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07/02/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     001 8102 תויתשת גורדשו חותיפ תודובעל ןוריחמ

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ     
    
ם י נ ק ת מ ו  ם י נ ב מ ב  ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת     
    
אל םינוטבה יריחמ . תרחא םשרנ םא אלא 03-ב גוסמ םינוטבה לכ : תורעה    
דרפנב דדמנה ןויז םיללוכ    
    

   43.00 ר"מ מ"ס 5 יבועב דוסי תורוק / םירבוע / םידדוב תודוסיל תחתמ הזר ןוטב 02.01.0010
    
הבוגב והשלכ בחורב דוסי תורוקל תחתמ ןליתאילופב םיפוטע תרווכ ןוטרק יזגרא   02.01.0020

   27.00 רטמ מ"ס 51  
    

   28.00 רטמ מ"ס 91 הבוגב מ"ס 02 בחורב דוסי תורוקל תחתמ ףצקומ ןריטסילופ יזגרא 02.01.0030
    

   57.00 ר"מ מ"ס 91 הבוגב םיפצרמל תחתמ ףצקומ ןריטסילופ יזגרא 02.01.0040
    

   24.00 רטמ מ"ס 51 הבוגב מ"ס 02 בחורב דוסי תורוקל תחתמ ףצקומ ןריטסילופ יזגרא 02.01.0050
    

   17.00 רטמ מ"ס 2 יבועב  מ"ס 02 בחורב דוסי תורוקל תחתמ P-03 ףצקומ ןריטסילופ תוחול 02.01.0060
    

    4.00 ר"מ מ"מ 2.0 יבועב ןוטב יפצרמל תחתמ ןליתאילופ תועירי 02.01.0070
    

    6.00 ר"מ מ"מ 3.0 יבועב ןוטב יפצרמל תחתמ ןליתאילופ תועירי 02.01.0080
    

  903.00 ק"מ ןהשלכ תודימב )תוישוא( םידדוב תודוסי 02.01.0090
    

  963.00 ק"מ ןהשלכ תודימב םירבוע תודוסי 02.01.0100
    

  602.00 ק"מ תוישואו תוחוש ,םירבוע תודוסי תולעת יולימל שבד ןוטב 02.01.0110
    

1,143.00 ק"מ ןהשלכ תודימב תובחרהו תואסנולכ ישאר 02.01.0120
    

1,445.00 ק"מ ןהשלכ תודימב דוסי ידומע 02.01.0130
    

   61.00 ר"מ .ןוטרק יזגרא עצמל לעמ םיחנומ מ"מ 4 יבועב טקיד תוחול 02.01.0140
    
הבוגב והשלכ בחורב דוסי תורוקל תחתמ ןליתאילופב םיפוטע תרווכ ןוטרק יזגרא   02.01.0150

   37.00 רטמ מ"ס 02  
    

1,024.00 ק"מ עקרקה לע וא עצמ יבג לע ,הפצרה םע תוקוצי והשלכ בחורב דוסי תורוק 02.01.0160
    

1,203.00 ק"מ והשלכ בחורב תויולת דוסי תורוק 02.01.0170
    

   98.00 ר"מ עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי  ,מ"ס 01 יבועב ןוטב יפצרמ 02.01.0180
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  120.00 ר"מ עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי מ"ס 51 יבועב ןוטב יפצרמ 02.01.0190
    

  165.00 ר"מ עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי מ"ס 02 יבועב ןוטב יפצרמ 02.01.0200
    

  197.00 ר"מ עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי מ"ס 52 יבועב ןוטב יפצרמ 02.01.0210
    

  224.00 ר"מ עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי מ"ס 03 יבועב ןוטב יפצרמ 02.01.0220
    

  142.00 ר"מ מ"ס 51 יבועב תויולת ןוטב תופצר 02.01.0230
    

  187.00 ר"מ מ"ס 02 יבועב תויולת ןוטב תופצר 02.01.0240
    

  230.00 ר"מ מ"ס 52 יבועב תויולת ןוטב תופצר 02.01.0250
    

  135.00 ר"מ מ"ס 01 יבועב ןוטב תרקת 02.01.0260
    

  174.00 ר"מ מ"ס 51 יבועב ןוטב תרקת 02.01.0270
    

  208.00 ר"מ מ"ס 02 יבועב ןוטב תרקת 02.01.0280
    

  142.00 ר"מ עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי מ"ס 51 יבועב םיעפושמ ןוטב יפצרמ 02.01.0290
    

  187.00 ר"מ עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי מ"ס 02 יבועב םיעפושמ ןוטב יפצרמ 02.01.0300
    

  276.00 ר"מ עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי מ"ס 03 יבועב םיעפושמ ןוטב יפצרמ 02.01.0310
    

  368.00 ר"מ עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי מ"ס 04 יבועב םיעפושמ ןוטב יפצרמ 02.01.0320
    
גנוטיא יקולב יולימ םע מ"ס 03-02 ללוכ יבועב ןוטב תועלצ תורקתו תויולת תופצר   02.01.0330

  263.00 ר"מ המאתהב מ"ס 11-51 ןוטבה לש עצוממ יבוע .המאתהב מ"ס 51-52 יבועב  
    

2,188.00 ק"מ הפצרו תונפד יתש תקיצי ללוכ ריחמה .תרנצ רבעמל תונוש תודימב ןוטב תולעת 02.01.0340
    

   34.00 ר"מ ר"מ/ג"ק 3 לש תומכב "רודורוק" תרדחה רובע ןוטב יפצרמל ריחמ תפסות 02.01.0350
    

   20.00 ר"מ ר"מ/ג"ק 4 לש תומכב "ןורטנילפ" תרדחה רובע ןוטב יפצרמל ריחמ תפסות 02.01.0360
    

    6.00 ר"מ רוחש / םודא טנמגיפ רובע ןוטב יפצרמל ריחמ תפסות 02.01.0370
    

1,428.00 ק"מ מ"ס 01 יבועב ןוטב תוריק 02.01.0380
    

1,335.00 ק"מ מ"ס 51 יבועב ןוטב תוריק 02.01.0390
    

1,236.00 ק"מ מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק 02.01.0400
    

1,106.00 ק"מ מ"ס 52 יבועב ןוטב תוריק 02.01.0410
    

1,012.00 ק"מ מ"ס 03 יבועב ןוטב תוריק 02.01.0420
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  973.00 ק"מ מ"ס 53 יבועב ןוטב תוריק 02.01.0430
    

  926.00 ק"מ הלעמו מ"ס 04 יבועב ןוטב תוריק 02.01.0440
    

1,593.00 ק"מ מ"ס 02 יבועב םילגועמ תוריק 02.01.0450
    

1,417.00 ק"מ הלעמו מ"ס 03 יבועב םילגועמ תוריק 02.01.0460
    

1,363.00 ק"מ ןהשלכ תודימב םילדב םידומע 02.01.0470
    

1,220.00 ק"מ מ"ס 02 יבועב היינב תוריקב םיקוצי ןוטב ידומע 02.01.0480
    

1,860.00 ק"מ והשלכ רטוקב םילוגע םידומע 02.01.0490
    

1,220.00 ק"מ הרקתה םע תוקוצי ןהשלכ תודימב תויולת תונותחת תורוק 02.01.0500
    

1,270.00 ק"מ ןש דוביע תוברל ,והשלכ בחורב ינבלמ ךתחב תוקעמו תונוילע תורוק 02.01.0510
    
,והשלכ בחורב תוציחמו תוריק לע תוקוצי ,תויקפוא וא/ו תויכנא 02-ב ןוטב תורוגח   02.01.0520

1,615.00 ק"מ םיחתפה לעמ תוברל  
    
ןיב תועוצרב ללוכ ,תורוקו תוימורט תוטלפ יבג לע מ"ס 5 יבועב גניפוט ןוטב   02.01.0530

  767.00 ק"מ םיטנמלאה  
    

  761.00 ק"מ גגה יעופיש 'כת יפל ,הנתשמ יבועב תוגג יבג לע ,קלחומ 02-ב םיעופיש ןוטב 02.01.0540
    

  410.00 ק"מ 04/0021 גוסמ ,)"לק ןוטב"( ףצקומ ןוטבמ תוגגל םיעופיש תריצי 02.01.0550
    

   33.00 ר"מ םיעופשל לעמ הקוצי מ"ס 4 דע יבועב 02-ב ןוטב "הדמ" 02.01.0560
    

   58.00 ר"מ קלחומ ןוטב רמגב מ"ס 5 דע יבועב תסלפתמ 02-ב ןוטב "הדמ" 02.01.0570
    

   22.00 ר"מ רטפוקילהב םתקלחה רובע ןוטב יחטשמל ריחמ תפסות 02.01.0580
    
"ןוטב וידוטס" תטישב םעוציב רובע מ"ס 51 יבועב ןוטב יחטשמל ריחמ תפסות   02.01.0585

  184.00 ר"מ והשלכ ןווגב ע"ש וא "זירפ" םגד  
    
"ןוטב וידוטס" תטישב םעוציב רובע מ"ס 02 יבועב ןוטב יחטשמל ריחמ תפסות   02.01.0587

  248.00 ר"מ והשלכ ןווגב ע"ש וא "זירפ" םגד  
    
תוברל ןנכתמה טרפ יפל םיביטקורסנוק םירפת רובע ןוטב יחטשמל ריחמ תפסות   02.01.0590

   56.00 רטמ שרדנה לכו םוטיא , ץוריח , דתיימ לזרב  
    
, ץוריח , תוברל ןנכתמה טרפ יפל המד ירפת רובע ןוטב יחטשמל ריחמ תפסות   02.01.0600

   31.00 רטמ שרדנה לכו םוטיא  
    
מ"מ 91 ךרואב TEN-ONOCE גוסמ ןליפורפילופ יביס רובע ןוטבל ריחמ תפסות   02.01.0610
י"ע רשואמ ע"ש וא ב"הראמ "הטרופ" 'בח תרצות ק"מ / ג"ק 9.0 לש סחיב    

  101.00 ג"ק ןימזמה  
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הדידמה :הרעה[ "TUORG TEJ" הובג וא/ו ךומנ ץחלב הקרזהב יטנמצ סייד   02.01.0620
3,040.00 ק"מ ]קרזומה סיידה חפנ י"פע  

    
םהשלכ םיאוותבו תויוזב ,תורוצב ,הזתהב 04 -ב ןייוזמ ןוטב יחטשמו תוריק   02.01.0630
תקלחהב הקיחש תבכש רמגו ןליפורפילופ יביס תוברל 'דכו הקלחה ינקתמל    

3,040.00 ק"מ "רטפוקילה"  
    
,םילגועמ ,םיעפושמ םירושימב וא/ו הזתהב 04-ב ןייוזמ ןוטב יושע הקלחה ןקתמ   02.01.0640
ליכי ןוטבה .'דכו הבישי תוריק ,םיפקיה תוריק ,הדרפה תוריק ,תוהבגהו תוגרדמב    
הקיחש תבכש רמג .םיילכירדא םיטרפו טרפמ יפל לכה .הדלפ וא ןליפורפילופ יביס    

3,030.00 ק"מ "רטפוקילה" תקלחהב  
    
,מ"מ 3 יבועב ע"ש וא מ"עב יופיצ תויגולונכט TCA  תרצות יביטרוקד ןוטב   02.01.0650
תעצובמ הדובעה .רליסו שיניפ תבכש ,םייניב תבכש ,רמיירפ - סיסב תובכשב    

  457.00 ר"מ ןרצי תויחנה יפל םיבלשב  
    

   38.00 ק"מ 03-ב םוקמב 04-ב רובע ןוטבה ריחמל תפסות 02.01.0660
    

   81.00 ק"מ 03-ב םוקמב 05-ב רובע ןוטבה ריחמל תפסות 02.01.0670
    

   61.00 ק"מ ותמיטאו ןוטבה ףופיצל "רזייסיטסלפ רפוס" ףסומ רובע ןוטבה ריחמל תפסות 02.01.0680
    
טרפמל םאתהב תימי הביבסל םירפשמ םירמוח רובע ןוטבה ריחמ תפסות   02.01.0690

  101.00 ק"מ ןנכתמה  
    

    4.00 ר"מ ןרציה תוארוה פ"ע "דרא דיווקיל" תרדחה רובע ןוטב יפצרמל ריחמ תפסות 02.01.0700
    

3,676.00 ןוט ןוטב ןויזל םינוש םירטקב םיכיתר/םיעלוצמ/םילוגע הדלפ תוטומ 02.01.0710
    

3,768.00 ןוט ןוטב ןויזל םינוש םירטקב שארמ תונכומ תוכתורמ הדלפ תותשר 02.01.0720
    

3,860.00 ןוט ןבא יופיח  ןוגיעל םינוש םירטקב שארמ תונכומ תונוולוגמ הדלפ תותשר 02.01.0730

    

ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח  ר ו ב י ח ל  ת ו נ כ ה ו  ץ ו ח  ת ר ו א ת  80 ק ר פ     
    
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  10.80 ק ר פ  ת ת     
    
םוחב תצווכתמ תלצפמ םיללוכ םילבכה יריחמ - .םיטרדנטס םיטרפ האר -    
תווצקב קבד םע )"הפפכ"(    
    
טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ   08.01.0005

   14.00 רטמ .ינקת ןומיס  
    
טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ   08.01.0006

   17.00 רטמ .'מ 001 דע תומכבינקת ןומיס  
    
טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ   08.01.0007

   24.00 רטמ ימ 01 דע  תומכב .ינקת ןומיס  
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טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ   08.01.0010
   19.00 רטמ .ינקת ןומיס  

    
טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ   08.01.0011

   22.00 רטמ 'מ 001 דע תומכב.ינקת ןומיס  
    
טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ   08.01.0012

   29.00 רטמ 'מ01 דע תומכב.ינקת ןומיס  
    
טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 011 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ   08.01.0015

   34.00 רטמ .ינקת ןומיס  
    
טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 011 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ   08.01.0016

   37.00 רטמ 'מ 001 דע תומכב.ינקת ןומיס  
    
טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ011 רטוק רוחש גוס יס.יו.יפ רוניצ   08.01.0017

   45.00 רטמ 'מ 01 דע תומכב.ינקת ןומיס  
    
ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק )"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ   08.01.0025

   12.00 רטמ .ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח  
    
ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק )"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ   08.01.0026

   16.00 רטמ 'מ 001 דע תומכב.ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח  
    
ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק )"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ   08.01.0027

   22.00 רטמ 'מ 01 דע תומכב.ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח  
    
ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 36 רטוק )"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ   08.01.0030

   15.00 רטמ .ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח  
    
ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 36 רטוק )"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ   08.01.0031

   19.00 רטמ 'מ 001 דע תומכב .ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח  
    
ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 36 רטוק )"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ   08.01.0032

   25.00 רטמ 'מ 01 דע תומכב .ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח  
    
ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק )"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ   08.01.0035

   17.00 רטמ .ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח  
    
ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק )"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ   08.01.0036

   22.00 רטמ 'מ 001 דע תומכב .ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח  
    
ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק )"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ   08.01.0037

   27.00 רטמ 'מ 01 דע תומכב .ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח  
    
ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 011 רטוק )"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ   08.01.0040

   28.00 רטמ .ינקית ןומיס טרסו הכישמ טוח  
    
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר
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07/02/2018
דף מס':     006

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ011 רטוק )"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ   08.01.0041
   32.00 רטמ 'מ 001 דע תומכב .ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח  

    
ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ011 רטוק )"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ   08.01.0042

   39.00 רטמ 'מ01 דע תומכב .ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח  
    
ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 061 רטוק )"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ   08.01.0045

   34.00 רטמ .ינקית ןומיס טרסו הכישמ טוח  
    
ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ061 רטוק )"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ   08.01.0046

   39.00 רטמ 'מ001 דע תומכב  .ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח  
    
ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 061רטוק )"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ   08.01.0047

   45.00 רטמ 'מ01 דע תומכב  .ינקת ןומיס טרסו הכישמ טוח  
    
טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב ,מ"מ 61 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ   08.01.0055

    6.00 רטמ .ינקית ןומיס  
    
טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב ,מ"מ 32 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ   08.01.0060

    7.00 רטמ .ינקית ןומיס  
    
טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב ,מ"מ 92 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ   08.01.0065

    8.00 רטמ .ינקית ןומיס  
    
טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב ,מ"מ 63 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ   08.01.0070

   11.00 רטמ .ינקית ןומיס  
    
טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב ,מ"מ 24 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ   08.01.0075

   13.00 רטמ .ינקית ןומיס  
    
טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב ,מ"מ 05 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ   08.01.0080

   15.00 רטמ .ינקית ןומיס  
    
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 2.3 ןפוד יבועו מ"מ 57 רטוקב חישק .יס.יו.יפ רוניצ   08.01.0090

   24.00 רטמ .ןומיס טרסו הכישמ  
    
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 2.3 ןפוד יבועו מ"מ 57 רטוקב חישק .יס.יו.יפ רוניצ   08.01.0091

   29.00 רטמ 'מ 001 דע תומכב ןומיס טרסו הכישמ  
    
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 2.3 ןפוד יבועו מ"מ 57 רטוקב חישק .יס.יו.יפ רוניצ   08.01.0092

   34.00 רטמ 'מ 01 דע תומכב .ןומיס טרסו הכישמ  
    
ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 6.3 ןפוד יבועב מ"מ 011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ   08.01.0095

   39.00 רטמ ןומיס טרסו הכישמ טוח  
    
ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 2.3 ןפוד יבועו מ"מ 011 רטוקב חישק .יס.יו.יפ רוניצ   08.01.0096

   44.00 רטמ 'מ 001 דע תומכב .ןומיס טרסו הכישמ טוח  
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דף מס':     007

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 2.3 ןפוד יבועו מ"מ 011 רטוקב חישק .יס.יו.יפ רוניצ   08.01.0097
   50.00 רטמ 'מ 01 דע תומכבןומיס טרסו הכישמ טוח  

    
ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 3.5 ןפוד יבועב מ"מ 061 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ   08.01.0100

   61.00 רטמ ןומיס טרסו הכישמ טוח  
    
ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 3.5 ןפוד יבועב מ"מ 061 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ   08.01.0101

   66.00 רטמ 'מ 001 דע תומכב .ןומיס טרסו הכישמ טוח  
    
ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 3.5 ןפוד יבועב מ"מ 061 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ   08.01.0102

   52.00 רטמ 'מ 01 דע תומכב ןומיס טרסו הכישמ טוח  
    

   20.00 רטמ .ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוקב ןלירמ רוניצ 08.01.0110
    

   30.00 רטמ .ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 36 רטוקב ןלירמ רוניצ 08.01.0115
    

   37.00 רטמ .ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 57 רטוקב ןלירמ רוניצ 08.01.0120
    

   47.00 רטמ .ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 011 רטוקב ןלירמ רוניצ 08.01.0125
    
ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 52 רטוקב )"ןורירמ"( "כ" רוניצ   08.01.0135

    8.00 רטמ ינקית  
    
הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 08 קמועב מ"ס 04 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את   08.01.0190
את דועי טוליש ללוכ 521B ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ    

1,014.00 'חי .תרוקיבה  
    
הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 08 קמועב מ"ס 04 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את   08.01.0191
את דועי טוליש ללוכ 521B ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ    

1,217.00 'חי חי 5 דע תומכב .תרוקיבה  
    
הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 08 קמועב מ"ס 04 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את   08.01.0192
את דועי טוליש ללוכ 521B ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ    

1,521.00 'חי חי 2 דע תומכב .תרוקיבה  
    
הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב מ"ס 05 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את   08.01.0195
את דועי טוליש ללוכ 521B ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ    

1,197.00 'חי .תרוקיבה  
    
הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב מ"ס 05 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את   08.01.0196
את דועי טוליש ללוכ 521B ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ    

1,437.00 'חי חי 5 דע תומכב .תרוקיבה  
    
הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב מ"ס 05 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את   08.01.0197
את דועי טוליש ללוכ 521B ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ    

1,795.00 'חי חי 2 דע תומכב .תרוקיבה  
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דף מס':     008

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב מ"ס 06 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את   08.01.0200
את דועי טוליש ללוכ 521B ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ    

1,351.00 'חי .תרוקיבה  
    
הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב מ"ס 06 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את   08.01.0201
את דועי טוליש ללוכ 521B ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ    

1,981.00 'חי חי 5 דע תומכב.תרוקיבה  
    
הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב מ"ס 06 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את   08.01.0202
את דועי טוליש ללוכ 521B ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ    

2,971.00 'חי חי 2 דע תומכב.תרוקיבה  
    
הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את   08.01.0205
את דועי טוליש ללוכ 521B ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש ללוכ    

1,718.00 'חי .תרוקיבה  
    
הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את   08.01.0206
את דועי טוליש ללוכ 521B ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש ללוכ    

2,062.00 'חי .חי 5 דע תומכב .תרוקיבה  
    
הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את   08.01.0207
את דועי טוליש ללוכ 521B ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש ללוכ    

2,577.00 'חי .חי 2 דע תומכב.תרוקיבה  
    
/הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את   08.01.0210
את דועי טוליש ללוכ 521B ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ הביצח    

2,315.00 'חי .תרוקיבה  
    
/הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את   08.01.0211
את דועי טוליש ללוכ 521B ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ הביצח    

2,777.00 'חי חי 5 דע תומכב .תרוקיבה  
    
/הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את   08.01.0212
את דועי טוליש ללוכ 521B ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ הביצח    

3,473.00 'חי חי 2 דע תומכב .תרוקיבה  
    
/הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו מ"ס 521 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את   08.01.0215
דועי טוליש ללוכ 521B גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ ,הביצח    

2,567.00 'חי .תרוקיבה את  
    
/הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו מ"ס 521 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את   08.01.0216
דועי טוליש ללוכ 521B גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ ,הביצח    

3,080.00 'חי חי 5 דע תומכב.תרוקיבה את  
    
/הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו מ"ס 521 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב אתכ   08.01.0217
דועי טוליש ללוכ 521B גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש ללוכ ,הביצח    

3,580.00 'חי חי 2 דע תומכב.תרוקיבה את  
    

  338.00 'חי 052C ןיממ הסכמו הרקית רובע מ"ס 06 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות 08.01.0225
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

  435.00 'חי 052C ןיממ הסכמו הרקית רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות 08.01.0230
    

  483.00 'חי 052C ןיממ הסכמו הרקית רובע מ"ס 001 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות 08.01.0235
    

  579.00 'חי 052C ןיממ הסכמו הרקית רובע מ"ס 521 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות 08.01.0240
    

  483.00 'חי 004D ןיממ הסכמו הרקית רובע מ"ס 06 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות 08.01.0245
    

  531.00 'חי 004D ןיממ הסכמו הרקית רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות 08.01.0250
    

  579.00 'חי 004D ןיממ הסכמו הרקית רובע מ"ס 001 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות 08.01.0255
    

  676.00 'חי 004D ןיממ הסכמו הרקית רובע מ"ס 521 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות 08.01.0260
    
מ"ס 05 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות   08.01.0270

  338.00 'חי ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע עבורמ וא  
    
מ"ס 06 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב תקצי הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות   08.01.0275

  386.00 'חי ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע עבורמ וא  
    

  126.00 'חי 052C וא 004D ןיממ הסכמל הליענ רגס רובע הרקב אתל הסכמ ריחמל תפסות 08.01.0285
    
תיתשתהו ותימוקמה תושרה למס רובע הרקב את לש הסכמ ריחמל תפסות   08.01.0295

  149.00 'חי ןוטבה הסכמב תעבטומ תקצי וא הזנורב יושע ,תדעוימה  
    
ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצח וא/ו הריפח   08.01.0300
.המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר    

   23.00 רטמ .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 09 דע קמועב הלעתה  
    
ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצח וא/ו הריפח   08.01.0301
.המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר    

   28.00 רטמ ימ 05 דע תומכב.מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 09 דע קמועב הלעתה  
    
ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצח וא/ו הריפח   08.01.0302
.המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר    

   33.00 רטמ ימ 01 דע תומכב .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 09 דע קמועב הלעתה  
    
ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצח וא/ו הריפח   08.01.0305
.המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר    

   28.00 רטמ .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 021 דע מ"ס 19-מ קמועב הלעתה  
    
ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצח וא/ו הריפח   08.01.0306
.המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר    

   33.00 רטמ ימ 05 דע תומכב.מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 021 דע מ"ס 19-מ קמועב הלעתה  
    
ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצח וא/ו הריפח   08.01.0307
.המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר    

   39.00 רטמ ימ 01 דע תומכב .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 021 דע מ"ס 19-מ קמועב הלעתה  
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ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצח וא/ו הריפח   08.01.0310
.המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר    

   35.00 רטמ .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 051 דע מ"ס 121-מ קמועב הלעתה  
    
ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצח וא/ו הריפח   08.01.0311
.המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר    

   39.00 רטמ ימ 05 דע תומכב.מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 051 דע מ"ס 121-מ קמועב הלעתה  
    
ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצח וא/ו הריפח   08.01.0312
.המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר    

   46.00 רטמ ימ 01 דע תומכב .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 051 דע מ"ס 121-מ קמועב הלעתה  
    

    7.00 רטמ .מ"ס 08 בחורל דע הריפחה תבחרה רובע הביצח וא/ו הריפחל ריחמ תפסות 08.01.0320
    

   12.00 רטמ .מ"ס 001 בחורל דע הריפחה תבחרה רובע הביצח וא/ו הריפחל ריחמ תפסות 08.01.0325
    
םיידיב וא םילכב תרושקית תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת ףוצרו השק עלסב הביצח   08.01.0330
.המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ    

   35.00 רטמ .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 09 דע קמועב הלעתה  
    
וק ,םימ ריבעמ( לושכמ לעמ ,עקרקה יגוס לכב תרנצל הלעת תביצח וא/ו הריפח   08.01.0335
תרנצ תחנהל ,לושכמה לש ובחורל מ"ס 04 בחורב ,)'וכו םימ תרנצ ,"קזב"    

  391.00 פמוק תוינכותל םאתהב תרנצה תנגהל ןוטב תקיצי ללוכ תירושרש  
    
םייפוסה חטשה ינפ תרזחה רובע ,אשד/ןנוגמ רוזאב הריפחל ריחמ תפסות   08.01.0340

   19.00 רטמ .םתומדקל  
    
דבכ ףיפכ םייטסלפ תורוניצ 3 הנקתהל 'מ 21 דע ךרואב עקרקב יקפוא חודיק   08.01.0345
יפל שרדיתש הטיש לכב - מ"מ 8 ןוליינ הכישמ יטוח םע מ"מ 57 רטוקב רוחש    
חטשה תרזחהו שורדה לכו תורוב תריפח ,תרנצ ,לוורשללוכ ,עקרקה יאנת    

7,720.00 פמוק .ותומדקל  
    
ףסונ יקפוא חודיק רטמ לכ רובע 5430.10.80 ףיעסב יקפוא חודיקל ריחמ תפסות   08.01.0346

  628.00 פמוק .  
    
.יס.יו.יפ תורוניצ 3 תנקתה רובע 5430.10.80 ףיעסב יקפוא חודיקל ריחמ תפסות   08.01.0347
רטמל ריחמה , מ"מ 57 רטוקב םוקמב מ"מ 4.5 ןפוד יבוע מ"מ 011 רטוקב    

  116.00 רטמ חודיק ךרוא  
    
תחנה ךרוצל מ"ס 06-04 בחורב םייק שיבכ תחיתפ רובע הריפחל ריחמ תפסות   08.01.0370

   81.00 רטמ .ותומדקל בצמה תרזחהו שיבכה ןוקית ,תורוניצ  
    
ךרוצל מ"ס 06-04 בחורב ליבש / הכרדמ תחיתפ רובע הריפחל ריחמ תפסות   08.01.0375

   66.00 רטמ .ותומדקל בצמה תרזחהו ליבש/הכרדמ ןוקית ,תורוניצ תחנה  
    
שרדנכ י"חח לש ךומנ ךתמ ילבכ םע תונוש תוכרעמ לש תובלטצהב תונגה עוצב   08.01.0380
'מ 2 דע ךרואב 'מ 2 דע קמועל תינדי שושיג ,הריפח ,םילוורש ללוכ למשחה קוחב    

  531.00 פמוק שרדנה יפל לכה תוימרתו תוינכמ תונגה עוציב,  
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C.V.P לוורש תנקתהו למשח ילבכ תסינכל הרקיתב וא/ו ריקב רבעמ תחיתפ   08.01.0385
  211.00 פמוק .ותומדקל בצמה תרזחהו תומיטא ,עבצ ,חיט ינוקית ללוכ 4" דע רטוקב  

    
בחורבו קמועב 2" רטוקב חישק רוניצ תנקתה ךרוצל םינבא ריק תביצח וא/ו רוסינ   08.01.0395
םתמאתהו הביצחה יוסיכל םימיאתמ םינבא לש הנקתהו הקפסה ללוכ ,שורדה    
תודובעה לכ ללוכ ,ןוטבב תורונצה ביבס רתונה ללחה יולימ ללוכ ,ריקה הנבמל    

  251.00 רטמ .תורידה ךותב תוריק לש םינוקית תוברל ,םישורדה רזעה ירמוחו  
    
3" רטוקב ב"לח 'חמ י"חח רובע רוניצ תנקתה ךרוצל םינבא ריק תביצח וא/ו רוסינ   08.01.0400
יוסיכל םימיאתמ םינבא לש הנקתהו הקפסה ללוכ ,שורדה בחורבו קמועב    
,ןוטבב תורונצה ביבס רתונה ללחה יולימ ללוכ ,ריקה הנבמלםתמאתהו הביצחה    

  270.00 רטמ ךותב תוריק לש םינוקית תוברל ,םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכ ללוכ  
    

  270.00 רטמ .תורידה  08.01.0401
    
4D לדוגב תניירושמ תיטסלפ הספוקל השינ תנכהל ריקב הביצח וא/ו רוסינ   08.01.0405
םוקימו תוינכתל םאתהב( שורדכ תוסינכ רפסמ םע םירחא םיכרצל וא הקראהל    
םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכ תוברל ,מ"מ.001-כ לדוג .)הספוקה    

  309.00 פמוק 350X250X  
    
קמועב 2" רטוקב ןילירמ תורונצ 2 תנקתה ךרוצל םינבא ריקב הביצחו רוסינ   08.01.0415
הביצחה יוסיכל םימיאתמ םינבא לש הנקתהו הקפסה ללוכ ,שורדה בחורבו    
טרופמכ ןוטבב תורונצה ביבס רתונה ללחה יולימ ללוכ,ריקה הנבמל םתמאתהו    

  290.00 רטמ .םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכ תוברל ,םיטרפמב  
    
םילבכ לע הנגהל הנכומ הריפחב מ"ס 7X54X54 תודימב ןוטב תופצרמ   08.01.0425

   29.00 'חי .)דרפנב םידדמנה(  
    
תביצח ,ותריפח ללוכ ,מ"ס 03/03/03 תודימב רורמת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0430

  165.00 'חי .םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכו דוסי יגרב ,רבעמ ילוורש ,רובה  
    
תביצח ,ותריפח ללוכ ,מ"ס 03/03/03 תודימב רורמת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0431
דע תומכב .םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכו דוסי יגרב ,רבעמ ילוורש ,רובה    

  198.00 'חי ימ 01  
    
תביצח ,ותריפח ללוכ ,מ"ס 03/03/03 תודימב רורמת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0432
5 דע תומכב .םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכו דוסי יגרב ,רבעמ ילוורש ,רובה    

  248.00 'חי יחי  
    
מ"ס 04 רטוקב וא מ"ס 04/04/04 תודימב רורמת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0435
תודובעה לכו דוסי יגרב ,רבעמ ילוורש ,רובה תביצח /תריפח ללוכ מ"ס 04 קמועו    

  347.00 'חי .םישורדה רזעה ירמוחו  
    
מ"ס 04 רטוקב וא מ"ס 04/04/04 תודימב רורמת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוס   08.01.0436
תודובעה לכו דוסי יגרב ,רבעמ ילוורש ,רובה תביצח /תריפח ללוכ מ"ס 04 קמועו    

  416.00 'חי חי 01 דע תומכב .םישורדה רזעה ירמוחו  
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מ"ס 04 רטוקב וא מ"ס 04/04/04 תודימב רורמת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוס   08.01.0437
תודובעה לכו דוסי יגרב ,רבעמ ילוורש ,רובה תביצח /תריפח ללוכ מ"ס 04 קמועו    

  520.00 'חי חי 5 דע תומכב.םישורדה רזעה ירמוחו  
    
מ"ס 05 רטוקב וא מ"ס 05X05X05 תודימב רורמת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0440
תודובעה לכו דוסי יגרב ,רבעמ ילוורש ,רובה תביצח /תריפח ללוכ מ"ס 05 קמועו    

  463.00 'חי .םישורדה רזעה ירמוחו  
    
מ"ס 05 רטוקב וא מ"ס 05X05X05 תודימב רורמת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוס   08.01.0441
תודובעה לכו דוסי יגרב ,רבעמ ילוורש ,רובה תביצח /תריפח ללוכ מ"ס 05 קמועו    

  555.00 'חי חי 01 דע תומכב .םישורדה רזעה ירמוחו  
    
מ"ס 05 רטוקב וא מ"ס 05X05X05 תודימב רורמת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוס   08.01.0442
תודובעה לכו דוסי יגרב ,רבעמ ילוורש ,רובה תביצח /תריפח ללוכ מ"ס 05 קמועו    

  695.00 'חי חי 5 דע תומכב.םישורדה רזעה ירמוחו  
    
מ"ס 001/001/001 תודימב ,ינמז הרואת דומעל דיינ ימורט 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0445

1,448.00 'חי המרה ינזאו תונוילע תוניפ םוטיק ,דומעל מ"ס 03 רטוקב רוח ללוכ  
    
מ"ס 001/001/001 תודימב ,ינמז הרואת דומעל דיינ ימורט 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0446
01 דע תומכב המרה ינזאו תונוילע תוניפ םוטיק ,דומעל מ"ס 03 רטוקב רוח ללוכ    

1,737.00 'חי חי  
    
מ"ס 001/001/001 תודימב ,ינמז הרואת דומעל דיינ ימורט 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0447

2,170.00 'חי חי 5 דע המרה ינזאו תונוילע תוניפ םוטיק ,דומעל מ"ס 03 רטוקב רוח ללוכ  
    
08/06/06 תודימב ,'מ 7-5 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0455
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס    

  791.00 'חי םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומוםירבוחמ  
    
08/06/06 תודימב ,'מ 7-5 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0456
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס    

  950.00 'חי חי 01 דע תומכב םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומוםירבוחמ  
    
08/06/06 תודימב ,'מ 7-5 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0457
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס    

1,187.00 'חי חי 5 דע תומכבםישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומוםירבוחמ  
    
001/08/08 תודימב ,'מ 9-8 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0460
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס    

  946.00 'חי םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומוםירבוחמ  
    
001/08/08 תודימב ,'מ 9-8 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0461
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס    

1,135.00 'חי חי 01 דע תומכב םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומוםירבוחמ  
    
001/08/08 תודימב ,'מ 9-8 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0462
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס    

1,419.00 'חי חי 5 דע תומכבםישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומוםירבוחמ  
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

021/08/08 תודימב ,'מ 01 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0465
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס    

1,158.00 'חי םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומוםירבוחמ  
    
021/08/08 תודימב ,'מ 01 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוס   08.01.0466
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס    

1,390.00 'חי חי 01 דע תומכב םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומוםירבוחמ  
    
021/08/08 תודימב ,'מ 01 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוס   08.01.0467
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס    

1,737.00 'חי חי 5 דע תומכבםישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומוםירבוחמ  
    
061/08/08 תודימב ,'מ 01 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0470
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס    

1,380.00 'חי םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומוםירבוחמ  
    
תודימב ,'מ 01 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0475
,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 001/001/001    

1,303.00 'חי םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ  
    
תודימב ,'מ 01 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0476
,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 001/001/001    
תומכב םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ    

1,564.00 'חי חי 01 דע  
    
תודימב ,'מ 01 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0477
,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 001/001/001    
תומכב םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ    

1,955.00 'חי חי 5 דע  
    
תודימב ,'מ 11-21 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0480
,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 021/001/001    

1,496.00 'חי םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ  
    
תודימב ,'מ 11-21 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0481
,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 021/001/001    
תומכב םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ    

1,795.00 'חי חי 01 דע  
    
תודימב ,'מ 11-21 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0482
,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 021/001/001    
תומכב םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ    

2,244.00 'חי חי 5 דע  
    
תודימב ,'מ 11-21 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0485
,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 051/001/001    

1,786.00 'חי םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ  
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תודימב ,'מ 11-21 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0486
,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 051/001/001    
תומכב םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ    

2,143.00 'חי חי 01 דע  
    
תודימב ,'מ 11-21 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0487
,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 051/001/001    
תומכב םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ    

2,679.00 'חי חי 5 דע  
    
תודימב ,'מ 11-21 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0490
,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 081/001/001    

2,123.00 'חי םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ  
    
תודימב ,'מ 11-21 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0491
,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 081/001/001    
תומכב םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ    

2,548.00 'חי חי 01 דע  
    
תודימב ,'מ 11-21 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0492
,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 081/001/001    
תומכב םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ    

3,184.00 'חי חי 5 דע  
    
תודימב ,'מ 11-21 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0495
,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 051/021/021    

2,307.00 'חי םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ  
    
תודימב ,'מ 11-21 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוס   08.01.0496
,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 051/021/021    
תומכב םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ    

2,768.00 'חי חי 01 דע  
    
תודימב ,'מ 11-21 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוס   08.01.0497
,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס 051/021/021    
תומכב םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ    

3,460.00 'חי חי 5 דע  
    

  145.00 'חי .הקראהל ףסונ לוורשו לבכל ףסונ לוורש רובע ,דומעל ןוטב דוסי ריחמל תפסות 08.01.0550
    

   97.00 'חי מ"ס 52*05*05 תודימב תיעוביר וא הלוגע ההבגה רובע ןוטב דוסיל ריחמ תפסות 08.01.0560
    
רשאו העונת ייאו םיפ"צש תוגורעב רואמ ידומעב דוסיה יגרבל יביטרוקד חפ יוסיכ   08.01.0565
יפל עבורמ וא לוגע היהי יוסיכה . תיננגה המדאה ינפ לעמ מ"ס 51 טלוב םסיסב    
4 לכ תא תוסכל בייח יוסיכה דומעה ןווג יפל רונתב עובצ , ףונה לכירדאתויחנה    

  276.00 'חי םיגרבה  
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תחתמ מ"ס 09 הבוגבו מ"ס 54X551 תודימב ,היזכרמל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי   08.01.0570
חול קוזיחל תנבלוגמ לזרב תרגסמ םע ,חטשה ינפ לעמ מ"ס 02-ו חטשה ינפל    

2,316.00 פמוק .םתומדקל חטשה ינפ תרזחהו תורוניצל םיחתפ םע ,ןוטבה סיסבל למשחה  
    
דוסיה לזרבל ךתורמ ןבלוגמ הדלפ ספ ללוכ הרואת תיזכרמל דוסי תקראה   08.01.0580

  290.00 'חי חולה תקראהל רבוחמו  
    
םיגרבו תוזרבה םע מ"ס 51 -כ ךרואב לידב הפוצמו תשוחנמ יושע תוקראה ספ   08.01.0590

   97.00 'חי תויקסידו  
    
ללוכ הרקב אתל וא דומעל ןוטב דוסי תלדגהל ,ןויז ללוכ 03-ב ןוטב תקיצי   08.01.0600

1,172.00 ק"מ .םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש לכו ץע תינבת ,רובה תביצח/תריפח  
    

  145.00 ר"מ .תרושקתו למשח תורונצ לעמ מ"ס 01 יבועב ןוטב תפיטע 08.01.0610
    

  184.00 ר"מ .תרושקתו למשח תורונצ לעמ מ"ס 51 יבועב ןוטב תפיטע 08.01.0615
    

  188.00 'חי .חקפמה תיחנה יפל תלוספ רתאל ותלבוהו םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ 08.01.0625
    
אלל ,םימייק הרואת ידומע ןיב ,תיעקרק תת תרנצב לחשומה םייק לבכ קורפ   08.01.0630
לבכה תלבוהו ,םדודיבו למשחה ירוביח קורפ ללוכ ,תמייקה תרנצב העיגפ    

    5.00 רטמ .חקפמה תיחנה יפל ,רחא םוקמ לכל וא הייריעה ינסחמל  
    
ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ ר"ממ 52 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ   08.01.0660

   17.00 רטמ .םידומעל הרידח ללוכ תורוניצל  
    

   22.00 'חי ימ 001דע תומכב ל"נכ 08.01.0661
    

   28.00 'חי ימ 51דע תומכב ל"נכ 08.01.0662
    
ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ   08.01.0665

   23.00 רטמ .םידומעל הרידח ללוכ תורוניצל  
    

   28.00 'חי ימ 001דע תומכב ל"נכ 08.01.0666
    

   34.00 'חי ימ 51דע תומכב ל"נכ 08.01.0667
    
ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ ר"ממ 05 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ   08.01.0670

   32.00 רטמ .םידומעל הרידח ללוכ תורוניצל  
    

   37.00 'חי ימ 001דע תומכב ל"נכ 08.01.0671
    

   43.00 'חי ימ 51דע תומכב ל"נכ 08.01.0672
    
דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ EPLX(YX2N( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.01.0690

    8.00 רטמ .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 5.1X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא  
    
דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ EPLX(YX2N( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.01.0710

   13.00 רטמ .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 5.2X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא  
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דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ EPLX(YX2N( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.01.0730
   22.00 רטמ .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 6X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא  

    
דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ EPLX(YX2N( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.01.0745

   35.00 רטמ .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 01X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא  
    
דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ EPLX(YX2N( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.01.0755

   53.00 רטמ .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 61X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא  
    
דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ EPLX(YX2N( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.01.0770

   82.00 רטמ .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 52X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא  
    
דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ EPLX( YX2N( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.01.0800

  290.00 רטמ .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 051X3 + 59 ךתחב לבכ .היזכרמל וא  
    
דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ EPLX( YX2N( סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.01.0805

  328.00 רטמ .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 051X4 ךתחב לבכ .היזכרמל וא  
    
וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ YYN סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.01.0820

   35.00 רטמ .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 01X5 ךתחב לבכ .היזכרמל  
    
וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ YYN סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ   08.01.0830

   53.00 רטמ .רוניצ ללוכ אל ריחמה ר"ממ 61X5 ךתחב לבכ .היזכרמל  
    
רוניצב לחשומ )YX2AN )ELPX סופיטמ יעקרק-תת יטסלופמרט םוינימולא לבכ   08.01.0850

   41.00 רטמ ר"ממ 53+61X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא דומעל רבוחמ  
    

