציחמ םע מ"מ 06X021 תודימב הסכמ םע      
תרצותמ טוהירב וא  ריקה לע הנקתהל הדרפה      
      OCOBI )הלעתה ריחמ )סקולארשי: קפס  
תויוז תויפעתסה תוירוקמ תויפוס ללוכ      
הלעתב םינקתומ םיימינפ םילבכ יקיזחמו      

                    5.00 םיקיזחמ ינש ןיב מ"ס001 לש קחרמב רטמ   
      
רטוקב "ןורירמ" וא וילאמ הבכ "ףכירמ" רוניצ     08.03.0050

                   50.00 .ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 04 רטמ   
      
ןקתומ ,תותיכב הרואת דוקיפל תוחכונ יאלג     08.03.0060
sulP םגד ריקב וא הרקתב יולג וא עוקש      
    8/i063 C-DP תרצות XULYSE י"ע קפוסמ  

                   25.00 םלשומ טוויח ללוכ ןטשק תצובק 'חי   
      
      
      

30.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
012/...   3060-B :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

27/05/2015
דף מס':     012 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רטוקב "ןורירמ" וא וילאמ הבכ  "ףכירמ" רוניצ     08.03.0070

                   40.00 .ןולינמ הכישמ טוח ללוכ מ"מ 23 רטמ   
      
52 "ןורירמ" וא וילאמ הבכ  "ףכירמ"  רוניצ     08.03.0080

                  100.00 הדוקנ ריחמב לולכ וניאש מ"מ רטמ   
      
02"ןורירמ" וא וילאמ הבכ  "ףכירמ"  רוניצ     08.03.0090

                  120.00 הדוקנ ריחמב לולכ וניאש מ"מ רטמ   
      
וניאש ר"ממ EPLX(YX2N 5.1X3(   לבכ     08.03.0100
רוביח תווצק יתשב רבוחמו הדוקנ ריחמב לולכ      

                  100.00 םלשומ רטמ   
      
וניאש ר"ממ EPLX(YX2N 5.2X3(   לבכ     08.03.0110
רוביח תווצק יתשב רבוחמו הדוקנ ריחמב לולכ      

                  100.00 םלשומ רטמ   
      
וניאש ר"ממ EPLX(YX2N 5.2X5(   לבכ     08.03.0120
רוביח תווצק יתשב רבוחמו הדוקנ ריחמב לולכ      

                   40.00 םלשומ רטמ   
      
וניאש ר"ממ EPLX(YX2N 4X5(   לבכ     08.03.0130
רוביח תווצק יתשב רבוחמו הדוקנ ריחמב לולכ      

                   10.00 םלשומ רטמ   
      
וניאש ר"ממ EPLX(YX2N 6X5(   לבכ     08.03.0140
רוביח תווצק יתשב רבוחמו הדוקנ ריחמב לולכ      

                   10.00 םלשומ רטמ   
      
וניאש ר"ממ EPLX(YX2N 01X5(   לבכ     08.03.0150
רוביח תווצק יתשב רבוחמו הדוקנ ריחמב לולכ      

                   10.00 םלשומ רטמ   
      
וניאש ר"ממ EPLX(YX2N 61X5(   לבכ     08.03.0160
רוביח תווצק יתשב רבוחמו הדוקנ ריחמב לולכ      

                   50.00 םלשומ רטמ   
      

                   20.00 1 2/1" ןורירמ יולג חישק יטסלפ רוניצ רטמ  08.03.0170
      
וא ףושח/רוזש ר"ממ 01 תשוחנ ךילומ     08.03.0180

                   40.00 םלשומ רוביח תווצק יתשב רבוחמו דדובמ רטמ   
      
דדובמ וא ףושח/רוזש ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ     08.03.0190

                   20.00 םלשומ רוביח תווצק יתשב רבוחמו רטמ   
      
דדובמ וא ףושח/רוזש ר"ממ 52 תשוחנ ךילומ     08.03.0200

                   10.00 םלשומ רוביח תווצק יתשב רבוחמו רטמ   
      

30.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
013/...   3060-B :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

27/05/2015
דף מס':     013 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תיתכתמ תרנצל הקראה ךילומ רוביח     08.03.0210

                    1.00 3" דע תנוולוגמ הדבכ הקראה תלש תועצמאב 'חי   
      
רבעמל תרושקתו למשח ילבכל םיחתפ םוטיא     08.03.0220
רמוח תועצמאב םייתעש ךשמב ןשעו שא      
תואבכ יתורש י"ע רשואמ ירמוטסלא םוטיא      
וא םוצבא לש SF 0091 תמגודכ םילשורי      
לכ לש רבטצמ ללוכ חטש יפל  ריחמה .ע"ש      
יושעה חתפ ןיגב תפסות םלושת אל םיחתפה      

                    1.00 .תורוניצמ ר"מ   
      
יאלמשח" ןוישר גוס לעב יאלמשח תדובע תעש     08.03.0230
לש תשרופמ הארוה יפל קר עוצבל - "ךמסומ      

                   20.00 רתאב חקפמ/ןימזמ/סדנהמ ע"ש   
      
יאלמשח" ןוישר גוס לעב יאלמשח תדובע תעש     08.03.0240
לש תשרופמ הארוה יפל קר עוצבל - "ישאר      

                   20.00 רתאב חקפמ/ןימזמ/סדנהמ ע"ש   
      
תוחול טווח יעוצקמ יאלמשח לש הדובע תעש     08.03.0250
תודובעה תמישרב הניאש הדובע רובע      
הארוה יפל קר עוצבל -שארמ ומכוסש      

                   10.00 רתאב חקפמ/ןימזמ/סדנהמ לש תשרופמ ע"ש   
תילמשח היצלטסניא 30.80 כ"הס          

      
ת ו ק י ד ב ו  ם י ק ו ר פ  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
םימייקה תרושקתהו למשחה ןקתמ לכ קורפ     08.05.0010
)תומוק 5(ץופישל ןנכותמה רוזיאב הנבמה לכב      
,הרואת יפוג ,םילבכ יליבומ :קוריפ ללוכה      
םילבכ ,םיכילומ ,םירזיבא ,םיאלג ,םילוקמר      
םוקמל רתאהמ יוניפ תוברל .טלפמוק תרנצו      
הקידב עצבל ןלבקה תוירחאב ,ןימזמה הרויש      

                    1.00 'פמוק .קרפל שרדנ המ ןימזמה םע אדוולו חטשב  
      
םרוביחו םייק חולמ םיליעפ רואמ ילגעמ קותינ     08.05.0020
ללוכ שדחה וא םייקה למשח חולל םלשומה      
02 רטוקב תרנצב ר"ממ 5.1X3 לבכ תפסות      
הדימב ריקב וא תורקתב תותיס תוברל מ"מ      

                   30.00 שרדנו 'קנ   
      
ט"הע םינקתומה םיליעפ חוכ ילגעמ קוריפ     08.05.0030
םתעקשה רחאל םישדח חוכ ירזיבאל םרוביחו      
תושרדנה תופסותה לוכ ללוכ ריקב ט"הת      

                   30.00 םלשומ רובחיל 'קנ   
      
      

50.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
014/...   3060-B :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167-370:סקפ 203384620:לט ם-י 83 גינק רייפ לרנג
 

27/05/2015
דף מס':     014 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םרוביחו םיליעפ םייריק הזירכ ילוקמר קוריפ     08.05.0040
הרקתב םיעוקשה םישדח הזירכ ילוקמרל      
תרנצב ר"ממ 1X2 לבכ תפסות ללוכ תכמנומ      

                   30.00 מ"מ 02 רטוקב 'קנ   
      
יאלגל  ןרוביחו ליעפ ט"הע ןשע יאלג קוריפ     08.05.0050
1X2 לבכ תפסות ללוכ שדח עוקש ןשע      

                   30.00 מ"מ 02 רטוקב תרנצב ר"ממ 'קנ   
      
םייק הסינכ תמוקב ישאר למשח חול קוריפ     08.05.0060
,םימייק םילגעמ ןומיסו יוהיז :ללוכה השינב      
לע הסדה תללכמ יוניפו למשחה חול קוריפ      
אל תועשב הדובע ןובשחב תחקל ןלבקה      

                    1.00 'פמוק )טלפמוק ריחמ חוקיפה םע םואתב תויתרגש  
      
2 המוקב השינב םייק הנשמ למשח חול קוריפ     08.05.0070
חול קוריפ ,םימייק םילגעמ ןומיסו יוהיז :ללוכה      
ןלבקה לע הסדה תללכממ יוניפו למשחה      
תויתרגש אל תועשב הדובע ןובשחב תחקל      

                    1.00 'פמוק )טלפמוק ריחמ חוקיפה םע םואתב  
      
םייק 4 המוקב תרושקת רדח למשח חול קוריפ     08.05.0080
לש ינשה דצב ותנקתהו תולעמ 081 ותכיפהו      
ינפל םילבכהו םילגעמה ןומיס תוברל ריקה      
שדחמ טולישו טוויח ,םיווקה לכ יוהיז ,קוריפה      
לע ,שדחמ ותנקתהו שרדייש םילגעמה לכל      
אל תועשב הדובע ןובשחב תחקל ןלבקה      

