
עבש ראב 4 םותחנה הדוהי 'חר  מ"עב הסדנה - יעור ףסא
8812726-80:סקפ 7712726-80:לט         
 

12/09/2018 זרכמ
דף מס':     001 ייק תללכמ -םוירוטידוא ץופיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ע ה  00 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  10.00 ק ר פ  ת ת       
      
יבכעמו שא ןקתל ומיאתי םירימגתה ירצומ ללכ      
. הריעב      

תורעה 10.00 כ"הס          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תורעה 00 כ"הס          
002/...   S3208B :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



עבש ראב 4 םותחנה הדוהי 'חר  מ"עב הסדנה - יעור ףסא
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12/09/2018
דף מס':     002 ייק תללכמ -םוירוטידוא ץופיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 63 יבועב FDM /דיבל ץעמ גניפוק     06.01.0010
ץע טנקו לפיימ רינרופ יופיצב ,מ"ס 02 בחורבו      
FDM חול לע ןקתומ ףדמה ,וידיצב ינשוג      

                    6.00 . סבג תוציחמו רטמ   
      
ןרוא ץע תגסמ םע ץע תמב עוציב ןונכת     06.01.0020
חטשמ יופיח, םיקוזיח םע מ"מ 05/001      
חול טנק ,מ"מ 61 טקיד תוחולב תויכנא תונפדו      
מ"מ 05/001 המבה הצקב אלמ קוב ץע      
יומד ןוילע רמג ,אלמ קוב ץע הילע תוגרדמ,      
92922" םגד ץע ינווגב C.V.P תוחולמ טקרפ      
    KAO DNALDIM", וא "סנזיב למרכ" לש  
חישקו רשוימ חטשמ לע ,מ"מ 5.4 יבועב ,ע"ש      
לנפ ,ןרציה י"ע שרדנכ תובכשהו םירמוחה לכו      
    CVP למשח יעקשל םיחתפ ,םאות  
םיטרפ י"פע תמלשומ הנקתהל שורדה לכו      

                   50.00 .תוינכותו ר"מ   
תורגנ 10.60 כ"הס          

      
ת ו ר ג ס מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-מ סופיט די זחאמ     06.02.0010

                    8.00 .המישרב טרופמכ רטמ   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-מ סופיט הקעמ     06.02.0015

                   11.00 .המישרב טרופמכ רטמ   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-מ סופיט די זחאמ     06.02.0020

                   14.00 .המישרב טרופמכ רטמ   
תורגסמ 20.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס          
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12/09/2018
דף מס':     003 ייק תללכמ -םוירוטידוא ץופיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
0.8 ק ר פ  ת ת  00.80 ק ר פ  ת ת       
      
7102/11 תרודהמ תויתשתו הינב יריחמ רגאמ      
תורעה הנשמ ןלבק יריחמ ,)7102/01 יריחמ(      
תויללכ      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .2      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
      
וא יללכה טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב      
םירקמב קר שמתשהל שי ,וב רמאנל םידגונמ      
.תדחוימ השירד לש      
      
תרקב תוכרעמו שא יוביכו יוליג תוכרעמ .3      
.43 ,53 םיקרפ האר - םינבמ      
      
:הז קרפב שומישב תובית ישאר/םירוציק .6      
'חי ;)עקש( עקת תיב - ת"ב ;הרואת ףוג - ת.ג      
- ר"מ ;רטמיטנס - מ"ס ;סוס חכ - ס"כ ;הדיחי -      
ךרוא רטמ - א"מ;רטמילימ - מ"מ ;עבורמ רטמ      
ר"ממ ;ריעז יטמוטוא קספמ - ז"אמ ;)ץר רטמ(      
יטמוטוא קספמ - ת"מאמ ;עבורמ רטמילימ -      
ןרתנ - ג"לנ ;םרז קיספמ - ז"מ ;ימרת יטנגמ      
וליק - ק"ק ;חיטה לע - ט"הע ;הובג ץחל      
;רפמא וליק - א"ק ;טוו וליק - ט"ווק ;תוירולק      
רפמא טלוו וליק - ר"אוק ;טלוו וליק - ו"ק      
הדובע תעש - ע"ש ;טלפמוק - 'מוק ;יביטקאר      
- ר"הת ;חיטה תחת - ט"הת ;ךרע הווש וא      
תבית - מ"הת ;תישאר תופעתסה תבית      
ינשמ תופעתסה      
      
חוור + הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ .7      
םניהו )מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו      
.למשח ינקתמ  ןלבק יריחמ      

0.8 קרפ תת 00.80 כ"הס          
      
ת י ט ס ל פ  ל מ ש ח  ת ר נ צ  12.80 ק ר פ  ת ת       
      
רטוק )ףכירמ( "ד"פ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     08.21.0010
הכישמ לבח תוברל  היומס  הנקתה  מ"מ 02      

                  280.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( רטמ   
      
רטוק )ףכירמ( "ד"פ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     08.21.0020
הכישמ לבח תוברל  היומס  הנקתה  מ"מ 52      

                   40.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( רטמ   
      
      

12.80 קרפ תתב הרבעהל        
004/...   S3208B :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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12/09/2018
דף מס':     004 ייק תללכמ -םוירוטידוא ץופיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רטוק )ףכירמ( "ד"פ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     08.21.0030
הכישמ לבח תוברל  היומס  הנקתה  מ"מ 23      

                  125.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( רטמ   
      
רטוק )ףכירמ( "ד"פ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     08.21.0040
הכישמ לבח תוברל  היומס  הנקתה מ"מ 04      

                   30.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( רטמ   
      
רטוק )ףכירמ( "ד"פ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     08.21.0050
הכישמ לבח תוברל  היומס  הנקתה  מ"מ 05      

                   30.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( רטמ   
תיטסלפ למשח תרנצ 12.80 כ"הס          

      
ם י ל ב כ  ת ו ל ע ת  32.80 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     08.23.0100
,לזרב יקוזיח תוברל תנוולוגמ לזרב תשרמ      
י"ע קוושמ ,םירבחמו תויווז ,תותשק ,םילתמ      