    7.00 רטמ .ר"ממ 6 ךתחב CVP דדובמ ךילומ 08.01.0880
    

   12.00 רטמ .ר"ממ 01 ךתחב CVP דדובמ ךילומ 08.01.0885
    

   15.00 רטמ .ר"ממ 61 ךתחב CVP דדובמ ךילומ 08.01.0890
    

    4.00 רטמ ר"ממ5.1 ךתחב "ט" דדובמ תשוחנ ךילומ 08.01.0900
    

   19.00 רטמ ר"ממ 52 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ 08.01.0905
    

   24.00 רטמ .ר"ממ 53 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ 08.01.0910
    
לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא   08.01.0990
,תעבט קדהמ ,השקה שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת 'מ 5.1    
,521B גוסמ הסכמו ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב ,מ"ס 06 רטוקב תחוש ךותב    

1,173.00 פמוק .טלפמוק העיבצו טוליש   
    
תקמעה רובע 0990.10.80 ףיעסב הקראה תדורטקלאל ריחמ תפסות   08.01.0991
תודגנתהה תלבקל דע ,דמצמ ללוכ ,'מ 5.1 לש םייטרדנטס םיעטקב הדורטקלאה    

  217.00 פמוק .השורדה  
    
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../017 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     017

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םיינקיתה םירוביחהו םירזיבאה לכ ללוכ יללכה טרפמה יפל םימ רוניצל הקראה   08.01.1010
מ"ס 06 רטוקב אתה .הביצח/הריפח ,םורט ןוטבמ הרקב את ללוכ ,םישורדה    
,הסכמ ,םימ זוקינל רוח ,521B גוסמ הסכמו ןוטבמ תיעקרק םע מ"ס 04 קמועו    

  821.00 'חי .העיבצו טוליש  
    
םיינקיתה םירוביחהו םירזיבאה לכ ללוכ יללכה טרפמה יפל םימ רוניצל הקראה   08.01.1015
06 קמועו מ"ס 06 רטוקב אתה.הביצח/הריפחו ןוטבמ הרקב את ללוכ ,םישורדה    
טוליש ,הסכמ ,םימ זוקינל רוח ,521B גוסמ הסכמו ןוטבמתיעקרק םע מ"ס    

  869.00 'חי .העיבצו  
    
םירוביחה םיינקתה םירזיבאה לכ ללוכ יללכה טרפמה יפל םימ רוניצל הקראה   08.01.1020

  232.00 'חי .הרקב את אלל ךא םישורדה תונגההו  
    
04 בחור מ"מ 4 יבוע מ"ס 05 ךרואב תשוחנ ספ יושע םילאיצנטופ תאוושה ספ   08.01.1030

  560.00 'חי .הקראה יכילומ תורבחתהל םיגרב 8 םע ,מ"מ  
    
01 ךתחב דדובמ רוזש תשוחנ דיג י"ע יתכתמ םימ רוניצמ יתריד ןקתמל הקראה   08.01.1040
עוציבל םישורדה ירמוחו תודובעה לכ ללוכ 4/3" רטוקב CVP רוניצ ךותב ר"ממ    

  386.00 פמוק .'מ 51-כ רוניצהו דיגה ךרוא .םירוביחהו הדובעה  
    
ללוכ הטסורינ יגרבו םיאתמ הטסורינ ספ י"ע םימ הנומה לעמ םימ רוניצל רשג   08.01.1050
תוברל ,הדובעה עוציבל םישורדה רזעה ירמוחו תודובעה לכו תורוניצה יוקינ    

  193.00 פמוק .הקראההתופיצר תקידב  
    

  126.00 פמוק "רשג" אלל םימ רוניצל הקראה רוביח "תלש" 08.01.1060
    

   18.00 רטמ .הלעתבש וקל ליבקמב ,הנכומ הריפחב מ"מ 4X52 תודימב ןבלוגמ לזרב ספ 08.01.1070
    
:םינפ תודימב ע"ש וא "סקימידר" לש 0125508IP םגד למשחל  ןוטב תחמוג   08.01.1080
תוברל ,מ"ס 55 קמועו מ"ס 012 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 08 בחור    

1,336.00 'חי סוסיב ,ןויז ,הביצח / הריפח  
    
בחור :םינפ תודימב ע"ש וא "סקימידר" לש 01208IP םגד למשחל  ןוטב תחמוג   08.01.1085
תוברל ,מ"ס 04 קמועו מ"ס 012 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 08    

1,062.00 'חי סוסיב ,ןויז ,הביצח / הריפח  
    
:םינפ תודימב ע"ש וא "סקימידר" לש 012761IP םגד למשחל  ןוטב תחמוג   08.01.1090
,מ"ס 04 קמועו מ"ס 012 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 761 בחור    

1,747.00 'חי סוסיב ,ןויז ,הביצח / הריפח תוברל  
    
בחור :םינפ תודימב ע"ש וא "סקימידר" לש 55761IP םגד למשחל  ןוטב תחמוג   08.01.1095
תוברל ,מ"ס 55 קמועו מ"ס 012 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 761    

1,921.00 'חי סוסיב ,ןויז ,הביצח / הריפח  
    
בחור :םינפ תודימב ע"ש וא "סקימידר" לש FT422IP םגד למשחל  ןוטב תחמוג   08.01.1100
תוברל ,מ"ס 04 קמועו מ"ס 012 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 022    

2,128.00 'חי סוסיב ,ןויז ,הביצח / הריפח  
    
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../018 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     018

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

:םינפ תודימב ע"ש וא "סקימידר" לש 0125522IP םגד למשחל  ןוטב תחמוג   08.01.1105
,מ"ס 04 קמועו מ"ס 012 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 552 בחור    

2,254.00 'חי סוסיב ,ןויז,הביצח / הריפח תוברל  
    
רטסאילופ ןוראל םאתומ ןוטב סיסב םע FTH528IP םגד למשחל  ןוטב תחמוג   08.01.1115
לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 28 בחור :םינפ תודימב ע"ש וא "סקימידר" לש "0" לדוג    

2,413.00 'חי סוסיב ,ןויז ,הביצח / הריפח תוברל ,מ"ס 04 קמועו מ"ס 204 )עקרקל תחתמו  
    
רטסאילופ ןוראל םאתומ ןוטב סיסב םע FTH431IP םגד למשחל  ןוטב תחמוג   08.01.1120
לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 431 בחור :םינפ תודימב ע"ש וא "סקימידר" לש "2" לדוג    

2,799.00 'חי סוסיב ,ןויז ,הביצח / הריפח תוברל ,מ"ס 04 קמועו מ"ס 420 )עקרקל תחתמו  
    
08.01.1125 רטסאילופ ןוראל םאתומ ןוטב סיסב םע FTH751IP םגד למשחל  ןוטב תחמוג  
לעמ( ללוכ הבוג ,מ"ס 751 בחור :םינפ תודימב ע"ש וא "סקימידר" לש בחרומ    

3,185.00 'חי סוסיב ,ןויז ,הביצח / הריפח תוברל ,מ"ס 45 קמועו מ"ס042 )עקרקל תחתמו  
    
מ"ס 082 הבוג ,מ"ס 05 קמוע ,מ"ס 082 בחור תודימב הרואת תייזכרמל החמוג   08.01.1130

3,804.00 'חי .סוסיב ,ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ ,  
    
,ןוטב תפצר תוברל ,'מ 5.2X5.2X5.2 תודימב למשח רדח רובע ימורט הנבמ   08.01.1160
טרופמכ דוסי תקראה ,םילבכה תולעתל תכתמ יסכמו ןוטבמ םילבכ תולעת    
ללוכ ,רמג תודובעו תותלד ,תונולח ,'וכו תורוק ,תודוסי ,רפע תודובע ,תונקתב    

33,777.00 פמוק .לכירדאה י"ע הנבמה רושיאו הינב רתיה תרדסה  
    
תוברל, תננכותמ הכרדמ רוזאל ןנכותמ שיבכ רוזאב םייק הרואת את תקתעה   08.01.1170
אתה הסכמ הבוג תמאתה תוברלו םימייק םיילמשח םירוביחו םילבכ תכראה    

1,062.00 'חי .תננכותמ הכרדמ הבוגל  
    

   29.00 ק"מ 03-ב םוקמב 04-ב ןוטב רובע היזכרמ / הרואת ידומעל דוסיל ריחמ תפסות 08.01.1180
    
גוסמ מ"ס 05 רטוקב היריעה למס םע לזרב תקציימ םייק הרקב אתל הסכמ   08.01.1190

  849.00 'חי 521B םייקה קוליסו קוריפ ללוכ.  
    
גוסמ מ"ס 05 רטוקב היריעה למס םע לזרב תקציימ םייק הרקב אתל הסכמ   08.01.1195

  994.00 'חי 052C םייקה קוליסו קוריפ ללוכ.  
    
גוסמ מ"ס 06 רטוקב היריעה למס םע לזרב תקציימ םייק הרקב אתל הסכמ   08.01.1200

  965.00 'חי 521B םייקה קוליסו קוריפ ללוכ.  
    
גוסמ מ"ס 06 רטוקב היריעה למס םע לזרב תקציימ םייק הרקב אתל הסכמ   08.01.1205

1,168.00 'חי 052C םייקה קוליסו קוריפ ללוכ.  
    
גוסמ מ"ס 06 רטוקב היריעה למס םע לזרב תקציימ םייק הרקב אתל הסכמ   08.01.1215

1,274.00 'חי 004D םייקה קוליסו קוריפ ללוכ.  
    
בוהצ רוחשב עובצ תנוולוגמ הדלפמ יושע ,למשח יווק תויצח ןומיסל ןומיס דומע   08.01.1225
דועיי בותיכ ללוכ ,טלשו מ"ס 03/03/03 ןוטב דוסי תוברל ,רטמ 1 הבוגב ןיגורסל    

  242.00 'חי תינקית םוינימולאתקיצימ  
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../019 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     019

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

'מ 2 דע בחורב ,לגר יכלוה רבעמ רובע תוחותפ תולעת לעמ רושיגל דיינ ןורשג   08.01.1240
,סלגרביפ / תנוולוגמ הדלפמ יושע ,תוחיטב ינקת תושירדל םאתהב תוקעמ ללוכ    
םאתהב הדובעה ךלהמב ותקתעה ללוכ ,תוחיטבה ץעוי רושיאל םאתהב לכה    

2,027.00 פמוק .חוקיפה תושירדל  
    
,%89 לש תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב תובכשב תולעת יולימל 'א גוס עצמ   08.01.1250
  רוניצה יוסיכו דופירל רבעמ( דחוימה טרפמל םאתהב רופחה רפעה קוליס תוברל  

  116.00 ק"מ )שיבכה תיתחת עצמל רבעמו  
    
,%89 לש תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב תובכשב תולעת יולימל תונויד לוח   08.01.1260
  רוניצה יוסיכו דופירל רבעמ( דחוימה טרפמל םאתהב רופחה רפעה קוליס תוברל  

   87.00 ק"מ )שיבכה תיתחת עצמל רבעמו  
    
,יללכה טרפמה תושירדל םאתומ גרודמו יקנ ,ררבנ ימוקמ רמוחמ אבומ יולימ   08.01.1270
קוליס תוברל טרפמ י"פע תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב תובכשב תולעת יולימל    

   37.00 ק"מ רשואמ הכיפשרתאל רופחה רפעה  
    
יללכה טרפמה תושירדל םאתומ גרודמו יקנ ,ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ   08.01.1280
קוליס תוברל טרפמ י"פע תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב תובכשב תולעת יולימל    

   62.00 ק"מ רשואמ הכיפשרתאל רופחה רפעה  
    

1,255.00 'חי םירוזיא 6- ל הרקבו גותימ תדיחי 08.01.1330
    
.4/1"  םיגרב תועצמאב הרואת ידומעל קודיהב ןגועמ ןוולוגמ  הדלפ קושיח   08.01.1510
  ןוגיעו רוביחל תומאתה םע . מ"ס  6   בחורב , יבוע .ממ 3  הדלפ חפמ קושיחה  

  721.00 פמוק גוס לכמ רפוש ילוקמר  4  
    

5,018.00 פמוק םירוזיאה ינצחלל דוקיפ ללוכ ןופורקימה תודמעל ךכוסמ לבכב טוויח 08.01.1520
    

  386.00 'חי םיזאפ דח םיז"אמ 3-ל ינוציח רושיג 08.01.1760
    
3 ללוכ A052*3 לש לויכ םוחתל יטמוטוא יצח יבטוק תלת יזפ תלת םרז קספמ   08.01.1790
,תוזפה לכ לע תוהשומו תוידימ תונגה ללוכ ,C.N.O.N רזע יעגמ ,םיישאר םיעגמ    

1,616.00 'חי ע"ש וא ןירי'ג ןילרמ 'צותמ קספמה .קוחרמ הקספה לילסו תידיו דמצמ  
    
תרצות UWUTRQ2/68V םגד הברזר םע יעובשו ימוי תבש ןועש   08.01.2010

1,042.00 'חי "NILSSARG" ע"ש וא.  
    
05 תוחפל לש תילמשח הברזר םע הלופכ המרגורפ לעב ימונורטסא דוקיפ ןועש   08.01.2100
,תיעובש המרגורפ תוברל ע"ש וא 2POT-271 LES םגד ,ןבת תרצותמ ע"ש    

1,930.00 'חי 'דכו )יוביכו הלעפה( הדובע תועש  
    

  149.00 'חי .ע"ש וא N םגד וקסינ תמגוד םימ ןגומ ןיירושמ עקת תיב 08.01.2110
    
עבצ וילעמ ,דוסי עבצב היזכרמה תעיבצו תמייק רואמ תיזכרמ לש ידוסי יוקינ   08.01.2200

  665.00 פמוק .ןימזמה תשירד יפל תובכש יתשב קל-רפוס רמג עבצבו רשקמ  
    

   51.00 'חי .ר"ממ 53 דע ךתחב ידנק קדהמ 08.01.2210
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../020 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     020

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

התרבעהו למשחה תרבח דומע לע רואמ תיזכרמ לש ילמשחו ינכמ קוריפ   08.01.2230
1,621.00 פמוק .למשחה תרבח םע םישורדה םימואתהו םימולשתה לכ תוברל היריעה ינסחמל  

    
,ךמסומ קדוב וא למשחה תרבח י"ע רפמא 36X3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב   08.01.2250
לש יפוס רושיאל דע תרזוח הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת ללוכ     
רוביח תלבקל למשחה תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ ,טלפמוק ןקתמה    

2,128.00 פמוק .תודע תוינכת תשגהו למשח  
    
,ךמסומ קדוב וא למשחה תרבח י"ע רפמא 08X3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב   08.01.2255
לש יפוס רושיאל דע תרזוח הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת ללוכ     
תלבקל למשחה תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ תוברל ,טלפמוק ןקתמה    

2,365.00 פמוק .תודע תוינכת תשגהו למשח רוביח  
    
קדוב וא למשחה תרבח י"ע רפמא 521X3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב   08.01.2260
יפוס רושיאל דע תרזוח הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת ללוכ ,ךמסומ    
תלבקל למשחה תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ תוברל,טלפמוק ןקתמה לש    

2,606.00 פמוק .תודע תוינכת תשגהו למשח רוביח  
    
קדוב וא למשחה תרבח י"ע רפמא 061X3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב   08.01.2265
יפוס רושיאל דע תרזוח הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת ללוכ ,ךמסומ    
תלבקל למשחה תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ תוברל,טלפמוק ןקתמה לש    

2,847.00 פמוק .תודע תוינכת תשגהו למשח רוביח  
    
קדוב וא למשחה תרבח י"ע רפמא 052X3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב   08.01.2270
יפוס רושיאל דע תרזוח הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת ללוכ ,ךמסומ    
תלבקל למשחה תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ תוברל,טלפמוק ןקתמה לש    

3,137.00 פמוק .תודע תוינכת תשגהו למשח רוביח  
    
לש הרואת תקלחמ י"ע רשואמ קדוב י"ע הרואתה ןקתמ לש תירטמוטופ תקידב   08.01.2275

2,298.00 פמוק רואמה ןקתב ןקתמה תדימע לע ח"וד תקפהו תושרה  
    
לבכה קוריפ .ב  .חתמ קותינ .א :ללוכ תינמז הרואתל םידעוימ ץע ידומע קוריפ   08.01.2585
.ה  .דויצה יזגראו תועורזה קוריפ .ד .םיסנפה קוריפ .ג  .םידומע ינש ןיבש יריוואה    
םיקוצי םא ןיב םידומעה יסיסב קוריפ .ו  .רצונש רוחה  תריגסו ץעה ידומע קוריפ    

  290.00 פמוק תלבוה .ז  .םירחא וא ןוטב יסיסב ךותב םא ןיבו  
    

  290.00 פמוק .חקפמה הרויש םוקמל 'וכו םילבכה ,םיסנפה , )תולופכ ללוכ( תועורזה ,דומעה 08.01.2586
    

  165.00 'חי .חקפמה הרויש םוקמל םתלבוהו ץעה ידומע לעמ םיסנפו תועורז לש קוריפ 08.01.2590
    
08.01.2595 ןוטבה יסיסב ללוכ וקתעוהו ופלשנש םהיקלח לכ לע ץעה ידומעב רזוח שומיש  

  165.00 פמוק רתאל הלבוהו ךרוצה תדימב קודיהו הריפח ללוכ שדחמ הנקתה תוברל  
    
רתאל םתלבוה ללוכ ,שדחמ םתנקתה רובע וקרופש םיסנפו תועורזב רזוח שומיש   08.01.2600
םירוביח ללוכ ,םידומעה לע תמלשומ הנקתה ללוכ ,תופעתסהה זגרא ללוכ ,    

  207.00 פמוק .למשחה ןקתמל שדחמ  
    
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 
 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../021 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     021

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ     
    
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  60.04 ק ר פ  ת ת     
    
תבכשו תיתש קודיה ,"ךרד תרוצ" םיללוכ ) םיסופיטהו םיגוסה לכ( םיפוצירה יריחמ    
.ןבל טנמצ סיסב לע - 'דכו לוחכ ,קורי ,בוהצ ,ןבל :םיריהב םינווג .מ"ס 5 יבועב לוח    
תרחא רמאנ םא אלא ,ןויזה תא םיללוכ ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאה יריחמ    
    
ם י פ ו צ י ר    
    
מ"ס 02/01 תינבלמ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0035

   95.00 ר"מ מ"ס 02/02 ,מ"ס 01/01 תויעוביר ,  
    
מ"ס 02/01 תינבלמ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0036

  105.00 ר"מ ר"מ 001 דע תומכב מ"ס 02/02 ,מ"ס 01/01 תויעוביר ,  
    
מ"ס 02/01 תינבלמ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0037

  125.00 ר"מ ר"מ 01 דע תומכב מ"ס 02/02 ,מ"ס 01/01 תויעוביר ,  
    
תינבלמ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0040

   98.00 ר"מ מ"ס 02/02 ,מ"ס 01/01 תויעוביר ,מ"ס 02/01  
    
תינבלמ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0041

  108.00 ר"מ ר"מ 001 דע תומכב מ"ס 02/02 ,מ"ס 01/01 תויעוביר ,מ"ס 02/01  
    
תינבלמ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0042

  128.00 ר"מ ר"מ 01 דע תומכב מ"ס 02/02 ,מ"ס 01/01 תויעוביר ,מ"ס 02/01  
    
"ץבשת" סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0045

   96.00 ר"מ 10/20  
    
"ץבשת" סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0046

  106.00 ר"מ ר"מ 001 דע תומכב 02/01  
    
"ץבשת" סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0047

  126.00 ר"מ ר"מ 01 דע תומכב 02/01  
    
סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס /  ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0050

  128.00 ר"מ מ"ס 02/02 ,מ"ס 01/01 תויעוביר ,מ"ס 02/01 תינבלמ  
    
סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס /  ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0051

  116.00 ר"מ ר"מ 001 דע תומכב 02/02 ,מ"ס 01/01 תויעוביר ,מ"ס 02/01 תינבלמ  
    
סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס /  ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0052

  128.00 ר"מ ר"מ 01 דע תומכב 02/02 ,מ"ס 01/01 תויעוביר ,מ"ס 02/01 תינבלמ  
    
רמגב תילטסונ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0055

  137.00 ר"מ ע"ש וא תיסלק / תינוסאלק / וקיסאלק  
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 
 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../022 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     022

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

רמגב תילטסונ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0056
  148.00 ר"מ ר"מ 001 דע תומכב ע"ש וא תיסלק / תינוסאלק / וקיסאלק  

    
רמגב תילטסונ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0057

  168.00 ר"מ ר"מ 01 דע תומכב ע"ש וא תיסלק / תינוסאלק / וקיסאלק  
    
תילטסונ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0060

   97.00 ר"מ ע"ש וא תיסלק / תינוסאלק / וקיסאלק רמגב  
    
תילטסונ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0061

  108.00 ר"מ ר"מ 001 דע תומכב ע"ש וא תיסלק / תינוסאלק / וקיסאלק רמגב  
    
תילטסונ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0062

  128.00 ר"מ ר"מ 01 דע תומכב ע"ש וא תיסלק / תינוסאלק / וקיסאלק רמגב  
    
סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס /  ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0065

  116.00 ר"מ ע"ש וא תיסלק / תינוסאלק  / וקיסאלק  
    
סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס /  ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0066

  127.00 ר"מ ר"מ 001 דע תומכב ע"ש וא תיסלק / תינוסאלק  / וקיסאלק  
    

  147.00 ר"מ ר"מ 01 דע תומכב ל"נכ 40.06.0067
    
/ הנייס סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0070

  118.00 ר"מ ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות שמוחמ-הנייס  
    
סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס /  ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0071

  129.00 ר"מ ר"מ 001 דע תומכב ע"ש וא תיסלק / תינוסאלק  / וקיסאלק  
    
סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס /  ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0072

  149.00 ר"מ ר"מ 01 דע תומכב ע"ש וא תיסלק / תינוסאלק  / וקיסאלק  
    
/ הנייס סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0075

  127.00 ר"מ ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות שמוחמ-הנייס  
    
/ הנייס סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0076

  138.00 ר"מ ר"מ 001 דע תומכב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות שמוחמ-הנייס  
    
/ הנייס סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0077

  158.00 ר"מ ר"מ 01 דע תומכב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות שמוחמ-הנייס  
    
/ הנייס סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0080

  156.00 ר"מ ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות שמוחמ-הנייס  
    
/ הנייס סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0081

  167.00 ר"מ ר"מ 001 דע תומכב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות שמוחמ-הנייס  
    
/ הנייס סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0082

  187.00 ר"מ ר"מ 01 דע תומכב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות שמוחמ-הנייס  
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../023 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     023

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

היצנו / הטקש הנייס סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0085
   97.00 ר"מ ע"ש וא )4 ןבלמו 4,3,1 עובר(  

    
היצנו / הטקש הנייס סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוצי   40.06.0086

  108.00 ר"מ ר"מ 001 דע תומכב ע"ש וא )4 ןבלמו 4,3,1 עובר(  
    
היצנו / הטקש הנייס סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוצי   40.06.0087

  128.00 ר"מ ר"מ 01 דע תומכב ע"ש וא )4 ןבלמו 4,3,1 עובר(  
    
הנייס סופיטמ מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0090

  100.00 ר"מ ע"ש וא )4 ןבלמו 4,3,1 עובר( היצנו / הטקש  
    
הנייס סופיטמ מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0091

  111.00 ר"מ ר"מ 001 דע תומכב ע"ש וא )4 ןבלמו 4,3,1 עובר( היצנו / הטקש  
    
הנייס סופיטמ מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0092

  131.00 ר"מ ר"מ 01 דע תומכב ע"ש וא )4 ןבלמו 4,3,1 עובר( היצנו / הטקש  
    
סופיטמ מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0095

  115.00 ר"מ ע"ש וא )4 ןבלמו 4,3,1 עובר( היצנו  / הטקש הנייס  
    
סופיטמ מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0096

  131.00 ר"מ ר"מ 001 דע תומכב ע"ש וא )4 ןבלמו 4,3,1 עובר( היצנו  / הטקש הנייס  
    
סופיטמ מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0097

  151.00 ר"מ ר"מ 01 דע תומכב ע"ש וא )4 ןבלמו 4,3,1 עובר( היצנו  / הטקש הנייס  
    
52/52 תודימב עוביר סופיטמ מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0100

   97.00 ר"מ מ"ס 52/5.21 תודימב תינבלמ סופיטמ וא 5.21/5.21 וא  
    
52/52 תודימב עוביר סופיטמ מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0101

  108.00 ר"מ ר"מ 001 דע תומכב מ"ס 52/5.21 תודימב תינבלמ סופיטמ וא 5.21/5.21 וא  
    
52/52 תודימב עוביר סופיטמ מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0102

  128.00 ר"מ ר"מ 01 דע תומכב מ"ס 52/5.21 תודימב תינבלמ סופיטמ וא 5.21/5.21 וא  
    
עוביר סופיטמ מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0105

  102.00 ר"מ מ"ס 52/5.21 תודימב תינבלמ סופיטמ וא 5.21/5.21 וא 52/52 תודימב  
    
עוביר סופיטמ מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0106
תומכבמ"ס 52/5.21 תודימב תינבלמ סופיטמ וא 5.21/5.21 וא 52/52 תודימב    

  113.00 ר"מ ר"מ 001 דע  
    
עוביר סופיטמ מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0107
תומכב מ"ס 52/5.21 תודימב תינבלמ סופיטמ וא 5.21/5.21 וא 52/52 תודימב    

  133.00 ר"מ ר"מ 01 דע  
    
סופיטמ מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0110

  118.00 ר"מ מ"ס 52/5.21 תודימב תינבלמ סופיטמ וא 5.21/5.21 וא 52/52 תודימב עוביר  
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../024 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     024

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

סופיטמ מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0111
מ"ס 52/5.21 תודימב תינבלמ סופיטמ וא 5.21/5.21 וא 52/52 תודימב עוביר    

  129.00 ר"מ ר"מ 001 דע תומכב  
    
סופיטמ מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0112
מ"ס 52/5.21 תודימב תינבלמ סופיטמ וא 5.21/5.21 וא 52/52 תודימב עוביר    

  149.00 ר"מ ר"מ 01 דע תומכב  
    
היצנו / ןבלמ - דתי סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0145

  101.00 ר"מ ע"ש וא )3 ןבלמ(  
    
היצנו / ןבלמ - דתי סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0146

  113.00 ר"מ ר"מ 001 דע תומכב ע"ש וא )3 ןבלמ(  
    
היצנו / ןבלמ - דתי סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0147

  133.00 ר"מ ר"מ 01 דע תומכב ע"ש וא )3 ןבלמ(  
    
ןבלמ - דתי סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0150

  107.00 ר"מ ע"ש וא )3 ןבלמ( היצנו /  
    
ןבלמ - דתי סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0151

  118.00 ר"מ ר"מ 001 דע תומכב ע"ש וא )3 ןבלמ( היצנו /  
    
ןבלמ - דתי סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0152

  138.00 ר"מ ר"מ 01 דע תומכב ע"ש וא )3 ןבלמ( היצנו /  
    
סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל ןווגב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0155

  128.00 ר"מ ע"ש וא )3 ןבלמ( היצנו / ןבלמ - דתי  
    
סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל ןווגב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0156

  139.00 ר"מ ר"מ 001 דע תומכב ע"ש וא )3 ןבלמ( היצנו / ןבלמ - דתי  
    
סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל ןווגב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0157

  159.00 ר"מ ר"מ 01 דע תומכב ע"ש וא )3 ןבלמ( היצנו / ןבלמ - דתי  
    

   11.00 ר"מ מ"ס 6 םוקמב מ"ס 7 יבוע רובע והשלכ ןווגב דתי גוסמ ףוצירל ריחמ תפסות 40.06.0160
    

   16.00 ר"מ מ"ס 6 םוקמב מ"ס 8 יבוע רובע והשלכ ןווגב תובלתשמ םינבאל ריחמ תפסות 40.06.0161
    

   74.00 ר"מ מ"ס 6 םוקמב מ"ס 01 יבוע רובע והשלכ ןווגב תובלתשמ םינבאל ריחמ תפסות 40.06.0162
    
ורטר" סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0165

  181.00 ר"מ ע"ש וא "ןוטס  
    
זפרט / תילטסונ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0170

   94.00 ר"מ ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות  
    
זפרט / תילטסונ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0171

  105.00 ר"מ ר"מ 001 דע תומכב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות  
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../025 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     025

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

זפרט / תילטסונ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0172
  125.00 ר"מ ר"מ 01 דע תומכב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות  

    
/ תילטסונ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0175

   99.00 ר"מ ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות זפרט  
    
/ תילטסונ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0176

  110.00 ר"מ ר"מ 001 דע תומכב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות זפרט  
    
/ תילטסונ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0177

  130.00 ר"מ ר"מ 01 דע תומכב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות זפרט  
    
סופיטמ מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0180

  123.00 ר"מ ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות זפרט / תילטסונ  
    
סופיטמ מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0181

  124.00 ר"מ ר"מ 001 דע תומכב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות זפרט / תילטסונ  
    
סופיטמ מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0182

  124.00 ר"מ ר"מ 01 דע תומכב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות זפרט / תילטסונ  
    
סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב )והשלכ ןווגב( טילונרג רמגב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0185

  140.00 ר"מ ע"ש וא "גנוטיא" תרצות תיפונ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות זפרט / תילטסונ  
    
תונוש תודימב מ"ס 7 יבועב לייטקוק ןוטסרפוס דוביעב תובלתשמ תופצרמב ףוציר   40.06.0190

  124.00 ר"מ ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות תיראנילה הרדיסה סופיטמ  
    
סופיטמ תונוש תודימב מ"ס 7 יבועב תתוסמ דוביעב תובלתשמ תופצרמב ףוציר   40.06.0195

  147.00 ר"מ ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות תיראנילה הרדיסה  
    
,מ"ס 7 יבועב לייטקוק / תוינועבצ / רופא עבצב תובלתשמ תופצרמב ףוציר   40.06.0200

  187.00 ר"מ ע"ש וא "גנוטיא" תרצות הלובפ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות הפינמ ןבא סופיטמ  
    
ןועבט / ודיל / ילוביט סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0205
וא "גנוטיא" תרצות הרוטנ / דנוה / תישפוח הרוטנ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות    

  141.00 ר"מ ע"ש  
    
ודיל / ילוביט סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0210
תרצות הרוטנ / דנוה / תישפוח הרוטנ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות ןועבט /    

  158.00 ר"מ ע"ש וא "גנוטיא"  
    
סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0215
הרוטנ / דנוה / תישפוח הרוטנ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות ןועבט / ודיל / ילוביט    

  175.00 ר"מ ע"ש וא "גנוטיא" תרצות  
    
ןוטסרקא / ינורבח / ירכרוכ תתוסמ רומיגב ,מ"ס 7 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0220

  189.00 ר"מ ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות וטנרט / ודיל / ילוביט סופיטמ  
    
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../026 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     026

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תודימב הנקסוט סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0225
  148.00 ר"מ ע"ש וא "גנוטיא" תרצות סנבורפ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות תונוש  

    
הנקסוט סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0230

  159.00 ר"מ ע"ש וא "גנוטיא" תרצות סנבורפ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות תונוש תודימב  
    
סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0235
וא "גנוטיא" תרצות סנבורפ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות תונוש תודימב הנקסוט    

  176.00 ר"מ ע"ש  
    
סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ ןווגב טילונרג רומיגב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0240

  199.00 ר"מ ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות תונוש תודימב הנקסוט  
    
וטנרט ןבא סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0245
תרצות תתתוסמ הרוטנ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות תונוש תודימב תתתוסמ    

  181.00 ר"מ ע"ש וא "גנוטיא"  
    
וטנרט ןבא סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0246
תרצות תתתוסמ הרוטנ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות תונוש תודימב תתתוסמ    

  191.00 ר"מ ר"מ 001 דע תומכב ע"ש וא "גנוטיא"  
    
וטנרט ןבא סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0247
תרצות תתתוסמ הרוטנ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות תונוש תודימב תתתוסמ    

  203.00 ר"מ ר"מ 01 דע תומכב ע"ש וא "גנוטיא"  
    
וטרופ סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ ןווגב תתוסמ רמג תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0255
יולימל REKCA 2 ללוכ )תלזב( יולימ רמוח תוברל ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות    

  307.00 ר"מ תוגופ  
    
7 לש טס( מ"ס 6 יבועב ופי ןבא סופיטמ רופא עבצב תובלתשמ תופצרמב ףוציר   40.06.0260
7 יבועב יבמוק תומר ןבא וא )םינבא 8 לש טס( מ"ס 7 יבועב תומר ןבא וא )םינבא    
מ"ס 7 יבועב תיבוק הרוטנ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות )םינבא 6 לש טס( מ"ס    

  128.00 ר"מ ע"ש וא "גנוטיא" תרצות  
    
7 לש טס( מ"ס 6 יבועב ופי ןבא סופיטמ רופא עבצב תובלתשמ תופצרמב ףוציר   40.06.0261
7 יבועב יבמוק תומר ןבא וא )םינבא 8 לש טס( מ"ס 7 יבועב תומר ןבא וא )םינבא    
מ"ס 7 יבועב תיבוק הרוטנ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות )םינבא 6 לש טס( מ"ס    

  139.00 ר"מ ר"מ 001 דע תומכב ע"ש וא "גנוטיא" תרצות  
    
7 לש טס( מ"ס 6 יבועב ופי ןבא סופיטמ רופא עבצב תובלתשמ תופצרמב ףוציר   40.06.0262
7 יבועב יבמוק תומר ןבא וא )םינבא 8 לש טס( מ"ס 7 יבועב תומר ןבא וא )םינבא    
מ"ס 7 יבועב תיבוק הרוטנ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות )םינבא 6 לש טס( מ"ס    

  159.00 ר"מ ר"מ 01 דע תומכב ע"ש וא "גנוטיא" תרצות  
    
מ"ס 6 יבועב ופי ןבא סופיטמ והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ תופצרמב ףוציר   40.06.0265
תומר ןבא וא )םינבא 8 לש טס( מ"ס 7 יבועב תומר ןבא וא )םינבא 7 לש טס(    
הרוטנ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות )םינבא 6 לש טס( מ"ס 7יבועב יבמוק    

  135.00 ר"מ ע"ש וא "גנוטיא" תרצות מ"ס 7 יבועב תיבוק  
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../027 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     027

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

מ"ס 6 יבועב ופי ןבא סופיטמ והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ תופצרמב ףוציר   40.06.0266
תומר ןבא וא )םינבא 8 לש טס( מ"ס 7 יבועב תומר ןבא וא )םינבא 7 לש טס(    
הרוטנ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות )םינבא 6 לש טס( מ"ס 7יבועב יבמוק    

  146.00 ר"מ ר"מ 001 דע תומכב ע"ש וא "גנוטיא" תרצות מ"ס 7 יבועב תיבוק  
    
מ"ס 6 יבועב ופי ןבא סופיטמ והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ תופצרמב ףוציר   40.06.0267
תומר ןבא וא )םינבא 8 לש טס( מ"ס 7 יבועב תומר ןבא וא )םינבא 7 לש טס(    
הרוטנ סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות )םינבא 6 לש טס( מ"ס 7יבועב יבמוק    

  166.00 ר"מ ר"מ 01 דע תומכב ע"ש וא "גנוטיא" תרצות מ"ס 7 יבועב תיבוק  
    
יבועב ופי ןבא סופיטמ לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ תופצרמב ףוציר   40.06.0270
ןבא וא )םינבא 8 לש טס( מ"ס 7 יבועב תומר ןבא וא )םינבא 7 לש טס( מ"ס 6    
סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות )םינבא 6 לש טס( מ"ס 7 יבועב יבמוק תומר    

  148.00 ר"מ ע"ש וא "גנוטיא" תרצות מ"ס 7 יבועב תיבוק הרוטנ  
    
יבועב ופי ןבא סופיטמ לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ תופצרמב ףוציר   40.06.0271
ןבא וא )םינבא 8 לש טס( מ"ס 7 יבועב תומר ןבא וא )םינבא 7 לש טס( מ"ס 6    
סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות )םינבא 6 לש טס( מ"ס 7 יבועב יבמוק תומר    

  159.00 ר"מ ר"מ 001 דע תומכבע"ש וא "גנוטיא" תרצות מ"ס 7 יבועב תיבוק הרוטנ  
    
יבועב ופי ןבא סופיטמ לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ תופצרמב ףוציר   40.06.0272
ןבא וא )םינבא 8 לש טס( מ"ס 7 יבועב תומר ןבא וא )םינבא 7 לש טס( מ"ס 6    
סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות )םינבא 6 לש טס( מ"ס 7 יבועב יבמוק תומר    

  189.00 ר"מ ר"מ 01 דע תומכב ע"ש וא "גנוטיא" תרצות מ"ס 7 יבועב תיבוק הרוטנ  
    
תצרוחמ 02/01 סופיטמ  תוינועבצ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ תופצרמב ףוציר   40.06.0300

   96.00 ר"מ ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות  
    
הרוטנ סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ תופצרמב ףוציר   40.06.0320

  141.00 ר"מ ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות יבמוק תומר , "גנוטיא" תרצות תיבוק יטלומ  
    
- םורטנס סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ תופצרמב ףוציר   40.06.0330

  154.00 ר"מ ע"ש וא "גנוטיא" תרצות ,ןוטס קיפרט  
    

  132.00 ר"מ מ"ס 04/04 עוביר סופיטמ מ"ס 7 יבועב רופא עבצב ףוציר יחיראב ףוציר 40.06.0365
    
04/04 עוביר סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ ןווגב םיינועבצ ףוציר יחיראב ףוציר   40.06.0370

  137.00 ר"מ מ"ס  
    
יבועב םינוש םינווגב טילונרג / לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל ןווגב ףוציר יחיראב ףוציר   40.06.0375

  176.00 ר"מ מ"ס 04/04 עוביר סופיטמ ,מ"ס 7  
    
ןבלמ וא מ"ס 03/03 עוביר סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב רופא עבצב ףוציר יחיראב ףוציר   40.06.0380

  132.00 ר"מ מ"ס 03/06  
    
03/03 עוביר סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ ןווגב םיינועבצ ףוציר יחיראב ףוציר   40.06.0385

  138.00 ר"מ מ"ס 03/06 ןבלמ וא מ"ס  
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קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../028 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     028

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

יבועב םינוש םינווגב טילונרג / לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל ןווגב ףוציר יחיראב ףוציר   40.06.0390
  159.00 ר"מ מ"ס 03/06 ןבלמ וא מ"ס 03/03 עוביר סופיטמ ,מ"ס 7  

    
  121.00 ר"מ מ"ס 03/51 ןבלמ סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב םיינועבצ ףוציר יחיראב ףוציר 40.06.0395

    
03/51 וא מ"ס 04/02 ןבלמ סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב םיינועבצ ףוציר יחיראב ףוציר   40.06.0400

  132.00 ר"מ מ"ס  
    
ןווגב תוטילב םע מ"ס 5.21/5.21 וא מ"ס 01/01 םירוויעל ןומיס ןבאב ףוציר   40.06.0410

  212.00 ר"מ ע"ש וא /1071 0071 ט"קמ "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 6 יבועב , והשלכ  
    
מ"ס 6 יבועב , והשלכ ןווגב תוטילב םע מ"ס 02/02 םירוויעל ןומיס ןבאב ףוציר   40.06.0415

  174.00 ר"מ ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא" תרצות  
    
תרצות מ"ס 6 יבועב םיספ םע מ"ס 02/02 םירוויעל ןומיס / הנווכה ןבאב ףוציר   40.06.0420

  174.00 ר"מ והשלכ ןווגב ע"ש וא 18961 ט"קמ "ןייטשרקא"  
    

   15.00 ר"מ ןבל טלמ רמג רובע םירוויעל הנווכה / ןומיס ןבאל ריחמ תפסות 40.06.0425
    

   31.00 ר"מ ןוטסרקא רמג רובע םירוויעל הנווכה / ןומיס ןבאל ריחמ תפסות 40.06.0430
    
ןומיס םשל ,הכרדמב םיצוענ 403 מ"בלפ תורמסממ ישושימ הארתה חטשמ   40.06.0435

1,346.00 ר"מ םירוויעו םילבגומל הייצח ירבעמל הדיריו םילושכימ  
    
םילבגומל ןומיס םשל ,םירוזא םוחיתל ,הכרדימב םיצוענ 403 מ"בלפ תורמסמ   40.06.0440

   51.00 'חי םירוויעו  
    
י"פע ןוטבב עבטומ ע"ש וא "שיגנ דעי" תרצות הטסורינמ םיכנל הינח ןומיס טנמלא   40.06.0445

  506.00 'חי ןרציה תויחנה  
    
"ןוטס-וקא" ןבא סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0450
  )ENOTS OCE( העירי תוברל ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות זקנמ ףוצירל  
תאשונ הבכש ,תיתשה ג"ע תחנומ ר"מ/םרג 003לש 'נימ לקשמב תינכטואיג    
מ"ס 5 יבועב תרשיימ הבכשו  מ"מ 52-4 גורדב סג ץצחמ מ"ס 02 יבועב תזקנמ    

  127.00 ר"מ ב קד ץצחמ  
    

  127.00 ר"מ ףוצירל תחתמ מ"מ 6-2 גורד 40.06.0451
    
ןבא סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0455
תוברל ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות זקנמ ףוצירל )ENOTS OCE( "ןוטס-וקא"    
הבכש ,תיתשה ג"ע תחנומ ר"מ/םרג 003 לש 'נימ לקשמב תינכטואיג העירי    
יבועב תרשיימ הבכשו  מ"מ 52-4 גורדב סג ץצחמ מ"ס 02 יבועב תזקנמ תאשונ    

  131.00 ר"מ ףוצירל תחתמ מ"מ 6-2 גורדב קד ץצחמ מ"ס 5  
    
סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב לייטקוק / ןוטס רפוס / ןבל עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0460
ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות זקנמ ףוצירל )ENOTS OCE( "ןוטס-וקא" ןבא    
,תיתשה ג"ע תחנומ ר"מ/םרג 003 לש 'נימ לקשמב תינכטואיג העירי תוברל    
תרשיימ הבכשו מ"מ 52-4 גורדב סג ץצחמ מ"ס 02 יבועב תזקנמ תאשונ הבכש    