                    1.00 'פמוק טלפמוק ריחמ ,חוקיפה םע םואתב תויתרגש  
      
תרנצ תנמטה ךרוצל םייק םיקולב ריקב תותיס     08.05.0090
םימיאתמה קמועבו בחורב תרושקת וא למשח      
יוהיז תוברל מ"מ 02 רוניצב תדדוב הדוקנל      
שדחמ םרוביחו םיקוריפ ינפל םילבכה ןומיסו      
טיטב תותיסה תריגסו ריקב הנמטה רחאל      

                   15.00 'פמוק הדובעה םויסב  
      
תרנצ תנמטה ךרוצל םייק םיקולב ריקב תותיס     08.05.0100
םימיאתמה קמועבו בחורב תרושקת וא למשח      
יוהיז תוברל מ"מ 02 רטוקב תורוניצ 4 דע      
שדחמ םרוביחו םיקוריפ ינפל םילבכה ןומיסו      
טיטב תותיסה תריגסו ריקב הנמטה רחאל      

                   12.00 'פמוק הדובעה םויסב  
      
      
      
      
      
      

50.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
015/...   3060-B :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
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27/05/2015
דף מס':     015 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרנצ תנמטה ךרוצל םייק םיקולב ריקב תותיס     08.05.0110
םימיאתמה קמועבו בחורב תרושקת וא למשח      
יוהיז תוברל מ"מ 02 רטוקב תורוניצ 8 דע      
שדחמ םרוביחו םיקוריפ ינפל םילבכה ןומיסו      
טיטב תותיסה תריגסו ריקב הנמטה רחאל      

                    8.00 'פמוק הדובעה םויסב  
      
תינכדע חול תינכות פ"ע המוקב םילגעמ ןומיס     08.05.0120
OMED תוקבדמ י"ע הצקה ירזיבא לכב      

                    1.00 'פמוק 2 המוקב  
      
למשח קדוב תקידב למשחה ןקתמ תרבעה     08.05.0130
תושרדנה תונכהה לכ עוצב ללוכ ךמסומ      
סדנהמל םולשתו קדובה תנמזה םואת תקידבל      
,הקידבה ןמז לכ ךשמב קדובה יוויל ,קדוב      
וא/ו הדובע תועשב הכורכש תינכט הרזע      
ללוכ .קדובל ךרוצה תדימב שרדתש רזע ירמוח      
למשחה חולב הקידבב ולגתיש םייוקילה ןוקית      
חוכו רואמ הנזה יווק תפלחה :הרעה( .קדבנש      
םילולכ םניא הקידבה ךלהמב ולגתיש םימוגפ      

                    1.00 'פמוק )ריחמב  
תוקידבו םיקורפ 50.80 כ"הס          

      
ם ו ר י ח  ת ז י ר כ ו  ש א  י ו ל י ג  60.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ י י ק  ת ו כ ר ע מ ל  ר ו ב י ח ו       
      
א"ג תזכרל רבוחי שא יוליגל הצק דויצ :הרעה      
.תמייק      
      

                   22.00 תנעוממ תכרעמל שא יאלג 'חי  08.06.0010
      

                    7.00 .תנעוממ תכרעמל שא תקעזא ןצחל 'חי  08.06.0020
      
הנקתהל ץנצנ םע ילוק רוא שא תקעזא רפוצ     08.06.0030

                    7.00 .תנעוממ תכרעמל תימינפ 'חי   
      

                   20.00 שא יוליגל ןומיס תרונמ 'חי  08.06.0040
      
תזכרל שא רפוצו םינצחל ,םיאלגה לכ רוביח     08.06.0050
תוינכת יוניש ללוכ .ןיינבב תמייק שא יוליג      

                    1.00 'פמוק תוינכדע תוינכת תנכהו תושרדנ  
      
עוקש ןקתומ W01 םוריח תזירכ לוקמר     08.06.0060

                   30.00 הרקתב 'חי   
      

                    6.00 יריק ט"הע ןקתומ W51 רפוש תזירכ לוקמר 'חי  08.06.0070
      

60.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
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מ"עב הינבו הסדנה יתורש  ר א ת מ
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27/05/2015
דף מס':     016 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הנקתהל ץנצנ םע ילוק רוא שא תקעזא רפוצ     08.06.0080

                    1.00 .תנעוממ תכרעמל תינוציח 'חי   
      
תוכרעמ לש הקספה/הלעפהל תבותכ תדיחי     08.06.0090
תוילעמ ,שא יפדמ ,ןשע יחתפ ,א.מ ןוגכ תונוש      

                    4.00 .'דכו תותלדב םיטנגמ םילוענמ 'חי   
      
תוחולב יטמוטוא יוביכ תלעפהל תבותכ תדיחי     08.06.0100
םיבשחמ ירדח ,רוטרנגו למשח ירדח ,למשח      

                    4.00 .םינופלט תויזכרמו 'חי   
      
ריק/הרקתב הנקתהל W01 V42 ץנצנ תרונמ     08.06.0110
הנווכה רובע הזירכה תכרעמל תרבוחמ      

                   10.00 םורח תזירכ ןמזב םירוויעל 'חי   
      
T.C.V הנתשמ יאנש סופיטמ המצוע תסו     08.06.0120

                    8.00 ע"ש וא "ריילדנואס סלטא" לש 53TA תמגודכ 'חי   
      
רודלט לש ASM-9226 )םידיג 4( ךכוסמ לבכ     08.06.0130

                   20.00 הזירכ תלעפה תדמע רובע רטמ   
      
הזירכ תכרעמל הזירכ ילוקמרה לכ רוביח     08.06.0140
תושרדנ תוינכת יוניש ללוכ .ןיינבב תמייק      

                    1.00 'פמוק תוינכדע תוינכת תנכהו  
תומייק תוכרעמל רוביחו םוריח תזירכו שא יוליג 60.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל ב  ם י י ו נ י ש  70.80 ק ר פ  ת ת       
ם י מ י י ק       
      
הנקתה ,הקפסא :םיללוכ הז קרפב דויצה ריחמ      
לכ םיללוכה םימייק תוחולב םלשומ טוויחו      
תוחולב הנקתהל םישרדנה דויצה תודובעה      
תומאותמ תועשב הדובע םיימייקו םיליעפ      
תויתרגש אל תועשבו שארמ      
      
םע A36X3 דע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.07.0010
קותינ רשוכ DMT תויטנגמו תוימרט תונגה      

                    5.00 ע"ש וא B001XSN םגד AK52 'חי   
      
עגמ םע  A36X3 א"ח קספמ יומד םרז קתנמ     08.07.0020
תמגוד )לולכ אל(הקספה לילסל שבי      

                    2.00 רדיינש תרצות AN36XSN 'חי   
      
רפמאלימ A04X4 ,03 דע תחפ רסממ     08.07.0030

                   10.00 A םגד 'חי   
      
      

70.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
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27/05/2015
דף מס':     017 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רפמאלימ A04X4 ,03 דע תחפ רסממ     08.07.0040

                    4.00 IS םגד 'חי   
      
רפמאלימ A04X2 ,03 דע תחפ רסממ     08.07.0050

                   10.00 IS םגד 'חי   
      
ןקתומ 2-0-1 םיבצמ A01 3 ררוב דוקפ קספמ     08.07.0060

                   10.00 חולה תיזח לע וא חולה ךותב 'חי   
      
C/B גוסמ A52 Ak01 דע יזאפ דח ז"אמ     08.07.0070

                   60.00 ע"ש וא קירטקלא רדיינש תרצות 'חי   
      
גוסמ A52X3 AK01 דע יזאפ תלת ז"אמ     08.07.0080

                    8.00 ע"ש וא קירטקלא רדיינש תרצות C/B 'חי   
      
גוסמ A04X3 AK  01 דע יזאפ תלת ז"אמ     08.07.0090

                    5.00 ע"ש וא קירטקלא רדיינש תרצות C/B 'חי   
      
יוויחל רזע עגמ םע A52X3- 1CA דע ןעגמ     08.07.0100

                   12.00 ע"ש וא קינכמלט תרצותמ 'חי   
      
תימוי תינכת םע דוקיפל ילטיגיד ןועש     08.07.0110
016RT םגד NEBEHT יוביג תללוס ,תיעובש      

                    5.00 תירבע בותיכו 'חי   
      
לש הלעפה לילס לעב ,דוקיפל רזע רסממ     08.07.0120
    CAV032 וא CAV42, ל םיעגמ- V032 ,A01,  
הלעפהו היצלומיסל רודיס ,סיסב ללוכ ,ףלשנ      
םיעגמה רפסמו בצמ ןויצל DEL ,תינדי      

                    4.00 .שרדנל םאתהב 'חי   
      
:ללוכה םייק למשח חולל שדחמ ןוגריאו רודיס     08.07.0130
םילבכ קוריפו חולה ךותב םילבכ רודיס      
עוציב ךורצל םית"מאמ תזזה ,םירתוימ      
לכ ןומיסו טוליש חולב םישדח םירזיבא תפסות      
םישדח הליסמ יקדהמ תפסותו חולב םיכילומה      