                   40.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     08.23.0110
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ      
י"ע קוושמ ,םירבחמו תויווז ,תותשק ,םילתמ      

                   50.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 003 בחורב תולעת     08.23.0120
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ      
י"ע קוושמ ,םירבחמו תויווז ,תותשק ,םילתמ      

                   25.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
םילבכ תולעת 32.80 כ"הס          

      
YX2N  ת ש ו ח נ  י ל ב כ  13.80 ק ר פ  ת ת       
    (XLPE)  
      
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0010
    5.1X3 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
י"ע קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                  200.00 ע"שוא "הכרא" רטמ   
      
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0090
    5.2X3 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
י"ע קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                  100.00 ע"שוא "הכרא" רטמ   
      
      
      

13.80 קרפ תתב הרבעהל        
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12/09/2018
דף מס':     005 ייק תללכמ -םוירוטידוא ץופיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ךתחב YX2N )EPLX(  גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0110
    5.2X5 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
י"ע קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                   15.00 ע"שוא "הכרא" רטמ   
      
5.1X01 ךתחב YX2N גוסמ דוקיפ ילבכ     08.31.0520
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ      
ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ      

                   50.00 ע"ש וא "הכרא" י"ע קוושמ ,תווצקה רטמ   
)YX2N )EPLX  תשוחנ ילבכ 13.80 כ"הס          

      
ם י ד ד ו ב מ  ת ש ו ח נ  י כ י ל ו מ  43.80 ק ר פ  ת ת       
      
םע ר"ממ 6 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     08.34.0040
םיחנומ וא  תורוניצב  םילחשומ C.V.P דודיב      
קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב      

                  150.00 ע"ש וא "הכרא" י"ע רטמ   
םידדובמ תשוחנ יכילומ 43.80 כ"הס          

      
ש א  י נ י ס ח  ם י ל ב כ  73.80 ק ר פ  ת ת       
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     08.37.0500
וא "הכרא" י"ע קוושמ ,ר"ממ 5.1X3 ךתחב      
וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש      
תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא תולעתב      

                   75.00 תווצקה ינשברוביח רטמ   
שא יניסח םילבכ 73.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל ל  ה נ ב מ  16.80 ק ר פ  ת ת       
I.C ת ו ב י ת ו       
      
טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ תובית     08.61.0400
    )I.C( מ"מ 051 קמועבו מ"מ 571/052 תודימב  
ירמוחו םיקדהמ ,טווח ,הריבצ יספ ללוכ אל(      

                   10.00 )רזע 'חי   
I.C תוביתו למשח תוחולל הנבמ 16.80 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א  37.80 ק ר פ  ת ת       
      
"סיווג" תרצות "METSYS" םגד ראומ ןצחל     08.73.0060
םגד וא "דרובסיוו" תרצות "הנקסוט" םגד וא      
    "AEHT AMITPO" וא "קינוסנפ" תרצותמ  

                   15.00 םאתמו הסכמ תוברל ע"ש 'חי   
      

                    2.00 ט"הע הריבשל תיכוכז םע יטסלפ םורח ןצחל 'חי  08.73.0520
םירזיבא 37.80 כ"הס          
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12/09/2018
דף מס':     006 ייק תללכמ -םוירוטידוא ץופיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ר ח  ת ר ו א ת  י פ ו ג  38.80 ק ר פ  ת ת       
      
בר וא יתילכת דח ,ידדצ וד ,םורח הנווכה טלש     08.83.0210
3 תלוביק לעב  DEL W1.4 תרואת ,יתילכת      
PG2X" תמגוד ,"האיצי" בותיכ םע תועש      
    CET AGEM AMSALP" לואש" תרצות  

                    2.00 טלפמוק רבוחמו ןקתומ ע"ש וא "תויגולונכט 'חי   
      
המולא דל תרונ םע ,ינוציח טולימ תרואת ףוג     08.83.0430
081 לש הלועפ ןמזל תינוציח הנקתהל הבחר      
םגד "8381 טולימ דל שעג" תמגוד ,תוקד      

                   20.00 ע"ש וא 3217785 'חי   
םורח תרואת יפוג 38.80 כ"הס          

      
ם י ט ו פ ס  48.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתהל םיטופס 3-מ בכרומ הרואת ףוג     08.84.0210
וא W05 ןגולה תרונ םע תכתמ יושע הרקתב      

                    2.00 הרקתל םיקוזיחו דויצ תוברל W6-3 דל תרונ 'חי   
םיטופס 48.80 כ"הס          

      
ם י ד ל  ת ר ו א ת  58.80 ק ר פ  ת ת       
      
העוקש הנקתהל םוינימולאמ הרואת ףוג     08.85.0700
םגד "522 דלסקיפ שעג" תמגוד הרקתב      

                   15.00 הרקתל םיקוזיח תוברל ,ע"ש וא "55F1455" 'חי   
      
הרואתל מ"מ 595X595 עוקש דל תרואת ףוג     08.85.0865
שעג" תמגוד PI 04 ,הרישי יתלבו הרישי      
םיקוזיח תוברל ,ע"ש וא "0092 טירואטמ      

                   18.00 הרקתל 'חי   
      
,תונולח 2 םע הרקתב עוקש הרואת ףוג     08.85.0944
תוברל ע"ש וא "0013 דלאמג שעג" תמגוד      

                    2.00 הרקתל םיקוזיחה 'חי   
      
שעג" תמגוד הרקתל הנקתהל יולת הרואת ףוג     08.85.0965

                   20.00 ע"ש וא "0013 דל ספ 'חי   
םידל תרואת 58.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

007/...   S3208B :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



עבש ראב 4 םותחנה הדוהי 'חר  מ"עב הסדנה - יעור ףסא
8812726-80:סקפ 7712726-80:לט         
 

12/09/2018
דף מס':     007 ייק תללכמ -םוירוטידוא ץופיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו א מ  ת ו ד ו ק נ  09.80 ק ר פ  ת ת       
      
