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הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017 תויומכ בתכ
דף מס':     002 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ

רפס תיב חותפ תודובע 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       

      

ה ס י נ כ  ת ו ר י ק ל  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  1.10 ק ר פ  ת ת       

      
יולימ תוברל םירבוע תודוסיל הביצח / הריפח     01.1.010

                     95.00 .רזוח ק"מ   
      

                     60.00 .ושאא.דומ 69%-ל תיתש קודיה ר"מ  01.1.020
      
תחתמ ,מ"ס 02 לש יללכ יבועב 'א גוס עצמ     01.1.030

                     20.00 .והשאא .דומ 89%-ל רקובמ קודיהב,תודוסיל ק"מ   

הסינכ תוריקל רפע תודובע 1.10 כ"הס            

      

ת ו ר י ק ל  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  2.10 ק ר פ  ת ת       

3 ת ו ת י כ  ש ו ג ב  ם י כ מ ו ת       

      
02 תוברל םירבוע תודוסיל הביצח / הריפח     01.2.010

                    170.00 .רזוח שומשל רמוחה בטימ ,דוסיל תחתמ מ"ס ק"מ   
      

                     80.00 .והשאא.דומ 89%-ל ל"נה הריפח תיתש קודיה ר"מ  01.2.020
      
02 לש יבועב תודוסיל תחתמ 'א גוס עצמ     01.2.030
89%-ל רקובמ קודיה תוברל ,מ"ס      

                     22.00 .והשאא.דומ ק"מ   
      
ירלונרג ימוקמה רמוחה בטימ לש רזוח יולימ     01.2.040
תוברל מ"ס 02 לש תובכשב תוריקה ידיצב      

                    200.00 .והש.א.א .דומ 89%-ל רקובמ קודיה ק"מ   

3 תותיכ שוגב םיכמות תוריקל רפע תודובע 2.10 כ"הס            

      

ת ו נ ו ב י ר ט ל  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  3.10 ק ר פ  ת ת       

ה ל ו ג ר פ ו       

      
                     15.00 .הלוגרפל דוסי תוטלפל הביצח/הריפח ק"מ  01.3.010

      
ללוכ תוגרדמו  תונובירטל הביצח/הריפח     01.3.020

                     55.00 .עפושמ חטשמ ק"מ   
      
המב תוריקל םירבוע תודוסיל הביצח/הריפח     01.3.030

                     75.00 .םילגועמ םיווקב תוברל ,ךמת תורוקו ק"מ   
      

                     70.00 .והשאא.דומ 89%-ל תיתש קודיה ר"מ  01.3.040
      
קודה תוברל ,מ"ס 02 יבועב 'א גוס עצמ     01.3.050

                     20.00 .םירבוע תודוסיל תחתמ ,ל"נכ רקובמ ק"מ   

הלוגרפו תונובירטל רפע תודובע 3.10 כ"הס            

      
      

רפע תודובע 10 כ"הס            

קובץ: מכרז 18-2017   .../003 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017

דף מס':     003 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ
רפס תיב חותפ תודובע 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       

      

ת ו ר י ק ל  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  1.20 ק ר פ  ת ת       

ת י ש א ר  ה ס י נ כ ב       

      
,י םיכתח הסינכ תוריקב מ"ס 5 הזר ןוטב     02.1.010

                     90.00 .בי,אי ר"מ   
      
תוברל ,ל"נל תונוש תודימב םירבוע תודוסי     02.1.020

                     22.00 .ןוילע וקב עופיש ק"מ   
      
,מ"ס 02 יבועב  םינוש םיהבגב ןוטב תוריק     02.1.030
םירדוסמ םיקלח םיטקידב יולג רמג תוברל      

                     25.00 .םישלושמ ירפת + םירבוע םיוקב ק"מ   
      

                      5.00 .םיטנמלאה לכל ןויז לזרב ןוט  02.1.040
      
עגמב אבה קלחב תודוסיו ןוטב תוריק םוטיא     02.1.050
תלבק דע ליסורוט תובכש 2-ב עקרקה םע      

                    150.00 .אלמ יוסיכ ר"מ   
      
רקלק ,דתימ טומ ללוכ תוטשפתה רפת     02.1.060
רוניצ לש בג לע םידדצ ינמש קיטסמב המיתסו      

                     10.00 .שימג ןליתאילופ רטמ   
      

                    150.00 .םינגוע ללוכ,רדגל םינבלוגמ םינגועמ םיחפ ג"ק  02.1.070

תישאר הסינכב תוריקל ןוטב תודובע 1.20 כ"הס            

      

ת ו ל ו ג ר פ ו  ת ו נ ו ב י ר ט  2.20 ק ר פ  ת ת       

      

                     15.00 .הלוגרפל םיינבלמ ןוטב תודוסי ק"מ  02.2.010
      
חלשו םור ללוכ תשקב הנובירט יבשומ     02.2.020

                     65.00 .םיעפושמ םיחטשמ ק"מ   
      
יטרפ יפל,עפושמ חטשמו חלשו םור תוגרדמ     02.2.030

                     14.00 ףונ תולכירדא ק"מ   
      
ןליתאילופ ללוכ מ"ס 51 יבועב תעפושמ הפמר     02.2.040

                     10.00 .תיתחתב ר"מ   
      

                      3.00 .המבל יתשק רבוע דוסי ק"מ  02.2.050
      

                      4.00 .יולג ןוטב רמג ללוכ המבל יתשק ריק ק"מ  02.2.060
      

                     40.00 .םילוגע םיווקב תוברל ,מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב ר"מ  02.2.070
      
עופיש תוברל ,תונוש תודימב םירבוע תודוסי     02.2.080

                      7.00 .ןוילע וקב ק"מ   
      

2.20.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז 18-2017   .../004 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017

דף מס':     004 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ
רפס תיב חותפ תודובע 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
,מ"ס 02 יבועב םינוש םיהבגב ןוטב תוריק     02.2.090
םירדוסמ םיקלח םיטקידב יולג רמג תוברל      

                      8.00 .םילשושמ םירפת + םירבוע םיוקב ק"מ   
      

                      9.00 .עלוצמ ןויז לזרב ןוט  02.2.100
      
עגמב רבה קלחב תודוסיו ןוטב תוריק םוטיא     02.2.110

                     50.00 .ליסורוט תובכש 2-ב עקרקה םע ר"מ   

תולוגרפו תונובירט 2.20 כ"הס            

      

ת ו ת י כ  ש ו ג ל  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  3.20 ק ר פ  ת ת       

    3  

      
                    150.00 .מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב ר"מ  02.3.010

      
עופיש תוברל ,תונוש תודימב םירבוע תודוסי     02.3.020

                     40.00 .ןוילע וקב ק"מ   
      
,מ"ס 02÷52 םינוש םיהבגב ןוטב תוריק     02.3.030
םירדוסמ םיקלח םיטקיקב יולג רמג תוברל      

                     55.00 .םישלושמ םירפת + םירבוע םיוקמ ק"מ   
      

                     10.00 .עלוצמ ןויז לזרב ןוט  02.3.040
      
עגמב רבה קלחב תודוסיו ןוטב תוריק םוטיא     02.3.050
תלבק דע ליסורוט תובכש 2-ב עקרקה םע      

