
ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     001 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
,דוסי תורוק ,תילעמ רובל תימוקמ הריפח     01.0010

                   80.00 .'וכו תואסנולכ ישאר ק"מ   
      
דוסיה תורוק ןיבו הנבמה םוחתב רזוח יולימ     01.0020

                  300.00 .לק קודיהב תקדוהמ תילוח המדאב ק"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רפע תודובע 10 כ"הס          

002/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     002 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
הפישח תגרד ,03-ב גוסמ םינוטבה לכ :הרעה      
    .3-2           
      
תפצרל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר הסלפה ןוטב     02.0010

                   10.00 .תילעמה רוב ר"מ   
      
תחתמ מ"ס 02 הבוגב דיבילופ יזגרא עצמ     02.0020

                  200.00 .מ"ס 0252 בחורב דוסי תורוקל רטמ   
      
תורוקל תחתמ ךא  ל"נכ דיבילופ יזגרא עצמ     02.0030

                   45.00 .מ"ס 0304 בחורב רטמ   
      

                  750.00 .תופצרל תחתמ דיבילופ יזגרא עצמ ר"מ  02.0040
      

                    8.00 .מ"ס 02 יבועב תילעמ רוב תפצר ר"מ  02.0050
      
רובל מ"ס 02 יבועב םייעקרק תת תוריק     02.0060

                    3.00 .תילעמה ק"מ   
      
קלחה( מ"ס 0252 בחורב הפצר תורוק     02.0070

                   25.00 .תולגועמ תורוק תוברל  )הפצרהמ טלובה ק"מ   
      
,מ"ס 0304  בחורב ךא  ל"נכ הפצר תורוק     02.0080

                   12.00 .תולגועמ תורוק דוביע תוברל ק"מ   
      
תודימב םיינבלמו םיעבורמ תואסנולכ ישאר     02.0090

                   10.00 .תונוש ק"מ   
      

                  705.00 .מ"ס 02 יבועב תישקמ הפצר ר"מ  02.0100
      

                   85.00 .מ"ס 52 יבועב תישקמ הפצר ר"מ  02.0110
      
םינוש םיכתחב םיינבלמ/םיעבורמ ןוטב ידומע     02.0120

                   21.00 .ןינבה הבוג לכל ק"מ   
      
ןינבה הבוג לכל מ"ס 02-52 יבועב ןוטב תוריק     02.0130

                   60.00 .םילגועמ תוריק תוברלו ק"מ   
      
מ"ס 03-04 יבועב ךא  ל"נכ ןוטב תוריק     02.0140

                   90.00 .םילגועמ תוריק תוברל ק"מ   
      

                    6.00 .מ"ס 02 יבועב תילעמ ריפ תרקת ר"מ  02.0150
      

                 1055.00 [.מ"ס 52 יבועב תישקמ ןוטב תרקת ר"מ  02.0160
      

                   45.00 .מ"ס 03 יבועב תישקמ ןוטב תרקת ר"מ  02.0170
      

                  110.00 .מ"ס 04 יבועב תישקמ ןוטב תרקת ר"מ  02.0180
      

00.20.10 קרפ תתב הרבעהל        
003/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     003 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
קלחה( מ"ס 02 בחורב תונותחת ןוטב תורוק     02.0190
תורוק דוביע תוברל )הרקתהמ טלובה      

                   30.00 .תולגועמ ק"מ   
      
עקש דוביע תוברל  תוקעמ/תונוילע תורוק     02.0200

                   60.00 .םילגועמ תוקעמ דוביעו םוטיאל ק"מ   
      
תוברל  םייקפואו םיעפושמ תוגרדמ יחטשמ     02.0210

                   10.00 .ןוטב ישלושמ תקיצי ק"מ   
      
מ"ס 02 בחורב תויכנאו תויקפוא ןוטב תורוגח     02.0220

                   12.00 .םיחתפ לעמ תוריק יבג לע ק"מ   
      

                    6.00 .מ"ס 01 יבועב ךא  ל"נכ ןוטב תורוגח ק"מ  02.0230
      

                   80.00 .עלוצמ לזרב ןוט  02.0240
      

                   30.00 .תוכתורמ תותשר ןוט  02.0250
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןוטב תודובע 20 כ"הס          
004/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     004 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
יבועב  םירוח 4  םילולח ןוטב יקולבמ תוריק     04.0010
םיחתפ תתחפהב וטנ הדידמה ,מ"ס 02      

                  550.00 .תוריקה םוחתבש ןוטב יביכרו ר"מ   
      

                  250.00 .סימופ יקולב ךא  ל"נכ ןוטב יקולבמ תוריק ר"מ  04.0020
      
םירוח 3  םילולח ןוטב יקולבמ תוציחמ/תוריק     04.0030

                  100.00 .ל"נכ וטנ הדידמה ,מ"ס 01 יבועב ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הינב תודובע 40 כ"הס          
005/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     005 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 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       
      
תוינמוטיב תועירי 2 י"ע תילעמ תפצר םוטיא     05.0010
ןוטב י"ע םוטיאה לע הנגה ללוכ תוללכושמ      

                   10.00 .מ"ס 4 יבועב ר"מ   
      
תועירי 2 י"ע תילעמה תוריק םוטיא     05.0020
םוטיאה לע הנגה ללוכ תוללכושמ תוינמוטיב      

                   12.00 .רקלק תוחול י"ע ר"מ   
      
תוינמוטיב תועירי י"ע םידסמ םוטיא     05.0030

                  140.00 .תוללכושמ ר"מ   
      
םיעופיש ןוטב י"ע תוגגב םיעופיש דוביע     05.0040

                  100.00 1200/50. ק"מ   
      
ברע תוברל מ"ס 5/5 ךתחב ןוטבמ תוקלור     05.0050

                  220.00 .דנוב.י'ג.יב גוסמ הקבדה רטמ   
      
גוסמ תוטלפ י"ע תוגגה יבג לע ימרת דודיב     05.0060

                  750.00 .ןוטבל םיקבדומ מ"ס 3 יבועב ןפודנור ר"מ   
      
לע מ"מ 3.0 יבועב רוחש ןליתאילופ תועירי     05.0070

                  750.00 .ימרתה דודיבה יבג ר"מ   
      
רמיירפ תבכש תחירמ י"ע תוגגה םוטיא     05.0080
    474SG, תוללכושמ תוינמוטיב תובכש יתש  
    S.B.S מ"מ 5+4 יבועב ע"ש וא זפילופ גוסמ,  
תנבלומ הנוילע הבכש .יקפוא לטיהב הדידמה      
לע םוטיאה תילע .םינבל ןבא יבבש תועצמאב      

                  750.00 .מ"ס 05 הבוגב תוקעמה יבג ר"מ   
      
תוינמוטיב תועיריב גגב תוקלור םוטיא     05.0090
ןבא יבבש אלל קוזיח תעירי ,ל"נכ תוללכושמ      
,םינבל ןבא יבבש םע יופיח תעיריו םינבל      

                  220.00 .מ"ס 06-כ תועיריה בחור רטמ   
      
2/05 ךתחב יטרדנטס ףפוכמ םוינימולא לגרס     05.0100
ןוטבה תוריקל מ"ס 03 לכ לבידב עבוקמ מ"מ      
A1 סקלפקיס גוסמ קיטסמה תמיטא תוברל      

                  220.00 .ךרואה לכל רטמ   
      
חיט תובכש יתש י"ע םיתורשה תופצר םוטיא     05.0120
תוברל XF-001 ליסורוט גוסמ ילוארדיה      
דנוב.י'ג.יב םע טנמצ טיטמ תוקלור דוביע      
תוריקה יבג לע העיריה תילעו מ"ס 5/5 ךתחב      

                   90.00 .וטנ יקפוא חטשב הדידמה .מ"ס 51-כ הבוגב ר"מ   
      
      
      

  50 כ"הס        
006/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     006 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
םיסחיתמ הז קרפב םיטירפה :הרעה      
.לכירדאה לש תומישרל                
      

                   12.00 .מ"ס 012x001 תודימב תלד  .1-נ 'סמ יטרפ 'חי  06.01.0010
      

                    5.00 .מ"ס 012x09 תודימב תלד  .2-נ 'סמ טירפ 'חי  06.01.0020
      
מ"ס 012x001 תודימב תלד  .3-נ 'סמ טירפ     06.01.0030

                    3.00 .הפפר ללוכ 'חי   
      
תותלדו תוציחמ תכרעמ  .4-נ 'סמ טירפ     06.01.0040

                    2.00 .םיתורש יאת ינשל הפסרטמ 'חי   
      
תותלדו תוציחמ תכרעמ  .5-נ 'סמ טירפ     06.01.0050

                    4.00 .םיתורש יאת העבראל 'חי   
      
תודימב תועדומו הביתכ חול  .6-נ 'סמ טירפ     06.01.0060

                   11.00 .מ"ס 011x024 'חי   
      
03 בחורב תוריקל הנגה ספ  .7-נ 'סמ טירפ     06.01.0070

                  120.00 .מ"ס רטמ   
      

                   18.00 .םידגב הלתמ  .8-נ 'סמ טירפ רטמ  06.01.0080
      
021x002 תודימב הציענ חול  .9-נ 'סמ טירפ     06.01.0090

                   19.00 .מ"ס 'חי   
      
002x06 תודימב התיכ ןורא .01-נ 'סמ טירפ     06.01.0100

                    5.00 .מ"ס 'חי   
      
תודימב חבטמ ןורא .11-נ 'סמ טירפ     06.01.0110
    26x55x042 57 + מ"סx55x542 מ"ס.  
תריחב פ"ע רסיק ןבא חטשמ ללוכ ריחמה      
םירויכל םיחתפ תחיתפ תוברל  לכירדאה      

                    1.00 'פמוק .תובגמל ןקתמו הינובס ללוכ ריחמה .םיזרבו  
      
56 בחורב הדובע חטשמ .21-נ 'סמ טירפ     06.01.0120

                   20.00 .מ"ס רטמ   
      
57x56x002 תודימב ןורא .31-נ 'סמ טירפ     06.01.0130
םיחתפ תחיתפו הדובע חטשמ תוברל  מ"ס      

                    3.00 .זרבו רויכל 'חי   
      

                    4.00 'פמוק .מ"ממב תיפנכ דח תלד ללוכ  הפסרט תוציחמ 06.01.0140
תורגנ תודובע 10.60 כ"הס          

      
      

007/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     007 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב תידסומ ףדה תלד  .1-מ 'סמ טירפ     06.02.0010

                    3.00 .מ"ס 002x001 'חי   
      
ררגנ יפנכ דח ידסומ ףדה ןולח  .2-מ 'סמ טירפ     06.02.0020

                    8.00 .מ"ס 001x001 תודימב 'חי   
      

                   19.00 .8" רטוקב רורווא רוניצ  .3-מ 'סמ טירפ 'חי  06.02.0030
      
042x06 תודימב הפפר ןולח  .4-מ 'סמ טירפ     06.02.0040

                    2.00 .מ"ס 'חי   
      
012x001 תודימב הפפר תלד  .6-מ 'סמ טירפ     06.02.0050

                    1.00 .מ"ס 'חי   
      
012x001 תודימב שא תלד  .7-מ 'סמ טירפ     06.02.0060

                    1.00 .לוגע רהוצ ללוכ  מ"ס 'חי   
      
םיזחאמו םירזיבא תכרעמ  .8-מ 'סמ טירפ     06.02.0070

                    3.00 'פמוק .םיכנ יתורשל  
      
04 רטוקב רוניצמ די זחאמ  .9-מ 'סמ טירפ     06.02.0080

                   40.00 .מ"מ רטמ   
      
05 רטוקב רוניצמ די זחאמ .01-מ 'סמ טירפ     06.02.0090

                   10.00 .מ"מ רטמ   
      
תודימב למשח ןוראל תותלד .11-מ 'סמ טירפ     06.02.0100

                    2.00 .מ"ס 072x002 'חי   
      
למשח ןוראל תותלד .21-מ 'סמ טירפ     06.02.0110

                    1.00 .מ"ס 002x002 תודימב תרושקתו טנרדיה 'חי   
      
תודימב טנרדיה ןוראל תותלד .31 'סמ טירפ     06.02.0120

                    4.00 .מ"ס 002x08 'חי   
      
תרושקת/למשח ןוראל תותלד .41-מ 'סמ טירפ     06.02.0130

                    1.00 .מ"ס 002x091 תודימב 'חי   
      
תרושקת ןוראל תותלד .51-מ 'סמ טירפ     06.02.0140

                    1.00 .מ"ס 002x431 תודימב 'חי   
      
ןולח ללוכ  תיפנכ דח חפ תלד .61-מ 'סמ טירפ     06.02.0150

                    1.00 .מ"ס 062x501 תודימב הפפר 'חי   
      
04x001 תודימב הפפר ןולח .71-מ 'סמ טירפ     06.02.0160

                    1.00 .מ"ס 'חי   
      
      
      

20.60.10 קרפ תתב הרבעהל        
008/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     008 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
                    1.00 .עובק םלוס .81-מ 'סמ טירפ 'חי  06.02.0170
תורגסמ תודובע 20.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס          
009/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     009 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

)ה נ ב מ ( ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ ח  / ם י ר ק  ם י מ  ת ק פ ס א  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
יריחמ , רמוחה תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה      
םיללוכ , עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורונצה      
יגוס לכב הביצחה וא/ו הריפחה תדובע תא      
תכתמה יקלח לש םיריחמה לכ .2 .עקרקה      
העיבצה תא םיללוכ םייולגה      
      
רטוקב רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0010
םייולג םינקתומ )שא תודמע( םירק םימל 3"      
תוגרבהב םירבוחמ  ,יולימב וא םייומס םייולת      

