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22/04/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     002 ןורדק לחנ - םירקבמ זכרמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח  030.10 ק ר פ  ת ת       
      
יוליגל םינכמ םילכב הריהז הביצח וא/ו הריפח     01.030.0010
תטלחה יפל קר ףיעסה עוציב .תומייק תורנצ      

                    2.00 ורושיאבו חקפמה ק"מ   
      
יוליגל םיידי תדובעב הביצח וא/ו הריפח     01.030.0020
יפל קר ףיעסה עוציב .םייעקרק תת םינקתמ      

                    2.00 ורושיאבו חקפמה תטלחה ק"מ   
      
קמועל םידדוב תודוסיל הביצח וא/ו הריפח     01.030.0060

                    7.00 'מ 1 לע הלוע וניאש ק"מ   
הביצח וא/ו הריפח 030.10 כ"הס          

      
ם י ע צ מ  ,א ב ו מ  י ו ל י מ  050.10 ק ר פ  ת ת       
ק ו ד י ה ו       
      
מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ תוברל ,'א גוס עצמ     01.050.0010
הבצחממ קפוסי עצמה ,רקובמ קודיהו      

                   49.43 תרשואמ ק"מ   
קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 050.10 כ"הס          

      
ת ו ד ו ס י  ז ו ק י נ  150.10 ק ר פ  ת ת       
      
רטוק יעקרק תת זוקינל ררוחמ ירושרש רוניצ     01.051.0010
טגרגאב יולימהו ינכטואיג דב ףוטע מ"מ 521      
רפע תודובע תוברל ,מ"ס 04/04 ץצח/םושמוש      

                   12.00 יוסיכו רטמ   
תודוסי זוקינ 150.10 כ"הס          
רפע תודובע 10 כ"הס          

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
י ש א ר ו  ה ד ו ס פ ר  ,ת ו ד ו ס י  210.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו א ס נ ו ל כ       
      

                    7.00 תונוש תודימב 04-ב ןוטב תואסנולכ ישאר ק"מ  02.012.0400
תואסנולכ ישארו הדוספר ,תודוסי 210.20 כ"הס          

      
ם י ד ו מ ע  260.20 ק ר פ  ת ת       
      

                    3.00 והשלכ ךתחב 03-ב ןוטב םידומע ק"מ  02.062.0012
םידומע 260.20 כ"הס          
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22/04/2018
דף מס':     003 ןורדק לחנ - םירקבמ זכרמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ו ג ח  270.20 ק ר פ  ת ת       
      
בחורב תוריק לע תוקוצי 03-ב ןוטב תורוגח     02.072.0045

                    2.00 םיחתפה לעמ תוברל מ"ס 03 ק"מ   
תורוגח 270.20 כ"הס          

      
ן ו י ז  ת ד ל פ  001.20 ק ר פ  ת ת       
      
םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.100.0010

                    2.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
ןויז תדלפ 001.20 כ"הס          
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם י ר מ ו ח ב  ת ו ג ג  ם ו ט י א  110.50 ק ר פ  ת ת       
ם י י ל ז ו נ  ם י י ר מ י ל ו פ       
      
וא 011 קיטסל הקיסב םיחוטש תוגג םוטיא     05.011.0015
,ר"מ/ג"ק 7.0 -כ לש תומכב תחא הבכשב ע"ש      
רוביחב רמוח ותואמ הקלור  עוציב תוברל      

                  100.00 )תומכהמ %05( תמייק הלוכמל ר"מ   
םיילזונ םיירמילופ םירמוחב תוגג םוטיא 110.50 כ"הס          

      
ת ו ע י ר י ב  ת ו ג ג  ם ו ט י א  310.50 ק ר פ  ת ת       
ת ו ל ל כ ו ש מ  ת ו י נ מ ו ט י ב       
      
לש תיתבכש דח תכרעמב םיחוטש תוגג םוטיא     05.013.0010
וא S-515 טיב הקיס גוסמ תוינמוטיב תועירי      
הפיפחבו תיתשתל תוקבדומ תועיריה .ע"ש      

                  100.00 )תומכהמ %05( מ"ס  01 לש ר"מ   
תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא 310.50 כ"הס          
םוטיא תודובע 50 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ה ק ר א ה  100.80 ק ר פ  ת ת       
      
תאושה ספל האיצי  תוקראה תכרעמ עוציב     08.001.0010
רזעה ירמוחו תודובעה לכו  ישאר םילאיצנטופ      
תודוסי תקראה תכרעמ תמלשהל םישורדה      
ספל תולוגרפ תקראה ללוכ ריחמה.טלפמוק      
שורדיש חותיפב יתכתמ טנמלא לכו ןולעמו      
ללוכ מ"מ 01 האוושה ספמ רישי לבכב תאז      

                    1.00 'פמוק םלשומ רוביח  
הקראה 100.80 כ"הס          
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22/04/2018
דף מס':     004 ןורדק לחנ - םירקבמ זכרמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ד ו ק נ  200.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוביתו םיווק הקלדה קספמ ללוכ רואמ תדוקנ     08.002.0010
וא תולעת ללוכ הקיציב וא ינוציח.שורדה לכו      

                   50.00 ץוח תרנצ 'קנ   
      
רגסמ םע םואית הרטשמ תמלצמל הדוקנ     08.002.0020
ךותל רוביח ללוכ ליפורפב הילעו הלוגרפה      
טוויחו תרנצ שרדנה לכ ללוכ הרטשמה הטמ      
המוקמל תלעופ המלצמה לש האלמ הקתעהו      

                    1.00 שדחה 'קנ   
      
רגסמ םע םואית הרטשמ תנטנאל הדוקנ     08.002.0030
ךותל רוביח ללוכ ליפורפב הילעו הלוגרפה      
טוויחו תרנצ שרדנה לכ ללוכ הרטשמה הטמ      
המוקמל תלעופ הנטנאה לש האלמ הקתעהו      

                    1.00 שדחה 'קנ   
      
רגסמ םע םואית דעלא תתומע תמלצמל הדוקנ     08.002.0040
ךותל רוביח ללוכ ליפורפב הילעו הלוגרפה      
טוויחו תרנצ שרדנה לכ ללוכ עדימ זכרמ      
המוקמל תלעופ המלצמה לש האלמ הקתעהו      