                    400.00 .אלמ יוסיכ ר"מ   
      
תשר םיללוכ םינבלוגמ 4'' רטוקב זוקינ תורוניצ     02.3.060

                     20.00 .גרדומ ץצח + ינכטואיג דב + תנבלוגמ 'חי   
      
ירוביחל ןוטבב םינגועמ םינבלוגמ םיחפ     02.3.070

                    200.00 םינגוע ללוכ,תורדג ג"ק   

3 תותיכ שוגל םיכמות תוריק 3.20 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס            

קובץ: מכרז 18-2017   .../005 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017

דף מס':     005 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ
רפס תיב חותפ תודובע 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ת ר ו א ת  80 ק ר פ       

      

ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  1.80 ק ר פ  ת ת       

      
םוחב תצווכתמ תלצפמ םיללוכ םילבכה יריחמ      
תווצקב קבד םע )"הפפכ"(      
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.1.002
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח      
09 דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו      

                    400.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.1.003
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק      

                    400.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      
הריפחב ,מ"מ 32 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ     08.1.004

                     50.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ רטמ   
      

                    200.00 למשח ןקת .מ"מ 011 חישק יס.יו.יפ רוניצ רטמ  08.1.005
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.1.006
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

                      2.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
מ"ס 001/001 ימורט את םילבכל הרקב את     08.1.007
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
דבכ ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

                      1.00 'פמוק .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ ,ןוט 04 סמועל  
      
'מ 4 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.1.008
מ"ס 08/06/06 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי      
רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ      
רונצ + הקראה,האיצי,הסינכל,תינכות יפל      
דוסי יגרב ללוכ ,רומש מ"מ 05 רטוקב      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ      

                     15.00 'פמוק .טלפמוק םישורדה  
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.1.009
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

                    450.00 .םידומעל הרידח רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.1.010
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 5.2X3 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

                    100.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
      

1.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז 18-2017   .../006 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017

דף מס':     006 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ
רפס תיב חותפ תודובע 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.1.011
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 5.2X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

                    100.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.1.012
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
אל ריחמה ר"ממ 4X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

                    100.00 gyj.רוניצ ללוכ רטמ   
      
YX2N סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.1.013
לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ      

                    450.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 61X5 ךתחב רטמ   
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.1.014
'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      

                      3.00 'פמוק 521B,טלפמוק העיבצו טוליש.  
      
רובע ל"נה הקראה תדורטקלאל תפסות     08.1.015
לש םייטרדנטס םיעטקב הדורטקלאה תקמעה      
תודגנתהה תלבקל דע ,דמצמ ללוכ . 'מ 5.1      

                      3.00 'פמוק .טלפמוק .השורדה  
      
תרבח י"ע חותיפ ןקתמל ילמשח ןקתמ תקידב     08.1.016
רובע םולשת ללוכ ,ךמסומ קדוב וא למשחה      
דע תרזוח הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה      
לכ ללוכ ,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל      
למשחה תרבח םע םישורדה םימואיתה      

                      1.00 'פמוק .תודע תוינכת תשגהו למשח רוביח תלבקל  
      
הבוגב , לוגע ינוק םגד יביטרוקד הרואת דומע     08.1.017
עובצו ןוולוגמ דומעה .דוסי תטלפ ללוכ 'מ4      
י"ע רחבייש ןווגב ןוילע עבצבו רשקמ עבצב      
יגרב 4 ללוכ .ה.ל.פ תרצות תמגודכ ,לכירדאה      
ןלא לוענמו הטסורינ גרוב םע חתפ ללוכ ,דוסי      
תלד רוביחל הפוצמ הדלפ לבכ,הקראה גרוב,      
רוביחל םימ ןגומ עקשו םינולגד ללוכ,חתפה      
5.2X3 לבכ םע עקשל רוביח ללוכ,תודנלירג      

                     15.00 'פמוק .N2XY  
      
      
      
      
      
      

1.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז 18-2017   .../007 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017

דף מס':     007 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ
רפס תיב חותפ תודובע 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     08.1.018
דימע תיכוכז יביס םע טנוברקילופמ דומעה      
ז"אמ םע , סויזלצ תולעמ 031 דע לש 'פמטב      
הליסמ יקדהמ םע ,A01 AK01 םרזל יזאפ וד      
4 דע תפסונ הסינכו ר"ממ 53 תוסינכ 2 םע      
לבכו הקראה ספ םע IXEGOS תרצות ר"ממ      

                     15.00 .טלפמוק סנפל דע  YX2N 5.2 X 3 ךתחב 'חי   

ץוח תרואתל תונכה 1.80 כ"הס            

      

ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  2.80 ק ר פ  ת ת       

      
םע םוינימולא תקיצימ יונב  הפצה תרואת ףוג     08.2.001
ףוג ךותב ףלשנ שגמב ילרגטניא ירוקמ דויצ      
תרצות טוו 74 דל תרואת :ליכמה הרואתה      
ףוג רוביח ללוכ. OTOL 2433 3  םגד  ונסיד      
YX2N 5.2X3 לבכב דויצה שגמל הרואתה      

                     15.00 .דומעה לע הנקתהל סנפה .ר"ממ 'חי   
      
ןווגב העיבצ רובע ל"נה הרואת ףוגל תפסות     08.2.002

                     15.00 .ןימזמה תריחב יפל 'חי   

הרואת ירזיבא 2.80 כ"הס            

      

ה נ י ג  ח ו ל  ,ה מ ב  ח ו ל  3.80 ק ר פ  ת ת       

      
56PI םימ ןגומ חפמ ןוראב יונב : למשח   חול     08.3.001
תותלד םע לוענמ םע,מ"מ 2 יבועב תותלד םע      
דרפנ אתו דויצלו הלעפה ינצחלל תודרפנ      
חולה ,םילנפ ירוחאמ דויצה לכ .תרושקתל      

                      2.00 'פמוק .ןלהל טרופמה דויצל דעוימ  
      

                      2.00 .'א 36X3 טקפ קספמ 'חי  08.3.002
      
תרצות ,N06C ,רפמא 52X1 דע ת"מאמ     08.3.003

                      8.00 .ןר'ג-ןלרמ 'חי   
      
תרצות ,N06C ,רפמא 52X3 דע ת"מאמ     08.3.004

                      6.00 .ןר'ג-ןלרמ 'חי   
      
03 תושיגר ,רפמא 52X4 תחפ רסממ     08.3.005

                      6.00 .רפמאילימ 'חי   
      
הנקתהל רפמא 61X1 םימ ןגומ יזאפ דח עקש     08.3.006

                     12.00 .למשח חולב 'חי   
      
EEC רפמא 61X5 םימ ןגומ יזאפ  תלת עקש     08.3.007

                      4.00 .למשח חולב הנקתהל 'חי   
      

3.80.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז 18-2017   .../008 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017

דף מס':     008 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ
רפס תיב חותפ תודובע 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
EEC רפמא 23X5 םימ ןגומ יזאפ  תלת עקש     08.3.008

