
מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017 זרכמ
דף מס':     001 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
הריפח יפדוע יוניפ םיללוכ קרפה יריחמ      
לכב תויושרה י"ע רשואמ ךפש םוקמל תלוספו      
הנמטהה ימד םולשת תוברל אוהש קחרמ      
.ךרוצה תדימב      
      
רמוחה בטיממ רזוח יולימ ללוכ הריפחה ריחמ      
)דבלב חוקיפה רושיאב יולימה ביט( רופחה      
קודיהו הבכש לכ מ"ס 02 יבועב תובכשב      
.דומ 89 % לש קודיה תגרד דע רקובמ      
.וה.ש.א.א      
      
אל הדובע יבחרמ, הינב יוק יפל וטנ הדידמה      
.םידדמנ      
      
יוניפ, היחמצ תרסה תוברל חטשה ףושיח     01.01.010

                  800.00 .הינבה תודובע תליחתל הנכהכ חטשה יוקינו ר"מ   
      
ןריטסילופה יזגרא תחתמ םיחטש רושי     01.01.020
יולימ וא/ו הריפח י"ע )דרפנב םידדמנה(      
דעו מ"ס 02 לעמ הבוגב רשואמ ימוקמ רמוחב      

                  650.00 .הדובעה רתאב מ"ס 05 ר"מ   
      
לש ללוכ קמועל חטשב תיללכ הביצח/הריפח     01.01.030

                3,500.00 .'מ 5-כ ק"מ   
      
סנולכ ישאר ,דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     01.01.040
1 לע הלוע וניאש קמועלו תונוש תודימב 'דכו      

                   30.00 .'מ ק"מ   
      

                   30.00 .תילעמ רובל תפסונ הריפח ךא ל"נכ ק"מ  01.01.050
רפע תודובע 10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../002 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     002 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
אלא 03-ב ןוטבב שומיש םיללוכ קרפה יריחמ      
ןוטבה יטנמלא לכ .תרחא שרופמב ןיוצ םא      
עוצבו תומוטק תונפ םע קלח רמג םיללוכ      
תוינכמורטקלא -תוכרעמל םירבעמ      
      
,הרקת תווצק דוביע םיללוכ קרפה יריחמ      
.לודג הבוגב תוריקו םידומע      
      
ללוכ ,תונוש תודימב ןוטבמ תואסנולכ ישאר     02.010

                   12.00 .תילעמ תפצר ק"מ   
      
,םיננושמו םיפצקומ ןריטסילופ יזגרא עצמ     02.020

                  650.00 .ףתרמה תפצרל תחתמ מ"ס 91 הבוגב ר"מ   
      
םיננושמו םיפצקומ ןריטסילופ יזגרא עצמ     02.030
בחור ,דוסי תורוקל תחתמ מ"ס 91 הבוגב      

                   40.00 .מ"ס 02 תורוקה רטמ   
      
תורוקה בחור ךא ל"נכ ןריטסילופ יזגרא עצמ     02.040

                   95.00 .מ"ס 52 רטמ   
      
תורוקה בחור ךא ל"נכ ןריטסילופ יזגרא עצמ     02.050

                    5.00 .מ"ס 03 רטמ   
      
תורוקה בחור ךא ל"נכ ןריטסילופ יזגרא עצמ     02.060

                   65.00 .מ"ס 04 רטמ   
      

                  650.00 .םיפצרמ תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ ר"מ  02.070
      
תורוקל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.080

                   60.00 .מ"ס 04-02 תורוקה בחור ,דוסי ר"מ   
      
לע וא םיזגרא עצמ יבג לע ןוטבמ דוסי תורוק     02.090
עצמה( מ"ס 5202 תורוקה בחור .עקרקה      

                   16.00 .)דרפנב דדמנ ק"מ   
      

                   14.00 .מ"ס 0403 בחורב ךא ל"נכ דוסי תורוק ק"מ  02.100
      

                    3.00 .תילעמל דסמ תוריק ק"מ  02.110
      
יבועב ףתרמה תפצרב תוישקמ ןוטב תופצר     02.120

                  670.00 .םיזגרא עצמ לע תוקוצי, מ"ס 02 ר"מ   
      
-כ הבוג דע מ"ס 5202 יבועב ןוטבמ תוריק     02.130

                  198.00 .'מ 5 ק"מ   
      

                    5.00 .מ"ס 03 יבועב ךא ,ל"נכ ק"מ  02.140
      
      

00.20.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../003 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     003 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                   54.00 .מ"ס 04 יבועב ךא ,ל"נכ ק"מ  02.150
      
דע הבוגבו מ"ס 5202 יבועב ןוטב תוריק     02.160

                  120.00 .םלואב 'מ 8-כ ק"מ   
      
ךתחב ןוטב תוריקמ םיטלובו םילדב םידומע     02.170

                   14.00 .תונוש תודימב ינבלמ ק"מ   
      

                   24.00 .'מ 5.7-כ לש הבוגל ךא ,ל"נכ ק"מ  02.180
      

                  380.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטבמ תוישקמ תוגג וא תורקת ר"מ  02.190
      

                  380.00 .מ"ס 24 יבועב תישקמ ןוטבמ תורקת ר"מ  02.200
      

                   15.00 .מ"ס 02 יבועב ןגומ בחרמב םייניב תורקת ר"מ  02.210
      
.מ"ס 5202 יבועב ןוטבמ תונותחת תורוק     02.220

                    7.00 .הרקתה תיתחתל דע דדמנ הרוקה הבוג ק"מ   
      

                    6.00 .מ"ס 5604 יבועב ךא ,ל"נכ ק"מ  02.230
      
02 יבועב ךא  גג תוקעמ/תונוילע תורוק     02.240

                   11.00 .מ"ס ק"מ   
      

                    8.00 .תונוש תודימב גגב תוכרעמל םיסיסב ק"מ  02.250
      
מ"ס 02-ו 01 בחורב םינודומעו תורוגח     02.260

                   12.00 .תונוש תודימב ק"מ   
      
סלפממ םינולמגב םיטלוב םיזינרק לש תכרעמ     02.270

                   25.00 .הלעמו +5.7 ק"מ   
      
ידיצ 2 ךרואל ןוטב תולעת ללוכ ךא ,ל"נכ     02.280

                   37.00 .םלואה ק"מ   
      

                    2.00 .תולעתל תחתמ םידומעה לומ תטלוב הרוק ק"מ  02.290
      
ןוטבמ םיעפושמ םיחטשמ םייניב יחטשמ     02.300
םיימינפ .תוגרדמ ירדחב מ"ס 5202 יבועב      

                   10.00 .םיינוציחו ק"מ   
      
הגרדמה ךתח .תוגרדמל ןוטב ישלושמ     02.310

                   90.00 .מ"ס 82/561 רטמ   
      

                  760.00 .רטפוקילהב תורקת תקלחה רובע תפסות ר"מ  02.320
      
םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.330

                   85.00 .ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
00.20.10 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../004 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     004 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םירטקה לכב תוכתורמ הדלפ תותשר     02.340

                   15.00 .דבלב סדנהמה רושיאב ,ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../005 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     005 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ה י נ ב  ת ו ר י ק  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל םיננישב הינב םיללוכ קרפה יריחמ      
תוברל םיחתפל תחתמו לעמ תויקפוא תורוגח      
ףוקשמה לש הבוגב הפוצר ןוטב תרוגח      
םינודומע ןכ ומכ תונולחו תותלד לש ןוילעה      
ללוכ ריחמה .הציחמה הבוג לכל םיחתפ ידיצב      
.ק"מ/ג"ק 57 דע לש לקשמב לזרב      
      

                   20.00 .מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולב תוציחמ ר"מ  04.01.010
      
02 יבועב םירוח 4 םילולח ןוטב יקולב תוריק     04.01.020

                  240.00 .מ"ס ר"מ   
הינב תוריק 10.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הינב תודובע 40 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../006 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     006 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ת ו ר ו ק ו  ם י פ ת ר מ  ם ו ט י א  10.50 ק ר פ  ת ת       
ד ס מ       
      
םע עגמב תואבה תוריק וא דוסי תורוק םוטיא     05.01.010
ליסורוט גוסמ ילוארדיה יטנמצ חיטב עקרקה      
    XF-221 יפל לכה תובכש יתשב ,ע"וש וא  

                  250.00 .ןרציה תויחנה ר"מ   
      
הבכשב ףתרמ תפצרב הזר ןוטב לע םוטיא     05.01.020
תוירמוטסלא  תוינמוטיב תועירי לש תחא      
תמגודכ , R גוסמ SBS רמילופב תוחבשומ      
וא "רוחש R5 םוגמוטיב" וא "לוח R5 זפילופ"      
"רוחש R5 הבונארשי" וא "רוחש סקלפריפס"      
תיתשתל תומחלומה ,מ"מ 5 יבועב ע"ש וא      
גוסמ ינמוטיב  רמיירפב הליחת התפוצש      
    "474-SG" רמיירפ ריפס" וא "101 רמיירפ" וא  
    0002-B" ר"מ/'רג 003 תומכב ע"ש וא  
תעירי ללוכ .מ"ס 01 לש הפיפחב המחלהבו      
01 לש הפיפחו אלמ יוסיכ ,לוט ריינמ הנגה      

                  670.00 .תועיריה ןיב מ"ס ר"מ   
      
S LLEWS" גוסמ ןתירואילופמ ימיכ םימ רצע     05.01.030
    AKIS" ךתחב ,הקיצי תקספה םוטיאל ע"ש וא  

                  160.00 .מ"מ 01/02 רטמ   
      
תכרעמב דסמ תוריקו ףתרמ תוריק םוטיא     05.01.040
תוינמוטיב תועירי לש תיתבכש-וד      
גוסמ SBS רמילופב תוחבשומ תוירמוטסלא      
וא "רוחש R4 םוגמוטיב" וא "לוח R4 זפילופ"      
"רוחש R4 הבונארשי" וא "רוחש סקלפריפס"      
4 יבועב רטסאילופ דבלב תוניירושמ ע"ש וא      
"SG-474" גוסמ ינמוטיב רמיירפ תוברל ,מ"מ      
"B-0002 רמיירפ ריפס" וא "101 רמיירפ" וא      
תבכש  תמחלה  ,ר"מ/'רג 003 תומכב ע"ש וא      
01 לש הפיפחב תיתשתל הנותחתה תועיריה      
הנותחתל הנוילעה הבכשה תמחלה ,מ"ס      
ףצקומ ןריטסילופמ הנגה תוטלפ תקבדהו      
    03-F בשונמ ןמוטיב תועצמאב מ"ס 3 יבועב  

                  640.00 75/25. ר"מ   
      
תוריק הצקב תוינמוטיב יופיח תועוצר עוביק     05.01.050
תועצמאב , חותפה סלפמל תחתמ ףתרמה      
חוורמה יולימ תוברל ינקית םוינימולא ליפורפ      
רמוח י"ע הקעמהו ליפורפה ןיבש ןוילעה      
םקלוו" גוסמ ינתירואילופ ירמוטסלא המיטא      
ירמוטסלא וא ע"ש וא "032 ןאטריפס" וא "129      
"442 קיטסלא" וא "81 לורקזפ" גוסמ ינמוטיב      

                  115.00 .ע"ש וא "םוגיזיא" וא רטמ   
10.50.10 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../007 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     007 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םוטיאה תובכשל לעמ מ"ס 4 יבועב "הדמ"     05.01.060

                  670.00 .)דרפנב דדמנה( ר"מ   
דסמ תורוקו םיפתרמ םוטיא 10.50 כ"הס          

      
ם י ב ו ט ר  ם י ר ד ח  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
טיטמ מ"ס 6x6 תודימב תושלושמ תוקלור     05.02.010

                  120.00 .)דרפנב דדמנ הקלורה םוטיא( 3:1 טנמצ רטמ   
      
הינב תוריקל תחתמ ןוטב תרוגח תקיצי     05.02.020
דע הבוגבו מ"ס 02 יבועב םיבוטרה םירוזאב      
, םיבוטר םירדח חתפב  ףוצירה תיתחת      
ריחמה .םישביל םיבוטר םיחטש ןיב הדרפהל      
הרוגחה םוטיאו ןוטבה ןויזל לזרבה ללוכ      

                   60.00 .םידדצ השלש 701 ליס פוט הקיסב רטמ   
      
,הסיבכ ירותסמו םיבוטר םירדח תופצר םוטיא     05.02.030
םיחבשומ םיירמוטסלא םיינמוטיב םייופיצב      
"זפוטסלא" וא "סקלפוטסלא" גוסמ םירמילופב      
"1 קט יפורפ סקלפופאנ" וא "01 םוגיטסמ" וא      
זפ"  גוסמ ינמוטיב רמיירפ תוברל ,ע"ש וא      
ידוסי ריפס" וא "םוגיטסמ רמיירפ" וא "דוסי      
תובכש 2 ,ר"מ/'רג 003 תומכב ע"ש וא "0001      
יופיצ תלבקל ר"מ/ג"ק 3 תללוכ תומכב יופיצ      
םוטיא םג ללוכ ריחמה .מ"מ 2  לש יבועב שבי      
ינפמ מ"ס 03 לש הבוגל דע תוריקו תוקלור      
ףקיהב יופיחה הבוג לכלו .ןוטבה תפצר      

                  125.00 .הסירפב הדידמ .תוחלקמו םיטבמא ר"מ   
םיבוטר םירדח םוטיא 20.50 כ"הס          

      
ת ו ג ג  ם ו ט י א  50.50 ק ר פ  ת ת       
      
ןריטסילופ תוחול י"ע תוגגל ימרת דודיב     05.05.010

                  170.00 .מ"ס 3 יבועב F-03  ףצקומ ר"מ   
      
,)"לק ןוטב"( ףצקומ ןוטבמ תוגג יעופיש     05.05.020

                   25.00 .04 קזוח ק"מ/ג"ק 0021 יבחרמ לקשמב ק"מ   
      
טיטמ מ"ס 6x6 תודימב תושלושמ תוקלור     05.05.030

                   95.00 .)דרפנב דדמנ הקלורה םוטיא( 3:1 טנמצ רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

50.50.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../008 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     008 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תועירי לש תובכש 2-ב םיחוטש תוגג םוטיא     05.05.040
רמילופב תוחבשומ תוירמוטסלא תוינמוטיב      
    SBS זפילופ" גוסמ R4" םוגמוטיב" וא R4"  
,ע"ש וא "R4 הבונארשי" וא "סקלפריפס" וא      
יופיצו רטסאילופ דבל ןוירש םע ,מ"מ 4 יבועב      
הנותחתה הבכשב תועיריה .לוחמ ןוילע      
הנוילעה הבכשב תועיריהו תיתשתל תומחלומ      
ןוויגב הנותחתה הבכשה תועיריל תומחלומ      
,העיספ יצח לש הטסהב ךא ההז הקבדה      
"101 רמיירפ" גוסמ ינמוטיב רמיירפ תוברל      
רמיירפ ריפס" וא " SG-474 רמיירפ" וא      

                  170.00 .ר"מ/'רג 003  תומכב ע"ש וא "B-0002 ר"מ   
      
תועוצר לש תובכש יתשב תוקלור םוטיא     05.05.050
תוללכושמ תוינמוטיב תועירימ יופיח/קוזיח      
לכ מ"מ 4 יבועב ,SBS  רמילופב תוחבשומ      
תוברל ,רטסאילופ דבל ןוירש םע ,תחא      
םע מ"ס 03 בחורב הנותחת קוזיח  תעוצר      
05 בחורב הנוילע יופיח תעוצר ,לוח יופיצ      
גוסמ ינמוטיב רמיירפ ,טגרגא יופיצ םע מ"ס      
וא SG 474" רמיירפ" וא "101 רמיירפ"      
003 תומכב ע"ש וא "B-0002 רמיירפ ריפס"      
לש ןוילעה הצקב ינמוטיב קיטסמו ר"מ/'רג      
קיטסלא" וא "81 לורקזפ" גוסמ יופיחה תעוצר      

                   95.00 .ע"ש וא "םוגיזיא" וא "442 רטמ   
      
תעיריב עבטומ ןבל טגרגא רובע תפסות     05.05.055

                  170.00 .הנוילעה םוטיאה ר"מ   
      
תוקעמה לע תוינמוטיב יופיח תועוצר עוביק     05.05.060
םוינימולא ליפורפ תועצמאב תוקלורה רוזאב      
ןיבש ןוילעה חוורמה יולימ תוברל ינקית      
ירמוטסלא המיטא רמוח י"ע הקעמהו ליפורפה      
ןאטריפס" וא "129 םקלוו" גוסמ ינתירואילופ      
גוסמ ינמוטיב ירמוטסלא וא ע"ש וא "032      
"םוגיזיא" וא "442 קיטסלא" וא "81 לורקזפ"      

                   95.00 .ע"ש וא רטמ   
      
םלוא גגב ןוטב תולעתל םוטיא תכרעמ     05.05.070
תועירי+  םיעופישל הדמ ללוכ,טרופסה      
תיכנאו תיקפוא הסירפב תוינמוטיב      
עוביק+9 קרפ יפל תונפדב םטוא חיט לעמ      
הדלפה גגל רוביחב םיגנושלפ םע ינכמ      
תלבק דע טלפמוק לכה,ןוילעה ןוטבה הקעמלו      

                   55.00 .המוטא תכרעמ רטמ   
תוגג םוטיא 50.50 כ"הס          

      
םוטיא תודובע 50 כ"הס          

קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../009 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     009 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן מ ו א  ת ו ר ג נ ו  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.60 ק ר פ  ת ת       
      
לוזרפהו םיטירפה לכ תא םיללוכ קרפה יריחמ      
תורגנה תמישרב םיראותמה שרדנה      
.תורגסמהו      
      
םיללוכ הדלפה תורגסמו תורגנה יפיעס יריחמ      
ןלהל טרופמכ  העיבצהו ןובלגה תודובע תא      
      
- לוח יוקינ :םיללוכ תורגסמה תודובע יריחמ      
- העיבצ .ידבשה ןקתה יפל AS 5.2 הגרדב      
לעפמב-הדולח דגנ ןגמ עבצ תובכש יתשב      
- לוזריפ . רתאב -"קלרפוס" תובכש יתשו      
.לקינ םורכ הפוצמ תכתממ תוידי ללוכ      
.תועוקש ויהי תוידיה תוכרעמה תונוראב      
.לכירדאה יטרפ יפל טלפמוק      
      