ףוגל האיצי איה רואמ תדוקנ .1 :תורעה      
.רואמ לגעמל רבוחמה ררוואמל וא הרואת      
קספמ י"ע םילעפומ הרואת יפוג 5 םא :המגודל      
'קנ 5 יפל בשוחי םולשתה - דחא      
יתב תודוקנו רואמ תודוקנ תדידמ2.0.רואמ      
קרפ יללכה טרפמב יוניש יפל - תויתריד עקת      
ינפואב לטוב ,5102 תנש תיעיבש הרודהמ 80      
חולב ל"נה תודוקנה לש ןקלח הדידמה      
,יתרידה      
      
תוברל יזפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.90.0010
ילבכ ,הפישח וא היולג הנקתהבתורוניצ      
םע תשוחנ יכילומ וא/וRF/YX2N תשוחנ      
דע חולהמר"ממ 5.1 ךתחב C.V.P דודיב      
דעו ריקה וא הרקתהמ האיציה      
וד וא לופכ וא דיחי םרז י/קספמ,םיקספמה      
םימ ןגומ וא םינצחל וא בלצוא ףוליח וא יבטוק      
וא "סוקופ" םגד "דרובסיוו"תמגוד ,ןיירושמ וא      
,םורח תרואתל הדוקנרובע ףסונ ךילומו ע"ש      

                   75.00 הילת וו תוברל ,שרדנ םא 'קנ   
רואמ תודוקנ 09.80 כ"הס          

      
ע ק ת  י ת ב  ת ו ד ו ק נ  19.80 ק ר פ  ת ת       
      
ילבכ היושע תמלשומ עקת תיב תדוקנ     08.91.0010
םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2Nתשוחנ      
םילחשומ ,ר"ממ 5.1X3 ךתחבC.V.P דודיב      
דע חולהמ ,הפישח וא היומסהנקתהב תרנצב      
תמגוד ,רפמא 61 עקתתיב ןכו עקתה תיב      
,ט"הת ןקתומ ,ע"שוא "סוקופ" םגד "דרובסיוו"      

                   30.00 .םימאתמ תוברל םלשומ לכה 'קנ   
      
לופכ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     08.91.0030

                   10.00 .ט"הת וא טה"עהנקתהל 'חי   
      
ת"ב 4 רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     08.91.0050

                    8.00 .ט"הת וא טה"ע הנקתהלהדיחיב 'חי   
      
וא/ו םילבכ רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     08.91.0070

                   30.00 .ר"ממ 5.2 םיכילומ 'חי   
      
"סיווג" רזיבא רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     08.91.0150
םגד "דרובסיוו" וא " "METSYSםגד      
תרצות " "AEHT AMITPOםגד וא "הנקסוט"      

                   30.00 .ע"ש וא "קינוסנפ" 'חי   
      
      
      
      

19.80 קרפ תתב הרבעהל        
008/...   S3208B :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



עבש ראב 4 םותחנה הדוהי 'חר  מ"עב הסדנה - יעור ףסא
8812726-80:סקפ 7712726-80:לט         
 

12/09/2018
דף מס':     008 ייק תללכמ -םוירוטידוא ץופיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תמגוד עקת יתב בר תללוכה הדובע תדמע     08.91.0190
-8 ל ע"ש וא 81D םגד "טסלפ.א.ד.ע"      
תודוקנ 61A, 2 עקתיתב 6 תוברל ,םירזיבא      
,ר"ממ 5.2 םיכילומותרנצ םע 61A עקת תיב      
,םירווע םילודומותרושקת יעקשל םימאתמ      
2 ( הכישמטוח םע תרושקתל הנכה תרנצ      
תודוקנ2- ו )םירזיבא אלל ךומנ חתמ תודוקנ      

                    2.00 .לבכו םירזיבא תוברל תומלשומ ןופלט 'חי   
עקת יתב תודוקנ 19.80 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ק נ  29.80 ק ר פ  ת ת       
      
יזאפ דח לגעמב רישכמ תנקתהל הדוקנ     08.92.0410
תוברל ר"ממ 5.2 ךתחב םיכילומבוא/ו םילבכב      

                    5.00 .םימ תנגומ הביתב רפמא61 ז"מו רוניצ 'קנ   
      
תוברל ,שא יוליג תזכרל הנזה רוביח תדוקנ     08.92.0490
יבטוק וד םרז קספמ ,ר"ממ 3X5.2 לבכותרנצ      
וא "דרובסיוו" וא "סיווג" תמגוד ,ןומיסתרונ םע      

                    2.00 .ע"ש 'קנ   
      
תוברל יטסלפ םורח תקספה ןצחלל הדוקנ     08.92.0495
רזיבאו ר"ממ 3X5.1 םילבכ וא םיכילומותרנצ      

                    2.00 .הריבשל תיכוכז םע 'קנ   
      
,םוקרטניא( ךומנ חתמ תכרעמל הנכה תדוקנ     08.92.0700
רטוקב תרנצ היושע )'ודכו םילוקמר ,ןשעיאלג      
תופעתסה תואספוק ,הכישמ טוחםע שרדנכ      
תוקיציב וא/ו ט"הת םינקתומ רבעמ תוביתו      
םיוקה תוברל תורקתב וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו      
הנכהה 'קנ דעתיזכרמה תופעתסהה תביתמ      
תביתל םיגרבב קזוחמ יטסלפ הסכמ תוברל      

                   30.00 .האיציה 'קנ   
      
A6-TAC תמלשומ הדוחא תרושקת תדוקנ     08.92.0720
וא/ו ט"הת ןקתומ שרדנכ רטוקב רוניצהיושע      
,תורקתב וא/ו ףוצירל תחתמוא/ו תוקיציב      
AGIG ילבכ תרדסמTAC-7 לבכ תוברל      
רזיבא תוברלG01 בצקב הדובעל םאתומה      

                   35.00 . תווצקה ינשב הדוקנה רוביחו שרדנכ 'קנ   
      
םיכילומו תורוניצ תוברל ילמשח סירת תדוקנ     08.92.0800
ןצחל ,עונמה דעו קספמה ךרד חולהמ םילבכוא      
םלשומ לכה ,עונמה רוביחו ינוויכ וד יבטוקוד      