  142.00 ר"מ ףוצירל תחתמ מ"מ 6-2 גורדב קד ץצחמ מ"ס 5 יבועב  
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קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../029 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     029

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

"ןוטס-וקא" ןבא סופיטמ ,מ"ס 6 יבועב "ןוטסרקא" רמגב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0465
  )ENOTS OCE( העירי תוברל ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות זקנמ ףוצירל  
תאשונ הבכש ,תיתשה ג"ע תחנומ ר"מ/םרג 003 לש 'נימ לקשמב תינכטואיג    
מ"ס 5 יבועב תרשיימ הבכשו  מ"מ 52-4 גורדב סג ץצחמ מ"ס 02 יבועב תזקנמ    

  203.00 ר"מ ףוצירל תחתמ מ"מ 6-2 גורדב קד ץצחמ  
    
תבכש יבוע תלדגה רובע "ןוטס-וקא" סופיטמ זקנמה ףוצירה יריחמל תפסות   40.06.0470

    6.00 ר"מ ]הבכשה יבועב יפסונ מ"ס 5 לכל ריחמה[ סגה ץצחה  
    
מ"ס 6 יבועב תתוסמ וא שטולמ רומיגב )יטיס( "ןוטסרקא" ףוציר ינבאב ףוציר   40.06.0475
"ןייטשרקא" תרצות םינוש םינווגב )שמוחמ ,ןבלמ ,עוביר( תונוש תורוצבו תודימב    

  201.00 ר"מ ע"ש וא "גנוטיא" תרצות מ"ס 6 יבועב "תוצוח יחירא" סופיטמ וא  
    
מ"ס 7 יבועב תתוסמ וא שטולמ רומיגב )יטיס( "ןוטסרקא" ףוציר ינבאב ףוציר   40.06.0480

  222.00 ר"מ ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות םינוש םינווגב )ןבלמ ,עוביר( תונוש תורוצבו תודימב  
    
מ"ס 7 יבועב תתוסמ וא שטולמ רומיגב תובכש ונברוא / ונברוא ףוציר ינבאב ףוציר   40.06.0485

  274.00 ר"מ ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות םינוש םינווגב )ןבלמ ,עוביר( תונוש תורוצבו תודימב  
    
/ לוחכ ןווג רובע שטולמ / תתוסמ רומיגב "ןוטסרקא" ףוציר יחיראל ריחמ תפסות   40.06.0490

   52.00 ר"מ )םייבועה לכו םיחיראה ייבוע לכל( קורי  
    
תודימב מ"ס 7/6 יבועב YTIC DLO תרדיסמ "ןוטסרקא" ףוציר ינבאב ףוציר   40.06.0495

  196.00 ר"מ ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות םהשלכ עבצו רומיגב תונוש  
    

  222.00 ר"מ ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות הדימב מ"ס 6 יבועב תתתוסמ בהנש דתי ןבאב ףוציר 40.06.0540
    
,מ"ס 06/03 ,מ"ס 03/03 תודימב מ"ס 7 יבועב הירסיק םגד תירכרוכ ןבאב ףוציר   40.06.0545

  209.00 ר"מ ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות והשלכ עבצב ,מ"ס 06/06 ,מ"ס 04/04  
    
מ"ס 07/54 ,מ"ס 06/54 ,מ"ס 05/54 תודימב מ"ס 01 יבועב ילכירדא ןוטב ףוציר   40.06.0555

  613.00 ר"מ והשלכ ןווגבו רמגב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות ,מ"ס 06/06 ,  
    
05/47 ,מ"ס 67/47 ,מ"ס 511/47 תודימב מ"ס 01 יבועב ילכירדא ןוטב ףוציר   40.06.0560

  578.00 ר"מ והשלכ ןווגבו רמגב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות ,מ"ס 32/47 ,מ"ס  
    
תרצות מ"ס 06/021 ,מ"ס 03/021 תודימב מ"ס 7 יבועב ילכירדא ןוטב ףוציר   40.06.0565

  558.00 ר"מ והשלכ ןווגבו רמגב ע"ש וא "ןייטשרקא"  
    
וא "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 52/341 תודימב מ"ס 7 יבועב "הייוקס" חיראב ףוציר   40.06.0570

  502.00 ר"מ ע"ש  
    
תודימב בורצ דוביעב הרופא טינרג ןבאמ תואמגוד וא םיספ ,םיחטשמ ףוציר   40.06.0580

  598.00 ר"מ מ"ס 8-6 יבועב תונוש  
    
תוברל תיפולקיצ אמגודב מ"ס 01-5 יבועב תיארפ ןבאמ םיליבשו םיחטשמ ףוציר   40.06.0590

  253.00 ר"מ טנמצ טיטב תוגופ יולימ  
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קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../030 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     030

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

והשלכ דוביעבו מ"ס 21 יבועב תינריג תובכש ןבאמ םיליבשו םיחטשמ ףוציר   40.06.0595
  278.00 ר"מ טנמצ טיטב תוגופ יולימ תוברל  

    
םהשלכ םינווגב מ"ס 21-7 דיחא לדוגב לחנ יקולחמ םיליבשו םיחטשמ ףוציר   40.06.0600
העירי תוברל ,החנהה רמגב טנמצ טיט יולימ םעו טיט תבכשב םיעבוטמ    

  320.00 ר"מ ר"מ/'רג 031 לקשמב תינכטואיג  
    
םהשלכ םינווגב מ"ס 02-01 דיחא לדוגב לחנ יקולחמ םיליבשו םיחטשמ ףוציר   40.06.0605
העירי תוברל ,החנהה רמגב טנמצ טיט יולימ םעו טיט תבכשב םיעבוטמ    

  336.00 ר"מ ר"מ/'רג 031 לקשמב תינכטואיג  
    

  326.00 ר"מ והשלכ דוביעבו מ"ס 5 יבועב הרוסנ ןבאמ םיליבשו םיחטשמ ףוציר 40.06.0610
    
ידוהי יזימ גוסמ רחא וא דרדרו ןווגב השק תיטימולוד ןבאב םיליבשו םיחטשמ ףוציר   40.06.0615
החנהב, והשלכ דוביעב , ע"ש וא תעקובמ טינרג וא טינרג ןבא וא ןומר ןבא,    
תריחב יפל לכה ,טנמצ טיט וא בצוימ לוח ג"ע תרחא וא תישפוח תילניגותרוא    

  459.00 ר"מ . מ"ס 01-8 יבועבו תונוש תודימב ןבא יחלפב ,לכירדאה  
    
ידוהי יזימ גוסמ רחא וא דרדרו ןווגב השק תיטימולוד ןבאב םיליבשו םיחטשמ ףוציר   40.06.0620
החנהב, והשלכ דוביעב , ע"ש וא תעקובמ טינרג וא טינרג ןבא וא ןומר ןבא,    
תריחב יפל לכה ,טנמצ טיט וא בצוימ לוח ג"ע תרחא וא תישפוח תילניגותרוא    

  341.00 ר"מ . מ"ס 7-6 יבועבו תונוש תודימב ןבא יחלפב ,לכירדאה  
    
5/01/01 תודימב והשלכ דוביעב תעקובמ תלזב ןבאב םיליבשו םיחטשמ ףוציר   40.06.0625
לכה ,טנמצ טיט וא בצוימ לוח ג"ע תרחא וא תישפוח תילניגותרוא החנהב מ"ס    

  457.00 ר"מ לכירדאה תריחב יפל  
    

  181.00 ר"מ .מ"ס 8 יבועב מ"ס 04/04 תודימב לחנ תורורצ םע ץוחר טילונרג תופצרמב ףוציר 40.06.0630
    
8/7 יבועב מ"ס 03/03 תודימב לחנ תורורצ םע ץוחר טילונרג תופצרמב ףוציר   40.06.0635

  168.00 ר"מ מ"ס  
    

  201.00 ר"מ .מ"ס 8/7 יבועב מ"ס 06/03 תודימב תלזב ןבא םע ץוחר טילונרג תופצרמב ףוציר 40.06.0640
    
לחנ גוס רובע ןהשלכ יבועבו תודימב ץוחר טילונרג תופצרמב ףוציר ריחמל תפסות   40.06.0645

   31.00 ר"מ ירצמ  
    
וא מ"ס 02/01 ןבלמ סופיטמ "ידאו" טילונרג רומיגב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0650

  215.00 ר"מ מ"ס 6 יבועב ,מ"ס 02/02 עוביר  
    
יבועב ץרוחמ מ"ס 02/01 ןבלמ סופיטמ טילונרג רומיגב תובלתשמ םינבאב ףוציר   40.06.0655

  302.00 ר"מ מ"ס 01  
    

  188.00 רטמ לוח ג"ע מ"ס 6/52 ךתחב שיטלט ןבאמ ףוציר יספ 40.06.0660
    

  211.00 רטמ לוח ג"ע מ"ס 6/03 ךתחב שיטלט ןבאמ ףוציר יספ 40.06.0665
    

  437.00 ר"מ .מ"ס 5 יבוע ,"םסמסמ" דוביע ,'א גוס רופא "ןומר הפצמ" ןבא ףוציר 40.06.0670
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../031 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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דף מס':     031

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,מ"ס 03/03 תודימב בצוימ לוח עצמ לע ןלצרופ טינרג / הקימרק יחיראב ףוציר   40.06.0675
  178.00 ר"מ 'דכו מ"ס 02/02  

    
הטוקרט" תרצות מ"ס 5-4 יבועבו מ"ס 01/02 תודימב הטוקרט יחיראב ףוציר   40.06.0680

  345.00 ר"מ ןרציה תויחנה יפל שרדנה לכ ללוכ ע"ש וא "םיקפוא  
    
הטוקרט" תרצות מ"ס 5.6 יבועבו מ"ס 8/52 תודימב הטוקרט יחיראב ףוציר   40.06.0685

  369.00 ר"מ ןרציה תויחנה יפל שרדנה לכ ללוכ ע"ש וא "םיקפוא  
    

   51.00 ר"מ םוח / םודא םוקמב לדרח בוהצ / ןבל ןווג רובע הטוקרט יחירא יריחמל תפסות 40.06.0690
    

  135.00 ר"מ רופא עבצב ספסוחמ ,מ"ס 01/06/04 אשד חיראב ףוציר 40.06.0695
    

  148.00 ר"מ והשלכ עבצב ספסוחמ ,מ"ס 01/06/04 אשד חיראב ףוציר 40.06.0700
    
תיבמ "סקימוג" תרצות מ"ס 04/384/384 " ןדרג הטוג" אשד יחיראב ףוציר   40.06.0705

  223.00 ר"מ ע"ש וא גנוטיא  
    
YTINIFNI 'צות ,םילבכ י"ע היגרנא תריגא .)םיעבצ ללש( S 8X8 יביטרוקד חירא   40.06.0710

1,278.00 'חי ע"ש וא .L.S.M י"ע  
    
YTINIFNI 'צות ,םילבכ י"ע היגרנא תריגא .)םיעבצ ללש( R 8X8 יביטרוקד חירא   40.06.0715

1,112.00 'חי ע"ש וא .L.S.M י"ע  
    
YTINIFNI 'צות ,םילבכ י"ע היגרנא תריגא .)םיעבצ ללש( S 8X4 יביטרוקד חירא   40.06.0720

1,037.00 'חי ע"ש וא .L.S.M י"ע  
    
YTINIFNI 'צות ,םילבכ י"ע היגרנא תריגא .)םיעבצ ללש( R 8X4 יביטרוקד חירא   40.06.0725

  889.00 'חי ע"ש וא .L.S.M י"ע  
    
ע"ש וא "ןיטשרקא" 5687 " ט"קמ ,מ"ס 04/04 תודימב םיינפוא ליבש ןומיס חירא   40.06.0730

   96.00 'חי והשלכ ןווגב  
    

   34.00 'חי ןבל טלמ רובע םיינפוא ליבש ןומיס חיראל ריחמ תפסות 40.06.0735
    
,מ"ס 03/03 תודימב תתוסמ / שטולמ ןוטסרקא רמגב םיינפוא ליבש ןומיס חירא   40.06.0740

  336.00 'חי ע"ש וא "ןיטשרקא" תרצות , עבטומ הטסורינמ למס םע מ"ס 8 יבועב  
    
תומכב ע"ש וא  "H422 ליסודור" גוסמ רליס תזתה רובע ףוצירה ריחמל תפסות   40.06.0745

   15.00 ר"מ ר"מל 'רג 004 לש  
    
"דחוימ ןוטינרג" וא "ליסיטלומ" גוסמ המיטא רמוחב ןוטב / ןבא יחטשמ םוטיא   40.06.0750

   25.00 ר"מ ע"ש וא תימרכ סקיפ רטסימ תרצות  
    

   46.00 ג"ק ע"ש וא  "REKCA 1" גוסמ )יתקבא( םיקשימ יולימ רמוח 40.06.0755
    

   96.00 רטיל ע"ש וא  "REKCA 2" גוסמ )לזונ( יולימה לוח תיישקהל םיקשימל רמוח 40.06.0760
    

   14.00 ר"מ .מ"ס 3 יבועב )"םושמוש"( םיריגרג סג לוח רובע והשלכ ףוציר ריחמל תפסות 40.06.0765
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   16.00 ר"מ ףוצירל תחתמ טנמצ טיט תבכש רובע והשלכ ףוציר ריחמל תפסות 40.06.0770
    

    8.00 ר"מ 6:1 סחיב לוחה תבכשב ברועמ טנמצ רובע והשלכ ףוציר ריחמל תפסות 40.06.0775
    
ללוכ ותחנהו מ"ס 4 דע 2 יבועל ףוצירה ךותיח רובע והשלכ ףוציר ריחמל תפסות   40.06.0780

  121.00 ר"מ )'וכו םיפתרמ תוגג ,תוחוש יסכמ( תכתמ / ןוטב ג"ע ,יסקופא קבדב הקבדה  
    
תלבקל דע מ"ס 4-כ קמועל םימייק "קזב" יסכמב ןוטב לש םינידע תותיסו הריבש   40.06.0785

  310.00 'חי דרפנב םלושיש ףוציר עוציבל הנכהכ ,הייקנ תכתמ  
    
עוציבל מ"ס 4 יבועבו מ"מ 5-3 לש םיטגרגא לדוגב ץצחמ תרשוימ לוחלח תבכש   40.06.0790

   15.00 ר"מ 'וכו והשלכ גוסמ ררוחמ ףוציר ,םיצע ירוזאב  
    

   35.00 ר"מ לוח תבכש תוברל יבועו גוס לכמ קוריפמ םינבאב ףוציר 40.06.0795
    
8 דע ההבגה ללוכ מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאמ 'מ 3 בחורב היצח רבעמ   40.06.0800
י"פע לכה ,העיבצו 'מ 5.0 לכ "לותח יניע", טלפסא לובגב רבעמ ןבא תוברל מ"ס    

  270.00 ר"מ ןנכתמה וא/ו הרובחתה דרשמ יטרפו תויחנה  
    
םיעבוטמ והשלכ ןווגב מ"ס 51-01 דיחא לדוגב לחנ יקולחמ ףצורמ חטשמ   40.06.0805
ןוטב ,מ"ס 02 יבועב עצמ תבכש תוברל, תוגופ דוביע ללוכ טנמצ טיט תבכשב    

  349.00 ר"מ שורדה לכו מ"ס 51 יבועב ,03-ב ןייוזמ  
    
------------------------------------ץע תוגרדמו תופצר ----------------------------------     
תא תוללוכה רוצייה תוינכותו ,טרופמה ןונכתה תנכה תא ללוכ ץעה תודובע עוציב    
.םיילכירדאה םיטרפל םתמאתהו הריגסהו תורבחתהה יטרפ לכ    
    
חקפמה י"ע תופולח ןיב הריחבה - םירמוח תופולח תומייק םהב םיפיעסב    
    
בחורו מ"ס 2 יבועב תוחולמ  )תומכהמ %05 הפולח( "וקבוט האפיא" ץע תפצר   40.06.0902
ןמשב רומיגו לוזרפ ,אטוחמ ןרוא ץעמ תונותחת הכימת תורוק תוברל מ"ס 51    

  600.00 ר"מ .טרפמו תוינכת יפל הריעב בכעמו  
    
קובמב תועוצרמ םייושע )תומכהמ %05 הפולח( םיידועיי קובמב תוחולמ הפצר   40.06.0903
קובמב קד" גוסמ ץוח שומישל הסיחדו םומיח לש ידועיי יתיישעת ךילהב סוחד    
"שק הנק" קפס לש "MAERT-X-OOBMAB-OSOM" ,"םירטסקא    
, םינש 01-ל תוירחא ללוכו  טרפמ יפל לכה .תוכיאו ע"ש וא 370 -0202112    
ןמשב רומיגו לוזרפ ,מ"ס 04 לכ אטוחמו עצקומ ןרוא ץעמ הכימת תורוק תוברל    

  600.00 ר"מ .טרפמו תינכת יפל הריעב בכעמו  
    
הנתשמ רטוקב   אטוחמ ינשוג ןרוא ץע דומע לש תולוגע תוסורפב םיחטשמ ףוציר   40.06.0904
ןיב טנמצב ברועמ קד תלזב טגרגא יולימו , מ"ס 51 תוסורפה יבוע , מ"ס 22-6    
עוציב , טרפו תינכת יפל .)דרפנב םיבשוחמ ןוטבמ דוסי חטשמו םיעצמ( תוסורפה    

  400.00 ר"מ . םלשומ רמג דע  
    
םינגועמ  ,מ"ס 52/51 ךתחב )תבכר( ץע ינדאב םיחטשמ םוחית וא/ו תוגרדמ   40.06.0905
רמג דע . טרפמו טרפ יפל )ןדא לכל םיסיסב 2( 03/03/03 ןוטב יסיסבב עקרקב    

  250.00 רטמ . םלשומ  
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םימ ץחלב תידוסי הפיטש ללוכ . טרפמ יפל  קובמב/האפיא ץע יפצרמ ןומישו יוקינ   40.06.0906
תובכש רפסמב ידוסי ןומיש , ךרוצה תדימב שוטיל , ץעל ידועיי יוקינ רמוחו  )קינרג(    

   60.00 ר"מ ע"ש וא "דולפ" תמגודכ םיינוציח ץע יפצרמל ידועיי ןמשב ,בוטר הארמ תלבק דע  
    
, ישפוח הצקב יכנא חול - ל"נע ץע ייופיחו םיפצרמל דבלב םיטנאק תמלשה   40.06.0907
טנאק ללוכ , םיצע יחתפ ללוכ , םירחא י"ע עצובש ל"נכ ףצרמב , מ"ס 51 בחורב    
ללוכ , דבלב טנאקה ךרוא יפל םולשת .ריק ייופיח לש ןוילע הצקב ללוכ , לגועמ    

  120.00 רטמ .םלשומ רמג דע שורדה לככ םייוניפו היצקורטסנוק  
    
רתאב קוצי 03-ב ןיוזמ ןוטב תוגרדמ ת ו י מ ו ר ט / ת ו ק ו צ י___ ת ו ג ר ד מ    
ןויזו תוניפ םוטיק ללוכ קלחומ יולג ןוטב רמגה גוס .מ"ס 23 בחורבו מ"ס 61 הבוגב    
    
גוס .מ"ס 23 בחורבו מ"ס 61 הבוגב רתאב רתאב קוצי 03-ב ןיוזמ ןוטב תוגרדמ   40.06.1010

  297.00 רטמ ןויזו תוניפ םוטיק ללוכ קרוסמ יולג ןוטב רמגה  
    
גוס .מ"ס 23 בחורבו מ"ס 61 הבוגב רתאב רתאב קוצי 03-ב ןיוזמ ןוטב תוגרדמ   40.06.1011

  340.00 רטמ 'מ 01 דע תומכב ןויזו תוניפ םוטיק ללוכ קרוסמ יולג ןוטב רמגה  
    

  349.00 רטמ והשלכ ןווגב , מ"ס 06 ךרואב מ"ס 04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ 40.06.1015
    
והשלכ ןווגב , מ"ס 06 ךרואב מ"ס 04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ   40.06.1016

  400.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב  
    
, מ"ס 04 וא מ"ס 06 ךרואב מ"ס 04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ   40.06.1020

  491.00 רטמ והשלכ ןווגב תתוסמ דובעב תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רומיגב  
    
, מ"ס 04 וא מ"ס 06 ךרואב מ"ס 04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ   40.06.1021

  560.00 רטמ .'מ 01 דע תונכב והשלכ ןווגב תתוסמ דובעב תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רומיגב  
    

  388.00 רטמ הקלחה דגנ ץרוחמ ןוטסרפוס רומיגב מ"ס 51/04/03 הבוגב תוימורט תוגרדמ 40.06.1025
    
, מ"ס 04 וא מ"ס 06 ךרואב מ"ס 04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ   40.06.1030

  369.00 רטמ והשלכ ןווגב W.S. דובעב תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רומיגב  
    
, מ"ס 04 וא מ"ס 06 ךרואב מ"ס 04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ   40.06.1031

  422.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב והשלכ ןווגב W.S. דובעב תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רומיגב  
    
03/04/06 ךרואבו מ"ס 04 בחורב מ"ס 51 הבוגב "תושיגנ" תוימורט תוגרדמ   40.06.1035

  269.00 רטמ והשלכ ןווגב , מ"ס  
    
03/04/06 ךרואבו מ"ס 04 בחורב מ"ס 51 הבוגב "תושיגנ" תוימורט תוגרדמ   40.06.1036

  307.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב והשלכ ןווגב , מ"ס  
    
03/04/06 ךרואבו מ"ס 04 בחורב מ"ס 51 הבוגב "תושיגנ" תוימורט תוגרדמ   40.06.1040

  349.00 רטמ והשלכ דוביעב תירכרוכ / ןוטסרקא רומיגב , מ"ס  
    
03/04/06 ךרואבו מ"ס 04 בחורב מ"ס 51 הבוגב "תושיגנ" תוימורט תוגרדמ   40.06.1041

  307.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב והשלכ דוביעב תירכרוכ / ןוטסרקא רומיגב , מ"ס  
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03/04/06/07 ךרואב מ"ס 04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוצרוחמ תוימורט תוגרדמ   40.06.1045
  424.00 רטמ והשלכ דוביעב תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רומיגב , מ"ס  

    
03/04/06/07 ךרואב מ"ס 04 בחורבו מ"ס 51 הבוגב תוצרוחמ תוימורט תוגרדמ   40.06.1046

  484.00 רטמ .'מ 01 דע  תומכב והשלכ דוביעב תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רומיגב , מ"ס  
    
םור םע מ"ס 03/06 וא מ"ס 04/04 תודימב מ"ס 8 הבוגב תוימורט תוגרדמ   40.06.1050

  302.00 רטמ והשלכ ןווגב , מ"ס 6 הבוגב ימורט  
    
םור םע מ"ס 03/06 וא מ"ס 04/04 תודימב מ"ס 8 הבוגב תוימורט תוגרדמ   40.06.1051

  345.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב והשלכ ןווגב , מ"ס 6 הבוגב ימורט  
    
רומיגבו ל"נה תוגרדמל המלשהכ מ"ס 06/6 תודימב תוימורט תוגרדמל םור   40.06.1055

  101.00 רטמ םאתהב  
    
םור םע מ"ס 03/06 וא מ"ס 04/04 תודימב מ"ס 8 הבוגב תוימורט תוגרדמ   40.06.1060

  302.00 רטמ והשלכ דוביעב / תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רומיגב , מ"ס 6 הבוגב ימורט  
    
םור םע מ"ס 03/06 וא מ"ס 04/04 תודימב מ"ס 8 הבוגב תוימורט תוגרדמ   40.06.1061
תומכב והשלכ דוביעב / תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רומיגב , מ"ס 6 הבוגב ימורט    

  345.00 רטמ .'מ 01 דע  
    
1-א"כ גוסמ מ"ס 53 ךרואבו מ"ס 03 בחורב מ"ס 71 הבוגב תוימורט תוגרדמ   40.06.1065

  283.00 רטמ והשלכ ןווגב , ע"ש וא ןייטשרקא תרצות  
    
1-א"כ גוסמ מ"ס 53 ךרואבו מ"ס 03 בחורב מ"ס 71 הבוגב תוימורט תוגרדמ   40.06.1066

  323.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב והשלכ ןווגב , ע"ש וא ןייטשרקא תרצות  
    
טילונרג רמגב מ"ס 06 ךרואבו מ"ס 03 בחורב מ"ס 8 הבוגב תוימורט תוגרדמ   40.06.1070

  302.00 רטמ ל"נל מ"ס 06/6 ימורט םור םע ץוחר  
    
טילונרג רמגב מ"ס 06 ךרואבו מ"ס 03 בחורב מ"ס 8 הבוגב תוימורט תוגרדמ   40.06.1071

  345.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב ל"נל מ"ס 06/6 ימורט םור םע ץוחר  
    
,מ"ס 3/21 ךתחב םורו מ"ס 5/03 ךתחב חלש ןורבח ןבאמ הרוסנ ןבא תוגרדמ   40.06.1075

  431.00 רטמ 03-ב ןייוזמה ןוטבה תוברל והשלכ תותיסב תתוסמ ינבלמ גוסמ ןבאה דוביע  
    
,מ"ס 3/21 ךתחב םורו מ"ס 5/03 ךתחב חלש ןורבח ןבאמ הרוסנ ןבא תוגרדמ   40.06.1076
03-ב ןייוזמה ןוטבה תוברל והשלכ תותיסב תתוסמ ינבלמ גוסמ ןבאה דוביע    

  493.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב  
    

  330.00 רטמ .יארפ רודיסב תובכש ןבאה גוס ,מ"ס 23 בחורבו מ"ס 61 הבוגב ןבא תוגרדמ 40.06.1080
    
יארפ רודיסב תובכש ןבאה גוס ,מ"ס 23 בחורבו מ"ס 61 הבוגב ןבא תוגרדמ   40.06.1081

  377.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב  
    
,לחנ תורורצ םע טילונרג יופיצ ,02-ב ןיוזמ ןוטבמ רתאב תוקוצי טילונרג תוגרדמ   40.06.1085

  378.00 רטמ .מ"ס 51/03 תודימב חלשו םור  
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../035 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     035

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

,לחנ תורורצ םע טילונרג יופיצ ,02-ב ןיוזמ ןוטבמ רתאב תוקוצי טילונרג תוגרדמ   40.06.1086
  430.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב מ"ס 51/03 תודימב חלשו םור  

    
ןוילע רמג ,מ"ס 09/53 תודימב רתאב קוצי 03-ב ןיוזמ ןוטבמ הבישי תוגרדמ   40.06.1090

1,009.00 רטמ תוניפו םוטיק ,םירפת ללוכ קלחומ  
    
ןוילע רמג ,מ"ס 09/53 תודימב רתאב קוצי 03-ב ןיוזמ ןוטבמ הבישי תוגרדמ   40.06.1091

1,100.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב תוניפו םוטיק ,םירפת ללוכ קלחומ  
    
51 הבוגבו מ"ס 23 בחור ,הבטומ דוביעבו בוהצ ןווגב הרוסנו השק ןבא תוגרדמ   40.06.1095

  383.00 רטמ . מ"ס 7 ןבא יבוע .03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי ג"ע מ"ס  
    
51 הבוגבו מ"ס 23 בחור ,הבטומ דוביעבו בוהצ ןווגב הרוסנו השק ןבא תוגרדמ   40.06.1096

  438.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב מ"ס 7 ןבא יבוע .03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי ג"ע מ"ס  
    
/ תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רמגב מ"ס 51/53/05 תודימב הירסיק םגד תוגרדמ   40.06.1100

  721.00 רטמ .W.S ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות  
    
/ תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רמגב מ"ס 51/53/05 תודימב הירסיק םגד תוגרדמ   40.06.1101

  720.00 רטמ .W.S מ 01 דע תומכב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות'.  
    
/ תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רמגב מ"ס 51/06/53 תודימב YTIC DLO תוגרדמ   40.06.1105

  449.00 רטמ ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות תתוסמ  
    
/ תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רמגב מ"ס 51/06/53 תודימב YTIC DLO תוגרדמ   40.06.1106

  514.00 רטמ .'מ 01 דע  תומכב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות תתוסמ  
    
ךרואב תלגועמ קראפ תגרדמ / קראפ תגרדמ םגדמ ימורט טנמלאמ תוגרדמ   40.06.1110
דובעב תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רמגב םינוש בחורו הבוג תודימבו מ"ס 002    

  566.00 רטמ ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות והשלכ ןווגב תתוסמ  
    
ךרואב תלגועמ קראפ תגרדמ / קראפ תגרדמ םגדמ ימורט טנמלאמ תוגרדמ   40.06.1111
דובעב תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רמגב םינוש בחורו הבוג תודימבו מ"ס 002    

  646.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות והשלכ ןווגב תתוסמ  
    
דוסי ללוכ ,'דכ וא מ"ס 71/23/06 תודימב השק תיעבט ריג ןבאמ תוינשוג תוגרדמ   40.06.1115

  502.00 רטמ 03-ב ןיוזמ ןוטבמ  
    
דוסי ללוכ ,'דכ וא מ"ס 71/23/06 תודימב השק תיעבט ריג ןבאמ תוינשוג תוגרדמ   40.06.1116

  572.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב 03-ב ןיוזמ ןוטבמ  
    
מ"ס 71/23/06 תודימב תדבועמו תרסונמ השק טימולוד ןבאמ תוינשוג תוגרדמ   40.06.1120

  562.00 רטמ 03-ב ןיוזמ ןוטבמ דוסי ללוכ ,'דכ וא  
    
מ"ס 71/23/06 תודימב תדבועמו תרסונמ השק טימולוד ןבאמ תוינשוג תוגרדמ   40.06.1121

  720.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב 03-ב ןיוזמ ןוטבמ דוסי ללוכ ,'דכ וא  
    
םיימורט   _הבישי  _ יטנמלא    
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../036 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     036

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ןייטשרקא תמגודכ מ"ס 05/04/04 תודימב ימורט ןוטבמ ןוידטציא הבישי טנמלא   40.06.1325
1,178.00 רטמ והשלכ עבצב ע"ש וא  

    
ןייטשרקא תמגודכ מ"ס 05/04/04 תודימב ימורט ןוטבמ ןוידטציא הבישי טנמלא   40.06.1326

1,344.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב והשלכ עבצב ע"ש וא  
    
ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ מ"ס 9/04/04 תודימב ימורט ןוטבמ גניפוק בשומ   40.06.1330

  336.00 רטמ רופא עבצב  
    
ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ מ"ס 9/04/04 תודימב ימורט ןוטבמ גניפוק בשומ   40.06.1331

  384.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב רופא עבצב  
    
ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ מ"ס 9/04/04 תודימב ימורט ןוטבמ גניפוק בשומ   40.06.1335

  404.00 רטמ והשלכ עבצב  
    
ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ מ"ס 9/04/04 תודימב ימורט ןוטבמ גניפוק בשומ   40.06.1336

  462.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב והשלכ עבצב  
    
ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ מ"ס 81/04/54 תודימב ימורט ןוטבמ גניפוק בשומ   40.06.1340

  336.00 רטמ רופא עבצב  
    
ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ מ"ס 81/04/54 תודימב ימורט ןוטבמ גניפוק בשומ   40.06.1341

  384.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב רופא עבצב  
    
ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ מ"ס 81/04/54 תודימב ימורט ןוטבמ גניפוק בשומ   40.06.1345

  424.00 רטמ והשלכ עבצב  
    
ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ מ"ס 81/04/54 תודימב ימורט ןוטבמ גניפוק בשומ   40.06.1346

  484.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב והשלכ עבצב  
    
ןייטשרקא תמגודכ מ"ס 03/52/05 תודימב ימורט ןוטבמ ןוידטציאל גניפוק בשומ   40.06.1350

  479.00 רטמ והשלכ עבצב ע"ש וא  
    
ןייטשרקא תמגודכ מ"ס 03/52/05 תודימב ימורט ןוטבמ ןוידטציאל גניפוק בשומ   40.06.1351

  546.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב והשלכ עבצב ע"ש וא  
    
תוימינפ תוניפ תוברל מ"ס 81/04/04 תודימב ימורט ןוטבמ דחוימ גניפוק בשומ   40.06.1355

  344.00 רטמ רופא עבצב ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ תוינוציחו  
    
תוימינפ תוניפ תוברל מ"ס 81/04/04 תודימב ימורט ןוטבמ דחוימ גניפוק בשומ   40.06.1356

  392.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב רופא עבצב ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ תוינוציחו  
    
תוימינפ תוניפ תוברל מ"ס 81/04/04 תודימב ימורט ןוטבמ דחוימ גניפוק בשומ   40.06.1360

  378.00 רטמ והשלכ עבצב ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ תוינוציחו  
    
תוימינפ תוניפ תוברל מ"ס 81/04/04 תודימב ימורט ןוטבמ דחוימ גניפוק בשומ   40.06.1361

  430.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב והשלכ עבצב ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ תוינוציחו  
    
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../037 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     037

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הצק תודיחי תוברל מ"ס 32/54/04 תודימב ימורט ןוטבמ 1.ט.א גניפוק בשומ   40.06.1365
  424.00 רטמ רופא עבצב ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ  

    
הצק תודיחי תוברל מ"ס 32/54/04 תודימב ימורט ןוטבמ 1.ט.א גניפוק בשומ   40.06.1366

  483.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב רופא עבצב ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ  
    
הצק תודיחי תוברל מ"ס 32/54/04 תודימב ימורט ןוטבמ 1.ט.א גניפוק בשומ   40.06.1370

  491.00 רטמ והשלכ עבצב ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ  
    
הצק תודיחי תוברל מ"ס 32/54/04 תודימב ימורט ןוטבמ 1.ט.א גניפוק בשומ   40.06.1371

  561.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב והשלכ עבצב ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ  
    
הצק תודיחי תוברל מ"ס 51/52/04 תודימב ימורט ןוטבמ 2.ט.א גניפוק בשומל בג   40.06.1375

  302.00 רטמ רופא עבצב ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ  
    
הצק תודיחי תוברל מ"ס 51/52/04 תודימב ימורט ןוטבמ 2.ט.א גניפוק בשומל בג   40.06.1376

  354.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב רופא עבצב ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ  
    
הצק תודיחי תוברל מ"ס 51/52/04 תודימב ימורט ןוטבמ 2.ט.א גניפוק בשומל בג   40.06.1380

  364.00 רטמ והשלכ עבצב ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ  
    
הצק תודיחי תוברל מ"ס 51/52/04 תודימב ימורט ןוטבמ 2.ט.א גניפוק בשומל בג   40.06.1381

  416.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב והשלכ עבצב ע"ש וא ןייטשרקא תמגודכ  
    

   26.00 רטמ והשלכ עבצ םוקמב ןבל עבצ רובע גניפוק בשומ ריחמל תפסות 40.06.1385
    

   46.00 רטמ W.S ןוטסרקא רמג רובע גניפוק בשומ ריחמל תפסות 40.06.1390
    
,רתאב קוצי )םיעופיש םע( ןוטב ליבש וא חטשמם י ח ט ש מ    
    
םע ,מ"ס 01 יבועב 02-ב ןוטב ,רתאב קוצי )םיעופיש םע( ןוטב ליבש וא חטשמ   40.06.1591
,ןוטבה סופסח וא הקלחה תוברל מ"ס 02/02 ,מ"מ 8 רטוק תכתורמ לזרב תשר    
םוינימולא וא םייזפרט ץע יספו תוטשפתה ירפת ללוכ חקפמה /ןנכתמה תיחנה יפל    

  135.00 ר"מ .'מ 4 -כ לכ  
    
םע ,מ"ס 01 יבועב 02-ב ןוטב ,רתאב קוצי )םיעופיש םע( ןוטב ליבש וא חטשמ   40.06.1592
,ןוטבה סופסח וא הקלחה תוברל מ"ס 02/02 ,מ"מ 8 רטוק תכתורמ לזרב תשר    
םוינימולא וא םייזפרט ץע יספו תוטשפתה ירפת ללוכ חקפמה /ןנכתמה תיחנה יפל    

  153.00 ר"מ ר"מ 01 דע  תומכב 'מ 4 -כ לכ  
    
םע ,מ"ס 21 יבועב 02-ב ןוטב ,רתאב קוצי )םיעופיש םע( ןוטב ליבש וא חטשמ   40.06.1595
,ןוטבה סופסח וא הקלחה תוברל מ"ס 02/02 ,מ"מ 8 רטוק תכתורמ לזרב תשר    
םוינימולא וא םייזפרט ץע יספו תוטשפתה ירפת ללוכ חקפמה /ןנכתמה תיחנה יפל    

  188.00 ר"מ .'מ 4 -כ לכ  
    
םע ,מ"ס 21 יבועב 02-ב ןוטב ,רתאב קוצי )םיעופיש םע( ןוטב ליבש וא חטשמ   40.06.1596
,ןוטבה סופסח וא הקלחה תוברל מ"ס 02/02 ,מ"מ 8 רטוק תכתורמ לזרב תשר    
םוינימולא וא םייזפרט ץע יספו תוטשפתה ירפת ללוכ חקפמה /ןנכתמה תיחנה יפל    

  216.00 ר"מ .ר"מ 01 דע תומכב 'מ 4 -כ לכ  
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../038 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     038

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םע ,מ"ס 51 יבועב 02-ב ןוטב ,רתאב קוצי )םיעופיש םע( ןוטב ליבש וא חטשמ   40.06.1600
,ןוטבה סופסח וא הקלחה תוברל מ"ס 02/02 ,מ"מ 8 רטוק תכתורמ לזרב תשר    
םוינימולא וא םייזפרט ץע יספו תוטשפתה ירפת ללוכ חקפמה /ןנכתמה תיחנה יפל    

  248.00 ר"מ .'מ 4 -כ לכ  
    
םע ,מ"ס 02 יבועב 02-ב ןוטב ,רתאב קוצי )םיעופיש םע( ןוטב ליבש וא חטשמ   40.06.1605
,ןוטבה סופסח וא הקלחה תוברל מ"ס 02/02 ,מ"מ 8 רטוק תכתורמ לזרב תשר    
םוינימולא וא םייזפרט ץע יספו תוטשפתה ירפת ללוכ חקפמה /ןנכתמה תיחנה יפל    

  276.00 ר"מ .'מ 4 -כ לכ  
    
,מ"ס 21 יבועב 02-ב ןוטב ,רתאב קוצי )םיעופיש םע( טילונרג ליבש וא חטשמ   40.06.1610
02/02 לכ 8 רטוק תכתורמ לזרב תשר םע מ"מ 8 יבועב הנותחת הבכש ללוכ    
סורג ץצח וא םינטק לחנ יקולחב ברועמ ןוטבמ מ"ס 2 יבועבהנוילע הקיציו מ"ס    

  352.00 ר"מ .'מ 4 -כ לכ םוינימולא וא םייזפרט ץע יספו תוטשפתה ירפת ללוכ  
    
,מ"ס 01 יבועב 02-ב ןוטב ,רתאב קוצי )םיעופיש םע( טילונרג ליבש וא חטשמ   40.06.1615
02/02 לכ 8 רטוק תכתורמ לזרב תשר םע מ"מ 8 יבועב הנותחת הבכש ללוכ    
סורג ץצח וא םינטק לחנ יקולחב ברועמ ןוטבמ מ"ס 2 יבועבהנוילע הקיציו מ"ס    

  313.00 ר"מ .'מ 4 -כ לכ םוינימולא וא םייזפרט ץע יספו תוטשפתה ירפת ללוכ  
    
,מ"ס 01 יבועב 02-ב ןוטב ,רתאב קוצי )םיעופיש םע( טילונרג ליבש וא חטשמ   40.06.1616
02/02 לכ 8 רטוק תכתורמ לזרב תשר םע מ"מ 8 יבועב הנותחת הבכש ללוכ    
סורג ץצח וא םינטק לחנ יקולחב ברועמ ןוטבמ מ"ס 2 יבועבהנוילע הקיציו מ"ס    
02 דע תומכב 'מ 4 -כ לכ םוינימולא וא םייזפרט ץע יספו תוטשפתה ירפת ללוכ    

  341.00 ר"מ .ר"מ  
    
,מ"ס 01 יבועב 02-ב ןוטב ,רתאב קוצי )םיעופיש םע( טילונרג ליבש וא חטשמ   40.06.1617
02/02 לכ 8 רטוק תכתורמ לזרב תשר םע מ"מ 8 יבועב הנותחת הבכש ללוכ    
סורג ץצח וא םינטק לחנ יקולחב ברועמ ןוטבמ מ"ס 2 יבועבהנוילע הקיציו מ"ס    
01 דע תומכב 'מ 4 -כ לכ םוינימולא וא םייזפרט ץע יספו תוטשפתה ירפת ללוכ    

  390.00 ר"מ .ר"מ  
    

   49.00 ר"מ תונוש תורוצבו תועוצרב טילונרג עוציב רובע ריחמ תפסות 40.06.1620
    
תוברל תוגרדמו םייקפוא , םייכנא םיחטשמ לע מ"ס 5.2-3 יבועב טילונרג יופיצ   40.06.1625

  222.00 ר"מ תוינכתב טרופמל םאתהב לכה הדרפה יספ , םירפת  
    
תוברל תוגרדמו םייקפוא , םייכנא םיחטשמ לע מ"ס 5.2-3 יבועב טילונרג יופי   40.06.1626

  241.00 ר"מ .ר"מ 02 דע תומכב תוינכתב טרופמל םאתהב לכה הדרפה יספ , םירפת  
    
תוברל תוגרדמו םייקפוא , םייכנא םיחטשמ לע מ"ס 5.2-3 יבועב טילונרג יופי   40.06.1627

  273.00 ר"מ .ר"מ 01 דע  תומכב תוינכתב טרופמל םאתהב לכה הדרפה יספ , םירפת  
    
"סקימידר" תרצות מ"ס 6 יבועב והשלכ ןווגב ינועבצ / ירכרוכ ןוטבמ יופיצ חטשמ   40.06.1630
ירמוש ללוכ ,מ"מ 6 רטוקב מ"ס 51/51 תודימב תנוולוגמ תשר תוברל ע"ש וא    

  121.00 ר"מ שרדנה לכו 'מ 5 לכ םירפת עוציב,תשרל קחרמ  
    

   20.00 רטמ .מ"מ 08/4 תודימב זילפ יספמ םירפת עוציב רובע טילונרג יחטשמל ריחמ תפסות 40.06.1635
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../039 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     039

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םינושה םהיגוס לע םוחית / ןג / הפשה ינבא לכ ריחמ ה פ ש  ____י נ ב א    
םשרנ םא אלא ןוטב תנעשמו דוסי ג"ע החנה םיללוכ תוניפו הצק תודיחי תוברל    
,ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 001/02/81 זוקינל הפש ןבאתושרופמ תרחא    
ע"ש וא 0002 ט"קמ "ןייטשרקא" תמגודכ    
    