                    3.00 'פמוק שרדנה י"ע הקראהו ספא יספ תפסותו  
םימייק למשח תוחולב םייוניש 70.80 כ"הס          

      
ם י ש ד ח  ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
לייוכמ A052X3 יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.08.0010
רשוכ תויטנגמו תוימרט תונגה םע A002X3 ל      
B052XSN תמגוד תוחפל AK52 קותינ      

                    1.00 רדיינש תרצות 'חי   
      
      

80.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
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27/05/2015
דף מס':     018 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תונגה םע A001X3 יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.08.0020
תוחפל AK52 קותינ רשוכ תויטנגמו תוימרט      

                    1.00 רדיינש תרצות B001XSN תמגוד 'חי   
      
םע A36X3 דע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.08.0030
AK52 קותינ רשוכ תויטנגמו תוימרט תונגה      

                    8.00 רדיינש תרצות B001XSN תמגוד תוחפל 'חי   
      
רובע A052 דע קספמ /קתנמ ריחמל תפסות     08.08.0040
םיעגמ 4 םע )C.T(קוחרמ הקספה לילס      

                    2.00 קוחרמ הלעפהל םישבי 'חי   
      
עגמ םע  A36X3 א"ח קספמ יומד םרז קתנמ     08.08.0050
תמגוד )לולכ אל(הקספה לילסל שבי      

                    1.00 רדיינש תרצות AN36XSN 'חי   
      
גוסמ A04X3 AK01 יזאפ תלת ת"מאמ     08.08.0060

                    5.00 B/C 'חי   
      
גוסמ A23X3 AK01 דע יזאפ תלת ת"מאמ     08.08.0070

                   15.00 B/C 'חי   
      

                    1.00 C/B גוסמ A6X3 AK01 יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  08.08.0080
      
גוסמ A04X1 AK01 דע יזאפ דח ת"מאמ     08.08.0090

                  110.00 B/C 'חי   
      
שולשל DEL ןומיס תורונמ שולש לש טס     08.08.0100

                    2.00 תוזאפ 'חי   
      
יוויחל רזע עגמ םע A52X3- 3CA דע ןעגמ     08.08.0110

                    5.00 ע"ש וא קינכמלט תרצותמ 'חי   
      
יוויחל רזע עגמ םע A52X3- 1CA דע ןעגמ     08.08.0120

                    6.00 ע"ש וא קינכמלט תרצותמ 'חי   
      
רפמאילימ  A04X4,  03  תחפ קספמ     08.08.0130

                   10.00 TYPE -A 'חי   
      
רפמאילימ  A04X4,  03  תחפ קספמ     08.08.0140

                   10.00 TYPE -SI 'חי   
      
יוביג תללוסו הברזר םע ינכמ תבש  ןועש     08.08.0150

                    5.00 ןיילזירג תרצות 'חי   
      

                   10.00 םיבצמ A01, 3 דוקיפ ררוב קספמ  'חי  08.08.0160
      
      

80.80.1 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     019 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ינויח הדש רובע ינורטקלא הדידמ רישכמ     08.08.0170
הנשמ ללוכ )הרקב ימושי( PIV םגד רוטרנג      
תויטנגמ תוימרט תונגהו ,A5/002 ורובע םרז      

                    1.00 3X6A 'חי   
      
םירלודומ םיאתמ יונב ישאר למשח חול הנבמ     08.08.0180
םיישאר הריבצ יספ ללוכ  תותלד םע      
    A052X3, AK22, הקראהו ספאל םיקדהמ,  
.טלפמוק רוביחו הנקתה ,הלבוה ,טוליש ,טוויח      
םישורדה רזעה ירמחו תודובעה לכ תא ללוכו      

                    2.00 וטנ חול תיזח יפל ריחמ .חולה תמלשהל ר"מ   
      
יונב 2 המוק יתמוק הנשמ למשח חול הנבמ     08.08.0190
הריבצ יספ ללוכ  תותלד םע םירלודומ םיאתמ      
ספאל םיקדהמ ,A08X3, AK22 םיישאר      
רוביחו הנקתה ,הלבוה ,טוליש ,טוויח ,הקראהו      
רזעה ירמחו תודובעה לכ תא ללוכו .טלפמוק      
חול תיזח יפל ריחמ .חולה תמלשהל םישורדה      

                    1.00 וטנ ר"מ   
      
קותינל )הרקב גצמ( OSI גוסמ דוקיפ תדיחי      08.08.0200
םיעגמ 4 םע שא ןמזב א"מו ישאר קספמ      

                    1.00 דוקיפל  םישבי 'חי   
      
ישאר למשח חולל זגב שא יוביכ תכרעמ     08.08.0210
יוליג תכרעממ הפירש ןמזב תיטמטוא הלעפהל      
תרנצ GK3 ,002 - MF זג לכימ ללוכ ת שא      
למשחה חולב את לכל רוזיפ יריחנ  תשוחנ      
תמייק א.ג תזכרב יוביכל םלשומ רוביח ללוכ      
ונקתויש הבלצהב םירבוחמ שא יאלג ינשו      
ןומיס תורונמו למשחה חול לש ןוילעה קלחב      

                    1.00 'פמוק טלפמוק תלעפומו תטווחמ חולל ץוחמ  
םישדח למשח תוחול 80.80 כ"הס          
למשח תודובע 80 כ"הס          

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
ודדמי םיפוקשמהו םיפשחה :חיט תדידמ      
הדיחיה יריחמ .חיטה ריחמב עבורמ רטמב      
דרפנב ודדמיי אלו חיט תוניפ םיללוכ      
      
      
      
      
      

10.90.1 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     020 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וא ,ןוטב תוריק ,ןוטב תורקת לע םינפ חיט     09.01.0010
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש ,םיקולב      
ריחמ .טכילש תבכיש ללוכ םיירושימ םיחטשמ      
לדוג םע הניסח סלגרביפ תשר ללוכ הדיחיה      
שגפמב החותמ ,מ"ס 02 בחורב מ"מ 5/5 רוח      
.םיקולבמ הלאו ןוטבמ םיטנמלא ןיב יכנא      
תוניפ קוזיחל תועוצקמ קוזיח ללוכ ריחמה      
ללוכ ,אוהש הבוג לכב תנבלוגמ תשר ינתיוזב      

                   25.00 'וכו םיחתפ לש םיימינפ םיפשחב ר"מ   
      
,םיקולב וא ,ןוטב תוריק  לע םינפ חיט ינוקית     09.01.0020
יתש ,תוגרדמ רדחב תוריק יופיח קורפ רחאל      
םיחטשמ לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש      

                  103.00 טכילש תבכיש ללוכ םיירושימ ר"מ   
םינפ חיט 10.90 כ"הס          

      
ץ ו ח  ח י ט  20.90 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 3-2 יבועב םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     09.02.0010
שדח תילעמ ריפב גגה תוקעמו תוריק יבג לע      
חיטב הנותחת החירמ ללוכ ,םינוש םיהבגב      
תפסותב ,םי לוח 2 + טלמ 1 לש סחיב ןוטב      
תבכש ,רשואמ ע"ש וא "סקטלוזיא" םטוא ברע      
טנמצ סיסב לע הנוילע הבכשו תרשיימ חיט      
תנוולוגמ תשר ללוכ חיטה ןכ-ומכ .רופא      

                   16.00 X.P.D.M ר"מ   
ץוח חיט 20.90 כ"הס          
חיט תודובע 90 כ"הס          

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.01 ק ר פ  ת ת       
      
םיעיפומה םיתורשו תודובע לולכל ןלבקה לע      
הדיחיה יריחמב ךשמהב      
      
9722 י"תל םימיאתמ ףוצירה יגוס לכ      
      
תוינכות פ"ע ושעי יופיחהו ףוצירה תודובע      
חקפמה וא לכירדאה תוארוה פ"עו הסירפ      
      
      
      
      
      
      
      

00.01.1 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     021 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודובע לכ  :םיללוכ םיופיחהו ףוצירה יריחמ      
תיתשת ,יולימ רמוח ,רזעה ירמוחו תיתשת      
טלמו לוחמ החל הביצי תיתשת וילעמ ,השבי      
דבלב םי לוח םע טיט ,םיקבד ,5:1 לש סחיב      
.םייופיחהו ףוצירה רובע םיברע תפסותב      
,הקבדהב וא טיט י"ע יופיחהו ףוצירה תבכרה      
לע בוטר םושיו קבדב חיראה בג לכ תחירמ      
תיסקופא וא ,תילירקא הבור ,הדובע ,בוטר      
לופיט ,תוטשפתה ירפת ,)תוינכתב ראותמכ(      
יופיחו ףוציר .םייופיחבו םילופישב ללוכ רליסב      
פ"ע הרוצ לכב וא/ו הינב תרוצב ,ןוסכלאב      
וא לכירדאה תויחנה פ"ע וא/ו הסירפה תוינכות      
ךותיח ,םיכותיח ,לגועמ וקב דוביע ,חקפמה      
גנוריגב םילנפ      
      