תושירדה לכ תא תא םיללוכ קרפה יריחמ      
.דחוימה ינכטה טרפמב      

תורעה 00.60 כ"הס          
      
ן מ ו א  ת ו ר ג נ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
,חפ יפוקשמ :ללוכ ,םיתורישל הסינכ תלד     06.01.010
w/1-ב טרופמכ, ןומיס טלשו סופת/ יונפ לוענמ      

                    5.00 'פמוק .תורגנ יטרפבו תורגנה תמישרב  
      
זחאמ ללוכ םיכנ יתורישל הסינכ תלד ךא ,ל"נכ     06.01.020
תורגנה תמישרב w/2-ב טרופמכ ,םיכנל די      

                    1.00 'פמוק .תורגנ יטרפ תרבוחבו  
      
:ללוכ ,מ"ס 012/001 תודימב ןויקנ רדח תלד     06.01.030

                    1.00 'פמוק .תורגנה תמישרב w/3-ב טרופמכ ,חפ יפוקשמ  
      
012/001 תודימב םיגוח ירדחל הסינכ תלד     06.01.040
לוגע רהוצ ןולחו חפ יפוקשמ ללוכ ,)וטנ( מ"ס      

                    4.00 'פמוק .תורגנה תמישרב w/4-ב טרופמכ  
      
ןוניס תכרעמ תרתסהל תיתניפ תדיינ הציחמ     06.01.050
,מ"ס )051+022( תודימב ןגומה בחרמב      
ףרועה דוקפ תויחנה יפל ,'מ 2-כ הבוגבו      

                    1.00 'פמוק .תורגנה תמישרב w/5-ב טרופמכו  
      
      
      
      
      
      

10.60.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../010 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     010 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לש תיללכ הדמב טרופס םלואל הסינכ תלד     06.01.060
החיתפל תותלד 2 ללוכ,מ"ס 07+012/282      
םיקלח ינשו ,לוגע תיוכז רהוצ הלודגה ףנכב      
הלהב תוידיו הדלפ יפוקשמ תוברל.םיעובק      

                    1.00 'פמוק .תורגנה תמישרב 6W-ב טרופמכ טלפמוק לכה  
ןמוא תורגנ 10.60 כ"הס          

      
ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב ידסומ ןגומ בחרמל ףדה תלד     06.02.010
תמישרב M/1-ב טרופמכ מ"ס 002/001      

                    1.00 'פמוק ףרועה דוקפ תויחנה יפלו תורגסמה  
      
טרופמכ 001/08 תודימב ףדה ןולח ךא ,ל"נכ     06.02.020

                    1.00 'פמוק .תורגסמה תמישרב M/2-ב  
      
ידסומ ןגומ בחרמל 8'' רטוקב ריוא רוניצ     06.02.030
יפלו תורגסמה תמישרב M/3-ב טרופמכ      

                    3.00 'פמוק .ףרועה דוקפ תויחנה  
      
תודימב םיטפוש רדחל תיטסוקא שא תלד     06.02.040
,שא ןיסח תיכוכז רהוצ ללוכ ,מ"ס 012/001      

                    1.00 'פמוק .תורגסמה תמישרב M/4-ב טרופמכ  
      
012/001 תודימב םינורזמ ןסחמל שא תלד     06.02.050

                    1.00 'פמוק .תורגסמה תמישרב M/5-ב טרופמכ מ"ס  
      
תודימב םוריח תוגרדמל האיצי תלד     06.02.060
תמישרב M/6-ב טרופמכ מ"ס 622/521      

                    1.00 'פמוק .תורגסמה  
      
,הפמרו תוינוציחו תוימינפ תוגרדמל די זחאמ     06.02.070

                  105.00 .תורגסמה תמישרב M/7-ב טרופמכ רטמ   
      
תמישרב M/8-ב טרופמכתוגרדמל הקעמ     06.02.080

.תורגסמה רטמ                           
      
תמישרב M/9-ב טרופמכתוגרדמל הקעמ     06.02.090

.תורגסמה רטמ                           
      
תודימב ןשע רורחשל עובק תופפר סירת ןולח     06.02.100
תמישרב M/21-ב טרופמכ מ"ס 09/09      

                    2.00 'פמוק .תורגסמ  
      

                    1.00 'פמוק .מ"ס 09/87 תודימב ךא ל"נכ 06.02.110
      

                    1.00 'פמוק .מ"ס 501/042 תודימב ךא ,ל"נכ 06.02.120
20.60.10 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../011 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     011 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
קוזיח ללוכ ,מ"ס 72/072 תודימב ךא ,ל"נכ     06.02.130

                    1.00 'פמוק .יכנא םייניב  
      
תילעמ ריפל ןשע רורחש סירת ךא ל"נכ      06.02.140

                    1.00 'פמוק מ"ס 05/021 תודימב  
      
תודימב ,םירלקנירפסל הנחת + טנרדה ןורא     06.02.150
טולישו מ"ס 01 לוקוצ ללוכ 032/08+601      

                    1.00 'פמוק .תורגסמ תמישרב M/51-ב טרופמכ ינקת  
      
לקיצ ללוכ ,מ"ס 032/58 תודימב טנרדה ןורא     06.02.160
M/61-ב טרופמכ ינקת טולישו מ"ס 01      

                    2.00 'פמוק .תורגסמה תמישרב  
      
תודימב םיאבכ לנפו טנרדיה ןורא ךא ,ל"נכ     06.02.170
תמישרב M/71-ב טרופמכ ,מ"ס 032/031      

                    1.00 'פמוק .תורגסמה  
      
ללוכ ,מ"ס 012/002 תודימב תיפכ וד שא תלד     06.02.180
תמישרב M/81-ב טרופמכ ,שא יניסח םירהוצ      

                    1.00 'פמוק .תורגסמה  
      
,הטסורינ תדלפמ םיכנ יתורישל ינקת די זחאמ     06.02.190

                    3.00 'פמוק .תורגסמה תמישרב M/91-ב טרופמכ  
      
,מ"ס 012/002 תודימב תיפנכ וד םוריח תלד     06.02.200
טרופמכ,החיתפ ןונגנמו תיכוכז ירהוצ ללוכ      

                    1.00 'פמוק .תורגסמה תמישרב M/02-ב  
      
לוקוצ ללוכ ,מ"ס 032/224 תודימב למשח ןורא     06.02.210
תמישרב M/12-ב טרופמכ ,ינקת טולישו      

                    1.00 'פמוק .תורגסמ  
      
טרופמכ ,מ"ס 032/856 תודימב ךא ,ל"נכ     06.02.220

                    1.00 'פמוק .תורגסמ תמישרב M/22-ב  
      
תודימב תילגנא רצחב הכירד תשר     06.02.230
רמגב "פוקס" תרבח גוסמ מ"ס 5162/541      
ידי-לע ןונכתו ןבלוגמ אשונ דלש ללוכ ,ןבלוגמ      

                    1.00 'פמוק .ןלבקה ןובשח לע יושר סדנהמ  
ןמוא תורגסמ 20.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

ןמוא תורגנו תורגסמ תודובע 60 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../012 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     012 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
. 10.70 ק ר פ  ת ת       
      
הירזיבאו םימ תרנצ       
    ---------------------  
      
אלל 04 לוידקס רוניצ לש הנקתהו הקפסא     07.01.001
LAG CPA תיבכש תלת יופיצ םע רפתת      
4" רטוקב רשואמ ע"ש וא 'תורבא' תמגודכ      

                   10.00 שא יוביכל ללוכ רטמ   
      

                   22.00 שא יוביכל ללוכ - 3" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  07.01.002
      
םימלו שא יוביכל ללוכ - 2" רטוקב ךא ל"נכ     07.01.003

                   65.00 םימח רטמ   
      

                   40.00 םימח םימל ללוכ - 1 4/1 " רטוקב ל"נכ רטמ  07.01.004
      

                   35.00 םימח םימל ללוכ - 4/3" רטוקב ל"נכ רטמ  07.01.005
      

                   50.00 םימח םימל ללוכ - 2/1" רטוקב ל"נכ רטמ  07.01.006
      
"ביגש" תמגודכ ירודכ זרב תנקתהו תקפסא     07.01.007

                    1.00 3" רטוקב קורפל ינוק דרוקר ללוכ 'חי   
      

                    4.00 2" רטוקב   ל"נכ 'חי  07.01.008
      

                    3.00 4/11" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  07.01.009
      
מ"מ 91 יבועב רונצ דודיב תנקתהו תקפסא     07.01.011

                   30.00 1 2/1" רטוקב רונצל רטמ   
      

                   40.00 4/3" - 2/1" רטוקב  רוניצל ךא ל"נכ רטמ  07.01.012
      
ןיחולדו ןיכפוש תרנצ       
    -----------------------  
      
ןיינבב םייולג ןיכפוש תורונצ תנקתהו תקפסא     07.01.013
-מ תוריק ךותב וא תופצר תקיצי ךותב וא      
    "EPDH" טרופמכ םיחפסו תרוקב יניע ללוכ  

                   45.00 6" רטוקב טרפמב רטמ   
      

                   90.00 4" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  07.01.014
      
הנקתהל ןיחולד תורונצ תנקתהו תקפסא     07.01.015
לש 'פמטב םידימע "EPDH"מ יולימבו תוריקב      
םיגנטיפ תרוקב יניע ללוכ סויסלצ תולעמ 09      

                   54.00 "2 רטוקב טרפמב טרופמכ יולימב ןוטב תפיטע רטמ   
      

10.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../013 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     013 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                   65.00 1 4/1" רטוקב םינגזמ זוקינל ל"נכ רטמ  07.01.016
      
יולג .יס.יו.יפמ רורווא תרנצ תנקתהו תקפסא     07.01.017

                   54.00 4" רטוקב טרפמב טרופמכ תוריק ךותב וא רטמ   
      
םייטסלפ תרוקב תואספוק תנקתהו תקפסא     07.01.018
ההבגה ללוכו הגרבהב זילפמ הסכמ ללוכ      
תרצותמ םידרוקר יצח י"ע תורבחתהו      
רטוקב טרפמב טרופמכ .ע.ש וא "יקספיל"      

                   18.00 "4/4" וא 4"/2" 'חי   
      

                   14.00 הפצר םסחמ וא 4"/2" יפות םוסחמ ךא ל"נכ 'חי  07.01.019
      
"לוגסקפ" תטישב תרנצ       
    ------------------------  
      
םימח וא םירק םימל קלחמ תנקתהו תקפסא     07.01.020
לכו ינוק דרוקרו ירודכ זרב ללוכ זילפמ      
יטסלפ רונצל תורבחתהל םישרדנה םירזיבאה      

                    4.00 2/1" תואיצי 5-ל     1" רטוקב 'חי   
      

                   12.00 תואיצי 4 -ל 4/3" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  07.01.021
      

                    2.00 תואיצי 2 -ל 4/3" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  07.01.022
      
,תויוז ללוכ תמלשומ תכרעמ תנקתהו תקפסא     07.01.023
תורבחתהל םישרדנה םירזיבאה לכו םימוא      
ינשמ - םימ תקפסא תדוקנל "לוגסקפ" תרנצ      

                   82.00 תכרעמ מ"מ 61 לש רטוקל          הידיצ  
      
בלוצמ ןליטאילופ תרנצ תנקתהו תקפסא     07.01.024
ץוח רטוק "42" םגד "ןלוג" תרצות "לוגסקפ"      
ינוציח רטוקב שימג לעתמ רונצ ללוכ ,מ"מ 61      

                  528.00 טרפמב טרופמכ מ"מ 52 רטמ   
      
:תודימב םיקלחמל 'ןלוג' ןורא תנקתהו תקפסא     07.01.025
ריצ לע תלד ללוכ 'קנ רפסמל םאתהב ןרציה      

                    8.00 טרפמב טרופמכ הטסורינ חפמ 'חי   
      
ןהירזיבאו האורבת תועובק       
    --------------------------------  
      
      
      
      
      
      
      

10.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../014 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     014 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הנקתהל טינרגמ חבטמ רויכ תנקתהו תקפסא     07.01.026
םגד "הסרח" תרצותמ מ"ס 08 ןוראל החוטש      
מ"ס X 97 25 :תודימב 219977 םגד "קפוא"      
,םתעיבצו 2/1" ןבלוגמ רונצמ םילוזנוק ללוכ      
םירזיבאה לכו םותסשו ןבל יטסלפ םוסחמ      
הבוגמ חבטמ זרבל חודיק ללוכ םישרדנה      

                    2.00 טרפמב טרופמה חטשמה 'חי   
      
ינבלמ 'רפונ' ןבל 'הסרח' רויכ תנקתהו תקפסא     07.01.027
םע שישל תחתמ החוטש הנרתהל ילבוא וא      
לכהו םישימג תורוניצ לינ יזרב 2 יקספיל ןופיס      

                   12.00 'פמוק תמלשומ הנקתהל  
      
"הסרח" תרצותמ םיכנ רויכ תנקתהו תקפסא     07.01.028
םגד ולסואו לגר יצח ללוכ "15 המלפ" םגד      
'א גוס ללוכ מ"ס X 54 43 :תודימב 541+311      
1/2" ןבלוגמ רונצמ םילוזנוק ללוכו ןבל      
םותסשו ןבל יטסלפ קובקב םוסחמ ,םתעיבצו      
טרופמה לכ ללוכו םישרדנה םירזיבאה לכו      

                    6.00 טרפמב 'חי   
      
ןבל סרחמ היולת הלסא תנקתהו תקפסא     07.01.029
בשומ ללוכ 483 םגד "םטול" "הסרח" תרצות      
הרוזלגו הטסורינ יריצ םע םאות יטסומרט      
החדה לכימ םע 'א גוס ןופיסבו הפיטש תלעתב      
לכה הדלפ תיצקורטסנוק ללוכ "טירבג" רתסנ      
תרוקב ןיע םע תולעמ 09 תשק ללוכ םלשומ      
םיחפס ללוכ וק הצקב תרוקב ןיעו 4" רטוקב      

                   14.00 טרפמב טרופמכ 'חי   
      
ללוכ 683 םגד "תקרב" םיכנ תלסא ךא ל"נכ     07.01.030

                    6.00 הטסורינ יריצו םאות הסרפ בשומ 'חי   
      
חטשמהמ ח/ק םימל הללוס תנקתהו תקפסא     07.01.031
יזרב 2 ללוכ תבבותסמ הכורא היפ "טסרווא"      
הנקתהו תורבחתה ללוכ תשוחנ תרנצו "לינ"      

                   12.00 טרפמב טרופמכ חבטמב 'חי   
      
912003 יגולטק 'סמ םיכנ יתורשל ךא ל"נכ     07.01.032
םיכנ תידיו הכורא היפ םע "תמח" תרצותמ      

                    6.00 תכראומ 'חי   
      
תחלקמ שאר ללוכ תחלקמ תנקתהו תקפסא     07.01.033
םימל םיימינפ םיזרב 2 ילדנו יטנא דבכ      
ךפוש זרבו ריקב ןבלוגמ רונצו םימח/םירק      

                   19.00 .ע.ש וא "תמח" תרצות המגודכ 2/1" 'חי   
      

                   19.00 "תמסקימ" הללוסל ל"נל תפסות 'חי  07.01.034
10.70.10 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../015 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     015 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
דמוע ןקתמ לע ידסומ 4 ימת תנקתהו תקפסא     07.01.035

                    2.00 תמלשומ הנקתהל לכהו זוקינל האיצי ללוכ 'חי   
      
םירק םימ תייתש ןקתמ תנקתהו תקפסא     07.01.036
םירזביאה לכ ללוכ .ע.ש וא "רוקמא" תרצות      

                    1.00 זוקינלו םימל תורבחתהל םישרדנה 'חי   
      
ימינפ ליימא יופיצ םומח דוד תנקתהו תקפסא     07.01.037
ריהמ םומיח ללוכ ט"ווק 5.2 רטיל 002 ילמשח      

                    6.00 .ע.ש וא "ןגמורכ" תרצות טרפמב טרופמה לכו 'חי   
      
םירורוויאו םיזוקינ תכרעמ       
    ------------------------------  
      
גוזמ דויצ זוקינל תרנצ לש הנקתהו הקפסא     07.01.038
יניע ללוכ מ"מ 04 רטוקב הקבדהב CVP ריוא      
ןוגיע ירזיבא תויופעתסה םילצפמ תרוקיב      

                   65.00 הרקת וא תוריקל רטמ   
      

                   15.00 הפצרה ןוטבב הביצח תקפסא רטמ  07.01.039
      
שא יוביכ תכרעמ       
    -------------------  
      
ללוכ האלמ שא יובכ תדמע תנקתהו תקפסא     07.01.040
רונצ ,הריהמ החיתפ זרב םע 1" רונצ+ןולגלג      
ישומיש בר קנזמ םע רטמ 03 ךרואב 4/3" ץחל      
ירובח י"ע קנזמלו ץחלה רונצל םירובח - 1"      
2 ,2" הפירש זרב קפסל שי ףסונב ץרוטש      
ןוליס קנזמו רטמ 52 ןיירושמ דבמ 2" םינוקרז      
הקראה ףטמ ףסונבו ץרוטש ירובח םע 2"      

                    3.00 ג"ק 6 השבי 'חי   
      
לע 3X2" לופכ הקנסה זרב תנקתהו תקפסא     07.01.041

                    1.00 4" וק 'חי   
      

                    1.00 3" שא יוביכ זרב תנקתהו תקפסא 'חי  07.01.042
      
----------------                    םשג ימ תרנצ       
      
רטוקב ךותירב "EPDH" -מ םשג ימ תורונצ     07.01.043

                  100.00 טרפמב טרופמכ קפסה לש חוקפ םע - 4" רטמ   
      
"REMLLAD" תרצותמ היהי םשג ימ טלוק     07.01.044

                    7.00 8"/4" רטוקב 31 -פ טרפ יפל תשר םע 'חי   
      

                    7.00 "EPDH"מ םשג ימ רונצמ האיצי תשק 'חי  07.01.045
      

10.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../016 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     016 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןיינב יווקל תורבחתה לש הנקתהו הקפסא     07.01.046

                    1.00 'פמוק םירלנקירפסו יוביכ הכירצ ימו ןיחולד בויב  
      
הדבעמ רושיא םע םימ יווק יוטיח לש הקפסא     07.01.047

                    1.00 'פמוק תואירבה דרשמ לש תרשואמ  
      
5021 / 6951 םינקת ןוכמ תוקידב לש הקפסא     07.01.048
יוביכ רושיאל תשרדינש תרחא הקידב לכו      