דוסי לע מ"ס 32/32/83 תודימב תורכיכל רוא יריזחמ םע ןוטבמ הפש ןבא   40.06.1740

  344.00 רטמ ע"ש וא 0072 ט"קמ "ןייטשרקא" תמגודכ ,ןוטב תנעשמו  
    

   78.00 רטמ .ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא 40.06.1745
    
תומכב ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא   40.06.1746

   86.00 רטמ .'מ 05 דע  
    
תומכב ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 52 הבוגבו מ"ס 71 בחורב ןוטבמ הפש ןבא   40.06.1747

   97.00 רטמ .'מ 01 דע  
    
ןוטב דוסי לע מ"ס 52 הבוגבו מ"ס 02 בחורב "שירח" םגד ןוטבמ הפש ןבא   40.06.1748

   85.00 רטמ .םיעטקב  
    

   78.00 רטמ )תיאפיח( ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 03 הבוגבו מ"ס 51 בחורב ןוטבמ הפש ןבא 40.06.1750
    
)תיאפיח( ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 03 הבוגבו מ"ס 51 בחורב ןוטבמ הפש ןבא   40.06.1751

   86.00 רטמ .'מ 05 דע תומכב  
    
)תיאפיח( ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 03 הבוגבו מ"ס 51 בחורב ןוטבמ הפש ןבא   40.06.1752

   97.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב  
    

   96.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי לע לגעמ 4/1 ,)תימינפ / תינוציח( שיבכל תלגועמ הפש ןבא 40.06.1755
    
וא "ןייטשרקא" 'צות מ"ס 05/52/03 תודימב תעפושמ / הליגר הבחר הפש ןבא   40.06.1760

  148.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי לע ע"ש  
    
וא "ןייטשרקא" 'צות מ"ס 05/52/03 תודימב תעפושמ / הליגר הבחר הפש ןבא   40.06.1761

  163.00 רטמ .'מ 05 דע תומכבןוטב תנעשמו דוסי לע ע"ש  
    
וא "ןייטשרקא" 'צות מ"ס 05/52/03 תודימב תעפושמ / הליגר הבחר הפש ןבא   40.06.1762

  185.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב ןוטב תנעשמו דוסי לע ע"ש  
    
לש SM-52 תמגודכ מ"ס 521/54/52 תודימב תעפושמ םוחיתו הפש ןבא   40.06.1765

  148.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי לע ע"ש וא "ןמפלו"  
    
ןוטסרקא רמגב מ"ס 05/52/03 תודימב תעפושמ / הליגר הבחר הפש ןבא   40.06.1770

  181.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי לע ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות  
    
ןוטסרקא רמגב מ"ס 05/52/03 תודימב תעפושמ / הליגר הבחר הפש ןבא   40.06.1771

  198.00 רטמ .'מ 05 דע תומכב  ןוטב תנעשמו דוסי לע ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות  
    
ןוטסרקא רמגב מ"ס 05/52/03 תודימב תעפושמ / הליגר הבחר הפש ןבא   40.06.1772

  226.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב ןוטב תנעשמו דוסי לע ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות  
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../040 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     040

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ע"ש וא "ןייטשרקא" 'צות  תלגועמ תעפושמ / הליגר הבחר הפש ןבא הניפ תדיחי   40.06.1775
  187.00 'חי "שירח" םגד תוברל ןוטב תנעשמו דוסי לע  

    
תודיחי ללוכ ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 81X54X54 תודימב בכר ילכל היילע ןבא   40.06.1780

  162.00 רטמ לאמשו ןימי הניפ  
    
תודיחי ללוכ ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 81X54X54 תודימב בכר ילכל היילע ןבא   40.06.1781

  177.00 רטמ .'מ 05 דע לאמשו ןימי הניפ  
    
תודיחי ללוכ ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 81X54X54 תודימב בכר ילכל היילע ןבא   40.06.1782

  202.00 רטמ .'מ 01 דע לאמשו ןימי הניפ  
    
תודיחי ללוכ ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 81X04X05 תודימב בכר ילכל היילע ןבא   40.06.1783

  162.00 רטמ ע"ש וא ןייטשרקא לש "שירח" םגד , לאמשו ןימי הניפ  
    
תנעשמו דוסי לע מ"ס 5.11X74X04 תודימב ,)שדח םגד( בכר ילכל היילע ןבא   40.06.1785
וא "ןייטשרקא" 'צות ,תימדיק הרוש עוציב רובע ,לאמשו ןימי הניפ תודיחי ללוכ ןוטב    

  188.00 רטמ ע"ש  
    
תנעשמו דוסי לע מ"ס 5.11X74X04 תודימב ,)שדח םגד( בכר ילכל היילע ןבא   40.06.1786
וא "ןייטשרקא" 'צות ,תימדיק הרוש עוציב רובע ,לאמשו ןימי הניפ תודיחי ללוכ ןוטב    

  206.00 רטמ .'מ 05 דע תומכב ע"ש  
    
תנעשמו דוסי לע מ"ס 5.11X74X04 תודימב ,)שדח םגד( בכר ילכל היילע ןבא   40.06.1787
וא "ןייטשרקא" 'צות ,תימדיק הרוש עוציב רובע ,לאמשו ןימי הניפ תודיחי ללוכ ןוטב    

  236.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב ע"ש  
    
תנעשמו ןוטב דוסי לע מ"ס 02X03X04 תודימב ,)שדח םגד( בכר ילכל היילע ןבא   40.06.1790

  188.00 רטמ ע"ש וא "ןייטשרקא" 'צות ,תירוחא הרוש עוציב רובע ,לאמשו ןימי הניפ תודיחי ללוכ  
    
תנעשמו ןוטב דוסי לע מ"ס 02X03X04 תודימב ,)שדח םגד( בכר ילכל היילע ןבא   40.06.1791
ע"ש וא "ןייטשרקא" 'צות ,תירוחא הרוש עוציב רובע ,לאמשו ןימי הניפ תודיחי ללוכ    

  207.00 רטמ .'מ 05 דע תומכב  
    
תנעשמו ןוטב דוסי לע מ"ס 02X03X04 תודימב ,)שדח םגד( בכר ילכל היילע ןבא   40.06.1792
ע"ש וא "ןייטשרקא" 'צות ,תירוחא הרוש עוציב רובע ,לאמשו ןימי הניפ תודיחי ללוכ    

  236.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב   
    

   96.00 רטמ ."ןוטסרקא" רמג רובע והשלכ גוסמ בכר ילכל היילע ןבאל ריחמ תפסות 40.06.1795
    
ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 32 הבוגבו מ"ס 32 בחורב ןוטבמ תעפושמ הפש ןבא   40.06.1800

   78.00 רטמ )העונת יאל(  
    
ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 32 הבוגבו מ"ס 32 בחורב ןוטבמ תעפושמ הפש ןבא   40.06.1801

   85.00 רטמ .'מ 05 דע תומכב )העונת יאל(  
    
ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 32 הבוגבו מ"ס 32 בחורב ןוטבמ תעפושמ הפש ןבא   40.06.1802

   97.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב )העונת יאל(  
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../041 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     041

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 51 הבוגבו מ"ס 32 בחורב ןוטבמ החוטש הפש ןבא   40.06.1805
   87.00 רטמ )היצח רבעמל(  

    
ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 51 הבוגבו מ"ס 32 בחורב ןוטבמ החוטש הפש ןבא   40.06.1806

   95.00 רטמ .'מ 05 דע תומכב )היצח רבעמל(  
    
ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 51 הבוגבו מ"ס 32 בחורב ןוטבמ החוטש הפש ןבא   40.06.1807

  110.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב )היצח רבעמל(  
    
דוסי לע מ"ס 51 הבוגבו מ"ס 32 בחורב ,הזאפ אלל ןוטבמ החוטש הפש ןבא   40.06.1810

   87.00 רטמ )היצח רבעמל( ןוטב תנעשמו  
    
דוסי לע מ"ס 51 הבוגבו מ"ס 32 בחורב ,הזאפ אלל ןוטבמ החוטש הפש ןבא   40.06.1811

   98.00 רטמ .'מ 05 דע תומכב )היצח רבעמל( ןוטב תנעשמו  
    
דוסי לע מ"ס 51 הבוגבו מ"ס 32 בחורב ,הזאפ אלל ןוטבמ החוטש הפש ןבא   40.06.1812

  111.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב )היצח רבעמל( ןוטב תנעשמו  
    
םינוש םיעטקב ןוטב דוסי לע מ"ס 52/03/05 תודימב ןוטבמ החוטש הפש ןבא   40.06.1814

  115.00 רטמ )םיינפוא ליבשל(  
    
מ"ס 01 הבוגבו מ"ס 03 בחורב ןוטבמ רופא עבצב תיעופש דח גוסמ הלעת ןבא   40.06.1815

   70.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי לע  
    
מ"ס 01 הבוגבו מ"ס 03 בחורב ןוטבמ רופא עבצב תיעופש דח גוסמ הלעת ןבא   40.06.1816

   77.00 רטמ .'מ 05 דע תומכב ןוטב תנעשמו דוסי לע  
    
מ"ס 01 הבוגבו מ"ס 03 בחורב ןוטבמ רופא עבצב תיעופש דח גוסמ הלעת ןבא   40.06.1817

   87.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב ןוטב תנעשמו דוסי לע  
    
מ"ס 01 הבוגבו מ"ס 03 בחורב ןוטבמ רופא עבצב תיעופש וד גוסמ הלעת ןבא   40.06.1820

   70.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי לע  
    
מ"ס 01 הבוגבו מ"ס 03 בחורב ןוטבמ רופא עבצב תיעופש וד גוסמ הלעת ןבא   40.06.1821

   77.00 רטמ .'מ 05 דע תומכב ןוטב תנעשמו דוסי לע  
    
מ"ס 01 הבוגבו מ"ס 03 בחורב ןוטבמ רופא עבצב תיעופש וד גוסמ הלעת ןבא   40.06.1822

   87.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב ןוטב תנעשמו דוסי לע  
    

    8.00 רטמ עבצ רובע תיעופש וד/דח גוסמ הלעת ןבאל ריחמ תפסות 40.06.1825
    
ןוטסרקא"/"ןוטסרקא" רמג רובע תיעופש וד/דח גוסמ הלעת ןבאל ריחמ תפסות   40.06.1830

   70.00 רטמ "תתוסמ תירכרוכ"/"תתוסמ  
    
דוסי ג"ע מ"ס 22 הבוגבו מ"ס 73 בחורב קוניתלו םאל תעפושמ הפש ןבא   40.06.1835

  168.00 'חי .ןוטב תנעשמו  
    
תרצות מ"ס 001/52/5.12 תודימב תעפושמ "הנקסוט" ןבאמ הפש ןבא   40.06.1840

   80.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי לע ע"ש וא "ןייטשרקא"  
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../042 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     042

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תנעשמו דוסי ללוכ מ"ס  02/04/52 ילמינימ לדוג תיארפ תובכש ןבאמ הפש ןבא   40.06.1845
  110.00 רטמ רוטקורטסנוק פ"ע ןוטב  

    
  378.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי לע  םסמסמ דוביע 'א גוס רופא "ןומר הפצמ" ןבאמ הפש ןבא 40.06.1850

    
  316.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי לע  םסמסמ דוביע 'א גוס ןבל "ידוהי יזימ" ןבאמ הפש ןבא 40.06.1855

    
וא "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 05/52/52 תודימב תעפושמ "תומר" םגד הפש ןבא   40.06.1860

   78.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי לע ע"ש  
    
םגד ןייטשרקא תרצות והשלכ ןווגב מ"ס 5.44/5.54/001 תודימב TRB הפש ןבא   40.06.1865

   97.00 רטמ M!-M9 ןוטב תנעשמו דוסי לע ע"ש וא  
    
וא ןייטשרקא תרצות רופא ןווגב מ"ס 52/03/05 תודימב םיינפוא ליבשל הפש ןבא   40.06.1870

  138.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי לע ע"ש  
    

  244.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 02/05/03 תשטלוטמ תינורבח יא / הפש ןבא 40.06.1875
    

   87.00 רטמ הזאפ אלל , ןוטב תנעשמו דוסי לע היצח רבעמב םיכנל תכמנומ הפש ןבא 40.06.1880
    
םגד הזאפ אלל , ןוטב תנעשמו דוסי לע היצח רבעמב םיכנל תכמנומ הפש ןבא   40.06.1882

   97.00 רטמ מ"ס 52/02 תודימב "שירח"  
    

    8.00 רטמ עבצ רובע םיגוסה לכמ הפש ןבאל ריחמ תפסות 40.06.1885
    
תוברל םייק טלפסא לובגב החנה רובע םיגוסה לכמ הפש ןבאל ריחמ תפסות   40.06.1890

   25.00 רטמ טלפסאב רצונש חוורמה תריגסו קדוהמ עצמ תמלשה , הריפח , טלפסאה רוסינ  
    
רוסינ אלל םייק טלפסא לובגב החנה רובע םיגוסה לכמ הפש ןבאל ריחמ תפסות   40.06.1895

   18.00 רטמ טלפסאב רצונש חוורמה תריגסו קדוהמ עצמ תמלשה ,הריפח תוברל טלפסאה  
    
ןוטס( WS / תירכרוכ / ןוטסרקא רומיג רובע םיגוסה לכמ הפש ןבאל ריחמ תפסות   40.06.1900

   40.00 רטמ ןבל טנמצ / )שוו  
    
ןבא תמגודכ םימייק םיצע דיל שיבכ הפש ןבא םוקמב 03-ב ןיוזמ ןוטב תרוגח   40.06.1905

  167.00 רטמ חקפמה תויחנהל םאתהב מ"ס 03/05/52 הפש  
    
ןוטב דוסי אלל מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבא  ן ג___ י נ ב א    
    

   62.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבא 40.06.2010
    

   68.00 רטמ .'מ 05 דע תומכב ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבא 40.06.2011
    

   79.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבא 40.06.2012
    

    7.00 רטמ הזאפ אלל ןבא רובע מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבאל ריחמ תפסות 40.06.2015
    

   78.00 'חי )תימינפ / תינוציח(  ןג ןבאל הניפ תודיחי 40.06.2020
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../043 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     043

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   84.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי לע רופא עבצב תצרוחמ מ"ס 05/02/01 ןג ןבא 40.06.2025
    

  123.00 רטמ )הנייס ידומע תייעיבר( רופא עבצב מ"ס 06/52/51 ןג ןבא 40.06.2030
    

  140.00 רטמ .'מ 02 דע תומכב )הנייס ידומע תייעיבר( רופא עבצב מ"ס 06/52/51 ןג ןבא 40.06.2031
    

  127.00 רטמ רופא עבצב תצרוחמ 4 א"כ ןג ןבא 40.06.2035
    

   87.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי לע רופא עבצב לגועמ שאר מ"ס 001/02/01 ןג ןבא 40.06.2040
    
דע תומכב ןוטב תנעשמו דוסי לע רופא עבצב לגועמ שאר מ"ס 001/02/01 ןג ןבא   40.06.2041

   96.00 רטמ .'מ 05  
    
דע תומכב ןוטב תנעשמו דוסי לע רופא עבצב לגועמ שאר מ"ס 001/02/01 ןג ןבא   40.06.2042

  114.00 רטמ .'מ 01  
    

  114.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי לע רופא עבצב תיתשק מ"ס 05/02/01 ןג ןבא 40.06.2045
    
וא ןייטשרקא תרצות ,והשלכ רומיגב לגועמ שאר ,מ"ס 05/03/51 תימורד ןג ןבא   40.06.2050

  181.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי לע ,ע"ש  
    

  114.00 'חי )םיגוסה לכ( תימורד ןג ןבאל הניפ תודיחי 40.06.2055
    
דוסי לע "םסמסמ" דוביעב מ"ס 001/02/01 'א גוס רופא "ןומר הפצמ" ןג ןבא   40.06.2060

  181.00 רטמ ןוטב תנעשמו  
    

  131.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 02/01 תודימב תתתוסמ תירכרוכ ןג ןבא 40.06.2065
    
תרצות, והשלכ  רומיגב "לט" םגד  מ"ס 04/51/03 תודימב תימורט ןג ןבא   40.06.2070

  201.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי לע ,ע"ש וא ןייטשרקא  
    

  100.00 'חי ל"נל ,)םיגוסה לכ( הניפ תודיחי 40.06.2075
    

  235.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי לע ,תלגועמ מ"ס 03/03/03 תיעופיש ןג ןבא 40.06.2080
    
ןידע תותיס, בהנש/ירכרוכ רמג מ"ס 05/57.81/5.21 תודימב "תומר" םגד ןג ןבא   40.06.2085

  134.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי לע ע"ש וא ןייטשרקא תרצות  
    
ללוכ( ןוטב תנעשמו דוסי לע מ"ס 51/05/32 תתוסמ תשטלוטמ תינורבח ןג ןבא   40.06.2090

  176.00 רטמ )הניפ יטנמלא  
    

  267.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי לע ,מ"ס 03 בחורב תיעבט "הבו'ג" הבחר ןג ןבא 40.06.2095
    
דוסי לע ,ןוטסרקא/תירכרוכ/ )WS( שוו ןוטס רומיגב מ"ס 02/02 הזבוט ןג ןבא   40.06.2100

  222.00 רטמ ןוטב תנעשמו  
    
הניפ תודיחי ללוכ ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות תוגורע םוחית רובע תינועבצ ןג ןבא   40.06.2105

  168.00 רטמ תולעמ 54,531  
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../044 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     044

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הניפ תודיחי תוברל 'דכו תוגורע םוחית רובע תינועבצ המוטק תיעופש ןג ןבא   40.06.2110
ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות תולעמ 531 תיוז,תולעמ 09 תיוז ,)לגעמ 8/1( תלגועמ    

  127.00 רטמ ןוטב תנעשמודוסי לע ,  
    
הניפ תודיחי תוברל 'דכו תוגורע םוחית רובע תינועבצ המוטק תיעופש ןג ןבא   40.06.2111
ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות תולעמ 531 תיוז,תולעמ 09 תיוז ,)לגעמ 8/1( תלגועמ    

  141.00 רטמ .'מ 05 דע תומכב ןוטב תנעשמודוסי לע ,  
    
הניפ תודיחי תוברל 'דכו תוגורע םוחית רובע תינועבצ המוטק תיעופש ןג ןבא   40.06.2112
ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות תולעמ 531 תיוז,תולעמ 09 תיוז ,)לגעמ 8/1( תלגועמ    

  159.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב ןוטב תנעשמודוסי לע ,  
    
)WS( שוו ןוטס רמגב מ"ס 51/06/02 תודימב YTIC DLO ןג ןבא   40.06.2115

  244.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי לע ,ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות ןוטסרקא/תירכרוכ/  
    
)WS( שוו ןוטס רמגב מ"ס 51/06/02 תודימב YTIC DLO ןג ןבא   40.06.2116
דע  תומכב ןוטב תנעשמו דוסי לע ,ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות ןוטסרקא/תירכרוכ/    

  266.00 רטמ .'מ 05  
    

  305.00 רטמ .'מ 01 דע ל"נכ 40.06.2117
    
לע ,ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות רופא ןווגב מ"ס 01/02/05 תודימב הבחר ןג ןבא   40.06.2120

  148.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי  
    
לע ,ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות רופא ןווגב מ"ס 01/02/05 תודימב הבחר ןג ןבא   40.06.2121

  161.00 רטמ .'מ 05 דע ל"נכןוטב תנעשמו דוסי  
    
לע ,ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות רופא ןווגב מ"ס 01/02/05 תודימב הבחר ןג ןבא   40.06.2122

  195.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב ןוטב תנעשמו דוסי  
    
לע ,ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות ינועבצ ןווגב מ"ס 01/02/05 תודימב הבחר ןג ןבא   40.06.2125

  162.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי  
    
לע ,ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות ינועבצ ןווגב מ"ס 01/02/05 תודימב הבחר ןג ןבא   40.06.2126

  177.00 רטמ .'מ 05 דע תומכב ןוטב תנעשמו דוסי  
    
לע ,ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות ינועבצ ןווגב מ"ס 01/02/05 תודימב הבחר ןג ןבא   40.06.2127

  202.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב ןוטב תנעשמו דוסי  
    
תרצות  ןוטסרקא / תירכרוכ / תתוסמ רמגב מ"ס 01/02/05 תודימב הבחר ןג ןבא   40.06.2130

  196.00 רטמ ןוטב תנעשמו דוסי לע ,ע"ש וא "ןייטשרקא"  
    

    6.00 רטמ עבצ רובע םיגוסה לכמ ןג ןבאל ריחמ תפסות 40.06.2135
    
)שוו ןוטס( WS / תירכרוכ / ןוטסרקא רומיג רובע םיגוסה לכמ ןג ןבאל ריחמ תפסות   40.06.2140

   34.00 רטמ ןבל טנמצ /  
    

   26.00 רטמ ץוחר טילונרג רומיג רובע םיגוסה לכמ ןג ןבאל ריחמ תפסות 40.06.2145
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קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../045 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     045

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   38.00 רטמ מ"ס 01/02 תודימב היומס/היולג ןוטב תרוגח 40.06.2150
    

   42.00 רטמ .'מ 05 דע תומכב מ"ס 01/02 תודימב היומס/היולג ןוטב תרוגח 40.06.2151
    

   47.00 רטמ .'מ 01 דע  תומכב מ"ס 01/02 תודימב היומס/היולג ןוטב תרוגח 40.06.2152
    

  323.00 ק"מ 03-ב ןייוזמ ןוטבמ העונת יא שאר 40.06.2155
    

4,038.00 פמוק ןוטסרקא / תירכרוכ רומיגב תודיחי 31-מ יונב םיכנל הילע טנמלא 40.06.2160
    
םיצעל  תומוג  םוחית םיט נ מ ל א    
    
, מ"מ 8/001 ךתחב ןוולוגמו חוטש לזרבמ היושע תעבורמ ץעל המוג םוחית   40.06.2365

  995.00 פמוק מ"ס 001/001 תודימב המוגה  
    
, מ"מ 8/001 ךתחב ןוולוגמו חוטש לזרבמ היושע תעבורמ ץעל המוג םוחית   40.06.2366

1,088.00 פמוק .טלפמוק 01 דע תומכב מ"ס 001/001 תודימב המוגה  
    
מ"ס 001/001 תודימב םינבא 4 -מ היושע המוטק תעבורמ ץעל המוג םוחית   40.06.2370

  324.00 פמוק עקש ילב / םע ,)מ"ס 08/08 ימינפ לדוג(  
    
מ"ס 001/001 תודימב םינבא 4 -מ היושע המוטק תעבורמ ץעל המוג םוחית   40.06.2371

  354.00 פמוק .טלפמוק 01 דע תומכב עקש ילב / םע ,)מ"ס 08/08 ימינפ לדוג(  
    
,לט םגד תכתמ גירסו עקש םע םינבא 4 -מ היושע תעבורמ ץעל המוג םוחית   40.06.2375

1,278.00 פמוק מ"ס 001/001 תודימב  
    
,לט םגד תכתמ גירסו עקש םע םינבא 4 -מ היושע תעבורמ ץעל המוג םוחית   40.06.2376

1,397.00 פמוק .טלפמןק 01 דע תומכב מ"ס 001/001 תודימב  
    

  174.00 רטמ .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ,והשלכ ןווגב מ"ס 03/54/53 תודימב L תימוחת ןבא 40.06.2380
    
ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ,והשלכ ןווגב מ"ס 03/54/53 תודימב L תימוחת ןבא   40.06.2381

  257.00 רטמ .'מ 01 דע  תומכב  
    

  235.00 רטמ .ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ,והשלכ ןווגב מ"ס 03/06/33 תודימב L תימוחת ןבא 40.06.2385
    

  364.00 פמוק מ"ס 001/001 תודימב ,תוצרוחמ םינבא 4 -מ היושע תעבורמ ץעל המוג םוחית 40.06.2390
    

  336.00 פמוק מ"ס 07 ימינפ רטוקב םיקלח 4-מ תנמותמ ץעל המוג םוחית 40.06.2395
    

  302.00 פמוק רופא עבצב מ"ס 001 ימינפ רטוקב םינבא 5 -מ הייושע תעבטב ץעל המוג םוחית 40.06.2400
    
הנבל הטקש הנייס תופצרממ 'מ 2.1X2.1 םינפ תודימב ץעל המוג םוחית   40.06.2405

  512.00 פמוק 03X03 ןוטב ג"ע מ"ס  
    
םע םינבא 4 -מ יושע ןוטסרקא וא תירכרוכמ מ"ס 021X 021 ץעל המוג םוחית   40.06.2410

  693.00 פמוק ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 08-06 רטוקב רוח  
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../046 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     046

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

רופא ןווגב םינבא 4 -מ יושע מ"ס 021 רטוקב דחוימ ץעל המוג םוחית טנמלא   40.06.2415
1,683.00 פמוק ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות 8142 ט"קמ תמגודכ  

    
ינועבצ ןווגב םינבא 4 -מ יושע מ"ס 021 רטוקב דחוימ ץעל המוג םוחית טנמלא   40.06.2420

2,019.00 פמוק ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות 8142 ט"קמ תמגודכ  
    
רמגב םינבא 4 -מ יושע מ"ס 021 רטוקב דחוימ ץעל המוג םוחית טנמלא   40.06.2425
וא "ןייטשרקא" תרצות 8142 ט"קמ תמגודכ ,ןבל ןווג / W.S. / תירכרוכ / ןוטסרקא    

2,693.00 פמוק ע"ש  
    
,מ"ס 001/001 תודימב ןוטב דוסי לע )םינבא 4( תרגסמ ץעל המוג םוחית   40.06.2430

  358.00 'חי והשלכ ןווגב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות 3142 ט"קמ תמגודכ  
    
,מ"ס 001/001 תודימב , ןוטב דוסי לע )םינבא 4( תרגסמ ץעל המוג םוחית   40.06.2435

  404.00 'חי תתוסמ ןוטסרקא רמגב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות 3142 ט"קמ תמגודכ  
    
08 לש ימינפ רטוקבו מ"ס 021/021 לש ץוח תודימב ץעל המוג םוחית טנמלא   40.06.2440

  653.00 פמוק ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות רופא ןווגב תוררוחמ םינבא 4 -מ יושע מ"ס  
    
08 לש ימינפ רטוקבו מ"ס 021/021 לש ץוח תודימב ץעל המוג םוחית טנמלא   40.06.2445

  672.00 פמוק ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות ינועבצ ןווגב תוררוחמ םינבא 4 -מ יושע מ"ס  
    
מ"ס 08 לש ימינפ רטוקבו מ"ס 021 לש ץוח תודימב ץעל המוג םוחית טנמלא   40.06.2450
תרצות ןבל טנמצ / W.S. / תירכרוכ / ןוטסרקא רמגב תוררוחמ םינבא 4 -מ יושע    

  760.00 פמוק ע"שוא "ןייטשרקא"  
    
031 לש ימינפ רטוקבו מ"ס 051/051 לש ץוח תודימב ץעל המוג םוחית טנמלא   40.06.2455
ןבל טנמצ / W.S. / תירכרוכ / ןוטסרקא רמגב תוררוחמ םינבא 4 -מ יושע מ"ס    

  990.00 פמוק ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות  
    
וא "ןייטשרקא " תרצות ינועבצ ןווגב מ"ס 5106/06 תודימב ררוחמ ןוטב חירא   40.06.2460

  304.00 'חי ע"ש  
    
W. / תירכרוכ / ןוטסרקא רמגב )תעבט יאצח 2( מ"ס 05 רטוקב ררוחמ ןוטב גירס   40.06.2465

  391.00 פמוק .S ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות  
    
ינוציח לדוגב , תתוסמ ןוטסרקא רמגב םינבא 4 -מ יושע ץעל המוג םוחית טנמלא   40.06.2470
תרצות 17166 ט"קמ תמגודכ ,מ"ס 07 לש ימינפ רטוקבו מ"ס 001/001    

  717.00 פמוק ע"ש וא "ןייטשרקא"  
    
ינוציח לדוגב , תתוסמ ןוטסרקא רמגב םינבא 4 -מ יושע ץעל המוג םוחית טנמלא   40.06.2475
תרצות 17166 ט"קמ תמגודכ ,מ"ס 001 לש ימינפ רטוקבו מ"ס 521/521    

  717.00 פמוק ע"ש וא "ןייטשרקא"  
    
לש ימינפ רטוקב ,מ"ס 08/08 ינוציח לדוגב ,רופא ןווגב ץעל המוג םוחית טנמלא   40.06.2480

  330.00 פמוק ע"ש וא "גנוטיא" תרצות לאימרכ םגד תמגודכ ,מ"ס 05 הבוגבו מ"ס 26  
    

   26.00 פמוק ) המוגה תודיחי לכל( עבצ רובע ץעל םוחית ינבאל ריחמ תפסות 40.06.2485
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../047 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     047

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ןבל טנמצ / W.S. / תירכרוכ רומיג רובע ,םיגוסה לכמ םיצעל תומוגל ריחמ תפסות   40.06.2490
  154.00 פמוק )המוגה תודיחי לכל(  

    
1,278.00 'חי ע"ש וא ןקלוו לש םיצעל ןגמ יכנא גירס 40.06.2495

    
1,077.00 'חי ע"ש וא הירסיק לש םיצעל ןגמ יכנא גירס 40.06.2500

    
  547.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש G-303 םגד םיצעל ןגמ יכנא גירס 40.06.2505

    
1,064.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש G-503 םגד םיצעל ןגמ יכנא גירס 40.06.2510

    
וא "לט" םגד וא עבורמ )'מ 0.1/0.1 "הנפד" םגד( םיצעל יקפוא גירס טלפמוק   40.06.2515

1,077.00 'חי ע"ש  
    

  154.00 'חי ע"ש וא "הנפד"ל עבורמ םייניב גירס 40.06.2520
    

  875.00 'חי לוגע )ע"ש וא 'מ 1.1 רטוקב "הנליא" םגד( םיצעל יקפוא גירס טלפמוק 40.06.2525
    

  154.00 'חי ע"ש וא "הנליא" לוגע םייניב גירס 40.06.2530
    
ןווגב מ"ס 52/5.11/5.11 תודימב ע"ש וא דדוב תינוסאלק / וקיסאלק ןודומע   40.06.2535

   42.00 'חי והשלכ  
    
ןווגב מ"ס 52/64/5.11 תודימב ע"ש וא תינוסאלק / וקיסאלק ינודומע תייעיבר   40.06.2540

  122.00 'חי והשלכ  
    

   45.00 'חי והשלכ ןווגב מ"ס 52/51/51 תודימב ע"ש וא דדוב היצנו / הנייס ןודומע 40.06.2545
    

   49.00 'חי והשלכ ןווגב מ"ס 04/51/51 תודימב ע"ש וא דדוב היצנו / הנייס ןודומע 40.06.2550
    

   62.00 'חי והשלכ ןווגב מ"ס 55/51/51 תודימב ע"ש וא דדוב הנייס ןודומע 40.06.2555
    

  168.00 'חי והשלכ ןווגב מ"ס 55/54/51 תודימב ע"ש וא הנייס ינודומע תיישילש 40.06.2560
    

  132.00 'חי והשלכ ןווגב מ"ס 52/51/5.06 תודימב ע"ש וא היצנו / הנייס ינודומע תייעיבר 40.06.2565
    

  168.00 'חי והשלכ ןווגב מ"ס 04/51/5.06 תודימב ע"ש וא היצנו / הנייס ינודומע תייעיבר 40.06.2570
    

   66.00 'חי מ"ס 01/54/03 בזרמל תקוש טנמלא 40.06.2600
    

  302.00 רטמ הסכמ ללוכ הכרדמל רופא לועית טנמלא 40.06.2605
    

  358.00 רטמ הסכמ ללוכ הכרדמל ינועבצ לועית טנמלא 40.06.2610
    
    
    
    
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 
 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../048 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     048

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ע ל ס ו  ת ו ר י ק  70.04 ק ר פ  ת ת     
    
/ ןוטבמ שאר ךבדנ תוברל ריקה תא םיללוכ רדגו םיכמות תוריק יפיעסב ריחמה    
תונכה ,םיזקנ ,םירפת ,ריקה בגב ירלונרג רזוח יולימ , הריפח , הזר ןוטב , ןבא    
דוסי ללוכ אל ריחמה . 03-ב : ןוטבה גוס .תושורדה רפעה תודובע לכותוקעמל    
דרפנ יתלב קלח הווהמ דוסיה ובש דבוכ ךמות ריקב טעמל ,דרפנב דדמנ רשא    
רמאנ םא אלא ןויזה תא םיללוכ ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאו תוריקל ריחמה . ריקהמ    
תרחא    
    

  554.00 ק"מ .והשלכ גוסמ ןבא יופיחל, ןוטבמ )דבוכ( ךמות ריק 40.07.0010
    

  593.00 ק"מ .ק"מ 05 דע תומכב והשלכ גוסמ ןבא יופיחל, ןוטבמ )דבוכ( ךמות ריק 40.07.0011
    

  640.00 ק"מ .ק"מ 01 דע תומכב והשלכ גוסמ ןבא יופיחל, ןוטבמ )דבוכ( ךמות ריק 40.07.0012
    
וא ןבאמ שאר ךבדנ ללוכ ןוטב בג םע טקל , תיארפ ליווג ןבאמ )דבוכ( ךמות ריק   40.07.0015

  632.00 ק"מ ןייוזמ ןוטבמ  
    
וא ןבאמ שאר ךבדנ ללוכ ןוטב בג םע טקל , תיארפ ליווג ןבאמ )דבוכ( ךמות ריק   40.07.0016

  691.00 ק"מ .ק"מ 05 דע תומכב ןייוזמ ןוטבמ  
    
וא ןבאמ שאר ךבדנ ללוכ ןוטב בג םע טקל , תיארפ ליווג ןבאמ )דבוכ( ךמות ריק   40.07.0017

  751.00 ק"מ .ק"מ 01 דע תומכב ןייוזמ ןוטבמ  
    

  711.00 ק"מ ןייוזמ ןוטבמ וא ןבאמ שאר ךבדנ ללוכ ןוטב בג םע לחנ יקולחמ )דבוכ( ךמות ריק 40.07.0020
    
ןייוזמ ןוטבמ וא ןבאמ שאר ךבדנ ללוכ ןוטב בג םע לחנ יקולחמ )דבוכ( ךמות ריק   40.07.0021

  778.00 ק"מ .ק"מ 05 דע  
    
ןייוזמ ןוטבמ וא ןבאמ שאר ךבדנ ללוכ ןוטב בג םע לחנ יקולחמ )דבוכ( ךמות ריק   40.07.0022

  890.00 ק"מ .ק"מ 01 דע  
    

  672.00 ק"מ ןייוזמ ןוטבמ וא ןבאמ שאר ךבדנ ללוכ ןוטב בג םע ימח ןבאמ )דבוכ( ךמות ריק 40.07.0025
    

  672.00 ק"מ ןייוזמ ןוטבמ וא ןבאמ שאר ךבדנ ללוכ ןוטב בג םע הרוסנ ןבאמ )דבוכ( ךמות ריק 40.07.0027
    
תיכנא וא תיקפוא ץע תינבתב תיזח רמג.ןבא יופיח אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק   40.07.0030

1,731.00 ק"מ מ"ס 01 בחורב  
    
תיכנא וא תיקפוא ץע תינבתב תיזח רמג.ןבא יופיח אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק   40.07.0031

1,893.00 ק"מ .ק"מ 05 דע מ"ס 01 בחורב  
    
תיכנא וא תיקפוא ץע תינבתב תיזח רמג.ןבא יופיח אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק   40.07.0032

2,058.00 ק"מ .ק"מ 01 דע מ"ס 01 בחורב  
    
תיכנא וא תיקפוא ץע תינבתב תיזח רמג .ןבא יופיח אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק   40.07.0035

1,409.00 ק"מ )דרפנב דדמנ ןויזה רשאכ( מ"ס 01 בחורב  
    
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../049 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     049

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תינבתב תיזח רמג רובע ןבא יופיח אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק ריחמל תפסות   40.07.0040
   66.00 ק"מ מ"ס 06/002 טקיד  

    
דרוביעב תיזח רמג רובע ןבא יופיח אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק ריחמל תפסות   40.07.0045

   59.00 ר"מ עקובמ יורדרוק / יורדרוק  
    
י"ע "ףושח ןוטב" רמג רובע ןבא יופיח אלל ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק ריחמל תפסות   40.07.0050
י"ע תרשואמ אמגוד תוברל תוינכותל םאתהב תורחא וא "וגט" תוינבתב שומיש    

  101.00 ק"מ חקפמהו לכירדאה  
    
ןוגכ תדחוימ הירטמואיגב עוציב רובע ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק ריחמל תפסות   40.07.0055
,םיכתחו תוינכות י"פע לכה , 'דכו תונתשמ תויווזב םירושימ ,םירומיק , תותשק    

   55.00 ק"מ לכירדאהו היצקורטסנוקה ץעוי תויחנהו  
    
"ילכירדא ןוטב" תלבקל תדעוימה תדחוימ תבורעת רובע ןוטבה ריחמל תפסות   40.07.0060
תטלחה יפל םינוש םיפסומ ןכו ןבל טנמצ סיסב לע לכירדאה י"ע רדגויש ןווגב    
רושיאל דע  אלמה ריקה יבועב ,רתאב תואמגוד עוציב ללוכריחמה .לכירדאה    

  129.00 ק"מ לכירדאה  
    

  189.00 ר"מ טקל ,תיארפ ןבאמ םינפ וד יופיצ רובע ןבא יופיחב ןוטב תוריקל ריחמ תפסות 40.07.0090
    

  209.00 ר"מ לחנ יקולחמ םינפ וד יופיצ רובע ןבא יופיחב ןוטב תוריקל ריחמ תפסות 40.07.0095
    

  201.00 ר"מ והשלכ סופיטמ ימח ןבאמ םינפ וד יופיצ רובע ןוטב תוריקל ריחמ תפסות 40.07.0100
    
ךמות ריק יופיח    
    

  275.00 ר"מ טקל ,תיארפ ליווג ןבאב ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק יופיח 40.07.0140
    

  300.00 ק"מ .ק"מ 05 דע טקל ,תיארפ ליווג ןבאב ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק יופיח 40.07.0141
    

  343.00 ק"מ .ק"מ 01 דע טקל ,תיארפ ליווג ןבאב ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק יופיח 40.07.0142
    

  312.00 ר"מ מ"ס 3 טילונרגה יבוע .ןנכתמה תריחב יפל דוביעו ןווגב טילונרגב ריק יופיח 40.07.0145
    
תיזחב ןבל עבצב מ"ס 5.2 יבועב תשעותמ תעקובמ טקיליס יופיצ ינבלב יופיח   40.07.0150

  335.00 ר"מ )הקבדהב( ריקה  
    
תיזחב ןבל עבצב מ"ס 5.2 יבועב תשעותמ תעקובמ טקיליס יופיצ ינבלב יופיח   40.07.0151

  361.00 ר"מ .ר"מ 05 דע )הקבדהב( ריקה  
    
תיזחב ןבל עבצב מ"ס 5.2 יבועב תשעותמ תעקובמ טקיליס יופיצ ינבלב יופיח   40.07.0152

  404.00 ר"מ .ר"מ 01 דע )הקבדהב( ריקה  
    
תיזחב והשלכ עבצב מ"ס 5.2 יבועב תשעותמ תעקובמ טקיליס יופיצ ינבלב יופיח   40.07.0155

  360.00 ר"מ )הקבדהב( ריקה  
    
תיזחב והשלכ עבצב מ"ס 5.2 יבועב תשעותמ תעקובמ טקיליס יופיצ ינבלב יופיח   40.07.0156

  385.00 ר"מ .ר"מ 05 דע )הקבדהב( ריקה  
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../050 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     050

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תיזחב והשלכ עבצב מ"ס 5.2 יבועב תשעותמ תעקובמ טקיליס יופיצ ינבלב יופיח   40.07.0157
  430.00 ר"מ .ר"מ 01 דע )הקבדהב( ריקה  

    
ריקה תיזחב ןבל עבצב מ"ס 5 יבועב תשעותמ תעקובמ טקיליס יופיצ ינבלב יופיח   40.07.0160

  355.00 ר"מ )בוטר עוביק(  
    
ריקה תיזחב ןבל עבצב מ"ס 5 יבועב תשעותמ תעקובמ טקיליס יופיצ ינבלב יופיח   40.07.0161

  383.00 ר"מ .ר"מ 05 דע )בוטר עוביק(  
    
ריקה תיזחב ןבל עבצב מ"ס 5 יבועב תשעותמ תעקובמ טקיליס יופיצ ינבלב יופיח   40.07.0162

  428.00 ר"מ .ר"מ 01 דע )בוטר עוביק(  
    
תיזחב והשלכ עבצב  מ"ס 5 יבועב תשעותמ תעקובמ טקיליס יופיצ ינבלב יופיח   40.07.0165

  383.00 ר"מ )בוטר עוביק( ריקה  
    
תיזחב והשלכ עבצב  מ"ס 5 יבועב תשעותמ תעקובמ טקיליס יופיצ ינבלב יופיח   40.07.0166

  413.00 ר"מ .ר"מ 05 דע )בוטר עוביק( ריקה  
    
תיזחב והשלכ עבצב  מ"ס 5 יבועב תשעותמ תעקובמ טקיליס יופיצ ינבלב יופיח   40.07.0167

  461.00 ר"מ .ר"מ 01 דע )בוטר עוביק( ריקה  
    
5 לש טס ( מ"ס 5.3 יבועב ריקה תיזחב תשעותמ תעקובמ תירכרוכב יופיח   40.07.0170

  312.00 ר"מ הקבדהב ) תודיחי  
    
5 לש טס ( מ"ס 5.3 יבועב ריקה תיזחב תשעותמ תעקובמ תירכרוכב יופיח   40.07.0171

  342.00 ר"מ .ר"מ 05 דע הקבדהב ) תודיחי  
    
5 לש טס ( מ"ס 5.3 יבועב ריקה תיזחב תשעותמ תעקובמ תירכרוכב יופיח   40.07.0172

  424.00 ר"מ .ר"מ 01 דע הקבדהב ) תודיחי  
    
5 לש טס ( מ"ס 5.4 יבועב ריקה תיזחב תשעותמ תעקובמ תירכרוכב יופיח   40.07.0175

  347.00 ר"מ הקבדהב ) תודיחי  
    
הרישקב מ"ס 5.7 יבועב ריקה תיזחב תשעותמ הזבוט דוביעב תירכרוכב יופיח   40.07.0180

  391.00 ר"מ )בוטר עוביק(  
    
מ"ס 5.2 יבועב "תיפוח" םגד ריקה תיזחב תשעותמ תרסונמ תירכרוכב יופיח   40.07.0185

  307.00 ר"מ הקבדהב  
    
מ"ס 5.2 יבועב "תיפוח" םגד ריקה תיזחב תשעותמ תרסונמ תירכרוכב יופיח   40.07.0186

  337.00 ר"מ .ר"מ 05 דע הקבדהב  
    
מ"ס 5.2 יבועב "תיפוח" םגד ריקה תיזחב תשעותמ תרסונמ תירכרוכב יופיח   40.07.0187

  383.00 ר"מ .ר"מ 01 דע הקבדהב  
    

  301.00 ר"מ הקבדהב מ"ס 5.2 יבועב ריקה תיזחב תשעותמ תרסונמ  תירכרוכב יופיח 40.07.0190
    