                   50.00 . הריפחו תוביצח ןוטב תפיטעו םיחפס תוברל רטמ   
      
רטוקב רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0020
םייולג םינקתומ )שא תודמע( םירק םימל 2"      
תוגרבהב םירבוחמ  ,יולימב וא םייומס םייולת      

                   60.00 . הריפחו תוביצח ןוטב תפיטעו םיחפס תוברל רטמ   
      
םגד יטסלפ רוניצמ םימ וק תחנהו הקפסה     07.01.0030
ךותב ןקתומ םימחו םירק םימל לוגיטלומ      
מ"מ 61 רטוקב ףוצרל תחתמו יולג , תוריקה      
ךותב תושורדה תודובעהו םירזיבאה לכ ללוכ      

                  120.00 . תומלשב לוורש רטמ   
      

                  240.00 לוגיטלומ )מ"מ 02 , 52( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0040
      

                   70.00 .לוגיטלומ )מ"מ 23( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0050
      
םימח םימ תרנצל מ"מ 91 יבועב דיבנע דודיב     07.01.0060
טרס תפיטע ללוכ 1" -  4/3" -2/1" רטוקב      

                   30.00 . יטסלפ רטמ   
      
א"כ ןוראב תנקתומ תינקת שא יובכ תדמע     07.01.0070
2 , ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב ללוכ      
דמצמ םע 'מ 51 ךרואב 2" רטוקב םיקונרז      
ירודכ זרב םע 2" סוסיר/ ןוליס קנזמ ץרוטש      
ימוג וא יטסלפ שימג רונצ םע ןולגלג ללוכ      
םע ףות לע ןקתומ 'מ 03 ךרואבו 4/3" רטוקב      
רטוק סוסיר ןוליס קנזמ ללוכ תבבותסמ עורז      

                    5.00 'פמוק .1" ירודכ זרב 1"  
      

                    5.00 . ג"ק 6 השבי שא יובכ הפטמ 'חי  07.01.0080
      

                    3.00 . 2/1" ילד זרב 'חי  07.01.0090
םימח / םירק םימ תקפסא 10.70 כ"הס          

      
      
      
      

010/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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06/05/2018
דף מס':     010 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י כ פ ו ש ו  ן י ח ו ל ד  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.02.0010
    ).E.P.D.H( םייומס , םייולג םינקתומ תירבג  
תפיטע +  4" רטוק , םיחפס ללוכ יולימב וא      

                  160.00 . ןוטב רטמ   
      
זוקינו )ןיכלוד( םימח םיכפשל .יס.יו.יפ תורונצ     07.02.0020
םיחפסה לכ ללוכ ) -04 23 (  רטוקב א"מ      

                   80.00 .ע"ווש וא יקסיפל תרצות.םישורדה רטמ   
      

                  170.00 .םיחפס ללוכ תיירבג 2" רטוקב ךא ל"נכ רטמ  07.02.0030
      
2" וא 4" תרנצל מ"ס 01 יבועב ןוטב תפיטע     07.02.0040

                  170.00 . אוהש גוס לכמ רטמ   
      

                    8.00 . 4" רטוקב.יס.יו.יפ ריוא עבוכ 'חי  07.02.0050
      
תרוקיב תספוק ,יפות םוסחמ ,הפצר םוסחמ     07.02.0060
םייושע מ"מ 05/001 רטוקב הליגר      
תשרו תעבורמ תרגסמ תוברל ןליפורפילופמ      

                   22.00 .זילפמ גרבומ הסכמ וא 'חי   
      

                    6.00 . 4"/4" תלפונ תרוקב תספוק ךא ל"נכ 'חי  07.02.0070
      
ןליתאילופמ מ"מ 001/002 הפצר םוסחמ     07.02.0080
זילפ תשר םע )E.P.D.H( ההובג  תופיפצב      

                    5.00 .הטסורינ לס + תעבורמ תרגסמב תגרבומ 'חי   
      
רוניצ , הסיבכ תנוכמ / םילכ חידמל הנכה     07.02.0090
וק + םיחפס ללוכ רטמ 2 דע ךרואב 2" ןיחולד      
ללוכ רטמ 2 ךרוא דע PS מ"מ 02 רטוקב םימ      
לכ ללוכ םלשומ ןקתומ , ינקת ןופיס + םיחפס      

                    1.00 . םישרדנה םירזיבאה 'חי   
ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 20.70 כ"הס          

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ מ"ס 04/06 תודימב ןבל סרחמ הרעק     07.03.0010
ןקתומ "06 רוד לג" םגד "הסרח" תרצות      

                    4.00 .ךרע הווש וא , ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ 'חי   
      
/ םימח םימ בובריע זרב לש  הנקתהו הקפסא     07.03.0020
REXIM ןרטש תרצות ל"נה רויכל , םירק      
    NEHCTIK רחא גוס לכ וא "פמט תוסיו םע  

                    4.00 .  הכואר היפ ללוכ 'חי   
      
תרצות תמגודכ , ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.03.0030
ןקתומ , ע"וש וא " ולסוא " םגד "הסרח"      

                   17.00 . ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ 'חי   
30.70.10 קרפ תתב הרבעהל        

011/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     011 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
ןרטש תרצות , םימח / םירק םימל הללוס     07.03.0040

                   17.00 .םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ , םורכ הפוצמ 'חי   
      
"הסרח" תרצות תמגודכ ןבל סרחמ םיכנ רויכ     07.03.0050
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ הרטפ םגד      

                    3.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו 'חי   
      
י"ע הלעפה , הדימעב ,םיכנל םירק םימ זרב     07.03.0060

                    3.00 .ןרטש תרצות , םיכנל דעוימה קפרמ טומ 'חי   
      
יתדבעמ L-613 הטסורינ רויכ הנקתהו הקפסא     07.03.0070
ןקתומ תודבעמל דעוימה , מ"ס 06/06 לדוגב      
ןופיס ללוכ החוטש וא הנותחת הנקתה םע      
םירזיבאה לכ ללוכ םלשומ ןקתומ , ינקת      

                    3.00 . הנקתה תמלשהל 'חי   
      
םימחו םירק םימ זרב הנקתהו הקפסא     07.03.0080
ללוכ הנקתה ללוכ באלונכט תרצות יתדבעמ      
םלשומ ןקתומ , השימג תניירושמ תרנצו םילינ      
תמלשהל םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ      

                    3.00 . הנקתהה 'חי   
      
תרצות תמגודכ היולת ןבל סרחמ הלסא     07.03.0090
בשומ ללוכ , 633 ט"קמ "הילמק-הסרח"      
םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ סופיט הסכמו      

                   20.00 .ייורג תרצות יומס החדה לכימ ללוכ , םורכ 'חי   
      
תקרב םגד הסרח תרצות םיכנל תדעוימ הלסא     07.03.0100
םע דבכ סופיט הסכמו בשומ ללוכ , 683 ט"קמ      
די זחאמ ללוכ םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ      
יומס החדה לכימ ללוכ טרפ יפל הטסורינמ      

                    3.00 . ייורג תרצות 'חי   
      
לזרבמ דמעמ ללוכ ד"ממל ינקת םימ לכימ     07.03.0110
רוניצ + יולימ זרב + רטיל 053 חפנ ןוולגמ      

                    3.00 .)תינכת יפל( טוליש ללוכ , יולימל שימג 'חי   
      

                   17.00 הרקתה ללחב וא ריקב 4/3" קותינ יזרב 'חי  07.03.0120
      
זרב ללוכ "רוקמא" תרצות היתש ימ ררקמ     07.03.0130

                    2.00 'פמוק .םורכ הפוצמ היתש  
      
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ 'ל 03 ילמשח דוד     07.03.0140
זרב "הרטסג" תרצות רזוח לע םותסש,      
לכו ןוחטיבה זרב זוקינל ךפשמ,ןוחטב      
םומיח ט"וק 3 םומיח ףוג םישורדה םירזיבאה      
54 'פמט תלבגהל ימרטורדיה זרב + ריהמ      

                    1.00 'פמוק .םיחתור םימ תולעמ  
      

30.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
012/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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06/05/2018
דף מס':     012 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ 'ל 06 ילמשח דוד     07.03.0150
זרב "הרטסג" תרצות רזוח לע םותסש,      
לכו ןוחטיבה זרב זוקינל ךפשמ,ןוחטב      
םומיח ט"וק 3 םומיח ףוג םישורדה םירזיבאה      
54 'פמט תלבגהל ימרטורדיה זרב + ריהמ      

                    1.00 'פמוק .םיחתור םימ תולעמ  
      
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ 'ל 09 ילמשח דוד     07.03.0160
זרב "הרטסג" תרצות רזוח לע םותסש,      
לכו ןוחטיבה זרב זוקינל ךפשמ,ןוחטב      
םומיח ט"וק 3 םומיח ףוג םישורדה םירזיבאה      
54 'פמט תלבגהל ימרטורדיה זרב + ריהמ      

                    1.00 'פמוק .םיחתור םימ תולעמ  
      
דע קותינ יזרבו קורא ללוכ קלחמ םימ תייזכרמ     07.03.0170

                    2.00 . טלפמוק תואיצי 01 'חי   
      
תרצות םוריח תחלקמ הנקתהו הקפסא     07.03.0180
ללוכ טוליש ללוכ תמלשומ תנקתומ ,  באלונכט      
םירזיבאה לכ תקפסאו , ןיחולדלו םימל רוביח      

                    1.00 . תמלשומ הנקתהל םישרדנה 'חי   
      
יתדבעמ םייניע תפיטש ןקתמ הנקתהו הקפסא     07.03.0190
ללוכ תמלשומ תנקתומ , באלונכט תרצות      
לכ תקפסאו , ןיחולדלו םימל רוביח ללוכ טוליש      

                    1.00 'פמוק . תמלשומ הנקתהל םישרדנה םירזיבאה  
תויאורבת תועובק 30.70 כ"הס          

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.04.0010
    ).E.P.D.H( וא םייומס,םייולג םינקתומ תירבג  

                   70.00 .הפיטע ללוכ 4" רטוק ,םיחפס תוברל יולימב רטמ   
      
51S טיבלד זקנ רמלד תרצות םשג ימ טלוק     07.04.0020

                   11.00 4". 'חי   
      

                   11.00 .4" רטוק הדלפמ ןותחת בזרמ אצומ 'חי  07.04.0030
      

                   11.00 . בזרמ אצומ דיל תימורט ןוטבמ תינגא 'חי  07.04.0040
םשג ימ זוקינ 40.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

)הנבמ( האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
013/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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06/05/2018
דף מס':     013 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 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     08.01.0001
סיוג 'צות ןצחל וא ז"מ ר"ממ 5.1 םיכילומ      

                  130.00 .ט"הת OCE-06 'קנ   
      
,מ"מ 02 רטוק רוניצ - ריק רוביח תודוקנ     08.01.0003
סיוג 'צות ריק רוביח ר"ממ 5.2 םיכילומ      

                   52.00 .ט"הת OCE-06 'קנ   
      

                   65.00 רזיבא אלל ךא ל"נכ - ריק רוביח תודוקנ 'קנ  08.01.0004
      
ללוכ ךא ל"נכ - ריק םימ דודל רוביח תודוקנ     08.01.0005

                    2.00 .ןומיס תירונ םע יבטוק וד  דודל םרז קספמ 'קנ   
      
לבכ םע מ"מ 52 רטוק רוניצ ןופלטל הדוקנ     08.01.0006
סיוג תמגודכ ןופלטל עקשו תוגוז 4 ינקית      

                    6.00 .קזב י"ע רשואמ 'קנ   
      

                   15.00 רזיבא אלל ךא ל"נכ -ןופלט ריק רוביח תודוקנ 'קנ  08.01.0007
      
לבכ םע מ"מ 02 רטוק רוניצ היזיולטל הדוקנ     08.01.0008
תיזכרמ הנטנאל עקש ,םהוא 57 סקאוק      

                    6.00 . סיוג  'צות תמגודכ 'קנ   
      
טוח םע ,מ"מ 02 רטוק רוניצ ןשע יוליגל הדוקנ     08.01.0009
55  הספוקב תמייתסמ הדוקנה ,הכישמ      

                   45.00 . ט"הת 'קנ   
      
רוניצ הזירכ וא תומלצמ,הצירפ יוליגל הדוקנ     08.01.0010

                   55.00 .ל"נכ הכישמ טוח םע ,מ"מ ?02 רטוק 'קנ   
      
ר"ממ YX2N  5.2X3 לבכ ,ל"נכ ןגזמל הדוקנ     08.01.0014
תוברל.ט"הת סיוג  'צות  עקש  ללוכ, חולהמ      
תוברל,תינוציחה הדחיה די לע ןוחטב קספמ      

                   22.00 דרפנ ףיעסב תדדמנש תינגסחל רוביח 'קנ   
      
,ל"נכ יזאפ תלת חצ ריוא חופמ וא ןגזמל הדוקנ     08.01.0015
ללוכ קספמל ,חולהמ ר"ממ YX2N 5.2X5 לבכ      
X 3 02 קספמ וא רפמא EEC 61 X5 עקש      

                    2.00 .ט"הת רפמא 'קנ   
      
021 ןגסח תדיחי רובע ןגזמ תדוקנל תפסות     08.01.0016
ארפנא העונת יאלג שגר י"ע תלעפומ תוקד      

                   22.00 תינכתב טרפ יפל .ט"הת  הנקתה םודא 'קנ   
      
רזיבאל ריק רוביח וא רואמ תדוקנל תפסות     08.01.0017

                   16.00 .ט"הת סיוג 774PI םימ ןגומ 'קנ   
10.80.10 קרפ תתב הרבעהל        

014/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     014 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
                    5.00 .סיוג 'צות םיעקש 2 רובע ק"ח תדוקנל תפסות 'חי  08.01.0018

      
םע מ"מ 52 רטוקב רונצ בשחמל ל"נכ הדוקנ     08.01.0019
ט"הת עקש ללוכ תרושקת ןוראמ הכישמ טוח      