                    2.00 .טלפמוק 'קנ   
תונוש תודוקנ 29.80 כ"הס          

      
      
      

009/...   S3208B :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



עבש ראב 4 םותחנה הדוהי 'חר  מ"עב הסדנה - יעור ףסא
8812726-80:סקפ 7712726-80:לט         
 

12/09/2018
דף מס':     009 ייק תללכמ -םוירוטידוא ץופיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  ת ו ב י צ ח  39.80 ק ר פ  ת ת       
      
למשח וק תחנה רובע םיקולב תוריקב הביצח     08.93.0010
,חיט ינוקית תוברל ,מ"מ 23 דע רטוקברוניצב      

                  100.00 .םלשומ רטמ   
      
רטוקב רוניצ רובע ,םיקולב ריקב רבעמ חודיק     08.93.0080

                   10.00 .רוניצה תוברל 2 " 'חי   
      
56PI "וילאמ הבכ" תיטסלפ תופעתסה תספוק     08.93.0160
001X001X05 תודימב תומוטוא תוסינכ םע      

                   10.00 .מ"מ 'חי   
תונושו תוביצח 39.80 כ"הס          

      
ך מ ס ו מ  ק ד ו ב  ת ק י ד ב  49.80 ק ר פ  ת ת       
      
דע לדוגב ירחסמ למשח ןקתמ תקידב תקידב     08.94.0020
    3X052 םולשת תוברל ךמסומ קדוב י"ע רפמא  
קדובל עויסו תוינכות תשגה,הקידבה רובע      

                    1.00 'פמוק .תודידמה תכירעב  
ךמסומ קדוב תקידב 49.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח ינקתמ 80 כ"הס          
010/...   S3208B :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



עבש ראב 4 םותחנה הדוהי 'חר  מ"עב הסדנה - יעור ףסא
8812726-80:סקפ 7712726-80:לט         
 

12/09/2018
דף מס':     010 ייק תללכמ -םוירוטידוא ץופיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
ינשב לגרס תובכש יתשב םינפ חיט ינוקית     09.01.0010

                  100.00 .םיירושימ םיחטש ג"ע דבל רמג םינוויכ ר"מ   
חיט תודובע 10.90 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חיט תודובע 90 כ"הס          
011/...   S3208B :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



עבש ראב 4 םותחנה הדוהי 'חר  מ"עב הסדנה - יעור ףסא
8812726-80:סקפ 7712726-80:לט         
 

12/09/2018
דף מס':     011 ייק תללכמ -םוירוטידוא ץופיש

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       
      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
840574280" םגד םילילגב חיטש תקבדה     10.01.0010
    TSURTOCE ONARG ANU"  למרכ" קפס  
ץעוי תויחנה יפל שאב תודימע ,ע"ש וא "סנזיב      
יופיח תוברל ,לכירדאה תריחבל ןווגב ,תוחיטב      
,םילגועמ ,םיעפושמ ,םייכנא ,םייקפוא םיחטש      
םירמוחהו דויצה לכו םירצו םינטק םיחטש      

                   80.00 . םלשומ עוציבל ר"מ   
      

                   30.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה חיטשל לנפ רטמ  10.01.0020
      
םגד הדירי תגרדמ הצק יליפורפ     10.01.0050
    MS לייא" תרבח לש ימוג +םוינימולאמ  

                   25.00 .לכירדא יטרפ י"פע, ע"ש וא "םייופיצ רטמ   
      
03CS םגד הגרדמ הצק יליפורפ     10.01.0055
וא "םייופיצ לייא" תרבח לש םוינימולאמ      

                  145.00 .לכירדא יטרפ י"פע, ע"ש רטמ   
      
יפסב םיפוציר ןיב רושיגל םוינימולא ףס     10.01.0060
יטרפ י"פע מ"מ 03 בחור TS םגד ,תותלד      

                    6.00 .לכירדא רטמ   
      
תונובירט ג"ע C.V.P תועיריב ףוציר     10.01.0070
לש "GRUBZLAS 896" םגד תושדח      
חטשמ לע , הקבדהב ע"ש וא "סנזיב למרכ"      
חישקו רשוימ מ"מ 23 יבועב ץע תוחול      
תיצקורטסנוק ג"ע הנקתהל שורדה לכ תוברל      

                  150.00 .הדלפ ר"מ   
      

                   20.00 .מ"ס 7 הבוגב  C.V.P ילופיש רטמ  10.01.0080
ףוציר תודובע 10.01 כ"הס          

      
י ו פ י ח  ת ו ד ו ב ע  20.01 ק ר פ  ת ת       
      
םייטסוקא ץע תוחולב תוריק יופיח עוציב ןונכת     10.02.0010
"ודרק" לש "קיטסוקאפוט" םגד יכנא םיררוחמ      
ןילמלמ רמגב, לכירדאה תריחבל ןווגב ע"ש וא      
דודיב אלל ,לכירדאה תריחבל ןווגב לפיימ      
רמגב FDM תורגנ חול בולישבו יטסוקא      
,ריקה הצק לא לפקתמ,רוחש ןווגב הקיימרופ      

                   20.00 .לכירדא יטרפ י"פע טלפמוק לכה ר"מ   
      
      
      
      
      
      

20.01 קרפ תתב הרבעהל        
012/...   S3208B :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



עבש ראב 4 םותחנה הדוהי 'חר  מ"עב הסדנה - יעור ףסא
8812726-80:סקפ 7712726-80:לט         
 

12/09/2018
דף מס':     012 ייק תללכמ -םוירוטידוא ץופיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םייטסוקא ץע תוחולב תוריק יופיח עוציב ןונכת     10.02.0020
"ודרק" לש "קיטסוקאפוט" םגד יכנא םיררוחמ      
ןילמלמ רמגב, לכירדאה תריחבל ןווגב ע"ש וא      
דודיב תוברל ,לכירדאה תריחבל ןווגב לפיימ      
יטרפ י"פע טלפמוק לכה , םיעלס רמצ יטסוקא      