ריקה תיזחב הירסיק םגד מ"ס 2.3/05/52 תודימב תשעותמ תירכרוכב יופיח   40.07.0195

  366.00 ר"מ הקבדהב  
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../051 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     051

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

  366.00 ר"מ הקבדהב ריקה תיזחב מ"ס 2.3 יבועב ,תונוש תודימב תשעותמ ימאח ןבאב יופיח 40.07.0200
    
2.3 יבועב ,והשלכ ןווגבו תונוש תודימב תשעותמ תרסונמ בהנש ןבא ןבאב יופיח   40.07.0205

  329.00 ר"מ הקבדהב ריקה תיזחב מ"ס  
    
2.3 יבועב ,והשלכ ןווגבו תונוש תודימב תשעותמ תשטלוטמ בהנש ןבאב יופיח   40.07.0210

  369.00 ר"מ הקבדהב ריקה תיזחב מ"ס  
    
יבועב ,והשלכ ןווגבו תונוש תודימב תשעותמ תתתוסמ בהנש / טינרג ןבאב יופיח   40.07.0215

  345.00 ר"מ הקבדהב ריקה תיזחב מ"ס 1.3  
    

  166.00 'חי הרישק / הקבדהב תונתשמ תודימב הירסיק םגד תשעותמ תירכרוכ תוניפ יופיח 40.07.0220
    
עוביק( הרישק רובע הירסיק תירכרוכ , תעקובמ תירכרוכ  יופיח ריחמל תפסות   40.07.0225

   40.00 ר"מ שרדנה לכו ןוטב , ןויז תשר תוברל )בוטר  
    
םינוש םיעטקב םייק ריקב המלשה רובע יהשלכ ןבאב יופיח ריחמל תפסות   40.07.0230

   53.00 ר"מ תונוש תודימבו  
    
תשר תוברל והשלכ דוביעבו ןווגב מ"ס 01-8 יבועב ימאח ןבאב ןוטב תוריקל יופיח   40.07.0235

  391.00 ר"מ .תורישקו םיחודיק,ןוטב תקיצי,הדלפ  
    
תוברל והשלכ דוביעבו ןווגב  מ"ס 4-3 יבועב תיזג ןבא תוחולב ןוטב תוריקל יופיח   40.07.0240

  469.00 ר"מ תורישקו םיחודיק ,ןוטב תקיצי ,הדלפ תשר  
    
תוברל והשלכ דוביעבו ןווגב  מ"ס 5 יבועב תיזג ןבא תוחולב ןוטב תוריקל יופיח   40.07.0245

  508.00 ר"מ תורישקו םיחודיק , ןוטב תקיצי , הדלפ תשר , הניפ יטנמלא  
    
מ"ס 3 יבועב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות ילכירדא ןוטב תוחולב ןוטב תוריקל יופיח   40.07.0250
והשלכ דוביעבו ןווגב מ"ס 07/51 ,מ"ס 07/02 ,מ"ס 07/02 ,מ"ס 05/02 תודימב    

  497.00 ר"מ תורישקו םיחודיק , ןוטב תקיצי , הדלפ תשר, הניפ יטנמלאתוברל  
    
מ"ס 3 יבועב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות ילכירדא ןוטב תוחולב ןוטב תוריקל יופיח   40.07.0255
,הדלפ תשר ,הניפ יטנמלא תוברל והשלכ דוביעבו ןווגב מ"ס 06/03 תודימב    

  396.00 ר"מ תורישקו םיחודיק ,ןוטב תקיצי  
    
מ"ס 4 יבועב ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות ילכירדא ןוטב תוחולב ןוטב תוריקל יופיח   40.07.0260
תוברל והשלכ דוביעבו ןווגב מ"ס ,84/5.06 ,,4.47/5.06 4.86/5.06 תודימב    

  558.00 ר"מ תורישקו םיחודיק , ןוטב תקיצי , הדלפ תשר, הניפ יטנמלא  
    
40.07.0265  חטשמ לדוג ,מ"ס 2X2 לדוגב תינועבצ תיכוכז ספיספב ןוטב תוריקל יופיח  
  7.23X7.23 תוברל הקבדהב , ע"ש וא "הקימרק בגנ" תרצות "ובונ" םגד מ"ס  

  637.00 ר"מ רתאב םלשומ עוציבל שורדה לכו הבור  
    
תודימב מ"ס 3 יבועב )שיש( תשטולמ הרוסנ ןבא תוחולב ןוטב תוריקל יופיח   40.07.0270
תקיצי , הטסורינמ םיינכמ םירזיבאו םינגוע תועצמאב ריקל עוביק תוברל ןהשלכ    

  783.00 ר"מ םידוביעו םיקשימ תורישק , םיחודיק , ןוטב  
    
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../052 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     052

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ןהשלכ תודימב מ"ס 3 יבועב קיתע רמג ןיטנורט ןבא תוחולב ןוטב תוריקל יופיח   40.07.0275
, ןוטב תקיצי , הטסורינמ םיינכמ םירזיבאו םינגוע תועצמאב ריקל עוביק תוברל    

1,520.00 ר"מ םידוביעו םיקשימ תורישק ,םיחודיק  
    
שאר יכבדנ    
    
לש רישי ךשמה םיווהמ םניאש ןבאמ תוריקל ןייוזמ ןוטבמ )"גניפוק"( שאר יכבדנ   40.07.0310

  235.00 רטמ מ"ס 51 דע יבועבו מ"ס 04 דע בחורב,ריקה  
    
רישי ךשמה םיווהמ םניאש ןבא תוריקל טקל , תיארפ ןבאמ )"גניפוק"( שאר יכבדנ   40.07.0315

  229.00 רטמ מ"ס 01 דע יבועבו מ"ס 04 דע בחורב ריקה לש  
    
ךשמה םיווהמ םניאש ןבא תוריקל תתתוסמ תיזג ןבאמ )"גניפוק"( שאר יכבדנ   40.07.0320

  242.00 רטמ מ"ס 51 דע יבועבו מ"ס 04 דע בחורב ריקה לש רישי  
    
ןווגב 'דכו "תיז ריב" ,"הפצמ" גוסמ תתתוסמ תיזג ןבאמ )"גניפוק"( שאר יכבדנ   40.07.0325
מ"ס 04 דע בחורב ריקה לש רישי ךשמה םיווהמ םניאש ןבא תוריקל והשלכ    

  274.00 רטמ מ"ס 51 דע יבועבו  
    
ןבאמ וא מ"ס 7/03/52 תודימב עקובמ טקיליס ןבאמ )"גניפוק"( שאר יכבדנ   40.07.0330

  244.00 רטמ תירכרוכ  
    
ןבאמ וא מ"ס 7/03/04 תודימב עקובמ טקיליס ןבאמ )"גניפוק"( שאר יכבדנ   40.07.0335

  238.00 רטמ תירכרוכ  
    
מ"ס 7/05/32 תודימב ירכרוכ דוביעב תרסונמ ןבאמ )"גניפוק"( שאר יכבדנ   40.07.0340

  153.00 רטמ ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות  
    
מ"ס 7/05/03 תודימב ירכרוכ דוביעב תרסונמ ןבאמ )"גניפוק"( שאר יכבדנ   40.07.0345

  173.00 רטמ ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות  
    
מ"ס 7/06/03 תודימב ירכרוכ דוביעב תשטלוטמ ןבאמ )"גניפוק"( שאר יכבדנ   40.07.0350

  167.00 רטמ ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות  
    
מ"ס 7/03/03 תודימב ירכרוכ דוביעב תשטלוטמ ןבאמ )"גניפוק"( שאר יכבדנ   40.07.0355

  198.00 רטמ ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות  
    
תרצות מ"ס 4/001/03 תודימב ילכירדא ןוטבמ )"גניפוק"( שאר יכבדנ   40.07.0360

  278.00 רטמ ע"ש וא "ןייטשרקא"  
    
תרצות מ"ס 4/021/04 תודימב ילכירדא ןוטבמ )"גניפוק"( שאר יכבדנ   40.07.0365

  289.00 רטמ ע"ש וא "ןייטשרקא"  
    

  145.00 רטמ .ע"ש וא "הקירמא קולב" לש "רונמ ירטנק" גניפוק טנמלאמ ריקל שאר ךבדנ 40.07.0370
    
רדג ריק    
    
תיזח רמג .)"יולג ןוטב"( ןיוזמ ןוטבמ 'מ 5.1 דע הבוגבו מ"ס 53 דע יבועב רדג ריק   40.07.0390

1,884.00 ק"מ חקפמה תעיבק יפל וא מ"ס 06/002 טקיד תינבתב  
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../053 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     053

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

  477.00 ר"מ . ןוטב בג םע טקל,תיארפ ןבאמ 'מ 5.1 דע הבוגבו מ"ס 53 דע יבועב רדג ריק 40.07.0395
    

  489.00 ר"מ .ןוטב בג םע לחנ יקולח,ימח ןבאמ 'מ 5.1 דע הבוגבו מ"ס 53 דע יבועב רדג ריק 40.07.0400
    
והשלכ דוביעב תתתוסמ תיזג ןבאמ 'מ 5.1 דע הבוגבו מ"ס 53 דע יבועב רדג ריק   40.07.0405

  561.00 ר"מ ןוטבל ןוגיע תוברל ןוטב בג םע  
    
תוברל עקובמ טקיליס ינבל יופיצב 'מ 5.1 דע הבוגבו מ"ס 53 דע יבועב רדג ריק   40.07.0410

  547.00 ר"מ הזאפ םע טקיליס ינבלמ גניפוק  
    
ךרע הווש וא והשלכ ןווגב ע"ש וא "ריפס" טנמלאמ 'מ 5.1 דע הבוגב רדג תוריק   40.07.0415

  672.00 ר"מ דוסי ללוכ  
    
מ"ס 52 יבועב ,ע"ש וא "הקירמא קולב" לש "רונמ ירטנק" יקולבמ רדג ריק   40.07.0420
,לכירדאה תריחב י"פע םינווגבו תונוש תודימב , םיקולבה 'מ 5.1 דע הבוגבו    
יולימ ללוכ ריחמה ,ןרציה תויחנה / טרפ י"פע לכה תותשקב וא/ו םירשי םיווקב    

  643.00 ר"מ ןויז לזרבו ןוטבב םיללח  
    

  574.00 ר"מ דוסי ללוכ ע"ש וא ןייטשרקא תרצות והשלכ ןווגב "תיקוצ" טנמלאמ רדג/ךמת תוריק 40.07.0425
    

   29.00 ר"מ ןג תמדאב יולימ רובע ע"ש וא "תיקוצ" יטנמלאמ ךמות ריק ריחמל תפסות 40.07.0430
    

  169.00 ר"מ 03-ב ןוטבב יולימ רובע ע"ש וא "תיקוצ" יטנמלאמ ךמות ריק ריחמל תפסות 40.07.0435
    
העיבצה ,םירמוחה לכ תוברל דחא דצב ילירקא עבצו זתומ חיט רמגב םיקולב ריק   40.07.0440

  261.00 ר"מ יאולה תודובעו  
    
העיבצה ,םירמוחה לכ תוברל דחא דצב ילירקא עבצו זתומ חיט רמגב םיקולב ריק   40.07.0441

  428.00 ר"מ .ר"מ 01 דע יאולה תודובעו  
    
,םירמוחה לכ תוברל םידדצה ינשב ילירקא עבצו זתומ חיט רמגב םיקולב ריק   40.07.0445

  391.00 ר"מ יאולה תודובעו העיבצה  
    

  458.00 ר"מ לכירדאה טרפ י"פע 03-ב ןייוזמ ןוטב בולישב טקיליס קולבמ רדג ריק 40.07.0450
    

  500.00 ר"מ .ר"מ 01 דע לכירדאה טרפ י"פע 03-ב ןייוזמ ןוטב בולישב טקיליס קולבמ רדג ריק 40.07.0451
    
רדג / ךמות ריקל תודוסי    
    

  963.00 ק"מ )דרפנב דדמנ ןויזה(.ןויז אלל ןהשלכ תודימב רדגו ךמות ריקל ןוטבמ דוסי 40.07.0470
    

1,285.00 ק"מ ןהשלכ תודימב רדגו ךמות ריקל ןייוזמ ןוטבמ דוסי 40.07.0475
    

1,347.00 ק"מ .ק"מ 05 דע ןהשלכ תודימב רדגו ךמות ריקל ןייוזמ ןוטבמ דוסי 40.07.0476
    

1,439.00 ק"מ .ק"מ 01 דע ןהשלכ תודימב רדגו ךמות ריקל ןייוזמ ןוטבמ דוסי 40.07.0477
    

   44.00 ר"מ )ריקה ריחמב ללכנ אלו הדימב( םירבוע תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב 40.07.0480
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../054 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     054

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

)ריקה ריחמב ללכנ אלו הדימב( םירבוע תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב   40.07.0481
   48.00 ר"מ .ר"מ 05 דע  

    
)ריקה ריחמב ללכנ אלו הדימב( םירבוע תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב   40.07.0482

   61.00 ר"מ .ר"מ 01 דע תומכב  
    
היעלס    
    

  429.00 ר"מ )רתאל ץוחמ עלסה תקפסא( ק"מ 5.0 לעמ ןבא לדוג , םייעבט עלס ישוגמ היעלס 40.07.0500
    
)רתאל ץוחמ עלסה תקפסא( ק"מ 5.0 לעמ ןבא לדוג , םייעבט עלס ישוגמ היעלס   40.07.0501

  469.00 ר"מ .ר"מ 05 דע  תומכב  
    
)רתאל ץוחמ עלסה תקפסא( ק"מ 5.0 לעמ ןבא לדוג , םייעבט עלס ישוגמ היעלס   40.07.0502

  537.00 ר"מ .ר"מ 01 דע תומכב  
    

  211.00 ר"מ )רתאה ךותמ עלס תקפסא( ק"מ 5.0 לעמ ןבא לדוג , םייעבט עלס ישוגמ היעלס 40.07.0505
    

   40.00 ר"מ .ךנאהמ תולעמ 03 לעמ היטנ תיוז רובע היעלסה ריחמל תפסות 40.07.0510
    
'רג 002 לקשמב גרא-לא דבמ תינכטואיג העירי רובע היעלסה ריחמל תפסות   40.07.0512

   30.00 רטמ .םיעלסה תיזחב עוקש ןבל טנמצב םיקשימ תריגסו םיעלסה בגב ר"מל  
    

  292.00 'חי מ"ס 001/08/08 לדוגב םיעלס 40.07.0515
    

  256.00 ק"מ לחנ יקולח יולימ םע תשרמ םינויבג יזגרא 40.07.0520
    
חותיפב תונוש ןוטב תודובע    
    
ללוכ ריחמה :הרעה .רטמ 0.1 דע הבוגב םיימורט ןוטב יטנמלאמ םיכמות תוריק   40.07.0570

  502.00 ר"מ .תושורדה רפעה תודובע לכו ריקה בגב ירלונרג רזוח יולימ ,דוסי  
    
ללוכ ריחמה :הרעה .רטמ 0.1 דע הבוגב םיימורט ןוטב יטנמלאמ םיכמות תוריק   40.07.0571

  549.00 ר"מ .ר"מ 05 דע  תושורדה רפעה תודובע לכו ריקה בגב ירלונרג רזוח יולימ ,דוסי  
    
ללוכ ריחמה :הרעה .רטמ 0.1 דע הבוגב םיימורט ןוטב יטנמלאמ םיכמות תוריק   40.07.0572

  627.00 ר"מ .ר"מ 01 דע  תושורדה רפעה תודובע לכו ריקה בגב ירלונרג רזוח יולימ ,דוסי  
    
:הרעה .רטמ 0.2 דע רטמ 0.1-מ הבוגב םיימורט ןוטב יטנמלאמ םיכמות תוריק   40.07.0575

  574.00 ר"מ תושורדה רפעה תודובע לכו ריקה בגב ירלונרג רזוח יולימ ,דוסי ללוכ ריחמה  
    

1,774.00 ק"מ 03-ב ןייוזמ ןוטבמ םינוש םיטנמלאו םידומע, תורקית, תוקעמ , תוגרדמ 40.07.0580
    
םידדמנ ןויזהו ןוטבהש םיטנמלאל( ךתורמ וא עלוצמ וא לוגע לזרבב ןוטבל ןויז   40.07.0585

3,676.00 ןוט )ןוריחמ / טרפמב ןייוצמה לעמ ןויזה תומכ רשאכ וא  דרפנב  
    

3,768.00 ןוט )דרפנב םידדמנ ןויזהו ןוטבהש םיטנמלאל( ןוטבל תוכתורמ ןויז תותשר 40.07.0590
    

   38.00 ק"מ 03-ב םוקמב 04-ב רובע ןוטבה ריחמל תפסות 40.07.0595
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   81.00 ק"מ 03-ב םוקמב 05-ב רובע ןוטבה ריחמל תפסות 40.07.0600
    

1,957.00 ק"מ תואסנולכה ןיב םיחוור תוברל והשלכ יבועב 03-ב ןוטב יולימו יופיצ 40.07.0605
    
תוטומו יסקופא קבד , חודיק תוברל םישדחל םימייק םינוטב יקלח ןיב ןוגיע יצוק   40.07.0610

   25.00 'חי מ"ס 05 ךרואבו מ"מ 01 רטוקב תעלוצמ הדלפ  
    
תוטומו יסקופא קבד , חודיק תוברל םישדחל םימייק םינוטב יקלח ןיב ןוגיע יצוק   40.07.0615

   33.00 'חי מ"ס 05 ךרואבו מ"מ 21 רטוקב תעלוצמ הדלפ  
    
תוטומו יסקופא קבד , חודיק תוברל םישדחל םימייק םינוטב יקלח ןיב ןוגיע יצוק   40.07.0620

   40.00 'חי מ"ס 05 ךרואבו מ"מ 41  רטוקב תעלוצמ הדלפ  
    
'דכו םילספס , לוח יזגראל ןהשלכ תודימב 03-ב ןייוזמ ןוטבמ םיטנמלאו תורוק   40.07.0625

1,805.00 ק"מ תוניפ םוטיקו הזר ןוטב, הריפח תוברל  
    

  203.00 ק"מ רופא םוקמב ןבל טלמ רובע ןוטב ריחמל תפסות 40.07.0630
    
םיטסוקא  תוריק    
    
'מ 5 דע הבוגב ע"ש וא ןייטשרקא תרצות והשלכ ןווגב "לופוירו" גוסמ יטסוקא ריק   40.07.0680

1,017.00 ר"מ דוסי ללוכ אל , המדאב ריקה יולימ תוברל  
    
SALGLAP וא SSALGIXELP גוסמ( םיפוקש םילירקא תוחולמ יטסוקא ריק   40.07.0685
בכרומ םידדצה ינשמ VU ןגומ מ"מ 02 יבועב )רשואמ ךרע הווש וא "םרלפ" לש    
21/03 ןרפואינ תועוצרב "המוא" תרוצב תכתמ ירבחמתועצמאב הדלפ ידומע לע    

1,004.00 ר"מ קל םישורדה םירזיבאה רתי לכו "ימצע קדהמ" סופיטמ 4/1" םיגרב ,מ"מ 3 יבועב  
    

1,004.00 ר"מ רתאב בכרומ םלשומ יטסוקא ריק תלב 40.07.0686
    
תטלפ ללוכ,םילוגעו םיינבלמ םיליפורפמ ףוקש יטסוקא ריקל הדלפ תורוקו םידומע   40.07.0690
819 י"ת יפל םחב ןוולג תוברל 'דכו םימוא ,דומעה סוסבב ןוגיע יגרוב ,הדלפ    

16,553.00 ןוט ןוולגה יבג לע רונתב תיטטסורטקלא העיבצו  
    
לחשומ , והשלכ רומיגבו ןווגב ,שער יגפוס ןייוזמ ןוטב תוחולמ יושע יטסוקא ריק   40.07.0695

  892.00 ר"מ הדלפה דומעל יוסיכ טנמלא ללוכ ,)דרפנב ומלושיש( הדלפ ידומע ךותב  
    
'וכו דומעה סיסבב הדלפ תטלפ ללוכ BEH 042, גוסמ יטסוקא ריקל הדלפ ידומע   40.07.0700

16,553.00 ןוט ןוולגה יבג לע  רונתב תיטטסורטקלא העיבצו 819 י"ת יפל םחב ןווליג תוברל  
    
ךותב לתשומה ע"ש וא  XE 08 סופיטמ ATLED KCOR גוסמ יטסוקא ריק   40.07.0705

  892.00 ר"מ )דרפנב ומלושיש( הדלפ ידומע  
    
םיליפורפמ ע"ש וא  ATLED KCOR יטסוקא ריקל הדלפ תורוקו הדלפ ידומע   40.07.0710
  042 NPI 021-וAEH, דכו םימוא ,ןוגיעה יגרוב ,דומעה סיסבב הדלפ תטלפ'  

16,553.00 ןוט ןווליגה יבג לע רונתב תיטטסורטקלא העיבצו 819י"ת יפל ןוולגב תוברל  
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/ "הקירמא יקולב" טילפסוקד תמגודכ והשלכ ןווגב םיעקובמ םיקולבמ יטסוקא ריק   40.07.0715
םירוח 2 ילעב ,מ"ס 02/02/04 תודימב לכירדאה י"ע רשואמ ע"ש וא ,"יונ יביתנ"    
,תורוגחב ןוטב תקיצי ,טלמב םיקשימ תיינב תוברל םינוש םיעבצבו םינושםיגוסמ    

  390.00 ר"מ רומ םלשומ ריק תלבקל 'דכו הרפשא ,הינבה יכרוצל םימוגיפ  
    

  390.00 ר"מ םוקמב בכ 40.07.0716
    
,"ןייטשרקא" תרצות והשלכ ןווגב םיקלח וא/ו םיעקובמ טקיליס יקולבמ יטסוקא ריק   40.07.0720
םיעבצבו םינוש םיגוסמ םירוח 2 ילעב ,מ"ס 02/02/04 תודימב רשואמ ע"ש וא    
, ןבל 205 קיטס טקיליסב םיקולבה תקבדה ,טלמב םיקשימ תינב תוברל םינוש    

  390.00 ר"מ ב בכרומ םלשומ ריק תלבקל 'דכו הרפשא , םימוגיפ , תורוגחב ןוטב  
    

  390.00 ר"מ רתא 40.07.0721
    
תרצות והשלכ ןווגב "רולפוירו" יטנמלאמ A-3 המרב שער גפוס יטסוקא ריק   40.07.0725
יולימו ןוטב ינודומע , ןוטבמ סוסיב תוברל 'מ 0.3 לעמ הבוגב ע"ש וא ,"ןייטשרקא"    
םלשומ ריק תלבקל שורדה לכו  ןנכתמה תושירדב דמועה רמוחבםיטנמלאה    

  948.00 ר"מ יסדנה ןונכת ללוכ רתאב בכרומ  
    
וא ,"ןייטשרקא" תרצות "טילונוס" יטנמלאמ A-3 המרב שער גפוס יטסוקא ריק   40.07.0730
ג"ע םיבכרומ םינוש םינווגו רמג יגוסב ,מ"ס 051,001,05/32/004 תודימב ע"ש    
לכ ללוכ דרפנב םידדמנה , ןוטב ידומע וא הדלפ יליפורפב םיקזוחמו ןוטב תורוק    

  835.00 ר"מ רתאב בכרומ םלשומ ריק תלבקל שורדה  
    
וא ,"ןייטשרקא" תרצות "טילונוס" יטנמלאמ A-3 המרב שער גפוס יטסוקא ריק   40.07.0735
ג"ע םיבכרומ םינוש םינווגו רמג יגוסב ,מ"ס 051,001,05/32/004 תודימב ע"ש    
ללוכ 'מ 0.4 לכ ןוטב ידומע וא הדלפ יליפורפ תוברל דרפנב םידדמנה ןוטב תורוק    

1,281.00 ר"מ ןונכת ללוכ , רתאב בכרומ םלשומ ריק תלבקל שורדה לכ  
    
תוברל םהשלכ ךתחבו תודימב 03-ב ןייוזמ ןוטבמ םייטסוקא תוריק בגב םידומע   40.07.0740

1,673.00 ק"מ ריקה תמגודכ רחא וא "יורדרוק" יספ רומיגו םיעקשהו תוטילבה  
    
1 יבועב רשואמ ע"ש וא "ביצלפ" חול ללוכה םייטסוקא תוריקב תוטשפתה ירפת   40.07.0745

  100.00 רטמ םידדצה ינשמ ןוטב עבצב ,ע"ש וא ליסורינ קרמו AP 052 גוסמ מ"ס  
    
דנלוה קיטסוקא תרבח תרצות מ"מ 023 יביסנטניא קורואיג גוסמ יננג יטסוקא ריק   40.07.0750
תכרעמ לכ תא ליכמ ריקה , רשואמ ךרע הווש וא ,לארשי המרופואיג י"ע קוושמ    

1,654.00 ר"מ דרפנב ומלושי תכתמ ידומע . היחמצ תוברל תימינפה היקשההו םיחמצה לודיג  
    
קיטסוקא תרבח תרצות מ"מ 022 יביסנטסקא קורואיג גוסמ יננג יטסוקא ריק   40.07.0755
לכ תא ליכמ ריקה , רשואמ ךרע הווש וא ,לארשי המרופואיג י"ע קוושמ דנלוה    
ומלושי תכתמ ידומע . היחמצ תוברל תימינפה היקשההו םיחמצה לודיג תכרעמ    

  717.00 ר"מ דרפנב  
    
תטלפ ללוכ NPI-EPI -AEH םיליפורפמ קורואיג גוסמ יטסוקא ריקל הדלפ ידומע   40.07.0760
ןקת יפל ןוולג תוברל םימואו ןוגיע יגרב ,דומעה סיסבב םילבוא םירוח םע הדלפ    

16,553.00 ר"מ רונתב תיטטסורטקלא העיבצו  
    
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../057 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     057

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

המרופואיג י"ע קוושמ NHAH תרצותמ רזוחממ קיטסלפמ יננג יטסוקא ריק   40.07.0765
בכרומה ריקה , VU-ל תודימעל הדועת ילעב ריקה יקלח .רשואמ הווש וא ,לארשי    
רוביחה ירזיבא לכ ללוכ ,הקורי תיטסוקא הללוס הווהמו תירלודמ הרוצב חטשב    

  763.00 ר"מ דרפנב ומלושי היקשה תכרעמו תיננג המדא .םיבתותה תועורז םיגרבה  
    
םייופיצ    
    
וא "סקימידר" תרצות "0002 ירכרוכ" גוסמ והשלכ ןווגב ירכרוכ חיטמ יופיצ תבכש   40.07.0790

  162.00 ר"מ .ריקל תנגועמ תנוולוגמ תשר ללוכ ,תוגרדמ / רדג ריק ינפ לע מ"מ 02 יבועב ע"ש  
    
, ,תורדג, םיכמות תוריק לש ןוטב יחטשמ יבג לע רופא טנמצ סיסב לע ץירפש חיט   40.07.0795

   99.00 ר"מ ידרשמניבה יללכה טרפמל םאתהב ,'דכו תוקעמ  
    
,תורדג ,םיכמות תוריק לש ןוטב יחטשמ יבג לע ןבל ןווגב ילירקא ץירפש  חיט   40.07.0800

  113.00 ר"מ ידרשמניבה יללכה טרפמל םאתהב ,'דכו תוקעמ  
    
תוריק יבג לע תובכש יתשב ילירקא קבד תפסות םע טנמצ טיטמ תרשיימ הבכש   40.07.0805

   59.00 ר"מ תושרדנה תונכהה לכ תוברל  יופיחל הנכהכ 'דכו תוקעמ ,תורדג ,םיכמות  
    

   22.00 ר"מ ע"ש וא "רובמט" לש 212 לירקרפוס תמגודכ ילירקא עבצב תוריק העיבצ 40.07.0810
    
0203 ןווגב ע"ש וא  56E ROC AKIS גוסמ ןטרואילופ תבכשב ןוטב ריק יופיצ   40.07.0815

  106.00 ר"מ LAR תרשיימ יסקופא לטכפש תבכש ג"ע  
    
תונושו םוטיא    
    
2-ו ינמוטיב רמיירפ תבכש לש תומח תוחירמב ןייוזמ ןוטבמ תופצר/תוריק םוטיא   40.07.0880
הנכהה תודובע לכ תוברל הבכש לכ ר"מ/ג"ק 5.1 לש תומכב ןמוטיב תובכש    

   59.00 ר"מ תושורדה  
    
םתקבדהו מ"ס 3 יבועב F-03 ףצקומ ןריטסילופמ הנגה תוחול רובע תפסות   40.07.0885

   30.00 ר"מ 52/57 ןמוטיבב  
    

    6.00 ר"מ מ"מ 2.0 יבועב ןליתאילופ תועירי 40.07.0890
    

   33.00 ר"מ םירבוע תודוסיל תחתמ ,מ"ס 22 הבוגב הריזג תלעת ךתחב דיבילופ יזגרא עצמ 40.07.0895
    
דוסיל עצמ ידיצב םיעצובמ מ"ס 53 בחורבו מ"מ 6 יבועב "דרובטנמצ" תוחול   40.07.0900

   34.00 רטמ )הרוקה ךרוא יפל הדידמה( רבוע  
    
ריק תובותכב התחשה תעינמל םירמוח תועצמאב ןוטב יחטשמ לע הנגה   40.07.0905

   56.00 ר"מ (graffiti)  

    

ת כ ת מ  ת ו ד ו ב ע  80.04 ק ר פ  ת ת     
    
/ סוסיב ללוכ ריחמה  .3274 ןקתו 2412 ןקת יפ לע ורצויי תכתמ תוקעמו תורדג    
.רוציה רחאל םח ץבאב םילובט םיקלחה לכ .רונתב תיטטסורטקלא העיבצו ןוגיע    
םיטרפ האר    
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תוחיטב תוקעמ    
    
40.08.0010 ע"ש וא " 'ב/'א ונוא תיירק" םגד "ילרוא תורדג" תרצות תכתממ תוחיטב הקעמ  

  486.00 רטמ רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב  
    
40.08.0011 ע"ש וא " 'ב/'א ונוא תיירק" םגד "ילרוא תורדג" תרצות תכתממ תוחיטב הקעמ  

  532.00 רטמ .'מ 52 דע תומכב רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב  
    
וא "בקעי-ןורכז" וא "ןיקצומ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ   40.08.0015

  477.00 רטמ רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 2.1 הבוגב ע"ש  
    
וא "בקעי-ןורכז" וא "ןיקצומ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ   40.08.0016

  523.00 רטמ .'מ 52 דע תומכב רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 2.1 הבוגב ע"ש  
    
תישמיש וא "רובת וא,"ןנח" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ   40.08.0020
עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוג, ע"ש וא "1-חמצ" "רתיב" וא "יבכמ" וא    

  457.00 רטמ רונתב הקבאב  
    
תישמיש וא "רובת וא,"ןנח" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ   40.08.0021
עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוג, ע"ש וא "1-חמצ" "רתיב" וא "יבכמ" וא    

  500.00 רטמ .'מ 52 דע תומכב רונתב הקבאב  
    
וא "ןוקרי" וא "תרצנ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ   40.08.0025
ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב  ע"ש וא "ללהנ" וא "דירש" וא "הנוי רה" "ןומצע"    

  430.00 רטמ רונתב הקבאב עובצו םח  
    
וא "ןוקרי" וא "תרצנ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ   40.08.0026
ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב  ע"ש וא "ללהנ" וא "דירש" וא "הנוי רה" "ןומצע"    

  471.00 רטמ .'מ 52 דע תומכב רונתב הקבאב עובצו םח  
    
וא "אישנ" וא "תרנכ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ   40.08.0030

  430.00 רטמ רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב  ע"ש וא "ידנלוה"  
    
וא "אישנ" וא "תרנכ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ   40.08.0031
תומכב רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב  ע"ש וא "ידנלוה"    

  467.00 רטמ .'מ 52 דע  
    
וא "יגלב" וא "דעלא" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ   40.08.0035

  421.00 רטמ רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא "ברנמ"  
    
וא "יגלב" וא "דעלא" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ   40.08.0036
דע תומכברונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא "ברנמ"    

  457.00 רטמ .'מ 52  
    
"הילצרה וא "הרומה תעבג" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ   40.08.0040
םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא "םורד" וא "2-חמצ" וא "הנימינב וא    

  430.00 רטמ רונתב הקבאב עובצו  
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07/02/2018
דף מס':     059

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

"הילצרה וא "הרומה תעבג" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ   40.08.0041
םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא "םורד" וא "2-חמצ" וא "הנימינב וא    

  467.00 רטמ .'מ 52 דע תומכב רונתב הקבאב עובצו  
    
הבוגב  ע"ש וא "שמש" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ   40.08.0045

  430.00 רטמ .הנקתה רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1  
    
הבוגב  ע"ש וא "שמש" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ   40.08.0046

  467.00 רטמ .'מ 52 דע תומכב הנקתה רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1  
    
ע"ש וא "יאול" וא ".ה.ד.ע" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ   40.08.0050

  598.00 רטמ רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב  
    
ע"ש וא "יאול" וא ".ה.ד.ע" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ   40.08.0051

  642.00 רטמ .'מ 52 דע רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב  
    
)תוחיטב( הכלוה תוקעמ    
    
וא "דורח ןיעמ" םגדמ "ילרוא תורדג" תרצותמ העונת יאב הדרפהו הכלוה הקעמ   40.08.0080
הבוגב ע"ש וא לכ-תשר לש "הלוגע הניפ תינבלמ" וא תותשר הדוהי לש"תינויבס"    

  258.00 רטמ רונתב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1  
    
וא "דורח ןיעמ" םגדמ "ילרוא תורדג" תרצותמ העונת יאב הדרפהו הכלוה הקעמ   40.08.0081
הבוגב ע"ש וא לכ-תשר לש "הלוגע הניפ תינבלמ" וא תותשר הדוהי לש"תינויבס"    

  283.00 רטמ .'מ 52 דע רונתב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1  
    
םגדמ "ילרוא תורדג" תרצותמ םיירוביצ םינגל םוסחמו הכרדמל הכלוה הקעמ   40.08.0085

  355.00 רטמ רונתב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב  ע"ש וא "םי-תירק" וא "לופכ"  
    
םגדמ "ילרוא תורדג" תרצותמ םיירוביצ םינגל םוסחמו הכרדמל הכלוה הקעמ   40.08.0086
דע רונתב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב  ע"ש וא "םי-תירק" וא "לופכ"    

  354.00 רטמ .'מ 52  
    
םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ םיירוביצ םינגל םוסחמו הכרדמל הכלוה הקעמ   40.08.0090

  355.00 רטמ רונתב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא "הינתנ"  
    
םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ םיירוביצ םינגל םוסחמו הכרדמל הכלוה הקעמ   40.08.0091

  385.00 רטמ .'מ 52 דע רונתב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא "הינתנ"  
    
וא "הקלח םחות" םגדמ "ילרוא תורדג" תרצותמ הדרפהו הכלוה הקעמ   40.08.0095
ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא תותשר הדוהי לש "יסר'ג וינ" וא" ביבא לת-הפיח"    

  254.00 רטמ רונתב עובצו םח ץבאב  
    
וא "הקלח םחות" םגדמ "ילרוא תורדג" תרצותמ הדרפהו הכלוה הקעמ   40.08.0096
ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא תותשר הדוהי לש "יסר'ג וינ" וא" ביבא לת-הפיח"    

  277.00 רטמ .'מ 52 דע רונתב עובצו םח ץבאב  
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07/02/2018
דף מס':     060

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

"הפיח הכלוה" םגדמ"ילרוא תרצותמ םיירוביצ םינגל םוסחמו הכרדמל הכלוה רדג   40.08.0100
ץבאב תנוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא לארשי יביתנ 'בח םגד וא "וכע הכלוה" וא    

  355.00 רטמ רונתב הקבאב העובצו םח  
    
"הפיח הכלוה" םגדמ"ילרוא תרצותמ םיירוביצ םינגל םוסחמו הכרדמל הכלוה רדג   40.08.0101
ץבאב תנוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא לארשי יביתנ 'בח םגד וא "וכע הכלוה" וא    

  385.00 רטמ .'מ 52 דע רונתב הקבאב העובצו םח  
    
הבוגב ע"ש וא "הנימינב" םגדמ  םיירוביצ םינגל םוסחמו הכרדמל הכלוה הקעמ   40.08.0105

  355.00 רטמ רונתב הקבאב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 01.1  
    

   45.00 רטמ רוביצ ינבמל םאתומ 'מ 02.1 הבוגל תוקעמה תהבגה רובע ריחמ תפסות 40.08.0110
    
אלל( דבלב ןווליג רמג רובע םינוש םיגוסמ הכלוה/תוחיטב תוקעמל ריחמ תתחפה   40.08.0115

  -39.00 רטמ )הקבאב תיטטסורטקלא העיבצ  
    
הכלוה" וא "ידנלוה" וא "ילו'ג" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ ןוניגל הנגה הקעמ   40.08.0120

  284.00 רטמ רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 06.0 דע הבוגב ע"ש וא "הפיח  
    
הטסורינ ילבכו ץע יושע די דעסמ ללוכ רזייל ךותיחב ןוולוגמ לזרב תוטלפמ הקעמ   40.08.0125

1,930.00 רטמ ע"ש וא FDVP רימילופ םיפוצמ סבוקיי'ג תרצות  
    
רטוקב ןוולוגמ רוניצמ מ"ס 09 -011 הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא די זחאמ   40.08.0130

  223.00 רטמ רונתב העיבצו תוריקל ןוגיע ואו םידומע תוברל תולגועמ תוניפ ללוכ 2"-5.1"  
    
רטוקב ןוולוגמ רוניצמ מ"ס 09 -011 הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא די זחאמ   40.08.0131
תומכב רונתב העיבצו תוריקל ןוגיע ואו םידומע תוברל תולגועמ תוניפ ללוכ 2"-5.1"    

  244.00 רטמ .'מ 01 דע  
    
ןוולוגמ רוניצמ מ"ס 09 -011 הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא לופכ די זחאמ   40.08.0135

  351.00 רטמ רונתב העיבצו תוריקל ןוגיע ואו םידומע תוברל תולגועמ תוניפ ללוכ 2"-5.1" רטוקב  
    
613 הטסורינ רוניצמ מ"ס 011-09 הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא די זחאמ   40.08.0140

  766.00 רטמ תוריקל ןוגיע ואו םידומע תוברל תולגועמ תוניפ ללוכ 5.1" רטוקב  
    
613 הטסורינ רוניצמ מ"ס 011-09 הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא די זחאמ   40.08.0141

  877.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב תוריקל ןוגיע ואו םידומע תוברל תולגועמ תוניפ ללוכ 5.1" רטוקב  
    
הטסורינ רוניצמ מ"ס 011-09 הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא לופכ די זחאמ   40.08.0145

1,207.00 רטמ תוריקל ןוגיע ואו םידומע תוברל תולגועמ תוניפ ללוכ 5.1" רטוקב 613  
    
הטסורינ רוניצמ מ"ס 011-09 הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא לופכ די זחאמ   40.08.0146
דע תומכב תוריקל ןוגיע ואו םידומע תוברל תולגועמ תוניפ ללוכ 5.1" רטוקב 613    

1,321.00 רטמ .'מ 01  
    
,מ"ס 051 לכ םידומעו עפושמ וא יקפוא די זחאמ ללוכה לגר יכלוהל הכלוה הקעמ   40.08.0150
תולגועמ תוניפ ללוכ 5.1" רטוקב 613 הטסורינ תורוניצמ מ"ס 09 -011 הבוגב    

  907.00 רטמ תוריקל ןוגיע ואו םידומע תוברל  
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../061 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     061

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

הטסורינ תורוניצמ מ"ס 09 -011 הבוגב ,מ"ס 051 לכ םידומעו עפושמ וא יקפוא   40.08.0151
דע תומכב תוריקל ןוגיע ואו םידומע תוברל תולגועמ תוניפ ללוכ 5.1" רטוקב 613    

  984.00 רטמ .'מ 01  
    
051 לכ םידומעו עפושמ וא יקפוא לופכ די זחאמ ללוכה לגר יכלוהל הכלוה הקעמ   40.08.0155
תוניפ ללוכ 5.1" רטוקב 613 הטסורינ תורוניצמ מ"ס 09 -011 הבוגב ,מ"ס    

1,398.00 רטמ תוריקל ןוגיע ואו םידומעתוברל תולגועמ  
    
051 לכ םידומעו עפושמ וא יקפוא לופכ די זחאמ ללוכה לגר יכלוהל הכלוה הקעמ   40.08.0156
תוניפ ללוכ 5.1" רטוקב 613 הטסורינ תורוניצמ מ"ס 09 -011 הבוגב ,מ"ס    

1,516.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב תוריקל ןוגיע ואו םידומעתוברל תולגועמ  
    
תורצח" ,"שלושמ תורצח" םגד תורצחו ןוניג יחטש םוחיתל הלק תשר רדגתורדג    
םח ץבאב תנוולוגגמ , 'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא "תותשר הדוהי" תרצות "לוגע    
רונתב העובצו    
    
40.08.0205 ע"ש וא "תינח" םגדמ "ילרוא תורדג" תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג  

  457.00 רטמ רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 06.1 הבוגב  
    
40.08.0206 ע"ש וא "תינח" םגדמ "ילרוא תורדג" תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג  

  496.00 רטמ .'מ 52 דע רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 06.1 הבוגב  
    
40.08.0210 ע"ש וא "תינח" םגדמ "ילרוא תורדג" תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג  

  547.00 רטמ רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 00.2 הבוגב  
    
40.08.0211 ע"ש וא "תינח" םגדמ "ילרוא תורדג" תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג  

  593.00 רטמ .'מ 52 דע רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 00.2 הבוגב  
    
,"ריש","ןנח" םגדמ "ילרוא תורדג" תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג   40.08.0215

  547.00 רטמ רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 00.2 הבוגב ע"ש וא "ידנלוה"  
    