                   85.00 לופכ 54JR 'קנ   
      
תרזבואמ תומוקמ 6 טסלפ אדע םיעקש תדיחי     08.01.0020
1 ,ןופלט עקש 1 ,למשח יעקש 4 תללוכ .ט"הת      

                   65.00 54JR תרושקת עקש 'חי   
      
דעו תזכרהמ לחה ,ןשע ןולח תלעפה תדוקנ     08.01.0022
לבכב ,הרקתב ,ןולחה דיל םירוביח תספוקל      

                    5.00 תוקד  081 שא ןיסח 'קנ   
      
לחה ,ןשע רורחיש ןולח תחיתפ ןצחל תדוקנ     08.01.0023

                    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     08.02.0002

                  100.00 .מ"מ 02 רטמ   
      
רטוקב .נ.פ ףכירמ ,קילד יתלב יטסלפ רוניצ     08.02.0003

                  100.00 .מ"מ 52 רטמ   
      
רטוקב .נ.פ ףכירמ ,קילד יתלב יטסלפ רוניצ     08.02.0004

                  200.00 .מ"מ 23 רטמ   
      
04 רטוקב ףכירמ ,קילד יתלב יטסלפ רוניצ     08.02.0005

                  100.00 .מ"מ רטמ   
      

                   30.00 .קזב ןקת מ"מ 05 רטוקב יטסלפ רוניצ רטמ  08.02.0008
      

                   10.00 .מ"מ 05 רטוקב הרבוק ירושרש יטסלפ רוניצ רטמ  08.02.0010
      

                  100.00 .ר"ממ 5.1 ךתחב תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0011
      

                  100.00 .ר"ממ 5.2 ךתחב תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0012
      

                  150.00 .ר"ממ 4 ךתחב תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0013
      

                  100.00 .ר"ממ 6 ךתחב תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0014
      

                  100.00 .ר"ממ 01 ךתחב תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0015
20.80.10 קרפ תתב הרבעהל        

015/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     015 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
                  300.00 .ר"ממ 61 ךתחב תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0016

      
                   50.00 .ר"ממ 52 ךתחב תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0017

      
                   50.00 .ר"ממ05 ךתחב תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0018

      
                  100.00 .ר"ממ 5.1X3 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.02.0019

      
                  300.00 .ר"ממ 5.2X3 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.02.0020

      
                  300.00 .ר"ממ 5.1X5 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.02.0021

      
                  300.00 .ר"ממ 5.2X5 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.02.0022

      
                  100.00 .ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.02.0025

      
                   20.00 .ר"ממ 52X3 +61 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.02.0026
םיכילומו םילבכ ,םיליבומ 20.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
תמגודכ   טוו 3 עוקש דל םוריח תדיחי     08.03.0001
021 ךרע הווש וא LE 036 םגד טיילורטקלא      

                   58.00 .תוקד 'חי   
      
טיילורטקלא ,ןמול 043 - טוו 3*3 - םורח ת"ג     08.03.0003

                    4.00 127LE םגד 'חי   
      
DEL ,יתילכת וד ,האיצי טלש םע םוריח ת.ג     08.03.0004
תורונו ריממ ,ןעטמ ,םוימדק לקינ רבצמ ללוכ      

                   10.00 .DEL 226-LE   טיילורטקלא תמגודכ 'חי   
      
עוקש,מ"ס  06/06,טוו 93  דל הרואת ףוג     08.03.0005
3 ,0564 דלאטנפ םגד שעג תרצות הרקתב      

                  142.00 ןמול 0573 , תונולח 'חי   
      
0011  ,טוו 71 ,ט"הע הנקתה דל הרואת ףוג     08.03.0007

                    6.00 ורדאוק תינומרח םגד שעג , תרצות ןמול 'חי   
      
0041,טוו 22,הרקתב עוקש ,דל הרואת ףוג     08.03.0008
ינימ םגד םיסדנהמ דע רוא   תרצות ,ןמול      

                  100.00 קיבמוק 'חי   
      
תרצות ,טוו 051  ,דליה לטמ , ץוח הרואת ףוג     08.03.0010

                   16.00 45PI ,ןוריק םגד ,שעג 'חי   
הרואת יפוג 30.80 כ"הס          

      
      
      

016/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     016 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

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 A חול     08.04.0002

                    1.00 'פמוק .םילנפ ירוחאמ דויצה לכ .תלד םע יבוע  
      
לעב 'א061  יזאפ תלת יטמוטוא קפסה קספמ     08.04.0004
רזע יעגמו הדובע לילס ללוכ תינורטקלא הנגה      

                    1.00 . 'חי   
      

                    2.00 רפמא36  דע    - יזפ תלת ת"מאמ 'חי  08.04.0008
      

                    2.00 .ל"נל הקספה לילס 'חי  08.04.0009
      

                    3.00 רפמא 61  דע 01   - יזפ תלת ת"מאמ 'חי  08.04.0010
      

                    6.00 .  רפמא 23X3 דע ז"אמ 'חי  08.04.0011
      

                    3.00 .  רפמא 2X3 דע ז"אמ 'חי  08.04.0013
      

                   38.00 רפמא 52X1 דע ז"אמ 'חי  08.04.0014
      

                    2.00 רפמא 52X2 דע ז"אמ 'חי  08.04.0015
      

                    2.00 רפמא 04X3 דע  ז"אמ 'חי  08.04.0016
      

                   12.00 םירשוגמ רפמא 52X1 דע םיז"אמ  השולש 'חי  08.04.0017
      

                    5.00 .'א 30.0 'א 04X4 תחפ רסממ 'חי  08.04.0019
      

                    8.00 CA-3.'א 54X3 ןעגמ 'חי  08.04.0021
      
תרצות ןשעו שא יולג תייזכרמל תוארתה רקב     08.04.0022

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

                    6.00 .רפמא 61 דעצ רסממ 'חי  08.04.0023
      
תרצות  E071 MP  תמגודכ ילטיגיד דדומ בר     08.04.0024

                    1.00 .ז"נשמ ללוכ קטאס 'חי   
      
B םגד  NHED  תרצות םיבטק 4 קרב קרופ     08.04.0025
    SSALC TROP NHED ג"נע םיכיתנ ללוכ  

                    1.00 'פמוק .  'א 001  
      

                    1.00 .הברזר םע ןבט תבש ןועש 'חי  08.04.0026
      
      

40.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
017/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     017 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
                    4.00 םיעגמ 4 רזע רסממ 'חי  08.04.0027

      
                    2.00 YALED FFO ןמז רסממ 'חי  08.04.0028

      
היונב קפסה לפכ רופישל תיטמוטוא תכרעמ     08.04.0031
םילבקל תדעוימו ישארה חולה תמגודכ ןוראב      
01  םילבק 2, ר"אווק 03 לש ללוכ קפסהב      
יעצמא ללוכ ר"אווק 5 םילבק 2- ו ר"אווק      
ז"אמ , ישאר ת"מאמ :טרופמכ גותמו הלעפה      
תורונמ ,דוקיפ ררוב ,לבק ,ןעגמ ,לבק לכל      

                    1.00 'פמוק .םינוש םילבק 6 -ל רקב ללוכו ןומיס  
      

                    7.00 .DEL ןומיס תרונמ 'חי  08.04.0032
      

                    4.00 . ןצחל 'חי  08.04.0033
      

                    1.00 םיבצמ השולש ררוב 'א01 דוקיפ קספמ 'חי  08.04.0034
      
מ"מ 2 חפמ ןורא חולה הנבמ צ"טח  B חול     08.04.0035

                    1.00 'פמוק .םילנפ ירוחאמ דויצה לכ .תלד םע יבוע  
      
לילס ללוכ.רפמא 05/36  יזאפ תלת  ת"מאמ     08.04.0036

                    1.00 הלעפה 'חי   
      

                    2.00 רפמא 04X3 דע  ז"אמ 'חי  08.04.0037
      

                    7.00 .  רפמא 23X3 דע ז"אמ 'חי  08.04.0039
      

                   20.00 רפמא 52X1 דע ז"אמ 'חי  08.04.0040
      

                   12.00 םירשוגמ רפמא 52X1 דע םיז"אמ  השולש 'חי  08.04.0042
      

                    6.00 .'א 30.0 'א 04X4 תחפ רסממ 'חי  08.04.0043
      

                    1.00 .'א 01 דוקיפ קספמ 'חי  08.04.0044
      

                    8.00 .'א 61 יבטוק וד ירלודומ םרז קספמ 'חי  08.04.0045
      

                    8.00 CA-3.'א 53X3 ןעגמ 'חי  08.04.0046
      

                    5.00 .רפמא 61 דעצ רסממ 'חי  08.04.0048
      

                    1.00 .הברזר םע ןבט תבש ןועש 'חי  08.04.0049
      

                    3.00 .DEL ןומיס תרונמ 'חי  08.04.0050
      
הלהנמ הנבמ ישאר  חולב תפסות      
      
      

40.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
018/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     018 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
-'א061  יזאפ תלת יטמוטוא קפסה קספמ     08.04.0052
יעגמו הדובע לילס ללוכ תינורטקלא הנגה לעב      

                    1.00 . רזע 'חי   
      
2 חפמ ןורא חולה הנבמ הנוילע המוק   C  חול     08.04.0061

                    1.00 'פמוק .םילנפ ירוחאמ דויצה לכ .תלד םע יבוע מ"מ  
      
לילס ללוכ.רפמא 05/36  יזאפ תלת  ת"מאמ     08.04.0066

                    1.00 הלעפה 'חי   
      

                    2.00 רפמא 04X3 דע  ז"אמ 'חי  08.04.0067
      

                    7.00 .  רפמא 23X3 דע ז"אמ 'חי  08.04.0069
      

                   20.00 רפמא 52X1 דע ז"אמ 'חי  08.04.0070
      

                   12.00 םירשוגמ רפמא 52X1 דע םיז"אמ  השולש 'חי  08.04.0072
      

                    6.00 .'א 30.0 'א 04X4 תחפ רסממ 'חי  08.04.0073
      

                    1.00 .'א 01 דוקיפ קספמ 'חי  08.04.0074
      

                    8.00 CA-3.'א 53X3 ןעגמ 'חי  08.04.0075
      

                    8.00 .'א 61 יבטוק וד ירלודומ םרז קספמ 'חי  08.04.0076
      

                    5.00 .רפמא 61 דעצ רסממ 'חי  08.04.0078
      

                    1.00 .הברזר םע ןבט תבש ןועש 'חי  08.04.0079
      

                    3.00 .DEL ןומיס תרונמ 'חי  08.04.0080
      
םע יבוע מ"מ 2 חפמ ןורא חולה הנבמ   M חול     08.04.0085

                    1.00 'פמוק .םילנפ ירוחאמ דויצה לכ .תלד  
      

                    1.00 רפמא 04X3 דע  ז"אמ 'חי  08.04.0087
      

                    3.00 .  רפמא 23X3 דע ז"אמ 'חי  08.04.0089
      

                   12.00 רפמא 52X1 דע ז"אמ 'חי  08.04.0090
      

                    3.00 .'א 30.0 'א 04X4 תחפ רסממ 'חי  08.04.0093
      

                    1.00 .'א 01 דוקיפ קספמ 'חי  08.04.0094
      

                    3.00 .DEL ןומיס תרונמ 'חי  08.04.0095
      
םע יבוע מ"מ 2 חפמ ןורא חולה הנבמ   N חול     08.04.0096

                    1.00 'פמוק .םילנפ ירוחאמ דויצה לכ .תלד  
40.80.10 קרפ תתב הרבעהל        

019/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     019 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
                    1.00 רפמא 04X3 דע  ז"אמ 'חי  08.04.0097

      
                    3.00 .  רפמא 23X3 דע ז"אמ 'חי  08.04.0099

      
                   12.00 רפמא 52X1 דע ז"אמ 'חי  08.04.0100

      
                    3.00 .'א 30.0 'א 04X4 תחפ רסממ 'חי  08.04.0103

      
                    1.00 .'א 01 דוקיפ קספמ 'חי  08.04.0104

      
                    3.00 .DEL ןומיס תרונמ 'חי  08.04.0105
תוחול 40.80 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  50.80 ק ר פ  ת ת       
      

                    2.00 .קזב י"ע רשואמ םגד הנורק יספ 'חי  08.05.0002
      

                    2.00 'פמוק ד"ממל 001RR תירלודומ םוטיא תכרעמ 08.05.0003
      
ללוכ מ"ס 5.8X02 תנוולוגמ תשר תלעת     08.05.0004

                   10.00 .קוזיחו הילת יעצמא רטמ   
      

                  300.00 ל"נכ מ"ס 5.8X01  תנוולוגמ תשר תלעת רטמ  08.05.0005
      
עוקש תניירושמ הספוקב םוריח תקספה ןצחל     08.05.0006

                    1.00 .טולישו הנגה תיכוכז ללוכ ריקב 'חי   
      
,הסכמ םעתרושקתו למשחל םילבכ תלעת     08.05.0007
הציחמ ללוכ מ"ס 6X5.71 תודימב תיטסלפ      

                  100.00 . תימינפ הציחמ רטמ   
      
עוקש תניירושמ הספוקב םוריח תקספה ןצחל     08.05.0008

                    8.00 'פמוק .הדבעמב םילבכ תלעת יבג לע ןקתמ וא ריקב  
      
תאוושה ספ ללוכ טרופמכ דוסי תקראה     08.05.0009

                    1.00 'פמוק .םילאיצנטופ  
      
תורקת לש יתכתמה הנבמה תקראה     08.05.0010
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     08.05.0011
תוימינפ תוציחמ ללוכ מ"ס 02 קמועב למשח      