                    4.00 שדחה 'קנ   
      
רזיבאב םויס A61 תיזאפ דח ריק רובח תדוקנ     08.002.0050
חולמ לבכ ללוכ ריחמה דרפנב םלושיש      
ללוכהביצחב תרנצ ללוכ הלעתב למשחה      
שרודה טנמלא וא םימ ןגומ דיחי עקש רזיבא      

                    8.00 םירחא יע קפוסיש ההז הנזה 'חי   
      
םויס תיללכ םוריח למשח תקספה ןצחל תדוקנ     08.002.0060
תירקמ הציחל ןגמ םע הירטפ BBA ןצחלב      
חולל רוביחו חולל וקה ללוכ םיאתמ טולישו      

                    2.00 םייק חולל וא שדחה 'קנ   
      
ףושח תשוחנ ךילומ י"ע הקראה רוביח תדוקנ     08.002.0070
םיאתמ וילאמ הבכ רוניצו ר"ממ 61 רוזשו      
היאש(שרדייש יתכתמ טנמלא לכ רוביחל      

                    2.00 )תוקראה טלפמוק ריחמב 'קנ   
      
ןקת רזיבא  תרנצ ללוכ תמלשומ ןופלט תדוקנ     08.002.0080

                    1.00 5TAC לבכו  קזב 'קנ   
      
5.2X5 לבכ ללוכ ןולעמל פ"ת הנזה תדוקנ     08.002.0090
ללוכ ןימזמה הרויש םוקמל דע 05 רוניצב      

                    1.00 'פמוק הנזהה תביתל ךומס טקפ קתנמ  
      
ןולעמ תליחת ןיב םוקרטניא תרושקת תדוקנ     08.002.0100
ידיג בר םוקרטניא לבכ ללוכ עדימ זכרמל      
לכו רבעמה םואית ללוכ 52 רוניצ ללוכ שרדנכ      

                    1.00 'פמוק שרדנה  
תודוקנ 200.80 כ"הס          
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22/04/2018
דף מס':     005 ןורדק לחנ - םירקבמ זכרמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  300.80 ק ר פ  ת ת       
      
דל תורונ 6  םע יתילכת דח האיצי טלש ת"ג     08.003.0010
06% הרואת תמצועבו תוקד 09 הדובע ןמזל      
"האיצי" טוליש ריקה לע וא  הרקתב  הנקתהב      
DEL-ELIFORP תרדס תמגודכ ץח ןומיסו      
םגד טיילורטקלא וא ןזורטקלא תמגוד      
    DEL226LE םימיאתמ םינקתה ןוכמ ירשואמ  
וא ידדצ דח היהי טולישה 22.2  קלח 02 י.תל      
YX וא(הנקתהה םוקימל םאתהב ידדצ וד      
היהי לכה )סקולארשי 05 רוא דל וא קטלנא      

                    2.00 םימ ןגומ 'חי   
      
ןמזל del  W3 גוסמ יתילכת דח םורח ת"ג     08.003.0020
עוקש ןקתומ  תוחפל  תוקד 081 הדובע      
יטסלפ יוסיכ םע הרקתה לע יולג וא הרקתב      
טיילורטקלא תמגוד  וילאמ הבכ ףוקש      
    TS036LE וא  LLL וא סקולארשי לש  

                    2.00 םימ ןגומ קטלנא RL-XULYX 'חי   
      
םגד םיקוספ תרואת רובע ןבאב עוקש ת"ג     08.003.0030
    OIRAV SUNEV ןגומ דל ספ הנקתה ללוכ  
רוביח םילשורי תיריע רשואמ םגד 76PI םימ      
םע םימואית רביירדל רתסנ ןגומ  ןוטיב ספ      

                   20.00 א"מל W42 שרדנה לכו ןבא ישנא 'חי   
      
ECULCRA םגד הלוגרפ תפצרב עוקש ת"ג     08.003.0040
TROHS DNUORGNI 011סקולארשי      
תרתסנ תנגומ הבית וטיב טוויח רוביח הנקתה      
לכו ןבא  קדו ןבא ישנא םע םימואית רביירדל      

                   22.00 W7.4 תוחפל היהי ףוגה שרדנה 'חי   
      
ללוכ ינימ דל ינבלא דל תורונל ןנגוסמ ת"ג     08.003.0050
ריחמב לכירדאה רחביש םגדב תננגוסמ עורז      
לע תינקת הבכרה ללוכ ח"ש 00051 לש דוסי      
םישגמ תפלחה ןכו רוביח לבכו םייק דומע      

                   12.00 דומעב םיתמאמ תפסותו 'חי   
      
אבוימ היגלב רדרש תרצות7B SOEN סנפ     08.003.0060
קפסהב םייקה תמגוד תשר ללוכ טייליטיס י"ע      
    W051   תמלשומ הנקתהו םימאתמה לכ ללוכ  

                    6.00 שגמל סנפהמ לבכה ןכו דומעה שארל 'חי   
      
דויצל םילשורי תיריע םגד הטסורינ תבית     08.003.0070
שגמו לוענמ ללוכ היריע טרדנטס םירביירד      

                    3.00 'פמוק טלפמוק שורדה לכו תמאמו םיקדהמ  
הרואת יפוג 300.80 כ"הס          
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22/04/2018
דף מס':     006 ןורדק לחנ - םירקבמ זכרמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  400.80 ק ר פ  ת ת       
      
ר"ממ EPLX(YX2N 5.2X5(  תשוחנ לבכ     08.004.0010
תרואתל דומע ןיב רובחי(הדוקנב וניאש      

                  100.00 )םיקוספ רטמ   
      

                   25.00 ר"ממ EPLX(YX2N 01X5(  תשוחנ לבכ רטמ  08.004.0020
      

                  250.00 ר"ממ EPLX(YX2N 61X5(  תשוחנ לבכ רטמ  08.004.0030
      
רבעמל תרושקתו למשח ילבכל םיחתפ םוטיא     08.004.0040
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      

                    2.00 .תורוניצמ ר"מ   
      

                  250.00 תשוחנ מ"מ 53 ףושח הקראה ךילומ רטמ  08.004.0050
      
תרנצל ותריגסו ףוציר תחיתפ הביצח/ הריפח     08.004.0060
קמוע וא 06 בחורבו 001 קמועב תיעקרק תת      
ללוכ ףילחתכ לבכה לעמ ןוטיבו ךכמ תוחפ      
לוח יוסיכ תרנצ תחנה םי לוחב הריפחה דופיר      
עקרק ינפ תרזחהו קודיה תננוסמ המדא יולימ      