,"ריש","ןנח" םגדמ "ילרוא תורדג" תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג   40.08.0216

  593.00 רטמ .'מ 52 דע רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 00.2 הבוגב ע"ש וא "ידנלוה"  
    
וא "הלופע" םגדמ "ילרוא תורדג" תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג   40.08.0220

  547.00 רטמ רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 00.2 הבוגב ע"ש  
    
וא "הלופע" םגדמ "ילרוא תורדג" תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג   40.08.0221

  593.00 רטמ .'מ 52 דע רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 00.2 הבוגב ע"ש  
    
"תירבצ" וא "ןויצ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג   40.08.0225
ץבאב תנוולוגמ 'מ 02.1 הבוגב ע"ש וא תותשר הדוהי לש "רבצ" וא לכ-תשר לש    

  355.00 רטמ רונתב העובצו םח  
    
"תירבצ" וא "ןויצ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג   40.08.0226
ץבאב תנוולוגמ 'מ 02.1 הבוגב ע"ש וא תותשר הדוהי לש "רבצ" וא לכ-תשר לש    

  438.00 רטמ .'מ 52 דע רונתב העובצו םח  
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"תירבצ" וא "ןויצ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג   40.08.0230
ץבאב תנוולוגמ 'מ 06.1 הבוגב ע"ש וא תותשר הדוהי לש "רבצ" וא לכ-תשר לש    

  405.00 רטמ רונתב העובצו םח  
    
"תירבצ" וא "ןויצ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג   40.08.0231
ץבאב תנוולוגמ 'מ 06.1 הבוגב ע"ש וא תותשר הדוהי לש "רבצ" וא לכ-תשר לש    

  443.00 רטמ .'מ 52 דע רונתב העובצו םח  
    
"תירבצ" וא "ןויצ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג   40.08.0235
ץבאב תנוולוגמ 'מ 00.2 הבוגב ע"ש וא תותשר הדוהי לש "רבצ" וא לכ-תשר לש    

  457.00 רטמ רונתב העובצו םח  
    
"תירבצ" וא "ןויצ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג   40.08.0236
ץבאב תנוולוגמ 'מ 00.2 הבוגב ע"ש וא תותשר הדוהי לש "רבצ" וא לכ-תשר לש    

  500.00 רטמ .'מ 52 דע רונתב העובצו םח  
    
וא "רפושמ ןויצ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג   40.08.0240

  547.00 רטמ רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 03.2 הבוגב ע"ש  
    
וא "רפושמ ןויצ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג   40.08.0241

  598.00 רטמ .'מ 52 דע רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 03.2 הבוגב ע"ש  
    
)תורוצה לכ( "לג" םגד "ילרוא תורדג" תרצות םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג   40.08.0245

  963.00 רטמ רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 00.2 הבוגב ע"ש וא  
    
)תורוצה לכ( "לג" םגד "ילרוא תורדג" תרצות םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג   40.08.0246

1,052.00 רטמ .'מ 52 דע רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 00.2 הבוגב ע"ש וא  
    
ןיעמ" םגד "ילרוא תורדג" תרצות תכתורמ הדלפ תשרמ הייושע תיביטרוקד רדג   40.08.0250
לש"הלוגע הניפ תינבלמ" וא תותשר הדוהי לש "תינויבס" וא "רפושמ דורח    

  486.00 רטמ רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 00.2 הבוגב ע"ש וא לכ-תשר  
    
ןיעמ" םגד "ילרוא תורדג" תרצות תכתורמ הדלפ תשרמ הייושע תיביטרוקד רדג   40.08.0251
לש"הלוגע הניפ תינבלמ" וא תותשר הדוהי לש "תינויבס" וא "רפושמ דורח    

  531.00 רטמ .'מ 52 דע העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 00.2 הבוגב ע"ש וא לכ-תשר  
    
ןיעמ" םגד "ילרוא תורדג" תרצות תכתורמ הדלפ תשרמ הייושע תיביטרוקד רדג   40.08.0255
לש"הלוגע הניפ תינבלמ" וא תותשר הדוהי לש"תינויבס" וא "רפושמ דורח    

  547.00 רטמ רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 04.2 הבוגב ע"ש וא לכ-תשר  
    
ןיעמ" םגד "ילרוא תורדג" תרצות תכתורמ הדלפ תשרמ הייושע תיביטרוקד רדג   40.08.0256
לש"הלוגע הניפ תינבלמ" וא תותשר הדוהי לש"תינויבס" וא "רפושמ דורח    

  602.00 רטמ .'מ 52 דע רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 04.2 הבוגב ע"ש וא לכ-תשר  
    
םגד "ילרוא תורדג" תרצות תכתורמ הדלפ תשרמ הייושע תיביטרוקד רדג   40.08.0260
וא לכ-תשר לש "הלוגע הניפ תינבלמ" וא "הקלח םחות" וא "ביבא לת-הפיח"    

  486.00 רטמ רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 00.2 הבוגב ע"ש  
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םגד "ילרוא תורדג" תרצות תכתורמ הדלפ תשרמ הייושע תיביטרוקד רדג   40.08.0261
וא לכ-תשר לש "הלוגע הניפ תינבלמ" וא "הקלח םחות" וא "ביבא לת-הפיח"    

  531.00 רטמ .'מ 52 דע רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 00.2 הבוגב ע"ש  
    
"קזב" םגד "ילרוא תורדג" תרצות תכתורמ הדלפ תשרמ הייושע תיביטרוקד רדג   40.08.0265
'מ 04.2 הבוגב ע"ש וא םרלק לש "ןומיר" וא תותשר הדוהי לש "ןרק + ביתנ" וא    

  547.00 רטמ רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ  
    
"קזב" םגד "ילרוא תורדג" תרצות תכתורמ הדלפ תשרמ הייושע תיביטרוקד רדג   40.08.0266
'מ 04.2 הבוגב ע"ש וא םרלק לש "ןומיר" וא תותשר הדוהי לש "ןרק + ביתנ" וא    

  598.00 רטמ .'מ 52 דע רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ  
    
לכ- תשר לש "סנרוק" וא "ןוחטב" םגד "ילרוא תורדג" תרצות תכתורמ תשר רדג   40.08.0270
ץבאב תנוולוגמ 'מ 03.2 לש ללוכ הבוגב ע"ש וא תותשר הדוהי לש "תורדש" וא    

  284.00 רטמ רונתב העובצו םח  
    
לכ- תשר לש "סנרוק" וא "ןוחטב" םגד "ילרוא תורדג" תרצות תכתורמ תשר רדג   40.08.0271
ץבאב תנוולוגמ 'מ 03.2 לש ללוכ הבוגב ע"ש וא תותשר הדוהי לש "תורדש" וא    

  310.00 רטמ .'מ 52 דע רונתב העובצו םח  
    
וא לכ-תשר לש ריפכ וא "ןמש" םגד "ילרוא תורדג" תרצות תכתורמ תשר רדג   40.08.0275
םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 03.2 לש ללוכ הבוגב ע"ש וא תותשר הדוהי לש "ןוליא"    

  254.00 רטמ רונתב העובצו  
    
וא לכ-תשר לש ריפכ וא "ןמש" םגד "ילרוא תורדג" תרצות תכתורמ תשר רדג   40.08.0276
םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 03.2 לש ללוכ הבוגב ע"ש וא תותשר הדוהי לש "ןוליא"    

  277.00 רטמ .'מ 52 דע רונתב העובצו  
    
וא לכ-תשר לש ריפכ וא "ןמש" םגד "ילרוא תורדג" תרצות תכתורמ תשר רדג   40.08.0280
םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 06.1 לש ללוכ הבוגב ע"ש וא תותשר הדוהי לש "ןוליא"    

  198.00 רטמ רונתב העובצו  
    
וא לכ-תשר לש ריפכ וא "ןמש" םגד "ילרוא תורדג" תרצות תכתורמ תשר רדג   40.08.0281
םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 06.1 לש ללוכ הבוגב ע"ש וא תותשר הדוהי לש "ןוליא"    

  217.00 רטמ .'מ 52 דע רונתב העובצו  
    
וא לכ-תשר לש ריפכ וא "ןמש" םגד "ילרוא תורדג" תרצות תכתורמ תשר רדג   40.08.0285
העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 03.1 הבוגב ע"ש וא תותשר הדוהי לש "ןוליא"    

  182.00 רטמ רונתב  
    
וא לכ-תשר לש ריפכ וא "ןמש" םגד "ילרוא תורדג" תרצות תכתורמ תשר רדג   40.08.0286
העובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ 03.1 הבוגב ע"ש וא תותשר הדוהי לש "ןוליא"    

  200.00 רטמ .'מ 52 דע רונתב  
    
וא "לופכ ןויצ" םגדמ 'מ 00.4 הבוגב "ילרוא תורדג" תרצות טרופס שרגמל רדג   40.08.0290
םח ץבאב תנוולוגמ ע"ש וא "לכ תשר" לש "הננער" וא "רפושמ דורח ןייעמ"    

  892.00 רטמ רונתב העובצו  
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וא "לופכ ןויצ" םגדמ 'מ 00.4 הבוגב "ילרוא תורדג" תרצות טרופס שרגמל רד   40.08.0291
םח ץבאב תנוולוגמ ע"ש וא "לכ תשר" לש "הננער" וא "רפושמ דורח ןייעמ"    

  985.00 רטמ .'מ 52 דע רונתב העובצו  
    
"תבלושמ רדג" םגדמ 'מ 00.4 הבוגב "ילרוא תורדג" תרצות טרופס שרגמל רדג   40.08.0295

  903.00 רטמ רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ ע"ש וא  
    
"תבלושמ רדג" םגדמ 'מ 00.4 הבוגב "ילרוא תורדג" תרצות טרופס שרגמל רד   40.08.0296

  986.00 רטמ .'מ 52 דע תומכב רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ ע"ש וא  
    
וא "ילרוא תורדג" תרצות "לסרודכ סינט" םגד 'מ 0.4 הבוגב טרופס שרגמל רדג   40.08.0300
םח ץבאב תנוולוגמ ע"ש וא תותשר הדוהי לש "סינט" וא לכ-תשר לש "המידק"    

  699.00 רטמ רונתב העובצו  
    
וא "ילרוא תורדג" תרצות "לסרודכ סינט" םגד 'מ 0.4 הבוגב טרופס שרגמל רדג   40.08.0301
םח ץבאב תנוולוגמ ע"ש וא תותשר הדוהי לש "סינט" וא לכ-תשר לש "המידק"    

  764.00 רטמ .'מ 52 דע תומכב רונתב העובצו  
    
.'מ 0.4 הבוגב ע"ש וא "המידק" םגד בלושמ/סינט שרגמל תיביטרוקד רדג   40.08.0305
תכתורמ תשר ,תיביטרוקד הפיכ םע 'מ 3 לכ מ"מ 6.2/07/07 ליפורפמ םידומע    
רדגה יקלח .םידומעה ןב בחור תורוקו תיזפרטהחשקה תרוק ,תוצבשמב    

  903.00 רטמ רונתב םיעובצו םינוולוגמ  
    
.'מ 0.4 הבוגב ע"ש וא "המידק" םגד בלושמ/סינט שרגמל תיביטרוקד רדג   40.08.0306
תכתורמ תשר ,תיביטרוקד הפיכ םע 'מ 3 לכ מ"מ 6.2/07/07 ליפורפמ םידומע    
רדגה יקלח .םידומעה ןב בחור תורוקו תיזפרטהחשקה תרוק ,תוצבשמב    

  986.00 רטמ .'מ 52 דע תומכב רונתב םיעובצו םינוולוגמ  
    
'מ 0.4 הבוגב ע"ש וא "תותשר הדוהי" לש "לופכ טוח" םגד טרופס שרגמל רדג   40.08.0310
ןב בחור תורוקו דומעה שארב הסכמ םע מ"מ 5/08/08 ליפורפמ םידומע תוברל    

1,520.00 רטמ תיתשורח םיעובצו םינוולוגמ םידומעהו רדגה יקלח .םידומעה  
    
'מ 0.5 הבוגב ע"ש וא "תותשר הדוהי" לש "לופכ טוח" םגד טרופס שרגמל רדג   40.08.0315
ןב בחור תורוקו דומעה שארב הסכמ םע מ"מ 5/08/08 ליפורפמ םידומע תוברל    

1,774.00 רטמ תיתשורח םיעובצו םינוולוגמ םידומעהו רדגה יקלח .םידומעה  
    
'מ 0.9 הבוגב ע"ש וא "תותשר הדוהי" לש "לופכ טוח" םגד טרופס שרגמל רדג   40.08.0320
ןב בחור תורוקו דומעה שארב הסכמ םע מ"מ 5/08/08 ליפורפמ םידומע תוברל    

2,889.00 רטמ תיתשורח םיעובצו םינוולוגמ םידומעהו רדגה יקלח .םידומעה  
    
0.5 הבוג לעמ ףסונ רטמ 0.1 לכ רובע טרופס ישרגמל תשר רדג ריחמל תפסות   40.08.0325

  278.00 רטמ 'מ  
    

  -99.00 רטמ 'מ 0.4 םוקמב 'מ 0.3 הבוג רובע טרופס ישרגמל רדג ריחמב התחפה 40.08.0330
    

  -34.00 ר"מ הקבאב העיבצ אלל דבלב ןווליג רובע םינוש םיגוסמ תורדגל ריחמ תתחפה 40.08.0335
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ןיב םיחוור םוצמצ ןיגב הבוג לכבו  גוס לכמ  תוקעמו םירעש , תורדג ריחמל תפסות   40.08.0340
ךוניחה דרשמ / הדובעה דרשמ ןקת יפ לע מ"מ 001 םוקמב מ"מ 08 -ל תוטומה    

   74.00 רטמ העיבצו ןווליג ללוכ   
    
תוכימת לע בצומ 2" רטוקב הדלפ רוניצמ מ"ס 54 הבוגב בכרל המיסח רדג   40.08.0345

  153.00 רטמ ןוטב תודוסי י"ע מ"ס 04 קמועב עקרקב תוססובמ 'מ 2 לכ 2" רטוקב  
    
םירעש    
    
עקרקב ןוגיע תוברל 'מ 0.1 בחורב 'מ 0.2 הבוגב  לגר יכלוהל "שפשפ" רעש   40.08.0390
העיבצו ןוולג ללוכ ע"ש וא "הלופע" וא "תינח" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ    

1,930.00 פמוק תיטטסורטקלא  
    
עקרקב ןוגיע תוברל 'מ 54.1 בחורב 'מ 0.2 הבוגב  לגר יכלוהל "שפשפ" רעש   40.08.0395
העיבצו ןוולג ללוכ ע"ש וא "הלופע" וא "תינח" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ    

2,399.00 פמוק תיטטסורטקלא  
    
תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל 'מ 7.4 בחורב 'מ 0.2 הבוגב בכרל יפנכ וד רעש   40.08.0400
ללוכ ע"ש וא "ידנלוה וא "הלופע וא "ןנח" וא "ןויצ" וא "הפיח" םגד "ילרוא תורדג"    

7,776.00 פמוק תיטטסורטקלא העיבצוןוולג  
    
תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל 'מ 0.6 בחורב 'מ 0.2 הבוגב בכרל יפנכ וד רעש   40.08.0405
ללוכ ע"ש וא  "ידנלוה וא "הלופע וא "ןנח" וא "ןויצ" וא "הפיח" םגד "ילרוא תורדג"    

9,926.00 פמוק תיטטסורטקלא העיבצו ןוולג  
    
וא "הפיח" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל םהשלכ תודימב רעש   40.08.0410

  827.00 ר"מ תיטטסורטקלא העיבצו ןוולג ללוכ ע"ש וא  "ידנלוה וא "הלופע וא "ןנח" וא "ןויצ"  
    
תורונצמ קוזיח ינוסכלאו תרגסמ יושע 'מ 2 הבוגבו וטנ 'מ 6 בחורב יפנכ וד רעש   40.08.0415
מ"ס 5/5 הדלפ תשר ךותירב ןקתות רעשה תורגסמ לע . םיעובצו םינבלוגמ הדלפ    
םיריצ , ינרקוד לית יטוח 4 תוברל "V" תואה תרוצב יעופש וד םקעמ לולכי רעשה .    

7,629.00 'חי םידומע, מ"מ 31 יבועב ןזוא םע הילת לוענמ , םיחירב ,  
    
םינוולוגמ ויהי הדלפה יטנמלא לכ . חקפמה תויחנה ואו תוינכת יפל לכה.תודוסיו   40.08.0416

7,629.00 'חי םיעובצו  
    
רעשל דרפנב וא דומצב בכרומ 'מ 0.2 הבוגבו וטנ 'מ 0.1 בחורב שפשפ רעש   40.08.0420
תורגסמ לע . םיעובצו םינבלוגמ הדלפ תורונצמ קוזיח ינוסכלאו תרגסמ יושע ל"נה    
תרוצב יעופש וד םקעמ לולכי רעשה . מ"ס 5/5 הדלפ תשר ךותירבןקתות רעשה    

1,930.00 'חי לת לוענמ , םיחירב , םיריצ , ינרקוד לית יטוח 4 תוברל "V" תואה  
    
. חקפמה תויחנה ואו תוינכת יפל לכה . תודוסיו םידומע, מ"מ 31 יבועב ןזוא םע הי   40.08.0421

1,930.00 'חי םיעובצו םינוולוגמ ויהי הדלפה יטנמלא לכ  
    
, הריפח ללוכ 062 'סמ טרפ י"פע תכתורמ רדגו םיליפורפ , םידומעמ יפנכ וד רעש   40.08.0425
רטסמ חירב בר תאמגודכ קתר לוענמו ןוטב תקיציו סוליפ ,רושי ,המאתה ,הביצח    

  763.00 ר"מ תיטטסורטקלא העיבצו ןוולג ללוכ  
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552 'סמ טרפ י"פע תכתורמ רדגו םיליפורפ , םידומעמ שפשיפ / יפנכ דח רעש   40.08.0430
בר תאמגודכ קתר לוענמו ןוטב תקיציו סוליפ, רושי, המאתה ,הביצח, הריפח ללוכ    

  763.00 ר"מ תיטטסורטקלא העיבצו ןוולג ללוכרטסמ חירב  
    
תרצותמ שרדנה לכו תוליסמ , עקרקב ןוגיע תוברל םהשלכ תודימב ררגנ רעש   40.08.0435
ללוכ ע"ש וא  "ידנלוה וא "הלופע וא "ןנח" וא "ןויצ" וא "הפיח" םגד "ילרוא תורדג"    

1,654.00 ר"מ עונמ אלל , תיטטסורטקלא העיבצוןוולג  
    

3,217.00 'חי שרדנה לכו למשחל רוביח תוברל ילמשח עונמ רובע ריחמ תפסות 40.08.0440
    
לכו למשחל רוביח ,"םוקרטניא" תוברל ילמשח החיתפ ןונגנמ רובע ריחמ תפסות   40.08.0445

  276.00 'חי שרדנה  
    

  -46.00 ר"מ הקבאב העיבצ אלל דבלב ןווליג רובע םינוש םיגוסמ םירעשל ריחמ תתחפה 40.08.0450
    
ןוחטב תורדג    
    
תשר,'מ 3 לכ מ"מ 5/54/54 תיוז לזרבמ םידומע ללוכ רטמ 8.1 הבוגב תשר רדג   40.08.0495

  140.00 רטמ ןוטב תודוסיו םייתניפו םיימינפ םיקוזיח , מ"ס 5X5 תנוולוגמ  
    
תשר,'מ 3 לכ מ"מ 5/54/54 תיוז לזרבמ םידומע ללוכ רטמ 4.2 הבוגב תשר רדג   40.08.0500

  170.00 רטמ ןוטב תודוסיו םייתניפו םיימינפ םיקוזיח , מ"ס 5X5 תנוולוגמ  
    
ללוכ 'מ 5 לכ מ"מ 5/54/54 תיוז לזרבמ םידומע ללוכ 'מ 2.1 הבוגב רקב רדג   40.08.0505

   79.00 רטמ מ"ס 03 לכ ןוולוגמ לית יטוחו םייתניפו םיימינפ םיקוזיח  
    
, םיניכס תפסותב חפ בכרומ הילעש השק הדלפ יטוח תשרמ תרצוימ תינצוק רדג   40.08.0510

  182.00 רטמ 'מ 08.1 הבוגב תשר רדג לע תחנומ  
    
, םיניכס תפסותב חפ בכרומ הילעש השק הדלפ יטוח תשרמ תרצוימ תינצוק רדג   40.08.0515

  231.00 רטמ 'מ 00.2 הבוגב תשר רדג לע תחנומ  
    

   66.00 רטמ ינרקוד לתלתו )V( יעופיש וד ףופכ רובע רדגה ריחמל תפסות 40.08.0520
    
. תיוז לזרבמ םוקמב 2" םינבלוגמ תורוניצמ םידומע רובע רדגה ריחמל תפסות   40.08.0525

   11.00 רטמ תוכמותהו םידומעה ךרוא יפל הדידמה  
    
יפלו השדח םיניכס תילתלת גוסמ 'מ 0.1 רטוקב )הניטרצנוק( ןוולוגמ לתלת רדג   40.08.0530
השירפ תוברל 49 ץרממ 71/00-410-11-919-7 פ"נ הקוזחת ליח טרפמ    

   74.00 רטמ 'מ 0.5 לכ תשר רדגל הדמצהו  
    

  121.00 רטמ תומוק 2-ב לבא ל"נכ םילתלת רדג 40.08.0531
    

  158.00 רטמ תומוק 3 -ב לבא ל"נכ םילתלת רדג 40.08.0532
    
תונוש    
    
הבורב הנומט מ"ס 04-53 הבוגבו מ"ס51-21 בחורב 03-ב ןייוזמ ןוטבמ הרוק   40.08.0560

  138.00 רטמ שורדה לכו הביצח ואו הריפח תוברל רדגל תחתמ עקרקב  
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דגנכ(  bmilC itnA גוסמ תלגועמ תינמז רדג םיינמז םוסחמ תוקעמו תורדג    
תמגודכ רטמ 5.3 ךרואבו רטמ 0.2 הבוגב , תנוולוגמ תכתממ )סופיט    
  ROODTUO נקתומ , רדגה יסיסבב החשקהישלושמ םע ע"ש וא                       
דמצמ ינספת תועצמאב תרבוחמו רזחוממ קיטסלפמ דבוכ יסיסב לע ת    
    
רטמ 0.2 הבוגבו רטמ 1.1 בחורב םדא רעש רובע תינמזה רדגה ריחמל תפסות   40.08.0591

  801.00 'חי ע"ש וא ROODTUO תמגודכ  
    
הבוגבו רטמ 5.4 בחורב בכרל יפנכ וד רעש רובע תינמזה רדגה ריחמל תפסות   40.08.0592

3,446.00 'חי ע"ש וא ROODTUO תמגודכ רטמ 0.2  
    
םרג061 לקשמב ןבל גירלפמ הרתסה ךסמ רובע תינמזה רדגה ריחמל תפסות   40.08.0593

   45.00 רטמ ע"ש וא ROODTUO תמגודכ , רדגל דמצומ רטמ 0.2 הבוגבו ר"מל  
    
ךרואבו רטמ 2 הבוגב , עובצו ןוולוגמ ילג חפמ הייושע תירוכסיאמ תדיינ תינמז רדג   40.08.0610

  517.00 רטמ ע"ש וא ROODTUO תמגודכ תרזחוממ ןבאמ דבוכ יסיסב לע תבצוימ ,רטמ 1.2  
    
םע רטמ 3.2 ךרואבו רטמ 1.1 הבוגב , תנוולוגמ תכתממ ינמז םוסחמ הקעמ   40.08.0615

  486.00 רטמ ע"ש וא ROODTUO תמגודכ תיארקא הפילש ענומה הליענ טנטפ  
    
ידומע ללוכ ,'מ 5.2 הבוגבו מ"מ 0.1 יבועב ,רונתב העובצ תירוכסיא חפ רדג   40.08.0620

  223.00 רטמ SHR םיגרבב םידומעל רדגה רוביחו םידומעל ןוטב דוסי ,'מ 2 לכ הכימתל  
    
0.1 יבועב ,רונתב העובצ תירוכסיא חפמ הייושע , הדובע רתא ביבס תינמז רדג   40.08.0625
רמגב רתאמ הנופתו קרופת רדגה , לזרבמ םידומע ללוכ ,'מ 5.2 הבוגבו מ"מ    

   81.00 רטמ הדובעה  
    
2 םייושע םידדובמ םילנפמ הייושע ,םירוגמ יתב תיזח ךרואל תיטסוקא תינמז רדג   40.08.0630
ןטירואילופ לש ןהניב דודיב תבכשו מ"מ 1 יבועב רונתב עובצו ןוולוגמ חפ תובכש    
םידומע ללוכ ,'מ 3 יבועב רדגה ע"ש וא "דנבמ" תרצות , מ"מ 051 יבועבףצקומ    

  390.00 רטמ .הדובעה רמגב רתאמ הנופתו קרופת רדגה ,הדלפמ  

    
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע ו  ב ו ח ר  ט ו ה י ר  90.04 ק ר פ  ת ת     
    
ןוליא " / "ןוליא" םגד ץעו תכתמ לספסןוטבו תכתמ / ץעו תכתמ / תכתמ ילספס    
'מ 9.1 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש "רוניצ ילגר    
    

1,335.00 'חי 'מ 9.1 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש "הלא" םגד ץעו תכתמ לספס 40.09.0295
    
םחש" לש "ןבא יסיסב םע ןמענ" םגד טילונרג / ףושח רמגב ןוטבו תכתמ לספס   40.09.0300

2,411.00 'חי 'מ 5.1 ךרואב ע"ש וא "אכירא  
    
םחש" לש "ןבא יסיסב םע ןמענ" םגד טילונרג / ףושח רמגב ןוטבו תכתמ לספס   40.09.0305

2,526.00 'חי 'מ 0.2 ךרואב ע"ש וא "אכירא  
    
ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש ע"ש וא "071 איבל" תמגודכ ץעו תכתמ לספס   40.09.0310

2,214.00 'חי 8191 תושיגנ ןקתל םימאתומ ויתודימו לספסה הנבמ . מ"ס 071  
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ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש ע"ש וא "07 איבל" תמגודכ ץעו תכתמ לספס   40.09.0315
1,685.00 'חי 8191 תושיגנ ןקתל םימאתומ ויתודימו לספסה הנבמ . מ"ס 07  

    
ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש ע"ש וא "071 םי לג" תמגודכ ץעו תכתמ לספס   40.09.0320

2,497.00 'חי 8191 תושיגנ ןקתל םימאתומ ויתודימו לספסה הנבמ . מ"ס 071  
    
ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש ע"ש וא "07 םי לג" תמגודכ ץעו תכתמ לספס   40.09.0325

2,101.00 'חי 8191 תושיגנ ןקתל םימאתומ ויתודימו לספסה הנבמ . מ"ס 07  
    

1,084.00 'חי מ"ס 591 ךרוא ,ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות תירינ םגד ץעו תכתמ לספס 40.09.0330
    
,ע"ש וא ,ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות די ידעסמ םע תירינ םגד ץעו תכתמ לספס   40.09.0335

1,269.00 'חי מ"ס 591 ךרוא  
    
ךרוא ,ע"ש וא ,ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות לופכ תירינ םגד ץעו תכתמ לספס   40.09.0340

2,039.00 'חי מ"ס 591  
    
בוחר טוהיר תימע תרצות  תימע םגד וא רמות םגד וא תילג םגד ץעו תכתמ לספס   40.09.0345

1,696.00 'חי מ"ס 061-071 ךרוא ,ע"ש וא ןגו  
    
,ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות רימת םגד וא תיריש םגד ץעו תכתמ לספס   40.09.0350

1,204.00 'חי מ"ס 591 ךרוא  
    
041 ךרוא ,ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות הנולצרב םגד ץעו תכתמ לספס   40.09.0355

1,853.00 'חי מ"ס  
    
07 בחורב יבשומ דח ,"האפיא" ץע בולישב תכתממ יושע "atleD" םגד לספס   40.09.0356

1,838.00 'חי ע"ש וא )otineB תרצות( תוחונו תואירב 'בח אוביב מ"ס  
    
081 בחורב יבשומ וד ,"האפיא" ץע בולישב תכתממ יושע "atleD" םגד לספס   40.09.0357

2,275.00 'חי ע"ש וא )otineB תרצות( תוחונו תואירב 'בח אוביב מ"ס  
    
003 בחורב יבשומ תלת ,"האפיא" ץע בולישב תכתממ יושע "atleD" םגד לספס   40.09.0358

3,653.00 'חי ע"ש וא )otineB תרצות( תוחונו תואירב 'בח אוביב מ"ס  
    
,ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות יאורלא םגד וא דירדמ םגד ץעו תכתמ לספס   40.09.0360

2,779.00 'חי מ"ס 051 ךרוא  
    
,ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות תנעשמ אלל דירדמ םגד ץעו תכתמ לספס   40.09.0365

2,039.00 'חי מ"ס 051 ךרוא  
    
,ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות רפושמ הנולצרב םגד ץעו תכתמ לספס   40.09.0370

2,223.00 'חי מ"ס 041 ךרוא  
    
,ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות תלייא םגד וא הוח םגד ץעו תכתמ לספס   40.09.0375

1,825.00 'חי מ"ס 071 ךרואב  
    

1,455.00 'חי מ"ס 061 ךרוא ,ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות ריפס םגד ץעו תכתמ לספס 40.09.0380
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2,371.00 'חי מ"ס 002 ךרואב ,ע"ש וא סניווק םגד וא ןר םגד ץעו תכתמ לספס 40.09.0385
    
ךרואב ,ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות בקונמ חפמ בג אלל ביבא לת לספס   40.09.0390

1,297.00 'חי מ"ס 081  
    
081 ךרואב ,ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות בקונמ חפמ ביבא לת לספס   40.09.0395

1,760.00 'חי מ"ס  
    
,ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות די ידעסמ םע בקונמ חפמ  ביבא לת לספס   40.09.0400

1,982.00 'חי מ"ס 081 ךרואב  
    
081 ךרואב ,ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות  בקונמ חפמ יבשומ תלת לספס   40.09.0405

1,853.00 'חי מ"ס  
    

1,575.00 'חי מ"ס 051 ךרואב ,ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות בקונמ חפמ ויקוט לספס 40.09.0410
    
,ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות בקונמ חפמ  קפוא םגד וא ןונמא לספס   40.09.0415

2,223.00 'חי מ"ס 051 ךרואב  
    
וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות תכתממ הלוגע לגר עבג םגד וא ודרנואל לספס   40.09.0420

2,223.00 'חי מ"ס 081 ךרואב ,ע"ש  
    

1,705.00 'חי מ"ס 081 ךרואב ,ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות בקונמ חפמ הוח לספס 40.09.0425
    

2,187.00 'חי מ"ס 081 ךרואב ,ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות בקונמ חפמ םהוש לספס 40.09.0430
    

2,432.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 46/06/05 תודימב ילכירדא ןוטבמ  "Z" לספס 40.09.0435
    
ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש "ןענ" / "רוניצ ילגר ןמענ" םגד תכתמ לספס   40.09.0440

1,910.00 'חי 'מ 8.1-5.1  
    
0.2 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש "ןענ" / "רוניצ ילגר ןמענ" םגד תכתמ לספס   40.09.0445

1,996.00 'חי 'מ  
    

2,084.00 'חי 'מ 5.1 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש "תכתמ ןמענ" םגד תכתמ לספס 40.09.0450
    

2,103.00 'חי 'מ 5.1 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש "די ידעסמ םע ןמענ" םגד תכתמ לספס 40.09.0455
    

2,226.00 'חי 'מ 0.2 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש "תכתמ ןמענ" םגד תכתמ לספס 40.09.0460
    

2,255.00 'חי 'מ 8.1 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש "די ידעסמ םע ןמענ" םגד תכתמ לספס 40.09.0465
    

2,562.00 'חי 'מ 8.1 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש "רינ" םגד תכתמ לספס 40.09.0470
    

  982.00 'חי מ"ס 05 בחורב ע"ש וא "אכירא םחש" לש "דידב רינ" םגד תכתמ לספס 40.09.0475
    
40.09.0480 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש "םעונ" םגד ףושח רמגב ןוטבו תכתמ לספס  

2,717.00 'חי 'מ 1.2  
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/ )םיכנל תושיגנ םאתומ( "ןותלד" םגד טילונרג / ףושח רמגב ןוטבו תכתמ לספס   40.09.0485
2,572.00 'חי 'מ 8.1 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש "די דעסמ םע םעונ"  

    
ע"ש וא "אכירא םחש" לש "קפא" םגד טילונרג / ףושח רמגב ןוטבו תכתמ לספס   40.09.0490

2,025.00 'חי 'מ 8.1 ךרואב  
    
ע"ש וא "אכירא םחש" לש "לטניא" םגד טילונרג / ףושח רמגב ןוטבו תכתמ לספס   40.09.0495

2,567.00 'חי 'מ 5.1 ךרואב  
    
"אכירא םחש" לש "דעלג תרגסמ" םגד טילונרג / ףושח רמגב ןוטבו תכתמ לספס   40.09.0500
)עלצ( בשומ לכ ךרוא .מ"ס 04/54/54 תודימב ןוטבמ םיילגר עברא ללוכ ,ע"ש וא    

6,175.00 'חי 'מ 8.1  
    
"ןייטשרקא" לש "לאינד" םגד W.S. תירכרוכ / ןוטסרקא רמגב ןוטבו תכתמ לספס   40.09.0505
)עלצ( בשומ לכ ךרוא .מ"ס 06/04/04 תודימב ןוטבמ םיילגר עברא ללוכ ,ע"ש וא    

4,013.00 'חי 'מ 6.1  
    

3,400.00 'חי ע"ש וא "תינג" לש "ומרלפ" / "אמור" םגד תכתמ לספס 40.09.0510
    

3,991.00 'חי ע"ש וא "תינג" לש "ונלימ" / "הצנריפ" םגד תכתמ לספס 40.09.0515
    

1,281.00 'חי 'מ 8.1 ךרואב ע"ש וא "תינג" תרצות "ןתשוחנ" םגדמ ץעו תכתמ לספס 40.09.0520
    
ע"ש וא "תינג" תרצות חפמ תנעשמ םע "ןואטפייק" םגדמ ררוחמ תכתמ לספס   40.09.0525

1,404.00 'חי 'מ 8.1 ךרואב  
    

2,062.00 'חי 'מ 8 ךרואב ע"ש וא "תינג" לש "הטרפס" םגד תנעשמ אלל תכתמ לספס 40.09.0530
    

3,177.00 'חי 'מ 8 ךרואב ע"ש וא "תינג" לש "לופכ ןטהנמ" םגד תנעשמ םע תכתמ לספס 40.09.0535
    

2,151.00 'חי ע"ש וא "תינג" לש "הנקסוט" םגד לספס 40.09.0540
    

3,032.00 'חי ררוחמ חפ בשומ םע תירכרוכ ע"ש וא ןייטשרקא "סנארט" םגד לספס 40.09.0545
    

1,994.00 'חי ע"ש וא "תינג" לש "םדרטסמא" / "ןטהנמ" םגד תכתמ לספס 40.09.0550
    
ע"ש וא "תינג" לש "וגקיש" םגד ,ןוטב ריק ג"ע ןגועמ תנעשמ םע תכתמ לספס   40.09.0555

2,519.00 'חי 'מ 8.1 ךרואב  
    

2,151.00 'חי ע"ש וא "תינג" לש "זירפ" / "סקינפ" / "ויקוט" / "ןודנול" םגד תכתמ לספס 40.09.0560
    

1,627.00 'חי ע"ש וא "תינג" 'צות 4306 ט"קמ ,"המרוב" םגד לספס 40.09.0565
    

3,689.00 'חי ע"ש וא "תינג" 'צות "סלוקרה" םגד תכתמ ילגרו יתבכיש בר ץע חולמ לספס 40.09.0570
    

2,742.00 'חי ע"ש וא "ןמענ" םגד חפ לספס 40.09.0575
    

3,333.00 'חי ע"ש וא "ןגו ףונ טוהיר הירסיק" תרצות "סכוד" םגד לספס 40.09.0580
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3,177.00 'חי ע"ש וא "ןגו ףונ טוהיר הירסיק" תרצות "257 רוטנס" םגד לספס 40.09.0585
    

3,032.00 'חי ע"ש וא 009 'סמ גולטק "סודור" םגד ןרביפ תרצות לספס 40.09.0590
    
2022 יגולטק 'סמ , בקונמ חפמ "ירטנאק" םגד טרופסו םיעושעש תרצות לספס   40.09.0595

2,062.00 'חי ע"ש וא  
    
ע"ש וא "ןייטשרקא" לש "וגנט" םגד ןוטסרקא / תירכרוכ רמגב ןוטבו תכתמ לספס   40.09.0600

3,121.00 'חי 'מ 0.2 ךרואב  
    

1,772.00 'חי ע"ש וא "ןמפלוו" לש "01 רדה" םגד ץעו לזרב תקצימ לספס 40.09.0605
    

1,382.00 'חי ע"ש וא "ןמפלוו" לש "02 רדה" םגד ץעו לזרב תקצימ לספס 40.09.0610
    
022 ךרואבו ע"ש וא "םרופינוי" תרצות ,)ררוחמ חפ( "תינולא" םגד תכתמ לספס   40.09.0615

2,887.00 'חי א"ת תייריעב םייקה תמגודכ ,מ"ס  
    

3,868.00 'חי ע"ש וא למכוה 'צות "OBADIBIT" םגד לספס 40.09.0620
    

4,916.00 'חי ע"ש וא nnO תרצות "pohelA" םגד הקעמ יבג לע ץע לספס 40.09.0625
    
םגד ןרוא ץע היצקורטסנוק לע מ"ס 3 יבועב "האפיא" ץעמ בשומ םע לספס   40.09.0630

2,606.00 'חי ע"ש וא "ץע לוב" תרצות "שמש"  
    

  882.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש S-012  ט"קמ )תירינ(  "תינרוא" םגד ץעו תכתמ לספס 40.09.0635
    

1,227.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש S-302 ט"קמ  "הפוריא" םגד ץעו תכתמ לספס 40.09.0640
    
'בח לש S-052 )יבשומ תלתו וד ,דח ( ט"קמ "הנולצרב" םגד ץעו תכתמ לספס   40.09.0645

1,419.00 'חי ע"ש וא "סדה"  
    
'בח לש S-052 )יבשומ תלתו וד ,דח ( ט"קמ "הנולצרב" םגד ץעו תכתמ לספס   40.09.0650

1,814.00 'חי ע"ש וא  "האפיא" ץעמ יושע "סדה"  
    

1,024.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש S-222 ט"קמ "ימור" םגד ץעו תכתמ לספס 40.09.0655
    

5,614.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש B-140 ט"קמ "היצנו" םגד ןוטב ילגר םע ץעו תכתמ לספס 40.09.0660
    

5,118.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש B-910 ט"קמ "ןימסי" םגד  ץעו תכתמ לספס 40.09.0665
    

1,561.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש S-402 ט"קמ "בקונמ הפוריא " םגד   תכתמ לספס 40.09.0670
    

1,561.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש S-007 ט"קמ "וטנרוס " םגד   תכתמ לספס 40.09.0675
    

1,895.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש S-003 ט"קמ תנעשמ אלל "ריפס " םגד   תכתמ לספס 40.09.0680
    

2,828.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש S-003 ט"קמ תנעשמ םע "ריפס " םגד   תכתמ לספס 40.09.0685
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וא "סדה" 'בח לש S-003 ט"קמ תוידיו תנעשמ םע "ריפס " םגד   תכתמ לספס   40.09.0690
3,496.00 'חי ע"ש  

    
1,490.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש S-032 ט"קמ )ןטהנמ(  "ןרק" םגד תכתמ לספס 40.09.0695

    
1,621.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש S-322 ט"קמ )ויקוט(  "רומ" םגד תכתמ לספס 40.09.0700

    
1,621.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש S-702 ט"קמ  "םילשורי" םגד תכתמ לספס 40.09.0705

    
1,337.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש S-802 ט"קמ )זירפ(  "קמע" םגד תכתמ לספס 40.09.0710

    
וא "סדה" 'בח לש S-802 ט"קמ די זחאמ םע )זירפ(  "קמע" םגד תכתמ לספס   40.09.0715

1,461.00 'חי ע"ש  
    

1,561.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש S-004 ט"קמ  "לילג" םגד תכתמ לספס 40.09.0720
    

1,684.00 'חי . ע"ש וא "סדה" 'בח לש S-004 ט"קמ  די זחאמ םע "לילג" םגד תכתמ לספס 40.09.0725
    

4,307.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש B-020 ט"קמ  "גרפ" םגד תכתמ לספס 40.09.0730
    

6,414.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש B-830 ט"קמ "תפקר" םגד ןוטב ילגר םע תכתמ לספס 40.09.0735
    

4,844.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש B-870 ט"קמ "סוטול" םגד ןוטב ילגר םע תכתמ לספס 40.09.0740
    

4,844.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש B-870 ט"קמ "סוטול" םגד ןוטב ילגר םע תכתמ לספס 40.09.0745
    

5,118.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש B910-B ט"קמ "ןימסי" םגד  תכתמ לספס 40.09.0750
    

5,614.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש B-540 ט"קמ "ןויבס" םגד  תכתמ לספס 40.09.0755
    

4,307.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש B-640 ט"קמ בג אלל "ןויבס" םגד  תכתמ לספס 40.09.0760
    

8,026.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש B-740 ט"קמ לופכ "ןויבס" םגד  תכתמ לספס 40.09.0765
    

4,044.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש B-450 ט"קמ לופכ "הנדומ" םגד  תכתמ לספס 40.09.0770
    

4,844.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש B-800 ט"קמ לופכ "אמור" םגד  תכתמ לספס 40.09.0775
    

  338.00 'חי םיכנל תושיגנל די תנעשמ רובע אוהש גוס לכמ לספס ריחמל תפסות 40.09.0780
    

   78.00 'חי LAR גולטק י"פע ילאטמ עבצ רובע תכתמ ילספס ריחמל תפסות 40.09.0785
    
תרצות והשלכ ןווגב "5107" ,"5507" םגד YKS תחפשממ ץעו תכתמ לספס   40.09.0790

2,787.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא"  
    
"ןייטשרקא" תרצות והשלכ ןווגב "2107" םגד YKS תחפשממ ץעו תכתמ לספס   40.09.0795

1,698.00 'חי ע"ש וא  
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"ןייטשרקא" תרצות והשלכ ןווגב "3507" םגד YKS תחפשממ ץעו תכתמ לספס   40.09.0800
2,128.00 'חי ע"ש וא  