ןיב בוליש ,טושיק יחירא :םיללוכ הדיחה יריחמ      
םינוש םיגוסו םיעבצ      
      
הנגה ריינ תסירפ :םיללוכ  ףוצירה יריחמ      
3.0 ירעזימ יבועב ןליטילופ תועירי וא ,יטסלפ      
ריינה( .םיפוצירה ג"ע םיחיטשה רובע מ"מ      
יוסיכו רשואמ ע"ש וא )"ירודכ" י"ע קוושמ      
י"ע ינשל דחא םתקבדהו סבג תוטלפב ףוצירה      
תיפוסה הריסמל דע ,הקבדה יטרס      
      
,תותלד ינתפמ :םיללוכ ףוצירה יריחמ      
04/4 תודימב םוינימולא וא ,זילפמ םינתיוזמ      
םינוש ףוציר יחטש ןיבו םיסלפמ ןיב מ"מ      
      
דמוע רשא קפס לכ רוחבל יאשר ןימזמה      
םינייוצמה סיסבה יריחמב      

תורעה 00.01 כ"הס          
      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
6-5 יבועב קד ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0010
מ"ס 001/001 תודימב תונורדסמב מ"מ      
גוסמ ,)%04-02 רועישב( מ"ס 001/02-ו      
    acimareC ainapsrG malrevoC ןאובי  
ריחמ( R-01 הקלחה תודגנתה תגרד ,"ינולא"      

                  331.00 )ר"מ/ח"ש 001 דוסי ר"מ   
      
לכירדאה תריחבל גוסמ חפמ םילופיש     10.01.0020
01 דע הבוגב תוגרדמ רדח אלל ,תונורדסמב      

                  203.00 מ"ס רטמ   
      
      

10.01.1 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     022 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רדחב לכירדאה תריחבל גוסמ חפמ םילופיש     10.01.0030

                   15.00 מ"ס 01 דע הבוגב תוגרדמ רטמ   
      
6-5 יבועב קד ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0040
9 רדחו ,2 המוקב 6,5,4,3 םירדחב מ"מ      
001/02-ו מ"ס 001/001 תודימב 4 המוקב      
acimareC גוסמ ,)%02 רועישב( מ"ס      
    ainapsrG malrevoC תגרד "ינולא" ןאובי  
001 דוסי ריחמ( R-01 הקלחה תודגנתה      

                  350.00 )ר"מ/ח"ש ר"מ   
      
לכירדאה תריחבל גוסמ חפמ םילופיש     10.01.0050
4 המוקב 9 רדחו ,2 המוקב 6,5,4,3 םירדחב      

                  158.00 מ"ס 01 דע הבוגב רטמ   
      
6-5 יבועב קד ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0060
מ"ס 001/001 תודימב תוגרדמ רדחב מ"מ      
גוסמ ,)%02 רועישב( מ"ס 001/02-ו      
    acimareC ainapsrG malrevoC ןאובי  
ריחמ( R-01 הקלחה תודגנתה תגרד ,"ינולא"      

                  101.00 )ר"מ/ח"ש 001 דוסי ר"מ   
      
תרצות "תוישושימ" תמגודכ ,ם"בלפ תורמסמ     10.01.0070
םיחטשב תוצוענ ,רשואמ ע"וש וא "שיגנ דעי"      
תוגרדמה ירדחב ,םינוש םירבעמה ,םיפצורמ      
לכב תוגרדמה ירחאו ינפל ,ןינבל הסינכבו      
לכ תוברל לכירדא תינכת פ"ע תוגרדמה ךלהמ      
פ"ע תורמסמה ןוגיעל תורושקה תודובעה      

                    8.00 ןרציה תויחנה ר"מ   
ףוציר תודובע 10.01 כ"הס          

      
ש י ש  י ח ט ש מ ו  י ו פ י ח  20.01 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 2 יבועב רסיק ןבא תוחולב תוריק יופיח     10.02.0010
,לכירדאה תריחבל ןווגבו גוסמ ,הקבדהב      
4 טרפ האר .תוסירפ יפל ינוסכלא ךותיח      
םוכיסל אל           103.00 32 תינכתו 52 תינכתב ר"מ   
      
3 יבועב רסיק ןבא תוחולב 2-לא ןולחל ןדא     10.02.0020
בחורב ,לכירדאה תריחבל ןווגבו גוסמ מ"ס      

                    8.00 מ"ס 52-כ רטמ   
      
הדלפ תייצקורטסנוק ג"ע תילעמ ריפ יופיח     10.02.0030
האר .מ"ס 2 יבועב CRG תוחוללב תמייק      

                  111.00 42 'סמ תינכתב תוחולב הסירפ ר"מ   
      
      

20.01.1 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     023 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הסינכ תותלד + תילעמ ריפ תיזח יופיח     10.02.0040
תללוכה ,סקלפירט ןוחטיב תיכוכזב תילעמל      
תריחבל ןווגו אמגוד יפל לוח תזתה/ספדה      

                   63.00 42 'סמ תינכת האר .לכירדאה ר"מ   
      
6-5 יבועב ןלצרופ טינרג יחיראב תוריק יופיח     10.02.0050
,לכירדאה תריחבל ןווגבו גוסמ ,הקבדהב מ"מ      
4 טרפ האר .תוסירפ יפל ינוסכלא ךותיח      

                  103.00 32 תינכתו 52 תינכתב ר"מ   
שיש יחטשמו יופיח 20.01 כ"הס          

      
ן ב א ו  ש י ש  ת ו ג ר ד מ  30.01 ק ר פ  ת ת       
      
ןלצרופ טינרג יחיראב  תומייק תוגרדמ יופיח     10.03.0010
acimareC גוסמ מ"מ 6-5 יבועב קד      
    ainapsrG malrevoC תגרד ,"ינולא" ןאובי  
ךתחב חלשו םור ,R-01 הקלחה תודגנתה      
"ת'ג" ןבאמ .מ"ס 6 םורה יבוע .מ"ס 61/92      
תמדקב U הדרפה ליפוא]פ ללוכ ריחמה הרופא      
םלשומ לכה .לכירדאה תריחבל גוסמ ,ךרדמה      

                  205.00 52 תינכתב 30 'סמ טרפ יפל רטמ   
ןבאו שיש תוגרדמ 30.01 כ"הס          

      
C.V.P. ת ו ע י ר י  40.01 ק ר פ  ת ת       
      
2 ללוכו דע יבועב תסלפתמ תיטנמצ הדמ עצמ     10.04.0010
apM 02 ילמינימ קזוח ,תופצר ג"ע ,מ"ס      
,ךרוצה תדימב תוטילב תותיס רתיה ןיב ללוכה      
ללוכ ,הפצרב םיהבגה תאושהל לוחב יולימ      
ינפל תופצרה לש ידוסי יוקינו עופישב עוציב      
םוכיסל אל           780.00 םוקמב חקפמה תויחנה פ"ע לכה .עוציב ר"מ   
      
"obrof" תרצות תודבעמב C.V.P. תועירי     10.04.0020
וא ,"טסלפ ןגועה" תרצותמ מ"מ 2 יבועב      
.תילמיסקמ הקיחש 01R הקלחה םדקמ ,ע"וש      
םוכיסל אל           780.00 )ח"ש 57 דוסי ריחמ( לכירדאה תריחבל םגד ר"מ   
      
תועיריה גוסל םימאות תודבעמב םילופיש     10.04.0030
םוכיסל אל           375.00 מ"ס 01 דע הבוגב ל"נה רטמ   

C.V.P. תועירי 40.01 כ"הס          
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

024/...   3060-B :קובץ 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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27/05/2015
דף מס':     024 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 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       
      
ם י נ פ  ע ב צ  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
תלבק דעו תוחפל תובכש שלשב העיבצה לכ      
תריחב יפל םינווגה ,דיחא ןווגו אלמ יוסיכ      
"טלרינ" וא ,"סקימרובמט" גולטק יפל לכירדאה      
P סיסב ללוכ      
      
חיט לע ע"וש וא )יטטניס דיס( דיסילופב דויס     11.01.0010
חיט ינוקית ללוכ ,ןוטב תרקת וא ,םינפ      

                  240.00 םישרדנה תומוקמב ר"מ   
      
םיחייוטמ תוריק לע 0002 לירקרפוסב העיבצ     11.01.0020
,לכירדאה תריחבל ןווגב "סקימרובמט" גוסמ      
תובכש יתשו יולימ עבצ תבכש תוברל      
חיט ינוקית ללוכ ,ע"וש וא ,0002 לירקרפוס      

                1,483.00 םישרדנה תומוקמב ר"מ   
      
סבג תורקת לע 0002 לירקרפוסב העיבצ     11.01.0030
,לכירדאה תריחבל ןווגב "סקימרובמט" גוסמ      
תובכש יתשו יולימ עבצ תבכש תוברל      

                  412.00 ע"וש וא ,0002 לירקרפוס ר"מ   
      
תוברל ,ץוח חיט לע .ד.מ לירקרפוסב העיבצ     11.01.0040
,.ד.מ לירקרפוס תובכש יתשו יולימ עבצ תבכש      
תבכש ללוכ ,לכירדאה תריחבל ןווגב ע"וש וא      
%03 ללודמ )000-737 ט"קמ( "רשוק דוסי"      
תרצותמ ,תוחפל עבצ תובכש 2 ,ןיטנפרט      