                    2.00 .תוינכותל םאתהב ר"מ   
      
אלל ותלבקו קדוב יאלמשח י"ע ןקתמה תקידב     08.05.0012

                    1.00 'פמוק .תויוגייתסה  
50.80.10 קרפ תתב הרבעהל        

020/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     020 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
ךמסומ יאלמשח לש י'גרב הדובע תעש     08.05.0013
ןמויב םושיר ללוכ חקפמה לש םדקומ רושיאב      

                   50.00 .םותח הדובע ע"ש   
      

                    3.00 .PI-56 םימ ןגומ רפמא 52X3 ןוחטב קספמ 'חי  08.05.0014
      

                    2.00 .PI-56 םימ ןגומ רפמא 06X3 ןוחטב קספמ 'חי  08.05.0015
      
לג ורקימ  תויגולונכט יתש לעב , תוחכונ יאלג     08.05.0016
תרצות ,םישבי םיעגמ ינש ללוכ ,םודא ארפניאו      

                   17.00 '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       
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.06.0002
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 061 רטוק      

                   80.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
מ"ס 001 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.06.0003
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

                    3.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.06.0004
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

                    3.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.06.0005
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   
      

                  250.00 .קזב ןקת מ"מ 05 רטוקב יטסלפ רוניצ רטמ  08.06.0008
      
YX2N סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.06.0010
ךתחב לבכ ויתוצק ינשב רבוחמ רוניצב לחשומ      

                   70.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 53+07X3 רטמ   
      
6.0X2X01 ךתח ,קזב ןקת ל'ג ,ןופלט לבכ     08.06.0028

                  100.00 .ר"ממ רטמ   
      

                  100.00 ןשעו שא יולג תכרעמל יעקרק תת ינקת לבכ רטמ  08.06.0029
ץוח תרואתל תונכה 60.80 כ"הס          

      
      

למשח ינקתמ 80 כ"הס          
021/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     021 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
,םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.0010

                 1500.00 .םילגועמו םיירושימ םיחטש יבג לע דבל רמג ר"מ   
      
ריקומרט תרצות םינגומ םיבחרמל ינקת חיט     09.0020
יביס תשר תוברל  מ"מ 01 יבועב ע"ש וא      
םיחטש יבג לע תוברל  רגב טכילשו תיכוכז      

                  220.00 .םילגועמ ר"מ   
      

                  230.00 .םינוולוגמ M.P.X ינתיוזב תועוצקמ קוזיח רטמ  09.0030
      
גגה תוקעמ לש ימינפה דצה יבג לע חיט     09.0040
תוקעמ יבג לע תוברלו  ןבל טכילש רמג תוברל      

                  280.00 .םילגועמ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  90 כ"הס        
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ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     022 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 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       
      
םייופיחהו םיפוצירה לכל םיריחמה :הרעה      
םילגועמ תוריק יופיחו ףוציר םיללוכ                
.םישורדה םיכותיחה לכ עוציב תוברל                
      
מ"ס 03x03 תודימב וצרט יחיראב ףוציר     10.0010
ןווגה .iroloC תרדס  גנוטיא תרבח תרצותמ      

                  930.00 .םייקה תמגודכו לכירדאה תריחב פ"ע ר"מ   
      

                  450.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נל םילופיש רטמ  10.0020
      
תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב םיתורשה ףוציר     10.0030
    33x33 01 הקלחה דגנ םדקמ ,מ"ס=R  
פ"ע ןווגה ,טימולוד תרדסמ  ינולא תרצותמ      

                   90.00 .לכירדאה תריחב ר"מ   
      
תודימב הקימרק יחיראב םיתורש תוריק יופיח     10.0040
    02x02 תריחב פ"ע םינווג 4 לש בולישב מ"ס  
תרדסמ  ינולא 'בח תרצותמ  לכירדאה      
    ONGAR, תינכתב הסירפ פ"ע לכה  

                  220.00 .תילכירדאה ר"מ   
      
הקימרק יחיראב םירודזורפה תוריק יופיח     10.0050
,םינווג 4 לש בולישב מ"ס 02x02 תודימב      
הסירפ פ"ע OGNAP תרדס ,ינולא :קפסה      

                  300.00 .תילכירדאה תינכתב ר"מ   
      
תודימב הקימרק יחיראב ןוחבטמה ריק יופיח     10.0060

                    4.00 .לכירדאה תריחב פ"ע ןווגב מ"ס 01x03 ר"מ   
      

                    3.00 .םירוויעל םיישושימ םיחיראב ףוציר ר"מ  10.0070
      
ףוצירל םאותה וצרטמ חלשו םור תוגרדמ     10.0080

                   60.00 .חלש לכ הצקב הקלחה דגנ ספ תוברל ,יללכה רטמ   
      
ןווגב תוגרדמה יטסדופב וצרט יחיראב ףוציר     10.0090

                   12.00 .תוגרדמה חלשו םורל םאותה ר"מ   
      
תוקבדומ םישטולמ םיילוש םע לטסירק תוארמ     10.0100

                   11.00 .'מ 1 בחורבו הקימרקל רטמ   
      
ע"ש וא kcirbob תרצותמ טלאוט ריינל ןקתמ     10.0110

                   23.00 .ןוזניש וא תבט :ןאוביה ,רשואמ 'חי   
      
ע"ש וא kcirbob תרצות  יולת הפשא חפ     10.0120

                    6.00 .ןוזניש וא תבט :ןאוביה ,רשואמ 'חי   
      
,הפשא חפ םע עוקש ריינ תובגמל ןקתמ     10.0130

                    6.00 .ןוזניש וא תבט :ןאוביה 'חי   
      

00.01.10 קרפ תתב הרבעהל        
023/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     023 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
,שישה חטשמב עקשומ  ילזונ ןובסל ןקתמ     10.0140

                   13.00 .ןוזניש וא תבט :ןאוביה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          
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ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     024 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ע ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
שולשב לירקרפוסב םינפ תוריק תעיבצ     11.0010

                 1650.00 .לכירדאה תריחב יפל ןווגב תובכש ר"מ   
      
פ"ע רוא טלופ עבצב ןגומ בחרמ ןומיסו טוליש     11.0030
ירזיבאל רוא טלופ טוליש תוברל  א"גה ןקת      

                    3.00 'פמוק .תרושקתו למשח  
      
לירקרפוס עבצב סבג יטנמלאו תורקת תעיבצ     11.0040

                  500.00 .לכירדאה תריחב יפל ןווגב תובכש שולשב ר"מ   
      
םיתורשב רשואמ ע"ש וא לונירקא עבצ     11.0060

                  100.00 .לכירדאה תריחב יפל תובכש שולשב ר"מ   
      

                   50.00 .דיסילופב תילעמה ריפ תוריק תעיבצ ר"מ  11.0070
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  11 כ"הס        
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ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     025 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 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       
      
המישרל םיסחיתמ הז קרפב םיטירפה :הרעה      
.לכירדאה לש                
      
,מ"ס 061x042 תודימב ןולח  .1-א 'סמ טירפ     12.0010

                   43.00 .עובק + ףנכ/ףנכ החיתפ 'חי   
      
מ"ס 06x021 תודימב ןולח  .2-א 'סמ טירפ     12.0020

                   12.00 .ףנכ/ףנכ החיתפ 'חי   
      
מ"ס 061x042 תודימב ןולח  .3-א 'סמ טירפ     12.0030
ריחמה .עובק + ףנכ/ףנכ  תילמשח החיתפ      

                    1.00 .ילמשח עונמ ללוכ 'חי   
      
תודימב תיפנכ וד תלד  .4-א 'סמ טירפ     12.0040

                    2.00 .הלהב תידי ללוכ  מ"ס 042/042 'חי   
      
תודימב יתניפ ןולח  .5-א 'סמ טירפ     12.0050
    021x021+013 ללוכ  ףנכ/ףנכ החיתפ ,מ"ס  

                    2.00 .םיעובק 'חי   
      
תודימב יתניפ ןולח  .6-א 'סמ טירפ     12.0060
    021x021+021 ללוכ  ףנכ/ףנכ החיתפ ,מ"ס  

                    2.00 .םיעובק 'חי   
      
תודימב תיפנכ דח תלד  .8-א 'סמ טירפ     12.0070

                    4.00 .הלהב תידי ללוכ  מ"ס 062x531 'חי   
      
תודימב תיפנכ דח תלד  .9-א 'סמ טירפ     12.0080

                    2.00 .מ"ס 012x001 'חי   
      
תודימב םיזג ינפב םוטא ןולח .01-א 'סמ טירפ     12.0090

                    8.00 .פיק יירד החיתפ ,מ"ס 001x001 'חי   
      
תודימב םוינימולא ןוגג .11-א 'סמ טירפ     12.0100

                    2.00 .מ"ס 001x042 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוינימולא תודובע 21 כ"הס          
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ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     026 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
םילגועמו םירשי  םיינוציח תוריק יופיח     14.0010
הנוכמ הבטומ דוביעב  ןורבח ןבא תוחולב      
מ"ס 03 בחורבו  ןקתה פ"עו מ"ס 3 יבועב      
ריחמה .בוטר עוביקב יופיחה ,הנתשמ ךרואו      
,םינתיוז ,םינוגיע ,תמטוא הנותחת הבכש ללוכ      
,ם"בלפמ לכה ,קחרמ ירמוש ,תשר ,םיגרב      
הדובעה .מ"מ 01 תועוקשו תויקפוא תוגופה      
םיחתפו תונולח ביבס רמגו לוחיכ תללוכ      
תתחפהב וטנ הדידמה .םידדצ העבראמ      

                 1200.00 .הז ףיעסב ר"מב ודדמי םיפשח ,םיחתפ ר"מ   
      
53-כ בחורבו מ"ס 5 יבועב ל"נה ןבאמ גניפוק     14.0020

                  215.00 .מ"ס רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןבא תודובע 41 כ"הס          
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ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     027 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  51 ק ר פ       
      
ת ו י א מ צ ע  ג ו ז י מ  ת ו ד י ח י  10.51 ק ר פ  ת ת       
      
H/UTB 000,82 לש הקופתל יליע ןגזמ תדיחי     15.01.0001
תבאשמב םומיחו רוריקל B וא A יטגרנא גוריד      
ירוביח תוברל הרטקלא תרצות תמגוד םוח      
תדוקנל רוביחו זג תרנצ ירוביח ,דוקיפו למשח      
לנפ וא טלשו , יוביע 'חיל ןוחטב קספמ , זוקינ      

                    4.00 'פמוק . יריק  
      
H/UTB 002,42 לש הקופתל יליע ןגזמ תדיחי     15.01.0002
םומיחו רוריקל  B וא A יטרנא גורידב      
תוברל הרטקלא תרצות תמגוד םוח תבאשמב      
רוביחו זג תרנצ ירוביח ,דוקיפו למשח ירוביח      
טלשו , יוביע 'חיל ןוחטב קספמ , זוקינ תדוקנל      

                   17.00 'פמוק . יריק לנפ וא  
      
H/UTB 051,41 לש הקופתל יליע ןגזמ תדיחי     15.01.0003
םומיחו רוריקל  B וא A יטרנא גורידב      
תוברל הרטקלא תרצות תמגוד םוח תבאשמב      
רוביחו זג תרנצ ירוביח ,דוקיפו למשח ירוביח      
טלשו , יוביע 'חיל ןוחטב קספמ , זוקינ תדוקנל      

                    3.00 'פמוק . יריק לנפ וא  
      
H/UTB 003,21 לש הקופתל יליע ןגזמ תדיחי     15.01.0004
םומיחו רוריקל  B וא A יטרנא גורידב      
תוברל הרטקלא תרצות תמגוד םוח תבאשמב      
רוביחו זג תרנצ ירוביח ,דוקיפו למשח ירוביח      
טלשו , יוביע 'חיל ןוחטב קספמ , זוקינ תדוקנל      

                    1.00 'פמוק . יריק לנפ וא  
      
דייאמ ןיב רוביחל דוקיפו למשח ,זג תרנצ     15.01.0005
תודוכלמ ,תרנצל דודיב תוברל ,יוביע תדיחיל      
לצופמ ןגזמל תינוציח תרנצל טספליס ,ןמש      

                  400.00 לדוג לכב רטמ   
      
תינוציח תרנצ תלבוהל הסכמ םע חפ תלעת     15.01.0006

                   60.00 . מ"ס 51X03 דע תודימב רטמ   
      
לש יוביע תדיחיל ןוולוגמ הדלפ תיצקורטסנוקמ     15.01.0007
היילת לוענמו גרוס ללוכ לדוג לכב לצופמ ןגזמ      

                   24.00 'פמוק . יביסמ  
      
רטוקב תוקבדהב רבוחמ חישק  CVP רוניצ     15.01.0008

                   20.00 .זוקינ תודוקנל רוביחו םיחפס תוברל 4/3" רטמ   
תויאמצע גוזימ תודיחי 10.51 כ"הס          

      
      
      
      

028/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     028 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ח ו פ מ  20.51 ק ר פ  ת ת       
      
6" רטוקב יביטרוקד ילגופירטנצ הקיני חופמ     15.02.0001
01 לש יטטס ץחל דגנ MFC 001 לש הקיפסל      
יטוויחו ףיצר תסו םע הלעפה לנפ , םימ מ"מ      

                    3.00 'פמוק דוקיפו למשח  
      
תוברל 6" רטוקב לקוריפס ןוולוגמ חפ רוניצ     15.02.0002

                   20.00 . םישימג ירוביח , חופמלו ריקל תויורבחתה רטמ   
      

                    3.00 6" רטוקב רזוח לא ריוא תטילפ סירת 'חי  15.02.0003
םיחופמ 20.51 כ"הס          

      
ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו י א  ת ד י ח י  30.51 ק ר פ  ת ת       
      