                    1.00 'פמוק 4 ספוט תלבקו  
. 10.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../017 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     017 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ק נ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
7 דע ,מ"מ 02 רטוק רוניצ - רואמ תודוקנ     08.01.001
סיוג 'צות ןצחל וא ז"מ ר"ממ 5.1 םיכילומ      

                  260.00 .ט"הת OCE-06 'קנ   
      
,מ"מ 02 רטוק רוניצ - ריק רוביח תודוקנ     08.01.003
סיוג 'צות ריק רוביח ר"ממ 5.2 םיכילומ      

                   50.00 .ט"הת OCE-06 'קנ   
      

                    2.00 רזיבא אלל ךא ל"נכ - ריק רוביח תודוקנ 'קנ  08.01.004
      
ללוכ ךא ל"נכ - ריק םימ דודל רוביח תודוקנ     08.01.005

                    2.00 .ןומיס תירונ םע יבטוק וד  דודל םרז קספמ 'קנ   
      
לבכ םע מ"מ 52 רטוק רוניצ ןופלטל הדוקנ     08.01.006
סיוג תמגודכ ןופלטל עקשו תוגוז 4 ינקית      

                    2.00 .קזב י"ע רשואמ 'קנ   
      

                    2.00 רזיבא אלל ךא ל"נכ -ןופלט ריק רוביח תודוקנ 'קנ  08.01.007
      
לבכ םע מ"מ 02 רטוק רוניצ היזיולטל הדוקנ     08.01.008
תיזכרמ הנטנאל עקש ,םהוא 57 סקאוק      

                    2.00 . סיוג  'צות תמגודכ 'קנ   
      
טוח םע ,מ"מ 02 רטוק רוניצ ןשע יוליגל הדוקנ     08.01.009
55  הספוקב תמייתסמ הדוקנה ,הכישמ      

                   45.00 . ט"הת 'קנ   
      
רוניצ הזירכ וא תומלצמ,הצירפ יוליגל הדוקנ     08.01.010

                   40.00 .ל"נכ הכישמ טוח םע ,מ"מ ?02 רטוק 'קנ   
      
לבכ ,ל"נכ יזאפ תלת לפקתמ לסל הדוקנ     08.01.011
    YX2N 5.2X5 ללוכ קספמל ,חולהמ ר"ממ  
X 3 02 קספמ וא רפמא EEC 61 X5 עקש      

                    2.00 .ט"הת רפמא 'קנ   
      
םע ,מ"מ 02 רטוק רוניצ טטסומרטל הדוקנ     08.01.012

                    6.00 .ט"הת 55  הספוקב םייתסמ הכישמ טוח 'קנ   
      
ר"ממ YX2N  5.2X3 לבכ ,ל"נכ ןגזמל הדוקנ     08.01.014

                    4.00 .ט"הת סיוג  'צות  עקש  ללוכ, חולהמ 'קנ   
      
,ל"נכ יזאפ תלת חצ ריוא חופמ וא ןגזמל הדוקנ     08.01.015
ללוכ קספמל ,חולהמ ר"ממ YX2N 5.2X5 לבכ      
X 3 02 קספמ וא רפמא EEC 61 X5 עקש      

                    4.00 .ט"הת רפמא 'קנ   
      

10.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../018 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     018 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
021 ןגסח תדיחי רובע ןגזמ תדוקנל תפסות     08.01.016
ארפנא העונת יאלג שגר י"ע תלעפומ תוקד      

                    6.00 תינכתב טרפ יפל .ט"הת  הנקתה םודא 'קנ   
      
רזיבאל ריק רוביח וא רואמ תדוקנל תפסות     08.01.017

                   16.00 .ט"הת סיוג 774PI םימ ןגומ 'קנ   
      

                   20.00 .סיוג 'צות םיעקש 2 רובע ק"ח תדוקנל תפסות 'חי  08.01.018
      
םע מ"מ 52 רטוקב רונצ בשחמל ל"נכ הדוקנ     08.01.019
ט"הת עקש ללוכ תרושקת ןוראמ הכישמ טוח      

                   15.00 לופכ 54JR 'קנ   
      
תרזבואמ תומוקמ 6 טסלפ אדע םיעקש תדיחי     08.01.020
1 ,ןופלט עקש 1 ,למשח יעקש 4 תללוכ .ט"הת      

                    7.00 54JR תרושקת עקש 'חי   
      
השישו הביתמ יונב ,הרואת תלעפה ינצחל לנפ     08.01.021

                    2.00 רפמא 01 םיראומ םינצחל 'חי   
      
דעו תזכרהמ לחה ,ןשע ןולח תלעפה תדוקנ     08.01.022
לבכב ,הרקתב ,ןולחה דיל םירוביח תספוקל      

                   15.00 תוקד  081 שא ןיסח 'קנ   
      
לחה ,ןשע רורחיש ןולח תחיתפ ןצחל תדוקנ     08.01.023

                    2.00 תוקד 081 שא ןיסח לבכב ,ןצחלל דעו תזכרהמ 'קנ   
תודוקנ 10.80 כ"הס          

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  ,ם י ל י ב ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
םילולכ םניאש םיכילומו םילבכ ,םיליבומ      
.הנזה יווק : ןוגכ הדוקנה ריחמב      
      
רטוקב .נ.פ ףכירמ ,קילד יתלב יטסלפ רוניצ     08.02.002

                  100.00 .מ"מ 02 רטמ   
      
רטוקב .נ.פ ףכירמ ,קילד יתלב יטסלפ רוניצ     08.02.003

                  100.00 .מ"מ 52 רטמ   
      
רטוקב .נ.פ ףכירמ ,קילד יתלב יטסלפ רוניצ     08.02.004

                  200.00 .מ"מ 23 רטמ   
      
04 רטוקב ףכירמ ,קילד יתלב יטסלפ רוניצ     08.02.005

                  100.00 .מ"מ רטמ   
      

                  120.00 .מ"מ 061 רטוקב ,ח"ח  חישק .יס.יו.יפ רוניצ רטמ  08.02.006
      

20.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../019 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     019 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                   50.00 .מ"מ 001 חישק יס.יו.יפ רוניצ רטמ  08.02.007
      

                  400.00 .קזב ןקת מ"מ 05 רטוקב יטסלפ רוניצ רטמ  08.02.008
      

                   10.00 .מ"מ 05 רטוקב הרבוק ירושרש יטסלפ רוניצ רטמ  08.02.010
      

                  100.00 .ר"ממ 5.1 ךתחב תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.011
      

                  100.00 .ר"ממ 5.2 ךתחב תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.012
      

                  150.00 .ר"ממ 4 ךתחב תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.013
      

                  100.00 .ר"ממ 6 ךתחב תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.014
      

                  100.00 .ר"ממ 01 ךתחב תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.015
      

                  300.00 .ר"ממ 61 ךתחב תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.016
      

                   50.00 .ר"ממ 52 ךתחב תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.017
      

                   50.00 .ר"ממ05 ךתחב תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.018
      

                  100.00 .ר"ממ 5.1X3 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.02.019
      

                  300.00 .ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.02.020
      

                  300.00 .ר"ממ 5.1X5 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.02.021
      

                  300.00 .ר"ממ 5.2X5 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.02.022
      

                  100.00 .ר"ממ 4X5ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.02.023
      

                   50.00 .ר"ממ 6X5 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.02.024
      

                   50.00 .ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.02.025
      

                   50.00 .ר"ממ 52X3 +61 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.02.026
      

                  150.00 .ר"ממ 59X3 +05 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.02.027
      
6.0X2X01 ךתח ,קזב ןקת ל'ג ,ןופלט לבכ     08.02.028

                  200.00 .ר"ממ רטמ   
      

                  200.00 ןשעו שא יולג תכרעמל יעקרק תת ינקת לבכ רטמ  08.02.029
םיכילומו םילבכ ,םיליבומ 20.80 כ"הס          

      
      
      

קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../020 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     020 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ   טוו 3 עוקש דל םוריח תדיחי     08.03.001
021 ךרע הווש וא LE 036 םגד טיילורטקלא      

                   38.00 .תוקד 'חי   
      
טיילורטקלא ,ןמול 043 - טוו 3*3 - םורח ת"ג     08.03.003

                   28.00 127LE םגד 'חי   
      
DEL ,יתילכת וד ,האיצי טלש םע םוריח ת.ג     08.03.004
תורונו ריממ ,ןעטמ ,םוימדק לקינ רבצמ ללוכ      

                   12.00 .DEL 226-LE   טיילורטקלא תמגודכ 'חי   
      
עוקש,מ"ס  06/06,טוו 93  דל הרואת ףוג     08.03.005
3 ,0564 דלאטנפ םגד שעג תרצות הרקתב      

                   57.00 ןמול 0573 , תונולח 'חי   
      
תרצות ,הרקתב עוקש ,טוו 72 דל הרואת ףוג     08.03.006
ןולח,  ,מ"ס 03*021 ,0003 דלאטנפ םגד שעג      

                   16.00 . ןמול 0052, דחא 'חי   
      
0011  ,טוו 71 ,ט"הע הנקתה דל הרואת ףוג     08.03.007

                    2.00 ורדאוק תינומרח םגד שעג , תרצות ןמול 'חי   
      
0041,טוו 22,הרקתב עוקש ,דל הרואת ףוג     08.03.008
ינימ םגד םיסדנהמ דע רוא   תרצות ,ןמול      

                   68.00 קיבמוק 'חי   
      
,ןמול 08271 ,טוו 821 ,הילתל ,דל הרואת ףוג     08.03.009
םגד ונסיד תרצות ,עקש עקת "ע רוביח      

                   24.00 ASTRO1789 'חי   
      
תרצות ,טוו 051  ,דליה לטמ , ץוח הרואת ףוג     08.03.010

                   15.00 45PI ,ןוריק םגד ,שעג 'חי   
הרואת יפוג 30.80 כ"הס          

      
ת ו ח ו ל  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
דויצה לכ 93416    י"ת י"פע ונבי תוחולה      
: תורבחה תחא תרצותמ היהי למשחה תוחולב      
    LEGRAND, SCHNEIDER,ABB  
    .MOELER,  
      
מ"מ 2 חפמ ןורא חולה הנבמ ישאר R חול     08.04.002

                    1.00 'פמוק .םילנפ ירוחאמ דויצה לכ .תלד םע יבוע  
      
לעב 'א004  יזאפ תלת יטמוטוא קפסה קספמ     08.04.004
רזע יעגמו הדובע לילס ללוכ תינורטקלא הנגה      

                    1.00 . 'חי   
      

40.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../021 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     021 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לעב 'א052  יזאפ תלת יטמוטוא קפסה קספמ     08.04.005

                    1.00 רזע יעגמו הדובע לילס ללוכ תינורטקלא הנגה 'חי   
      

                    1.00 .רפמא 061 -  יזפ תלת ת"מאמ 'חי  08.04.006
      

                    2.00 .ל"נל הקספה לילס 'חי  08.04.007
      

                    4.00 רפמא 001  דע    - יזפ תלת ת"מאמ 'חי  08.04.008
      

                    2.00 .ל"נל הקספה לילס 'חי  08.04.009
      

                    3.00 רפמא 61  דע 01   - יזפ תלת ת"מאמ 'חי  08.04.010
      

                   10.00 .  רפמא 23X3 דע ז"אמ 'חי  08.04.011
      

                    3.00 .  רפמא 2X3 דע ז"אמ 'חי  08.04.013
      

                   20.00 רפמא 52X1 דע ז"אמ 'חי  08.04.014
      

                   20.00 רפמא 52X2 דע ז"אמ 'חי  08.04.015
      

                    2.00 רפמא 04X3 דע  ז"אמ 'חי  08.04.016
      

                    1.00 .ל"נל הקספה לילס 'חי  08.04.017
      

                    5.00 .'א 30.0 'א 04X4 תחפ רסממ 'חי  08.04.019
      

                    3.00 CA-3.'א 54X3 ןעגמ 'חי  08.04.021
      
תרצות ןשעו שא יולג תייזכרמל תוארתה רקב     08.04.022

                    1.00 . תוארתה 8 דע B655-OSI םגד הרקב גצמ 'חי   
      

                    6.00 .רפמא 61 דעצ רסממ 'חי  08.04.023
      
תרצות  E071 MP  תמגודכ ילטיגיד דדומ בר     08.04.024

                    1.00 .ז"נשמ ללוכ קטאס 'חי   
      
B םגד  NHED  תרצות םיבטק 4 קרב קרופ     08.04.025
    SSALC TROP NHED ג"נע םיכיתנ ללוכ  

                    1.00 'פמוק .  'א 001  
      

                    3.00 .הברזר םע ןבט תבש ןועש 'חי  08.04.026
      

                    4.00 םיעגמ 4 רזע רסממ 'חי  08.04.027
      

                    2.00 YALED FFO ןמז רסממ 'חי  08.04.028
      
      

40.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../022 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     022 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
היונב קפסה לפכ רופישל תיטמוטוא תכרעמ     08.04.031
םילבקל תדעוימו ישארה חולה תמגודכ ןוראב      
1 ,52 לבק 2, ר"אווק 5.76 לש ללוכ קפסהב      
ר"אווק 5 לבק  1 - ר"אווק 5.21 לבק ו ר"אווק      
ר"מאמ :טרופמכ גותמו הלעפה יעצמא ללוכ      
ררוב ,לבק ,ןעגמ ,לבק לכל   ז"אמ , ישאר      
םילבק 6 -ל רקב ללוכו ןומיס תורונמ ,דוקיפ      

                    1.00 'פמוק .םינוש  
      

                    7.00 .DEL ןומיס תרונמ 'חי  08.04.032
      

                    4.00 . ןצחל 'חי  08.04.033
      

                    1.00 םיבצמ השולש ררוב 'א01 דוקיפ קספמ 'חי  08.04.034
      
ןורא חולה הנבמ הנותחת המוק) הנשמ( B חול     08.04.035
ירוחאמ דויצה לכ .תלד םע יבוע מ"מ 2 חפמ      

                    1.00 'פמוק .םילנפ  
      

                    1.00 .רפמא 001 יזאפ תלת סמועב םרז קספמ 'חי  08.04.036
      

                    1.00 רפמא 04X3 דע  ז"אמ 'חי  08.04.037
      

                    1.00 .ל"נל הקספה לילס 'חי  08.04.038
      

                    7.00 .  רפמא 23X3 דע ז"אמ 'חי  08.04.039
      

                   31.00 רפמא 52X1 דע ז"אמ 'חי  08.04.040
      

                    3.00 םירשוגמ רפמא 52X1 דע םיז"אמ ינש 'חי  08.04.041
      

                    4.00 םירשוגמ רפמא 52X1 דע םיז"אמ  השולש 'חי  08.04.042
      

                    6.00 .'א 30.0 'א 04X4 תחפ רסממ 'חי  08.04.043
      

                    1.00 .'א 01 דוקיפ קספמ 'חי  08.04.044
      

                    4.00 .'א 61 יבטוק וד ירלודומ םרז קספמ 'חי  08.04.045
      

                    7.00 CA-3.'א 53X3 ןעגמ 'חי  08.04.046
      

                    5.00 .רפמא 61 דעצ רסממ 'חי  08.04.048
      

                    1.00 .הברזר םע ןבט תבש ןועש 'חי  08.04.049
      

                    3.00 .DEL ןומיס תרונמ 'חי  08.04.050
      
      

40.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../023 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     023 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"מ 2 חפמ ןורא חולה הנבמ ישאר RR חול     08.04.051
דויצה לכ, 55PI   תומיטא תגרד.תלד םע יבוע      

                    1.00 'פמוק .םילנפ ירוחאמ  
      
63 -'א008  יזאפ תלת יטמוטוא קפסה קספמ     08.04.052
הדובע לילס ללוכ תינורטקלא הנגה לעב  ,א"ק      

                    1.00 . רזע יעגמו 'חי   
      
- 63'א036  יזאפ תלת יטמוטוא קפסה קספמ     08.04.053
הדובע לילס ללוכ תינורטקלא הנגה לעב  , א"ק      

                    1.00 . רזע יעגמו 'חי   
      
63'א023  יזאפ תלת יטמוטוא קפסה קספמ     08.04.054
לילס ללוכ תינורטקלא הנגה לעב , א"ק-      

                    1.00 . רזע יעגמו הדובע 'חי   
      

                    2.00 .  רפמא 2X3 דע ז"אמ 'חי  08.04.055
      
תרצות ןשעו שא יולג תייזכרמל תוארתה רקב     08.04.056

                    1.00 . תוארתה 8 דע B655-OSI םגד הרקב גצמ 'חי   
      
תרצות  E071 MP  תמגודכ ילטיגיד דדומ בר     08.04.057

                    1.00 .ז"נשמ ללוכ קטאס 'חי   
      
B םגד  NHED  תרצות םיבטק 4 קרב קרופ     08.04.058
    SSALC TROP NHED ג"נע םיכיתנ ללוכ  

                    1.00 'פמוק .  'א 001  
      

                    3.00 .DEL ןומיס תרונמ 'חי  08.04.059
תוחול 40.80 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  50.80 ק ר פ  ת ת       
      

                  120.00 .טרופמכ תיעקרק תת תרנצל הלעת תריפח רטמ  08.05.001
      

                    2.00 .קזב י"ע רשואמ םגד הנורק יספ 'חי  08.05.002
      

                    2.00 'פמוק ד"ממל 001RR תירלודומ םוטיא תכרעמ 08.05.003
      
ללוכ מ"ס 5.8X02 תנוולוגמ תשר תלעת     08.05.004

                  250.00 .קוזיחו הילת יעצמא רטמ   
      

                  250.00 ל"נכ מ"ס 5.8X01  תנוולוגמ תשר תלעת רטמ  08.05.005
      
עוקש תניירושמ הספוקב םוריח תקספה ןצחל     08.05.006

                    1.00 .טולישו הנגה תיכוכז ללוכ ריקב 'חי   
      

50.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../024 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     024 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
קמועבו מ"ס 001 רטוקב  ןוטבמ תרוקיב את     08.05.007
05 ץצח עצמל רובה תריפח ללוכ מ"ס 051      

                    4.00 'פמוק ןוט 8 הסכמ ללוכ תיתחתב מ"ס  
      
תאוושה ספ ללוכ טרופמכ דוסי תקראה     08.05.008

                    1.00 'פמוק .םילאיצנטופ  
      
תורקת לש יתכתמה הנבמה תקראה     08.05.009
רוניצב ר"ממ 01 תשוחנ ךילומב תויטסוקא      
אוהש גוס לכמ רדח וא התיכ רובע מ"מ 02?      