                  250.00 םתומדקל רטמ   
      
הבוג 04 קמוע 08 בחור תודימב ןוטב תחמוג     08.004.0070
ללוכ סקימידר וא ןמפלוו תמגוד ןוטבמ 022      
ללוכ יחח הנומ רובע רתאב תמלשומ הנקתה      

                    1.00 'פמוק ילכירדא טרפ יפל ןמוא תורגסמ תכתמ תלד  
      
הבוג 04 קמוע 001 בחור תודימב ןוטב תחמוג     08.004.0080
ללוכ סקימידר וא ןמפלוו תמגוד ןוטבמ 022      
תלד ללוכ חול רובע רתאב תמלשומ הנקתה      

                    2.00 'פמוק ילכירדא טרפ יפל ןמוא תורגסמ תכתמ  
      

                  150.00 הרבוק ירושרש 05 רוניצ רטמ  08.004.0090
      

                  100.00 הדוקנב וניאש ףכירמ 52 רוניצ רטמ  08.004.0100
      

                   80.00 הרבוק 57 רוניצ רטמ  08.004.0110
      
ולופיקו בבותסמ טלשל למשח תכרעמ קוריפ     08.004.0120
רזעה ירמוחו תודובעה לכ ללוכ םוקמהמ      

                    1.00 'פמוק וקותינל םישורדה  
      
לכ ללוכ בבותסמ טלשל שדח חולמ רוביח     08.004.0130

                    1.00 'פמוק םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה  
      
      
      

400.80 קרפ תתב הרבעהל        
007/...   3417-E :קובץ 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167370:סקפ 4027727-370:זכרמ 2033846-20:םילשורי
 

22/04/2018
דף מס':     007 ןורדק לחנ - םירקבמ זכרמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
עדימ זכרמ תוריקמ למשחה יטנמלא לכ קוריפ     08.004.0140
ןימזמל םירחא םיטנמלאו הרואת יפוג תרזחהו      

                    1.00 'פמוק ןיקתו רדוסמ זורא  
תילמשח היצלטסניא 400.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  500.80 ק ר פ  ת ת       
      

                   18.00 A61, AK01 דע יזאפ דח ת"מאמ 'חי  08.005.0010
      

                    3.00 A םגד רפמאלימ A04X4, 03 תחפ קספמ 'חי  08.005.0020
      

                    3.00 A04X3, AK01  יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  08.005.0030
      

                    2.00 A61X3, AK01 דע יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  08.005.0040
      
םע DEL V032 גוסמ ןומיס תרונמ3 קולב     08.005.0050

                    1.00 'פמוק ןצחלו תונגה ללוכ ריבש יתלב יטסלפ יוסיכ  
      
ןגומ רטסאילופ הנבמ יונב למשח חול הנבמ     08.005.0060
לקוס ללוכ םישרדנה הבוגבו בחורב םימ      
תוברל ינכטה טרפמב ראותמכ םילבכ תסינכל      
,הקראהו ספאל םיקדהמ A36X4 הריבצ יספ      
.טלפמוק רוביחו הנקתה ,הלבוה ,טוליש ,טוויח      
םישורדה רזעה ירמחו תודובעה לכ תא ללוכ      

                    1.00 'פמוק ר"מל ריחמ .חולה תמלשהל  
      
ינורטקלא הקספה לילס ללוכ ישאר רקיירב     08.005.0070

                    1.00 'פמוק A36X3לויכל  
      
הגילז רסממ רובע ישאר קספמ ריחמל תפסות     08.005.0080

                    1.00 'פמוק םיבטק 4ל ותכיפהו ילרגטניא הנבומ  
      
הנגה ללוכ TLTENLE חולל ילטיגיד דדומ בר     08.005.0090

                    1.00 'פמוק זנשמו  
      

                    1.00 'פמוק EEC חולה ךותב פ"ת למשח עקש 08.005.0100
      

                    6.00 'פמוק םיעוריאל ןיד ספל יזפ דח למשח עקש 08.005.0110
      

                    3.00 A52X3 דע יזפ תלת ןעגמ 'חי  08.005.0120
      

                    3.00 A52X3  פ"ת ז"אמ 'חי  08.005.0130
      
די( םיעוריאל רטסאילופ למשח חול הנבמ     08.005.0140
רזעה ירמוחו םירזיבאה לכ ללוכ)םולשבא      
טרפ יפל רתאב תמלשומ הבכרהל םישורדה      

                    1.00 'פמוק חולה ןרצי תוינכותב ינורקע  
למשח תוחול 500.80 כ"הס          
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22/04/2018
דף מס':     008 ןורדק לחנ - םירקבמ זכרמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ק ר ט נ י א  600.80 ק ר פ  ת ת       
      
תמגוד יתכתמ ילדנו יטנא םוקרטניא לנפ     08.006.0010
    TEMRU םימל דימע דבלב רובידו העימשל  
    66PI 21 לש המרל דע תוכמוKI ללוכ  
רוביד העימש תינבומ המרה אלל תרפרופש      
לכה רוביחו טוויח ללוכ עדימה זכרמב הליגר      

                    1.00 'פמוק םלשומ  
םוקרטניא 600.80 כ"הס          

      
ר ו ט ר נ ג  700.80 ק ר פ  ת ת       
      
תונכתיה ותעצה תשגה ינפל קודבל ןלבקה לע      
רכות אל-ותוירחאב םלשומה עוציבהו תורעהו      
קרפב תוגירח תודובע לע העיבת לכ      
תרבח סדנהמ םע םואיתב עצובת הדובעה-הז      
וגיצנ וא -5082197450 רבה ינד גנילרמש      
      
םייק רוטרנג זוזגא רוניצל הטסה עוציב     08.007.0010
הרויש םוקמל דע דדובמ ההז רוניצב ותכראהו      
םלשומ עוביק םיחתפ תחיתפ ללוכ ןימזמה      
עצובי לוכה רוניצה הצקל םשגה הבוכ תרבעהו      
ןלבק תחת רוטרנגה לש הקזחאה תרבח י"ע      

