
מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

22/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     001 ןולוח TIH יגולונכט ןוכמ תילעמו רשג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
טרופמכ םינוש םיקמועל חטשב תיללכ הריפח     01.01.0010

                370.00 ןונכתב ק"מ   
      

                160.00 הריפח תיתש ליגר קודיה ר"מ  01.01.0020
      
תבכשב רוזיפ תוברל ררבנ רמוחמ אבומ יולימ     01.01.0030

                310.00 עקרק חודב טרופמכ קודיהו מ"ס02  לש ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

22/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     002 ןולוח TIH יגולונכט ןוכמ תילעמו רשג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      

                 90.00 תודוסיל תחתמ מ"ס 5  יבועב הזר ןוטב עצמ ר"מ  02.01.0010
      
ךתח יחטשב 03 -ב ןוטבמ תוטלפ תודוסי     02.01.0020

                 40.00 םינוש ק"מ   
      

                  4.00 תונוש תודימב 03 -ב ןוטבמ דוסי ידומע ק"מ  02.01.0030
      

                 55.00 םינוש םייבועבו תודימב 03 -ב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0040
      

                  5.00 03-ב ןוטב תוגרדמל םיעפושמ םיחטשמ ק"מ  02.01.0050
      
תודימב 03 -ב ןוטבמ תוגרדמל םייניב יחטשמ     02.01.0060

                  5.00 תונוש ק"מ   
      
טרופמכ 03 -ב תוגרדמל ןוטב ישלושמ     02.01.0070

                  3.00 תוינכותב ק"מ   
      
טרופמכ 82.4 + סלפמב 03 -ב ןוטב תעסמ     02.01.0090

                  7.00 תוינכותב ק"מ   
      
טרופמכ 03 -ב ןוטבה תעסימל ןוטב תוקעמ     02.01.0100

                  7.00 תוינכותב ק"מ   
      
גנוטיא יקולב יבג לע הקוצי 03 -ב ןוטב תפצר     02.01.0110

                  5.00 הנתשמ יבועב ק"מ   
      
טרופמכ 88.8 + סלפמב 04 -ב ןוטב גג     02.01.0120

                 17.00 תוינכותב ק"מ   
      
טרופמכ ןוטב גגב 04 -ב ןוטב תוקעמ     02.01.0130

                 11.00 תוינכותב ק"מ   
      

                  6.00 04-ב ןוטבמ גגב תונוילע תורוק ק"מ  02.01.0140
      

                  4.00 הדלפ ידומע ךותב 03 -ב ןוטב ק"מ  02.01.0150
      
יבועב גגה יבג לע קוצי 03 -ב םיעופיש ןוטב      02.01.0160

                 10.00 זוקינ יעופיש יפל קלחומ ,הנתשמ ק"מ   
      
טיטמ מ"ס 6X6  תודימב תושלושמ תוקלור     02.01.0170

                 70.00 3:1 טנמצ רטמ   
      
      

10.20 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

22/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     003 ןולוח TIH יגולונכט ןוכמ תילעמו רשג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
טרופמכ םינוש םירטקב עלוצמ ןויז לזרב     02.01.0180

                 17.00 תוינכותב ןוט   
      
יולימל ק"מ/ג"ק 008  תוחפל לק גנוטיא יקולב     02.01.0190

                  6.00 ךרדמה תפצרו רשגה תעסמ ןיב ללח ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב תודובע 20 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

22/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     004 ןולוח TIH יגולונכט ןוכמ תילעמו רשג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       
      
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
תוריקב תונוש תודימב,םימייק םיחתפ תריגס     04.01.0010
יבועב םילולח ןוטב יקולבב ,םימייק םיינוציח      
םייקפוא ןייוזמ ןוטב תורוגח תוברל ,מ"ס 02      
רמג + ץוח חיט רמג ,םייקל ןוגיע ,םייכנאו      
רמג + םינפ חיט רמג ,םייקה תמגודכ ןוילע      
םייקל המאתהו תורבחתה,םייקה תמגודכ ןוילע      

                  8.00 )+02.5 סלפמ( .'וכו ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( היינב תודובע 10.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( היינב תודובע 40 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

22/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     005 ןולוח TIH יגולונכט ןוכמ תילעמו רשג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
יעקרק תתה וקלחב תילעמה ריפ םוטיא     05.01.0010
תוירמוטסלא תוינמוטיב תועירי לש הבכשב      
יבועב R  גוסמ SBS  רמילופב תוחבשומ      
הליחת התפוצש תיתשתל תמחלומה , מ"מ 5      
ר"מ/'רג003  תומכב ינמוטיב רמיירפב      

                 40.00 מ"ס01  לש היפיפחב המחלהבו ר"מ   
      
תועיריב תילעמה ריפו רשגה גג םוטיא     05.01.0020
תוחבשומ ןבל טגרגא יופיצ םע תוירמוטסלא      