                      4.00 .למשח חולב הנקתהל 'חי   
      

                      1.00 'פמוק 56PI םימ ןגומ - 'א X1 01 דוקיפ קיספמ 08.3.009

הניג חול ,המב חול 3.80 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ץוח תרואת 80 כ"הס            

קובץ: מכרז 18-2017   .../009 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017

דף מס':     009 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ
רפס תיב חותפ תודובע 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ך ו כ י ס ו  ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  91 ק ר פ       

      

ת ו נ ו ב י ר ט ב  ת ו ל ו ג ר פ  1.91 ק ר פ  ת ת       

      
תותשקב תורוניצמ יונב הלוגרפ יטנמלאל דלש     19.1.010
ןוילגב טרופמכ T תורוק + תויכנאו תויקפוא      
ללוכ לקשמב ףונה לכירדא לש 4 'סמ םיטרפ      
ןוטבה דוסיל םינגועו רשק יחפ תורוניצ לש      
מ"מ 01 רטוקב לבכ +הדיחיל ג"ק 003-כ      

                     12.00 'פמוק .טרפמה יפל ןוילע עבצו ןובלוג תוברל  
      
מ"מ 3 יבועב ןבלוגמ ררוחמ חפב ל"נה יופיח     19.1.020
תרצות B5DR םגד 53% םילוגע םירוחב      
תותשקב ךותיח ללוכ ,ע"וש וא "בגש"      
יוריקה חטש .תורוקל רוביחו דלשל המאתהב      

                     12.00 'פמוק .חותפ תוינכתב 4 'סמ טרפ יפל,ר"מ 5-כ  

תונובירטב תולוגרפ 1.91 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס            

קובץ: מכרז 18-2017   .../010 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017

דף מס':     010 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ
רפס תיב חותפ תודובע 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ס  ת י ב  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       

      

ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  'ב ע  1.04 ק ר פ  ת ת       

      
ר"מ 0049 = חטשה לדוג      
      

                   5700.00 שארמ בתכב השירד יפל חטשה ףושיח ר"מ  40.1.020
      
יפל םישרוש לטוק רמוחב םיחטש סוסיר     40.1.030

                   5700.00 .שארמ בתכב השירד ר"מ   
      
תודובע רחאל תיתש לש אלמ קודיהו רושיי     40.1.040

                   5700.00 .ךרד תרוצ תוברל ,רפע ר"מ   

קוריפו הנכה 'בע 1.04 כ"הס            

      

ר פ ע  'ב ע  2.04 ק ר פ  ת ת       

      
02( לבז תפסותב הלועמ ביטמ ןג תמדא יולימ     40.2.010
רושייו רוזיפ  ללוכ  מ"ס 04 יבועב )םנודל ק"מ      

                    500.00 .םיננכותמ םיהבג יפל ןוניגה יחטשב ק"מ   
      
יבועב ,תובכשב קדוהמ 'א גוס םיעצמ תבכש     40.2.020
לכל רקובמ קודיהב ,תוינכתב םיטרפ יפל      

                    850.00 .וטשאא דומ יפל תשרדנ תופיפצ תוגרד ק"מ   

רפע 'בע 2.04 כ"הס            

      

ת ו ג ר ד מ  ,ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  3.04 ק ר פ  ת ת       

)ק ו צ י  ו א  ם י ו נ ב ( ה ע ל ס מ ו       

      
דוסי תוברל מ"ס 04-03 :תודימב ךמות ריק     40.3.010
תונוש תודימב עקרק וא עצמ ג"ע קוצי )"לגר"(      
.הריפחו ןויז תוברל תוערגמ ,תובשות ללוכ      
ילכירדא טרפב טרופמכ -דרפנב דדמנ עצמה      

                    480.00 .'סנוק תינכתבו 1 'סמ ק"מ   
      
תיזג ןבאמ ןוטבמ םיכמות תוריק יופיח     40.3.020
.שיטלט ןבאה דוביע גוס ,םיכבדנב ,תתתוסמ      
,םינבא תרישק ,ןוגיע ,תנוולוגמ ןויז תשר ללוכ      

                    200.00 .שרדנה לכו לוחיכ ר"מ   
      
"ימאח" הרוסנ ןבאמ )גניפוק( שאר יכבדנ     40.3.030
8 "הארנ" יבוע מ"ס 04 דע בחורב תיארפ      
.תוארנה תואפה לכב שיטלט ןבאה דוביע ,מ"ס      

                    170.00 .ןבאה ןווגב לוחיכ ללוכ רטמ   
      
ללוכ ,"םסמסומ" דובעב תרסונמ ןבאמ תוגרדמ     40.3.040

                     50.00 3 'סמ טרפ יפל .ןייוזמ ןוטבמ דוסי רטמ   
      
      
      

3.04.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז 18-2017   .../011 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017

דף מס':     011 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ
רפס תיב חותפ תודובע 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
ילמינימ יבועב תוטלפ תרוצב העלסמ חטשמ     40.3.050
תושרדנה תודובעה לכ ללוכ , 'מ 55.0 -4.0 לש      
בושיחו   תודוסי ללוכ,חותפ תוינכתב טרפ יפל      
ןלבקה ןובשח לע יושר סדנהמ ידי לע תוביצי      

                    500.00 . ךרוא רטמל וניה ריחמה רטמ   
      
דובעב ,האלמ תיעבט ןבאמ תוגרדמ     40.3.060
ןוטבמ דוסי ללוכ ,ןוילעה קלחב "םסמסומ"      

                    550.00 .טרפ יפל .ןייוזמ רטמ   

)קוצי וא םיונב( העלסמו תוגרדמ ,םיכמות תוריק 3.04 כ"הס            

      

,ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  4.04 ק ר פ  ת ת       

ת ו ג ר ד מ ו  ת ו ב ח ר       

      
טרפ יפל  תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.4.010
תוברל מ"ס  6  יבועב ,"תילטסונ" םגד ב  11      

                   3500.00 .מ"ס 4 לוח ללוכ ,ךרד תרוצ ר"מ   
      
מ"ס 02 הבוג מ"ס 01 בחור תימורט ןג ןבא     40.4.020
ללוכ תינכות יפל ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ      

                    350.00 .עצמו הריפח רטמ   

תוגרדמו תובחר ,תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 4.04 כ"הס            

      

ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  5.04 ק ר פ  ת ת       

      
859 ןוירסיק" םגד חפ ןותפשא     40.5.010
    NOIRASEAC יפל .ע"ש וא "הירסיק" תרצות  

                      8.00 01 'סמ טרפ 'חי   
      
תרצות ,מ"ס 09  הבוגב ,"ביבא" םגד היזרב     40.5.020
טרפ יפל .ע"ש וא 1162 יגולטק 'סמ "םחש"      
דע הנבמב בורק םימ וקל תורבחתה ללוכ,8      
יאנתב דימע21 גרד XEP 02 רוניצמ 'מ 53      
תוחפל מ"ס 06 קמועבו המדאה ךותב ץוח      
דרוקרו קותינ זרב ללוכ לוורש ךותב      