                   45.00 .לכירדא ר"מ   
יופיח תודובע 20.01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          
013/...   S3208B :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



עבש ראב 4 םותחנה הדוהי 'חר  מ"עב הסדנה - יעור ףסא
8812726-80:סקפ 7712726-80:לט         
 

12/09/2018
דף מס':     013 ייק תללכמ -םוירוטידוא ץופיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
ע"ש וא "0002 לירקרפוס" ילירקא עבצ     11.01.0010
לע רובמט לש םינווג גולטק יפל T9550 ןווגב      
דוסי עבצ תבכש תוברל , סבג/םינפ חיט      
לירקרפוס" תובכש יתשו ע"ש וא "ליפרובמט"      

                  130.00 .דיחא ןווג תלבקל דע ,ע"ש וא "0002 ר"מ   
      
ע"ש וא "0002 לירקרפוס" ילירקא עבצ     11.01.0015
לע רובמט לש םינווג גולטק יפל T7351 ןווגב      
דוסי עבצ תבכש תוברל , סבג/םינפ חיט      
לירקרפוס" תובכש יתשו ע"ש וא "ליפרובמט"      

                   80.00 .דיחא ןווג תלבקל דע ,ע"ש וא "0002 ר"מ   
      
ע"ש וא "0002 לירקרפוס" ילירקא עבצ     11.01.0020
דע סבג תרקית לע רובמט לש ןבל ןווגב      

                  145.00 .דיחא ןווג תלבקל ר"מ   
העיבצ תודובע 10.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

העיבצ תודובע 11 כ"הס          
014/...   S3208B :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



עבש ראב 4 םותחנה הדוהי 'חר  מ"עב הסדנה - יעור ףסא
8812726-80:סקפ 7712726-80:לט         
 

12/09/2018
דף מס':     014 ייק תללכמ -םוירוטידוא ץופיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד ו ב ע  51 ק ר פ       
      
ר י ו א  ג ו ז י מ  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
,חקפמה רושיא יפל ,י'גרב תופסונ תודובע     15.01.0010

                   10.00 .יעוצקמ חחפ ע"ש   
      
,חקפמה רושיא יפל ,י'גרב תופסונ תודובע     15.01.0020

                   10.00 . יעוצקמ דדובמ ע"ש   
      
,חקפמה רושיא יפל ,י'גרב תופסונ תודובע     15.01.0030

                   10.00 .יעוצקמ יאלמשח ע"ש   
      
,חקפמה רושיא יפל ,י'גרב תופסונ תודובע     15.01.0040

                   10.00 .רזוע ע"ש   
      
,םלואה ידיצ ינשב תומייק תולעת קותינ     15.01.0050
תריגס רשואמ תלוספ רתאל ןקוליסו םקוריפ      

                    1.00 'פמוק .רדחל ץוחמ הלעתה  
      
GL תרצות תמגוד P.H יוביע תדיחי     15.01.0060
h/utB תקופתל 4ETL063NURA םגד      
היצקורטסנוק סיסב לע הבצה ללוכ 000,443      
ימלבו ןוחטיב יקספמ ,םילודומ רוביח יטיק      

                    1.00 'פמוק .םלשומ לכה תודיער  
      
תרצות תמגוד םינוויכ 4 הטסק VRV דייאמ     15.01.0070
    GL4 םגדCRTG51UNRA 2 ןמוסמהM  
רוביחו h/utB 00451 לש רוריקתקופתל      

                   16.00 .הרקבה תכרעמל 'חי   
      
םגד VRV 1M דייאמ ל"נכ     15.01.0080
    4CPTG81UNRA לש רוריק תקופתל h/utB  

                    4.00 19,100. 'חי   
      
רוריק תקופתל חצ ריווא רתסנ דייאמ     15.01.0090
    001,84h/utB 4 תמגודZR BG84UNRA  

                    2.00 .3M ןמוסמ 'חי   
      
ולוכ הנבמה רובע זג תרנצ תודובע לולכמ     15.01.0100
תדיחילו גוזימל זגה ילגעמ לכ תא ללוכםלשומ      
,תוינכתב ראותמכ םלשומ לכה ינוציחהריוואה      
םילצפמ ,םיזרב ,תדדובמה תרנצהתוברל      
תונכה םע "תויכונח" ,ןרציהלשמ םיירוקמ      
הליבכ ,דודיב םע םיקלחמ,םיזרב םע תוידיתע      
לכו ,תרנצ תוכימת,םידייאמל םיבעמה ןיב      
תריסמל םישרדנהרזעה ירמוחו םירזיבאה      
,שרדנכ ןמשו זג יולימ ירחא תמלשומ תכרעמ      

                    1.00 'פמוק .)םילצופמ םינגזמ טעמל(  
      
      

10.51 קרפ תתב הרבעהל        
015/...   S3208B :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



עבש ראב 4 םותחנה הדוהי 'חר  מ"עב הסדנה - יעור ףסא
8812726-80:סקפ 7712726-80:לט         
 

12/09/2018
דף מס':     015 ייק תללכמ -םוירוטידוא ץופיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תמלשומ םינגזמ זוקינ תכרעמ לולכמ     15.01.0110
,הקבדהב החישק תרנצ היושע םלואהתולובגב      
םישרדנה רזעה ירזיבאו םירזיבאהלכ תא ללוכ      

                    1.00 'פמוק .םלשומ לכה זוקינל םידייאמהלכ רוביחל  
      
תקנסהל הלובט הבאשמו L002 לכימ לולכמ     15.01.0120
תרנצ ללוכ זוקינ תדוקנל םידייאמה זוקינימ      

                    1.00 'פמוק .םלשומ לכה הקבדהבל"נכ  
      
דצל גגה לע ןקתויש למשח חול לולכמ     15.01.0130
גוזימה תכרעמ לכ לע דקפיו ןיזי חולההבעמה      