לכ לע תמלשומ ך"לח ןוניסו רורוויא תכרעמ     15.03.0001
ףדה ימותסש ינשו ץחל תקידב ללוכ ,היקלח      
תוברל HAF 006/0061 םגד חנ תבת תמגוד      
ירוביח ,טלקמה לש הדלפ ילוורשל תורבחתה      

                    3.00 'פמוק .דוקיפו למשח  
      
לכ לע תמלשומ ך"לח ןוניסו רורוויא תכרעמ     15.03.0002
תמגוד ףדה םותסשו ץחל תקידב ללוכ ,היקלח      
תוברל HAF 003/008 םגד חנ תבת      
ירוביח ,טלקמה לש הדלפ ילוורשל תורבחתה      

                    1.00 'פמוק .דוקיפו למשח  
      

                    3.00 'פמוק .ץחל לעב טלקמ תומיטא תקידב 15.03.0003
      
תרנצ רבעמל 4" ימינפ רטוקב הדלפ  לוורש     15.03.0004
ינפל ריקב ןוגיע תוברל טלקמ ריק ךרד ןגזמ      
א"גה י"ע רשואמ רמוחב המיטא ,הקיציה      

                    4.00 'פמוק .TCM וא ןוירוא רחס תמגוד  
ןוניסו רורוויא תדיחי 30.51 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
4" רטוקבו מ"ס 02 יבועב ןוטב ריקב חדק     15.04.0001
ידיצ ינשמ ,ריק ינוקית תוברל רוניצ רבעמל      

                    4.00 .רבעמה לש םימוטיאו ריקה 'חי   
      
תוברל אבס לקמ , גגב תרנצ רבעמ לוורש     15.04.0002

                    6.00 'פמוק .6" רטוקב המיטאו ןוטב תייבוק  
תונוש 40.51 כ"הס          

      
      
      
      
      

ריוא גוזימ 51 כ"הס          
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06/05/2018
דף מס':     029 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
,תונחת 2 ,םיעסונ LRM, 8 תילעמל ריחמ     17.0010
יפל לכה ,םשור ילסרבינוא דוקיפ ש/מ 0.1      

                    1.00 'פמוק .טרפמה  
      

                    1.00 .תוירחא תנש רחאל  תורש ריחמ הנש  17.0020
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תוילעמ 71 כ"הס          
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06/05/2018
דף מס':     030 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 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       
      
:תורעה      
      
םיללוכ סבגה יטנמלא לכל הדיחיה יריחמ .1      
תוברלו  עבצל תונכהה לכו לטכפש עוציב          
.םילגועמ תוריקל דומצב םיכותיח          
םירוביחה לכ תא םיללוכ תורקתה יריחמ .2      
.תויביטקורטסנוקה תורקתל םישורדה          
הרקתה ריחמב ר"מב ודדמי םירוניסה .3      
.המצע          
Z+L  יליפורפ םיללוכ תורקתה יריחמ .4      
.םילגועמ תוריקל םרוביח תוברלו          
      
ןפוקא גוסמ העוקש יצח תילרנימ הרקת     22.0010
מ"ס 06x06 תודימב תוחולמ E 'גטנוודא      
ןייפ םוינימולא יליפורפ דירג יבג לע םיחנומ      
לכה - 4170 קותינ טנמלא ללוכ  ץרוחמ ןייל      
תריחב פ"ע ןווגה ,לכירדאה רושיאבו י"ת פ"ע      

                  300.00 .לכירדאה ר"מ   
      
03 בחורב םיררוחמ םוינימולא ישגמ תרקת     22.0020
ןווגב לכה - Z+L יליפורפ יבג לע םיחנומ ,מ"ס      
לש ימינפה ודיצב ,לכירדאה תריחב יפל      
לקשמב 2" יבועב םיעלס רמצ ןורזמ  שגמה      

                  180.00 .הרוחש הזיג ףוטע  ק"מ/ג"ק 42 לש יבחרמ ר"מ   
      

                   90.00 .םוטא חפ ישגממ ךא  ל"נכ הרקת ר"מ  22.0025
      
םיחתפ דוביע תוברל ,המוטא סבג תרקת     22.0030

                   30.00 .תוכרעמל ר"מ   
      

                  390.00 .'מ 5.1 דע בחורב סבג תועוצרמ הרקת רטמ  22.0040
      
פ"ע 010.22 ףיעסב ראותמכ תילרנימ הרקת     22.0050

                   75.00 .א"גה ןקת ר"מ   
      
דח  מ"מ 5.21 יבועב סבג תוחולמ תוציחמ     22.0160
01 לש ללוכ בחורב )םידדצה ינשב( תוימורק      
חפמ םיבצינו ןותחתו ןוילע לולסמ ללוכ  מ"ס      

                   10.00 .ןוולוגמ ר"מ   
      
לש ללוכ בחורב ךא  ל"נכ סבג תוחולמ תוציחמ     22.0170

                   10.00 .מ"ס 02 ר"מ   
      
וד  דורו סבגב תילעמל הסינכה יחתפ תריגס     22.0180

                    2.00 'פמוק .העיבצל הנכה תוברל  ימורק  
      
      
      

  22 כ"הס        
031/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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06/05/2018
דף מס':     031 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
םישבי םיליגר ןוטב תואסנולכ תקיציו חודיק     23.0010

                   20.00 .מ"ס 04 רטוקב רטמ   
      
05 רטוקב ךא  ל"נכ תואסנולכ תקיציו חודיק     23.0020

                  200.00 .מ"ס רטמ   
      
06 רטוקב ךא  ל"נכ תואסנולכ תקיציו חודיק     23.0030

                  180.00 .מ"ס רטמ   
      
07 רטוקב ךא  ל"נכ תואסנולכ תקיציו חודיק     23.0040

                  130.00 .מ"ס רטמ   
      
08 רטוקב ךא  ל"נכ תואסנולכ תקיציו חודיק     23.0045

                  340.00 .מ"ס רטמ   
      
09 רטוקב ךא  ל"נכ תואסנולכ תקיציו חודיק     23.0047

                  290.00 .מ"ס רטמ   
      
רובע מ"ס 06 רטוקב תואסנולכל תפסות     23.0050

                  100.00 .A.F.C תטישב עוציב רטמ   
      
עוציב רובע מ"ס 07 רטוקב תואסנולכל תפסות     23.0055

                   70.00 .A.F.C תטישב רטמ   
      
רובע מ"ס 08 רטוקב תואסנולכל תפסות     23.0060

                  200.00 .A.F.C תטישב עוציב רטמ   
      
רובע מ"ס 09 רטוקב תואסנולכל תפסות     23.0070

                  100.00 .A.F.C תטישב עוציב רטמ   
      

                   20.00 .ל"נל עלוצמ לזרב ןוט  23.0080
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  32 כ"הס        
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ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
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06/05/2018
דף מס':     032 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 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      
רפסה תיבב תמייקה תכרעמה לש םגד      
. ןהניב תורבוחמ הנייהת תוכרעמה      
      
היולג הנקתהל תנעוממ תכרעמל היצזינוי יאלג     34.01.0002
םע תויטסוקא תורקתב הנקתהל וא ט"הע      

                   37.00 .טרפמל םאתהב הלעמלמ וא הטמלמ השיג 'חי   
      

                    2.00 .טרופמכ ןומיס תירונ 'חי  34.01.0003
      

                    7.00 .תנעוממ תכרעמב ןצחל 'חי  34.01.0004
      

                   11.00 .טרופמכ ימינפ הקעזא רפוצ 'חי  34.01.0005
      

                    1.00 .ץנצנ םע ינוציח הקעזא רפוצ 'חי  34.01.0006
      
,יאלג ,אוהש גוס לכמ תכרעמב הדוקנ טוויח     34.01.0007
,ר"ממ 0.1X2 ךתחב םילבכב ,רפוצ ,ןצחל      

                   55.00 .דרפנב דדמתש תרנצב שימג בלצומ 'קנ   
      
ישאר חולל זגב תיטמוטוא יוביכ תכרעמ     34.01.0008
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     34.01.0009

                    1.00 'פמוק .תובותכ 001 תלוביק  
      

                    1.00 .םייונמ 3-ל יטמוטוא ןופלט ןגייח 'חי  34.01.0010
      

                    1.00 'פמוק .ילארשיה םינקתה ןוכמ י"ע תכרעמה תקידב 34.01.0011
      
הנשה רובע שא יוליג תכרעמל יתנש תוריש     34.01.0012
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     34.02.0002

                    5.00 .Am006 תילמיסקמ םרז תכירצ.ןשע 'חי   
      

20.43.10 קרפ תתב הרבעהל        
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7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     033 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
ןעטמ ללוכ םיעונמ 21 דע'א 42 דוקיפ תזכר      34.02.0004

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

                    1.00 .MW-001 םגד ימוקמ החיתפ סיטרכ 'חי  34.02.0008
      

                    3.00 . 0 בצמ + םיבצמ 2 טקפ קספמ 'חי  34.02.0009
ןשע רורחש  'עמ 20.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןשעו שא יולג 43 כ"הס          
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דף מס':     034 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 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       
      
דרפנב הדדמנש תרנצב תדדוב תרושקת.קנ      35.01.0002
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  

                   35.00 טוליש תא לולכת הדובעה .RFFH 'קנ   
      
42 יונב 8W יווקל בותינ חול הנקתהו הקפסא     35.01.0004
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      

                    4.00 'פמוק Connecting  
      
הליבכב וסרפנש םיטפואה םיביסה לכ תקידב     35.01.0005
,תוחינ דמ תועצמאב  ביסה תמרב תיטפואה      

                    1.00 'פמוק RDTO הקידב חוד תקפה ללוכ  
      
םימאתמ ללוכה םיביס 21 רוביחל יטפוא לנפ     35.01.0006
סיילפס שגמ, CL גוסמ רבחמל הבקנ/הבקנ      

                    2.00 'פמוק האלמ הנקתהל שרדנה לכו  
      
edoM ןורקימ 05/521  יביס 21 יטפוא לבכ     35.01.0007

                  100.00 ) mo-3(תינוציח הנקתהל      itluM רטמ   
      
לייטגיפ ללוכ 3M0/CL-גוסמ יטפוא רבחמ     35.01.0008

                   24.00 CPU רבחמה רומיג תמר  ביסה הצקל וכותירו 'חי   
      
ךרואב CL םירבחמ 2 ללוכ 3MO יטפוא רשגמ     35.01.0009

                    2.00 רטמ 3 דע 'חי   
      
הרדשה גתמל הצק יגתמ רוביחל יטפוא לודומ     35.01.0010
reviecsnarT XS CL PFS G1 ישארה      

                    1.00 HPE X120 'חי   
      
הצקה יגתמב רוביחל יטפוא לודומ     35.01.0012

                    1.00 HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver 'חי   
      
      
      

10.53.10 קרפ תתב הרבעהל        
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ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     035 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
a6-TAC ןקת יפל תרושקת תודוקנ תקידב     35.01.0013
ללוכ רנקס הטנפ גוסמ ידועי רישכמ תועצמאב      

                   85.00 'פמוק הדוקנ לכל טלפ תקפה  
      
םילבכ תרתסהל חוור יספ תנקתהו הקפסא     35.01.0014
CVP רמוחב ןגומ ץירח ללוכה U 2/1  הבוגב      

                    3.00 רעיש יספ וא שימג 'חי   
      
ללוכ U 02 דע היולת 91" תרושקת תינורא     35.01.0015
6 חכ יעקש ספ ,לוענמ חפ /הפוקש תיזח תלד      
ת"מאמ 54MFC תקופתב ררוואמו םיעקש      

                    1.00 'פמוק A61 םייעגר חתמ ייונישמ הנגהו.  
      
ררוחמ דויצל עובק ףדמ תנקתהו הקפסא     35.01.0017
י"פע קמוע יסקופא עבצ עובצ רוריח 03%      

                    1.00 .     יטנוולרה ןוראה קמוע 'חי   
      
ךרואב הדובע תנחת רובעו בותינ חולל רשגמ     35.01.0018
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      

                   85.00 'פמוק .םיעבצ 5-ב קפוסי  
      
ךרואב הדובע תנחת רובעו בותינ חולל רשגמ     35.01.0019
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      

                   85.00 'פמוק .םיעבצ 5-ב קפוסי  
      
לדוגב טורח CVP טלש תנקתהו הקפסה     35.01.0020
    03X51 תויחנה י"פע תויבותיכ ליכמה מ"ס  

                    1.00 ןנכתמ 'חי   
      
לדוגב טורח CVP טלש תנקתהו הקפסה     35.01.0021
    5X01 תויחנה י"פע תויבותיכ ליכמה מ"ס  

                    1.00 ןנכתמ 'חי   
      
םע תוינכות ללוכה אלמ דועית קית תנכה     35.01.0024
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  
      
      
      

10.53.10 קרפ תתב הרבעהל        
036/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     036 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
יאלמשח / תרושקת יאנכט הדובע תועש     35.01.0025
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     35.01.0026
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     35.01.0027
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     35.02.0001
'צות תמגודכ ינכטה טרפמב טרופמכ םורח      

                    1.00 'פמוק .ע"וש וא לגיא םגד ץנימ  
      
ינכטה טרפמב טרופמכ יביספ א"א חפנ יאלג     35.02.0002

                   15.00 .0002 הרדס קינוסיו 'צות תמגודכ 'חי   
      
,תכתמ תלדב הנקתהל יטנגמ ףס עגמ     35.02.0003

                    3.00 .חירב-בר וא םוינימולא 'חי   
      

                    1.00 .תינוציח הנקתהל רפוצ 'חי  35.02.0004
      

                    2.00 .תימינפ הנקתהל רפוצ 'חי  35.02.0005
      

                    1.00 .תוטלקומ תועדוה 2 ,יטמוטוא ןגייח 'חי  35.02.0006
      
הדדמנש תרנצב תכרעמב הדוקנל טווח     35.02.0007
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   
      

                    1.00 .דדוקמ הלעפה/לוטיב לוענמ 'חי  35.02.0009
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       
      

                  100.00 . תיעקרק תת הנקתהל ל'ג גוז 02 לבכ רטמ  35.03.0001
      
      

30.53.10 קרפ תתב הרבעהל        
037/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     037 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

הנבמ 10 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
, יקתנתמ גוסמ הנורק קולב     35.03.0002
    MODULE DISCONNECTION  
    ELIFORP SULP-ASL   וא קזב טנרדנטס  

                    2.00 T&TA טרדנטס דמעמ יבג לע 'חי   
      
קמוע הנורוק יקולב 01 -ל הטסורינמ היטבמא     35.03.0003

                  250.00 מ"ס 7 'חי   
      
REPMUJ "םיגלדמ םילבכ" תנקתה עוציב     35.03.0004
- הצקל הצקמ הקידבהו טוויחה תדובע ללוכ      

                    1.00 'פמוק םישרדנה םירושיגה לכ  
םינופלט תכרעמ 30.53 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  35.05.0002
      

                    1.00 'פמוק .טרפמל םאתהב  םירבצמו ןעטמ תכרעמ 35.05.0003
      
תא ליכי דסמה ,טרפמל םאתהב 91" דויצ דסמ     35.05.0004

                    1.00 'פמוק .ליעל טרופש דויצה לכ  
      

                    1.00 .טרפמל םאתהב םירוזיא 3-ל הזירכ תדמע 'חי  35.05.0005
      
ןופורקימ ללוכ רוזיא 1- תיללכ הזירכ תדמע     35.05.0006

                    2.00 .טרפמל םאתהב  שימג לבכו דיינ 'חי   
      
W02 ,8" תיטסוקא הרקתב הנקתהל  לוקמר     35.05.0007
םאתהב תיטסוקא הרקתל יביטרוקד לירג ללוכ      

                   33.00 .טרפמל 'חי   
      
לבכב תונורא ןיב תמייק תרנצב טוויח תכרעמ     35.05.0008

                    1.00 'פמוק 6.0X2X4 ר"ממ.  
      