                   16.00 ע"וש וא ,"רובמט" ר"מ   
םינפ עבצ 10.11 כ"הס          
העיבצ תודובע 11 כ"הס          

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.21 ק ר פ  ת ת       
      
תומישר יפ לע םימלשומ םיטרפה לכ      
םוינימולאה      
      
ןלהל טוריפה לוכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמ      
ןלהל טרופמה טוריפה לכ תא לולכל ןלבקה לעו      
הדיחיה יריחמב      
      
ןוולוגמ חפמ רוויע ףוקשמ :ללוכ תונולחה ריחמ      
.םיטינ אלל רוויעה ףוקשמה רוביח .מ"מ 0.2      
.ץבא רישע עבצב ועבציי םיכותירו םירוביח      
      
יטרפ לכ תא ןכו ,M.D.P.E. תועיריב םוטיא      
רתויב םירימחמה םוטיאה      

00.21.1 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     025 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הרדסמו "לילק" תרצותמ םוינימולא ליפורפ      
לכירדאה תומישרב ןייוצמה יפל      
      
הדיחיה ריחמב לולכ םיפילגה ריחמ      
      
לכירדאה תריחב פ"ע LAR ןווגב רונתב העיבצ      
      
לכירדאה תריחב יפל תוידי      
      
טרופמכו לכירדאה תומישר פ"ע םלשומ לכה      
הז קרפ-תתל המדקהב      
      
המישר יפל לוזריפ      
      
תומישר פ"ע םלשומ לכה :םייתסמ טפשמ לכ      
הז קרפ-תתל המדקהב טרופמכו לכירדאה      

תורעה 00.21 כ"הס          
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
יירד החיתפל ןולח תללוכה 0055 לילק תכרעמ     12.01.0010
1-לא סופיט םיעובק תונולח בולישב פיק      

                   58.00 מ"ס 071/521 תודימב 'חי   
      
םע החיתפל ןולח תללוכה 0055 לילק תכרעמ     12.01.0020
סופיט םיעובק תונולח בולישב הליענ תייצפוא      

                    4.00 מ"ס 061/002 תודימב 2-לא 'חי   
      
לכירדאה תריחב יפל הרדסמ לילק תרעמ     12.01.0030
תודש + הליגר החיתפ םע הסינכ תלדל      

                    1.00 מ"ס 012/492 תודימב 3-לא סופיט םיעובק 'חי   
      
תודימב 4-לא סופיט חותפ תועדומ חול     12.01.0040

                    4.00 מ"ס 001/021 'חי   
      
תודימב 4-לא סופיט חותפ תועדומ חול     12.01.0050

                    5.00 מ"ס 001/001 'חי   
      
תודימב 4-לא סופיט חותפ תועדומ חול     12.01.0060

                    1.00 מ"ס 001/003 'חי   
      
תודימב 5-לא סופיט רוגס תועדומ חול     12.01.0070

                    5.00 מ"ס 001/021 'חי   
      
יפל רוציי םוינימולא תרגסמ יטנגמ קיחמ חול     12.01.0080

                    5.00 מ"ס 021/005 תודימב 6-לא סופיט הדימ 'חי   
      

10.21.1 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     026 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
7-לא סופיט עובק ןולח ,0055 לילק תכרעמ     12.01.0090

                    1.00 מ"ס 311/35 תודימב 'חי   
      
... יבועב םוינימולא חפב תמייק הרוק יופיח     12.01.0100
יפל לכירדאה תריחבל ןווגב רונתב עובצ מ"מ      

                   51.00 52 תינכתב 20 טרפ ר"מ   
םוינימולא תודובע 10.21 כ"הס          
םוינימולא תודובע 21 כ"הס          

      
ת י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.71 ק ר פ  ת ת       
      
032/081-כ ךתחב תילעמה ריפב םוגיפ תמקה     17.01.0010
רחאל קרו ךא וקורפ ,תונחת 6 רובע מ"ס      
תוולינה תודובעה לכ ןכו ,חקפמה רושיא תלבק      
דע הבכרה ןמזב ,תילעמה תבכרה םרט      
.קפסה תויחנה פ"ע תאז לכו ,התריסמל      
.גוס לכמ תופסות ןתמ אלל טלפמוק םולשתה      

                    1.00 'פמוק דחוימה ינכטה טרפמב רואת פ"ע םלשומ לכה  
      
ןלבקל עויס ןתמ רובע ישאר ןלבק חוור     17.01.0020
רחאל ןכדועי ריחמה .%4 רועישב תוילעמה      

                    1.00 'פמוק עבקנש ריחמל םאתהב תוילעמה ןלבק תריחב  
הנכה תודובע 10.71 כ"הס          
תילעמ 71 כ"הס          

      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  91 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.91 ק ר פ  ת ת       
      
םיטמלאה לקשמ יפל ודדמי הז קרפ תת יפיעס      
לכ תא םג לולכי ףיעסה ךא דבלב םיירקיעה      
,םיכותיר ,םיגרב ,תוחשקה ,רוביחה יטמלא      
.'וכו רוביחו קוזיח תוטלפ ,סיסב תוטלפ      
םישורדה םיטרפלו הדלפה גוסל םימאתומה      
.רוביחל      
      
יתשב דוסי עבצ ללוכ שרח תורגסמ ריחמ      
תובכש      
      
      
      
      
      
      
      

00.91.1 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     027 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
י"ע קרו ךא ועצובי היצקורטסנוקה תודובע      
הדובע לש עוצבו ןונכתל העודיו תרכומ הרבח      
תלוכי ,הדובעב םדוק ןויסינ תלעב ,הז גוסמ      
ןעמל .תודועתו םיחכומ עוצב תלוכיו ןונכת      
תודובעב דובעל ושרוי אל קפס רסה      
אלל םיטושפ םיכתר וא/ו םילעופ היצקורטסנוק      
תא חקפמל גיצי ןלבקה .תודועת אללו ןויסינ      
הנבמ תא םיקהל ודי לע הרחבנש הרבחה      
לכ לוספל יאשר היהי חקפמה ,היצקורטסנוקה      
ליעל תוטרופמה תושירדב דומעת אלש הרבח      
.טרפמבו      
      
תויתוזח תוקידב וכרעי הנבמב םיכותירה לכב      
1.6.9.11 ףיעס 5221 ילארשיה ןקתה פ"ע      
תינוס - הרטלוא תקידב וא/ו ןגטנר תקידבו      
ועצובי ךותירה תוקידב לכ 2.6.9.11 ףיעס פ"ע      
ןלבקה ןובשח לעו תכמסומ הדבעמ י"ע      

תורעה 00.91 כ"הס          
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
תבכרומה םינוש תומוקמב הדלפ היצקורטסנוק     19.01.0010
םיסיסב ללוכ םינוש םיכתחב הדלפ יליפורפמ      
,תוינכתב טרופמכ לכה 'וכו םיחפ ,םינגועמ      
תוינכת יפלו לכירדאהו סדנהמה תוארוה יפלו      
לש םח ץבאב ןוולג תללוכ הדובעה .הדובעה      
יבוע תוברל 819 י"תל םיאתמ הדלפה יקלח לכ      
,לוח יוקינ תוברל ,ןקתב 1 הלבט יפל יופיצ      
,ןוגע יחפ , רשק יחפ ,םינתיווז ,םיכותיר      
לקשמ הדידמה .דוסי עבצ + המודכו ,םיגרב      

                    1.00 ןוט ןוט   
שרח תורגסמ 10.91 כ"הס          

      
ש א ו  ה י ז ו ר ו ק  ד ג נ  ה נ ג ה  20.91 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ  ת י צ ק ו ר ט ס נ ו ק  ל ע       
      
יפל עבצב ל"נה הדלפ תיצקורטסנוק תעיבצ     19.02.0010

                    1.00 .לוח יוקינ ללוכ טרפמב רואתה ןוט   
      
תיצקורטסנוק תעיבצ רובע ריחמ תפסות     19.02.0020
08 יבועב רטסאילופ יסקופא רונתב עבצב      

                    1.00 לוקופא תרבח לש ןורקימ ןוט   
      
      
      
      
      

20.91.1 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     028 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םינוולוגמ הדלפ יטנמלאל הנגה לופיט     19.02.0030
םינמש יוקינ תועצמאב העיבצ ינפל םהיגוסל      
NZ ליסינוא גוסמ יסקופא דוסי עבצ ,ללדמב      
תרבח לש )'זב עבצ( "לגופא" וא )םוח עבצ(      

                    1.00 .רשואמ ע"וש וא רובמט ןוט   
      
ךשמל שא ינפב הנגהל הדלפ יטנמלא תעיבצ     19.02.0040
גוסמ עבצ תועצמאב תוחפל תוקד 021      
    "PS-HCET-ORYP-NOPOC" י"ע קוושמ  
הבכשב העיבצ ללוכ ףיעסה .רובמט תרבח      
תוקד 021 ךשמל הנגהל םיאתתש יבועב      
עצובת וז הדובע .ןרציה תויחנה פ"ע תוחפל      
יוביכ תויחנהו תוחיטב ץעוי ח"ודל םאתהב      
ץעוי ח"וד קודבל שי זרכמל האיצי םרט .שא      
םוכיסל אל             1.00 הדלפה לקשמ יפל ןוט-ב לקשמה .תוחיטבה ןוט   
      