                   50.00 .םלשומ לכה רודזורפ וא 'חי   
      
חול תמגודכ תלד םע חפמ  .נ.מ חול הנבמ     08.05.010
תוימינפ תוציחמ ללוכ מ"ס 02 קמועב למשח      

                    2.00 .תוינכותל םאתהב ר"מ   
      
אלל ותלבקו קדוב יאלמשח י"ע ןקתמה תקידב     08.05.011

                    1.00 'פמוק .תויוגייתסה  
      
ךמסומ יאלמשח לש י'גרב הדובע תעש     08.05.012
ןמויב םושיר ללוכ חקפמה לש םדקומ רושיאב      

                   50.00 .םותח הדובע ע"ש   
      

                    3.00 .PI-56 םימ ןגומ רפמא 52X3 ןוחטב קספמ 'חי  08.05.013
      

                    2.00 .PI-56 םימ ןגומ רפמא 06X3 ןוחטב קספמ 'חי  08.05.014
      
לג ורקימ  תויגולונכט יתש לעב , תוחכונ יאלג     08.05.015
תרצות ,םישבי םיעגמ ינש ללוכ ,םודא ארפניאו      

                    6.00 'פמוק הדוקנ ללוכ ,חכ קפס ללוכ ,הנול םדג וקסיר  
תונוש 50.80 כ"הס          

      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
םוחב תצווכתמ תלצפמ םיללוכ םילבכה יריחמ      
תווצקב קבד םע )"הפפכ"(      
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.06.002
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק      

                   80.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      
הריפחב ,מ"מ 32 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ     08.06.003

                   50.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ רטמ   
      
      
      
      

60.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../025 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     025 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.06.004
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

                    1.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.06.005
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   
      
4 :6 -הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.06.006
מ"ס 08/06/06 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ      
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      

                    5.00 'פמוק .טלפמוק םישורדה  
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.06.008
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

                  120.00 .םידומעל הרידח רטמ   
      
YX2N סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.06.010
לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ      

                  120.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 61X5 ךתחב רטמ   
      
רובע ל"נה הקראה תדורטקלאל תפסות     08.06.011
לש םייטרדנטס םיעטקב הדורטקלאה תקמעה      
תודגנתהה תלבקל דע ,דמצמ ללוכ . 'מ 5.1      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק .השורדה  
      
הבוגב , לוגע ינוק םגד יביטרוקד הרואת דומע     08.06.013
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      

                    4.00 'פמוק .N2XY  
      
      
      
      
      
      
      

60.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../026 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     026 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הבוגב , לוגע ינוק םגד יביטרוקד הרואת דומע     08.06.014
עובצו ןוולוגמ דומעה .דוסי תטלפ ללוכ 'מ6      
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      

                    1.00 'פמוק .N2XY  
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     08.06.015
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      

                    5.00 .טלפמוק סנפל דע  YX2N 5.2 X 3 ךתחב 'חי   
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.06.016
'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      

                    2.00 'פמוק 521B,טלפמוק העיבצו טוליש.  
      
םע םוינימולא תקיצימ יונב  הפצה תרואת ףוג     08.06.022
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      

                    4.00 .דומעה לע הנקתהל סנפה .ר"ממ 'חי   
      
םע םוינימולא תקיצימ יונב  הפצה תרואת ףוג     08.06.023
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      

                    1.00 .דומעה לע הנקתהל סנפה .ר"ממ 'חי   
      
ןווגב העיבצ רובע ל"נה הרואת ףוגל תפסות     08.06.024

                    5.00 .ןימזמה תריחב יפל 'חי   
ץוח תרואתל תונכה 60.80 כ"הס          

      
      
      
      
      

למשח ינקתמ 80 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../027 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     027 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
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       
      
דוביע םיללוכ ןלהלש םינפ חיט יריחמ      
,תשר ינתיוז י"ע קוזיחו )תוניפ( תועוצקמ      
.'דכו הדלפ      
      
םייקפוא םירפת דוביע םיללוכ קרפה יריחמ      
.C01 ןוילגב 21 טרפ יפל םייכנאו      
      
לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.01.010
תועוצקמ דוביע תוברל ,םיירושימ םיחטש      

                1,800.00 םינתיוזו )תוניפ( ר"מ   
      
הצברה :תוברל םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     09.01.020
תרשיימ חיט תבכש ,1הקיס םעהנותחת      

                  300.00 גגה תוקעמ ג"ע תוברל  הטכילש תבכשו ר"מ   
      
גג רושימב תולעתו םיזינרקב ךא ,ל"נכ חיט     09.01.030

                  270.00 .טרופסה םלוא ר"מ   
      

                  300.00 .ינועבצ טכילשל הנכהכ ךא ,ל"נכ ק"מ  09.01.035
      
02-7 יבועב ד"ממל רשואמ "יתילכת בר חיט"     09.01.040
טכילש"ו תיכוכז יביס תשר תוברל ,מ"מ      
תרצות ,)מ"מ 02 יבועל ריחמה( "רגאב      

                   50.00 ע"ש וא "ריקומרת" ר"מ   
      
תוריק ג"ע תובכש יתשב תיטנמצ הצברה חיט     09.01.050
דגנ המיטאו תודיבע רפשמ ףסות תוברל ץוח      
.דנוב י'ג .יב תרצותמ 2 י'ג יב סופיטנ תוביטר      
עצובי הז חיט .ןרציה תויחנה י"פע םושיי      
ןפואב )םוינמולא ייופיצו ןבא ייופיח תחתמ(      
יופיחה תודובעל םלשומ עקרכ שמשי  רשא      

                  800.00 .דרפנב תודדמנה ר"מ   
חיט תודובע 10.90 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

חיט תודובע 90 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../028 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     028 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
ף ו צ י ר  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
יפל ףוצירב רפת טרפ םיללוכ קרפה יריחמ      
.שרדנ וב םוקמ לכב C01 ןוילגב 31 טרפ      
      
זילפ וא/ו םוינמולא יפס םיללוכ קרפה יריחמ      
.םינוש ףוציר יגוס ןיב רוביחב 5/06 תודימב      
      
םוינמולאמ רמג יספ םיללוכ קרפה יריחמ      
ךרע הווש וא/ו םייופיצ לייא" לש ןוולוגמ      
.רשואמ      
      
ןווגב המוטא הבור םיללוכ ףוצירה תודובע      
.םינווכה ינשב םירבוע םיווקב החמהו ףוצירה      
הדמ וא/ו בצוימ יולימ םיללוכ ףוצירה תדובע      
.ףוצירה תודובעל תיתשתכ תקלחומ      
      
רופא/ןבל טנמצ סיסב לע וצרט יחיראב ףוציר     10.01.010
03/03 תודימב םינוש םיטגרגאו םינווג 2-ב      
הקלחהל תודגנתה תמר ,מ"ס 3 יבועבו מ"ס      
    )01-R(, ר"מ/ח"ש 07 דוסי ריחמ )יפל  
ללוכ )לכירדאה לש םירימגתה תמישר      

                  260.00 .C.V.P יופיחל תיתשתכ ר"מ   
      
ההבגה תיינב רובע ףוצירה תודובעל תפסות     10.01.020
דע בחור( מ"ס 01 דע הבוגב תונוראל תחתמ      

                   20.00 )מ"ס 08 רטמ   
      
ןלצרופ טינרג וא/ו הקימרק יחיראב ףוציר     10.01.030
,לכירדאה תריחבל ןווגב מ"ס 03/03 תודימב      
דוסי ריחמ ,)R-11( הקלחהל תודגנתה תמר      
לש םירימגתה תמישר יפל( ר"מ/ח"ש 08      

                  125.00 )לכירדאה ר"מ   
      
ירמוח תמישר יפל מ"מ 2 יבועב C.V.P ףוציר     10.01.040

                  180.00 .רמג ר"מ   
      

                   10.00 'פמוק .מ"ס 08/08 תודימב תוחלקמל םיעופיש דוביע 10.01.050
ףוציר 10.01 כ"הס          

      
ם י ל נ פ  20.01 ק ר פ  ת ת       
      
וצרט ףוצירל םאות ףוצירל וצרט ילופיש     10.02.010

                   60.00 .מ"ס 7/03 תודימב רטמ   
      

                  140.00 .יופיחה גוסמ יס.יו.יפ ילופיש רטמ  10.02.020
םילנפ 20.01 כ"הס          

      
      

קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../029 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     029 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר י ק  י י ו פ י ח  30.01 ק ר פ  ת ת       
      
םייכנא רמג יליפורפ םיללוכ קרפה יריחמ      
לייא י"ע קוושמ רושיג יעבוכ ללוכ םייקפואו      
חיט תצברהו רשואמ ךרע הווש וא/ו םייופיצ      
.יופיחה ינפל םטוא      
      
.םטוא הצברה חיט םיללוכ ריק ייופיחה יריחמ      
      
טינרג יחיראב,תואובמב  םינפ תוריק יופיח     10.03.010
םינווג 2-ב מ"ס 03/03 תודימב ןלצרופ      
.ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמ ,לכירדאה תריחבל      

                  110.00 )לכירדאה לש םירימגתה תמישרב C רמג( ר"מ   
      
יחיראב תוחתלמו םיתורישב םינפ תוריק יופיח     10.03.020
םינווג 2-ב מ"ס 03/03 תודימב ןלצרופ טינרג      
.ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמ ,לכירדאה תריחבל      

                  200.00 )לכירדאה לש םירימגתה תמישרב E רמג( ר"מ   
תוריק ייופיח 30.01 כ"הס          

      
ת ו ג ר ד מ  40.01 ק ר פ  ת ת       
      
5.61/82 תודימב חלשו םור תוימורט תוגרדמ     10.04.010
סיסב לע וצרטמ .מ"ס 051 -כ בחורב מ"ס      
תרצותמ "00109 יסאלק" םגד ןבל טנמצ      
חלשו םור ,רשואמ ךרע הווש וא "אכירא םחש"      
ןוטב ישלושמ לע תוחנומ( מ"ס 4 יבועב      

                   28.00 לכירדא טרפ יפל טלפמוק ,)דרפנב םידדמנה 'חי   
      

                    5.00 .םייקפואבםייניב יטסדופב ךא ,ל"נכ ר"מ  10.04.020
      
הקלחה דגנ ספ רובע תוגרדמה ריחמל תפסות     10.04.030

                   28.00 וצרטמ תוימורט תוגרדמ חלשב עבטומה 'חי   
      
ןומר הפצמ ןבאמ, ץוח םוריח תוגרדמ     10.04.040
מ"ס 5.61/82 תודימב חלשו םור תושטולמ      

                   28.00 .מ"ס 061-כ לש בחורבו 'חי   
      

                    6.00 .םיקפוא םייניב יטסדופל ךא ,ל"נכ ר"מ  10.04.050
      
הקלחה דגנ ספ רובע תוגרדמה ריחמל תפסות     10.04.060

                   28.00 .הפצמ ןבאמ חלש םורב עבטומה 'חי   
      
דע 8191 ןקת י"פע תוגרדמל הרהזא יחטשמ     10.04.070

                    6.00 ר"מ 0.1 לש חטש 'חי   
תוגרדמ 40.01 כ"הס          

      
      
      
      
      

קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../030 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     030 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  50.01 ק ר פ  ת ת       
      
יקיזחמ ןוגכ,םיתוריש ירדחל םינוש םירזיבא     10.05.010

                   11.00 .טלאוט ריינ 'חי   
      

                    6.00 .הפשא יחפ 'חי  10.05.020
      

                    6.00 .םידי בוגינל יטמוטוא תובגמ ןקתמ 'חי  10.05.030
      
יבועב תונוש תודימב "רסיק ןבא" שיש חטשמ     10.05.040
טנק דוביע תוברל ,מ"ס 56 דע בחורבו מ"ס 2      
דוביע ,הנידע הזאפ םע חטשמה יבועב רשי      
הנותחת הנקתהב  םייספילא םירויכל םיחתפ      
)שישהמ זרב( "חרפ" זרבלו טרדנטס רויכל      
רושיא יפל םינבלוגמ םיליפורפב הכימתו      

                   14.00 .סדנהמה רטמ   
      
מ"מ 6 יבועב תשטולמ יגלב לטסירק תארמ     10.05.050
תוברל מ"ס 3 יבועב םירגנ חול ג"ע תקבדומ      
תודימב ,הארמה תווצקב תושוטל תוזאפ"      

                   12.00 .תונוש ר"מ   
תונוש 50.01 כ"הס          

      
ט ר ו פ ס  ם ל ו א  60.01 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות KOHSOEN םגד ץע טקרפ תפצר     10.06.010
    RONNOC ןקת לעב ABIF לפיימ ץעה גוס  
ללוכ III.2.2 שא תודימע םע יעבט רמגב ידנק      
תא ללוכ ןכו םינקתמל תוטזורו םילוורש תנכה      
יפל מ"ס 51 הבוגב תאשונה דלשה תשר      

                  350.00 .יושר סדנהמהרושיא ר"מ   
      
יפל דימע ילירקא עבצב ינקת שרגמ ןומיס     10.06.020

                    1.00 'פמוק .טרופסה תושר תויחנה  
      
ללוכ,תורוש 5-ב תוריקב יטסוקא ץע יופיצ     10.06.030
ןוילע הריגס ליפורפו  דודיב ינורזמ      
תמישרב W/7-בו רמגה תומישרב טרופמכ,      

                  230.00 .תורגנה ר"מ   
      
דימע דבל יופיצ םע מ"מ 05 יבועב דופיר/ןגמ     10.06.040

                   50.00 .יל ןגמ תאמגודכ ,םילסה ירוחאמ ,שא ר"מ   
      
תושר ןקת יפל םיישאר םילס תנקתהו תקפסא     10.06.050

                    2.00 'פמוק .יל ןגמ תמגודכ טרופסה  
      

                    2.00 'פמוק .םיינשמ םילס ךא ,ל"נכ 10.06.060
      

                    3.00 'פמוק .'מ 3/3-כ לש תודימב םידווש תומלוס 10.06.070
      

60.01.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../031 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     031 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    1.00 'פמוק .יל ןגמ תמגודכ ףע רודכ תכרעמ 10.06.080
טרופס םלוא 60.01 כ"הס          

      
ם י ג ו ח  י ר ד ח  70.01 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ KCALB KOHSOEN םגד דוקיר תפצר     10.07.010
,לוחמל םאתומ מ"מ 2 יבועב ןוילע C.V.P רמג      

                  310.00 .מ"ס 21 לש ללוכ יבועל תכרעמ ללוכ ר"מ   
      

                   80.00 .ל"נל םילנפ רטמ  10.07.020
      

                   25.00 .יל ןגמ תאמגודכ,ץעמ לופכ רב רטמ  10.07.030
      
יגלב לטסירק גוסמ תוריקל תוארמ תכרעמ     10.07.040
בג ללוכ ,תוזאפ םע מ"מ 6 לש ילמינימ יבועב      
חטשמ לבקל םייומס םירוביחו ץע      

                   40.00 .םידדצבו ןוילע רמג ליפורפ תוברלו ףיצר ר"מ   
םיגוח ירדח 70.01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../032 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     032 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ע ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ע ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
תריחבל ןווגב העיבצ םיללוכ עבצה יריחמ      
תרבח לש "סקימרפוס" גולטק יפל לכירדאה      
.רשואמ ךרע הווש וא/ו רובמט      
      
הנכהה תודובע לכ עוציב םיללוכ קרפה יריחמ      
עוציבה יבלש ,ץלמומה רזעה דויצ ,תושרדנה      
יפל טלפמוק .'וכו תובכשה ןיב הנתמהה ינמזו      
עבצה ןרצי לש טרפמו תויחנה      
      
תלבק דע םינוש םינווגב העיבצ ללוכ ריחמה      
.דיחא ןווגו אלמ יוסיכ      
      
לירקרפוס" תוירטפו שבוע דגנ ןגמ עבצ     11.01.010
.תובכש 3-ב םינפ חיט לע ע"ש וא "לונירקא      

                  220.00 ןרציה תויחנה י"פע םושיי ר"מ   
      
םינפ חיט לע ע"ש וא "0002 לירקרפוס" עבצ     11.01.020
דוסי  עבצ  תבכש  תוברל ,סבג וא      
לירקרפוס" תובכש יתשו  ע"ש וא "ליפרובמט"      

                2,000.00 ע"ש וא "0002 ר"מ   
      
,ץוח חיט לע ע"ש וא "ד.מ לירקרפוס" עבצ     11.01.025
דוסי תבכש תוברל גגה תוקעמ םינפ ג"ע      
וא "ד.מ לירקרפוס" תובכש יתשו "רשוק דוסי"      

                  300.00 ע"ש ר"מ   
      

                   50.00 תונוראה ךותב לירקרפוס עבצו רגאב חיט ר"מ  11.01.030
      

                  100.00 לירקרפוסב תילעמ ריפ תעיבצ ר"מ  11.01.040
      
לעמ חטשב טלקמ/ןגומ בחרמ ןומיסו טוליש     11.01.050
'בח י"ע קוושמ רוא יטלופ םיעבצב ר"מ 52-כ      

                    1.00 'פמוק .ע"ש וא "שא וליפ"  
      
וא "הנקסוט" שימג ינועבצ ילירקא טכילש     11.01.060
לע ינוניב וא סג םקרמב רשואמ ךרע הווש      
דוסי תבכש תוברל ,)דרפנב דדמנה( ץוח חיט      
0.2 לש תומכב ילירקא טכילשו טכילשל      

                  300.00 ר"מ/ג"ק ר"מ   
עבצ תודובע 10.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

עבצ תודובע 11 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../033 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     033 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ל ח ו  ת ו נ י ר ט י ו  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
033/852 תודימב תישאר הסינכ תונירטיו     12.01.010
תולעמ 081 החיתפל תיפנכ וד תלד ללוכ ,מ"ס      
תמישרב LA/1-ב טרופמכ ,םיעובק םיקלח ספו      

                    1.00 'פמוק .םוינימולאה  
      
תודימב ידסומ ןגומ בחרמל םיזאג ןולח     12.01.020
ףרועה דוקפ תונקת יפל ,מ"ס 001/08      