                   20.00 עוציב יארחאכ למשח רטמ   
      
לוידקס תרנצ רוטרנגל קולדת רוניצ תנקתה     08.007.0020
תויראש ףוסיא לכימו רוניצ שאר ללוכ 5.1"      

                   18.00 רוטרנגה לכימל רוביח ללוכ רטמ   
      
חולל תורבחתה וא (רלוס הבוג ישגר תנקתה     08.007.0030
םזמז ללוכ קולדת ףוס חול תנקתהו) דוקיפה      
קלדה בצמ לע היצקידניא תלבקו הארתה      
םישרדנה םילבכה לכ ללוכ רוטרנגב םייקה      
לכה םישורדה רזעה ירמוח לכו םתנקתהו      

                    1.00 'פמוק םלשומ  
רוטרנג 700.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י ד ו מ ע  800.80 ק ר פ  ת ת       
      
לידב הפוצמו תשוחנמ יושע תוקראה ספ     08.008.0010
םיגרבו תוזרבה םע מ"ס 51 -כ ךרואב      

                    4.00 דומעב ןקתומ תויקסידו 'חי   
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.008.0020
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
06? תרוקב תחוש ךותב, תעבט קדהמ ,השקה      
גוסמ הסכמו ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב      

                    1.00 'פמוק 521B,טלפמוק העיבצו טוליש.  
      
      

800.80 קרפ תתב הרבעהל        
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22/04/2018
דף מס':     009 ןורדק לחנ - םירקבמ זכרמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     08.008.0030
דימע תיכוכז יביס םע טנוברקילופמ דומעה      
חפמ וא סויזלצ תולעמ 031 דע לש 'פמטב      
ז"אמ םע ,חפ ןוגג םע מ"מ 5.2 יבועב ןבלוגמ      
יקדהמ םע ,A01 AK01 םרזל יזאפ דח      
3KAPOC וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה      
םיסנפל האיצי יקדהמ םע IXEGOS תרצות      
דע לבכו הקראה ספ םע ,XINOHP תרצות      

                    6.00 .טלפמוק סנפל 'חי   
      

                    4.00 םייק שגמל יבטוק וד תמאמ תפסות 'חי  08.008.0040
הרואת ידומע 800.80 כ"הס          
למשח תודובע 80 כ"הס          

      
ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
- ם י כ נ ל  ה מ ר ה  י נ ק ת מ  070.71 ק ר פ  ת ת       
ן ו ג ר ד מ       
      
םרגב םיכנ תאלעהל חטשמ ןוגרדמ - "שיגנ"     17.070.0010
םגד ,מ"ס 021/07 תודימב רשי תוגרדמ      
    03-LTG תצובק"מ "ערזמ למעת" תרצותמ  
הליענ/יוסיכ ללוכ ,רשואמ ע"וש וא ,"הרטקלא      
האר .םירליפה יוסיכל המוד םגדב ןוגרדמה לש      
.קפסה םע םואתב לכה .021A תינכתב הרעה      

                    1.00 'פמוק הנושאר הנשל תוירחא ללוכ הדיחיה ריחמ  
      
םוכיסל אל             1.00 הינש הנשל תורש רובע תפסות הנש  17.070.0020
      
םוכיסל אל             1.00 תישילש הנשל תורש רובע תפסות הנש  17.070.0030

ןוגרדמ - םיכנל המרה ינקתמ 070.71 כ"הס          
תוילעמ 71 כ"הס          

      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  010.91 ק ר פ  ת ת       
      
תורוניצ ,הדלפ יליפורפמ הדלפ תיצקורטסנוק     19.010.0009
ןכו םינתיוז וא םיינבלמו םיעובר ,םילוגע הדלפ      
תורבחתה תוברל ,םיגרבו ןוגיע יחפ ,רשק יחפ      

                   25.00 .תמייק הדלפ תיצקורטסנוקל ןוט   
      
תנוולוגמ אל הדלפ תיצקורטסנוק תעיבצ     19.010.0066
ינכט טרפמ יפ לע )תורוניצ וא S.H.R יליפורפ(      

                   25.00 .דחוימ ןוט   
שרח תורגסמ 010.91 כ"הס          
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22/04/2018
דף מס':     010 ןורדק לחנ - םירקבמ זכרמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל ו ג ר פ ה  ג ג  ך ו כ י ס  110.91 ק ר פ  ת ת       
      
2306FJ גוסמ ץע תוטלפב הלוגרפה גג ךוכיס     19.011.0010
    eliforP ndooW, טרופמה פ"ע ךתח לכב  
ללוכ ריחמה .רשואמ ע"וש וא ,015A תינכתב      
תריחבל ןווגב העיבצו רוביחה יעצמא לכ תא      

                  227.97 לכירדאה ר"מ   
הלוגרפה גג ךוכיס 110.91 כ"הס          
שרח תורגסמ 91 כ"הס          

      
,י ר א ל ס  י ט נ מ ל א ו  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
ן ו פ י ד ל ו  ם י נ ב מ  ס ו ס י ב ל       
      
ם י ל י י פ י נ י מ  240.32 ק ר פ  ת ת       
      
חודיק )םילייפינימ( "רטוק ינטק" תואסנולכ     23.042.0040
,הדלפ ליפורפ וא ןויז תוטומ תוברל הקיציו      
לש יטרואיתה חפנה םימעפ 2 דע יטנמצ סייד      

                  180.00 'מ 21 דע ךרואבו 8"-"6 רטוק ,חדקה רטמ   
םילייפינימ 240.32 כ"הס          
ןופידלו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 כ"הס          

      
ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  000.42 ק ר פ  ת ת       
      
ןתינ ,םיאבה םיקרפ-יתתב םינייוצמה םיפיעסב      
תוינכתב תועיפומה קורפה תודובע לש רואת      
אלש קורפ תודובע יכ תאזב רהבומ .הדובעה      
םעוציב ךא ,םינושה םיפיעסב שרופמב ונייוצ      
הלולכ היהת םתולע ,הדובעה ךשמהל שרדנ      
ומלושי אלו הז קרפבש םינושה םיריחמב      
תוינכתה תא דומלל ןלבקה לע .דרפנב      
םישרדנה םיקורפה לכ תא ךירעהלו      
      