                    1.00 'פמוק .םלשומ לכהדוקיפו חוכ  
      
גוזימ תודיחי לכ תנזהל למשח תודובע לולכמ     15.01.0140
חולל הנזהה לבכ תא ללוכ אל דוקיפהור יוואה      

                    1.00 'פמוק .םלשומ לכה םיעקש וא םיקתנמ,ומצע  
      

                   40.00 . ןוולוגמ חפ תויושע ריוואל תולעת ר"מ  15.01.0150
      

                   40.00 .הלעתל 1 " יבועב ינוציח ימרת דודיב ר"מ  15.01.0160
      
םע 21X"21 " תודימב יתרקת ריוא רזפמ     15.01.0170
,תוינכותהו טרפמה יפל םוינימולאמתסוו      

                    4.00 .תדדובמ הלעת רטמו ירושרשלםאתמ 'חי   
      

                    1.00 .ר"מ 8.0 חטשב םשג דגנ סירת 'חי  15.01.0180
      
תודיחי 23 דע תיזכרמ הרקב תכרעמ לולכמ     15.01.0190
הטילשו הגצהל OS052ZSCQP תמגודםינפ      

                    1.00 'פמוק .תודיחיה לכ  
ריוא גוזימ 10.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ריווא גוזימ תודובע 51 כ"הס          
016/...   S3208B :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



עבש ראב 4 םותחנה הדוהי 'חר  מ"עב הסדנה - יעור ףסא
8812726-80:סקפ 7712726-80:לט         
 

12/09/2018
דף מס':     016 ייק תללכמ -םוירוטידוא ץופיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
תייצקורטסנוק ג"ע תואסיכה תנקתה עוציב      
טרפמ פ"ע קיודמ ןפואב ועצובי הדלפה      
. תואסכה      
      
תונובירטל הדלפ תייצקורטסנוק עוציב ןונכת     19.01.0020
םינוש םיגוסמ םייעוצקמ הדלפ יליפורפמ      
לכ תוברל רוטקורטסנוקה רושיאל אבויש      
תעיבצו ןוולג ,םינוגיעה ,םיקוזיחה ,םירוביחה      
ללוכ( םיגוסה לכמ םיגרב ,הדלפה יקלח לכ      
יחפ ,םיכתורמ םיצוק ,תוקטלפ ,)םיימיכ םיגרב      
.םהינימל רזעה ירמוח לכו םיכותירה לכ ,רשק      
תולכירדא תוינכות האר .טלפמוק לכה      

                   10.00 .תומיאתמ ןוט   
שרח תורגסמ 10.91 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שרח תורגסמ 91 כ"הס          
017/...   S3208B :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



עבש ראב 4 םותחנה הדוהי 'חר  מ"עב הסדנה - יעור ףסא
8812726-80:סקפ 7712726-80:לט         
 

12/09/2018
דף מס':     017 ייק תללכמ -םוירוטידוא ץופיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
סבג תורוק וא/ו סבג ירוניס וא/ו סבג תורקת     22.01.0030
ןבל סבג חולמ 'וכו לגועמ ,עפושמ ,יכנא ,יקפוא      
האישנ תייצקורטסנוק תוברל ½" יבועב      
,םירוביחה לכו םינבלוגמ חפ יליפורפמ      
הנכה ,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה      
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו 'וכו עבצל      

                  145.00 .)לע לטיהב הדידמ יפל וטנ תומכה( טלפמוק ר"מ   
      
יצח םיילרנימ תוחולמ תיטסוקא הרקת     22.01.0032
הדוהי" לש PL סוקופ ןופוקא םגד םיעוקש      
021/03 ינייפוא חול לדוג .ע"ש וא "אוצי/אובי      
האישנ תיצקורטסנוק תוברל מ"ס 021/06      
לכו Z+L, Z, T, L הצק יליפורפ ,שרדנכ      
רזעה ירמוח לכו םירוביחה ,םיקוזיחה      

                   80.00 .טלפמוק לכה .םהינימל ר"מ   
      
יצח םיילרנימ תוחולמ תיטסוקא הרקת     22.01.0033
הדוהי" לש A הנידג ןופוקא םגד םיעוקש      
06/06 ינייפוא חול לדוג .ע"ש וא "אוצי/אובי      
,שרדנכ האישנ תיצקורטסנוק תוברל מ"ס      
,םיקוזיחה לכו Z+L, Z, T, L הצק יליפורפ      
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו םירוביחה      

                   55.00 .טלפמוק ר"מ   
      
יבועב סוחד םיעלס רמצ ינורזמב תורקת דודיב     22.01.0035
תועיריב םיפוטע ק"מ/ג"ק 06 תופיפצבו 2"      

                  280.00 .ןורקימ 03-02 וילאמ הבכ ןליתאילופ ר"מ   
      
סבג תוחולמ תויושע תוימורק-וד סבג תוציחמ     22.01.0110
פ"ע הציחמה לש ללוכ יבוע ,מ"מ 7.21 יבועב      
רמצ ינורזמ םע דודיב תוברל ,לכירדא תוינכות      
ק"מ/ג"ק 42 לקשמו 2" יבועב תיכוכז      
םינוולוגמ חפ יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוקו      
דע תובכש 'סמ( לטכפש ,םירוביחה לכו      
דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,)חקפמה תעיבקל      
ירמוח לכו 'וכו עבצל הנכה ,תושינו םיחתפ      
וטנ הדידמה( טלפמוק לכה ,םהינימל רזעה      

                   10.00 .)םיחתפ יוכינב ר"מ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.22 קרפ תתב הרבעהל        
018/...   S3208B :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



עבש ראב 4 םותחנה הדוהי 'חר  מ"עב הסדנה - יעור ףסא
8812726-80:סקפ 7712726-80:לט         
 

12/09/2018
דף מס':     018 ייק תללכמ -םוירוטידוא ץופיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
סבג תוחולמ יושע ימורק-דח סבג תוציחמ     22.01.0120
פ"ע הציחמה לש ללוכ יבוע ,מ"מ 7.21 יבועב      
רמצ ינורזמ םע דודיב תוברל ,לכירדא תוינכות      
ק"מ/ג"ק 42 לקשמו 2" יבועב תיכוכז      
םינוולוגמ חפ יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוקו      
דע תובכש 'סמ( לטכפש ,םירוביחה לכו      
דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,)חקפמה תעיבקל      
ירמוח לכו 'וכו עבצל הנכה ,תושינו םיחתפ      
וטנ הדידמה( טלפמוק לכה ,םהינימל רזעה      