    
"ןייטשרקא" תרצות והשלכ ןווגב "5101" םגד YKS תחפשממ ןוטבו תכתמ לספס   40.09.0805

2,686.00 'חי ע"ש וא  
    
לש "ןליא" םגד ןבא םקרמ / טילונרג / ףושח רמגב ןוטבו ץע לספסןוטבו ץע ילספס    
'מ 9.1 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש"    
    
וא "אכירא םחש" לש "קפא" םגד טילונרג / ןבל ןוטב / ףושח רמגב ןוטבו ץע לספס   40.09.0860

1,927.00 'חי 'מ 51.2 ךרואב ע"ש  
    
ע"ש וא "ןייטשרקא" לש "וגנט" םגד ןוטסרקא / תירכרוכ רמגב ןוטבו ץע לספס   40.09.0865

2,464.00 'חי 'מ 0.2 ךרואב  
    

2,386.00 'חי 'מ 50.2 ךרואב ע"ש וא "ןייטשרקא" לש ןוטסרקא / תירכרוכ רמגב ןוטבו ץע לספס 40.09.0870
    

4,013.00 'חי 'מ 0.3 ךרואב ע"ש וא "ןייטשרקא" לש "ימורד" םגד ירכרוכ רמגב ןוטבו ץע לספס 40.09.0875
    
4.2 ךרואב ע"ש וא "ןייטשרקא" לש "תובוחר" םגד ןוטסרקא רמגב ןוטבו ץע לספס   40.09.0880

2,938.00 'חי 'מ  
    
םחש" לש "יתשק" / "תילגרמ" םגד טילונרג / ףושח רמגב ןוטב לספסןוטב ילספס    
'מ 6.1 ךרואב ע"ש וא "גנוטיא" לש "051 לספס" וא "אכירא    
    
לש הגנ 4441  םגד תמגודכ רזחוממ ימוגמ בשומ םע ןיוזמ ןוטבמ לוגע לספס   40.09.0935

2,459.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש"  
    
רטוקב ע"ש וא "אכירא םחש" לש ע"ש וא "תנעשמ םע הגנ" תמגודכ ןוטב לספס   40.09.0940

2,488.00 'חי מ"ס 001  
    
072 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש ע"ש וא "הטסאיס" תמגודכ ןוטב לספס   40.09.0945

2,168.00 'חי מ"ס  
    
ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש "ביבא" םגד טילונרג / ףושח רמגב ןוטב לספס   40.09.0950

1,716.00 'חי 'מ 8.1  
    
ע"ש וא "אכירא םחש" לש "לופכ ביבא" םגד טילונרג / ףושח רמגב ןוטב לספס   40.09.0955

3,154.00 'חי 'מ 8.1 ךרואב  
    
וא "אכירא םחש" לש ע"ש וא "תנעשמ םע ודראק" תמגודכ תכתמו ןוטב לספס   40.09.0960

2,258.00 'חי מ"ס 081 ךרואב ע"ש  
    
ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש ע"ש וא "ודראק" תמגודכ תכתמו ןוטב לספס   40.09.0965

2,024.00 'חי מ"ס 081  
    
ע"ש וא "אכירא םחש" לש ע"ש וא "תנעשמ םע םור לא" תמגודכ ןוטב לספס   40.09.0970

2,362.00 'חי מ"ס 241 ךרואב  
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1,859.00 'חי מ"ס 241 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש ע"ש וא "םור לא" תמגודכ ןוטב לספס 40.09.0975
    

2,365.00 'חי מ"ס 061 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש "לושחנ" תמגודכ ןוטב לספס 40.09.0980
    
061 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש "תנעשמ םע לושחנ" תמגודכ ןוטב לספס   40.09.0985

2,461.00 'חי מ"ס  
    
06 ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש "תנעשמ םע לושחנ" תמגודכ ןוטב לספס   40.09.0990

1,786.00 'חי מ"ס  
    
וא "אכירא םחש" לש "תנעשמ םע יתשק" םגד טילונרג / ףושח רמגב ןוטב לספס   40.09.0995

2,021.00 'חי 'מ 6.1 ךרואב ע"ש וא "גנוטיא" לש "בג תפסותב 051 לספס"  
    
ךרואב ע"ש וא "ןייטשרקא" לש "ונימוד" םגד ןוטסרקא / תירכרוכ רמגב ןוטב לספס   40.09.1000

4,013.00 'חי 'מ 9.1  
    
"ןייטשרקא" תרצות "ונימוד" םגד מ"ס 04/091/64 תודימב ילכירדא ןוטבמ לספס   40.09.1005

2,990.00 'חי ע"ש וא  
    
תרצות "קקוב ןיע" םגד מ"ס 24/071/05 תודימב ילכירדא ןוטבמ לספס   40.09.1010

2,990.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא"  
    
"ןייטשרקא" תרצות מ"ס 05/002/04 תודימב ןוטסרקא רמגב ןוטבמ ינבלמ לספס   40.09.1015

2,736.00 'חי ע"ש וא  
    

6,789.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 06/072/09 תודימב ילכירדא ןוטבמ בחר לספס 40.09.1020
    
וא "ןייטשרקא" תרצות מ"ס 46/06/05 תודימב תירכרוכ רמגב ןוטבמ  "Z" לספס   40.09.1025

2,432.00 'חי ע"ש  
    

2,159.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות והשלכ ןווגב "0601" םגד YKS תחפשממ ןוטב לספס 40.09.1030
    

2,954.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות והשלכ ןווגב "0301" םגד YKS תחפשממ לספס 40.09.1035
    
וא "ןייטשרקא" תרצות והשלכ ןווגב "0401" םגד YKS תחפשממ בג םע לספס   40.09.1040

3,375.00 'חי ע"ש  
    
וא "ןמפלוו" לש "051 לספס" םגד טילונרג / והשלכ ןווג / רופא רמגב ןוטב לספס   40.09.1045

1,293.00 'חי 'מ 5.1 ךרואב ע"ש  
    
ע"ש וא "ןמפלוו" לש "C לספס" םגד טילונרג / והשלכ ןווג / רופא רמגב ןוטב לספס   40.09.1050

  970.00 'חי 'מ 8.0 ךרואב  
    
וא "ןמפלוו" לש "042 ץיצע" םגד טילונרג / והשלכ ןווג / רופא רמגב ןוטב לספס   40.09.1055

1,928.00 'חי 'מ 4.2 ךרואב ע"ש  
    

2,586.00 'חי ע"ש וא "ןמפלוו" לש "לוגע" םגד רופא רמגב ןוטב לספס 40.09.1060
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םורט ןוטבמ תוננושמ )םיבשומ( תונובירטןוטבמ םיפרפרש / םיבשומ / תונובירט    
57.2 ,06.5 08.5 ךרואבו  מ"ס 94-42X631 תודימב 04-ב ןיוזמ ןוטבמ L ךתחב    
תודוקנ םוטיאו תאשונ תורוקל רוביח תוברל  'מ ,    
    

'חי         םיבשומה ןיב רוביחה 40.09.1160
    
92-41X75 תודימב 04-ב ןיוזמ ןוטבמ L  ךתחב םורט ןוטבמ תוננושמ תוגרדמ   40.09.1165

  669.00 רטמ רוביחה תודוקנ םוטיא תוברל תונובירטה ג"ע תבכרומ והשלכ בחורבו מ"ס  
    
טרפמ י"פע רזעה ירזיבא לכ תוברל הנובירט לע הנקתהל ליגר קיטסלפ בשומ   40.09.1170

  121.00 'חי ןרציה  
    
ירזיבא לכ תוברל הנובירט לע הנקתהל ליגר קיטסלפ בשומ לש דבלב הקפסא   40.09.1175

   92.00 'חי ןרציה טרפמ י"פע רזעה  
    
טרפמ י"פע רזעה ירזיבא לכו די דעסמ תוברל םידבוכמה חטשמל לפקתמ בשומ   40.09.1180

  457.00 'חי ןרציה  
    
ירזיבא לכו די דעסמ תוברל םידבוכמה חטשמל לפקתמ בשומ לש דבלב הקפסא   40.09.1185

  385.00 'חי ןרציה טרפמ י"פע רזעה  
    
,מ"ס 04/06/05 לדוגב וא מ"ס 05/05/05 לדוגב םורט ןוטבמ "ח" סופיטמ בשומ   40.09.1190
"רשי ףרפרש" סופיטמ וא "ןייטשרקא" תרצות טילונרג / ינועבצ / רופא רמגב    

  740.00 'חי ע"ש וא "גנוטיא" תרצות "ןולספס" סופיטמ וא "אכירא םחש" תרצות  
    
4-מ יונב( מ"ס 061/061 לדוגב םורט ןוטבמ "1.ל.מ תינדא לספס" סופיטמ בשומ   40.09.1191

4,234.00 פמוק טלפמוק ,ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות טילונרג / ינועבצ / רופא רמגב )'חי  
    

4,343.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות והשלכ ןווגב ,"1023" םגד YKS תחפשממ ףופ בשומ 40.09.1192
    
מ"ס 06-04 רטוקב לכירדאה תריחב יפל ינועבצ טנמגיפ םע קלחומ ןוטבמ ףופ   40.09.1193
לש עוביק ללוכ ריחמה .ע"ש וא טפארק וידוטס תרצות ,מ"ס 04-03 םיהבגבו    

1,567.00 'חי תכתמ יניפ תועצמאב חטשמל םיפופה  
    
/ ינועבצ / רופא רמגב "רשי ףרפרש" / "ח" סופיטמ ןוטב בשומל הניפ תודיחי   40.09.1195

  740.00 'חי טילונרג  
    
תרצות טילונרג / ינועבצ / רופא רמגב םורט ןוטבמ "רועק לספס" סופיטמ בשומ   40.09.1200

  558.00 'חי ע"ש וא "ןמפלוו" וא "גנוטיא"  
    
רמגב מ"ס 36/05 לדוגב םורט ןוטבמ )לגעמב 'חי 51( "לגועמ ח" סופיטמ בשומ   40.09.1205

  535.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות טילונרג / ינועבצ / רופא  
    
רמגב מ"ס 87/05 לדוגב םורט ןוטבמ )לגעמב 'חי 21( "לגועמ ח" סופיטמ בשומ   40.09.1210

  546.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות טילונרג / ינועבצ / רופא  
    
/ רופא רמגב מ"ס 06/05 לדוגב םורט ןוטבמ "לגועמ ןמותמ" סופיטמ בשומ   40.09.1215

  613.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות טילונרג / ינועבצ  
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4-מ יונב( מ"ס 061/061 לדוגב םורט ןוטבמ "1.ל.מ תינדא לספס" סופיטמ בשומ   40.09.1220
4,235.00 פמוק טלפמוק ,ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות טילונרג / ינועבצ / רופא רמגב )'חי  

    
2-מ יונב( מ"ס 07/06 לדוגב םורט ןוטבמ "ןותחת + ןוילע בשומ" סופיטמ בשומ   40.09.1225

1,315.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות ןוטסרקא רמגב )תונותחת 'חי 2-מו תונוילע 'חי  
    
םחש" תרצות טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ "ףיצר תזורחמ" סופיטמ בשומ   40.09.1230

  590.00 'חי ע"ש וא "אכירא  
    
/ ףושח רמגב םורט ןוטבמ )תזורחמ יבשומ םע ףצר תריציל( "ריצ" סופיטמ בשומ   40.09.1235

  466.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" תרצות טילונרג  
    
081/081 לדוגב םורט ןוטבמ "הגורעל הלוגע / תעבורמ תרגסמ" סופיטמ בשומ   40.09.1240

4,291.00 פמוק טלפמוק ,ע"ש וא "אכירא םחש" תרצות טילונרג / ףושח רמגב מ"ס  
    
רמגב םורט ןוטבמ "085 ילגעמ" / "023 ילגעמ" / "062 ילגעמ" סופיטמ ףרפרש   40.09.1245

  500.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" תרצות טילונרג / ףושח  
    
תרצות והשלכ ןווגב "1001" םגד YKS תחפשממ ןחלושהבישי תוכרעמ    
ע"ש וא "ןייטשרקא"    
    

4,632.00 'חי מ"ס 081 ךרוא ,ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות ןריבא םגד קינקיפ ןחלוש 40.09.1300
    
041 רטוק ,ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות ןוטבמ לג םגד הבישי תכרעמ   40.09.1305

7,689.00 'חי מ"ס  
    
רטוק ,ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות בקונמ חפמ לג םגד הבישי תכרעמ   40.09.1310

9,450.00 'חי מ"ס 041  
    
רטוק ,ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות האפיא ץעמ לג םגד הבישי תכרעמ   40.09.1315

12,044.00 'חי מ"ס 041  
    
041 רטוק ,ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות ןרוא ץעמ לג םגד הבישי תכרעמ   40.09.1320

9,450.00 'חי מ"ס  
    
ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות ינדיס םגד  וא 042 םגד וא 032 םגד הבישי תכרעמ   40.09.1325

4,262.00 'חי ע"ש וא  
    

6,022.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות הנולצרב םגד הבישי תכרעמ 40.09.1330
    

10,191.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות  ןוגטנפ םגד תכרעמ 40.09.1335
    

10,561.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות  2 ןוגטנפ םגד תכרעמ 40.09.1340
    

1,760.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות  ל"קק םגד קינקיפ ןחלוש 40.09.1345
    
םגד וא ןילקורב םגד וא ץעו תכתמ ]םיבשומ 3[ ןילרב םגד הבישי תכרעמ   40.09.1350

4,169.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות  םדרטסמא  
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1,483.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות  ןקרב םגד קינקיפ ןחלוש 40.09.1355
    
ךרואב ,ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות  הללצה םע ל"קק םגד קינקיפ ןחלוש   40.09.1360

5,929.00 'חי מ"ס 571  
    
ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות  מ"ס 08 ךרוא 05 בחור 54 הבוג םולש םגד ןחלוש   40.09.1365

1,667.00 'חי ע"ש וא  
    
בוחר טוהיר תימע תרצות םיבשומ 2 םע קחשמ חול תבלושמ ןוטב הבישי תכרעמ   40.09.1370

6,115.00 'חי ע"ש וא ןגו  
    
בוחר טוהיר תימע תרצות םיבשומ 3 םע קחשמ חול תבלושמ ןוטב הבישי תכרעמ   40.09.1375

6,671.00 'חי ע"ש וא ןגו  
    
בוחר טוהיר תימע תרצות םיבשומ 4 םע קחשמ חול תבלושמ ןוטב הבישי תכרעמ   40.09.1380

7,319.00 'חי ע"ש וא ןגו  
    
.ע"ש וא "אכירא םחש" לש ,0261 ט"קמ ,ןוטב תקיצימ םידליל הבישי תכרעמ   40.09.1382

8,257.00 'חי ןרציה תויחנהל םאתהב חטשב הנקתהו הקפסא ללוכ  
    

6,115.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות םיבשומ 2 םע לוגע טמחש ןחלוש 40.09.1385
    

10,367.00 'חי ]תכתמ סיסב[ גנופ גניפ ןחלוש 40.09.1390
    

2,151.00 'חי ע"ש וא ןקלוו לש "ןריבא" םגד קינקיפ ןחלוש 40.09.1395
    

4,816.00 'חי . ע"ש וא "סדה" 'בח לש G-007 ט"קמ תכתמ קינקיפ ןחלוש 40.09.1400
    

1,436.00 'חי . ע"ש וא "סדה" 'בח לש G-008 ט"קמ ל"קק קינקיפ ןחלוש 40.09.1405
    

3,530.00 'חי . ע"ש וא "סדה" 'בח לש G-003 ט"קמ השושמ קינקיפ ןחלוש 40.09.1410
    

2,558.00 'חי . ע"ש וא "ץע לוב" תרצות ל"קק םגד םילספס םע קינקיפ ןחלוש 40.09.1415
    
רטוקב W.S. תירכרוכ / ןוטסרקא רמגב םורט ןוטבמ "ימואל ןג" םגד לוגע ןחלוש   40.09.1420

2,040.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" לש מ"ס 021  
    
/ ןוטסרקא רמגב םורט ןוטבמ )תכרעמ תמלשהל( "ימואל ןג" םגד יתשק לספס   40.09.1425

1,426.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" לש מ"ס 032 רטוקב W.S. תירכרוכ  
    
םחש" לש ןוטבו הקאיזומ ,תכתמ בולישמ היונב "4 חרפ" םגדמ הבישי תכרעמ   40.09.1430

2,855.00 'חי ע"ש וא "אכירא  
    
םחש" לש ןוטבו הקאיזומ ,תכתמ בולישמ היונב "6 חרפ" םגדמ הבישי תכרעמ   40.09.1435

3,460.00 'חי ע"ש וא "אכירא  
    
ץעו ןוטב ,הקאיזומ ,תכתמ בולישמ היונב "ץע םע תינבלמ" םגדמ הבישי תכרעמ   40.09.1440

6,053.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש  
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../078 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     078

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םחש" לש ןוטבו הקאיזומ ,תכתמ בולישמ היונב "תינבלמ" םגדמ הבישי תכרעמ   40.09.1445
4,581.00 'חי ע"ש וא "אכירא  

    
םחש" לש ןוטבו הקאיזומ ,תכתמ בולישמ היונב "תיטפילא" םגדמ הבישי תכרעמ   40.09.1450

4,726.00 'חי ע"ש וא "אכירא  
    
)םיכנל תושיגנ תמאתומ( "לוגע קראפ" / "יטפילא קראפ" םגדמ הבישי תכרעמ   40.09.1455

6,406.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש ןוטבו הקאיזומ בולישמ היונב  
    
רמגב םורט ןוטבמ )םיכנל תושיגנ תמאתומ( "סוטול יבשומ" םגדמ הבישי תכרעמ   40.09.1460

3,823.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש טילונרג / ףושח  
    
,ןוטבמ היונב )םיכנל תושיגנ תמאתומ( "עבורמ לגר דח" םגדמ הבישי תכרעמ   40.09.1465

3,212.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש הקאיזומו תכתמ  
    
םחש" לש הקאיזומו תכתמ ,ןוטבמ היונב "לוגע לגר דח" םגדמ הבישי תכרעמ   40.09.1470

3,467.00 'חי ע"ש וא "אכירא  
    
םחש" לש הקאיזומו תכתמ ,ןוטבמ היונב "תנעשמו בשומ" םגדמ הבישי תכרעמ   40.09.1475

5,214.00 'חי ע"ש וא "אכירא  
    
םחש" לש )ןוטבמ ןחלושו תכתמ יבשומ( "ןוטבו תכתמ" םגדמ הבישי תכרעמ   40.09.1480

5,599.00 'חי ע"ש וא "אכירא  
    
תכתמ, וצארטמ ע"ש וא "אכירא םחש" לש "ץע / תכתמ רורד" הבישי תכרעמ   40.09.1485

11,634.00 'חי הלוגרפו םיבשומ, וצארטמ ןחלוש תוברל מ"ס 082/061 תודימב )ץעו(  
    
וא שב-שש חול רובע  ע"ש וא "אכירא םחש" לש הבישי תוכרעמל ריחמ תפסות   40.09.1490

  558.00 'חי ןחלושב םיעבטומ טמחש/הקמד  
    
רונתב העובצו תנבלוגמ תכתממ השיגנ יטלומ )ןחלושו םיבשומ 3( הבישי תכרעמ   40.09.1495

7,235.00 'חי ע"ש וא "תוקורי תוברת תוניפ" תרצות "רדה" םגד טמחש חול תעבטה םע  
    
תודימב רופא עבצב םורט ןוטבמ "םיחרפ זגרא" סופיטמ ץיצעתוינדא / םיציצע    
ע"ש וא "ןייטשרקא" לש מ"ס 55/08/08    
    
תודימב ץוחר טילונרג / והשלכ ןווג רמגב םורט ןוטבמ "םיחרפ זגרא" סופיטמ ץיצע   40.09.1550

1,159.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" לש מ"ס 55/08/08  
    
מ"ס 55/05/051 תודימב רופא עבצב םורט ןוטבמ "םיחרפ תינדא" סופיטמ ץיצע   40.09.1555

1,203.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" לש  
    
ץוחר טילונרג / והשלכ ןווג רמגב םורט ןוטבמ "םיחרפ תינדא" סופיטמ ץיצע   40.09.1560

1,337.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" לש מ"ס 55/05/051 תודימב  
    
לש מ"ס 22/001/03 תודימב רופא עבצב םורט ןוטבמ "תוינדא" סופיטמ ץיצע   40.09.1565

  468.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא"  
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07/02/2018
דף מס':     079

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

תודימב ץוחר טילונרג / והשלכ ןווג רמגב םורט ןוטבמ "תוינדא" סופיטמ ץיצע   40.09.1570
  535.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" לש מ"ס 22/001/03  

    
  546.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" לש רופא עבצב םורט ןוטבמ "42 עלצ השושמ" סופיטמ ץיצע 40.09.1575

    
לש ץוחר טילונרג / והשלכ ןווג רמגב םורט ןוטבמ "42 עלצ השושמ" סופיטמ ץיצע   40.09.1580

  613.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא"  
    

  992.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" לש רופא עבצב םורט ןוטבמ "05 עלצ השושמ" סופיטמ ץיצע 40.09.1585
    
לש ץוחר טילונרג / והשלכ ןווג רמגב םורט ןוטבמ "05 עלצ השושמ" סופיטמ ץיצע   40.09.1590

1,126.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא"  
    
לש תירכרוכ / ןוטסרקא רמגב םורט ןוטבמ "08 רטוק לוגע" סופיטמ ץיצע   40.09.1595

1,517.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא"  
    
לש תירכרוכ / ןוטסרקא רמגב םורט ןוטבמ "021 רטוק לוגע" סופיטמ ץיצע   40.09.1600

3,456.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא"  
    
65/07/07 תודימב תירכרוכ / ןוטסרקא רמגב םורט ןוטבמ "קסרפא" סופיטמ ץיצע   40.09.1605

1,449.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" לש מ"ס  
    
מ"ס 08/011/011 תודימב טילונרג רמגב םורט ןוטבמ "קסרפא" סופיטמ ץיצע   40.09.1610

2,285.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" לש  
    
תודימב תירכרוכ / ןוטסרקא רמגב םורט ןוטבמ "םיספ" / "קסרפא" סופיטמ ץיצע   40.09.1615

2,676.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" לש מ"ס 08/011/011  
    
לש מ"ס 14 רטוקב והשלכ ןווג / רופא עבצב םורט ןוטבמ "הנקסוט" סופיטמ ץיצע   40.09.1620

  468.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא"  
    
לש מ"ס 25 רטוקב והשלכ ןווג / רופא עבצב םורט ןוטבמ "הנקסוט" סופיטמ ץיצע   40.09.1625

  602.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא"  
    
לש מ"ס 36 רטוקב והשלכ ןווג / רופא עבצב םורט ןוטבמ "הנקסוט" סופיטמ ץיצע   40.09.1630

  725.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא"  
    
לש מ"ס 57 רטוקב והשלכ ןווג / רופא עבצב םורט ןוטבמ "הנקסוט" סופיטמ ץיצע   40.09.1635

  747.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא"  
    
זוקינל םירוח ללוכ טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ "56 רודכ יצח" סופיטמ ץיצע   40.09.1640

  429.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תפטפטו  
    
םירוח ללוכ טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ "001 רודכ יצח" סופיטמ ץיצע   40.09.1645

  850.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תפטפטו זוקינל  
    
ללוכ מ"ס 56 רטוקב טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ "רודכ" סופיטמ ץיצע   40.09.1650

  763.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תפטפטו זוקינל םירוח  
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דף מס':     080

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

43/08/08 תודימב טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ "ךומנ םולהי" סופיטמ ץיצע   40.09.1655
1,005.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תפטפטו זוקינל םירוח ללוכ מ"ס  

    
15/08/08 תודימב טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ "הובג םולהי" סופיטמ ץיצע   40.09.1660

1,083.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תפטפטו זוקינל םירוח ללוכ מ"ס  
    
מ"ס 54/06/06 תודימב טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ "עבורמ" סופיטמ ץיצע   40.09.1665

  748.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תפטפטו זוקינל םירוח ללוכ  
    
וא 06/57/57 תודימב טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ "עבורמ" סופיטמ ץיצע   40.09.1670

1,048.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תפטפטו זוקינל םירוח ללוכ מ"ס 55/08/08  
    
מ"ס 03/09/52 תודימב טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ "ןבלמ" סופיטמ ץיצע   40.09.1675

  482.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תפטפטו זוקינל םירוח ללוכ  
    
מ"ס 53/501/53 תודימב טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ "ןבלמ" סופיטמ ץיצע   40.09.1680

  786.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תפטפטו זוקינל םירוח ללוכ  
    
וא 54/001/05 תודימב טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ "ןבלמ" סופיטמ ץיצע   40.09.1685

1,075.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תפטפטו זוקינל םירוח ללוכ מ"ס 54/021/04  
    
001 רטוקב טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ "56 לוגע הרדש" סופיטמ ץיצע   40.09.1690

1,520.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תפטפטו זוקינל םירוח ללוכ מ"ס  
    
001 רטוקב טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ "58 לוגע הרדש" סופיטמ ץיצע   40.09.1695

1,714.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תפטפטו זוקינל םירוח ללוכ מ"ס  
    
מ"ס 201 רטוקב טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ "06 לוגע רוצ" סופיטמ ץיצע   40.09.1700

1,506.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תפטפטו זוקינל םירוח ללוכ  
    
מ"ס 201 רטוקב טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ "08 לוגע רוצ" סופיטמ ץיצע   40.09.1705

1,559.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תפטפטו זוקינל םירוח ללוכ  
    
/ ףושח רמגב םורט ןוטבמ "06 עבורמ הרדש" / "06 עבורמ רוצ" סופיטמ ץיצע   40.09.1710

1,876.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תפטפטו זוקינל םירוח ללוכ תודימב טילונרג  
    
/ ףושח רמגב םורט ןוטבמ "08 עבורמ הרדש" / "08 עבורמ רוצ" סופיטמ ץיצע   40.09.1715

2,031.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תפטפטו זוקינל םירוח ללוכ תודימב טילונרג  
    
לש תפטפטו זוקינל םירוח ללוכ ץע "בשומ םע 08 עבורמ רוצ" סופיטמ ץיצע   40.09.1720

5,210.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש"  
    
"אכירא םחש" לש טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ "ןולא" / "לקד" סופיטמ ץיצע   40.09.1725

2,268.00 'חי ע"ש וא  
    
זוקינל םירוח ללוכ טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ "002 ןגמ" סופיטמ ץיצע   40.09.1730

1,429.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תפטפטו  
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

םירוח ללוכ טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ "הנבומ 002 ןגמ" סופיטמ ץיצע   40.09.1735
1,770.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תפטפטו זוקינל  

    
טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ ע"ש וא  "אכירא םחש" לש "הגנ" סופיטמ ץיצע   40.09.1740

2,744.00 'חי מ"ס 011 רטוקב  
    
טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ ,םיזרב 4 תללוכה "שיבג" םגד היזרבתויזרב    
םימ רוקמל רוביחו זוקינ תכירב ,ףוגמ זגרא ללוכ ,ע"ש וא "אכירא םחש" לש    
    
לש טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ ,םיזרב 4 תללוכה "רתכ" םגד היזרב   40.09.1795

6,635.00 'חי םימ רוקמל רוביחו זוקינ תכירב ,ףוגמ זגרא ללוכ ,ע"ש וא "אכירא םחש"  
    
לש טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ ,םיזרב 3 תללוכה "הירטפ" םגד היזרב   40.09.1800

6,635.00 'חי םימ רוקמל רוביחו זוקינ תכירב ,ףוגמ זגרא ללוכ ,ע"ש וא "אכירא םחש"  
    
/ ףושח רמגב םורט ןוטבמ ,םיזרב 5 תללוכה "הפיטשל הנינפ" םגד היזרב   40.09.1805
רוקמל רוביחו זוקינ תכירב ,ףוגמ זגרא ללוכ ,ע"ש וא "אכירא םחש" לש טילונרג    

6,377.00 'חי םימ  
    
לש טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ ,םיזרב 4 תללוכה "םולהי" םגד היזרב   40.09.1810

7,134.00 'חי םימ רוקמל רוביחו ףוגמ זגרא ללוכ ,ע"ש וא "אכירא םחש"  
    
/ ףושח רמגב םורט ןוטבמ ,םיזרב 2 תללוכה "היתשל ןטק םולהי" םגד היזרב   40.09.1815

5,040.00 'חי םימ רוקמל רוביחו ףוגמ זגרא ללוכ ,ע"ש וא "אכירא םחש" לש טילונרג  
    
לש טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ ,םיזרב 2 תללוכה "לפמ" םגד היזרב   40.09.1820

5,324.00 'חי םימ רוקמל רוביחו ףוגמ זגרא ללוכ ,ע"ש וא "אכירא םחש"  
    
/ ףושח רמגב םורט ןוטבמ ,םיזרב 2 תללוכה "םירק םימ לפמ" םגד היזרב   40.09.1825

12,094.00 'חי םימ רוקמל רוביחו ףוגמ זגרא ללוכ ,ע"ש וא "אכירא םחש" לש טילונרג  
    
לש טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ ,םיזרב 3 תללוכה "ןיעמ" םגד היזרב   40.09.1830

5,985.00 'חי םימ רוקמל רוביחו ריקה לע הילת ,יתיב ןופיס זוקינ ללוכ ,ע"ש וא "אכירא םחש"  
    
/ ףושח רמגב םורט ןוטבמ ,םיזרב 3 תללוכה "םירק םימל ןיעמ" םגד היזרב   40.09.1835
זוקינ ,ריקה לע םייולת היזרבו רורק ןקתמ ללוכ ,ע"ש וא "אכירא םחש" לש טילונרג    

12,684.00 'חי םימ רוקמל רוביחו יתיב ןופיס  
    
/ ףושח רמגב םורט ןוטבמ ,םיזרב 4 תללוכה "םירק םימל ראב" םגד היזרב   40.09.1840
רוקמל רוביחו ףוגמ זגרא ,רורק ןקתמ ללוכ ,ע"ש וא "אכירא םחש" לש טילונרג    

17,266.00 'חי םימ  
    
רמגב םורט ןוטבמ ,דחא זרב תללוכה "היתשל טהר" / "היתשל לילג" םגד היזרב   40.09.1845

3,725.00 'חי םימ רוקמל רוביחו ףוגמ זגרא ללוכ ,ע"ש וא "אכירא םחש" לש טילונרג / ףושח  
    
םורט ןוטבמ ,םיזרב 2 תללוכה )םיכנל תושיגנ םאתומ( "היתשל ביבא" םגד היזרב   40.09.1850
רוקמל רוביחו ףוגמ זגרא ללוכ ,ע"ש וא "אכירא םחש" לש טילונרג / ףושח רמגב    

4,862.00 'חי םימ  
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,םיקובקב יולימל זרבו םיזרב 2 תללוכה )םיכנל תושיגנ םאתומ( "םגא" םגד היזרב   40.09.1852
רוביחו ףוגמ זגרא ללוכ ע"ש וא "אכירא םחש" לש  ףושח רמגב םורט ןוטבמ    

5,919.00 'חי םימ רוקמל  
    
םחש" לש טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ ,םיזרב 2 תללוכה "םר" םגד היזרב   40.09.1855

4,668.00 'חי םימ רוקמל רוביחו ףוגמ זגרא ללוכ ,ע"ש וא ,"אכירא  
    
םורט ןוטבמ ,דחא זרב תללוכה )םיכנל תושיגנ םאתומ( "היתשל הלע" םגד היזרב   40.09.1860
רוקמל רוביחו ףוגמ זגרא ללוכ ,ע"ש וא "אכירא םחש" לש טילונרג / ףושח רמגב    

4,589.00 'חי םימ  
    
/ ףושח רמגב םורט ןוטבמ ,םיזרב 3 תללוכה "הפיטשל קראפ" םגד היזרב   40.09.1865
רוביחו היזרבה ךרואל החותפ תקוש ללוכ ,ע"ש וא "אכירא םחש" לש טילונרג    

8,414.00 'חי םימ רוקמל  
    
ןונגנמו םיזרב 2 תללוכה )םיכנל תושיגנ םאתומ( "םירק םימל 3 קיפא" םגד היזרב   40.09.1870
םלושמ למשחל רוביח( היזרבה ףוגב רורק תדיחי ,םיקובקבו תוסוכ יולימל ףסונ    

14,946.00 'חי ע"ש וא  "אכירא םחש" לש זוקינ תכירב,)דרפנב  
    
יולימל היפ ,םיזרב 2 תללוכה )םיכנל תושיגנ םאתומ( "גומלא" םגד היזרב   40.09.1872
םוינמולאו טילונרג / ףושח רמגב םורט ןוטבמ ,םיבלכל הייתשל הרעקו םיקובקב    

8,437.00 'חי םימ רוקמל רוביחו ףוגמ זגרא ללוכ ע"ש וא "אכירא םחש" לש קוצי  
    
םגד תינבלמ תקושו הטסורינ זרב ,מ"מ 099 הבוגב הטסורינ לילגמ  היתש תיזרב   40.09.1875

3,378.00 'חי etneuF זוקינו םימל רוביחו הנקתה ללוכ ,ע"ש וא.  
    
םוסחמו לזרב תקצימ הסכמ םע ןוטבמ זוקינ תכירב רובע תויזרבל ריחמ תפסות   40.09.1880

  504.00 'חי 2" יטסלפ רוניצ רוביחל האיצי ללוכה ילג  
    
הסכמ םע ןוטבמ ,םיבלכל תקוש תללוכה זוקינ תכירב רובע תויזרבל ריחמ תפסות   40.09.1885

  525.00 'חי 2" יטסלפ רוניצ רוביחל האיצי ללוכה ילג םוסחמ לזרב תקצימ  
    

  751.00 'חי לזרב תקצימ הסכמו ןנסמ ללוכה ישאר ףוגמ זגרא רובע תויזרבל ריחמ תפסות 40.09.1890
    
טנמצ / )שוו ןוטס(WS / תירכרוכ רומיג רובע םיגוסה לכמ היזרבל ריחמ תפסות   40.09.1895

  613.00 'חי ןבל  
    
]ןוטב סיסב םע יעור[ הדאוונ םגד וא ןוטב בלושמ ססקט םגד ןותפשאםינותפשא    
ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות    
    
בוחר טוהיר תימע תרצות ץע םע גארפ םגד וא בקונמ חפ םע גארפ םגד ןותפשא   40.09.1950

1,297.00 'חי ע"ש וא ןגו  
    

  963.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות ביבא לת תכתמ עבורמ ןותפשא 40.09.1955
    

  649.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות ]ביבא לת םגד[ ץעמ עבורמ ןותפשא 40.09.1960
    

1,483.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות  עבורמ / לוגע הנורש םגד ןותפשא 40.09.1965
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../083 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     083

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

1,260.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות ודיע םגד ןותפשא 40.09.1970
    

  871.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות ץעו תכתמ ןוברוס םגד ןותפשא 40.09.1975
    

1,390.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות ץעו תכתמ יאורלא םגד ןותפשא 40.09.1980
    

1,667.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות ץעו תכתמ דירדמ םגד ןותפשא 40.09.1985
    
וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות תכתמ לבוי םגד וא ץעו תכתמ ףסא םגד ןותפשא   40.09.1990

1,204.00 'חי ע"ש  
    
תימע תרצות ץעו תכתמ הרפאמ םע ףסא םגד וא ץעו תכתמ אמור םגד ןותפשא   40.09.1995

1,390.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר  
    
טוהיר תימע תרצות חרפ םגד וא תכתמ לטיל םגד וא  תכתמ רוא םגד ןותפשא   40.09.2000

1,112.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר  
    

  963.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות תכתמ הרפאמ םע יעור םגד ןותפשא 40.09.2005
    
ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות תכתמ יעור םגד וא סדה  םגד וא רדה םגד ןותפשא   40.09.2010

  890.00 'חי ע"ש וא  
    

  324.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות תכתמ 6" ףוגנזיד םוסחמ דומע 40.09.2015
    

  926.00 'חי ע"ש וא ןקלוו לש "ףסא" םגד תכתמו ץע ןותפשא 40.09.2020
    

  558.00 'חי ע"ש וא  "סדה 'בח לש )ןלוג( A-811 ט"קמ "ןרוא" םגד תכתמו ץע ןותפשא 40.09.2025
    

  679.00 'חי ע"ש וא  "סדה 'בח לש )ןוברוס( A-221 ט"קמ "זיקרמ" םגד תכתמו ץע ןותפשא 40.09.2030
    
וא  "סדה 'בח לש  B221-A ט"קמ סיסב םע "זיקרמ" םגד תכתמו ץע ןותפשא   40.09.2035

  710.00 'חי ע"ש  
    

  952.00 'חי ע"ש וא  "סדה 'בח לש A-121 ט"קמ "דרול" םגד תכתמו ץע ןותפשא 40.09.2040
    

1,095.00 'חי ע"ש וא "סדה" לש A-501 ט"קמ  "סילא" םגד תכתמ ןותפשא 40.09.2045
    

  871.00 'חי ע"ש וא "סדה" לש A-401 ט"קמ  "עובלג" םגד תכתמ ןותפשא 40.09.2050
    

  760.00 'חי ע"ש וא "סדה" לש  )ןוירסק / ןפייס( A-301 ט"קמ  "קמע" םגד תכתמ ןותפשא 40.09.2055
    

  790.00 'חי ע"ש וא "סדה" לש  )לסירב / ןימסי( A-021 ט"קמ  "ןורש" םגד תכתמ ןותפשא 40.09.2060
    

  952.00 'חי ע"ש וא "סדה" לש A-061 ט"קמ  "הירא" םגד תכתמ ןותפשא 40.09.2065
    

1,115.00 'חי ע"ש וא "סדה" לש A-601 ט"קמ  "ןומרח" םגד תכתמ ןותפשא 40.09.2070
    

  932.00 'חי ע"ש וא "סדה" לש )גרוס( A-111 ט"קמ  "דרו" םגד תכתמ ןותפשא 40.09.2075
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  822.00 'חי ע"ש וא "סדה" לש A-411 ט"קמ  "רובת" םגד תכתמ ןותפשא 40.09.2080
    

  822.00 'חי ע"ש וא "סדה" לש A-511 ט"קמ  "עבורמ סיקרנ" םגד תכתמ ןותפשא 40.09.2085
    

  822.00 'חי ע"ש וא "סדה" לש A-611 ט"קמ  "לוגע סיקרנ" םגד תכתמ ןותפשא 40.09.2090
    

1,034.00 'חי ע"ש וא "סדה" לש A-801 ט"קמ  "קנע קראפ" םגד תכתמ ןותפשא 40.09.2095
    

1,024.00 'חי ע"ש וא "סדה" לש A-011 ט"קמ  " קראפ" םגד תכתמ ןותפשא 40.09.2100
    

1,895.00 'חי ע"ש וא "סדה" לש A-160 ט"קמ  " בצח" םגד תכתמ ןותפשא 40.09.2105
    

1,621.00 'חי ע"ש וא "סדה" לש A-710 ט"קמ  " הפיח" םגד תכתמ ןותפשא 40.09.2110
    

2,443.00 'חי ע"ש וא "סדה" לש A-030 ט"קמ  " ואלילג" םגד תכתמ ןותפשא 40.09.2115
    

1,490.00 'חי ע"ש וא "סדה" לש A-570 ט"קמ  "בלחס" םגד תכתמ ןותפשא 40.09.2120
    

1,249.00 'חי ע"ש וא "תינג" לש "לסירב" םגד תכתמ ןותפשא 40.09.2125
    

  558.00 'חי ע"ש וא "תינג" לש "םירדה" םגד רסיק ןבא תעבטו ררוחמ חפמ ןותפשא 40.09.2130
    
חפמ ימינפ לכימ ללוכ יעבט ןווגב ץעמ ע"ש וא "תינג" לש "ןוברוס" םגד ןותפשא   40.09.2135

1,181.00 'חי ןוולוגמ  
    
ימינפ לכימ ללוכ יעבט ןווגב ץעמ ע"ש וא "תינג" לש "לוסמיל" םגד לופכ ןותפשא   40.09.2140

1,549.00 'חי ןוולוגמ חפמ  
    

1,483.00 'חי ןוולוגמ חפמ ימינפ לכימ ללוכ תכתממ ע"ש וא "תינג" לש "קרוי-וינ" םגד ןותפשא 40.09.2145
    

1,326.00 'חי ןוולוגמ חפמ ימינפ לכימ ללוכ תכתממ ע"ש וא "תינג" לש "לטנש" םגד ןותפשא 40.09.2150
    

1,048.00 'חי .ע"וש וא "קראפ תינג" תרבח לש "סודור" םגד הפשא חפ 40.09.2155
    

1,249.00 'חי .ע"ש וא "תינג" תרבח לש "הנקסוט" םגד ןותפשא 40.09.2160
    

1,070.00 'חי .ע"ש וא "תינג" תרבח לש 1506 ט"קמ ,"הלינמ" םגד ןותפשא 40.09.2165
    

1,015.00 'חי .048 יגולטק רפסמ ןרביפ תרצות ררוחמ ןותפשא 40.09.2170
    

  713.00 'חי ע"ש וא "קורי םלוע " 'צות לגר לע "קראפ" םגד ןותפשא 40.09.2175
    
הטסורינ הסכמ ללוכה תכתמ רוניצ / ןוטב סיסב םע "גרוס" םגד תכתמ ןותפשא   40.09.2180

1,372.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ חפמ לכימו  
    
לכימו ןוטבמ הסכמ ללוכה תכתמ רוניצ / ןוטב סיסב םע "ןפיס" םגד תכתמ ןותפשא   40.09.2185

1,152.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ חפמ  
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לכימ ללוכה תכתמ רוניצ / ןוטב סיסב לע הסכמ םע "ןפיס" םגד תכתמ ןותפשא   40.09.2190
1,257.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ חפמ  

    
1,962.00 'חי ע"ש וא "םרופינוי" תרצות ,)ררוחמ חפ( "סומסוק" םגד תכתמ ןותפשא 40.09.2195

    
חפמ לכימו הטסורינ הסכמ ללוכה ןוטב סיסב לע "ןימסי" םגד ןוטבו תכתמ ןותפשא   40.09.2200

1,255.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ  
    
הטסורינ הסכמ ללוכה ןוטב סיסב לע "תכתמ םוכרכ" םגד ןוטבו תכתמ ןותפשא   40.09.2205

1,312.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ חפמ לכימו  
    

   44.00 'חי LAR גולטק י"פע ילאטמ עבצ רובע תכתמ ןותפשא ריחמל תפסות 40.09.2210
    
רושק ןוולוגמ חפמ לכימו הטסורינ הסכמ ללוכה "רמת" םגד ןוטבו ץע ןותפשא   40.09.2215

1,471.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תרשרשב  
    
רושק ןוולוגמ חפמ לכימו הטסורינ הסכמ ללוכה "ץע סוטול" םגד ןוטבו ץע ןותפשא   40.09.2220