                    1.00 'פמוק .םוינימולא תמישרב M/2-ב טרופמכו  
      
,מ"ס 28/061 תודימב יפנכ וד הזזה ןולח     12.01.030

                    1.00 'פמוק .םוינימולאה תמישרב LA/3-ב טרופמכ  
      
תויפנכ-וד הזזה תונולח 2-מ בכרומה ןולח     12.01.040
LA/4-ב טרופמכ מ"ס 631/864 תודימב      

                    2.00 'פמוק .םוינימולאה תמישרב  
      
,מ"ס 531/822 תודימב תיפנכ וד הזזה ןולח     12.01.050

                    1.00 'פמוק .םוינימולאה תמישרב LA/5-ב טרופמכ  
      
טרופמכ ,מ"ס 531/871 תודימב ךא ,ל"נכ     12.01.060

                    1.00 'פמוק .םוינימולאה תמישרב LA/7-ב  
      
,מ"ס 87/06 תודימב ימינפ םיתוריש ןולח     12.01.070

                   13.00 'פמוק .םוינימולאה תמישרב LA/6-ב טרופמכ  
      
,מ"ס 901/731 תודימב ימינפ פיק ןולח     12.01.080

                    1.00 'פמוק .םוינימולאה תמישרב LA/8-ב טרופמכ  
      
םיקלחמ ,מ"ס 793/361 תודימב םלוא ןולח     12.01.090
תמישרב LA/9-ב טרופמכ , םיעובק      

                    3.00 'פמוק .םוינימולאה  
      
םיקלחמ, מ"ס 981/111 תודימב םלוא ןולח     12.01.100
תמישרב LA/01-ב טרופמכ ,םיעובק      

                    3.00 'פמוק .םוינימולאה  
      
םיקלחמ מ"ס 981/142 תודימב םלוא ןולח     12.01.110
תמישרב LA-11-ב טרופמכ ,םיעובק      

                    3.00 'פמוק .םוינימולאה  
      
,מ"ס 111/981 תודימב עובק ןולח     12.01.120

                    2.00 'פמוק .םוינימולאה תמישרב LA/21-ב טרופמכ  
      
      
      
      

10.21.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../034 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     034 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
4 ללוכ ,מ"ס 861/793 תודימב םלוא ןולח     12.01.130
עונמה ללוכ תילמשח החיתפל פיק תונולח      
תומישרב LA/31-ב טרופמכ ,ילמשחה      

                    3.00 'פמוק .םוינימולאה  
      
םיקלח ינשמ מ"ס 142/981 תודימב םלוא ןולח     12.01.140
תמישרב LA/41-ב טרופמכ םיעובק      

                    4.00 'פמוק .םוינימולאה  
      
,מ"ס 022/018 תודימב הסינכ תאובמ ןולח     12.01.150
LA/51-ב טרופמכ ,םיעובק םיקלח 4 ללוכ      

                    1.00 'פמוק .םוינימולאה תמישרב  
      
981/111 תודימב ילמשח ןשע רורחש ןולח     12.01.160
ללוכ ,ילמשח פיק ןולחו עובק קלח ללוכ ,מ"ס      
תמישרב LA/61-ב טרופמכ ,ילמשחה עונמה      

                    3.00 'פמוק .םוינימולאה  
      
תודימב תילמשח החיתפל פיק ןולח     12.01.170
טרופמכ ,ילמשחה עונמה ללוכ 111/981,      

                    2.00 'פמוק .םוינימולאה תמישרב LA/71-ב  
תונולחו תונירטיו 10.21 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוינימולא תודובע 21 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../035 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     035 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ה ר ו ס נ  ן ב א ב  י ו פ י ח  10.41 ק ר פ  ת ת       
      
םאתהב A םיסופיטמ יופיח ןבא תותיס רמג      
ריחמב לולכו םייקה ס"היבב עצובמה תמגודכו      
.ףיעסה      
      
יריחמב לולכ "הלחוכ"ה יטרפ עוציב יריחמ      
.דרפנב דדמי אלו יופיחה      
      
רמגב תינורבח ןבא תוחולב ץוח תוריק יופיח     14.01.010
לא ןוטב תקיצי תוברל ,מ"ס 3 יבועב הבטומ      
בכרוי רשא ןתיוז ללוכ ריחמה .םייקה ריקה      
ריקה הבוגל 'מ 0.3 לכבו הנושארה הרושב      
7 יופיחה לש ללוכ יבוע .םיחתפ לעמ תוברל      
,ןבא לכב םיחודיק 4 תללוכ הדובעה .מ"ס      
ירוחאמ תשר לא "הטסורינ" טוחב רוביח      
051 ןבאל דוסי ריחמ .דרפנב תדדמנה ןבאה      

                  700.00 ר"מ/ח"ש ר"מ   
      
03 דע בחורב תותלד יפסו תונולח ינדא יופיח     14.01.020
,יופיחל ההז רמגב תינורבח ןבא תוחולב מ"ס      
מ"ס 2/2 ךתחב הנוילע ןש םע ,מ"ס 3 יבועב      

                  100.00 .םימה זוקינל עופישו רטמ   
      
52 לעמ בחורב תוזוזמ/םיחתפ יפשח יופיח     14.01.030
תינורבח ןבא תוחולב ,מ"ס 03 דעו מ"ס      

                  150.00 .מ"ס 3 יבועב "הבטומ" דוביעבו רטמ   
      
מ"ס 03 דע בחורב םיחתפל םיפוקשמ יופיח     14.01.040
יבועב "הבטומ" דובעב תינורבח ןבא תוחולב      
2 תוחפל לש קוזיח ללוכ ריחמה .מ"ס 3      
ישאר תעקשהל דוביע תוברל םיגרבומ םיגרב      

                  110.00 .שיש קבדב ןוקיתו ןבאב םיגרבה רטמ   
      
ינמיס אלל הרוסנ ןבאמ )"גניפוק"( שאר יכבדנ     14.01.050
מ"ס 5 דע יבועבו מ"ס 53 דע בחורב ,רוסמ      
תוברל ,א"מ/ח"ש 011 ןבאל דוסי ריחמב      

                   60.00 .ןבאה ןוגיעו םישרדנה םיקוזיחה רטמ   
      
לכ מ"מ  5 רטוקב תנוולוגמ הדלפ תשר     14.01.060
ריקל ןגועמ גרובב הנוגיע תוברל ,מ"ס 51/51      
טרפמה יפל מ"ס 06/06 לכ  ןוטבה      
דצ לכל מ"ס 04 לש תותשר ןיב היפח תוברלו      

                  700.00 .חטשה יפל וטנ הדידמ-ןיגוריסל ר"מ   
הרוסנ ןבאב יופיח 10.41 כ"הס          

      
      
      

ןבא תודובע 41 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../036 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     036 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
. 10.51 ק ר פ  ת ת       
      
יוביע תודיחי לולכמ לש הנקתהו הקפסא     15.01.001
PMUP גוסמ )FRV )A014R תכרעמל      
    TAEH לש תילמינימ רוריק תקופתל H/UTB  
ע"ש וא IHSIBUSTIM תרצותמ 005,863      
תמוק לעמ ינכט גג לע תמקוממה ,רשואמ      
טיק ,למשח 3 ירוביח ללוכ טקייורפה      
תרושקת ילבכ תישאר תרנצ לוציפו תורבחתה      
םירזביאה לכ ללוכ לכה םימאתמו חוכ קפס      
ללוכ תכרעמה לש תמלשומ הנקתהל םישרדנה      
ללוכ דחוימ ףונמ ידי לע גגל הפנהו הלבוה      
ןיינבב םייטנוולרה םימרוגה לכ םע םואית      

                    1.00 'פמוק .ול הצוחמו  
      
יתרקת דייאמ תדיחי לש הנקתהו הקפסא     15.01.002
םע FRV ל ינוניב ץחלל לעותמ סופיטמ רתסנ      
רוריק תקופתל ,ירדח ילאנויצרופורפ דוקיפ      
תרצותמ H/UTB 00559 תילמינימ      
    IHSIBUSTIM קספמ ללוכ רשואמ ע"ש וא  
הנקתהל לכהו הרקתב הנקתהל ןוחטב      

                    2.00 תמלשומ 'חי   
      
יתרקת דייאמ תדיחי לש הנקתהו הקפסא     15.01.003
םע FRV ל ינוניב ץחלל לעותמ סופיטמ רתסנ      
רוריק תקופתל ,ירדח ילאנויצרופורפ דוקיפ      
תרצותמ H/UTB 00645 תילמינימ      
    IHSIBUSTIM קספמ ללוכ רשואמ ע"ש וא  
הנקתהל לכהו הרקתב הנקתהל ןוחטב      

                    2.00 תמלשומ 'חי   
      
יליע יריק דייאמ תדיחי לש הנקתהו הקפסא     15.01.004
,ירדח ילאנויצרופורפ דוקיפ םע FRV ל בצועמ      
H/UTB 001,91 תילמינימ רוריק תקופתל      
רשואמ ע"ש וא IHSIBUSTIM תרצותמ      
ןוחטב קספמ ללוכ 06X06 חירא ףילחמ      

                    1.00 תמלשומ הנקתהל לכהו הרקתב הנקתהל 'חי   
      
יליע יריק דייאמ תדיחי לש הנקתהו הקפסא     15.01.005
,ירדח ילאנויצרופורפ דוקיפ םע FRV ל בצועמ      
H/UTB 004,51 תילמינימ רוריק תקופתל      
רשואמ ע"ש וא IHSIBUSTIM תרצותמ      
ןוחטב קספמ ללוכ 06X06 חירא ףילחמ      

                    2.00 תמלשומ הנקתהל לכהו הרקתב הנקתהל 'חי   
      
      
      
      

10.51.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../037 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     037 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יליע יריק דייאמ תדיחי לש הנקתהו הקפסא     15.01.006
,ירדח ילאנויצרופורפ דוקיפ םע FRV ל בצועמ      
H/UTB 003,21 תילמינימ רוריק תקופתל      
רשואמ ע"ש וא IHSIBUSTIM תרצותמ      
ןוחטב קספמ ללוכ 06X06 חירא ףילחמ      

                    1.00 תמלשומ הנקתהל לכהו הרקתב הנקתהל 'חי   
      
ילאטיגיד הלעפה לנפ לש הנקתהו הקפסא     15.01.007
ןרצי תרצותמ ירוקמ ,תיריק הנקתהל טווחמ      
,תירוחא ךסמ תרואתו בחר גצ םע ,תכרעמה      
הלעפה רטשמ יוניש ,הלעפהו יוביכ ללוכה      
,'פמט יונישו שגר ,'וכו רורוויא רוריק םומיח      
הלעפה רמייט ריוואה חופמ תויוריהמב הטילש      
לכו דייאמל הנקתה ללוכ תולקת תגצה יעובש      

                    8.00 תמלשומ הנקתהל םישרדנה םירזיבאה 'חי   
      
םע ילאטיגיד יזכרמ רקב לש הנקתהו הקפסא     15.01.008
לנפב הנקתהל טווחמ  DCL 8" עגמ ךסמ      
ןרצי תרצותמ ירוקמ הסינכ קפלד לש הלעפה      
יוביכ 'חיה לכ לע הטילש ללוכה,תכרעמה      
רוריק םומיח הלעפה רטשמ יוניש ,הלעפהו      
,'פמט יונישו שגר ,'וכו תויוריהמ רורוויא      
הלעפה רמייט ריוואה חופמ תויוריהמב הטילש      
לכו דייאמל הנקתה ללוכ תולקת תגצה יעובש      
ללוכ תמלשומ הנקתהל םישרדנה םירזיבאה      
תזכרמ שא תארתה תעב תכרעמה לש קותינ      
לכו טרפמב טרופמה יפל תרושקת םאתמ ללוכ      
ןיינב לוהינ תנכותל תונוישרה םירזיבאה      

                    1.00 תמלשומ הנקתהל םישרדינה 'חי   
      
לש תמלשומ תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     15.01.009
תומחלה ללוכ ררקל תמלשומ תשוחנ תרנצ      
הנקתהל ץחל תוקידבו םוקאוו הפיטש םיכותיר      
,PH-FRV -ה תכרעמ לגעמ רובע תמלשומ      
תויורבחתה ללוכ ,הזג ספליסו דודיב ללוכ      
טרפמל םאתהב לוציפו הקולח תואספוקל      
קפס לש תרנצ תצרהל ףופכבו ינכטה טרפמב      

                    2.00 'פמוק רשואתש דויצה  
      
םילצפמה ,םיקלחמה לכ לש הנקתהו הקפסא     15.01.010
הקולח תואספוק ללוכ םישרדנה תויופעתסההו      
תמלשומ הנקתהל תכרעמ לש לזונ/זג לש      
לכ ללוכ  FRV ה תכרעמ לש םלשומ דוקפתלו      

                    2.00 'פמוק ךכל םישרדנה םירזיבאה  
      
      
      
      

10.51.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../038 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     038 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
סופיט תמלשומ XD תדיחי תנקתהו תקפסא     15.01.011
לש רורק תקופתל - NIKS ELBUOD - גג      
ללוכ ד/ק"ר 000,41 ריוא תקיפסל רורק ןוט 53      
חצ ריוא יתסוו ,רזוח ריוא יתסוו ,בורע תספוק      
רבעמ ללוכ םח תבאשמ סופיטמ ,םיענוממ      
ץוח פמטל דע םומחב הדובעל םח זגל ףקוע      
תודימהו הנבמה ,סויסלצ תולעמ ספא לש      
למשח חול ללוכ - הבצהה םוקמל ומאותי      
יפ סוניסוק רופישל םילבק ללוכ דוקיפו      
ללוכ תמלשומ הלועפו ינוציח רקבל תרושקתו      

                    2.00 טרפמב טרופמה לכ 'חי   
      
היצלטסניאו םישגר ללוכ רקב תנקתהו תקפסא     15.01.012
חוללו םישגרלו םיפדמ יעונמל תילמשח      
הלעפהה תושירדל המאתה ללוכו למשחה      

                    1.00 תכרעמ טרפמב טרופמה לכ ללוכו  
      
םיתורישמ הקיניל חופמ לש הנקתהו הקפסא     15.01.013
MFC לש הקיפסל SA-11-22 "חבש" תמגודכ      
- ס"כ 2 עונמ םע AP004 ץחל לפמל 0033      
הנתשמ תועוצר ענה ללוכ ד"לס 0041      

                    1.00 'פמוק תודיער ימלובו תולעתל השימג תורבחתהו  
      
ןבלוגמ חפמ ריוא תולעת תנקתהו תקפסא     15.01.014
לכב 'טסאק הד' יופיצו דב םע םוטיא ללוכ      

                  399.00 יללכה טרפמב טרופמכ ךומנ ץחלל רוביח ר"מ   
      
תוינקת תושימג תולעת לש הנקתהו הקפסא     15.01.015

                   40.00 םיתורישב םיסירת רובחל - 6" רטוקב 1001 רטמ   
      
1" ימינפ יטסוקא דודיב תנקתהו תקפסא     15.01.016
ללוכ השקומ חטשמ םע יאקירמא תיכוכז רמצמ      
ךותח שי םהב תומוקמב חפ ירבחמו חפ ינתיוז      

                  295.00 יללכה טרפמב טרופמכ ,דודיבב ר"מ   
      
םייתרקת ריוא ירזפמ תנקתהו תקפסא     15.01.017
:תודימב תסוו ללוכ ןגלואמ ךושמ םוינמולאמ      

                    8.00 "X9"9 'חי   
      
םייתרקת ריוא ירזפמ תנקתהו תקפסא     15.01.018
:תודימב תסוו ללוכ ןגלואמ ךושמ םוינמולאמ      

                    8.00 "X12"12 'חי   
      
      
      
      
      
      

10.51.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../039 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     039 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ברעו יתש רזוח ריוא סירת תנקתהו תקפסא     15.01.019
557 ןקתב דימע רטליפ ללוכ םיתסוו אלל      
קבחו הטמ יפלכ החיתפו םיריצ םע יוביכל      
מ"ס 06X001 :תודימב  ןוטב תרקתל ןוחטיב      

                    2.00 ר"מ 5.0 דע 'חי   
      
ברעו יתש רזוח ריוא סירת תנקתהו תקפסא     15.01.020
557 ןקתב דימע רטליפ ללוכ םיתסוו אלל      
קבחו הטמ יפלכ החיתפו םיריצ םע יוביכל      
דע מ"ס 06X06 :תודימב  ןוטב תרקתל ןוחטיב      

                    2.00 ר"מ 5.0 'חי   
      
ינוציח ריק לע םשג דגנ סירת תנקתהו תקפסא     15.01.021
ןולח ךותב הנקתהל מ"ס 04X001 :תודימב      

                    1.00 'פמוק םוינימולאו תיכוכזל המיטא ללוכ םייק  
      
םיתורישמ הקיני סירת תנקתהו תקפסא     15.01.022
"דעי ירזפמ" לש רצומ תמגודכ לוגע יתרקת      

                   33.00 מ"ס 61 רטוקב תסוו םע 'חי   
      
תורקתל לוגע ריוא רזפמ תנקתהו תקפסא     15.01.023
578 לש הקיפסל ךושמ םוינמולאמ - תוהובג      
    MFC 44 תמגודכ תסוו ללוכ-FS ירזפמ" לש  

                   16.00 העיבצ ללוכ "דעי 'חי   
      

                   30.00 י'גרב תודובעל לעופ תודובע ע"ש  15.01.024
      
םייתנשל רבעמ - יתנש תורשל תפסות     15.01.025
םתנקתה ףוליח יקלח ללוכ הנושארה תוירחאה      
תורש תרגסמב םיללכנש םילופיטה לכ ללוכו      

                    1.00 'פמוק תוירחאו  
. 10.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ריוא גוזימ 51 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../040 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     040 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
טלפמוק לכה .תונחת יתש םיעסונ 9-ל תילעמ     17.010
ךשמל תוירחא ללוכ ,דחוימה טרפמב טרופמכ      

                    1.00 'פמוק .הריסמה םוימ םייתנש  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תוילעמ 71 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../041 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     041 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי 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       
      
ם ל ו א  ג ג  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ ,יתשק ןוילע וקב SHR יליפורפמ םידגא     19.01.010
ןוגיעל יטליה יגרבו םינוסכלאו רשק יחפ      
יפל רונתב עבצ רמג תוברלו ןוטבה תורוקל      