                      3.00 .הניקתו תמלשומ הנקתהב לכהו תורבחתהב 'חי   
      
.ע"ש וא םחש תרצות "ןולא" םגד ץעמ םילספס     40.5.030

                     22.00 םינוגיעו סוסיב ללוכ,9 טרפ יפל 'חי   
      
'סמ טרפ י"פע 'מ 01.1 הבוגב תוחיטב הקעמ     40.5.040
םינוגיע ללוכ, העיבצו ןווליג תוברל , ילכירדא 2      
סדנהמ ידי לע תוביצי ןובשחו ןוטבה דסמל      

                     55.00 .ןלבקה ןובשח לע יושר רטמ   
      
      
      

5.04.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז 18-2017   .../012 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017

דף מס':     012 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ
רפס תיב חותפ תודובע 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
דסמל םינוגיע ללוכ,7 'סמ טרפ יפל .די זחאמ     40.5.050
לע יושר סדנהמ ידי לע תוביצי ןובשחו ןוטבה      

                     65.00 ןלבקה ןובשח רטמ   
      

                     20.00 51 'סמ טרפ יפל .ץעל גירס 'חי  40.5.060
      
'סמ טרפ יפל ,'מ 02.2 הבוגב תיפקיה רדג     40.5.070
תוביצי ןובשחו ןוטבה דסמל םינוגיע ללוכ,21      

                    260.00 ןלבקה ןובשח לע יושר סדנהמ ידי לע רטמ   
      
,דוסי ללוכ .יפנכ וד ,רטמ 02.2 הבוגב רעש     40.5.080
ידי לע תוביצי ןובשחו ןוטבה דסמל םינוגיע      
הדובעה לכו ןלבקה ןובשח לע יושר סדנהמ      

                      2.00 'פמוק 31 'סמ טרפ יפל .תשרדנה  
      

                      2.00 ןולא םגדמ םינמטומ הפשא יחפ 'חי  40.5.100

תונוש תודובע 5.04 כ"הס            

      

ה מ ב  ר ו ז א ב  י פ מ א  6.04 ק ר פ  ת ת       

      
ללוכ ןוטבה יבג לע יבוע מ"ס 3 טילונרג יופיצ     40.6.010

                     70.00 .5 'סמ טרפ יפל .ןבל טנמצ ר"מ   

המב רוזאב יפמא 6.04 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפס תיב חותיפ 04 כ"הס            

קובץ: מכרז 18-2017   .../013 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017

דף מס':     013 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ
רפס תיב חותפ תודובע 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       

      

ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  1.14 ק ר פ  ת ת       

      
05 לכיממ 8 'סמ לדוגב םיצע תעיטנו הקפסא     41.1.010
,לוצ 2 ילמינימ עזג רטוק רטמ 5.2 הבוג רטיל      
תינכת יפלו ינכטה טרפמב שרדנכ לוביז ללוכ      

                     45.00 .האלמה ותטילקל דע לופיט ללוכו העיטנ 'חי   
      
ללוכ  4 'סמ לדוגב םיליתש תליתשו הקפסא     41.1.020
הטילקל דע  לופיט  ללוכו  שרדנכ  לוביז      

                   3300.00 .האלמ 'חי   
      
י"ע בתכב רשואי ןוניגה ןלבק - ןוניגה ןלבק      
.טקיורפה חקפמ      
      
לע רושיא לבקל שי - םירחא םיחמצו םיחיש      
לדוגו הדימב .חטשל םתאבה ינפל םיליתשה      
ןלבקה לע היהי זרכמה תא םאות וניא ליתשה      
.ונובשח לע ףילחהל      
      
עלס תמדאב הביצח תללוכ העיטנ - םיצע      
עוציבל שרדייש המו הביצח שיטפ ללוכ השק      
עקרקה תפלחהו ק"מ 1 לש חפנל הדובעה      
.הליתשה רוב ךותב תרשואמ תיננג המדאל      
תודאנס ינשל הבלצהב הרישק תללוכ העיטנה      
תוארהל הבוח ,חקפמ תייחנה יפל סוטפילקא      
ינפל טקיורפה חקפמל הליתשה תורוב תא      
שרדנכ ועטניו ופלחוי וטלקי אלש םיצע .יולימה      
.שדחמ      
      
3 ךשמל, רפסה תיב חטש לכב ןוניג תקוזחת      
.הדיחיה יריחמב הלולכ הריסמה םוימ םישדוח      

תועיטנו ןוניג 1.14 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מכרז 18-2017   .../014 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017

דף מס':     014 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ
רפס תיב חותפ תודובע 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ק ש ה  2.14 ק ר פ  ת ת       

      
ויפיעס לכ לע הז תויומכ בתכ .1:תיללכ תורעה      
טרפמהו תינכתה םע דחי עצבלו אורקל שי      
לכ .2.יונה ןגב היקשה תשר עוציבל ינכטה      
תא םיריחמב וללכי הז תויומכ בתכב םיטירפה      
.םתנקתהל םישורדה רוביחה ירזיבא לכ      
,רמוחה תקפסא :תא םיריחמה וללכי ,ןכ-ומכ      
םירזיבאה לכ ללוכ( תכרעמה תבכרה ,הריפח      
תוירחאו יוסיכ ,תרנצה תענצה ,)םישורדה      
י"ע השעי עוצבה לע ןוילע חוקיפ .3.התוניקתל      
ךישמהל ןלבקה לעו היקשהה תכרעמ ןנכתמ      
תלבק רחאל קר םיפסונ הדובע יהלש עוצבב      
דלשה לע חקפמהמ וא ןנכתמהמ בתכב רושיא      
תוארוה לבקל ךורע היהי ןלבקה .4.עצובמה      
עוציב לע חקפמהמ וא היקשהה ןנכתממ      
ךלהמב ושרדיש םייונישה תא עצבלו תכרעמ      
םירבחמה :תרנצל םירבחמ .5.הדובעה עוציב      
הלעמלו מ"מ 04 רטוקמ םיבכורו םידמצמ ויהי      
תויליחתב שמתשהל ןיא .ע"ש וא "ןואסלפ"      
היקשהה תכרעמ .6.'וכו ןש ירבחמ ,קבח      
םמוקימ ןמוסיש רחאל קר עצובת םיצעל      
םייוניש ונכתי .7.היימצה ןנכתמ י"ע קיודמה      
ריחמה .םירחא םירזיבאו תורוניצה רטוקב      
ריחמב שרפהל םאתהב היהי לבקל םלושיש      
.הפסוהה וא התחפה י"פע יגולטק      
      
,םישיבכל תחתמ םירבועה תורוניצ .8      
ורבעי ,'וכו תועלסמ ,תוריק ,תובחר ,תוכרדמ      
.תינכתב ןיוצמה רטוקב םילוורש ךותב      
.9.ןנונגמ חטשל ןנוגמ חטשמ ועיגי םילוורשה      
ךרוצ שי ,ינבא רוזיאב רובעת תרנצהו הדימב      
ויהי תורוניצה .מ"ס 51-ב הלעתה תא קימעהל      
מ"ס 51 יבועב לוח תבכשב םביבס םיסוכמ      
תמייק .01.וידדצמו וילעמ ,רוניצל תחתמ      
עוציבמ קלח לטבל םזיה י"ע תורשפא      
.ןלבקה י"ע יוציפ תלבקל השירד אלל םיפיעסה      
      