הדלפה תיצקורטסנוק לע שא דגנכ הנגה     19.02.0050
תכרעמב הדלפה תעיבצ י"ע תוקד 021 ךשמל      

                    1.00 .מ"ס 3 הבכשה יבוע .ע"וש וא ERIF LLUN ןוט   
הדלפ תיצקורטסנוק לע שאו היזורוק דגנ הנגה 20.91 כ"הס          
שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס          

      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ת ו ב ת ו ת  ת ו ר ק ת  20.22 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ט ס ו ק א ו       
      
סבג תורקתל תוטלפ ןימזהל ןלבקה תוירחאב      
)תוזאפ 4( הטלפה ידיצ לכמ "תוזאפ" םע      
      
םינטק םיחטשב עוציב םיללוכ תורקתה יריחמ      
תורקתה גוסב הנחבא אלל ,םירצו      
      
תודימב ,תונורדסמב סבג תוחולמ תורקת     22.02.0010
תועוצרבו םינטק םיעטקב ,מ"ס 021/042      
,הילת תכרעמ רתיה ןיב ללוכ ריחמה .תורצ      
תוכרעמל תומאתה ,עבצל הנכה ,םירפת יוחיא      
תורוצו תודימב םיחתפ תנכה .א.מ/למשח      
ינכט טרפמ יפל תומלשב לכה .'דכו תונוש      
בל תמושתל .חקפמה י"ע םירשואמ םיטרפו      
םידדמנ תורקתב םיקפואה םיקלחה לכ :ןלבקה      
הניפ דוביע ללוכ ריחמה ןכ-ומכ .הז ףיעס יפל      
יפל םלשומ לכה .)חפ/קיטסלפ תניפ תועצמאב      

                  257.00 לכירדאה יטרפ ר"מ   
      
      
      

20.22.1 קרפ תתב הרבעהל        
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27/05/2015
דף מס':     029 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודימב ,דומיל ירדחב סבג תוחולמ תורקת     22.02.0020
תועוצרבו םינטק םיעטקב ,מ"ס 021/042      
,הילת תכרעמ רתיה ןיב ללוכ ריחמה .תורצ      
תוכרעמל תומאתה ,עבצל הנכה ,םירפת יוחיא      
תורוצו תודימב םיחתפ תנכה .א.מ/למשח      
ינכט טרפמ יפל תומלשב לכה .'דכו תונוש      
בל תמושתל .חקפמה י"ע םירשואמ םיטרפו      
םידדמנ תורקתב םיקפואה םיקלחה לכ :ןלבקה      
הניפ דוביע ללוכ ריחמה ןכ-ומכ .הז ףיעס יפל      
יפל םלשומ לכה .)חפ/קיטסלפ תניפ תועצמאב      

                  155.00 לכירדאה יטרפ ר"מ   
      
םגדמ תונורדסמב תילרנימ תיטסוקא הרקת     22.02.0030
    "GD sucoF" תרצות "nohpocE" תודימב  
tsuD ןווג רמגב ,מ"ס 021/06-ו מ"ס 06/06      
    cinacloV Y-2002S scN, העילב םדקמ םע  
,רתסנ יצח ,CRN = 8.0 - 9.0 לש תיטסוקא      
מ"מ 51 בחורב T יליפורפמ הילת תכרעמ ללוכ      
תכרעמ י"ע םיפקיה רמג ,LAR 5009 רמגב      
תוכרעמל תונכה ללוכ ,רבוחמ Z + L יליפורפ      
,תינכת פ"ע הרואת בוליש ,םיחתפ תחיתפו      
י"ע םירשואמ םיטרפ יפל תומלשב לכה      
021/06 ,מ"ס 06/06 םיחיראה ידמימ .חקפמה      

                   62.00 61 'סמ תינכת האר .מ"ס ר"מ   
      
םגדמ דומיל ירדחב תילרנימ תיטסוקא הרקת     22.02.0040
    "GD sucoF" תרצות "nohpocE" תודימב  
tsuD cinacloV ןווג רמגב ,מ"ס 06/06      
    Y-2002S scN, תיטסוקא העילב םדקמ םע  
ללוכ ,רתסנ יצח ,CRN = 8.0 - 9.0 לש      
מ"מ 51 בחורב T יליפורפמ הילת תכרעמ      
תכרעמ י"ע םיפקיה רמג ,LAR 5009 רמגב      
תוכרעמל תונכה ללוכ ,רבוחמ Z + L יליפורפ      
,תינכת פ"ע הרואת בוליש ,םיחתפ תחיתפו      
י"ע םירשואמ םיטרפ יפל תומלשב לכה      
021/06 ,מ"ס 06/06 םיחיראה ידמימ .חקפמה      

                  195.00 61 'סמ תינכת האר .רחא וא ,מ"ס ר"מ   
      
ע"ש וא ,"TRA NEPO" םגד השיג יחתפ     22.02.0050
סבג חולב הפוצמ חתפה .מ"ס 04/04 תודימב      
ןלבקה לע .תוריקה וא ,הרקתה חולל םאות      

                    5.00 'פמוק לכירדאה רושיאל אמגוד גיצהל  
      
ע"ש וא ,"TRA NEPO" םגד השיג יחתפ     22.02.0060
סבג חולב הפוצמ חתפה .מ"ס 06/06 תודימב      
ןלבקה לע .תוריקה וא ,הרקתה חולל םאות      

                    5.00 'פמוק לכירדאה רושיאל אמגוד גיצהל  
      

20.22.1 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     030 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ע"ש וא ,"TRA NEPO" םגד השיג יחתפ     22.02.0070
סבג חולב הפוצמ חתפה .מ"ס 08/08 תודימב      
ןלבקה לע .תוריקה וא ,הרקתה חולל םאות      

                    5.00 'פמוק לכירדאה רושיאל אמגוד גיצהל  
תויטסוקאו תובתות תורקת 20.22 כ"הס          

      
ם י ז י נ ר ק ו  ס ב ג  י ר נ י ס  30.22 ק ר פ  ת ת       
      
וא בחור לכב םייכנא וא/ו םייקפוא סבג ירניס     22.03.0010
ךשמה .שרדייש דצ לכב סבג יופיצ םע ,הבוג      
הרקתכ וא ,סבג תרקתכ דדמיי יקפואה בחורה      

                   50.00 הסירפב ר"מב הדידמה .תיטסוקא ר"מ   
םיזינרקו סבג ירניס 30.22 כ"הס          
םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס          

      
ק ו ר פ ו  ה ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע  42 ק ר פ       
      
ת ו מ ד ק ו מ  00.42 ק ר פ  ת ת       
      
הרהבהל ודעונ 10 קרפ-תתב ןלהל םיפיעסה      
לכ תא םיללוכ םינושה הדיחיה יריחמ יכ      
אלו ףיסוהל אב רואתה .הז קרפ-תתב רמאנה      
דחוימה ינכטה טרפמב רמאנה לכמ עורגל      
      
הלח ,הסירההו קורפה תודובע תלחתה םרט      
,םייקה ףוצירה לע ןגהל ןלבקה לע הבוחה      
4-3 יבועב םיטקידב ,קורפל דעונ אל רשא      
תועיריב תומייקה תוגרדמה לע ןגהל ןכו ,מ"מ      
הלולכ וז הדובע .ץע תוחולבו ןליתאילופ      
הרובע םלושי אלו םינושה הדיחיה יריחמב      
דרפנב      
      
םוקמל תלוספה קוליס םיללוכ קוריפה תודובע      
שרדייש קחרמ לכל ,תויושרה י"ע ךכל רשואמה      
      
יוניפ תוללוכ הסירההו קורפה תודובע      
תולוכמל השיג יכרד תנכה תוברל תולוכמב      
      
םג הנווכה ,ףוציר קורפ ןייוצמ וב םוקמ לכב      
קורפ ןכו ,ןוטבה ינפ יוליגל דע לוחה קוליסל      
קורפ רחאל טיטב םיעקש תריגסו םילופישה      
ורצווייו הדימב םילופישה      
      
      
      
      
      

00.42.1 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     031 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןוטב תוריקב הצירפ ןייוצמ וב םוקמ לכב      
חתפה דוביעו ןויז ךותיחל הנווכה ,םיימינפ      
תנכהל דע חיטו ןוטב י"ע הצירפה רחאל      
עבצל םוקמה      
      
ןבא תוריקב הצירפ ןייוצמ וב םוקמ לכב      
תוריקב תונולח תריגס יקורפ וא ,םיינוציח      
חתפה דוביעו ןויז ךותיחל הנווכה ,םיינוציח      
תמלשהו ןבא ,חיט ,ןוטב י"ע הצירפה רחאל      
עבצל םוקמה תנכהל דע ,דודיב תוריק      
      