                 80.00 .מ"מ 5  יבועבSBS ,  רמילופב ר"מ   
      
רשגה לש םייעקרק תתה ויקלח םוטיא     05.01.0030
שימג יביכר דח ירמילופ יופיצ םע תוגרדמהו      
תומכב , ע"ש וא 001"  סקלפ ליסורוט" גוסמ      
טרופמכ תובכש יתשב ר"מ/ג"ק4  לש תללוכ      

                200.00 תינכתב ר"מ   
      
יונ תניגכ שמשמה יזכרמ דומע תינדא םוטיא     05.01.0040
תועירי לש תיתבכש וד םוטיא תכרעמב      
רמילופב תוחבושמ תוירמוטסלא תוינמוטיב      
    ,SBSיבועב תינמוטיב העירי הנושאר הבכש  
תינמוטיב העירי הינש הבכש , מ"מ4      
דגנSBS  רמילופב תחבושמ תירמוטסלא      

                  7.00 .הנגה תעיריו ינמוטיב רמיירפ תוברל םישרוש ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 10.50 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
תותיזחב LPH/םוינימולא יופיצל תחתמ םוטיא     05.02.0010
יתשב 701 ליספוטהקיס וא XF-001 ליסורוטב      
תוברל ,ר"מ/ג"ק 3 לש תיללכ תומכב תובכש      
ירבעמ םוטיא ,ןוטב תוקלור ,תיתשתה תנכה      
יפל טלפמוק לכה .שרדנכ תובכשה לכו תרנצ      
םוכיסל אל         460.00 .ןרציה טרפמ ר"מ   
      
יוקינ תוברל ,ינוציח יכנא רפת םוטיאו יופיח     05.02.0020
חפב יוסיכ ,רפתה םוטיא ,יוביג ליפורפ ,רפתה      
טלפמוק לכה ,'וכו מ"מ 1 יבועב עובצו ןבלוגמ      

                 34.00 .טרפ יפל רטמ   
      
      
      

20.50 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

22/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     006 ןולוח TIH יגולונכט ןוכמ תילעמו רשג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוברל ,גגב תוקעמ לעמ רפת םוטיאו יופיח     05.02.0030
יוסיכ ,רפתה םוטיא ,יוביג ליפורפ ,רפתה יוקינ      
לכה ,'וכו מ"מ 1 יבועב עובצו ןבלוגמ חפב      

                  3.00 .טרפ יפל טלפמוק רטמ   
      
,ימינפ יקפוא וא/ו יכנא רפת םוטיאו יופיח     05.02.0040
םוטיא ,יוביג ליפורפ ,רפתה יוקינ תוברל      
מ"מ 1 יבועב עובצו ןבלוגמ חפב יוסיכ ,רפתה      

                 40.00 .טרפ יפל טלפמוק לכה ,'וכו רטמ   
      
ליפורפ ,רפתה יוקינ תוברל ,ףוצירב רפת     05.02.0050
לכה ,'וכו זילפ ינתיוז ,רפתה םוטיא ,יוביג      

                 15.00 .טרפ יפל טלפמוק רטמ   
      
רטוקב תנבלוגמ הדלפ םייושע םשג ימ תורוניצ     05.02.0060

                 50.00 .ןוטב ידומע ךותב םיעובק שרדנכ ךרואבו 4" רטמ   
      
יפל ל"נה םשג ימ תורוניצ רובע ןוילע שאר     05.02.0070

                  7.00 'פמוק .טרפ  
      
יפל ל"נה םשג ימ תורוניצ רובע הנותחת ךרב     05.02.0080

                  5.00 'פמוק .טרפ  
      
יפל ל"נה םשג ימ תורוניצ רובע הנותחת ךרב     05.02.0140

                  5.00 'פמוק .טרפ  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 20.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

22/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     007 ןולוח TIH יגולונכט ןוכמ תילעמו רשג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  10.60 ק ר פ  ת ת       
ן מ ו א       
      
לכה ,המישרב 1-מ רפסמ סופיט ,די זחאמ     06.01.0010

                 10.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה ,המישרב 2-מ רפסמ סופיט ,די זחאמ     06.01.0020

                  9.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה ,המישרב 3-מ רפסמ סופיט ,די זחאמ     06.01.0030

                 27.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה ,המישרב 4-מ רפסמ סופיט ,הקעמ     06.01.0040
םוכיסל אל          21.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה ,המישרב 5-מ רפסמ סופיט ,הקעמ     06.01.0050
םוכיסל אל          15.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה ,המישרב 6-מ רפסמ סופיט ,הקעמ     06.01.0060
םוכיסל אל          27.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
טלפמוק לכה ,המישרב 7-מ רפסמ סופיט ,ןולח     06.01.0070