.היריעה תויחנה י"פע םימ רוקמל תורבחתה     41.2.010
תודובעהו םירזיבאה ,םירמוחה לכ ללוכ(      

                      1.00 )תושורדה 'חי   
      
תויחנהלו תינכתל םאתהב  :ןליתאילופ תורוניצ     41.2.020
,רמוחה תקפסא :ללוכ ריחמה ,ינכטה טרפמב      
,תכרעמה תבכרה ,הריפח ,רוביח ירזיבא      

                     50.00 .01 גרד מ"מ 57  .יוסיכו תרנצה תענצה רטמ   
      

                    300.00 .6 גרד מ"מ 04 םלוא ,ל"נכ רטמ  41.2.030
      

                    500.00 .6 גרד מ"מ 23 םלוא ,ל"נכ רטמ  41.2.040
      

2.14.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז 18-2017   .../015 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017

דף מס':     015 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ
רפס תיב חותפ תודובע 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
                    150.00 .6 גרד מ"מ 52 םלוא ,ל"נכ רטמ  41.2.050

      
                    150.00 .6 גרד מ"מ 61 םלוא ,ל"נכ רטמ  41.2.060

      
טרפמב תויחנהלו תינכתל םאתהב  :ףוטפט     41.2.070
היהי ףוטפטה לכ( רוביח ירזיבא ללוכ ינכטה      
םיבציימ ללוכ ,גוס ותוא ,תרצות התואמ      
ףוטפט  .)ינכטה טרפמל םאתהב      
עבצ ,מ"מ 61 רטוקב ףטפטמרוניצ-םיחיש      
.העש/רטיל 3.2-1.2 תפטפט תקיפס ,םוח      
ןיב םיחוורמה . רוניצב תילרגטניא תפטפטה      

                   2000.00 .'מ 6.0 החולשב תפטפטל תפטפט רטמ   
      
טרפמב תויחנהלו תינכתל םאתהב  :ףוטפט     41.2.080
היהי ףוטפטה לכ( רוביח ירזיבא ללוכ ינכטה      
םיבציימ ללוכ ,גוס ותוא ,תרצות התואמ      
:םיצעל ףוטפט  .)ינכטה טרפמל םאתהב      
תוילרגטניא תופטפט 01 - ץעל ביבס תעבט      
3.2-1.2 תפטפט תקיפס .תותסוותמ      
0.3 ךרואב ,מ"מ 61 רטוקב רוניצב העש/רטיל      
3.0 תופטפט ןיב םיחוורמ .םיבציימ 3 ללוכ .'מ      

                     40.00 .'מ 'חי   
      
:ללוכ  )תולעפה 3( " רטוקב - 1  תכרעמ שאר     41.2.090
תכרעמה שאר תבכרהל תושורדה תודובעה לכ      
תופסונה תודובעה לכו םימ רוקמל ורוביחו      
לש הניקת הלעפהל תושרדנה      
תכרעמ שאר תמכסל םאתהב(.תכרעמה      

                      1.00 .)ינכטה טרפמלו 'חי   
      
- "ןוקלג" תרצותמ  תולעפה 4 - ל בשחמ     41.2.100
    - IRRIGAGION GALCON SMART  
    S.I.G.   תספוקב ןגומ  ,תרושקתל הנכה :ללוכ  
,PI-56 ןקת ,ע"ש וא C-34 "רבנע" הנגה      
הצקה תדיחי לש האלמ תיביטרגטניא הנקתה      
לכ ללוכ  .ךרע הווש וא הנשל תוירחאו      
הניקת הלעפהל תושרדנה תופסונה תודובעה      
תכרעמ שאר תמכסל םאתהב( .תכרעמה לש      

                      1.00 .)ינכטה טרפמלו 'חי   
      
.ע"ש וא "טיילרוא" גוסמ תכרעמ שארל ןורא     41.2.110
,םינש 01 -ל תוירחאו דראגמולב תנגה םע      
ללוכ ,LAR - 7035 - ןווגב רופא עבצב עובצ      

                      1.00 .הבכרהו הקפסא ,הליענ ,לקוס: 'חי   
      
      
      
      

2.14.10 קרפ תתב הרבעהל          

קובץ: מכרז 18-2017   .../016 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017

דף מס':     016 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ
רפס תיב חותפ תודובע 10 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מהעברה                

      

      
תרצותמ V 9-21 D.HCTAL -C םידיאונולוס     41.2.120
)הלעפה זרב לכל דחא( "דמרב" וא "הרקב"      
,רוביחה ירזיבא לכ ללוכ רוביח  לגרס ללוכ      
דוקיפ תוירוניצ +בשחמל ,טווחמו רבוחמ      
תנוולוגמ תכתמ ספ לע ןקתוי דיאונולוסה.01/8      

                      4.00 .תכרעמה שאר זגרא ןפודל עבוקתש 'חי   
      
,הנבמ ,רטוק , גוס ,םירזיבא - חטשב םיטרפ     41.2.130
םאתהב .עצמו לוענמ ,הסכמ ,הנגה תכירב      
הפיטש טרפ  .ינכטה טרפמב םיטרפלו תינכתל      

                     11.00 .1" רטוקב  זרב :ףוטפט 'חי   
      
תינכתה י"פע היהי לוורש רטוק :םילוורש     41.2.140
סנכנה רוניצה רטוקמ לופכ תוחפל רטוקבו      
חטשל ןנוגמ חטשמ ועיגי םילוורשה .לוורשב      
,םימייק הפש ינבאו ףוציר תחיתפ :ללוכ .ןנוגמ      
תרזחה ,יוסיכ ,שרדנה קמועל םיעצמב הריפח      
הפש ינבא תמלשהו ףוציר ,ותומדקל חטשה      
לוורש  .חטשב םייקה םגדה יפ לע שדחמ      
"תרושקת" מ"מ 57 :ףוצירב/הכרדמב      

                    200.00 'מ 6.0 קמועב ןליתאילופ רטמ   
      
"תרושקת" מ"מ 09 :ףוצירב/הכרדמב לוורש     41.2.150

                    250.00 'מ 6.0 קמועב ןליתאילופ רטמ   

היקשה 2.14 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

היקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס            

רפס תיב חותפ תודובע כ"הס          

קובץ: מכרז 18-2017   .../017 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017

דף מס':     017 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ
הרוקמ טרופס שרגמ 20 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       

      

ת ו ר י ק ל  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  1.10 ק ר פ  ת ת       

ט ר ו פ ס  ש ר ג מ ב  ם י כ מ ו ת       

      
02 תוברל םירבוע תודוסיל הביצח / הריפח     01.1.010

                    350.00 .רזוח שומשל רמוחה בטימ ,דוסיל תחתמ מ"ס ק"מ   
      

                    200.00 .והשאא.דומ 89%-ל ל"נה הריפח תיתש קודיה ר"מ  01.1.020
      
02 לש יבועב תודוסיל תחתמ 'א גוס עצמ     01.1.030
89%-ל רקובמ קודיה תוברל ,מ"ס      

                     65.00 .והשאא.דומ ק"מ   
      
ירלונרג ימוקמה רמוחה בטימ לש רזוח יולימ     01.1.040
תוברל מ"ס 02 לש תובכשב תוריקה ידיצב      