רבעמ ןקתמה תקזחאל יתנש תוירחא הזוח     35.05.0009
,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          

הנבמ כ"הס        
038/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     038 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

חותיפ 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

00.00 ק ר פ  ת ת  - ח ו ת י פ  00 ק ר פ       
      
לכ ,תויומכה בתכב בתכנ אל םא םג .א      
הולנה ינכטה טרפמב םינותנהו םיטורפה      
יפיצפסה ףיעסה עוציבב ןלבקה תא םיבייחמ      
.קרפ ותוא ךותמ      
      
יפל אוה תויומכה בתכב רומאה לכ .ב      
.רתאב חקפמה תוארוהו םיטרפה ,תוינכותה      
      
לכ תא םיללוכ ןלבקה לש הדיחיה יריחמ .ג      
.םיטרפבו תוינכותב טרופמב רומאה      
      
טרפמבו תוינכותב עיפומש הרעה וא ףיעס .ד      
ותוא םיאור תויומכה בתכב דרפנב עיפומ וניאו      
תמיתח רחאל .םיאתמה עוציבה ףיעסב לולכ      
ןינעב תורעהו תונעט לכ  ולבקתי  אל  רזוחה      
.הז      
      
הלועפ וא הריפח תלועפ לכ עוציב ינפל.ה      
בתכב םירושיא  לבקל  ןלבקה  גאדי ,תרחא      
לע תושרב םינוממהו קזב ,למשחה תרבחמ      
.תויתשתה      
      
.ל"כשמ יריחמ לע ססובמ ןדמאה .ו      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

00.00 קרפ תת - חותיפ 00 כ"הס          
039/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     039 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

חותיפ 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  ,ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      

                  100.00 .טרופמכ תיעקרק תת תרנצל הלעת תריפח רטמ  08.01.0001
      
קמועבו מ"ס 001 רטוקב  ןוטבמ תרוקיב את     08.01.0003
05 ץצח עצמל רובה תריפח ללוכ מ"ס 051      

                    3.00 'פמוק ןוט 8 הסכמ ללוכ תיתחתב מ"ס  
      
קמועבו מ"ס 08 רטוקב  ןוטבמ תרוקיב את     08.01.0004
05 ץצח עצמל רובה תריפח ללוכ מ"ס 051      

                    3.00 'פמוק ןוט 8 הסכמ ללוכ תיתחתב מ"ס  
      
רטוקב ,הרבוק יתבכש וד שימג יטסלפ רוניצ     08.01.0006

                   80.00 .מ"מ 061 רטמ   
      

                  250.00 .קזב ןקת מ"מ 05 רטוקב יטסלפ רוניצ רטמ  08.01.0008
      

                  100.00 . תיעקרק תת הנקתהל ל'ג גוז 02 ןופלט לבכ רטמ  08.01.0010
      
םאתומ ןשעו שא יולג תכרעמל ינקת לבכ     08.01.0011
,ר"ממ 0.1X4 ךתחב  .תיעקרק תת הנקתהל      

                  100.00 .דרפנב דדמתש תרנצב הנקתה שימג בלצומ רטמ   
      

                   90.00 .ר"ממ 07X3 +53 ךתחב YX2N לבכ רטמ  08.01.0025
      
לע הדיריב לבכ לע הנגהל הגמוא חפ תלעת     08.01.0026

                   10.00 ריק רטמ   
םיכילומו םילבכ ,םיליבומ 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       
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.02.0002
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 061 רטוק      

                   80.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
מ"ס 001 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.02.0003
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

                    3.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.02.0004
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

                    3.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
      
      
      

20.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
040/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     040 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

חותיפ 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.02.0005
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   
      

                  250.00 .קזב ןקת מ"מ 05 רטוקב יטסלפ רוניצ רטמ  08.02.0008
      
YX2N סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.02.0010
ךתחב לבכ ויתוצק ינשב רבוחמ רוניצב לחשומ      

                   70.00 .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 53+07X3 רטמ   
      
6.0X2X01 ךתח ,קזב ןקת ל'ג ,ןופלט לבכ     08.02.0028

                  100.00 .ר"ממ רטמ   
      

                  100.00 ןשעו שא יולג תכרעמל יעקרק תת ינקת לבכ רטמ  08.02.0029
םיכילומו םילבכ ,םיליבומ 20.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח ינקתמ 80 כ"הס          
041/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     041 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

חותיפ 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ס י ר ה  ק ו ר י פ  ,ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  93 ק ר פ       
ת ו מ א ת ה ו       
      
ח ט ש  ת נ כ ה  10.93 ק ר פ  ת ת       
      
:ל דע  יולימ וא/ו הריפחב חטש ףושיחו רושי     39.01.0015
    02 וא/ו הריפח תודובעב דדמי אל(  מ"ס  

                 3100.00 )יולימ ר"מ   
חטש תנכה 10.93 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תומאתהו תוסירה קוריפ ,הנכה תודובע 93 כ"הס          
042/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     042 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

חותיפ 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח  20.04 ק ר פ  ת ת       
      
ראשה ןיב םיללוכ הביצחה וא/ו הריפחה יריחמ      
,הדובעה רתאב יולימל םיאתמה רמוח תרבעה      
רשואמ ךפש םוקמל הריפחה יפדוע לכ קוליסו      
דע( ,ךכב ךורכה לכ ללוכו תויושרה ידי לע      
)מ"ק 5 לש קחרמל      
      
רוזא לכב .קמוע יבלש יפל הריפח דדמית אל      
םוחתב קמועה יפל ,אלמה הריפחה חפנ דדמי      
.ףיעסה      
      

                 2500.00 .'מ 1 דע קמועל רתאב תיללכ הריפח ק"מ  40.02.0005
הביצח וא/ו הריפח 20.04 כ"הס          

      
ם י פ ו צ י ר  30.04 ק ר פ  ת ת       
      
) םיסופיטהו םיגוסה לכ( םיפוצירה יריחמ      
עצמ ,תיתש קודיה,הריפח,"ךרד תרוצ" םיללוכ      
קדוהמ לוח עצמו מ"ס 02 יבועב קדוהמ 'א גוס      
.מ"ס 5 יבועב      
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.03.0190
/ ודיל / ילוביט סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ      
הרוטנ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות ןועבט      
וא "גנוטיא" תרצות הרוטנ / דנוה / תישפוח      

                 1140.00 .ע"ש ר"מ   
      
םע מ"ס 02/02 םירוועל ןומיס ןבאב ףוציר     40.03.0390
תרצות מ"ס 6 יבועב , והשלכ ןווגב תוטילב      

                    1.00 .ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא" ר"מ   
םיפוציר 30.04 כ"הס          

      
ן ג  י נ ב א  50.04 ק ר פ  ת ת       
      
/ םינושה םהיגוס לע ןגה ינבא לכ ריחמ ?      
החנה ללוכ םינוש םיגוסמ תוניפ / הצק תודיחי      
תרחא םשרנ םא אלא ןוטב תנעשמו דוסי ג"ע      
? תושרופמ      
      

                  290.00 .ןוטב דוסי לע מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבא רטמ  40.05.0010
      

                  290.00 .עבצ רובע םיגוסה לכמ ןג ןבאל תפסות רטמ  40.05.0060
ןג ינבא 50.04 כ"הס          

      
      
      
      

043/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     043 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

חותיפ 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י מ ו ר ט  / ת ו ק ו צ י  ת ו ג ר ד מ  70.04 ק ר פ  ת ת       
      
03 בחורב מ"ס 71 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.07.0055
תרצות 1-א"כ גוסמ מ"ס 53 ךרואבו מ"ס      

                    9.00 .והשלכ ןווגב , ע"ש וא ןייטשרקא רטמ   
תוימורט / תוקוצי תוגרדמ 70.04 כ"הס          

      
ת ו י ע ל ס ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  01.04 ק ר פ  ת ת       
      
יפל זוקינ יחתפ עוציב םיללוכ תוריקה לכ      
.תינכות      
      
/ ןוטבמ לספס ריק / רדג ריק / ךמות ריק     40.10.0015
,דוסי ללוכ )דחא דצמ יולג( ןייוזמ ןוטבמ      
תוניפ םוטיק םיזקנ ,םירפת ,ןויז תדלפ,ריק      
קלחומו יולג ןוטב רמג ,ריקה שאר תקלחהו      
לש יללכ הבוגב תינכות יפ לע םלשומ לכה      
שאר תקלחהו תוניפ םוטיק תוריק .מ"ס 001      

                   11.00 .)03-ב םינוטבה לכ( ריקה ק"מ   
תויעלסו םיכמות תוריק 01.04 כ"הס          

      
ץ ו ח  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  11.04 ק ר פ  ת ת       
      
,ינכדע 8732 י"ת י"פע עצובי ןבאה יופיח      
ןפואל תכמסומ הדבעמ תקידב ללוכ ריחמה      
עצובי תיתוכאלמ ןבאב יופיח .יופיחה עוציב      
תקידב ללוכ ריחמה ,ינכדע 2781 י"ת י"פע      
יופיח .יופיחה עוציב ןפואל תכמסומ הדבעמ      
ילארשי ןקת יפ לע השעי םירחא םירמוחב      
תוארוה יפ לע ןקת רדעהב ,ינכדע םייק      
.ןרצי תויחנהו      
      
5 יבועבו מ"ס 03 בחורב "גניפוק" שאר יכבדנ     40.11.0090

                   95.00 .מ"ס רטמ   
      
,"שיטלט" דובעב ןבא תוחולב תוריק יופיח     40.11.0140
םיחודיק 2 םג תללוכ הדובעה ,מ"ס 3 יבועב      
ירוחאמ תשר לא ןבלוגמ טוחב רוביח ,ןבא לכב      
תשר( .ר"מ/ח"ש 011 ןבאל דוסי ריחמב ןבאה      

                   45.00 .)דרפנב תדדמנ הדלפה ר"מ   
ץוח תוריק יופיח 11.04 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

רתאה חותיפ 04 כ"הס          
044/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     044 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

חותיפ 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ת ר ש כ ה ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.14 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק       
      
ףושיחו יוקינ היחמצה תרסה תודובע :הרעה      
תולובגל ץוחמ לא תלוספה קוליס םיללוכ      
הלבוה תוברל רשואמ תלוספ רתא לא תושרה      
י"פע לכה ךרוצה תדימב תורגא םולשתו      
.חוקיפה תויחנה      
      
תקידב ללוכ(,ןוניגל תרשואמה ןג תמדא     41.01.0065
לש יבועב תובכשב תרזופמ )תכמסומ הדבעמ      

                  450.00 .ק"מ 0.01 לעמ תומכב מ"ס 03-02 ק"מ   
עקרק תרשכהו הנכה תודובע 10.14 כ"הס          

      
ם י ר ב ע מ  ת ר י פ ח ו  ם י ל ו ו ר ש  20.14 ק ר פ  ת ת       
      
,יוסיכ ,הריפח תוללוכ  תודובעה לכ :הרעה      
.ןואסלפ גוסמ םיינקית רוביח ירזיבאו      
      
רופא תרושקת CVP רוניצמ יעקרק תת לוורש     41.02.0080

                   80.00 .ןוליינמ הלחשה טוח תוברל 4" רטוקב רטמ   
םירבעמ תריפחו םילוורש 20.14 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הייקשהו ןוניג 14 כ"הס          
045/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     045 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

חותיפ 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
ם י ל ס פ ס  50.24 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא :םיללוכ םינושה םירצומה ריחמ      
תוברל ןרציה טרפמב ראותמה לכ תא  ,הלבוה      
סוסיב , )ןנכתמ טרפמ רדעהב( הנקתה      
תכתמה ירצומ לכ .ותומדקל חטשה תרזחהו      
רמג דע לכה .רונתב םיעובצו םינוולוגמ ויהי      
.םלשומ      
      