                    9.50 .טרפמה ןוט   
      
תורוקל רוביחו רוריח ללוכ םינבלוגמ םישירמ     19.01.020

                    3.00 .םיגרבב תוישארה ןוט   
      
גג לנאפ לש הבכרהו הקפסא ,תוגגל םילנפ     19.01.030
יטסוקא "RS-5 גג ליטס" םגד תמגודכ      
יולימב ,ךרע הווש וא "גנילור ליטס" תרצותמ,      
מ"ס 52 לכ םילגו מ"מ 05 יבועב םיעלס רמצ      
מ"מ 06.0 יבועב ינוציח חפ ,מ"מ 04 הבוגב      
םיעובצו םינבלוגמ מ"מ 6.0 יבועב ימינפ חפו      
תריחב יפל ןווגב FDVP תטישב      
.תיטסוקא  ררוחמ ימינפה חפה.לכירדאה      
,םילאנפה תבכרהו הקפסא :םג ללוכ ריחמה      
יטרפ,גגה תירטמואג יפל םילנפה ךותיח      
וק דוביעו ךרואל בחורל םילנפה ןיב רוביחה      
םינבלוגמ מ"מ 1 יבועב םיגנושלפ ,סכר      
םינולמגבו גגה תוקעמל ביבסמ רונתב םיעובצו      
גג תלבקל םישרדנה םוטיאה ירזיבא לכו      

                  400.00 .וטנ גג ר"מ יפל הדידמ-םוטא ר"מ   
םלוא גג 10.91 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../042 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     042 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ה ר ע ה  00.22 ק ר פ  ת ת       
      
תורקתל תילכירדא תינכת יפל תוסירפה לכ      
.עקרק תמוקו ףתרמ תמוק      
      
רוביחב Z+L ליפורפ תוללוכ תורקתה לכ      
.תוריקל      
      
ןבלוגמ הדלפ דלש םיללוכ סבגה תורקת לכ      
.ןלבקה ןובשח לע השרומ סדנהמ ידי-לע      

הרעה 00.22 כ"הס          
      
ת ו כ מ נ ו מ  ת ו ר ק ת  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
ןקת היהי סבגה תורקתל םומינמה תושירד      
ינפואו םירמוח תוברל 3015  ו 4291 ילארשי      
ןקת תדבעמ תוקידב ללוכ ריחמה .עוציבה      
תמועל עוציבה רושיאו תקידבל תכמסומ      
י"ע שרדיי רשא ןוקית לכ תוברל שרדנה ןקתה      
הדבעמה יגיצנ      
      
טרפמב יוניש יפל - תוירלודומ תורקת תדידמ      
,7002 תנש תיעיבר הרודהמ 22 קרפ יללכה      
תורקת לש םייעוביר םירטמב הדידמהמ      
םיחתפה חטשמ %03 וכוני תויטסוקא      
תודיחי ונקתוה אל םהבש ,לודומה תודימב      
ריווא ירזפמל ,הרואת יפוגל :ןוגכ( יולימ      
.)ב"ויכו      
      
B גוסמ "גנורטסמרא" גוסמ תילרנימ הרקת     22.01.010
XAM ENUD םגדמ מ"ס 06/06 תודימב      
ליפורפ ללוכ אוצייו אובי הדוהי ידי-לע אבוימ      

                  265.00 .תונוש תודימב עוקש יצח ר"מ   
      
יטרפ יפל E גוסמ ןגומ בחרמ אל ףא ,ל"נכ     22.01.020

                    8.00 .ףרועה דוקפ ר"מ   
      
לכב תונטק תודימב A גוסמ קלח סבג תורקת     22.01.030
ללוכ , ל"נה תורקתל ביבסמ,הנבמב םוקמ      

                   75.00 .הרוק /ריקהמ קותינ ליפורפ ר"מ   
      
לש הבוגב םיזתמל הרתסהכ יכנא סבג רוניס     22.01.040

                   15.00 .מ"ס 06-כ רטמ   
      
      
      
      
      

10.22.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../043 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     043 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"ס 03 בחורב חפ ישגממ תכמנומ הרקת     22.01.050
ללוכ, רונתב םיעובצו םינבלוגמ רמגב C גוסמ      
רמצ ינורזמ ידי לע דודיבו %52 לש רוריח      
ק"מל ג"ק 63 לקשמב מ"ס 5 יבועב תיכוכז      

                   75.00 .שא דימע ליניו יפוטע ר"מ   
      

                  190.00 .2C גוסמ רוריח אלל ךא ,ל"נכ ר"מ  22.01.060
      
F גוסמ םיררוחמ סבג תוחולמ תכמנומ הרקת     22.01.070
"דנוברוא" תרבח לש INBAU12.20.66 םגד      
4170 רבחמ תועצמאב ריקהמ קותינ ללוכ      
תיכוכז רמצ ינורזמו ןייל ןייפ ליפורפ בולישב      
ליניו םיפוטע ג"ק 63 לקשמב מ"מ 05 יבועב      

                   80.00 .שא דימע ר"מ   
תוכמנומ תורקת 10.22 כ"הס          

      
ם י ת ו ר י ש  ת ו צ י ח מ  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
תוחול היושע םיתורשל תוציחמ תכרעמ      
וא "םיטקייורפ לנפ" תמגוד )הפסרט( ''קילונפ''      
הדימעו םזילדנאו יטנא ,מ''מ 21 יבועב ע"ש      
יפל ןווג תוחלו םימ ,הקיחש ,תוטירש ינפב      
מ''ס 51 תכרעמה הבוג .לכירדאה תריחב      
םע הפצרהמ מ''ס 202 הבוגל דע הפצרהמ      
.ןוליינ תקיצימ לוזרפ      
      
גוסמ םה תוחתלמהו םיתורישה תוציחמ לכ      
לכירדאה רושיא יפל םיטרפו םינווגב הפסרט      
.'מ 1.2 לש הבוגבו      
      
תמוקב םישנ יתורישל הפסרט תוציחמ תכרעמ     22.02.010
םע תותלד 3-ו תוציחמ 2 םיללוכה עקרקה      

                    1.00 'פמוק .סופת/יונפ ןומיס  
      
םירבג יתורישל הפסרט תוציחמ תכרעמ     22.02.020
ןומיס םע תלדו הציחמ םיללוכה עקרק תמוקב      

                    1.00 'פמוק .סופת/יונפ  
      
תוחתלמב םיתורישל הפסרט תוציחמ תכרעמ     22.02.030
תלדו הציחמ םיללוכה ףתרמה תמוקב םינקחש      
םיתורישל הציחמו תלד + םיכנ יתורישל      

                    2.00 'פמוק .יונפ/סופת ןונגנמ תותלדב ,םיליגר  
      
תמוקב רויכל הנתשמ ןיב הפסרט תציחמ     22.02.040

                    2.00 'פמוק .ףתרמה  
      
      

20.22.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../044 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     044 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תמוקב םיכנ תוחלקמל הפסרט תוציחמ     22.02.050

                    4.00 'פמוק ףתרמה  
      

                    8.00 'פמוק .ףתרמה תמוקב תוחלקמ ןיב הפסרט תוציחמ 22.02.060
םיתוריש תוציחמ 20.22 כ"הס          

      
י ד ס ו מ  ן ג ו מ  ב ח ר מ ל  ט ו ה י ר  30.22 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב יתיוז דוגרפ ללוכ ימיכ שומיש תיב     22.03.010

                    1.00 'פמוק .ףרועה דוקפ תונקת יפל 2/3.1+3.1  
ידסומ ןגומ בחרמל טוהיר 30.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../045 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     045 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ס ו ס י ב  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ם י ח ו ד ק  ם י ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
      
אלא 03-ב ןוטבב שומיש םיללוכ קרפה יריחמ      
תרחא שרופמב ןיוצ םא      
      

                  205.00 .מ"ס 04 רטוק הקיציו חודיק ןוטבמ תואסנולכ רטמ  23.01.010
      

                  195.00 .מ"ס 05 רטוק הקיציו חודיק ןוטבמ תואסנולכ רטמ  23.01.020
      

                  135.00 .מ"ס 07 רטוק הקיציו חודיק ןוטבמ תואסנולכ רטמ  23.01.030
      

                  120.00 .מ"ס 08 רטוק הקיציו חודיק ןוטבמ תואסנולכ רטמ  23.01.040
      

                   16.00 םירטקה לכב ,תואסנולכל  ךתורמ ןויז בולכ ןוט  23.01.050
רתאב םיחודק םיסנולכ 10.32 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

סוסיב תואסנולכ 32 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../046 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     046 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ש ע ו  ש א  י ו ל ג  43 ק ר פ       
      
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
ותואמ,תנעוממ היהת ןשעו שא יוליג תכרעמ      
םינניבה תביטחב תייקה תכרעמה לש םגד      
תורבוחמ הנייהת תוכרעמה,הנכשה םינווג      
. ןהניב      
      
היולג הנקתהל תנעוממ תכרעמל היצזינוי יאלג     34.01.002
םע תויטסוקא תורקתב הנקתהל וא ט"הע      

                   37.00 .טרפמל םאתהב הלעמלמ וא הטמלמ השיג 'חי   
      

                    2.00 .טרופמכ ןומיס תירונ 'חי  34.01.003
      

                    7.00 .תנעוממ תכרעמב ןצחל 'חי  34.01.004
      

                   11.00 .טרופמכ ימינפ הקעזא רפוצ 'חי  34.01.005
      

                    1.00 .ץנצנ םע ינוציח הקעזא רפוצ 'חי  34.01.006
      
,יאלג ,אוהש גוס לכמ תכרעמב הדוקנ טוויח     34.01.007
,ר"ממ 0.1X2 ךתחב םילבכב ,רפוצ ,ןצחל      

                   55.00 .דרפנב דדמתש תרנצב שימג בלצומ 'קנ   
      
ישאר חולל זגב תיטמוטוא יוביכ תכרעמ     34.01.008
3 זג לכימ לולכתש MF-002 זגב הפצהב      
גתמ ,8/3" רטוקב רוזיפ יריחנ תדיחי,ג"ק      
רחאל לעפת תכרעמה .זג תמירז ןומיס      

                    2.00 'פמוק .םיאלג 2-מ הערתה  
      
.טרפמל םאתהב תנעוממ שא יוליג תיזכרמ     34.01.009

                    1.00 'פמוק .תובותכ 001 תלוביק  
      

                    1.00 .םייונמ 3-ל יטמוטוא ןופלט ןגייח 'חי  34.01.010
      

                    1.00 'פמוק .ילארשיה םינקתה ןוכמ י"ע תכרעמה תקידב 34.01.011
      
הנשה רובע שא יוליג תכרעמל יתנש תוריש     34.01.012
יקלח ללוכ תוירחאה תנש רחאל הנושארה      

                    1.00 'פמוק .ףוליח  
ןשעו שא יוליג תכרעמ 10.43 כ"הס          

      
ן ש ע  ר ו ר ח ש   'ע מ  20.43 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע גצוימ "AWR NOMIS" תרצותמ דויצה לכ      
.סרפלטמ .'בח      
      
רורחש  תונולח תחיתפל CDC-006/002 עונמ     34.02.002

                   15.00 .Am006 תילמיסקמ םרז תכירצ.ןשע 'חי   
20.43.10 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../047 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     047 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןעטמ ללוכ םיעונמ 81 דע'א 42 דוקיפ תזכר     34.02.004

                    1.00 .SE-42 םגד  תועש 051 ךשמל םירבצמו 'חי   
      

                    1.00 .MW-001 םגד ימוקמ החיתפ סיטרכ 'חי  34.02.008
      

                    3.00 . 0 בצמ + םיבצמ 2 טקפ קספמ 'חי  34.02.009
ןשע רורחש  'עמ 20.43 כ"הס          

      
ם י ר ל ק נ י ר פ ס  30.43 ק ר פ  ת ת       
      
םירלקנירפס תכרעמ       
    ----------------------  
      
ללוכ תישאר הלעפה תנחת תנקתהו תקפסא     34.03.001
םירזיבאה לכ ללוכ ינכמ ישאר הקעזא ןומעפ      
לנגיס םע תכרעמ ללוכ - טרפמב טרופמכ      
לכ ללוכו 3" הקידב זרב ללוכ 4" רטוקב ילמשח      

                    1.00 תכרעמ ר"כמ תוארוה יפל שרדנה  
      
םינבלוגמ הדלפ תורוניצ לש הנקתהו הקפסא     34.03.002
ללוכ םייולג םירק םימל ךותירב ,01 לוידקס      
,םילתימ ,םילוזנוק ,םיחפס ,םינוולוגמ םירזיבא      
טרופמכ העיבצ ללוכו םימוא ,םיגרב ,םיוו      

                   70.00 4" רטוקב דחוימה טרפמבו יללכה טרפמב רטמ   
      

                   48.00 3" רטוקב ל"נכ רטמ  34.03.003
      

                   48.00 הגרבהב 2" רטוקב ל"נכ רטמ  34.03.004
      

                  115.00 1 2/1" רטוקב ל"נכ רטמ  34.03.005
      
ינקית שימג הדלפ רונצ תנקתהו תקפסא     34.03.006
1" רטוקב םירלקנירפס רובחל הטסורינמ      

                   60.00 MF/LU רטמ 1 דע ךרואבו 'חי   
      
תכרעמל ישאר זרב תנקתהו תקפסא     34.03.007

                    1.00 4" רטוק MF/LU םירלקנירפס 'חי   
      
תויתמוק תונחתל םיזרב תנקתהו תקפסא     34.03.008
    MF/LU ילמשח לנגיס תרבעהל רודס םע  

                    2.00 3" רטוקב הרקבל 'חי   
      
תמגודכ ,המירז שגר תנקתהו תקפסא     34.03.009
    D-SRV-F-306 F ןוסלדנמ" י"ע קפוסמה"  

                    2.00 םינוש םירטקב תרנצו הנקתה ללוכ 'חי   
      
      

30.43.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../048 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     048 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
"קיטמרייפ" תרצותמ םיזתמ תנקתהו תקפסא     34.03.010
    ESNOPSER KCIUQ 2/1" רטוקב .ע.ש וא  
    6.5-K הנקתהל סויסלצ תולעמ 47 לש 'פמטל  
לכה תוטזור ללוכ םייולג וא תורקתל תחתמ      

                   70.00 APFN MF-LU ןקת יפל 'חי   
      
םע לופכ ינוציח הקנסה זרב תנקתהו תקפסא     34.03.011
4" רטוקב ףקז לע 3X2" רטוקב "ץרוטש" רודס      

                    1.00 םירזוח-לא ללוכ - 'חי   
      
זוקינל 1 2/1" ירודכ זרב תנקתהו תקפסא     34.03.012

                    2.00 קורפל דרוקר ללוכ הלועפ 'חי   
      
2/1" רטוקל ירודכ זרב תנקתהו תקפסא     34.03.013

                    2.00 הקידבל 'חי   
      
תילמשח היצלטסניא תנקתהו תקפסא     34.03.014
זרב-המירזה ישגר ,םיזרבה ןיב תמלשומ      
- ןשע יוליג תכרעמ לש הרקבה תזכרל הקעזא      

                    1.00 תכרעמ למשחה ןנכתמ םע אלמ םואת ללוכ  
      
םייתרקת םיזתמ 6  םע זגרא תנקתהו תקפסא     34.03.015
שרדנה לכו םייברזר םיידיצ םייריק 2 +      
טרופמכ APFN ןקת יפל םיזתמה תכרעמל      

                    1.00 'פמוק טרפמב  
םירלקנירפס 30.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןשעו שא יולג 43 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../049 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     049 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ .נ .מ  ת ו כ ר ע מ ו  ם י נ ו ת נ  ת ר ו ש ק ת  53 ק ר פ       
      
ם י נ ו ת נ  ת ר ו ש ק ת  10.53 ק ר פ  ת ת       
      
תכרעמה לש םגד ותואמ,הניהת מ.נ.מתוכרעמ      
,הכומסה םינווג םיניבה תביטחב תמיקה      
. ןהניב תורבוחמ הנייהת תוכרעמה      
      
דרפנב הדדמנש תרנצב תדדוב תרושקת.קנ      35.01.002
llecxE וא TIR תרבח לש 54JR רבחמ ללוכה      
תספוקב הנקתהל A6TAC ןקתב ךכוסמ      
    ADA/AMIC תדמעל ידועי רזיבאב וא תינקית  
    epOecaps n ט"הע מ"מ 55 הספוקב וא  
devorppa ורדגוי םירזיבאה ט"הת      
    tnennopmoC erawdrah gnitcennoC-לבכ  
לכל דרפנ רלימ ךוכיס םידיג 8 דדוב תרושקת      
לש ןקת ות ואשיו GWA 22 ויהי םידיגה . גוז      
PTS ןקת תושירדב הדימעל תכמסומ הדבעמ      
    ,7TAC גוסמ agiG, גוסמ היהי לבכה הטעמ  

                   30.00 טוליש תא לולכת הדובעה .RFFH 'קנ   
      
42 יונב 8W יווקל בותינ חול הנקתהו הקפסא     35.01.003
לעב טרפמ יפל  םיככוסמ אל JR54 יעקש      
הנקתהה תדובע TAC 3 -ב הדימעל הכמסה      
ןומיס ספ ללוכ ןוראב חולה תנקתה תא לולכית      

                    1.00 . בותינה חולב םיעקשה 'חי   
      
42 יונב 8W יווקל בותינ חול הנקתהו הקפסא     35.01.004
הכמסה לעב טרפמ יפל  םיככוסמ JR54 יעקש      
תא  הנקתהה תדובע A6 TAC -ב הדימעל      
םיעקשה ןומיס ספ ללוכ ןוראב חולה תנקתה      
erawdraH רדגוי בותינה חול בותינה חולב      

                    2.00 'פמוק Connecting  
      
הליבכב וסרפנש םיטפואה םיביסה לכ תקידב     35.01.005
,תוחינ דמ תועצמאב  ביסה תמרב תיטפואה      

                    1.00 'פמוק RDTO הקידב חוד תקפה ללוכ  
      
םימאתמ ללוכה םיביס 21 רוביחל יטפוא לנפ     35.01.006
סיילפס שגמ, CL גוסמ רבחמל הבקנ/הבקנ      

                    2.00 'פמוק האלמ הנקתהל שרדנה לכו  
      
edoM ןורקימ 05/521  יביס 21 יטפוא לבכ     35.01.007

                  200.00 ) mo-3(תינוציח הנקתהל      itluM רטמ   
      
לייטגיפ ללוכ 3M0/CL-גוסמ יטפוא רבחמ     35.01.008

                   24.00 CPU רבחמה רומיג תמר  ביסה הצקל וכותירו 'חי   
      
ךרואב CL םירבחמ 2 ללוכ 3MO יטפוא רשגמ     35.01.009

                    2.00 רטמ 3 דע 'חי   
10.53.10 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../050 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     050 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הרדשה גתמל הצק יגתמ רוביחל יטפוא לודומ     35.01.010
reviecsnarT XS CL PFS G1 ישארה      

                    1.00 HPE X120 'חי   
      
)hctiwS )W073 םגדמ PH תרצותמ גתמ     35.01.011

                    1.00 +HPE 1920 48G PoE 'חי   
      
הצקה יגתמב רוביחל יטפוא לודומ     35.01.012

                    1.00 HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver 'חי   
      
a6-TAC ןקת יפל תרושקת תודוקנ תקידב     35.01.013
ללוכ רנקס הטנפ גוסמ ידועי רישכמ תועצמאב      

                   30.00 'פמוק הדוקנ לכל טלפ תקפה  
      
םילבכ תרתסהל חוור יספ תנקתהו הקפסא     35.01.014
CVP רמוחב ןגומ ץירח ללוכה U 2/1  הבוגב      

                    3.00 רעיש יספ וא שימג 'חי   
      
ללוכ U 02 דע היולת 91" תרושקת תינורא     35.01.015
6 חכ יעקש ספ ,לוענמ חפ /הפוקש תיזח תלד      
ת"מאמ 54MFC תקופתב ררוואמו םיעקש      

                    1.00 'פמוק A61 םייעגר חתמ ייונישמ הנגהו.  
      