                    300.00 .והש.א.א .דומ 89%-ל רקובמ קודיה ק"מ   

טרופס שרגמב םיכמות תוריקל רפע תודובע 1.10 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס            

קובץ: מכרז 18-2017   .../018 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017

דף מס':     018 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ
הרוקמ טרופס שרגמ 20 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       

      

ש ר ג מ ל  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  2.20 ק ר פ  ת ת       

ט ר ו פ ס       

      
                    195.00 .מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב ר"מ  02.2.010

      
עופיש תוברל ,תונוש תודימב םירבוע תודוסי     02.2.020

                     57.00 .ןוילע וקב ק"מ   
      
,מ"ס 02÷03 יבועב םינוש םיהבגב ןוטב תוריק     02.2.030
םירדוסמ םיקלח םיטקידב יולג רמג תוברל      

                     80.00 .םישלושמ ירפת + םירבוע םיווקב ק"מ   
      
םורו םיעפושמ םיכרדמ ללוכ ןוטב תוגרדמ     02.2.040

                      5.00 .חלשו ק"מ   
      

                     15.00 .עלוצמ ןויז לזרב ןוט  02.2.050
      
עגמב אבה קלחב תודוסיו ןוטב תוריק םוטיא     02.2.060
תלבק דע ליסורוט תובכש 2-ב עקרקה םע      

                    500.00 .אלמ יוסיכ ר"מ   
      
תשר םיללוכ םינבלוגמ 4'' רטוקב זוקינ תורוניצ     02.2.070

                     17.00 .גרדומ ץצח + ינכטואיג דב + דבלוגמ 'חי   
      

                    200.00 .םינגוע ללוכ רדגל םינבלוגמ םינגועמ םיחפ ג"ק  02.2.080

טרופס שרגמל םיכמות תוריק 2.20 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס            

קובץ: מכרז 18-2017   .../019 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017

דף מס':     019 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ
הרוקמ טרופס שרגמ 20 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ר ו ב י ח ל  ת ו נ כ ה ו   ת ר ו א ת  80 ק ר פ       

      

ה ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  1.80 ק ר פ  ת ת       

      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.1.001
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 5.2X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

                    200.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.1.002
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
אל ריחמה ר"ממ 4X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

                    100.00 .רוניצ ללוכ רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.1.003
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק      

                    100.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.1.004
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח      
09 דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו      

                    100.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס רטמ   

הרואתל תונכה 1.80 כ"הס            

      

ט ר ו פ ס  ש ר ג מ  4.80 ק ר פ  ת ת       

      
YX2N  ,מ"מ 02 רטוק רוניצ - רואמ תודוקנ     08.4.001

                     25.00 .ר"ממ X3 5.2 'קנ   
      
781 םגד ונסיד תרצות  דל הרואת ףוג     08.4.002
    ORTSA 9871, תרשרש "ע הילתב ןקתמ .טוו  

                     20.00 .הרקתב  היצקורטסנוקהמ  'חי   
      
021 ,ןמול 023, טוו 2X3  ,םורח תרואת ףוג     08.4.003

                      5.00 P 516 LE-21 םגד טיילורטקלא תרצות ,תוקד 'חי   
      
56PI םימ ןגומ חפמ ןוראב יונב : למשח   חול     08.4.004
תותלד םע לוענמ םע,מ"מ 2 יבועב תותלד םע      
דרפנ אתו דויצלו הלעפה ינצחלל תודרפנ      
חולה ,םילנפ ירוחאמ דויצה לכ .תרושקתל      

                      1.00 'פמוק .ןלהל טרופמה דויצל דעוימ  
      

                      1.00 56PI  הביתב,פוטס / טרטס ןצחל  'חי  08.4.005
      
,)EEC )61*3 רפמא 61 ,יזפ דח ריק רוביח     08.4.006

                      1.00 .לנפה ןפודב 'חי   
      
,)EEC )61*5 רפמא 61 ,יזפ תלת ריק רוביח     08.4.007

                      1.00 .לנפה ןפודב 'חי   

טרופס שרגמ 4.80 כ"הס            

קובץ: מכרז 18-2017   .../020 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017

דף מס':     020 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ
הרוקמ טרופס שרגמ 20 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  5.80 ק ר פ  ת ת       

      
תאוושה ספ ללוכ טרופמכ דוסי תקראה     08.5.001

                      1.00 'פמוק .גגו תוריק ינבמל רוביח ללוכ .םילאיצנטופ  

תונוש 5.80 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח רוביחל תונכהו  תרואת 80 כ"הס            

קובץ: מכרז 18-2017   .../021 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017

דף מס':     021 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ
הרוקמ טרופס שרגמ 20 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ך ו כ י ס ו  ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  91 ק ר פ       

      

ט ר ו פ ס  ש ר ג מ  י ו ר י ק  1.91 ק ר פ  ת ת       

      
םידומע ללוכ ,טרופס שרגמ יוריקל הדלפ דלש     19.1.010
םידגא ,םילוגע תוטוממ םינוסכלא ,תורוניצמ      
,ןוטבל ןוגיעו רשק יחפו תורוניצמ םייתשק      

                      8.50 .רונתב עבצ רמג תוברל ןוט   
      
ןבלוגמ רמגב Z 3/76/251 גוסמ גג ישירמ     19.1.020

                      4.00 .םידגאל רוביח יגרבו רוריח ללוכ ןוט   
      
םיעובצו םינבלוגמ ןגא יחפב יתשקה גגה יוריק     19.1.030
תשק יפל םיפפוכמ ,מ"מ 8.0 יבועב רונתב      

                    590.00 .גגה ר"מ   

טרופס שרגמ יוריק 1.91 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס            

קובץ: מכרז 18-2017   .../022 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017

דף מס':     022 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ
הרוקמ טרופס שרגמ 20 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס ו  ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       

      

ש ר ג מ  - ט ר ו פ ס  י נ ק ת מ  1.04 ק ר פ  ת ת       

ב ל ו ש מ  ל ס ר ו ד כ       

      
ןוסקואירט גוסמ םיבשע לטוק סוסירב הרבדה     40.1.010

                    580.00 .רלוס + ר"מ   
      
יבועב ,תובכשב קדוהמ 'א גוס םיעצמ תבכש     40.1.020
לכל רקובמ קודיהב ,תוינכתב םיטרפ יפל      
עצמ( וטשאא דומ יפל תשרדנ תופיפצ תוגרד      