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה ,המישרב 7-מ רפסמ סופיט ,זוקינ תלעת     06.01.0080

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
תרבח לש ןוולגמ "דדנפסקא" הקעמ     06.01.0090
    DNALOV  ןווגב רשואמ ךרע הווש וא  
תויחנהו יטרפל םאתהב( לכירדאה תריחבל      

                 48.00 .)ןרציה רטמ   
      
1-מ רפסמ סופיט ,םוריח תוגרדמל הקעמ     06.01.0100

                 15.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה ,המישרב רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 10.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
008/...   YEK945 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

22/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     008 ןולוח TIH יגולונכט ןוכמ תילעמו רשג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 5.1 יבועב ץרוחמו ןבלוגמ חפמ הלעת     08.01.0001

                 10.00 הסכמ םע מ"מ 56x001 תודימב תוחפל רטמ   
      
דדמנ אל( מ"מ 02 רטוקב ףכירמ רוניצ     08.01.0002

                250.00 )תודוקנב רטמ   
      

                 40.00 מ"מ 24 רטוקב ךא ל"נכ רטמ  08.01.0003
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיליבומ 10.80 כ"הס          

      
ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      

                 10.00 ר"ממ 53 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  08.02.0001
      
5.1X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.02.0002

                300.00 ר"ממ רטמ   
      
01X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ     08.02.0003

                 50.00 ר"ממ רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םילבכו םיכילומ 20.80 כ"הס          

      
ה י נ ב  ת ו ק י צ י  ,ת ו ר י פ ח  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 02 יבועב ןוטב תפצר וא ןוטב ריקב חודיק     08.03.0001
תנקתה תוברל ,הליבכ רבעמ רובע מ"ס 03 דע      

                  2.00 .שפכמ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הינב תוקיצי ,תוריפח 30.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
טוויח ללוכ םייק למשח חולב םידויצ תפסוה      
.טרופמה יפל      
      
לש קותינ רשוכ לעב יזאפ-דח A23X1 ז"אמ     08.05.0001

                 12.00 AK01 דע 'חי   
      
לש קותינ רשוכ לעב יזאפ-תלת A23X3 ז"אמ     08.05.0002

                  3.00 AK01 דע 'חי   
      

                  2.00 A02X3 V032 ןעגמ 'חי  08.05.0003
      

                  2.00 תועש  42-ל הברזר םע תבש ןועש 'חי  08.05.0004
50.80 קרפ תתב הרבעהל        

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

009/...   YEK945 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

22/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     009 ןולוח TIH יגולונכט ןוכמ תילעמו רשג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                  2.00 ר"מ 22 רטוקב 2-1-0 דוקיפ ררוב 'חי  08.05.0005
      

                  2.00 תינוציח הנקתהל ירטקלא וטופ את 'חי  08.05.0006
      
עוציב ךרוצל למשחה תוחולב טוויח תודובע     08.05.0007

                  2.00 'פמוק ןקתמה תנזהל םייוניש  
)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 50.80 כ"הס          

      
ת י ל מ ש ח  ה י צ ל ט ס נ י א  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
לע הרואת ףוגל האיצי לכ .'א רואמ תדוקנ     08.06.0001
שרדיש הבוג לכבו תשר תלעת וא הרקת ,ריקה      
סופיטמ מ"מ 02 רטוקב יטסלפ רוניצ ללוכ      
חולמ לחה הדוקנה .ךרוצה יפל "ןפ" וא "דפ"      
תמיתס ,תוביצח רבעמ תובית ללוכ ,למשחה      
םידדובמ ר"ממ 5.1 תשוחנ יכילומ ,םיצירח      
    .C.V.P לבכ וא YX2N וא ןורירמ רוניצב  
תמלשהל שורדה רזעה רמוח לכו,הלעת      
הקלדה ינצחל ,ףוליח ,לופכ ,דיחי ז"מ( הדוקנה      

                 31.00 .)ט"הת וא ט"הע 'קנ   
      
ת"גל ךא ,'א רואמ תדוקנ ומכ .'ב רואמ תדוקנ     08.06.0002
תקיציב תרגסמה תא ןיכהל שי רשא עוקש      

                 14.00 .ןוטבה 'קנ   
      
ת"גל ךא ,'א רואמ תדוקנ ומכ .'ג רואמ תדוקנ     08.06.0003

                 12.00 הקלדה ןצחל וא םרז קספמב ךרוצ אלל םורח 'קנ   
      
למשח עקש תדוקנל האיצי .'א ק"ח תדוקנ     08.06.0004
    A52X3 לכבו תשר תלעת וא הרקת ,ריקה לע  
מ"מ 04 רטוקב יטסלפ רוניצ ללוכ שרדיש הבוג      
לחה הדוקנה .ךרוצה יפל "ןפ" וא "דפ" סופיטמ      
,תוביצח רבעמ תובית ללוכ ,למשחה חולמ      
וא ןורירמ רוניצב YX2N לבכו םיצירח תמיתס      
תמלשהל שרדינה רזעה רמוח לכו ,הלעת      