אוהש ףיעסב םיעיפומש הדיחיה ריחמ לכ      
ןלבקה תוירחאב ,תודימ ינויצ םע "טלפמוק"      
ריחמהו ותעצה ןתמ םרט תודימה תא תמאל      
םלשומ לכה .איהש הביס לכמ הנתשי אל      
םיפיעסה ירואתב יהשלכ הטמשה תוברל      
      
רויס ךורעל ןלבקה תוירחאב יכ תאזב שגדומ      
םיקורפה תדובע עוציב תא ךירעהלו הנבמב      
תנבה-יא .ותעצה ןתמ םרט תוסירההו      
ןלבקה תא הכזת אל ,תואיצמהו תוינכותה      
אוהש גוס לכמ תופסות ןתמב      
      
םיקוזיחהו םיקוריפה יכילה לע דיפקהל שי      
םיטרפמה ,סדנהמה תוארוה יפ"ע םיינמזה      
תוינכתהו      
      
חקפמה תעדל ,םייוארה םיקרופמה םיטנמלאה      
ידכ ,תיברימ תוריהזב וקרופי ,רזוח שומישל      
ןלבקה י"ע ורבעויו םתומלשב העיגפ עונמל      
ןימזמה תושרבש ןסחמל      
      
דויצ יוניפ םיללוכ קורפה תודובע יריחמ לכ      
ןימזמה ןסחמל שימש      
      
היצלטסניא תכרעמ קורפ ןייוצמ וב םוקמ לכב      
קותינל הנווכה ,םיירטינסה םילכה תוברל      
בויבו םימ תרנצ קוריפ ,םיזקנמו םימ יווקמ      
םיעוקשה רוניצה רטוק יפל םיקקפ תסנכהו      
.ךרוצה יפל םיחתפה תמיתס ,ריקה רושיממ      
      
,למשח תכרעמ קורפ ןייוצמ וב םוקמ לכב      
קורפ למשח תרבח י"ע למשחה קותינל הנווכה      
,תואספוק ,םיעקש ,רואמ תודוקנ ,תרנצ      
םלשומ רמגל דע ב"ויכו הרואת-יפוג      
      
      
      

00.42.1 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     032 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םיבולש םיינמזה םיקוזיחהו םיקוריפה תודובע      
הינבה תודובעב םיבולש ןכ-ומכו הזב הז      
השדחה      

תומדקומ 00.42 כ"הס          
      
ת ס י ר ה ו  ם י ח ת פ  ת צ י ר פ  10.42 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב  י ט נ מ ל א       
      
מ"ס 06-כ יבועב םייק ץוח ריקב חתפ תצירפ     24.01.0010
ריחמה .מ"ס 002/001 -כ תודימב תלד רובע      
חיט ,ןוטב י"ע חתפה דוביעו לזרב ךותיח ללוכ      

                    1.00 'פמוק ןבאו  
      
מ"ס 02-כ יבועב םייק ץוח ריקב חתפ תצירפ     24.01.0020
022/501-כ  תודימב 2 המוקב 201 רדחב      
חתפה דוביעו לזרב ךותיח ללוכ ריחמה .מ"ס      

                    2.00 'פמוק חיטו ןוטב י"ע  
      
ריפב  מ"ס 04-כ יבועב ןוטב ריקב חתפ תצירפ     24.01.0030
032/09-כ  תודימב )-(29.2 סלפמב תילעמ      
חתפה דוביעו לזרב ךותיח ללוכ ריחמה .מ"ס      

                    1.00 'פמוק 1 'סמ 'סנןק תינכת האר .חיטו ןוטב י"ע  
      
תילעמ ריפ קורפ :ללוכה תילעמ ריפ קורפ     24.01.0040
)םייתניפה םידומעה טעמל( ריפה תונפדו      
1 -  'מ 72.12 הבוגבו 'מ 78.1/37.2 ךתחב      
ריפ את קורפ ,ר"מ 27.3 - ףוציר קורפ ,'חי      
תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה .'חי 1 - תילעמה      
הדידמה .השדחה תילעמה תלבקל תושרדנה      

                    1.00 'פמוק טלפמוק  
      
.תילעמ ריפב מ"ס 01 יבועב ןוטב ריק תותיס     24.01.0050

                    3.00 1 'סמ תינכת האר ר"מ   
      
.תילעמ ריפב מ"ס 02 יבועב ןוטב ריק תותיס     24.01.0060

                    6.00 1 'סמ תינכת האר ר"מ   
      
ללוכ ,מ"ס 04-כ יבועב תמייק גג תרקת קורפ     24.01.0070

                    4.00 3 'סמ תינכת האר .ןויזה ךותיח ר"מ   
      
ריפב )-(91.0 סלפמב תמייק גג תרקת קורפ     24.01.0080
.ןויזה ךותיח ללוכ ,מ"ס 64-כ יבועב תילעמ      

                    5.00 1 'סמ תינכת האר ר"מ   
      
יפל 4 המוקב םירק םימ רלוקל השינ תריצי     24.01.0090

                    1.00 'פמוק רוטקורטסנוקה תויחנה  
ןוטב יטנמלא תסירהו םיחתפ תצירפ 10.42 כ"הס          
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דף מס':     033 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ף ו צ י ר  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  20.42 ק ר פ  ת ת       
ת י ט ס ו ק א  ה ר ק ת  ק ו ר פ ו       
      
קבדה דוריג ללוכ ריחמה ,CVP ףוליק     24.02.0010

                  200.00 םילופיש קוריפו ר"מ   
      
יטנמלא ללוכ ,גוס לכמ תיטסוקא הרקת קורפ     24.02.0020

                  668.00 הילתה ר"מ   
      
תנכהו תוגרדמ רדחב שישב תוריק יופיח קורפ     24.02.0030

                  103.00 הדובעה תינכת פ"ע עוציב ךשמהל תוריקה ר"מ   
תיטסוקא הרקת קורפו ףוציר קורפ תודובע 20.42 כ"הס          

      
ח י ט  ף ו ל י ק ו  ת ו צ י ח מ  ק ו ר פ  30.42 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,מ"ס 01 יבועב םיקולב תוציחמ קורפ     24.03.0010

                   73.00 הינבה ךותב ןוטב תורוגח קורפ ר"מ   
      
דע יבועב םיקולב תוציחמב םיחתפ תבחרה     24.03.0020
022/501 חתפל מ"ס 202/29 חתפמ מ"ס 21      

                    8.00 חיטו ןוטב י"ע חתפה דוביע ללוכ ריחמה .מ"ס 'חי   
      
דע יבועב םיקולב תוציחמב םיחתפ תבחרה     24.03.0030
022/59 חתפל מ"ס 002/07 חתפמ מ"ס 21      

                    7.00 חיטו ןוטב י"ע חתפה דוביע ללוכ ריחמה .מ"ס 'חי   
      
דע יבועב םיקולב תוציחמב םיחתפ תבחרה     24.03.0040
022/09 חתפל מ"ס 202/58 חתפמ מ"ס 21      

                    7.00 חיטו ןוטב י"ע חתפה דוביע ללוכ ריחמה .מ"ס 'חי   
      
21 דע יבועב םיקולב תציחמב חתפ תצירפ     24.03.0050
022/501  תודימב 4 המוקב 503 רדחב מ"ס      

                    1.00 חיטו ןוטב י"ע חתפה דוביע ללוכ ריחמה .מ"ס 'חי   
      
דע יבועב םיקולב תוציחמב םיחתפ תבחרה     24.03.0060
חתפל מ"ס 202/88-כ חתפמ מ"ס 02      
י"ע חתפה דוביע ללוכ ריחמה .מ"ס 022/501      

                    9.00 חיטו ןוטב 'חי   
      
קוריפ רחאל מ"ס 01 הבוגב חיט ףוליק     24.03.0070
ללוכ ,םישדח םילופיש תבכרה רובע םילופיש      

                  375.00 םישרדנה תומוקמב חיט ינוקית רטמ   
חיט ףוליקו תוציחמ קורפ 30.42 כ"הס          

      
ת ו י נ כ מ ו ר ט ק ל א  ת ו כ ר ע מ  40.42 ק ר פ  ת ת       
      
הביצח ללוכה למשחה תוכרעמ לכ תרתסה     24.04.0010
יללכ חטשל סחייתמ .ךרוצה תדימב תוריקב      

                    1.00 'פמוק טלפמוק הדידמה .ר"מ 92.409 - המוקה לש  
      

40.42.1 קרפ תתב הרבעהל        
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27/05/2015
דף מס':     034 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תומוקב םירוטאידר ללוכ הקסה תכרעמ קורפ     24.04.0020

                    1.00 'פמוק טלפמוק הדידמה .4 דע 1  
תוינכמורטקלא תוכרעמ 40.42 כ"הס          

      
,ת ו ו נ ו ל ח  ת ו ת ל ד  ק ו ר פ  50.42 ק ר פ  ת ת       
ט ו ה י ר ו  ד ו י צ  ,ת ו ק ע מ       
      