                    280.00 )מ"ס 54 יבועב 'א גוס ק"מ   
      
.מ"ס 4 יבועב תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     40.1.030

                    580.00 .'א גוס - תבורעתב םיטגרגאה גוריד ר"מ   
      

                    580.00 .ר"מ/ג"ק 1 רועישב OCM גוסמ ןמוטיב סוסיר ר"מ  40.1.040
      
.מ"ס 3 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש     40.1.050

                    580.00 .'א גוס - תבורעתב םיטגרגאה גוריד ר"מ   
      
שרדנל םאתהב םודאו קורי "טוקטרופס" תקיצי     40.1.060

                    580.00 .טלפמוק ןרציה טרפמב ר"מ   
      
"0002 טקסב" סופיט ,לסרודכל םינקתמ גוז     40.1.070
םידיינ םירוביחו םינוגיע ,תודוסי ללוכ ,ףוקש      
ןובשח לע יושר סדנהמ ידי לע תוביצי ןובשחו      

                      2.00 .ןלבקה 'חי   
      
םינוגיע ,תודוסי ללוכ ,ףערודכל םידומע     40.1.080
סדנהמ ידי לע תוביצי ןובשחו םידיינ םירוביחו      

                      4.00 . .ןלבקה ןובשח לע יושר 'חי   
      
םינוגיע ,תודוסי ללוכ ,ףערודכ ידומעל םילוורש     40.1.090
סדנהמ ידי לע תוביצי ןובשחו םידיינ םירוביחו      

                      4.00 .ןלבקה ןובשח לע יושר 'חי   
      

                      2.00 'פמוק .טרפב טרופמכ לירקרפוסב שרגמה לכ ןומיס 40.1.100
      
ללוכ מ"ס 05 הבוג מ"ס 02 בחור ןוטב תרוגח     40.1.110
הריפח ללוכ תינכת יפל ןוטב תנעשמו דוסי      

                     60.00 .םיעצמו רטמ   
      
תרצות "דורח ןיעמ" םגדמ רטמ 4 הבוגב רדג     40.1.120
דסמל ןוגיע תוברל, הסינכ רעש + "ילרוא"      
לע יושר סדנהמ ידי לע תוביצי ןובשחו ןוטבה      

                    110.00 .ןלבקה ןובשח רטמ   

בלושמ לסרודכ שרגמ - טרופס ינקתמ 1.04 כ"הס            

      

הלילסו רתאה חותיפ 04 כ"הס            

הרוקמ טרופס שרגמ כ"הס          

קובץ: מכרז 18-2017   .../023 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017

דף מס':     023 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ
השרוח חותפ תודובע 30 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       

      

ה ש ר ו ח  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  1.10 ק ר פ  ת ת       

      
02 תוברל םירבוע תודוסיל הביצח / הריפח     01.1.010

                    170.00 .רזוח שומשל רמוחה בטימ ,דוסיל תחתמ מ"ס ק"מ   
      

                     80.00 .והשאא.דומ 89%-ל ל"נה הריפח תיתש קודיה ר"מ  01.1.020
      
02 לש יבועב תודוסיל תחתמ 'א גוס עצמ     01.1.030
89%-ל רקובמ קודיה תוברל ,מ"ס      

                     22.00 .והשאא.דומ ק"מ   
      
ירלונרג ימוקמה רמוחה בטימ לש רזוח יולימ     01.1.040
תוברל מ"ס 02 לש תובכשב תוריקה ידיצב      

                    200.00 .והש.א.א .דומ 89%-ל רקובמ קודיה ק"מ   

השרוח רפע תודובע 1.10 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס            

קובץ: מכרז 18-2017   .../024 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017

דף מס':     024 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ
השרוח חותפ תודובע 30 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       

      

ת ו ג ר ד מ ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  1.20 ק ר פ  ת ת       

ה ש ר ו ח  ח ו ת פ ל       

      
                    100.00 .מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב ר"מ  02.1.010

      
עופיש תוברל ,תונוש תודימב םירבוע תודוסי     02.1.020

                     25.00 .ןוילע וקב ק"מ   
      
,מ"ס 02÷52 םינוש םיהבגב ןוטב תוריק     02.1.030
םירדוסמ םיקלח םיטקיקב יולג רמג תוברל      

                     40.00 .םישלושמ םירפת + םירבוע םיוקמ ק"מ   
      

                      8.00 .םינוטבה לכל עלוצמ ןויז לזרב ןוט  02.1.040
      
עגמב אבה קלחב תודוסיו ןוטב תוריק םוטיא     02.1.050
תלבק דע ליסורוט תובכש 2-ב עקרקה םע      

                    260.00 .אלמ יוסיכ ר"מ   
      
תשר םיללוכ םינבלוגמ 4'' רטוקב זוקינ תורוניצ     02.1.060

                     10.00 .גרדומ ץצח + ינכטואיג דב + תנבלוגמ 'חי   
      

                    120.00 תורדג ירוביחל ןוטבב םינגועמ םינבלוגמ םיחפ ג"ק  02.1.070
      
יטרפ יפל,עפושמ חטשמו חלשו םור תוגרדמ     02.1.080

                      5.00 .ףונ תולכירדא ק"מ   

השרוח חותפל תוגרדמו םיכמות תוריק 1.20 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס            

קובץ: מכרז 18-2017   .../025 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017

דף מס':     025 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ
השרוח חותפ תודובע 30 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס ו  ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       

      

,ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  1.04 ק ר פ  ת ת       

ת ו ג ר ד מ ו  ת ו ב ח ר       

      
הבוג מ"ס 04-03 בחור ,)ימר( תיעבט ןג ןבא     40.1.010

                    520.00 .ךרד תרוצ תוברל ,מ"ס 51-01 רטמ   
      
תרצות מ"ס 4-6 יבועב קוצי ימוג חטשמ     40.1.020
חטשמ  לע  חנומ  ,ע"ש  וא  "תשמגימ"      
O.C.M 1 סוסיר ,מ"ס 4 יבועב קד טלפסא      

                    380.00 .'א גוס עצמ מ"ס 02 ללוכ ר"מ/ג"ק ר"מ   

תוגרדמו תובחר ,תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 1.04 כ"הס            

      

ט ל פ ס א  - ה ל י ל ס  2.04 ק ר פ  ת ת       

      
תוברל מ"ס 5 יבועב טלפסא ליבשו חטשמ     40.2.010
ר"מ/ג"ק O.C.M  1.  סוסיר  ללוכ  ךרד  תרוצ      
םיטרפ יפל .תקדוהמ 'א גוס עצמ מ"ס 04 ללוכ      

                    500.00 3, 14. ר"מ   

טלפסא - הלילס 2.04 כ"הס            

      

ט ר ו פ ס ו  ר ש ו כ  י נ ק ת מ  3.04 ק ר פ  ת ת       

      
תרצות 439J ט"קמ יגוז ריואב הכילה ןקתמ     40.3.010

                      1.00 'פמוק .ע"ש וא "טרופסו םיעושעש"  
      
819J ט"קמ יגוז יגוז הבישיב הפיחד ןקתמ     40.3.020

                      1.00 'פמוק .ע"ש וא "טרופסו םיעושעש" תרצות  
      
תרצות 629J ט"קמ 4-ל הבישיב השווד ןקתמ     40.3.030

                      1.00 'פמוק .ע"ש וא "טרופסו םיעושעש"  
      