ע"ש וא "071 םי לג" תמגודכ ץעו תכתמ לספס     42.05.0075
. מ"ס 071 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש      
תושיגנ ןקתל םימאתומ ויתודימו לספסה הנבמ      

                   15.00 1918 'חי   
      
תמגודכ ץע בשומ םע ןיוזמ ןוטבמ לוגע לספס     42.05.0543

                    4.00 ע"ש וא "אכירא םחש" לש עטנ 3051  םגד 'חי   
םילספס 50.24 כ"הס          

      
ת ו י ז ר ב  01.24 ק ר פ  ת ת       
      
י"פע הנקתה ללוכ םינושה םירצומה ריחמ      
תוברל )ןנכתמ טרפמ רדעהב( ןרציה טרפמ      
םירצומה ריחמותומדקל חטשה תרזחהו סוסיב      
לכ תא  ,הלבוה ,הקפסא :םיללוכ םינושה      
הנקתה תוברל ןרציה טרפמב ראותמה      
חטשה תרזחהו סוסיב , )ןנכתמ טרפמ רדעהב(      
םינוולוגמ ויהי תכתמה ירצומ לכ .ותומדקל      
.םלשומ רמג דע לכה .רונתב םיעובצו      
      
ןוטבמ ,םיזרב 4 תללוכה "רתכ" םגד היזרב     42.10.0015
,"אכירא םחש" לש טילונרג / ףושח רמגב םורט      
רוביח ללוכו זוקינ תכירבו ףוגמ זגרא ללוכ      

                    2.00 םימ רוקמל 'חי   
תויזרב 01.24 כ"הס          

      
.ם י נ ו ת פ ש א  11.24 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא :םיללוכ םינושה םירצומה ריחמ      
תוברל ןרציה טרפמב ראותמה לכ תא  ,הלבוה      
סוסיב , )ןנכתמ טרפמ רדעהב( הנקתה      
תכתמה ירצומ לכ .ותומדקל חטשה תרזחהו      
רמג דע לכה .רונתב םיעובצו םינוולוגמ ויהי      
.םלשומ      
      
הסכמ ללוכה "רמת" םגד ןוטבו ץע ןותפשא     42.11.0105
תרשרשב רושק ןוולוגמ חפמ לכימו הטסורינ      

                    6.00 ע"ש וא "אכירא םחש" לש 'חי   
.םינותפשא 11.24 כ"הס          

046/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     046 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

חותיפ 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  41.24 ק ר פ  ת ת       
      
,הקפסא :םיללוכ םינושה םירצומה ריחמ      
תוברל ןרציה טרפמב ראותמה לכ תא  ,הלבוה      
סוסיב , )ןנכתמ טרפמ רדעהב( הנקתה      
תכתמה ירצומ לכ .ותומדקל חטשה תרזחהו      
רמג דע לכה .רונתב םיעובצו םינוולוגמ ויהי      
.םלשומ      
      
ךרואב 'SOLCIC' םגד תכתממ םיינפוא ןקתמ     42.14.0025

                    2.00 ע"ש וא " OCLATEM " תרצות 'מ 55.2 'חי   
תונוש 41.24 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ץוח טוהיר 24 כ"הס          
047/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     047 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

חותיפ 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ד י ג  ת ו ד ו ב ע  44 ק ר פ       
      
ת ו ק ע מ  ,ת ו ח י ט ב  ת ו ק ע מ  20.44 ק ר פ  ת ת       
ם י ז ח א מ  ,ה כ ל ו ה       
      
ןקתו 2412 ןקת יפ לע ורצויי תכתמ תוקעמ      
תיטטסורטקלא העיבצ ללוכ ריחמה  .3274      
רחאל םח ץבאב םילובט םיקלחה לכ .רונתב      
ףיעסב תרחא ןייוצמ ןכ םע אלא .רוציה      
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.02.0025
וא "ידנלוה" וא "אישנ" וא "תרנכ" םגד "ילרוא      
עובצו םח ץבאב ןוולגמ 'מ 01.1 הבוגב  ע"ש      

                    8.00 רונתב הקבאב רטמ   
      
הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא די זחאמ     44.02.0100
ללוכ 2" רטוקב ןוולוגמ רוניצמ מ"ס 09 -011      
העיבצו םידומע / תוריקל ןוגיע תולגועמ תוניפ      

                    2.00 רונתב רטמ   
םיזחאמ ,הכלוה תוקעמ ,תוחיטב תוקעמ 20.44 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

רודיג תודובע 44 כ"הס          
048/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     048 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

חותיפ 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ם י מ  י ר י ב ע מ ו  ז ו ק י נ  ל ו ע ת  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
תוימינפ תודימב 02-ב ןיוזמ ןוטבמ חטש ןטלוק     51.02.0478
    08X08 תשר תוברל 'מ 0.2 דע קמועבו מ"ס  
יבלשו אתה לש ןוילעה קלחב תנבלוגמ הדלפ      

                    3.00 הדירי 'חי   
םימ יריבעמו זוקינ לועת 20.15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס          
049/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     049 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

חותיפ 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
0.75 ק ר פ  ת ת  00.75 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      

0.75 קרפ תת 00.75 כ"הס          

      
ר ט ו ק  ד ע  ם י מ  ת ק פ ס א  י ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס  ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( 8"      
      
תורוניצה תנקתהו הקפסא ללוכ הדיחי ריחמ      
תקפסא ,תורוניצ רוזיפ ,הדידמ ןוכדע      
םיידי תריפח ,הביצח וא/ו הריפח ,םירזיבאה      
,המדא יפדוע קוליס .םישרדנה תומוקמב      
שרדנכ תורוניצ יוסיכו לוחה דופיר תקפסא      
      
4/3" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.01.0010
תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו      
,'מ 00.1 דע קמועב וירט וא CPA-3 תמגוד      

                   40.00 .םיחפס ללוכ רטמ   
      
תפיטעו 1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.01.0015
תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ      
    3-CPA ללוכ ,'מ 00.1 דע קמועב וירט וא  

                   20.00 .םיחפס רטמ   
      
םע מ"מ 56.3 .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0065
תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ יופיצ      
ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת      

                  100.00 .םיחפס ללוכ רטמ 00.1 דע קמועב חנומ רטמ   
      
יופיצ םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0070
תלת תלחושמ קיטסלפ תפיטעו ןוטב םינפ      
חנומ ע"ש וא וירט וא CPA-3 תמגוד תיתבכש      

                  110.00 .םיחפס ללוכ רטמ 00.1 דע קמועב רטמ   
      
םימ וקל 2" דע רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.01.0855
הנכהה תודובע תוברל ,רטוק לכב םייק      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

                    2.00 .תויושרה 'חי   
10.75.20 קרפ תתב הרבעהל        

050/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     050 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

חותיפ 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
םימ וקל 4"-3" רטוקב שדח םימ וק תורבחתה     57.01.0860
הנכהה תודובע תוברל ,רטוק לכב םייק      
וזוקינ , ותריגס , וקה רותיא , תושורדה      
םע םואתב לכה , ותומדקל בצמה תרזחהו      

                    3.00 .תויושרה 'חי   
      
םירמוחמ םייקל שדח וק רוביח רובע תפסות     57.01.0870

                    2.00 'פמוק .םיחפס ללוכ ,2" דע םירטקב םינוש  
      
םירמוחמ םייקל שדח וק רוביח רובע תפסות     57.01.0875

                    3.00 'פמוק .םיחפס ללוכ ,3"-4" םירטקב םינוש  
      
? תונוש ?      
      
וק תחנה רחאל ונוקיתו טלפסא שיבכ תחיתפ     57.01.1150

                   50.00 .קמוע לכב םימ רטמ   
      
תחנה רחאל הנוקיתו טלפסא תכרדמ תחיתפ     57.01.1155

                   50.00 .קמוע לכב םימ וק רטמ   
      
2/1" ןבלוגמ רוניצ תללוכ םירק םימ תדוקנ     57.01.1230

                    2.00 'פמוק 'מ 0.2  דע 04 לוידקס  
      
תקפסאל הנכה תוברל ,היתש ימ ןקתמל הנכה     57.01.1235
,05/001 יפות םוסחמו 2/1"  ןג זרב י"ע םימ      
2 דע ךרואב ןיחולדו םימ תרנצ תחנה תוברל      

                    2.00 'מ 'חי   
)םיחפס ללוכ ריחמה( 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק 10.75 כ"הס          

      
ם י מ ל  ם י ר ז י ב א ו  ם י נ ק ת מ  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
ןייוצמ ןכ םא אלא 'מטא 61 ץחלל םירזיבאה      
תוברל ,984 י"ת יפל תוחושה יסכמ . תרחא      
לש הדיחיה יריחמ .תושרה למסו דועי ןומיס      
םיללוכ םירחא םירזיבאו םימותסש ,םיפוגמה      
תוברל םישרדנה רוביחה יטנמלא לכ תא      
,)"רסרד יצח"( ןגואמ רבחמ ,םיידגנ םינגוא      
.ב"ויכו םימטא , םימוא , םיגרב      
      
רבוחמ 3" רטוקב ינוציח שא יוביכל זרב     57.02.0715
,הריבש ןקתמ תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב      
ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,3" רטוק ףקז      

                    2.00 'פמוק 4/3" ןג זרבו  
      
      
      
      
      

20.75.20 קרפ תתב הרבעהל        
051/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     051 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

חותיפ 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
, תינכותב טרפ יפל 3" ישאר תכרעמ שאר     57.02.0900
STTAW "3  ח"זמ  , דרא 3" םימ דמ תוברל      
+ 2" הריגס זרב +3"םיפוגמ 3 +  3" ןנסמ +      
, 3" יוביכ זרב + ריוא ררחשמ + 2" רזוח לא      
טלפמוק , 3" רזוחלאו 3" לופכ הקנסה זרב      

                    1.00 'פמוק . ןנכתמה י"ע רשואמו  
      
םימל רוביח ללוכ הייתשל םיזרב 4 םימ תייזרב     57.02.0901

                    2.00 .םירזיבאה כל ללוכ םלשומו ןקתומ בויבו 'חי   
םימל םירזיבאו םינקתמ 20.75 כ"הס          

      
ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( ב ו י ב  י ו ק  30.75 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס       
      
תורוניצה תנקתהו הקפסא ללוכ הדיחי ריחמ      
תקפסא ,תורוניצ רוזיפ ,הדידמ ןוכדע      
םיידי תריפח ,הביצח וא/ו הריפח ,םירזיבאה      
יפדוע קוליס ,ןופיד ,םישרדנה תומוקמב      
תורוניצ יוסיכו לוחה דופיר תקפסא ,המדא      
שרדנכ      
      
NS-8 גוסמ בויבל הבע יס.יו.יפ תורוניצ      
)488 י"ת יפל רצוימ(      
      
חנומ מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0005

                   90.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0050

                  120.00 .רטמ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.03.0055
57.1 דעו רטמ 62.1-מ לודגה קמועב עקרקב      

                   60.00 .רטמ רטמ   
      
תקצי וא  C.V.P-מ שדח בויב רונצ רוביח     57.03.0715
ללוכ ,הנבממ תמייק בויב תאיציל 6" רטוקב      

                   11.00 'פמוק תמייקה האיציה קוריפ  
      
בויב וק תחנה ךרוצל טלפסאמ הכרדמ תחיתפ     57.03.0790

                   60.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב ר"מ   
      
בויב וק תחנה ךרוצל טלפסאמ שיבכ תחיתפ     57.03.0795

                   50.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב ר"מ   
      
זוקינו )ןיכלוד( םימח םיכפשל .יס.יו.יפ תורונצ     57.03.0900
םישורדה םיחפסה לכ ללוכ ) 05 (  רטוקב א"מ      

                   40.00 . ןוטב תפיטע + ע"ווש וא יקסיפל תרצות,  רטמ   
)םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 30.75 כ"הס          

      
052/...   Kz-bs-lr :קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     052 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

חותיפ 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב  י נ ק ת מ  40.75 ק ר פ  ת ת       
      
םג רתיה ןיב םיללוכ ןוטבה תוחוש יריחמ      
דגנכ רטוק לכב החושה יקלח לכ ןיב םוטיא      
,"טסלפוטיא" םטא תועצמאב םימ תורידח      
תושרה למסו דועי ןומיס תוברל      
      
08 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     57.04.0015
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

                    8.00 .רטמ 52.1 דע קמועב 521B 'חי   
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     57.04.0035
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

                    7.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1-מ קמועב 521B 'חי   
      
רובע מ"ס 08 רטוקב החושל ריחמ תפסות     57.04.0215

                    8.00 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ"ס 001 רטוקב החושל ריחמ תפסות     57.04.0220

                    7.00 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
6"-4" רטוקב בויב וק רובח רובע ריחמ תפסות     57.04.0740
יוליג ,הריפח ללוכ ,קמוע לכב תמייק החושל      
לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה      

                    2.00 .שרדנה יפ 'חי   
      

                    5.00 והשלכ רטוקב הרקב תחושב ימינפ לפמ 'חי  57.04.0795
      
ןוטב תוילוח םע מ"ס 06 רטוקב הגיפס חודיק     57.04.0985
יולימ ללוכ ,'מ 5 דע קמועב תוימורט תוררוחמ      
הסכמו ירושרש רוניצ ,ינכטואיג דב ,סג ץצח      

                    5.00 'פמוק תקצימ תשרמ  
      
מ"ס 04 רטוקב םינגזמ זוקינל גפוס חודיק     57.04.1005
רטוקב ירושרש רוניצ וזכרמב ר"מ 0.2 קמוע      

                    6.00 'פמוק סג ץצח וביבסו ינכטואג דבב ףוטע מ"מ 011  
בויב ינקתמ 40.75 כ"הס          

      
.ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  ל ו ע ת  50.75 ק ר פ  ת ת       
      