                   20.00 .)םיחתפ יוכינב ר"מ ר"מ   
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס          
019/...   S3208B :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



עבש ראב 4 םותחנה הדוהי 'חר  מ"עב הסדנה - יעור ףסא
8812726-80:סקפ 7712726-80:לט         
 

12/09/2018
דף מס':     019 ייק תללכמ -םוירוטידוא ץופיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       
      
ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
הרקת תסירהו קוריפ תללוכ הדובעה     24.01.0020
תומייק תואסיכ, סבג ירניס+ תמייק תיטסוקא      
תבכש קוריפ, ץע יופיח , תונוש תוכרעמ,      
שורדה לכו תומייקה תונובירטל תחתמ תיתש      
תשירד י"פע הנבמה ץופיש עוציב ךרוצל קוריפ      
תלוספה יוניפ תוברל ןימזמהו םיננכתמה      

                    1.00 'פמוק .ןימזמה ינסחמל /רשואמ רתאל  
םיקוריפו תוסירה 10.42 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס          
020/...   S3208B :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



עבש ראב 4 םותחנה הדוהי 'חר  מ"עב הסדנה - יעור ףסא
8812726-80:סקפ 7712726-80:לט         
 

12/09/2018
דף מס':     020 ייק תללכמ -םוירוטידוא ץופיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י נ ב ב  ב כ ר ו מ  ד ו י צ ו  ט ו ה י ר  03 ק ר פ       
      
ם י ב ש ו מ  40.03 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל NOITATIC םגד םלואל הבישי תואסכ     30.04.0030
י"ע הנקתהל םישורדה םיגרבהו םירזיבאה לכ      

                  223.00 .ןרצי טרפמ יפלו קפסה 'חי   
      
ראשל םימאות םלואל םיקירפ הבישי תואסכ     30.04.0040
םיגרבהו םירזיבאה לכ תוברל םלואה תואסיכ      

                    2.00 .ןרצי טרפמ יפלו קפסה י"ע הנקתהל םישורדה 'חי   
םיבשומ 40.03 כ"הס          

      
ן ו ל י ו  50.03 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל הלפאה דב הטסה ןוליו עוציב ןונכת     30.05.0001
תוברל ,ילמשח עונמו ןוגיעל הרקתב םיקוזיח      

                   40.00 . טלשו גתמ יאנש ר"מ   
ןוליו 50.03 כ"הס          

      
ת ו ר ג נ  60.03 ק ר פ  ת ת       
      
הפוצמ ץיוודנס יושע ףוג -הידמיטלומ ןורא     30.06.0001

                    1.00 .לכירדא תושירד פ"ע םיפדמ תוברל ,הקימרופ 'חי   
תורגנ 60.03 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס          
021/...   S3208B :קובץ 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



עבש ראב 4 םותחנה הדוהי 'חר  מ"עב הסדנה - יעור ףסא
8812726-80:סקפ 7712726-80:לט         
 

12/09/2018
דף מס':     021 ייק תללכמ -םוירוטידוא ץופיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ם י ר ו ז א  ת ז כ ר ל  ם י ר ז י ב א  11.43 ק ר פ  ת ת       
      

                    4.00 )הליגר תכרעמל( )CVP( יטפוא  ןשע יאלג 'חי  34.11.0020
      

                    4.00 שא תקעזא ןומיס תרונמ 'חי  34.11.0060
      

                    2.00 שא תקעזא ןצחל 'חי  34.11.0070
םירוזא תזכרל םירזיבא 11.43 כ"הס          

      
ת נ ע ו מ מ  ת ז כ ר ל  ם י ר ז י ב א  21.43 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 תימינפ הנקתהל הקעזא רפוצ 'חי  34.12.0070
תנעוממ תזכרל םירזיבא 21.43 כ"הס          

      
ם ו ר ח  ת ז י ר כ  ת כ ר ע מ  22.43 ק ר פ  ת ת       
י ו ל י ג  ת כ ר ע מ ו  ם י א ב כ  ן ו פ ל ט  ם ע  ב ל ו ש מ       
      
םימ ןגומ ROODNI ימינפ רוטק'זורפ/לוקמר     34.22.0060
02W דע קפסהב היצקורטסנוק/חיט לע ןקתומ      
לש המצועב ץנצנ תוברל ,69BD לש המצועו      

                    1.00 המיאתמ תירוחא אספוק םע תוחפל 57DC 'חי   
יוליג תכרעמו םיאבכ ןופלט םע בלושמ םורח תזירכ תכרעמ 22.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס          
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עבש ראב 4 םותחנה הדוהי 'חר  מ"עב הסדנה - יעור ףסא
8812726-80:סקפ 7712726-80:לט         
 

12/09/2018
דף מס':     022 ייק תללכמ -םוירוטידוא ץופיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ד מ י ט ל ו מ  53 ק ר פ       
      
ה י ד מ י ט ל ו מ  10.53 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 'פמוק הידמיטלומ תודובעל בצקה 35.01.0001
הידמיטלומ 10.53 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הידמיטלומ 53 כ"הס          
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עבש ראב 4 םותחנה הדוהי 'חר  מ"עב הסדנה - יעור ףסא
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12/09/2018
דף מס':     023 ייק תללכמ -םוירוטידוא ץופיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  08 ק ר פ       
      