תודימב ןהינבלמ ללוכ תותלד קורפ     24.05.0010

                   35.00 מ"ס 002/001-07-כ 'חי   
      
תודימב ןהינבלמ ללוכ תותלד קורפ     24.05.0020

                    5.00 מ"ס 402/451-811-כ 'חי   
      
תודימב ןהינבלמ ללוכ תותלד קורפ     24.05.0030

                    4.00 מ"ס 352/122-091-כ 'חי   
      
תודימב ןבלמ ללוכ הסינכ תלד קורפ     24.05.0040

                    1.00 מ"ס 212/392-כ 'חי   
      
ןהינבלמ ללוכ רמוח גוס לכמ תונולח קורפ     24.05.0050

                   58.00 מ"ס 071/521-כ תודימב 'חי   
      
ןהינבלמ ללוכ רמוח גוס לכמ תונולח קורפ     24.05.0060

                    4.00 מ"ס 061/002-כ תודימב 'חי   
      

                   94.00 תוגרדמ רדחב תוקעמ קורפ רטמ  24.05.0070
      

                   47.00 תוגרדמ רדחב די יזחאמ קורפ רטמ  24.05.0080
      
תודובעל הנכהכ ןינבה לכמ דויצ יוניפו קורפ     24.05.0090

                    1.00 'פמוק ץופישה  
      

                    1.00 'פמוק טלפמוק הדידמה .הפמר תריציל תוגרדמ קורפ 24.05.0100
טוהירו דויצ ,תוקעמ ,תוונולח תותלד קורפ 50.42 כ"הס          

      
ם י ח ו ד י ק  60.42 ק ר פ  ת ת       
      
וא ,תוריקב תרנצ ירבעמל םירוח יחודיק      
המיטא ירמוחו םילוורש םיללוכ ןוטב תורקתב      
ןקתה יפלו טרפ יפל      
      
יבועב ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     24.06.0010

                    3.00 2" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 02 דע 'חי   
      
יבועב ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     24.06.0020

                    3.00 2" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 52 'חי   
      

60.42.1 קרפ תתב הרבעהל        
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27/05/2015
דף מס':     035 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יבועב ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     24.06.0030

                    3.00 2" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 03 'חי   
      
יבועב ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     24.06.0040

                    3.00 2" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 04 'חי   
      
יבועב ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     24.06.0050

                    3.00 3" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 02 דע 'חי   
      
יבועב ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     24.06.0060

                    3.00 3" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 52 'חי   
      
יבועב ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     24.06.0070

                    3.00 3" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 03 'חי   
      
יבועב ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     24.06.0080

                    3.00 3" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 04 'חי   
      
יבועב ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     24.06.0090

                    3.00 4" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 02 דע 'חי   
      
יבועב ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     24.06.0100

                    3.00 4" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 52 'חי   
      
יבועב ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     24.06.0110

                    3.00 4" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 03 'חי   
      
יבועב ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     24.06.0120

                    3.00 4" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 04 'חי   
      
יבועב ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     24.06.0130

                    3.00 6" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 02 דע 'חי   
      
יבועב ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     24.06.0140

                    3.00 6" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 52 'חי   
      
יבועב ןוטבמ םיטנמלאב םולהי חדקמב חודיק     24.06.0150

                    3.00 6" רטוקב םירוח עוציבל ,מ"ס 03 'חי   
םיחודיק 60.42 כ"הס          
קורפו הסירה תודובע 42 כ"הס          
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27/05/2015
דף מס':     036 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

ץופיש תודובע 1 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  75 ק ר פ       
      
ן י כ פ ו ש  ת ר נ צ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
-כ יכנא וקלחבו יקפוא ןיכפוש תרנצ וק תפלחה     57.01.0010
ןיכפוש תרנצ זוקינ עופיש ןוקית ךרוצל 'מ 52      
וק יופיח שודיח ללוכו ,4 המוק םיתורשב      
םאתהב )הגרדמב( הקימרק יחיראב ןיכפושה      

                    1.00 'פמוק םייקל  
ןיכפוש תרנצ 10.75 כ"הס          
לועיתו בויב ,םימ 75 כ"הס          

      
י מ ו י  ר כ ש ב  ת ו ד ו ב ע  09 ק ר פ       
      
י מ ו י  ר כ ש  י פ ל  ת ו ד ו ב ע  10.09 ק ר פ  ת ת       
      
םדקומ רושיא פ"ע ומלושי ימוי רכשב תודובע      
הדובעה ןמויב םושירו חקפמה לש      
      

                  200.00 אוהש גוס לכמ יעוצקמ לעופ תודובע ע"ש  90.01.0010
      

                  200.00 ל"נל יעוצקמ לעופל רזוע לעופ תדובע ע"ש  90.01.0020
      

                  100.00 דויצ ללוכ ,ךמסומ יאלמשח תדובע ע"ש  90.01.0030
      

                  100.00 ל"נל יאלמשחל רזוע לעופ תדובע ע"ש  90.01.0040
      
ןוגכ ,וירישכמו וילכ לע הלועמ עוצקמ לעב     90.01.0050

                  100.00 דדובמ ,רנצ ,ךתר ע"ש   
      

                  100.00 ל"נל דדובמו רנצ ,ךתרל רזוע לעופ תדובע ע"ש  90.01.0060
      

                  200.00 ליעפמ ללוכ "וגנוק" ילמשח שיטפ ע"ש  90.01.0070
ימוי רכש יפל תודובע 10.09 כ"הס          
ימוי רכשב תודובע 09 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ץופיש תודובע כ"הס        
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27/05/2015 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     037 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

  
כ"הס  

ץופיש תודובע 1 הנבמ   
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
תילעמ ריפ גג םוטיא 10.50 קרפ תת     
  
גג םוטיא ןוקית 20.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
תורעה 00.60 קרפ תת     
  
תורגנ תודובע 10.60 קרפ תת     
  
תורגסמ תודובע 20.60 קרפ תת     
  
תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
תודוקנ 10.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 20.80 קרפ תת     
  
תילמשח היצלטסניא 30.80 קרפ תת     
  
תוקידבו םיקורפ 50.80 קרפ תת     
  
תומייק תוכרעמל רוביחו םוריח תזירכו שא יוליג 60.80 קרפ תת     
  
םימייק למשח תוחולב םייוניש 70.80 קרפ תת     
  
םישדח למשח תוחול 80.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    
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דף מס':     038 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

  
כ"הס  

חיט תודובע 90 קרפ    
  
םינפ חיט 10.90 קרפ תת     
  
ץוח חיט 20.90 קרפ תת     
  
חיט תודובע 90 כ"הס    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
תורעה 00.01 קרפ תת     
  
ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת     
  
שיש יחטשמו יופיח 20.01 קרפ תת     
  
ןבאו שיש תוגרדמ 30.01 קרפ תת     
  
C.V.P. תועירי 40.01 קרפ תת     
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
םינפ עבצ 10.11 קרפ תת     
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
תורעה 00.21 קרפ תת     
  
םוינימולא תודובע 10.21 קרפ תת     
  
םוינימולא תודובע 21 כ"הס    
  
תילעמ 71 קרפ    
  
הנכה תודובע 10.71 קרפ תת     
  
תילעמ 71 כ"הס    
  
שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ    
  
תורעה 00.91 קרפ תת     
  
שרח תורגסמ 10.91 קרפ תת     
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דף מס':     039 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

  
כ"הס  

הדלפ תיצקורטסנוק לע שאו היזורוק דגנ הנגה 20.91 קרפ תת     
  
שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס    
  
םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
תויטסוקאו תובתות תורקת 20.22 קרפ תת     
  
םיזינרקו סבג ירניס 30.22 קרפ תת     
  
םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס    
  
קורפו הסירה תודובע 42 קרפ    
  
תומדקומ 00.42 קרפ תת     
  
ןוטב יטנמלא תסירהו םיחתפ תצירפ 10.42 קרפ תת     
  
תיטסוקא הרקת קורפו ףוציר קורפ תודובע 20.42 קרפ תת     
  
חיט ףוליקו תוציחמ קורפ 30.42 קרפ תת     
  
תוינכמורטקלא תוכרעמ 40.42 קרפ תת     
  
טוהירו דויצ ,תוקעמ ,תוונולח תותלד קורפ 50.42 קרפ תת     
  
םיחודיק 60.42 קרפ תת     
  
קורפו הסירה תודובע 42 כ"הס    
  
לועיתו בויב ,םימ 75 קרפ    
  
ןיכפוש תרנצ 10.75 קרפ תת     
  
לועיתו בויב ,םימ 75 כ"הס    
  
ימוי רכשב תודובע 09 קרפ    
  
ימוי רכש יפל תודובע 10.09 קרפ תת     
  
ימוי רכשב תודובע 09 כ"הס    
ץופיש תודובע 1 כ"הס   
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דף מס':     040 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

  
כ"הס  

ץופיש תודובע 1 הנבמ   
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
תילעמ 71 קרפ    
  
שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ    
  
םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
קורפו הסירה תודובע 42 קרפ    
  
לועיתו בויב ,םימ 75 קרפ    
  
ימוי רכשב תודובע 09 קרפ    
  
ץופיש תודובע 1 כ"הס   
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דף מס':     041 סורג ןינבב ץופיש תודובע - הסדה תללכמ

  
כ"הס  

ץופיש תודובע 1 הנבמ   
 

  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %81    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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