םוקמל רמוחה קוליס םיללוכ קורפה תודובע לכ      
תויושרה י"ע רתומ הכיפש      
      
רהבומ .הכיפש ירתא םאתל ןלבקה תוירחאב      
הכיפשה תרגא אשונב והשלכ םולשת יכ תאזב      
ןלבקה לע לוחי      
      
הכיפש םוקממ רושיא איצמהל ןלבקה לע      
היריעה י"ע שרדתש הכיפשה תומכ לע רשואמ      
      
ןלבקה תוירחאב ,הריפחה תודובע עוציב םרט      
םע תומייקה תויתשתה אשונ תא קודבל      
םרטב ,הריפח תודובע עצבל ןיא .חקפמה      
לכ וקדבנו תושרדנה תונכהה לכ ועצוב      
הריפחה לש תויועמשמה      

תורעה 000.42 כ"הס          
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22/04/2018
דף מס':     011 ןורדק לחנ - םירקבמ זכרמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר י ק ב  ם י ע ק ש  ת ב י צ ח  100.42 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ו ק ו       
      
ךתחב ןוטב בג ןבא ריקב םיעקש תביצח     24.001.0140

                   12.00 .ריקב עוקש דומע רובע , מ"ס04/51 רטמ   
תורוקו תוריקב םיעקש תביצח 100.42 כ"הס          

      
ף ו צ י ר  ק ו ר י פ  200.42 ק ר פ  ת ת       
      
קוליס תוברל רקנובה גג לע םייק ףוציר קוריפ     24.002.0010
שורדה לכ ללוכ חטשה יוקינו טיטה ,לוחה עצמ      
םוקמל רמוחה קוליס ללוכ ,םוטיאל הנכהכ      

                  100.00 תויושרה י"ע רתומ הכיפש ר"מ   
      
תודוסי עוציב ךרוצל םייק ןבא ףוציר קוריפ     24.002.0020
תמגודכ ןבאב וא קרופש ףוצירב שדחמ ףוצירו      
ףוצירה תמלשהל דע שורדה לכ ,םייקה ףוצירה      

                   12.00 הלוגרפה ידומע תנקתה רחאל ר"מ   
      
גוס לכמ עקרקה ינפ לע םייק ףוציר קוריפ     24.002.0030
קוליס ללוכ ,הפש ינבאו הגורע ללוכ ,רמוח      
.תויושרה י"ע רתומ הכיפש םוקמל רמוחה      

                  169.52 010A תינכת האר ר"מ   
ףוציר קוריפ 200.42 כ"הס          

      
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  ק ו ר י פ  300.42 ק ר פ  ת ת       
ח י ט  ת ו ת י ס ו       
      
ךרוצל םימייק תוריקמ ןבא תוחול קוריפ     24.003.0010
תייצקורטסנוקל תורבחתהו םוטיאה תרדסה      
רחאל שדחמ יופיחו ןבאה בגב תאצמנש הדלפ      

                    6.00 .היצקורטסנוקה תודובע תמלשה ר"מ   
      
ךרוצל רמוח גוס לכמ תוריק יעטק 3 קורפ     24.003.0020
0.4-כ לש תיללכ תומכב ןוטב תודוסי תקיצי      

                    1.00 'פמוק טלפמוק הדידמה .010A תינכת האר .ק"מ  
      
ללוכ ,יחרזמה דצב םייק ןוטב הקעמ תסירה     24.003.0030
.מ"ס 02 יבועבו מ"ס 05-כ הבוגב לזרב ךותיח      

                    4.00 010A תינכת האר רטמ   
חיט תותיסו תוריק יופיח קוריפ 300.42 כ"הס          

      
ל ק  ה נ ב מ  ת ס י ר ה  400.42 ק ר פ  ת ת       
      
קיר ,וקלחב וא תומלשב לק הנבמ תסירה     24.004.0010
ללוכ חטשב הככס קורפ ללוכה ,הלוכתמ      

                    1.00 'פמוק 010A תינכת האר .ר"מ 02.11  
לק הנבמ תסירה 400.42 כ"הס          
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22/04/2018
דף מס':     012 ןורדק לחנ - םירקבמ זכרמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  500.42 ק ר פ  ת ת       
      
.הבוג לכבו הדימ לכב בבותסמ טלש קורפ     24.005.0010

                    1.00 'פמוק 010A תינכת האר  
      
םימייק תוריק לע םיבכרומה םיטלש 3 קורפ     24.005.0020

                    1.00 'פמוק 010A תינכת האר .רמוח גוס לכמו ךתח לכב  
      
.רמוח גוס לכמו הבוג לכב לגדל טומ קורפ     24.005.0030

                    1.00 'פמוק 010A תינכת האר  
      
לכב רקנובל םיתורשה ןיב םייק הקעמ קורפ     24.005.0040

                   31.40 010A תינכת האר .רמוח גוס לכמו הבוג רטמ   
      
די-לע יברעמה דצב םייק םימ ןועש קורפ     24.005.0050

                    1.00 010A תינכת האר .תוגרדמה 'חי   
      
הנזה תוברל בבותסמה טלשה לש הבכרה     24.005.0060
תתומע תשקבל םאתהב הרואתו תילמשח      

                    1.00 לכירדאה תויחנהו ד"עלא 'חי   
      
תתומע תשקבל םאתהב םייק לגד תבכרה     24.005.0070

                    1.00 'פמוק לכירדאה תויחנהו ד"עלא  
תונוש 500.42 כ"הס          

      
ר ו ט ר נ ג ה  ל ע  ה נ ג ה  600.42 ק ר פ  ת ת       
      
ללכ לש עוציבל הנכהכו תודובעה עוציב םרט     24.006.0010
עצבל ןלבקה תוירחאב ,טקיורפב תודובעה      
תועצמאב םייקה רוטרגה לע האלמ הנגה      
תראשה ךות ,וידדצ לכמ ,הדלפ וא ,ץע יטנמלא      
לע .שרדנכ הטילפו רורוויא ךרוצל םיחתפ      
עוציב םרט חקפמה רושיא בתכב לבקל ןלבקה      
קורפ ללוכ ריחמה .רוטרנגה לע הנגהה      
הדידמה .הדובעה םויסב הנגהה יטנמלא      