5% תפסות )א(  :זוקינ תורונצ יפיעסל הרעה      
)ב( .'מ 5.3 לעמ ףסונ קמוע רטמ 5.0 לכ רובע      
.ףוצרו השק עלסב הביצח רובע 01% תפסות      
ריחמה)א( :הטילקו הרקב יאת יפיעסל הרעה      
( רתאב םיקוצי וא םיימורט םיאתל סחייתמ      
לכל ריחמה )ב(. חקפמה /ןימזמה תעיבק יפל      
ב-ב הסכמו הדבכ הרקת ללוכ םיאתה יגוס      
.004D ןיממ      
      
      

50.75.20 קרפ תתב הרבעהל        
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ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     053 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

חותיפ 20 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
תורוניצה תנקתהו הקפסא ללוכ הדיחי ריחמ      
תקפסא ,תורוניצ רוזיפ ,הדידמ ןוכדע      
םיידי תריפח ,הביצח וא/ו הריפח ,םירזיבאה      
,המדא יפדוע קוליס .םישרדנה תומוקמב      
שרדנכ תורוניצ יוסיכו לוחה דופיר תקפסא      
      
NS-8 גוסמ בויבל הבע יס.יו.יפ תורוניצ      
)488 י"ת יפל רצוימ(      
      
חנומ מ"מ 002 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     57.05.0020
57.1 דעו רטמ 62.1 מ לודגה קמועב עקרקב      

                   60.00 .רטמ רטמ   
      
בויב וק תחנה ךרוצל טלפסאמ הכרדמ תחיתפ     57.05.0100

                   50.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב ר"מ   
      
םייק זוקינ ןטלוק/את/וקל שדח זוקינ וק רוביח     57.05.0120
שומיש , הריפחו שושיג הייצח תוברל םחתמב      
םע םואית + ותמדקל בצמה תרזחהו ןורפחמב      
תוישרה לכו הייריע + למשחה תרבח + קזב      

                    1.00 'פמוק . תורחאה  
.םשג ימ זוקינ לועת 50.75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

בויבו םימ תודובע 75 כ"הס          

חותיפ כ"הס        
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ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     054 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

למשחה תרבח רוביח תלדגה 30 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  99 ק ר פ       
      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  ,ם י ל י ב ו מ  20.99 ק ר פ  ת ת       
      
םילולכ םניאש םיכילומו םילבכ ,םיליבומ      
.הנזה יווק : ןוגכ הדוקנה ריחמב      
      
רטוקב ,הרבוק יתבכש וד שימג יטסלפ רוניצ     99.02.0006

                  150.00 .מ"מ 061 רטמ   
      

                   70.00 .קזב ןקת מ"מ 05 רטוקב יטסלפ רוניצ רטמ  99.02.0008
      

                   90.00 .ר"ממ 07X3 +53 ךתחב YX2N לבכ רטמ  99.02.0025
      

                   50.00 .ר"ממ 051X3 +07 ךתחב YX2N לבכ רטמ  99.02.0026
םיכילומו םילבכ ,םיליבומ 20.99 כ"הס          

      
ת ו ח ו ל  40.99 ק ר פ  ת ת       
      
דויצה לכ 93416    י"ת י"פע ונבי תוחולה      
: תורבחה תחא תרצותמ היהי למשחה תוחולב      
    .MOELER, LEGRAND, M.G,ABB  
      
חפמ ןורא חולה הנבמ PI 56.הקולח ישאר חול     99.04.0034

                    1.00 'פמוק .םילנפ ירוחאמ דויצה לכ .תלד םע יבוע מ"מ 2  
      
תונגה םע,רפמא 052    - יזפ תלת ת"מאמ     99.04.0035

                    1.00 הדובע לילסו תוינורטקלא 'חי   
      
תונגה םע,,רפמא 061    - יזפ תלת ת"מאמ     99.04.0036

                    1.00 הדובע לילסו תוינורטקלא 'חי   
      
תונגה םע, רפמא 004    - יזפ תלת ת"מאמ.     99.04.0037

                    1.00 הדובע לילסו תוינורטקלא 'חי   
      

                    2.00 רפמא 4    - יזפ תלת ת"מאמ 'חי  99.04.0038
      

                    1.00 .  רפמא 52    - יזפ תלת ת"מאמ 'חי  99.04.0039
      
תרצות ןשעו שא יולג תייזכרמל תוארתה רקב     99.04.0046

                    1.00 . תוארתה B655-OSI - 4 םגד הרקב גצמ 'חי   
      
Bםגד NHED  תרצות יבטוק 4 קרב קרופ     99.04.0047
    SSALC TROP MHED  , ג"נע םיכיתנ ללוכ  

                    1.00 'פמוק 'א 001  
תוחול 40.99 כ"הס          
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ר פ י י ר     ה ש מ      'ג נ י א       
7013975-30 :לט 03045 לאומש תעבג 11 ןויצע שוג 'חר
 

06/05/2018
דף מס':     055 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

למשחה תרבח רוביח תלדגה 30 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  50.99 ק ר פ  ת ת       
      

                  100.00 .טרופמכ תיעקרק תת תרנצל הלעת תריפח רטמ  99.05.0001
      
קמועבו מ"ס 001 רטוקב  ןוטבמ תרוקיב את     99.05.0007
05 ץצח עצמל רובה תריפח ללוכ מ"ס 051      

                    5.00 'פמוק ןוט 8 הסכמ ללוכ תיתחתב מ"ס  
      
תאוושה ספ ללוכ טרופמכ דוסי תקראה     99.05.0008

                    1.00 'פמוק .םילאיצנטופ  
      

                   50.00 ףוצר תריגסו החיתפ רובע הריפחל תפסות רטמ  99.05.0015
      
ללוכ ,ח"ח הנומו הקולח ישאר חולל ןוטב סיסב     99.05.0017
תנקתהו םילוורש תנכה ללוכ ,דוסי תקראה      
תושידל םאתהב,םינומה ןורא רובע דמעמ      

                    1.00 'פמוק ..ח"ח  
      
הקולח ישאר חולל וא ח"ח הנומל ןוטב תחמוג     99.05.0018
תלדו ,גג ללוכ מ"ס 06X001X042  תודימב      

                    2.00 'פמוק .ח"ח ןקת יפל לוענמו םימ תנגומ  
      
ללוכ , ח"ח רוביח תלדגהבו הקתעהב לופיט     99.05.0019
ןוקיתו ,ח"ח תושירדל םאתהב הקידב תרבעה      
קותינ עוציב תא םאתל שי,ולגתיש םיוקילה לכ      

                    1.00 'פמוק .רפסה תיבב םידומילמ השפוח ימיל  למשחה  
תונוש 50.99 כ"הס          

      
ן ש ע ו  ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  60.99 ק ר פ  ת ת       
      
תא עצבל תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה      
תוכרעמ ןלבק י"ע ןשעו שא יולג תכרעמ עוציב      
.ןימזמה לש      
      
היולג הנקתהל תנעוממ תכרעמל היצזינוי יאלג     99.06.0002
םע תויטסוקא תורקתב הנקתהל וא ט"הע      

                    2.00 .טרפמל םאתהב הלעמלמ וא הטמלמ השיג 'חי   
      

                    2.00 .טרופמכ ןומיס תירונ 'חי  99.06.0003
      

                    2.00 .ןשעו שא יולג תכרעמל תבותכ סיטרכ 'קנ  99.06.0006
      
םאתומ ןשעו שא יולג תכרעמל ינקת לבכ     99.06.0007
,ר"ממ 0.1X4 ךתחב  .תיעקרק תת הנקתהל      

                  120.00 .דרפנב דדמתש תרנצב הנקתה שימג בלצומ רטמ   
      
      
      
      
      

60.99.30 קרפ תתב הרבעהל        
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06/05/2018
דף מס':     056 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

למשחה תרבח רוביח תלדגה 30 הנבמ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
ישאר חולל זגב תיטמוטוא יוביכ תכרעמ     99.06.0008
3 זג לכימ לולכתש MF-002 זגב הפצהב      
גתמ ,8/3" רטוקב רוזיפ יריחנ תדיחי,ג"ק      
רחאל לעפת תכרעמה .זג תמירז ןומיס      
,תלד םע הבית ללוכ .םיאלג 2-מ הערתה      

                    1.00 'פמוק .IP54  
ןשעו שא יוליג תכרעמ 60.99 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח ינקתמ 99 כ"הס          

למשחה תרבח רוביח תלדגה כ"הס        
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06/05/2018 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     057 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

  
כ"הס  

הנבמ 10 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
הינב תודובע 40 קרפ    
  
הינב תודובע 40 כ"הס    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
תורגנ תודובע 10.60 קרפ תת     
  
תורגסמ תודובע 20.60 קרפ תת     
  
תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס    
  
)הנבמ( האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
םימח / םירק םימ תקפסא 10.70 קרפ תת     
  
ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 20.70 קרפ תת     
  
תויאורבת תועובק 30.70 קרפ תת     
  
םשג ימ זוקינ 40.70 קרפ תת     
  
)הנבמ( האורבת ינקתמ 70 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     
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06/05/2018
דף מס':     058 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

  
כ"הס  

ץוח תרואתל תונכה 60.80 קרפ תת     
  
למשח ינקתמ 80 כ"הס    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
חיט תודובע 90 כ"הס    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס    
  
עבצ תודובע 11 קרפ    
  
עבצ תודובע 11 כ"הס    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
םוינימולא תודובע 21 כ"הס    
  
ןבא תודובע 41 קרפ    
  
ןבא תודובע 41 כ"הס    
  
ריוא גוזימ 51 קרפ    
  
תויאמצע גוזימ תודיחי 10.51 קרפ תת     
  
םיחופמ 20.51 קרפ תת     
  
ןוניסו רורוויא תדיחי 30.51 קרפ תת     
  
תונוש 40.51 קרפ תת     
  
ריוא גוזימ 51 כ"הס    
  
תוילעמ 71 קרפ    
  
תוילעמ 71 כ"הס    
  
םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס    
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דף מס':     059 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

  
כ"הס  

תואסנולכ 32 קרפ    
  
תואסנולכ 32 כ"הס    
  
ןשעו שא יולג 43 קרפ    
  
ןשעו שא יוליג תכרעמ 10.43 קרפ תת     
  
ןשע רורחש  'עמ 20.43 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     
  
םורח תזירכ תכרעמ 50.53 קרפ תת     
  
מ.נ.מ תוכרעמו םינותנ תרושקת 53 כ"הס    
הנבמ 10 כ"הס   
  
חותיפ 20 הנבמ   
  
00.00 קרפ תת - חותיפ 00 קרפ    
  
00.00 קרפ תת - חותיפ 00 כ"הס    
  
למשח ינקתמ 80 קרפ    
  
םיכילומו םילבכ ,םיליבומ 10.80 קרפ תת     
  
םיכילומו םילבכ ,םיליבומ 20.80 קרפ תת     
  
למשח ינקתמ 80 כ"הס    
  
תומאתהו תוסירה קוריפ ,הנכה תודובע 93 קרפ    
  
חטש תנכה 10.93 קרפ תת     
  
תומאתהו תוסירה קוריפ ,הנכה תודובע 93 כ"הס    
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דף מס':     060 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

  
כ"הס  

רתאה חותיפ 04 קרפ    
  
הביצח וא/ו הריפח 20.04 קרפ תת     
  
םיפוציר 30.04 קרפ תת     
  
ןג ינבא 50.04 קרפ תת     
  
תוימורט / תוקוצי תוגרדמ 70.04 קרפ תת     
  
תויעלסו םיכמות תוריק 01.04 קרפ תת     
  
ץוח תוריק יופיח 11.04 קרפ תת     
  
רתאה חותיפ 04 כ"הס    
  
הייקשהו ןוניג 14 קרפ    
  
עקרק תרשכהו הנכה תודובע 10.14 קרפ תת     
  
םירבעמ תריפחו םילוורש 20.14 קרפ תת     
  
הייקשהו ןוניג 14 כ"הס    
  
ץוח טוהיר 24 קרפ    
  
םילספס 50.24 קרפ תת     
  
תויזרב 01.24 קרפ תת     
  
.םינותפשא 11.24 קרפ תת     
  
תונוש 41.24 קרפ תת     
  
ץוח טוהיר 24 כ"הס    
  
רודיג תודובע 44 קרפ    
  
םיזחאמ ,הכלוה תוקעמ ,תוחיטב תוקעמ 20.44 קרפ תת     
  
רודיג תודובע 44 כ"הס    
  
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ    
  
םימ יריבעמו זוקינ לועת 20.15 קרפ תת     
  
תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס    
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דף מס':     061 )תותיכ 'סות( ןר בל ס"יב- ןרוצ המידק.מ.מ

  
כ"הס  

בויבו םימ תודובע 75 קרפ    
  
0.75 קרפ תת 00.75 קרפ תת     
  
)םיחפס ללוכ ריחמה( 8" רטוק דע םימ תקפסא יוק 10.75 קרפ תת     
  
םימל םירזיבאו םינקתמ 20.75 קרפ תת     
  
)םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 30.75 קרפ תת     
  
בויב ינקתמ 40.75 קרפ תת     
  
.םשג ימ זוקינ לועת 50.75 קרפ תת     
  
בויבו םימ תודובע 75 כ"הס    
חותיפ 20 כ"הס   
  
למשחה תרבח רוביח תלדגה 30 הנבמ   
  
למשח ינקתמ 99 קרפ    
  
םיכילומו םילבכ ,םיליבומ 20.99 קרפ תת     
  
תוחול 40.99 קרפ תת     
  
תונוש 50.99 קרפ תת     
  
ןשעו שא יוליג תכרעמ 60.99 קרפ תת     
  
למשח ינקתמ 99 כ"הס    
למשחה תרבח רוביח תלדגה 30 כ"הס   

 

  
כ"הס  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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