                  1.00 .הדוקנה 'קנ   
      

                  1.00 .ךמסומ יאלמשח לש י'גרב הדובע תעש ע"ש  08.06.0005
      

                  1.00 .רזוע ךא ל"נכ ע"ש  08.06.0006
)זוכיר ףדל הרבעהל( תילמשח היצלטסניא 60.80 כ"הס          

      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 

010/...   YEK945 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

22/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     010 ןולוח TIH יגולונכט ןוכמ תילעמו רשג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
יפוג  .רזעה ירמוח לכ תא לולכי הרואת ףוג      
ןלבקה י"ע םינקתומהו םיקפוסמה הרואתה      
ןייוצמה םגדהמ ויהי הז הזוח/זרכמ תרגסמב      
ןלבקה לש תרחא העצה  .תויומכה בתכב      
ןייוצתו תודימבו םינותנב ךרע תווש היהת      
.ןרציה םשו ןרציה לש יגולטק רפסמ ןויצב      
לכ לוספל יאשר היהי ןימזמה וא/ו ןנכתמה      
ריחמ.הקמנה אלל ול הארת אלש העצה      
הז תיזיפ םירבוחמה הרואת יפוג ןיב טוויחה      
םוריחה תרואת יפוג.הדיחיה יריחמב ללכי הזל      
ינכדע ילארשי ןקת ילעב ויהי םוריחה יריממו      
.םוריח תרואתל      
      
ןגומ TAM ENILDNUORG םגד הרואת ףוג     08.07.0001
תודימ K0004 W81 דל תורונ םע םימ      

                  7.00 .ע"ש וא GUL תרצות mm921X511X629 'חי   
      
םימ ןגומ CISSALCGUL  םגד הרואת ףוג     08.07.0002
לדומ K0003 W04 דל תורונ םע      
    513.50L5.141060 תודימ mm006X006  

                 18.00 .ע"ש וא GUL תרצות 'חי   
      
םע םימ ןגומ ARGETNI םגד הרואת ףוג     08.07.0003
לדומ K0003 W31 דל תורונ      
mm051X552X552 תודימ 213.4015.1541      

                 14.00 ע"ש וא GUL תרצות 'חי   
      
ינוציח 8381 טולימ דל םגד םורח תרואת ףוג     08.07.0004

                 11.00 .ע"ש וא שעג תרצות הרצ המולא 'חי   
      
ץח שעג "האיצי" טלש םע םורח תרואת ףוג     08.07.0005

                  1.00 .ע"ש וא טוו 81X2 'חי   
      
םגד W21 הרונ םע 56PI ץוח תרואת ףוג     08.07.0006
'מ 3 דע הבוגב ריק לע הנקתהל דל וטנאק      

                  6.00 ע"ש וא שעג תרצות 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוג 70.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

011/...   YEK945 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

22/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     011 ןולוח TIH יגולונכט ןוכמ תילעמו רשג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  80.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןוולוגמ הדלפ ספ י"ע ץוחה תואיצי לש הנקתה     08.08.0001
רושיגה תעבטל רבוחמה מ"מ 03X5 ךתחב      
תכרעמ שומישל הנבמה תייצקורטסנוקב      
תוינוציחה תואיציה לכש ךכ דוסיה תקראה      

                  2.00 'פמוק .)בולכ תריצי( ןמצע ןיבל םניב ורבוחי  
      
הסמה יפלכ דוסיה תקראה יכרע תוקידב עוציב     08.08.0002
,דוסיה תקראה תכרעמ תופיצרו המדאה לש      
תאוושה יספ לכ יפלכ תודגנתה דמ תועצמאב      
דועיתו הנבמה ךותב םיינשמה םילאיצנטופה      

                  2.00 'פמוק .הקידבה  
      
04X5 ךתחב ןוולוגמ הדלפ ספ לש הנקתה     08.08.0003

                  2.00 'פמוק .רושיגה תעבטל רבוחמה מ"מ  
      
םיכילומ םע תורקת תויצקורטסנוק תקראה     08.08.0004

                  2.00 'פמוק .)תורקתה ןיב םירשג( ר"ממ 01 ךתחב  
      
,ךרוצה יפל םיפסונ םייתכתמ םיתוריש תקראה     08.08.0005

                  2.00 'פמוק .ר"ממ 01 ךתחב םיכילומ םע  
      
ןקתומה ר"ממ 61 ךתחב ףושח תשוחנ ךילומ     08.08.0006
דבלב תחא הלעתב( םילבכה תולעת ךרואל      
תולעתה תקראהל שמשיו )יאוות לכב      