                    1.00 'פמוק טלפמוק  
רוטרנגה לע הנגה 600.42 כ"הס          
םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

013/...   3417-E :קובץ 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167370:סקפ 4027727-370:זכרמ 2033846-20:םילשורי
 

22/04/2018
דף מס':     013 ןורדק לחנ - םירקבמ זכרמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  600.04 ק ר פ  ת ת       
      
תיברעמ תיזחב םימ-דמל םירליפ יוסיכל ןורא     40.006.0010
י"מפ לש םיטרפ לע ססובמה יוסיכ טרפ יפל      
לש טרפה .הקיתעה ריעב תויתשת יוסיכ רובע      
- מ"ס 2 ספ בחור לע ססובמ ירוקמה םגדה      
,מ"ס 1 ספ בחור לע ססובמ יחכונה טרפה      
ריחמה .שרדנ הבוג לכבו מ"ס 051-כ ךרואב      
ךתחב ןויז םע 03-ב ןוטב דוסי רתיה ןיב ללוכ      
.הריפחה תודובע תוברל ,מ"ס 02/05/051      

                    1.00 A515 תינכתב טרפ האר 'חי   
      
רטוק תנוולוגמ תכתמ תוטומ םע הדלפ הקעמ     40.006.0020
ךתחב תנוולוגמ תכתמ ליפורפ ,מ"מ 41      
ןולא ץעמ לגועמ די זחאמ , מ"מ 04/02      
תודימב לכירדאה תריחבל ןווגב ץיב םע עובצ      
סלפמב מ"ס 501 יללכ הבוגב ,מ"ס 06/051      

                   38.20 105A תינכת האר .)+(09.896 רטמ   
      
מ"מ 04 רטוקב ןוולוגמ הדלפ רוניצמ די זחאמ     40.006.0030

                   26.00 שרדנה פ"ע םידומע ללוכ ,815/1 טרפ יפל רטמ   
תורגסמ תודובע 600.04 כ"הס          

      
ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  010.04 ק ר פ  ת ת       
      
בוהצ/רופא ןווגב "הפצמ" גוסמ ןבא ףוציר     40.010.0010
יבג-לע demalF רמג םע מ"ס 5 יבועב      
ןטקי אל םינבאה בחור .הדלפ תייצקורטסנוק      
דימת שי .מ"ס 07 לע הלעי אלו מ"ס 04-מ      
7 לש ילמינימ קחרמב ,תוגופה ןיב קיחרהל      
מ"ס 02/04 ןבא םקמל שי הרוש לכב .מ"ס      
02/04 ינבא םקמל ןיא .מ"ס 081 לכ תוחפל      
תוגופה .תורושה ןיב וא הרושב הזל הז םידומצ      

                   80.13 012A תינכת האר .מ"ס 5 הנייהת ר"מ   
      
בוהצ/רופא ןווגב "הפצמ" גוסמ ןבא ףוציר     40.010.0020
יבג-לע demalF רמג םע מ"ס 5 יבועב      
אלו מ"ס 04-מ ןטקי אל םינבאה בחור .עקרקה      
ןיב קיחרהל דימת שי .מ"ס 07 לע הלעי      
לכב .מ"ס 7 לש ילמינימ קחרמב ,תוגופה      
לכ תוחפל מ"ס 02/04 ןבא םקמל שי הרוש      
הז םידומצ 02/04 ינבא םקמל ןיא .מ"ס 081      
5 הנייהת תוגופה .תורושה ןיב וא הרושב הזל      

                  164.75 012A תינכת האר .מ"ס ר"מ   
      
בוהצ/רופא ןווגב "הפצמ" גוסמ ןבא ףוציר     40.010.0030
חתפ רוזאב demalF רמג םע מ"ס 5 יבועב      

                   80.13 רוטרנגל השיג ר"מ   
      

010.04 קרפ תתב הרבעהל        
014/...   3417-E :קובץ 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167370:סקפ 4027727-370:זכרמ 2033846-20:םילשורי
 

22/04/2018
דף מס':     014 ןורדק לחנ - םירקבמ זכרמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןווגב "הפצמ" גוסמ ןבא ףוצירל ריחמ תפסות     40.010.0040
demalF רמג םע מ"ס 5 יבועב בוהצ/רופא      
.מ"ס 09 דע מ"ס 02-מ ילאידר ךותיח רובע      

                  112.20 ןבאה ריצ ךרואל הדידמה רטמ   
      
בוהצ/רופא ןווגב "הפצמ" גוסמ ןבא ףוציר     40.010.0050
טרפ רוזאב demalF רמג םע מ"ס 5 יבועב      

                   18.00 'א105A תינכתו 105A תינכתב ר"מ   
      
רטוק דע בויב וא םימ יאת תכמנה וא ההבגה     40.010.0060
קוריפ תוברל ,מ"ס 03 דע הבוגל מ"ס 08      
טלפמוק הדידמה .הסכמהו הרקתה תרזחהו      

                    6.00 'פמוק החוש לכל  
      
בוהצ/רופא ןווגב "הפצמ" גוסמ ןבא ףוציר     40.010.0070
םיסכמ יבג-לע demalF רמג םע מ"ס 5 יבועב      
לכב 6 דע 1 'סמ תוחושה תמאתה רחאל      

                    6.00 'פמוק החוש לכל טלפמוק הדידמה .הדימ  
      
ןבא תפצרב םיעקש דוביע רובע תפסות     40.010.0080
הרואת יפוג תבכרהל םישדחה םיעטקה ירוזאב      

                    6.00 022A תינכת דוביע רובע תפסות האר .יתפצר 'חי   
      
תומוקמב ףוציר רובע ןבא ףוצירל תפסות     40.010.0090
תפסות האר .םייתפצר הרואת יפוג תבכרה      

                   18.00 022A תינכת דוביע רובע 'חי   
      
בוהצ/רופא ןווגב "הפצמ" גוסמ ןבאב הפש ןבא     40.010.0100
דוסי ללוכ ,demalF רמג םע מ"ס 51 בחורב      