                    1.00 0051VS םגדמ סיוודא תרצותמ קספ לא 'חי  35.01.016
      
ררוחמ דויצל עובק ףדמ תנקתהו הקפסא     35.01.017
י"פע קמוע יסקופא עבצ עובצ רוריח 03%      

                    1.00 .     יטנוולרה ןוראה קמוע 'חי   
      
ךרואב הדובע תנחת רובעו בותינ חולל רשגמ     35.01.018
םיככוסמ JR54  ירבחמ 2 ללוכ מ"ס 001 דע      
ךכוסמ היהי לבכה ,םינועבצ םינופגמ ללוכ      
יפל יונב  A6 taC ןקתב הדובעל םאתומו      
לוורשב ףיצר רופסימב ןומיס ללוכ טרפמ      
רשגמה הטעמ , לבכה תווצקב  ינועבצ ץווכתמ      

                   30.00 'פמוק .םיעבצ 5-ב קפוסי  
      
ךרואב הדובע תנחת רובעו בותינ חולל רשגמ     35.01.019
םיככוסמ JR54  ירבחמ 2 ללוכ מ"ס 002 דע      
ךכוסמ היהי לבכה ,םינועבצ םינופגמ ללוכ      
יפל יונב  A6 taC ןקתב הדובעל םאתומו      
לוורשב ףיצר רופסימב ןומיס ללוכ טרפמ      
רשגמה הטעמ , לבכה תווצקב  ינועבצ ץווכתמ      

                   30.00 'פמוק .םיעבצ 5-ב קפוסי  
      
      
      
      

10.53.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../051 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     051 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לדוגב טורח CVP טלש תנקתהו הקפסה     35.01.020
    03X51 תויחנה י"פע תויבותיכ ליכמה מ"ס  

                    1.00 ןנכתמ 'חי   
      
לדוגב טורח CVP טלש תנקתהו הקפסה     35.01.021
    5X01 תויחנה י"פע תויבותיכ ליכמה מ"ס  

                    1.00 ןנכתמ 'חי   
      
b laud ,013R תנקתהו הקפסא     35.01.022
    Limited Lifetime WarrantyZoneFlex  
    include power adapter or PoE Injector.  
    2x2:2, 1-Port, PoE, Does not  
    Indoor Access Point, BeamFlex,  

                   11.00 and 802.11ac 'חי   
      
tniop ssecca PA יושיר תנקתהו תקפסא     35.01.023
    license for SZ-100/vSCG3.X, 1 Ruckus  

                   11.00 AP management 'חי   
      
םע תוינכות ללוכה אלמ דועית קית תנכה     35.01.024
ג"ע הדוקנה רופסמו הצק תודוקנ ןומיס      
ירדח ,תרושקתה תונורא רודיס ,תינכותה      
.הליבכ יאוותו םירשגמ בותינ ,תרושקתה      

                    1.00 'פמוק תיטנגמ הידמ לעו םיקתעה 4 -ב שגוי דועיתה  
      
יאלמשח / תרושקת יאנכט הדובע תועש     35.01.025
תועיפומ ןניא רשא תודובע עוציבל ךמסומ      
בתכב רושיא ןתינ רשאו תויומכה בתכב      

                    3.00 .המקהה להנמ ידי לע שארמ םעוציבל ע"ש   
      
לולכת הכרעה ,תרושקת ןוראל הקראה תכרע     35.01.026
תומצו םירוביח יגרב ללוכ ידועי םירוביח ספ      
לכל שימג ר"ממ 61 הקראה לבכמ רוביח      
תרוצתב רוביח ,וב םידויצה לכו ןוראה ירזיבא      

                    1.00 .דויצל םירוביחה ספמ בכוכ 'חי   
      
הצק תודוקנל טורח יטסלפ טלשב טוליש     35.01.027
CVP ץיבדנס יונב 'וכו םיבוגל ,בותינ תוחולל      

                    1.00 'פמוק .םיטורח םיוות םיעבצ ינש  
םינותנ תרושקת 10.53 כ"הס          

      
ה צ י ר פ  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  20.53 ק ר פ  ת ת       
      
ירבצמו ןעטמ ללוכ תימוקמ הצירפ יוליג תזכר     35.02.001
'צות תמגודכ ינכטה טרפמב טרופמכ םורח      

                    1.00 'פמוק .ע"וש וא לגיא םגד ץנימ  
      

20.53.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../052 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     052 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ינכטה טרפמב טרופמכ יביספ א"א חפנ יאלג     35.02.002

                   15.00 .0002 הרדס קינוסיו 'צות תמגודכ 'חי   
      
,תכתמ תלדב הנקתהל יטנגמ ףס עגמ     35.02.003

                    3.00 .חירב-בר וא םוינימולא 'חי   
      

                    1.00 .תינוציח הנקתהל רפוצ 'חי  35.02.004
      

                    2.00 .תימינפ הנקתהל רפוצ 'חי  35.02.005
      

                    1.00 .תוטלקומ תועדוה 2 ,יטמוטוא ןגייח 'חי  35.02.006
      
הדדמנש תרנצב תכרעמב הדוקנל טווח     35.02.007
X 2 X 2 מ"מ 8.0 רוזש לבכ תועצמאב ,דרפנב      
תספוק וא תרושקת ןוראמ לחה ךכוסמו לתופמ      
רקב חולמ וא יאלגל דעו הצירפ תכרעמ זוכיר      

                   22.00 .יאלגל דעו הנבמ תכרעמב 'קנ   
      
תונורא ןיב הנקתהל X 4 מ"מ 8.0 רוזש לבכ     35.02.008

                  200.00 .זוכיר רטמ   
      

                    1.00 .דדוקמ הלעפה/לוטיב לוענמ 'חי  35.02.009
הצירפ יוליג תכרעמ 20.53 כ"הס          

      
ם י נ ו פ ל ט  ת כ ר ע מ  30.53 ק ר פ  ת ת       
      

                  200.00 . תיעקרק תת הנקתהל ל'ג גוז 02 לבכ רטמ  35.03.001
      
, יקתנתמ גוסמ הנורק קולב     35.03.002
    MODULE DISCONNECTION  
    ELIFORP SULP-ASL   וא קזב טנרדנטס  

                    2.00 T&TA טרדנטס דמעמ יבג לע 'חי   
      
קמוע הנורוק יקולב 01 -ל הטסורינמ היטבמא     35.03.003

                  250.00 מ"ס 7 'חי   
      
REPMUJ "םיגלדמ םילבכ" תנקתה עוציב     35.03.004
- הצקל הצקמ הקידבהו טוויחה תדובע ללוכ      

                    1.00 'פמוק םישרדנה םירושיגה לכ  
םינופלט תכרעמ 30.53 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../053 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     053 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ ל צ מ  40.53 ק ר פ  ת ת       
      
.םיצורע RVN 23 תיאמצע הטלקה תכרעמ     35.04.001
DIAR רקב תללוכ .spbM483 דוביע בצק      
.DIAR 06/05/01/6/5/1/0 ב ךמותה ,הנבומ      
יוביכב ךרוצ אלל םיקסיד תפלחהב תכמות      
.ISCSi ו SAS ינוציח ןוסחאל רוביח .הקלדהו      
הגמ 21 היצולוזר דע תומלצמה תכמות      
תואיצי 2 .ההובג תודירשל חוכ יקפס 2 .לסקיפ      
    IMDH. תכמות .תודרפנ תשר תוסינכ עברא  
.א"כ BT6 דע לש חפנב םיקסיד 61 דעב      

                    1.00 .א"כ BT4 חפנב םיקסיד 4 םע תקפוסמ 'חי   
      
היצולוזר . הליל/םוי  PI הפיכ ינימ תמלצמ     35.04.002
    p0291X0801. תללוכ .מ"מ6.3 השדע  
    bd021( RDW( רטמ 02 קחרמל א"א תרואת.  
nacs evissergorp ןשייח .66PI םימ תנגומ      

                    6.00 .01KI תילדנאו יטנא SOMC 'חי   
      
השדע ,לסקיפ הגמ 4 תינוציח רוניצ המלצמ     35.04.003
,BD021RDW , מ"מ 21-7.2 תילמשח םוז      
תרצותמ רטמ 06-ל ארפניא הרואת חווט      

                    4.00 .AMIP תיבמ auhaD 'חי   
תומלצמ 40.53 כ"הס          

      
ם ו ר ח  ת ז י ר כ  ת כ ר ע מ  50.53 ק ר פ  ת ת       
      
ןלבקה לע ,טרפמל םאתהב היהידויצה : יללכ      
תאו ודי לע עצומה טירפ לכ לש םגדה תא ןייצל      
.םינושה םיטירפל םיגולטק קפסי ןכו ןרציה םש      
      

                    1.00 טרפמל םאתהב W021 .S.M.R קפסה רבגמ 'חי  35.05.002
      

                    1.00 'פמוק .טרפמל םאתהב  םירבצמו ןעטמ תכרעמ 35.05.003
      
תא ליכי דסמה ,טרפמל םאתהב 91" דויצ דסמ     35.05.004

                    1.00 'פמוק .ליעל טרופש דויצה לכ  
      

                    1.00 .טרפמל םאתהב םירוזיא 3-ל הזירכ תדמע 'חי  35.05.005
      
ןופורקימ ללוכ רוזיא 1- תיללכ הזירכ תדמע     35.05.006

                    2.00 .טרפמל םאתהב  שימג לבכו דיינ 'חי   
      
W02 ,8" תיטסוקא הרקתב הנקתהל  לוקמר     35.05.007
םאתהב תיטסוקא הרקתל יביטרוקד לירג ללוכ      

                   33.00 .טרפמל 'חי   
      
לבכב תונורא ןיב תמייק תרנצב טוויח תכרעמ     35.05.008

                    1.00 'פמוק 6.0X2X4 ר"ממ.  
      

50.53.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../054 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     054 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רבעמ ןקתמה תקזחאל יתנש תוירחא הזוח     35.05.009
,ושרדיש םינוקיתה לכ ללוכ תוירחאה תנשל      
לכ תא ללוכה ןקתמ תקזחאל סחייתמ הזוחה      

                    1.00 'פמוק .םינבמב תכרעמה  
םורח תזירכ תכרעמ 50.53 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

מ.נ.מ תוכרעמו םינותנ תרושקת 53 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../055 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     055 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  97 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  10.97 ק ר פ  ת ת       
      
ךא םיסחיתמ הז קרפב םיטרופמה םיטנמלאה      
,תוינכתב יוטיב םהל ןיאש תודובע יבגל קרו      
.תויומכה בתכו םיטרפמב      
      
,הקפסא םיללוכ הז קרפב םיריחמה לכ      
.הדובעו הנקתה      
      
קר ודדמיו ומלושי הז קרפבש םיטנמלאה לכ      
.חקפמה לש תדחוימ השירד יפל      

תונוש תודובע 10.97 כ"הס          
      
ן ש ע ו  ש א  י ד י ר פ מ  20.97 ק ר פ  ת ת       
      
חטשב םיחתפל הפצרב םייתעשל שא םוטיא     79.02.010

                    3.00 .א"כ ר"מ 02.0 דע 'חי   
      
חטשב םיחתפל תוריקב םייתעשל שא םוטיא     79.02.020

                    3.00 .א"כ ר"מ 02.0 דע 'חי   
      
חטשב םיחתפל הפצרב םייתעשל שא םוטיא     79.02.030

                    5.00 .א"כ ר"מ 02.0 לעמ ר"מ   
ןשעו שא ידירפמ 20.97 כ"הס          

      
ן ו ט ב  י ט נ מ ל א ב  ם י ר ב ע מ  30.97 ק ר פ  ת ת       
ם י י ו ש ק       
      
רתאל םירבעמ עוצבל םיסחייתמ םיפיעסה לכ      
.עוצבל תוינכתב ושרדנ אלשו דלשה רמג      
      
ןוטב יטנמלאב םיינבלמ םיחתפ תחיתפ     79.03.010
,ר"מ 52.0 דע א"כ חטשב םינוש םייבועב      

                    3.00 .חתפה תרוצ בוציע תוברל 'חי   
      
א"כ חטשב ךא ל"נכ םיינבלמ םיחתפ תחיתפ     79.03.020
תוברל ,ר"מ 00.1 דעו ר"מ 52.0 לע הלועה      

                    3.00 .חתפה תרוצ בוציע 'חי   
      
חטשב ךא ל"נכ םיינבלמ םיחתפ תחיתפ     79.03.030
תרוצ בוציע תוברל ,ר"מ 00.1 לעמ הלועה      

                    3.00 .חתפה ר"מ   
      
ןוטב יטנמלאב )סוכ( םילוגע םיחתפ תחיתפ     79.03.040
רטוקב מ"ס 52 ללוכו דע םינוש םייבועב      

                    3.00 .םולהי חדקמב עוצבה ,3''-2'' 'חי   
      
      

30.97.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../056 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     056 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןוטב יטנמלאב )סוכ( םילוגע םיחתפ תחיתפ     79.03.050
רטוקב מ"ס 05 דעו 62-מ םינוש םייבועב      

                    2.00 .םולהי חדקמב עוצבה ,3''-2'' 'חי   
      
ןוטב יטנמלאב )סוכ( םילוגע םיחתפ תחיתפ     79.03.060
,4'' רטוקב מ"ס 52 ללוכו דע םינוש םייבועב      

                    2.00 .םולהי חדקמב עוצבה 'חי   
      
ןוטב יטנמלאב )סוכ( םילוגע םיחתפ תחיתפ     79.03.070
,4'' רטוקב מ"ס 05 דעו 62-מ םינוש םייבועב      

                    3.00 .םולהי חקמב עוצבה 'חי   
      
ןוטב יטנמלאב )סוכ( םילוגע םיחתפ תחיתפ     79.03.080
,6'' רטוקב מ"ס 52 ללוכו דע םינוש םייבועב      

                    2.00 .םולהי חדקמב עוצבה 'חי   
      
ןוטב יטנמלאב )סוכ( םילוגע םיחתפ תחיתפ     79.03.090
,6'' רטוקב מ"ס 05 דעו 62-מ םינוש םייבועב      

                    2.00 .םולהי חדקמב עוצבה 'חי   
      
ןוטב יטנמלאב )סוכ( םילוגע םיחתפ תחיתפ     79.03.100
,8'' רטוקב מ"ס 52 ללוכו דע םינוש םייבועב      

                    2.00 .םולהי חדקמב עוצבה 'חי   
      
ןוטב יטנמלאב )סוכ( םילוגע םיחתפ תחיתפ     79.03.110
רטוקב מ"ס 05 דעו 62-מ םינוש םייבועב      

                    2.00 .םולהי חדקמב עוצבה ,8'' 'חי   
      
ןוטב יטנמלאב )סוכ( םילוגע םיחתפ תחיתפ     79.03.120
,01'' רטוקב מ"ס 52 ללוכו דע םינוש םייבועב      

                    2.00 .םולהי חדקמב עוצבה 'חי   
      
ןוטב יטנמלאב )סוכ( םילוגע םיחתפ תחיתפ     79.03.130
רטוקב מ"ס 05 דעו 62-מ םינוש םייבועב      

                    2.00 .םולהי חדקמב עוצבה ,01'' 'חי   
      
02 ללוכו דע יבועב םינוש ןוטב יטנמלא רוסינ     79.03.140

                    2.00 .מ"ס רטמ   
      
לעמ יבועב םינוש ןוטב יטנמלא רוסינ     79.03.150

                    2.00 .מ"ס 24 ללוכו דע מ"ס 12 רטמ   
      
םיכתחו םייבועב םינוש ןוטב יטנמלאב תותיס     79.03.160
תוטומ ךותיח ללוכ תונוש תודימבו םינוש      
ןוטבה חפנ יפל הדידמה( שרדיו תדימב ןויזה      

                    2.00 .)תתוסמה ק"מ   
םייושק ןוטב יטנמלאב םירבעמ 30.97 כ"הס          

      
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../057 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     057 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב ו  ת ו י ל ע מ  י ר י פ  40.97 ק ר פ  ת ת       
ם י פ ו ק ש מ       
      
םיהבגבו םינוש םילדגב תוילעמ יריפל םוגיפ     79.04.010
םאתהב השעת היצקורטסנוקה .םינוש      
ריחמה .תילעמה ןרצי ידי-לע ןכותש תינכתל      
וקוריפו םוגיפה תינב ללוכ ,דרפנב ריפ לכל      

                    2.00 'פמוק .חקפמה הרויש דעומב  
      
03-ב ןייוזמ ןוטבמ םירוצעמו תולוקשמ     79.04.020

                    2.00 .תונוש תורוצבו תודימב ק"מ   
      
02 עצוממב תוילעמ יפוקשמ לש אלמ ןוטיב     79.04.030

                    1.00 .ןויז ללוכ םידדצה לכמ מ"ס 'חי   
      
לש םיסמוע תמרהל תילעמה ריפ תרקתב םיוו     79.04.040
תויחנה יפל ,םיקלח םילוגע תוטוממ ,ןוט 0.2      

                    4.00 .חקפמה 'חי   
םיפוקשמ ןוטבו תוילעמ יריפ 40.97 כ"הס          

      
ם י ג ר ב  ,ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ  50.97 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ג ו ע ו       
      