                  1.00 'פמוק .םירחא םייתכתמ םיטנמלאו  
      
ךתחב תשוחנ יושע ,םילאיצנטופ תאוושהל ספ     08.08.0007
    4X04 םירוח 51 םע מ"ס 05 דע ךרואו מ"מ  
,ןולקוא ידדובמ ,םישרדנה םירטקב תוחפל      

                  1.00 'פמוק תויקסידו םיגרב ,םימוא  
      
הנבמ לש הדלפ תייצקורטסנוקל הנגה תקראה     08.08.0008
ןמטומ UC05 ךילומ תועצמאב גוס לכמ      
ספ וא האוושהה ספב ורוביח ,ר"ממ 05 רוניצב      
טנמלאל ינשה דצהו דחא דצב תוקראה זוכיר      
תוברל םימואו םיגרב תועצמאב קראומה      
יפ לע הז ףיעסל םולשתה .הרהזא טוליש      
ספל רישי ןפואב רבוחמו קראומ טנמלא      

                  2.00 .האוושהה 'קנ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונגהו תוקראה 80.80 כ"הס          

      
      
      
      
      

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
 
 

012/...   YEK945 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

22/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     012 ןולוח TIH יגולונכט ןוכמ תילעמו רשג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

EDAM ת ו י נ כ ו ת ו  ת ו ק י ד ב  90.80 ק ר פ  ת ת       
    AS  
      
למשחה תכרעמ לכ לש תימצע הקידב עוציב     08.09.0001
תמר לש הקידב ללוכ ח"ח תקידב ינפל הנבמב      
הקראה תויופיצר ,םירוביחה תויבטוק ,דודיבה      

                  1.00 'פמוק .הלקת תאלול תמרו  
      
קדוב סדנהמ י"ע ילמשחה ןקתמה תקידב     08.09.0002

                  1.00 'פמוק .תונגה לויכ תוברל  
      

                  1.00 'פמוק EDAM SA תוינכות עוציב 08.09.0003
)זוכיר ףדל הרבעהל( EDAM SA תוינכותו תוקידב 90.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח ינקתמ 80 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
013/...   YEK945 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

22/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     013 ןולוח TIH יגולונכט ןוכמ תילעמו רשג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
הנותחת הצברה תבכש תוברל ץוח חיט     09.01.0010
אלל חיט תובכש יתשו תוביטר תרידח תעינמל      

                 50.00 )תוגרדמ תיתחתב( .דיס ר"מ   
      
הנותחת הצברה תבכש תוברל ץוח חיט     09.01.0020
אלל חיט תובכש יתשו תוביטר תרידח תעינמל      

                 15.00 )םילגועמ לספס/תינדא לע(.דיס ר"מ   
      
תוקעמ לש ימינפ קלחב תובכש יתשב ץוח חיט     09.01.0030

                 20.00 .גגב ר"מ   
      
הנידעהרוטסקטב ינועבצ ילירקא טכילש תבכש     09.01.0040
    )MT01( םינווגב ,ע"ש וא רובמט תרצותמ  
ץוח חיט ג"ע ,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      
,דוסי תבכש ,רמיירפ ,תיתשתה תנכה תוברל      
תואמגודו םינווג בוליש ,שרדנכ תובכשה לכ      

                 50.00 .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק לכה .'וכו ר"מ   
      
הנידעהרוטסקטב ינועבצ ילירקא טכילש תבכש     09.01.0050
    )MT01( םינווגב ,ע"ש וא רובמט תרצותמ  
ץוח חיט ג"ע ,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      
,דוסי תבכש ,רמיירפ ,תיתשתה תנכה תוברל      
תואמגודו םינווג בוליש ,שרדנכ תובכשה לכ      
לע(.ןרציה טרפמ יפל טלפמוק לכה .'וכו      

                 15.00 )םילגועמ לספס/תינדא ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 10.90 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 90 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
014/...   YEK945 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

22/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     014 ןולוח TIH יגולונכט ןוכמ תילעמו רשג

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       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
הז קרפב םינושה םיפיעסב הדיחיה יריחמ      
יליפורפ ,םיפסה ,םירמוחה לכ תא םג םיללוכ      
רבעמב,םוינימולא/זילפ/הטסורינמ הדרפהה      
,םייופיח/םיפוציר הצקבו םייופיח/םיפוציר ןיב      
םייכנאו םייקפוא ,םהינימל רמגה יליפורפ      
וא ע"ש וא "םייופיצ לייא" י"ע םיקוושמה      
,לכירדאה תריחב יפל תרחא הרבח תרצות      
תוינכותב ראותמכו לכירדאה תשירד יפל לכה      
.תוינכותב םיטרפבו      
      