                   25.00 012A תינכת האר.ןוטב תנעשמו רטמ   
      
חטשמ לכבו המוק לכב תוגרדמה ךלהמ שארב     40.010.0110
ביצהל שי ,'מ 5.2- מ רתוי וכרואש םייניב      
ףוצירל יתוזחו ישושימ דוגינ םע הרהזא חטשמ      
הבוגב תומוטק תולוגעת וטילב לש םקרמבו      
ןיב קחרמהשכ םינוויכ ינשל תורושב מ"מ 4-3      
תוישושבגה רטוק .מ"ס 6-5 היהי תורושה יריצ      
ןסיסבבו מ"מ 21-01 היהי ןותחתה ןסיסבב      
מ"ס 06 היהי ובחור .מ"מ 51-21 ןוילעה      
03 קחרמב בצוי אוהו ,הגרדמה בחורכ וכרואו      
םיישושימה םיחטשמה .הגרדמה הצקמ מ"ס      
לש הנקתה םע ,תכתמ תורמסמ ידי לע ועצובי      

                   12.00 קוושמ/ןרציה ר"מ   
      
5.2-3 בחורב הגרדמ לכב הקלחה דגונ ספ     40.010.0120
לש קמועב הגרדמב עוקשה ,הטסורינמ מ"ס      
תויהל ךירצ ספה לש ןוילעה ןפה .מ"ס 5.0      

                   88.60 הגרדמה םע סלופמ רטמ   
      

010.04 קרפ תתב הרבעהל        
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מ"עב הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167370:סקפ 4027727-370:זכרמ 2033846-20:םילשורי
 

22/04/2018
דף מס':     015 ןורדק לחנ - םירקבמ זכרמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תורובשה תוגרדמה לש םיימוקמ םינוקית     40.010.0130
שי )815A תינכתב טרפ האר( הנכס תווהמה      
תוגרדמה תמודכ תתוסמ ןבא םע ןנקתל      
רושיא לבקל ןלבקה תוירחאב .תוירוקמה      
אמגוד תנכה ללוכ ,עוציבה םרט לכירדאה      

                   50.00 הדימ לכב םוקית 'חיל הדידמה .ןוקיתה ןפואל 'חי   
ףוציר תודובע 010.04 כ"הס          

      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  410.04 ק ר פ  ת ת       
      
,ךתח לכב ,ןבא גוס לכמ םיבכרומ ןבא תוריק     40.014.0010
דע ללוכ יבועב 03-ב ןוטב בג םע דוביעו יבוע      
תא  ןבא יופיח ללוכ הדיחיה ריחמ .מ"ס 06      
ןוטב תקיצי ןכו סוסיבהו רפעה תודובע      
תוניפ דוביע ןכו ,םידדצה 2-מ ןבא יופיחו      
לש ק"מב הדידמה .תורשי וא ,תודח ,תוהכ      
סוסיבהו רפעה תודובע רשאכ ,תוריקה חפנ      
041 ןבאל דוסי ריחמ .הדיחיה ריחמב םילולכ      

                    3.98 ר"מ/ח"ש ק"מ   
      
לכבו רמוח גוס לכמ הרואת דומעל השבלה     40.014.0020
תוילאידר םינבאב סיסב יופיח ללוכה ,ךתח      
םע מ"ס 101 הבוגב לכירדאה תריחבל גוסמ      
האר .השיג חתפו מ"מ 8 יבועב לזרב ליפורפ      
לכה .הב םינייוצמה םיטרפהו A055 תינכת      

                    6.00 טלפמוק םלשומ 'חי   
ןבא תודובע 410.04 כ"הס          

      
ת ו י נ ד א  040.04 ק ר פ  ת ת       
      
תיברעמה תיזחב תוגרדמה יבג-לע תינדא     40.040.0010
רמוח גוס לכמ מ"ס 07/07/07 תודימב      
רתיה ןיב ללוכ ריחמה .לכירדאה תריחבל      
דוסי ריחמ( היחמצו היקשה תכרעמ ,ןג תמדא      

                    3.00 'פמוק )תינדא לכל 'פמוק/ח"ש 008  
      
תיחרזמה תיזחב תמייק הלוכמב תינדא דוביע     40.040.0020
רמוח גוס לכמ מ"ס 54/06/041-כ תודימב      
רתיה ןיב ללוכ ריחמה .לכירדאה תריחבל      
דוסי ריחמ( היחמצו היקשה תכרעמ ,ןג תמדא      
תינכת האר .)תינדא לכל 'פמוק/ח"ש 0051      

                    3.00 'פמוק A600  
      
      
      
      
      
      

040.04 קרפ תתב הרבעהל        
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מ"עב הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167370:סקפ 4027727-370:זכרמ 2033846-20:םילשורי
 

22/04/2018
דף מס':     016 ןורדק לחנ - םירקבמ זכרמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תיחרזמה תיזחב תמייק הלוכמב תינדא דוביע     40.040.0030
רמוח גוס לכממ"ס 54/06/58-כ תודימב      
רתיה ןיב ללוכ ריחמה .לכירדאה תריחבל      
דוסי ריחמ( היחמצו היקשה תכרעמ ,ןג תמדא      
תינכת האר .)תינדא לכל 'פמוק/ח"ש 008      

                    1.00 'פמוק A600  
תוינדא 040.04 כ"הס          
יפונ חותיפ 04 כ"הס          

      
ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ת ו נ ח ל ו ש  ,ם י ל ס פ ס  010.24 ק ר פ  ת ת       
      
וא "GR  ANORAS-13" םגד לספס - "שיגנ"     42.010.0010
םע ,מ"ס 54/06/022 תודימב ,רשואמ ע"ש      
.םיעובצ ץע תוחולמ םייושע תנעשמו די ידעסמ      
םילספסה תעיבק רתיה ןיב ללוכ ריחמה      

                    4.00 A021 תינכת האר .עקרקל םנוטיבו 'חי   
      
ע"ש וא "GR ANORAS-13" םגד לספס     42.010.0020
ללוכ ריחמה .מ"ס 54/06/022 תודימב ,רשואמ      
.עקרקל םנוטיבו םילספסה תעיבק רתיה ןיב      

                    3.00 A021 תינכת האר 'חי   
      
לכב םיבשומ 4 םיללוכה תונחלוש תכרעמ     42.010.0030
תויהל םישרדנה םיבשומהמ זוחא רשאכ ,חלוש      
בג תנעשמ םיללוכה םישיגנ םיבשומכ םירדגומ      
רמוח גוס לכמ בשומה ידיצ ינשמ די ידעסמו      
רתיה ןיב ללוכ ריחמה .לכירדאה תריחבל      
דוסי ריחמ .עקרקל םנוטיבו םילספסה תעיבק      
.תואסכ 4-ו ןחלוש לכל טלפמוק ח"ש 000,8      