ם י ר ל ק נ י פ ס  10.08 ק ר פ  ת ת       
      
. םימל רוביח היהי אל הז בלשב      
      
תינדי "edam sa" תינכת שגות ,עוציבה ףוסב      
. ןנכתמה רושיאל      
      
לע ןקתה תושירד יפל םיזתמ תכרעמ עוציב     80.01.0010
לכ תא לולכת תכרעמה .תפרוצמ תינכת סיסב      
תמלשומ הדימעל םישרדנה םירזבאה      
םיזתמ ימוקימ יוניש תוברל ןקתה תושירדב      
וא ידיצ זתמל ןוילע זתממ םתפלחה וא/ו      
רוניצ ,תחא תיתמוק הטילש תנחת ,ןותחת      

                    1.00 'פמוק .רוביחה דעו הנבמהמ ישאר  
םירלקניפס 10.08 כ"הס          

      
ת ו ש י ג נ  20.08 ק ר פ  ת ת       
      
1 לש המרה הבוגל יכנא ןולעמ עוציב ןונכת     80.02.0010
הענה וא )םיירפסמ( ילוארדיה עניהב ,רטמ      
מ"מ 004,1 חטשמה לדוג ,דצהמ תילמשח      
םילגלג אסיכל דעוימ ,קמוע מ"מ 009-ו בחור      

                    1.00 'פמוק . ןולעמה ביבס תוריגס ללוכ  
      
טרפמ פ"ע הרבגהו העימש ייוקלל רזע תכרעמ     80.02.0020

                    1.00 'פמוק .ןרצי  
      
תודימב תוישושבג םע הרהזא יחטשמ - "שיגנ"     80.02.0030
י"ת השירד יפל ,ןטירואילופמ מ"ס 06/021      

                    2.00 .6 קלח 8191 'חי   
      
"פילס יטנא" גוסמ חישק יניערג ספ - "שיגנ"     80.02.0040
לע קבדומ מ"ס 5 בחורב הקלחה תעינמל      
,)רוחש ןבל( ידוגינ ןווגב ,תוגרדמ יחלש תוצק      

                    5.00 .9722 '"ת תשירד יפל רטמ   
תושיגנ 20.08 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונוש 08 כ"הס          
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עבש ראב 4 םותחנה הדוהי 'חר  מ"עב הסדנה - יעור ףסא
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דף מס':     024 ייק תללכמ -םוירוטידוא ץופיש

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  -ם י ג י ר ח  99 ק ר פ       
      
דויצה תרבעהו תמייק למשח תכרעמ קוריפ     99.0001

                    1.00 'פמוק ןימזמה תשקבל םוקימל קרופמה  
      
לש תכרעמ י"ע הצרמ תדמע רוביחל הנכה     99.0002
תפצרב הנקתהל תרושקתו למשח םיעקש      
תמגודכ 86PI םימל האלמ תומיטא , המבה      

                    3.00 'פמוק . ןטשק ןאובי וני'צטב תואספוק  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח -םיגירח 99 כ"הס          
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כ"הס  

תורעה 00 קרפ   
  
תורעה 10.00 קרפ תת    
  
תורעה 00 כ"הס   
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ   
  
תורגנ 10.60 קרפ תת    
  
תורגסמ 20.60 קרפ תת    
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס   
  
למשח ינקתמ 80 קרפ   
  
0.8 קרפ תת 00.80 קרפ תת    
  
תיטסלפ למשח תרנצ 12.80 קרפ תת    
  
םילבכ תולעת 32.80 קרפ תת    
  
)YX2N )EPLX  תשוחנ ילבכ 13.80 קרפ תת    
  
םידדובמ תשוחנ יכילומ 43.80 קרפ תת    
  
שא יניסח םילבכ 73.80 קרפ תת    
  
I.C תוביתו למשח תוחולל הנבמ 16.80 קרפ תת    
  
םירזיבא 37.80 קרפ תת    
  
םורח תרואת יפוג 38.80 קרפ תת    
  
םיטופס 48.80 קרפ תת    
  
םידל תרואת 58.80 קרפ תת    
  
רואמ תודוקנ 09.80 קרפ תת    
  
עקת יתב תודוקנ 19.80 קרפ תת    
  
תונוש תודוקנ 29.80 קרפ תת    
  
תונושו תוביצח 39.80 קרפ תת    
  
ךמסומ קדוב תקידב 49.80 קרפ תת    
  
למשח ינקתמ 80 כ"הס   
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כ"הס  

חיט תודובע 90 קרפ   
  
חיט תודובע 10.90 קרפ תת    
  
חיט תודובע 90 כ"הס   
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
  
ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת    
  
יופיח תודובע 20.01 קרפ תת    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס   
  
העיבצ תודובע 11 קרפ   
  
העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת    
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס   
  
ריווא גוזימ תודובע 51 קרפ   
  
ריוא גוזימ 10.51 קרפ תת    
  
ריווא גוזימ תודובע 51 כ"הס   
  
שרח תורגסמ 91 קרפ   
  
שרח תורגסמ 10.91 קרפ תת    
  
שרח תורגסמ 91 כ"הס   
  
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
  
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22 קרפ תת    
  
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס   
  
םיקוריפו תוסירה 42 קרפ   
  
םיקוריפו תוסירה 10.42 קרפ תת    
  
םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס   
  
ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 קרפ   
  
םיבשומ 40.03 קרפ תת    
  
ןוליו 50.03 קרפ תת    
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כ"הס  

תורגנ 60.03 קרפ תת    
  
ןינבב בכרומ דויצו טוהיר 03 כ"הס   
  
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ   
  
םירוזא תזכרל םירזיבא 11.43 קרפ תת    
  
תנעוממ תזכרל םירזיבא 21.43 קרפ תת    
  
יוליג תכרעמו םיאבכ ןופלט םע בלושמ םורח תזירכ תכרעמ 22.43 קרפ תת    
  
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס   
  
הידמיטלומ 53 קרפ   
  
הידמיטלומ 10.53 קרפ תת    
  
הידמיטלומ 53 כ"הס   
  
תונוש 08 קרפ   
  
םירלקניפס 10.08 קרפ תת    
  
תושיגנ 20.08 קרפ תת    
  
תונוש 08 כ"הס   
  
למשח -םיגירח 99 קרפ   
  
למשח -םיגירח 99 כ"הס   

 
  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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