בחור תודימב ,ץע יומד ,ןוטב יחיראב ףוציר     10.01.0010
ןוטב תרדיסמ,םינתשמ םיכרואב,מ"ס 8 לש      
וא תוישעת "ןמפלוו" תרבח תרצות  ילכירדא      
,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו םינווגב ,ע"ש      
תריגס ,םיקשימ ,שרדינכ םיעצמה לכ תוברל      
תועוצר ,םירצו םינטק םיחטש יופיח ,םיקשימ      

                 45.00 .ןרציה יטרפמו יטרפ יפל טלפמוק לכה .'וכו ר"מ   
      
םיטנמלאב ,חלשו םור ןוטב תוגרדמ יופיח     10.01.0020
ילכירדא ןוטב תרדיסמ,ץע יומד ןוטבמ םיימורט      
םינווגב ,ע"ש וא תוישעת "ןמפלוו" תרבח לש       
תוברל ,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      
תריגס ,םיקשימ , הטילמ ירמוח ,הקבדה      
מ"ס 5 בחורב הקלחה דגנ ספ תותיס,םיקשימ      
לכה .'וכו הגרדמל דגונמ ןווגב הגרדמה חלשב      

                 85.00 .ןרציה יטרפמו יטרפ יפל טלפמוק רטמ   
      
תילעמה ןיב םייקה תמגודכ ףוציר תמלשה     10.01.0030
תודימב ,םייקה הנבמל תוסינכל השדחה      
תוברל ,מ"ס 051/012 לש תויללכ      
םיקורפ,םילנפ ,םייקל המאתהו תורבחתה      
,+35.2 תומוק( טלפמוק לכה .'וכו םייקב      

                  3.00 'פמוק (+13.05 ,+7.85  
      
תילעמה ןיב םייקה תמגודכ ףוציר תמלשה     10.01.0040
תודימב ,םייקה הנבמל תוסינכל השדחה      
תורבחתה תוברל ,מ"ס 05/051 לש תויללכ      
.'וכו םייקב  םיקורפ,םילנפ ,םייקל המאתהו      

                  2.00 'פמוק )+08.5  ,+04.01 תומוק( טלפמוק לכה  
      
      
      
      

10.01 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
015/...   YEK945 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

22/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     015 ןולוח TIH יגולונכט ןוכמ תילעמו רשג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,תושיגנ ןקת יפל ,ישושימ הארתה חטשמ     10.01.0050
ןיב קחרמה ,הטסורינ תורמסממ      
חטשימה תודימ .ןקת יפ לע תורמסמה      

                  2.00 60/130 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

016/...   YEK945 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

22/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     016 ןולוח TIH יגולונכט ןוכמ תילעמו רשג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
שולש ץוח חיט לע ע"ש וא לירקרפוס עבצ     11.01.0010
תוברל ,דיחא ןווג תלבקל דעו תוחפל תובכש      
,תיתשתה תנכה ,תואמגודו םינווג בוליש      
טרפימ יפל שרדינכ תובכשה לכו דוסי תבכש      

                 20.00 )גגב תוקעמ לש ימינפ קלחב(  .ןרציה ר"מ   
      
םייק םינפ חיט ג"ע ד.מ לירקרפוס עבצ שודיח     11.01.0020
,דיחא ןווג תלבקל דעו תוחפל תובכש שולש      
,םוגפ חיט תדרוה ,םייק עבצ דורג תוברל      
םיטנמלאו םיגרב ,םירמסמ תדרוה ,חיט ינוקית      
,םיימוקמ םינוקית ,הקלחהו ףושפיש ,םינוש      
,תיתשתה תנכה ,תואמגודו םינווג בוליש      
טרפימ יפל שרדינכ תובכשה לכו דוסי תבכש      

                200.00 .'וכו ןרציה ר"מ   
      
תרקת ג"ע-רוחש ןווג-ע"ש וא לירקרפוס עבצ     11.01.0030
תובכש שולש ,תיטסוקאה הרקתה לעמ ןוטב      
תנכה תוברל,דיחא ןווג תלבקל דע תוחפל      
שרדינכ תובכשה לכו דוסי תבכש ,תיתשתה      

                 90.00 .ןרציה טרפימ יפל ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 10.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
017/...   YEK945 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

22/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     017 ןולוח TIH יגולונכט ןוכמ תילעמו רשג

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       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-א 'סמ סופיט תלד     12.01.0010

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-א 'סמ סופיט ןולח     12.01.0020

                  6.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 10.21 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 21 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
018/...   YEK945 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

22/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     018 ןולוח TIH יגולונכט ןוכמ תילעמו רשג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       
      
ת ו י ל ע מ  10.71 ק ר פ  ת ת       
      
,ש/מ 0.1,תונחת 6,םיעסונ 8 - ל LRM תילעמ     17.01.0010

                  1.00 'פמוק .טרפמה יפל לכה- אלמ ףסאמ דוקיפ  
      

                  1.00 תוירחא תנש רחאל תורש ריחמ הנש  17.01.0020
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוילעמ 10.71 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תוילעמ 71 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
019/...   YEK945 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