                    3.00 A021 תינכת האר 'חי   
תונחלוש ,םילספס 010.24 כ"הס          
ץוח טוהיר 24 כ"הס          

      
י מ ו י  ר כ ש  י פ ל  ת ו ד ו ב ע  09 ק ר פ       
      
ר כ ש ב  ם י ל ע ו פ  ת ו ד ו ב ע  100.09 ק ר פ  ת ת       
י מ ו י       
      
םדקומ רושיא פ"ע ומלושי ימוי רכשב תודובע      
הדובעה ןמויב םושירו חקפמה לש      
      
לעב לש גוס לכמ הלועמ יעוצקמ ןיינב לעופ     90.001.0010

                   50.00 עוצקמ ע"ש   
      
      

100.09 קרפ תתב הרבעהל        
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מ"עב הסדנה יתורש  ר א ת מ
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22/04/2018
דף מס':     017 ןורדק לחנ - םירקבמ זכרמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יעוצקמ ןיינב  לעופל רזוע  וא  טושפ ןינב לעופ     90.001.0020

                   50.00 עוצקמ לעב לש גוס לכמ ע"ש   
      

                   50.00 ליעפמ םע )"וגנוק"( ילמשח שיטפ ע"ש  90.001.0030
      

                   10.00 דויצ ללוכ ,למשחל יעוצקמ לעופ תדובע ע"ש  90.001.0040
      

                   10.00 למשחל רזוע לעופ ע"ש  90.001.0050
ימוי רכשב םילעופ תודובע 100.09 כ"הס          
ימוי רכש יפל תודובע 09 כ"הס          
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22/04/2018 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     018 ןורדק לחנ - םירקבמ זכרמ

  
כ"הס  

רפע תודובע 10 קרפ   
  
הביצח וא/ו הריפח 030.10 קרפ תת    
  
קודיהו םיעצמ ,אבומ יולימ 050.10 קרפ תת    
  
תודוסי זוקינ 150.10 קרפ תת    
  
רפע תודובע 10 כ"הס   
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
  
תואסנולכ ישארו הדוספר ,תודוסי 210.20 קרפ תת    
  
םידומע 260.20 קרפ תת    
  
תורוגח 270.20 קרפ תת    
  
ןויז תדלפ 001.20 קרפ תת    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס   
  
םוטיא תודובע 50 קרפ   
  
םיילזונ םיירמילופ םירמוחב תוגג םוטיא 110.50 קרפ תת    
  
תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא 310.50 קרפ תת    
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס   
  
למשח תודובע 80 קרפ   
  
הקראה 100.80 קרפ תת    
  
תודוקנ 200.80 קרפ תת    
  
הרואת יפוג 300.80 קרפ תת    
  
תילמשח היצלטסניא 400.80 קרפ תת    
  
למשח תוחול 500.80 קרפ תת    
  
םוקרטניא 600.80 קרפ תת    
  
רוטרנג 700.80 קרפ תת    
  
הרואת ידומע 800.80 קרפ תת    
  
למשח תודובע 80 כ"הס   
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22/04/2018
דף מס':     019 ןורדק לחנ - םירקבמ זכרמ

  
כ"הס  

תוילעמ 71 קרפ   
  
ןוגרדמ - םיכנל המרה ינקתמ 070.71 קרפ תת    
  
תוילעמ 71 כ"הס   
  
שרח תורגסמ 91 קרפ   
  
שרח תורגסמ 010.91 קרפ תת    
  
הלוגרפה גג ךוכיס 110.91 קרפ תת    
  
שרח תורגסמ 91 כ"הס   
  
ןופידלו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ   
  
םילייפינימ 240.32 קרפ תת    
  
ןופידלו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 כ"הס   
  
םיקוריפו תוסירה 42 קרפ   
  
תורעה 000.42 קרפ תת    
  
תורוקו תוריקב םיעקש תביצח 100.42 קרפ תת    
  
ףוציר קוריפ 200.42 קרפ תת    
  
חיט תותיסו תוריק יופיח קוריפ 300.42 קרפ תת    
  
לק הנבמ תסירה 400.42 קרפ תת    
  
תונוש 500.42 קרפ תת    
  
רוטרנגה לע הנגה 600.42 קרפ תת    
  
םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס   
  
יפונ חותיפ 04 קרפ   
  
תורגסמ תודובע 600.04 קרפ תת    
  
ףוציר תודובע 010.04 קרפ תת    
  
ןבא תודובע 410.04 קרפ תת    
  
תוינדא 040.04 קרפ תת    
  
יפונ חותיפ 04 כ"הס   

 
 
 

020/...   3417-E :קובץ 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167370:סקפ 4027727-370:זכרמ 2033846-20:םילשורי
 

22/04/2018
דף מס':     020 ןורדק לחנ - םירקבמ זכרמ

  
כ"הס  

ץוח טוהיר 24 קרפ   
  
תונחלוש ,םילספס 010.24 קרפ תת    
  
ץוח טוהיר 24 כ"הס   
  
ימוי רכש יפל תודובע 09 קרפ   
  
ימוי רכשב םילעופ תודובע 100.09 קרפ תת    
  
ימוי רכש יפל תודובע 09 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

021/...   3417-E :קובץ 4434889-40 )5.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב הסדנה יתורש  ר א ת מ
9609167370:סקפ 4027727-370:זכרמ 2033846-20:םילשורי
 

22/04/2018
דף מס':     021 ןורדק לחנ - םירקבמ זכרמ

  
כ"הס  

רפע תודובע 10 קרפ   
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
  
םוטיא תודובע 50 קרפ   
  
למשח תודובע 80 קרפ   
  
תוילעמ 71 קרפ   
  
שרח תורגסמ 91 קרפ   
  
ןופידלו םינבמ סוסיבל ,יראלס יטנמלאו תואסנולכ 32 קרפ   
  
םיקוריפו תוסירה 42 קרפ   
  
יפונ חותיפ 04 קרפ   
  
ץוח טוהיר 24 קרפ   
  
ימוי רכש יפל תודובע 09 קרפ   

 
  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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