תרצות 719J ט"קמ יגוז הבישיב הכישמ ןקתמ     40.3.040

                      1.00 'פמוק .ע"ש וא "טרופסו םיעושעש"  
      
D139J ט"קמ יגוז הבישיב הקיחד ןקתמ     40.3.050

                      1.00 'פמוק .ע"ש וא "טרופסו םיעושעש" תרצות  
      
תרצות D239J ט"קמ יגוז רפרפ ןקתמ     40.3.060

                      1.00 'פמוק .ע"ש וא "טרופסו םיעושעש"  
      
D429J ט"קמ יגוז הביכשב םיינפוא ןקתמ     40.3.070

                      1.00 'פמוק .ע"ש וא "טרופסו םיעושעש" תרצות  
      
םיעושעש" תרצות 209J ט"קמ הריתח ןקתמ     40.3.080

                      1.00 'פמוק .ע"ש וא "טרופסו  

טרופסו רשוכ ינקתמ 3.04 כ"הס            

      
      

קובץ: מכרז 18-2017   .../026 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017

דף מס':     026 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ
השרוח חותפ תודובע 30 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  4.04 ק ר פ  ת ת       

      
לש "תורדש םגד"  ,'מ 00.2 הבוגב   רדג     40.4.010
דסמל םינוגיע,תודוסי ללוכ,  הדוהי תותשר      
לע יושר סדנהמ ידי לע תוביצי ןובשחו ןוטבה      
תיב חותפ ןיב הדרפה םשל,ןלבקה ןובשח      

                     50.00 השרוחה רוזיאל רפסה רטמ   
      
תבוטל השרוחב יוניפו ןויקינ םוזיג תודובע     40.4.020

                      1.00 'פמוק .םיליבש  
      
'סמ טרפ י"פע 'מ 01.1 הבוגב תוחיטב הקעמ     40.4.030
םינוגיע ללוכ, העיבצו ןווליג תוברל ,ילכירדא 2      
סדנהמ ידי לע תוביצי ןובשחו ןוטבה דסמל      

                     60.00 .ןלבקה ןובשח לע יושר רטמ   
      
'סמ טרפ יפל ,'מ 02.2 הבוגב תיפקיה רדג     40.4.040
תוביצי ןובשחו ןוטבה דסמל םינוגיע ללוכ,21      

                     50.00 ןלבקה ןובשח לע יושר סדנהמ ידי לע רטמ   

תונוש תודובע 4.04 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הלילסו רתאה חותיפ 04 כ"הס            

השרוח חותפ תודובע כ"הס          

קובץ: מכרז 18-2017   .../027 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     027 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

רפס תיב חותפ תודובע 10 הנבמ     
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

הסינכ תוריקל רפע תודובע 1.10 קרפ תת                                           
    

שוגב םיכמות תוריקל רפע תודובע 2.10 קרפ תת                                           
3 תותיכ            
    

הלוגרפו תונובירטל רפע תודובע 3.10 קרפ תת                                           
    

רפע תודובע 10 כ"הס                                          

    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

תישאר הסינכב תוריקל ןוטב תודובע 1.20 קרפ תת                                           
    

תולוגרפו תונובירט 2.20 קרפ תת                                           
    

3 תותיכ שוגל םיכמות תוריק 3.20 קרפ תת                                           
    

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                                          

    
ץוח תרואת 80 קרפ      
    

ץוח תרואתל תונכה 1.80 קרפ תת                                           
    

הרואת ירזיבא 2.80 קרפ תת                                           
    

הניג חול ,המב חול 3.80 קרפ תת                                           
    

ץוח תרואת 80 כ"הס                                          

    
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ      
    

תונובירטב תולוגרפ 1.91 קרפ תת                                           
    

ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס                                          

    
רפס תיב חותיפ 04 קרפ      
    

קוריפו הנכה 'בע 1.04 קרפ תת                                           
    

רפע 'בע 2.04 קרפ תת                                           
    

העלסמו תוגרדמ ,םיכמות תוריק 3.04 קרפ תת                                           
)קוצי וא םיונב(            
    

תובחר ,תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 4.04 קרפ תת                                           
תוגרדמו            
    

תונוש תודובע 5.04 קרפ תת                                           

קובץ: מכרז 18-2017   .../028 4434889-40 )6.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017

דף מס':     028 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

המב רוזאב יפמא 6.04 קרפ תת                                           
    

רפס תיב חותיפ 04 כ"הס                                          

    
היקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

תועיטנו ןוניג 1.14 קרפ תת                                           
    

היקשה 2.14 קרפ תת                                           
    

היקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס                                          

רפס תיב חותפ תודובע 10 כ"הס                                         

    
הרוקמ טרופס שרגמ 20 הנבמ     
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

םיכמות תוריקל רפע תודובע 1.10 קרפ תת                                           
טרופס שרגמב            
    

רפע תודובע 10 כ"הס                                          

    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

טרופס שרגמל םיכמות תוריק 2.20 קרפ תת                                           
    

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                                          

    
למשח רוביחל תונכהו  תרואת 80 קרפ      
    

הרואתל תונכה 1.80 קרפ תת                                           
    

טרופס שרגמ 4.80 קרפ תת                                           
    

תונוש 5.80 קרפ תת                                           
    

למשח רוביחל תונכהו  תרואת 80 כ"הס                                          

    
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ      
    

טרופס שרגמ יוריק 1.91 קרפ תת                                           
    

ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס                                          
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הסדנה ףגא - ןרוצ המידק תימוקמ הצעומ
6865998-90 :סקפ 1392098-90 :ןופלט המידק 1 לצרה
 

27/03/2017

דף מס':     029 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ

    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הלילסו רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

לסרודכ שרגמ - טרופס ינקתמ 1.04 קרפ תת                                           
בלושמ            
    

הלילסו רתאה חותיפ 04 כ"הס                                          

הרוקמ טרופס שרגמ 20 כ"הס                                         

    
השרוח חותפ תודובע 30 הנבמ     
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

השרוח רפע תודובע 1.10 קרפ תת                                           
    

רפע תודובע 10 כ"הס                                          

    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

חותפל תוגרדמו םיכמות תוריק 1.20 קרפ תת                                           
השרוח            
    

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                                          

    
הלילסו רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

תובחר ,תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 1.04 קרפ תת                                           
תוגרדמו            
    

טלפסא - הלילס 2.04 קרפ תת                                           
    

טרופסו רשוכ ינקתמ 3.04 קרפ תת                                           
    

תונוש תודובע 4.04 קרפ תת                                           
    

הלילסו רתאה חותיפ 04 כ"הס                                          

השרוח חותפ תודובע 30 כ"הס                                         
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דף מס':     030 םינווג ב"טח חותיפ 'בע 7102-81 זרכמ

  

הנבמ ךס  

רפס תיב חותפ תודובע 10 הנבמ               
  

הרוקמ טרופס שרגמ 20 הנבמ               
  

השרוח חותפ תודובע 30 הנבמ               

 

  

לכה ךס  

 יללכ כ"הס               

מ"עמ %71                

מ"עמ ללוכ כ"הס                
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