22/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     019 ןולוח TIH יגולונכט ןוכמ תילעמו רשג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ך ו כ י ס ו  ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  91 ק ר פ       
      
ך ו כ י ס ו  ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
063EF  גוסמ הדלפ תייצקורטסנוק     19.01.0010
.רשגה תורוקו ידומע רובעב םינוש םיליפורפמ      
לכה ,הבכרהו רוציי ,הקפסא ללוכ ריחמה      
יגרב ,רוביח יחפ ,םיגרב תוברל , טרופמה      
עבצו ןווליג ,םיכותיר ,הגרבה תוטומ ,ןוגיע      

                  5.00 תוינכותל םאתהב ןוט   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ךוכיסו שרח תורגסמ 10.91 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  20.91 ק ר פ  ת ת       
      
םוינימולא חפ תוטסקב הנבמה תותיזחב יופיח     19.02.0010
םיעובצ ,תונוש תודימב ,דנובוקולא םגד      
םינווגב ,F.D.V.P רמג ,רונתב      
תוברל ,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      
,םירוביחה לכו האישנ תיצקורטסנוק      
יפשח ,םיגנושלפ, םיחתפ דוביע ,םיקוזיחה      
2 םוינימולא חפמ  םיגניפוק ,םיחתפ      
לכה .'וכו SGNIWARD POHS תוינכות,מ"מ      
יטרפ יפלו תוינכותב םיטרפ יפל טלפמוק      
םיחטשב ןה ר"מב וטנ הדידמה .ןרציה יטרפמו      
,םיגניפוק ,םיחתפ יפשח ,םייכנא ,םייקפוא      
בוליש ,םירצו םינטק םיחטש ,תורוק ,םידומע      

                460.00 .ןיעל הארנה חטשה יפלו 'וכו תואמגודו םינווג ר"מ   
      
לש LPH תוחולב הנבמה תותיזחב יופיח     19.02.0020
םינווגב ,תונוש תודימב ,סקמרדנופ תרבח      
תוברל ,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      
,םירוביחה לכו האישנ תיצקורטסנוק      
יפשח ,םיגנושלפ, םיחתפ דוביע ,םיקוזיחה      
2 םוינימולא חפמ  םיגניפוק ,םיחתפ      
לכה .'וכו SGNIWARD POHS תוינכות,מ"מ      
יטרפ יפלו תוינכותב םיטרפ יפל טלפמוק      
םיחטשב ןה ר"מב וטנ הדידמה .ןרציה יטרפמו      
,םיגניפוק ,םיחתפ יפשח ,םייכנא ,םייקפוא      
בוליש ,םירצו םינטק םיחטש ,תורוק ,םידומע      
םוכיסל אל         460.00 .ןיעל הארנה חטשה יפלו 'וכו תואמגודו םינווג ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 20.91 כ"הס          
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
020/...   YEK945 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

22/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     020 ןולוח TIH יגולונכט ןוכמ תילעמו רשג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ב       
      
תרבח לש  13U םגד תולמל תיטסוקא הרקת     22.01.0010
םוינימולא תכתמ יחיראמ .ע"ש וא אוצי הדוהי      
הבוג ,מ"מ 02 הלמל בחור ,קירפ רתסנ ןגלואמ      
%37 ,מ"מ 55 תולמלה ןיב חוורמהו מ"מ 06      
הקבאב העובצ היהת תכתמה .חותפ חטש      
תריחבל ןווגב תיטטסורטקלא הטישבו      
םאתהב הרואת יפוג ובלושי הרקתב .לכירדאה      
תוברל , תורקתה ןרציו למשחה ץעוי תייחנהל      
יליפורפ ,םויס יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
    Z+L, Z, T, L, לכו םיחתפ דוביע ,דודיב ינורזמ  
רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה      
יטרפימו יטרפ יפל טלפמוק לכה .םהינימל      

                 88.00 .דחוימ טרפימ םג האר.ןרציה ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
021/...   YEK945 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

22/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     021 ןולוח TIH יגולונכט ןוכמ תילעמו רשג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  ה ס י ר ה  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  82 ק ר פ       
      
ה ס י ר ה ו  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  10.82 ק ר פ  ת ת       
      
ךפש םוקמל קוליס םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תוברל ונובשח לעו ןלבקה ידי לע רשואמ      
תורגאה לכ םולשת      
      
תונגהה לכ עוציב םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תוברל הסירהל אלש םיטנמלא לע תושרדינה      
העיגפ .הדובעה רמגב תונגהה קוליסו קורפ      
לעו ןלבקה ידי לע ןקותת םימייק םיטנמלאב      
.ונובשח      
      