תא םג ריחמב םיללוכ םיאבה םיפיעסה      
דרפנב עוציבל םיסחיתמו ןוגיעהו חודיקה      
.םיטרופמה תויומכה יפיעסב םיללכנ אלשו      
      
ITLIH תרבח לש 2/1'' רטוקב םיגרב     79.05.010

                  100.00 .ASH גוסמ ,םינושה ןוטבה יטנמלאב 'חי   
      
ITLIH תרבח לש 4/3'' רטוקב םיגרב     79.05.020

                   40.00 .ASH גוסמ ,םינושה ןוטבה יטנמלאב 'חי   
      
יטנמלאב ITLIH תרבח לש 1'' רטוקב םיגרב     79.05.030

                   20.00 .ASH גוסמ ,םינושה ןוטבה 'חי   
      
ךרואבו מ"מ 218 רטוקב םיעלוצמ תוטומ     79.05.040
תוברל ,שארמ וחדקנש םירוח ךותל מ"ס 001      
תרצות 002YH  יטנמצ קבדב םירוחה יולימ      
,ריחמב ללכנו מ"ס 03 חודיקה קמוע ,יטליה      

                   80.00 .ריוא ץחלב השעיי םירוחה יוקינ 'חי   
      
הקבדהל תולופמאב שומיש ךא ל"נכ םילזרב     79.05.050

                   80.00 .תימיכ 'חי   
םינגועו םיגרב ,הדלפ יליפורפ 50.97 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../058 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     058 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ד ו י צ  60.97 ק ר פ  ת ת       
      
הפיחדב,תיכנא המרה תמב תקפסא     79.06.010
תרבח ידי  לע קוושמה -PWA-3 םגדמ,תינדי      

                    1.00 'פמוק הבוגל דויצו המרה תומב רימע  
םידויצ 60.97 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונוש תודובע 97 כ"הס          
תילשואפ הדידמ טרופס םלוא כ"הס        

קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../059 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     059 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

הדידמל חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס ו  ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  'ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       
      

                  350.00 שארמ בתכב השירד יפל חטשה ףושיח ר"מ  40.01.010
      
יפל םישרוש לטוק רמוחב םיחטש סוסיר     40.01.020

                  350.00 .שארמ בתכב השירד ר"מ   
קוריפו הנכה 'בע 10.04 כ"הס          

      
ר פ ע  'ב ע  20.04 ק ר פ  ת ת       
      

                  300.00 .ושאא .דומ %89-ל תיתש קודיה ר"מ  40.02.010
      
יפל יבועב ,תובכשב  םיקדוהמ 'א גוס םיעצמ      40.02.020
תוגרד לכל רקובמ קודיהב ,תוינכתב םיטרפ      
תוברל ,.וטשאא דומ יפל תשרדנ תופיפצ      

                  100.00 .םירבוע תודוסיל ק"מ   
      
תונוש תודימב םירבוע תודוסיל הביצח/הריפח     40.02.030

                  140.00 .תובכשב רקובמ קודיהב רפע תרזחה ללוכ ק"מ   
רפע 'בע 20.04 כ"הס          

      
,ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  30.04 ק ר פ  ת ת       
)ק ו צ י  ו א  ם י ו נ ב ( ה ע ל ס מ ו  ת ו ג ר ד מ       
      
תיזג ןבאמ ןוטבמ םיכמות תוריק יופיח     40.03.010
.שיטלט ןבאה דוביע גוס ,םיכבדנב ,תתתוסמ      
,םינבא תרישק ,ןוגיע ,תנוולוגמ ןויז תשר ללוכ      

                   30.00 .שרדנה לכו לוחיכ ר"מ   
      
"ימאח" הרוסנ ןבאמ )גניפוק( שאר יכבדנ     40.03.020
8 "הארנ" יבוע מ"ס 04 דע בחורב תיארפ      
.תוארנה תואפה לכב שיטלט ןבאה דוביע ,מ"ס      

                   30.00 .ןבאה ןווגב לוחיכ ללוכ רטמ   
      
ללוכ ,"םסמסומ" דובעב תרסונמ ןבאמ תוגרדמ     40.03.030

                   75.00 3 'סמ טרפ יפל .ןייוזמ ןוטבמ דוסי רטמ   
)קוצי וא םיונב( העלסמו תוגרדמ ,םיכמות תוריק יופיח 30.04 כ"הס          

      
,ת ו כ ר ד מ  ,ם י ל י ב ש  ף ו צ י ר  40.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ ו  ת ו ב ח ר       
      
טרפ יפל  תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.04.010
תוברל מ"ס  6  יבועב ,"תילטסונ" םגד ב 4      
תופמרב ללוכו מ"ס 9 לוח ללוכ ,ךרד תרוצ      

                  320.00 .תועפושמ ר"מ   
      
      

40.04.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../060 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     060 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

הדידמל חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"ס 02 הבוג מ"ס 01 בחור תימורט ןג ןבא     40.04.020
ללוכ תינכות יפל ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ      

                   40.00 .עצמו הריפח רטמ   
תוגרדמו תובחר ,תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 40.04 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  50.04 ק ר פ  ת ת       
      
'סמ טרפ י"פע 'מ 01.1 הבוגב תוחיטב הקעמ     40.05.010
ןווליג תוברל .'סנוק יטרפ י"פעו ילכירדא 2      

                   24.00 .העיבצו רטמ   
      

                   33.00 5 'סמ טרפ יפל .די זחאמ רטמ  40.05.020
      

                    5.00 6 'סמ טרפ יפל .די זחאמ רטמ  40.05.030
      
.7 'סמ טרפ יפל .'מ 02.2 הבוגב תיפקיה רדג     40.05.040

                   25.00 .חודיק וא םיחפב ןוגיע טרפ ללוכ רטמ   
      
לכו דוסי ללוכ .יפנכ וד ,רטמ 02.2 הבוגב רעש     40.05.050

                    1.00 'פמוק 8 'סמ טרפ יפל .תשרדנה הדובעה  
תונוש תודובע 50.04 כ"הס          

      
ח ו ת פ ב  ן ו ט ב  'ב ע  60.04 ק ר פ  ת ת       
      

                   50.00 .מ"ס 5 יבועב םירבוע תודוסיל הזר ןוטב ר"מ  40.06.010
      
ללוכ ,תונוש תודימב םיינבלמ םירבוע תודוסי     40.06.020

                   11.00 .ןוילע עופיש דוביע ק"מ   
      
דוביע ללוכ מ"ס 0302 יבועב ןוטב תוריק     40.06.030

                   22.00 .עפושמ ק"מ   
      

                    1.00 .תונוש תודימב ריקה ךשמהב םינודומע ק"מ  40.06.040
      
ללוכ מ"ס 51 יבועב תועפושמ תופמר     40.06.050

                   40.00 .תיתחתב ןליתאילופ ר"מ   
      

                   45.00 .עצמ לע תופצר ךא ,ל"נכ ר"מ  40.06.060
      

                    0.50 .תיתחתב הטוו ללוכ יוביע רובע ל"נל תפסות ק"מ  40.06.070
      

                    3.00 .עפושמ חטשמו חלשו םור ללוכ תוגרדמ ק"מ  40.06.080
      
םיקלחב תודוסיו ןוטב תוריק םוטיא      40.06.090
ליסורוט תובכש 2-ב ,עקרקה םע עגמב םיאבה      

                  170.00 .אלמ יוסיכ תלבק דע ר"מ   
      

60.04.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../061 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     061 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

הדידמל חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תותשר ללוכ םיטנמלאה לכל ןויז לזרב     40.06.100

                    6.00 .תוכתורמ ןוט   
      

                  100.00 .םינגוע ללוכ רדגל םינבלוגמ םינגועמ םיחפ ג"ק  40.06.110
      
מ"ס 06 דע ךרואב מ"מ 81 רטוקב תוטומ ןוגיע     40.06.120

                   40.00 002YH יטליה קבד+ חודיק "יע 'חי   
חותפב ןוטב 'בע 60.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הלילסו רתאה חותיפ 04 כ"הס          
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../062 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     062 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

הדידמל חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ת ש ת  75 ק ר פ       
      
. 10.75 ק ר פ  ת ת       
      
------                               חותפ       
      
תכתורמ תיעקרק תת תרנצ תנקתהו תקפסא     57.01.001
ימינפ ןוטב יופצ םע 8/1" יפוד יבוע 035 ןקת      
יתבכש תלת יטסלפ CPA-3 "תורבא" יופצו      

                  120.00 4" רטוקב יוביכ ימל םיחפס ללוכ רטמ   
      

                   30.00 3" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  57.01.002
      
תכתורמ תיעקרק תת תרנצ תנקתהו תקפסא     57.01.003
ימינפ ןוטב יופצ םע 8/1" יפוד יבוע 035 ןקת      
יתבכש תלת יטסלפ CPA-3 "תורבא" יופצו      

                   20.00 2" רטוקב הכירצ ימל םיחפס ללוכ רטמ   
      
לע 3X2" לופכ הפירש זרב תנקתהו תקפסא     57.01.004

                    1.00 4" ףקז רטמ   
      
תורבחתה ללוכ 'םימ למג' תנקתהו תקפסא     57.01.005
ןנסמ STTAW םגד 4" ח"זמ ,4" ינוריע לפינל      
םיפוגמ 3 ,4"  םיפוגמ 4 ,ריווא יררחשמ םינבא      
םימ דמל הנכה ללוכ ,2" םירזוח לא 2 ,2"      
ינשמ םימ דמ + באטקוא גוסמ 3"/1" בלושמ      

                    1.00 'פמוק רסרד ,רושיגו הכימת ירזיבאו ,1"  
      
םייק םימ וקל תורבחתה תנקתהו תקפסא     57.01.006
,יולימ ,הריפח ללוכ ישא יוביכל 4" רטוקב      
תקרוה ללוכ שרדנה לכו חפס יוסכו קודיה      

                    1.00 'פמוק היריעה םע םואתב לכה םיווק  
      
מ"ס 08 רטוקב םיזרב תוחוש תנקתהו תקפסא     57.01.007

                    4.00 מ"ס 001 דע קמועב ןוט 21 הסכמ םע 'חי   
      

                    2.00 םיזרב תחוש ךותב 4" ףוגמ תנקתהו תקפסא 'חי  57.01.008
      

                    2.00 2" ירודכ זרב ל"נכ 'חי  57.01.009
      

                    1.00 4" םימ וק לע ץויח רזיבא תנקתהו תקפסא 'חי  57.01.010
      
-----------------                    לועיתו ץוח בויב       
      
      
      
      
      
      
      

10.75.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../063 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     063 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

הדידמל חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רוניצ תחנהו רוביח ,רוזיפ ,הלבוה תקפסא     57.01.011
"דיברמ" םגד חישק יס .יו.יפמ לועת וא בויב      
תחתמ לוח יולימ ,הביצח ,הריפח תודובע ללוכ      
תונויד לוחב הריפחה לכ יולימו ,מ"ס 51 רונצל      
םירוביח ,מ"ס 03 לכ םימ תרזעב ינכימ קודהו      
רונצל סלפמוק לכה ,תופומ י"ע תרוקב יאתל      

                   95.00 מ"ס 003 דע קמועו 8" רטוקב רטמ   
      

                   10.00 מ"ס 001 דע קמועו 6" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  57.01.012
      

                   35.00 מ"ס 003    קמוע דע ךא ל"נכ רטמ  57.01.013
      

                    5.00 8"/4" הדלפמ הפצר םסחמ תנקתהו תקפסא 'חי  57.01.014
      
06 רטוקב תרוקב תוחוש תנקתהו תקפסא     57.01.015
חטשמו הסכמ םע מ"ס 08 דע קמועו מ"ס      

                    7.00 ןוט 21 -ל ןוילע 'חי   
      

                    1.00 מ"ס 521 דע קמועבו מ"ס 08 רטוקב ךא ל"נכ 'חי  57.01.016
      
052 דע קמועבו מ"ס 001 רטוקב ךא ל"נכ     57.01.017

                    5.00 מ"ס 'חי   
      

                    2.00 רטמ 5.3 דע קמועבו מ"ס 521 רטוקב ךא ל"נכ 'חי  57.01.018
      
3 דע קמועל 6" רטוקב לפמ תנקתהו תקפסא     57.01.019

                    6.00 תויורבחתה ללוכ - הנימולא יופיצ םע רטמ 'חי   
      
ללוכ םייק בויב וק תורבחתה תנקתהו תקפסא     57.01.020

                    1.00 גני'צנב ללוכ שרדנה לכו קודיהו יולימ ,הריפח 'חי   
. 10.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תויתשת 75 כ"הס          
הדידמל חותיפ תודובע כ"הס        

קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../064 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     064 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

  
כ"הס  

תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
הינב תודובע 40 קרפ    
  
הינב תוריק 10.40 קרפ תת     
  
הינב תודובע 40 כ"הס    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
דסמ תורוקו םיפתרמ םוטיא 10.50 קרפ תת     
  
םיבוטר םירדח םוטיא 20.50 קרפ תת     
  
תוגג םוטיא 50.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
ןמוא תורגנו תורגסמ תודובע 60 קרפ    
  
תורעה 00.60 קרפ תת     
  
ןמוא תורגנ 10.60 קרפ תת     
  
ןמוא תורגסמ 20.60 קרפ תת     
  
ןמוא תורגנו תורגסמ תודובע 60 כ"הס    
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
. 10.70 קרפ תת     
  
האורבת ינקתמ 70 כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../065 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     065 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

  
כ"הס  

למשח ינקתמ 80 קרפ    
  
תודוקנ 10.80 קרפ תת     
  
םיכילומו םילבכ ,םיליבומ 20.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 30.80 קרפ תת     
  
תוחול 40.80 קרפ תת     
  
תונוש 50.80 קרפ תת     
  
ץוח תרואתל תונכה 60.80 קרפ תת     
  
למשח ינקתמ 80 כ"הס    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
חיט תודובע 10.90 קרפ תת     
  
חיט תודובע 90 כ"הס    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
ףוציר 10.01 קרפ תת     
  
םילנפ 20.01 קרפ תת     
  
תוריק ייופיח 30.01 קרפ תת     
  
תוגרדמ 40.01 קרפ תת     
  
תונוש 50.01 קרפ תת     
  
טרופס םלוא 60.01 קרפ תת     
  
םיגוח ירדח 70.01 קרפ תת     
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס    
  
עבצ תודובע 11 קרפ    
  
עבצ תודובע 10.11 קרפ תת     
  
עבצ תודובע 11 כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 

קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../066 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     066 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

  
כ"הס  

םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
תונולחו תונירטיו 10.21 קרפ תת     
  
םוינימולא תודובע 21 כ"הס    
  
ןבא תודובע 41 קרפ    
  
הרוסנ ןבאב יופיח 10.41 קרפ תת     
  
ןבא תודובע 41 כ"הס    
  
ריוא גוזימ 51 קרפ    
  
. 10.51 קרפ תת     
  
ריוא גוזימ 51 כ"הס    
  
תוילעמ 71 קרפ    
  
תוילעמ 71 כ"הס    
  
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ    
  
םלוא גג 10.91 קרפ תת     
  
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס    
  
םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
הרעה 00.22 קרפ תת     
  
תוכמנומ תורקת 10.22 קרפ תת     
  
םיתוריש תוציחמ 20.22 קרפ תת     
  
ידסומ ןגומ בחרמל טוהיר 30.22 קרפ תת     
  
םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס    
  
סוסיב תואסנולכ 32 קרפ    
  
רתאב םיחודק םיסנולכ 10.32 קרפ תת     
  
סוסיב תואסנולכ 32 כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 

קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../067 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     067 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

  
כ"הס  

ןשעו שא יולג 43 קרפ    
  
ןשעו שא יוליג תכרעמ 10.43 קרפ תת     
  
ןשע רורחש  'עמ 20.43 קרפ תת     
  
םירלקנירפס 30.43 קרפ תת     
  
ןשעו שא יולג 43 כ"הס    
  
מ.נ.מ תוכרעמו םינותנ תרושקת 53 קרפ    
  
םינותנ תרושקת 10.53 קרפ תת     
  
הצירפ יוליג תכרעמ 20.53 קרפ תת     
  
םינופלט תכרעמ 30.53 קרפ תת     
  
תומלצמ 40.53 קרפ תת     
  
םורח תזירכ תכרעמ 50.53 קרפ תת     
  
מ.נ.מ תוכרעמו םינותנ תרושקת 53 כ"הס    
  
תונוש תודובע 97 קרפ    
  
תונוש תודובע 10.97 קרפ תת     
  
ןשעו שא ידירפמ 20.97 קרפ תת     
  
םייושק ןוטב יטנמלאב םירבעמ 30.97 קרפ תת     
  
םיפוקשמ ןוטבו תוילעמ יריפ 40.97 קרפ תת     
  
םינגועו םיגרב ,הדלפ יליפורפ 50.97 קרפ תת     
  
םידויצ 60.97 קרפ תת     
  
תונוש תודובע 97 כ"הס    
תילשואפ הדידמ טרופס םלוא 10 כ"הס   
  
הדידמל חותיפ תודובע 20 הנבמ   
  
הלילסו רתאה חותיפ 04 קרפ    
  
קוריפו הנכה 'בע 10.04 קרפ תת     
  
רפע 'בע 20.04 קרפ תת     
  
)קוצי וא םיונב( העלסמו תוגרדמ ,םיכמות תוריק יופיח 30.04 קרפ תת     
  
תוגרדמו תובחר ,תוכרדמ ,םיליבש ףוציר 40.04 קרפ תת     

קובץ: אולם ספורט פאושלי   .../068 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב םינבמ תסדנה - םיסנ - טרבטור
8128137-30:לט  5384476 ,א"ת 8 רואמה תרונמ בוחר
 

28/12/2017
דף מס':     068 ןטק טרופס םלוא - ןרוצ המידק תימוקמ המעומ - םינווג ב"טח

  
כ"הס  

תונוש תודובע 50.04 קרפ תת     
  
חותפב ןוטב 'בע 60.04 קרפ תת     
  
הלילסו רתאה חותיפ 04 כ"הס    
  
תויתשת 75 קרפ    
  
. 10.75 קרפ תת     
  
תויתשת 75 כ"הס    
הדידמל חותיפ תודובע 20 כ"הס   

 
  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: אולם ספורט פאושלי 4434889-40 )7.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