שומישל םייואר חקפמה תעדל רשא םיטנמלא      
לע תיברימ תוריהזב וקרופי רומישל וא רזוח      
םוקמב ונסחואיו םתומלשב העיגפ עונמל תנמ      
.חקפמה הרויש      
      
ושרדייש םינוקיתה לכ תא םג ללוכ ריחמה      
ינוקית תוברל הסירההו קורפה תודובע בקע      
,םייופיחו םיפוציר ,חיט ,םוטיא,הינב ,ןוטב      
תונוש תוכרעמ ,םישעותמ םיטנמלא ,ןבא ,עבצ      
יפ לעו שרדינכ רחא טנמלא לכ ןוקית ןכו      
.חקפמה תוארוה      
      
םייקל שדחה הנבמה ןיב ריק עטק תסירה     28.01.0010
לכ תוברל ,מ"ס  081 בחורב ,+82.4 סלפמב      

                  2.00 'פמוק .שרדינכ םינוקיתה  
      
תילעמה ריפל םייק הנבמ ןיב חתפ תצירפ     28.01.0020
,תותלד ,תוהבגה ,תוריק ,תורוק תסירה תוברל      
,שרדינכ הריבשהו רוסינה תודובע לכ ,תונולח      
.טלפמוק לכה .'וכו שרדינכ םינוקיתה לכ      
תודימ  )+50.31 ,+58.7 ,+35.2  םיסלפמ(      

                  3.00 'פמוק .מ"ס 062/402 חתפה  
      
תילעמה ריפל םייק הנבמ ןיב חתפ תצירפ     28.01.0030
,תותלד ,תוהבגה ,תוריק ,תורוק תסירה תוברל      
,שרדינכ הריבשהו רוסינה תודובע לכ ,תונולח      
.טלפמוק לכה .'וכו שרדינכ םינוקיתה לכ      
חתפה תודימ  )+04.01 ,+02.5  םיסלפמ(      

                  2.00 'פמוק .מ"ס 052/031  
      
      
      
      

10.82 קרפ תתב הרבעהל        
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

22/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     022 ןולוח TIH יגולונכט ןוכמ תילעמו רשג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תילעמה ריפל םייק הנבמ ןיב חתפ תצירפ     28.01.0040
,תותלד ,תוהבגה ,תוריק ,תורוק תסירה תוברל      
,שרדינכ הריבשהו רוסינה תודובע לכ ,תונולח      
.טלפמוק לכה .'וכו שרדינכ םינוקיתה לכ      
722/631 חתפה תודימ  )+82.4  סלפמב(      

                  1.00 'פמוק .מ"ס  
)זוכיר ףדל הרבעהל( הסירהו קורפ תודובע 10.82 כ"הס          

      
1.6 ק ר פ  ת ת  20.82 ק ר פ  ת ת       
      
םייקה תילעמה ריפ לש יוניפו קוריפ ,הסירה     28.02.0010
םיאצמנה םיטנמלאה לכו תוגרדמה תוברל      
םוקמל םייוניפו םסוסיב ללוכ טקיורפה םחתמב      
היהיש סדנהמ ןלבקה דימעי ףסונב .השרומ      

                  1.00 'פמוק .טלפמוק ריחמה .הסירהל יארחאכ םותח  
)זוכיר ףדל הרבעהל( 1.6 קרפ תת 20.82 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו הסירה קורפ תודובע 82 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 
 

22/08/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     023 ןולוח TIH יגולונכט ןוכמ תילעמו רשג

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  92 ק ר פ       
      
י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  10.92 ק ר פ  ת ת       
      
לכמ,םיגוסה לכמ טושפ לעופ תודובע     29.01.0010

                100.00 .םימוחתה לכמו תועוצקמה ע"ש   
      
לכמ,םיגוסה לכמ יעוצקמ לעופ תודובע     29.01.0020

                 75.00 .םימוחתה לכמו תועוצקמה ע"ש   
      
ע"ש וא "559 רליפרטק" ילגלג וא/ו ילחז לפוש     29.01.0030

                  8.00 .ליעפמ ללוכ ע"ש   
      

                  8.00 .ליעפמ ללוכ B.C.J ןורפחמ ע"ש  29.01.0040
      

                  8.00 .גהנ ללוכ ןוט 11 סמעמ תלעב הניכר תיאשמ ע"ש  29.01.0050
      

                 10.00 .הלועמ ךתר ללוכ תכתר ע"ש  29.01.0060
      

                 10.00 .ליעפמ ללוכ שיטפ םע רוסרפמוק ע"ש  29.01.0070
      

                 10.00 .ליעפמ ללוכ הביצחל ילמשח שיטפ ע"ש  29.01.0080
)זוכיר ףדל הרבעהל( י'גרב תודובע 10.92 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו י'גרב תודובע 92 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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