1,345.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תרשרשב  
    
רושק ןוולוגמ חפמ לכימ ללוכה טילונרג / ףושח רמגב "דעלג" םגד ןוטב ןותפשא   40.09.2225

  950.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תרשרשב  
    
הסכמ ללוכה טילונרג / ףושח רמגב "06 םתור" / "06 השושמ" םגד ןוטב ןותפשא   40.09.2230

  937.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ חפמ לכימו הטסורינ  
    
הסכמ ללוכה טילונרג / ףושח רמגב "57 םתור" / "57 השושמ" םגד ןוטב ןותפשא   40.09.2235

1,047.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ חפמ לכימו הטסורינ  
    
לכימו הטסורינ הסכמ ללוכה טילונרג / ףושח רמגב "06 סוטול" םגד ןוטב ןותפשא   40.09.2240

  963.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ חפמ  
    
לכימו הטסורינ הסכמ ללוכה טילונרג / ףושח רמגב "57 סוטול" םגד ןוטב ןותפשא   40.09.2245

  999.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ חפמ  
    
"אכירא םחש" לש טילונרג / ףושח רמגב "יטסלפ לכימ הדצמ" םגד ןוטב ןותפשא   40.09.2250

1,186.00 'חי ע"ש וא  
    
"אכירא םחש" לש טילונרג / ףושח רמגב "תכתמ לכימ הדצמ" םגד ןוטב ןותפשא   40.09.2255

1,331.00 'חי ע"ש וא  
    
, רטיל 06 חפנב ע"ש וא "אכירא םחש" לש  "םי לג" תמגודכ תכתמ ןותפשא   40.09.2260
הסכמה עובצ ןוולוגמ חפמ ןותפשאה ףוג , לזרבמ םיקוצי סיסבו הריפאמ הסכמ    

2,188.00 'חי ריצ תועצמאב חתפנ  
    
ףוג ,רטיל 06 חפנב ע"ש וא "אכירא םחש" לש "איבל" תמגודכ תכתמ ןותפשא   40.09.2265
ריצ ןונגנמ םע לכימה תיב . תכתמ וא ץע תוחול יופיח םע  לזרבמ קוצי ןותפשאה    

2,350.00 'חי ריקל ןופשאה תדמצהרשפאמה תיזחל  
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ןוולוגמ לכימ םע  ע"ש וא "אכירא םחש" לש "הגונ" תמגודכ ןיוזמ ןוטבמ ןותפשא   40.09.2270
1,314.00 'חי הטסורינמ הסכמ םע תרשרשב רושק רטיל 06 חפנב  

    
לכימו הטסורינ הסכמ ללוכה טילונרג / ףושח רמגב "אלמג" םגד ןוטב ןותפשא   40.09.2275

1,256.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ חפמ  
    
לכימו הטסורינ הסכמ ללוכה טילונרג / ףושח רמגב "לוגע רצח" םגד ןוטב ןותפשא   40.09.2280

1,089.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ חפמ  
    

1,629.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש תלזב / ףושח רמגב "םילחג" םגד ןוטב ןותפשא 40.09.2285
    
ללוכה טילונרג / והשלכ ןווג / ףושח רמגב )42 עלצ( "השושמ" םגד ןוטב ןותפשא   40.09.2290
וא "גנוטיא" וא "ןייטשרקא" לש תרשרשב רושק ןוולוגמ חפמ לכימו הטסורינ הסכמ    

  713.00 'חי ע"ש  
    
םגד וא "גנוטיא" לש "הניג" םגד טילונרג / והשלכ ןווג / ףושח רמגב ןוטב ןותפשא   40.09.2295

  647.00 'חי "03-GM" ע"ש וא "ןמפלוו" לש  
    
/ והשלכ ןווג / ףושח רמגב תכתמ תעבט םע "08 ןותפשא" םגד ןוטב ןותפשא   40.09.2300

  713.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" לש טילונרג  
    
טילונרג / והשלכ ןווג / ףושח רמגב הרפאמ םע "08 ןותפשא" םגד ןוטב ןותפשא   40.09.2305

  869.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" לש  
    
וא "ןייטשרקא" לש  תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רמגב "ימורד" םגד ןוטב ןותפשא   40.09.2310

1,483.00 'חי ע"ש  
    
וא "ןייטשרקא" לש רופא עבצב ףושח רמגב תעבט םע "הליו" םגד ןוטב ןותפשא   40.09.2315

1,828.00 'חי ע"ש וא "ןמפלוו" וא "גנוטיא"  
    
"ןייטשרקא" לש טילונרג / והשלכ ןווגב רמגב תעבט םע "הליו" םגד ןוטב ןותפשא   40.09.2320

2,119.00 'חי ע"ש וא "ןמפלוו" וא "גנוטיא" וא  
    
"ןייטשרקא" תרצות והשלכ ןווגב "1011" םגד YKS תחפשממ שלושמ ןותפשא   40.09.2325

2,244.00 'חי ע"ש וא  
    

1,814.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות והשלכ ןווגב "0111" םגד YKS תחפשממ ןותפשא 40.09.2330
    
תרצות והשלכ ןווגב "0135" םגד YKS תחפשממ תכתמו ןוטב ןותפשא   40.09.2335

1,814.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא"  
    
ןוולוגמ חפמ לכימ ללוכ ע"ש וא "OCLATEM" תרצות "ELOCRE" םגד ןותפשא   40.09.2340

2,396.00 'חי ןוגיע תוברל,  
    

4,571.00 'חי ע"ש וא " OCLATEM " תרצות 'YDNAHC' םגד תכתמ ןותפשא 40.09.2345
    
םע ימינפ חפ ללוכ ,'ל 001 חפנ ,חותפ שאר םע לוגע ,רזחוממ רמוחמ ןותפשא   40.09.2350

1,641.00 'חי ע"ש וא  egatireH םגד ילרגטניא לוענמ  
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טנמצ / )שוו ןוטס(WS / תירכרוכ רומיג רובע םיגוסה לכמ ןותפשאל ריחמ תפסות   40.09.2355
  156.00 'חי ןבל  

    
ןוטבמ בכר ימוסחמ    
    
וא "ןייטשרקא" לש מ"ס 04/03/03 רופא עבצב הנייס ינודומעמ בכרל םוסחמ   40.09.2435

  189.00 'חי ע"ש  
    

  211.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" לש והשלכ ןווגב מ"ס 04/03/03 הנייס ינודומעמ בכרל םוסחמ 40.09.2440
    
וא "ןייטשרקא" לש מ"ס 06/03/03 רופא עבצב הנייס ינודומעמ בכרל םוסחמ   40.09.2445

  211.00 'חי ע"ש  
    

  245.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" לש מ"ס 06/03/03 והשלכ ןווגב הנייס ינודומעמ בכרל םוסחמ 40.09.2450
    
לש רופא עבצב מ"ס 08 הבוג ,מ"ס 62 רטוקב ןוטב לילגמ בכרל םוסחמ   40.09.2455

  278.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא"  
    
לש רופא עבצב מ"ס 001 הבוג ,מ"ס 62 רטוק ןוטב לילגמ בכרל םוסחמ   40.09.2460

  290.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא"  
    

  278.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" לש רופא עבצב מ"ס 001 הבוגב ןוטב סונוקמ בכרל םוסחמ 40.09.2465
    
לש רופא עבצב ,מ"ס 33 הבוג ,מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ "הפיכ" בכרל םוסחמ   40.09.2470

  278.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא"  
    
לש ץיצע ילב / םע רופא עבצב מ"ס 06/04/04 לדוגב ןוטבמ יעוביר בכרל םוסחמ   40.09.2475

  520.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש "דעלג" םגד וא "ןייטשרקא"  
    
וא "ןייטשרקא" לש רופא עבצב מ"ס 04/03/03 לדוגב ןוטבמ יעוביר בכרל םוסחמ   40.09.2480

  278.00 'חי ע"ש וא "גנוטיא" לש "בשומ םוסחמ" םגדמ  
    
וא "ןייטשרקא" לש רופא עבצב מ"ס 08/03/03 לדוגב ןוטבמ יעוביר בכרל םוסחמ   40.09.2485

  446.00 'חי ע"ש  
    
לש ןוטסרקא / תירכרוכ רומיגב ,מ"ס 54 הבוג , "העוב" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ   40.09.2490

  613.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא"  
    
"ןייטשרקא" לש רופא עבצב מ"ס 06 הבוגב "הירטיפ" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ   40.09.2495

  524.00 'חי ע"ש וא  
    
רומיגב מ"ס 35 הבוגב תערגמ םע הבגומ "5 א"כ" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ   40.09.2500

  490.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" לש טילונרג  
    
רומיגב מ"ס 35 הבוגב תערגמ םע הבגומ "5 א"כ" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ   40.09.2505

  680.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא" לש תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא  
    
וא "ןייטשרקא" לש רופא עבצב מ"ס 33 הבוגב "5 א"כ" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ   40.09.2510

  278.00 'חי ע"ש  
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לש תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רמגב "הלעמה דוסי" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ   40.09.2515
1,115.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא"  

    
לש תירכרוכ / בהנש / ןוטסרקא רמגב "לגועמ שאר" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ   40.09.2520

  858.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא"  
    
לש רופא עבצב מ"ס 02-51/08 תודימב "ןומיס דומע" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ   40.09.2525

  368.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא"  
    
וא "ןייטשרקא" תרצות והשלכ ןווגב "1808" םגד YKS תחפשממ םוסחמ דומע   40.09.2530

  835.00 'חי ע"ש  
    

  558.00 'חי ע"ש וא "גנוטיא" לש רופא עבצב תודימב "ירודכ" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ 40.09.2535
    
םחש" לש טילונרג / ףושח רמגב "רצבמ" / "םדק" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ   40.09.2540

  596.00 'חי ע"ש וא "אכירא  
    
ןיב רוביחל םיינזואו לזרב תרשרש רובע ע"ש וא "םדק"/"רסיק" םוסחמל תפסות   40.09.2545

  115.00 רטמ םוסחמה ידומע  
    

  547.00 'חי ע"ש וא "אכירא םחש" לש טילונרג רמגב "בצינ" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ 40.09.2550
    
וא "אכירא םחש" לש טילונרג / ףושח רמגב "העוב" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ   40.09.2555

  502.00 'חי ע"ש  
    
וא "אכירא םחש" לש טילונרג / ףושח רמגב "שמש" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ   40.09.2560

  636.00 'חי ע"ש  
    
וא "אכירא םחש" לש טילונרג / ףושח רמגב "סוטול" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ   40.09.2565

  555.00 'חי ע"ש  
    
וא "אכירא םחש" לש טילונרג / ףושח רמגב "ןומעפ" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ   40.09.2570

  807.00 'חי ע"ש  
    
"אכירא םחש" לש טילונרג / ףושח רמגב "הגנ" / "לילג" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ   40.09.2575

  534.00 'חי ע"ש וא  
    
"אכירא םחש" לש טילונרג / ףושח רמגב "הינח רוצעמ" םגד ןוטבמ בכרל םוסחמ   40.09.2580

  442.00 'חי ע"ש וא  
    
וא "ןייטשרקא" לש 0312 ט"קמ מ"ס 081 ךרואב והשלכ ןווגב בכרל המילב ןבא   40.09.2585

  278.00 'חי ע"ש  
    

  880.00 'חי ע"ש וא  "הילצרה" םגד מ"ס 08 הבוגב מ"ס 52/52 יעוביר בכרל םוסחמ 40.09.2590
    

1,617.00 'חי ע"ש וא  "61 וידוטס" תרצות םיבצועמ ,"םינומיר" םגד תוחיטב ינדומע 40.09.2595
    

   58.00 'חי רהוז ספ רובע ןוטבמ בכר ימוסחמל ריחמ תפסות 40.09.2600
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   78.00 'חי ץוחר טילונרג וא עבצ רובע ןוטבמ בכר ימוסחמל ריחמ תפסות 40.09.2605
    
/ )שוו ןוטס(WS / תירכרוכ רומיג רובע םיגוסה לכמ בכר םוסחמל ריחמ תפסות   40.09.2610

  196.00 'חי ןבל טנמצ  
    
ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות תכתמ 6" ףוגנזיד םוסחמ דומעתכתממ בכר ימוסחמ    
ע"ש וא    
    

  561.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות תכתמ 8" ףוגנזיד םוסחמ דומע 40.09.2695
    

  685.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות תכתמ ףלשנ 6" ףוגנזיד דומע 40.09.2700
    

  926.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות תכתמ ףלשנ 8" ףוגנזיד דומע 40.09.2705
    

  649.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות תכתמ הקיצי לזרבמ ןורש םגד םוסחמ דומע 40.09.2710
    

  630.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות תכתמ לזרבמ ןליא לפקתמ םוסחמ דומע 40.09.2715
    

  686.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות תכתמ הקיצי לזרבמ ןתיא םגד םוסחמ דומע 40.09.2720
    
בוחר טוהיר תימע תרצות תכתמ הקיצי לזרבמ ]שדח[  דירדמ םגד םוסחמ דומע   40.09.2725

  649.00 'חי ע"ש וא ןגו  
    
תימע תרצות תכתמ הקיצי לזרבמ ]שדח[ לפקתמ דירדמ םגד םוסחמ דומע   40.09.2730

  781.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר  
    

1,304.00 'חי ע"ש וא  ןקלוו תרצות "םר" םגד בכר םוסחמ 40.09.2735
    

  540.00 'חי ע"ש "אכירא םחש" תרצות "רומ" םגד לזרב תקצימ בכר םוסחמ 40.09.2740
    
, ע"ש "אכירא םחש" תרצות "לפקתמ רומ" םגד לזרב תקצימ בכר םוסחמ   40.09.2745

  879.00 'חי 8191 תושיגנ ןקתל םאתומ  
    
, ע"ש "אכירא םחש" תרצות "58 הובג רומ" םגד לזרב תקצימ בכר םוסחמ   40.09.2750

  808.00 'חי 8191 תושיגנ ןקתל םאתומ  
    
, ע"ש וא "אכירא םחש" לש "םי לג" םגד יטפילא ךתחב לזרב תקצימ בכר םוסחמ   40.09.2755

  532.00 'חי 8191 תושיגנ ןקתל םימאתומ ויתודימ  
    
ויתודימ , ע"ש וא "אכירא םחש" לש "איבל" םגד לזרב תקצימ בכר םוסחמ   40.09.2760

  532.00 'חי 8191 תושיגנ ןקתל םימאתומ  
    

  689.00 'חי ע"ש "אכירא םחש" תרצות "לתופמ" םגד לזרב תקצימ בכר םוסחמ 40.09.2765
    

  613.00 'חי ע"ש "ןמפלוו" תרצות "01 זרא" םגד לזרב תקצימ בכר םוסחמ 40.09.2770
    

  635.00 'חי ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות "11 זרא" םגד לזרב תקצימ בכר םוסחמ 40.09.2775
    

  847.00 'חי ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות "21 זרא" םגד לזרב תקצימ בכר םוסחמ 40.09.2780
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הלוגע הטזור רובע "21 זרא" ,"11 זרא" ,"01 זרא" םימוסחמל ריחמ תפסות   40.09.2785
  189.00 'חי רוניצל  

    
ןיב רוביחל םיינזואו לזרב תרשרש רובע לזרב תקצימ בכר ימוסחמל ריחמ תפסות   40.09.2790

  115.00 רטמ םוסחמה ידומע  
    
,ןוטב דוסי ללוכ ,מ"ס 08 דע הבוגבו 6" רטוקב 613 הטסורינמ בכרל ילילג םוסחמ   40.09.2795

1,605.00 'חי א"ת תייריע תמגודכ  
    
,ןוטב דוסי ללוכ ,מ"ס 08 דע הבוגבו 8" רטוקב 613 הטסורינמ בכרל ילילג םוסחמ   40.09.2800

2,141.00 'חי א"ת תייריע תמגודכ  
    
,ע"ש וא םיינברוא םיטנמלא .ג.ב 'צות dh rednilyc םגד ילוארדיה םוסחמ דומע   40.09.2805

1,126.00 'חי ןוטב דוסי ללוכ  
    
6 יבועבו מ"ס 82 רטוקב ,עקרקה לעמ מ"ס 08 הבוגב תכתממ םוסחמ דומע   40.09.2810

  914.00 'חי ןוטב דוסי ללוכ ,ע"ש וא םיינברוא םיטנמלא .ג.ב 'צות ,מ"מ  
    

  342.00 'חי . ע"ש וא "סדה" 'בח לש "ביבא לת" םגד 6" רטוקב הדלפ רוניצמ םוסחמ דומע 40.09.2815
    
וא "סדה" 'בח לש "ביבא לת" םגד ףלשנ 6" רטוקב הדלפ רוניצמ םוסחמ דומע   40.09.2820

  547.00 'חי . ע"ש  
    

  479.00 'חי . ע"ש וא "סדה" 'בח לש "ביבא לת" םגד 8" רטוקב הדלפ רוניצמ םוסחמ דומע 40.09.2825
    
וא "סדה" 'בח לש "ביבא לת" םגד ףלשנ 8" רטוקב הדלפ רוניצמ םוסחמ דומע   40.09.2830

  752.00 'חי . ע"ש  
    

   44.00 'חי LAR גולטק י"פע ילאטמ עבצ רובע תכתממ בכר ימוסחמ ריחמל תפסות 40.09.2835
    
82/41 ךתחב םידומע ינשמ יונב מ"ס 82/82 ךתחב סוטפילקא ץעמ בכר םוסחמ   40.09.2840
ינפ לעמ מ"ס 54 הבוגבו מ"מ 5/54 ךתחב תנוולוגמ הדלפ קושיח ללוכ מ"ס    

  446.00 'חי ןוטב דוסי ללוכ ,ףוציר  
    

  457.00 'חי .ע"ש וא "סקימוג" 'בח לש ם"גמע - ימוגמ המיסח דומע 40.09.2845
    
ירמילופ רמוחמ ,מ"ס 06 ךרואבו מ"ס 51 רטוקב שא יוביכ תבחרל המיסח דומע   40.09.2850
וא - "ןורי" םגד ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ןוטב תועצמאב עקרקב ןגועמ ,חישק    

1,608.00 'חי ע"ש  
    
ע"ש וא ןייטשרקא 'בח לש "ענרב" תמגודכ יביטרוקד דומעםיביטרוקד םידומע    
תרתוכ ללוכ מ"ס 011 הבוגב "שוו ןוטס" - בהנש ןוטסרקא תיתלזב תירכרוכמ    
סוסיב תוברל    
    
תירכרוכמ ע"ש וא ןייטשרקא 'בח לש "בקעי ןורכז" תמגודכ יביטרוקד דומע   40.09.2935

2,085.00 'חי סוסיב תוברל תרתוכ ללוכ מ"ס 841 הבוגב "שוו ןוטס" - בהנש ןוטסרקא תיתלזב  
    
תיתלזב תירכרוכמ ע"ש וא ןייטשרקא 'בח לש "םינושאר"  תמגודכ יביטרוקד דומע   40.09.2940

6,465.00 'חי סוסיב תוברל תרתוכ ללוכ מ"ס 132 הבוגב "שוו ןוטס" - בהנש ןוטסרקא  
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תיתלזב תירכרוכמ ע"ש וא ןייטשרקא 'בח לש "הנויצ סנ"  תמגודכ יביטרוקד דומע   40.09.2945
2,619.00 'חי סוסיב תוברל תרתוכ ללוכ מ"ס 661 הבוגב "שוו ןוטס" - בהנש ןוטסרקא  

    
תיתלזב תירכרוכמ ע"ש וא ןייטשרקא 'בח לש "ןולקשא"  תמגודכ יביטרוקד דומע   40.09.2950

8,527.00 'חי סוסיב תוברל תרתוכ ללוכ מ"ס 544 הבוגב "שוו ןוטס" - בהנש ןוטסרקא  
    
תיתלזב תירכרוכמ ע"ש וא ןייטשרקא 'בח לש "וכע"  תמגודכ יביטרוקד דומע   40.09.2955

4,402.00 'חי סוסיב תוברל תרתוכ ללוכ מ"ס 943 הבוגב "שוו ןוטס" - בהנש ןוטסרקא  
    
תיתלזב תירכרוכמ ע"ש וא ןייטשרקא 'בח לש "הירסיק"  תמגודכ יביטרוקד דומע   40.09.2960

7,134.00 'חי סוסיב תוברל תרתוכ ללוכ מ"ס 232 הבוגב "שוו ןוטס" - בהנש ןוטסרקא  
    
תיתלזב תירכרוכמ ע"ש וא ןייטשרקא 'בח לש "תובוחר"  תמגודכ יביטרוקד דומע   40.09.2965

4,347.00 'חי סוסיב תוברל תרתוכ ללוכ מ"ס 581 הבוגב "שוו ןוטס" - בהנש ןוטסרקא  
    
תיתלזב תירכרוכמ ע"ש וא ןייטשרקא 'בח לש "םורד"  תמגודכ יביטרוקד דומע   40.09.2970

3,902.00 'חי סוסיב תוברל תרתוכ ללוכ מ"ס 012 הבוגב "שוו ןוטס" - בהנש ןוטסרקא  
    
40.09.2975 תרצות א"ת תייריע  טרדנטס יפל תובוחר יטלש םע בלושמ םירוא דומע  
  XUACEDCJ תושורדה תודובעה לכו דוסיה תקיצי, הנקתהו הלבוה ללוכ ע"ש וא  

5,515.00 'חי היתושירדו א"תע טרפ יפל לכה  
    
יללכ    
    
גוס מ"ס 71 בחור מ"ס 32 הבוג מ"ס 572 ךרואב םוחיתל )ינשוג ץע( תבכר ינדא   40.09.3005

  781.00 'חי .חקפמה תושירד וא/ו תינכות יפ לע ןוגיעו הנקתה, ךותיחו המאתה ללוכ 'א  
    
מ"ס 71 בחור מ"ס 32 הבוג מ"ס 572 ךרואב )ינשוג ץע( תבכר ינדאמ תוגרדמ   40.09.3010

  919.00 'חי .חקפמה תושירד וא/ו תינכות יפ לע ןוגיעו הנקתה, ךותיחו המאתה ללוכ 'א גוס  
    

  416.00 'חי א"תע טרפמ י"פע םיבלכ ןותפשא 40.09.3025
    
מ"מ 08/08 ךתחב ע"ש וא  ה.ל.פ תרצותמ םימזמזו םירורמתל םוינמולא דומע   40.09.3030

1,449.00 'חי לוריבג ןבא תמגודכ  
    
תייריע תמגודכ 2" רטוקב הטסורינ רוניצמ ,םיעונטק / םיעונפוא תרישקל ןקתמ   40.09.3035

1,271.00 'חי ותומדקל חטשה תרזחהו ןוטב דוסי תועצמאב עקרקל ןוגיע ללוכ א"ת  
    
ללוכ( א"ת תייריע תמגודכ 2" רטוקב הטסורינ רוניצמ םיינפוא תרישקל ןקתמ   40.09.3040
חטשה תרזחהו ןוטב דוסי תועצמאב עקרקל ןוגיע ללוכ ,)םיינפוא תיחול ךותיר    

1,539.00 'חי ותומדקל  
    

  528.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות ןוולוגמ חפמ םיינפואל  היינח 40.09.3045
    

3,057.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות הטסורינ הלריפס םיינפואל היינח ןקתמ 40.09.3050
    
וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות א"מל ריחמ 523 םגד וא 503 םגד םיינפוא ןקתמ   40.09.3055

  926.00 רטמ ע"ש  
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" OCLATEM " תרצות 'מ 55.2 ךרואב 'SOLCIC' םגד תכתממ םיינפוא ןקתמ   40.09.3060
6,465.00 'חי ע"ש וא  

    
ןח תרצות טוליש ללוכ רונתב עובצו ןוולוגמ ףפוכמ רוניצמ  םיינפוא תוגוז 6-ל ןקתמ   40.09.3065

2,895.00 'חי ע"ש וא ןפוא  
    

3,530.00 'חי . ע"ש וא "סדה" 'בח לש R-506 ט"קמ םיינפוא תרישקל ןקתמ 40.09.3070
    

4,345.00 'חי . ע"ש וא "סדה" 'בח לש R-906 ט"קמ םיינפוא תרישקל ןקתמ 40.09.3075
    

2,580.00 'חי . ע"ש וא "סדה" 'בח לש R-016 ט"קמ םיינפוא תרישקל ןקתמ 40.09.3080
    
תוגוז 5-ל ע"ש וא "אכירא םחש" תרצות ןייוזמ ןוטבמ "ףיצר" םיינפוא ןקתמ   40.09.3085

3,427.00 'חי םיינפוא  
    
תוגוז 2-ל ע"ש וא "אכירא םחש" תרצות לזרב תקצימ "איבל" םיינפוא ןקתמ   40.09.3090

  603.00 'חי םיינפוא  
    
וא "ןייטשרקא" תרצות והשלכ ןווגב "1021" םגד YKS תחפשממ םיינפוא ןקתמ   40.09.3095

1,389.00 'חי ע"ש  
    
םע ידדצ וד מ"ס 041/001 לדוגב 'SRENTRAP' םגד תכתממ תועדומ חול   40.09.3100

13,934.00 'חי ע"ש וא " OCLATEM " תרצות מ"מ 8 תמסוחמ תיכוכז  
    

2,159.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש R-106 ט"קמ מ"ס 021/031 תודימב תועדומ חול 40.09.3105
    

2,159.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש R-206 ט"קמ מ"ס 06/051 תודימב תועדומ חול 40.09.3110
    

2,852.00 'חי ע"ש וא "סדה" 'בח לש R-306 ט"קמ מ"ס 021/001 תודימב תועדומ חול 40.09.3115
    

20,621.00 'חי ע"ש וא "ןגו בוחר טוהיר הירסיק" תרצות "M035 תירסיק" םגד תועדומ חול 40.09.3120
    
תודובעהו םירמוחה לכ ללוכ א"ת תייריע לש יטרדנטס טרפ יפל תועדומ חול   40.09.3125

1,379.00 'חי א"תע תושירד יפל לכה, 'וכו דוסי תקיצי ,הלבוה ןוגכ תושורדה  
    

1,838.00 'חי א"תע לש יטרדנטס טרפ יפל םינג טוליש דומע 40.09.3130
    
3 הבוגב 5.2" רטוקב תכתמ דומע ג"ע תבכרומ מ"ס 58 רטוקב תימרונפ הארמ   40.09.3135

  994.00 'חי מ"ס 05/05/05 דוסי תוברל  רונתב עובצו ןוולוגמ לכה , רטמ  
    
3 הבוגב 5.2" רטוקב תכתמ דומע ג"ע תבכרומ מ"ס 09 רטוקב תימרונפ הארמ   40.09.3140

1,100.00 'חי מ"ס 05/05/05 דוסי תוברל  רונתב עובצו ןוולוגמ לכה , רטמ  
    
טרפמל םאתהב ונקתוי מ"רה תוברל והשלכ גוסמ טרופס ינקתמ - טרופס ינקתמ    
יופיצי"תמ רושיאו סוסיב ללוכ ריחמה . י"תמ תויחנהל ףופכבו ןנכתמ / ןרציה    
תוברל VU תודימע תובכש 3-ב "טוק-טרופס" גוסמ טרופס שרגמל ינועבצ ילירקא    
היסלומא תבכש    
    

   10.00 ר"מ טרופס שרגמל  טוק-טרופס גוסמ תפסונ יופיצ תבכש רובע ריחמ תפסות 40.09.3195
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,תחא לכ ןורקימ 003 יבועב תובכש 2-ב ינטרואילופ עבצב ןוטב חטשמ תעיבצ   40.09.3200
הקיחשב הלועמ תודימע לעב עבצה .רשואמ ע"ש וא הינמרג "לוניר" תרצות    

   51.00 ר"מ 'דכו תוילגלג רובע שומשל םיאתמו  
    
ללוכ יבועב תובכש 5-ב םשוימ ינטרואילופ עבצב יתילכת בר טרופס שרגמ יופיצ   40.09.3205

   51.00 ר"מ .לכירדאה תריחב יפל םינווגב מ"מ 7 לש  
    

   56.00 ר"מ יביכר וד יסקופא עבצב טלפסא חטשמ תעיבצ 40.09.3210
    

1,042.00 'חי טרופס שרגמב ףערודכ שרגמ ןומיס 40.09.3215
    

1,103.00 'חי טרופס שרגמב לסרודכ שרגמ ןומיס 40.09.3220
    

  981.00 'חי טרופס שרגמב סינט שרגמ ןומיס 40.09.3225
    

1,227.00 'חי טרופס שרגמב דירודכ שרגמ ןומיס 40.09.3230
    

  892.00 'חי טרופס שרגמב לגרטק שרגמ ןומיס 40.09.3235
    

1,115.00 פמוק ןקתה תושירד י"פע תוילגלג שרגמ ןומיס 40.09.3240
    

  797.00 'חי טרופס שרגמב הציר לולסמ ןומיס 40.09.3245
    

5,573.00 פמוק לגרודכה תקוח יפל ךמסומ דדומ תועצמאב ינקת לגרודכ שרגמ יוק ןומיס 40.09.3250
    
40.09.3255 שא ןקתב דמוע ע"ש וא  )ATNAVON )VU+RF םגדמ עובק יטסלפ בשומ  

  165.00 'חי AFIF תושירדבו ילארשי  
    
תוברל 5155 י"תל םאתומ  ע"ש וא  "2102 טקסב" םגד ןוולוגמ לסרודכ ןקתמ   40.09.3260
קושיח )רבש דגנכ םינש 01-ל תוירחא( ריבש יתלב ףוקש טנוברקילופ חול ,סוסיב    
ללוכ ריחמה . לסה דומעו חולל הנגה דופירו הכורא תינוציח תודימעל תשרו יציפק    

16,544.00 'חי םינקתה ןוכמ רושיאו הקידב  
    
תוברל 5155 י"תל םאתומ  ע"ש וא  "7002 טקסב" םגד ןוולוגמ לסרודכ ןקתמ   40.09.3265
קושיח )רבש דגנכ םינש 01-ל תוירחא( ריבש יתלב ףוקש טנוברקילופ חול ,סוסיב    
ללוכ ריחמה . לסה דומעו חולל הנגה דופירו הכורא תינוציח תודימעל תשרו יציפק    

15,625.00 'חי םינקתה ןוכמ רושיאו הקידב  
    
ןונגנמה . תעבטהו חולה הבוג יונשל ןונגנמ רובע לסרודכ ןקתמל ריחמ תפסות   40.09.3270

2,757.00 פמוק ןולוקוא םע הטסורינמ םיריצה לכ .רשואמ גוסמ  
    
גוסמ ןונגנמה . םייק לסרודכ ןקתמל תעבטהו חולה הבוג יונשל ןונגנמ תפסות   40.09.3275

2,676.00 פמוק ןולוקוא םע הטסורינמ םיריצה לכ . ע"ש וא "ןמרביל ןגמ" תמגודכ רשואמ  
    
יבוקעי לש טיירמה עבצב םתעיבצו הדולח יוקינ י"ע םייק לס ןקתמ שודיחו םוקיש   40.09.3280

1,839.00 פמוק תושרה תריחב י"פע ןווגה .דיחא עבצ תלבק דע תוחפל תובכש יתשב ע"ש וא  
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ריבש יתלב ףוקש טנוברקילופ חול ,סוסיב תוברל בלושמ ןוולוגמ לס -רעש ןקתמ   40.09.3285
הכורא תינוציח תודימעל תשרו יציפק קושיח )רבש דגנכ םינש 01-ל תוירחא(    

17,003.00 פמוק חולל הנגה דופירו  
    
, םירוביחהו םיקוזיחה לכ תוברל עקרקב ןגועמ ינקת לגר-טק / די-רודכ ירעש   40.09.3290

2,573.00 פמוק םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו קודב , רזעה ירמוח לכו תשר , העיבצהו ןווליגה  
    
2.3 ןפוד יבוע, מ"מ 08/08 ליפורפ לעב יביסאמ ינקת לגר-טק / די-רודכ ירעש   40.09.3295
ללוכ ןקתה י"פע ןבל רוחש עובצו םוחב ןוולוגמ רטמ 2X3 תוינקת תודימב מ"מ    
ןוכמ י"ע רשואמו קודב , רזעה ירמוח לכו תשר תוברל 2" ירוחאיתשק ליפורפ    

6,526.00 פמוק םינקתה  
    
יפל תודימב םיעובק ,ןוטב חטשמב ןוגיע , )"םיבולכ"( תוילגלג שרגמל םירעש גוז   40.09.3300

3,217.00 גוז תשר ללוכ , ימואלניבה ןקתה  
    

4,596.00 גוז םינחתומו םילבכ ,תשר תוברל 3" רטוקב סינט שרגמל םידיינ םידומע גוז 40.09.3305
    
םילבכ ,הנגה דופיר ,תשר תוברל 4" רטוקב םידיינ יפמילוא ףערודכ ידומע גוז   40.09.3310

5,055.00 גוז םינחתומו  
    
יופיצה ןווגב ףלשנ ןוולוגמ  הסכמ תוברל ףערודכ / סינט דומעל ןוולוגמ הדלפ לוורש   40.09.3315

  919.00 פמוק 'דכו סוסיב , הביצח תוברל הפצירה לש  
    

13,787.00 גוז י"תמ י"ע רשואמו קודב, תשר ללוכ םוינימולאמ ינקית דיינ לגרודכ רעש 40.09.3320
    
רשואמו קודב , עקרקב עובק , תשר ללוכ םוינימולאמ יעוצקמ ינקית לגרודכ רעש   40.09.3325

18,382.00 פמוק י"תמ י"ע  
    
'בח תרצות   82900C ט"קמ םינקחשב העיגפ תעינמל םישימג ןרק ילגד גוז   40.09.3330

  230.00 'חי METSYS TROPS ע"ש וא "יל ןגמ" י"ע הנקתהו אובי  
    

7,167.00 פמוק ע"ש וא "אכירא םחש" לש יסקופא יופיצ ללוכ תכתמו ןוטבמ גנופ-גניפ ןחלוש 40.09.3335
    

  368.00 'חי ןוטב דוסי תוברל ןולא  ץעמ הריתנ שרק 40.09.3340
    

  184.00 ר"מ טלפמוק ,הציפק רוב 40.09.3345
    
יבועב faai רשואמ ע"ש וא  ,ws rupinoc ilm יעוצקמ )הקיטלתא( ןטרוקר לולסמ   40.09.3350

  404.00 ר"מ םילולסמ 4 ןומיס ללוכ ,מ"מ 31  
    
וא xetlaS תרבח לש " "SD-xetlaS גוסמ  FAAI י"ע רשואמ שימג הציר לולסמ   40.09.3355
לש תומכב טלפסאל רשקמ קבד תוברל טלפסא יבג לע "'ץיוודנס" תטישב ע"ש    
  ןטירואילופ קבדב םיבברועמ מ"מ 4-1 לדוגב סורג ימוג יתיתפ ,ר"מל ג"ק 3.0  

  533.00 ר"מ ב"ע רשקמ קבדו MDPE יתיתפ תללוכה הנוילע הבכשו )מ"מ 01 הבכשה הבוג(  
    
ילולסמ ןומיס ןכו ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב מ"מ 4-3 לש הבכשב ןטירואילופ   40.09.3356
םיידועי םילכ תרזעב ועצובי תודובעה לכ .ןטירואילופ ב"ע עבצ תרזעב הצירה    
יווילבו ע"ש וא M                 SG תרבח לש תונוכמ תמגודכ הציר ילולסמ תיינבל    

  533.00 ר"מ מסומ דדומ  
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   46.00 ר"מ שורדה לכו םילולסמה לש ינקת ןומיס תוברל "סרדניס"ב הציר לולסמ יופיצ 40.09.3360
    

  117.00 ק"מ רוזיפ תוברל לוח יזגראל יקנ תונויד לוח 40.09.3365
    

  402.00 ק"מ והשלכ יבועב ע"ש וא ידעלג רפכ לש מ"מ 2-1 תיניערג גוסמ םיקחשמ ןגל עצמ 40.09.3370
    
םאתהב ונקתוי והשלכ גוסמ טרופסו קחשמ ינקתמ - טרופסו קחשמ ינקתמ    
רושיאו סוסיב ללוכ ריחמה . י"תמ תויחנהל ףופכבו ןנכתמ / ןרציה טרפמל    
ע"ש וא ןרביפ תרצות ,3273BK ט"קמ האושמ םגד םיקחשמ ןקתמי"תמ    
    

2,452.00 פמוק ע"ש וא ןרביפ תרצות ,D-1254 ט"קמ תודנדנ םגד םיקחשמ ןקתמ 40.09.3425
    

7,356.00 'חי ע"ש וא "קראפ תינג" תרצות 0315 ט"קמ יבשומ וד תודנדנ ןקתמ 40.09.3430
    

98,088.00 'חי ע"ש וא "קראפ תינג" תרצות 0043 ט"קמ תכתממ בלושמ ןקתמ 40.09.3435
    

28,879.00 'חי ע"ש וא "קראפ תינג" תרצות 1113 ט"קמ תכתממ בלושמ ןקתמ 40.09.3440
    

3,679.00 'חי .ע"ש וא "קראפ תינג" תרצות 0405 ט"קמ ,יתבכש בר ץעמ ץיפק תויומד 40.09.3445
    

3,679.00 'חי .ע"ש וא "קראפ תינג" תרצות 5505 ט"קמ ,יתבכש בר ץעמ ץיפק תויומד 40.09.3450
    

9,196.00 'חי ע"ש וא "קראפ תינג" תרצות 5325 ט"קמ ,ץע יבשומ םע הלסורק 40.09.3455
    

2,452.00 'חי ע"ש וא "קראפ תינג" תרצות 5815 ט"קמ ,םיבשומ 4 ץעמ דרו הלע תדנדנ 40.09.3460
    

1,803.00 'חי ע"ש וא "קראפ תינג" תרצות 0815 ט"קמ ,םיבשומ 2 ץעמ דרו הלע תדנדנ 40.09.3465
    

3,679.00 'חי ע"ש וא "תינג" תרצות 0715 ט"קמ םיבשומ 4 "דרו הלע" ןקתמ 40.09.3470
    

2,992.00 'חי ע"ש וא "תינג" תרצות 4605 ט"קמ זוורב  קטילופ ץיפק ןקתמ 40.09.3475
    

3,316.00 'חי ע"ש וא "תינג" תרצות 5425 ט"קמ בבותסמ ףות 40.09.3480
    

24,126.00 'חי ע"ש וא קראפ תינג 'בח לש 2334 ט"קמ יציפק רופיצל ןק 40.09.3485
    

12,063.00 'חי ע"ש וא קראפ תינג 'בח לש 1705 ט"קמ םיבשומ 4 יכות קטילופ ץיפק ןקתמ 40.09.3490
    

2,992.00 'חי ע"ש וא קראפ תינג 'בח לש 5605 ט"קמ  לוגנרת קטילופ ץיפק ןקתמ 40.09.3495
    

34,742.00 פמוק ע"ש וא "קראפ תינג" תרצות ,8555 ט"קמ ,תכתממ יברק רשוכ ןקתמ 40.09.3497
    

3,527.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש 'צות 721E םגד תינועבצ ץיפק תיירטפ 40.09.3500
    

3,283.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות 021E םגד יציפק חרפ 40.09.3505
    

4,941.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות רטמ 1 ךרואב קיטסלפמ הליחז תרהנמ 40.09.3510
    

6,586.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות קיטסלפמ תיב 40.09.3515
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תרצות  CK 1256 ט"קמ הפרי'ג םגד ךרה ליגל קיטסלפמ בלושמ ןקתמ   40.09.3520
6,586.00 פמוק ע"ש וא טרופסו םיעושעש  

    
7,465.00 פמוק ךרע הווש וא טרופסו םיעושעש תרצות םלוסו קיטסלפמ הלופכ השלגמ 40.09.3525

    
4,172.00 פמוק ךרע הווש וא טרופסו םיעושעש תרצות םלוסו קיטסלפמ הרישי השלגמ 40.09.3530

    
7,136.00 פמוק .ךרע הווש וא טרופסו םיעושעש תרצות 8569P ט"קמ םיאגה פי'ג תוליעפ ןקתמ 40.09.3535

    
4,256.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות 221E םגד הלופכ ןפוד תיציפק תינוכמ 40.09.3540

    
3,991.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות 041E םגד יציפק ןינת 40.09.3545

    
4,256.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות 441E םגד יציפק ןינת 40.09.3550

    
2,553.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות 141E םגד יציפק וטוא 40.09.3555

    
2,553.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות 241E םגד יציפק יבוד 40.09.3560

    
2,553.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות , 341E, 541E םגד ץיפק תויומד 40.09.3565

    
21,280.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות 071E םגד םיציפק קוסמ 40.09.3570

    
3,283.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות 271E םגד יציפק עונפוא 40.09.3575

    
3,162.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות 471E םגד ץיפק תוירטפ 40.09.3580

    
5,350.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות 671E יציפק הריס עונפוא 40.09.3585

    
7,296.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות 012E םגד םי בלכ יציפק דרו הלע 40.09.3590

    
6,566.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות 312E םגד לותח יציפק דרו הלע 40.09.3595

    
1,946.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות 612E םגד םידלי 2-ל דרו הלע 40.09.3600

    
3,648.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות 512E םגד םידלי 4-ל דרו הלע 40.09.3605

    
6,566.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות 712E םגד הדימע דרו הלע 40.09.3610

    
18,819.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש לש 422E םגד שימג דרו הלע קחשמ ןקתמ 40.09.3615

    
9,554.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש לש K822E םגד ,טק-טיק דרו הלע קחשמ ןקתמ 40.09.3620

    
4,864.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות 413E םגד תוטועפל ןקתמ 40.09.3625

    
םיעושעש תרצות E 68-413 םגד רטמ 68 -כ ךרואב תדחוימ תודנדנ תבוצח   40.09.3630

674,573.00 'חי .ע"ש וא טרופסו  
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תוטועפל בשומ + םירגובל םיבשומ 2 + רופיצל ןק םיבשומ 3 םע  תודנדנ תבוצח   40.09.3635
73,079.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות 2-613E םגד  

    
30,356.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות 5854 םגד הנטק לבח סוס תדנדנ 40.09.3640

    
82,073.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות 05-5854 םגד הלודג לבח סוס תדנדנ 40.09.3645

    
םגד תוטועפל בשומ + םירגובל בשומ + רופיצל ןק בשומ םע תשלושמ הדנדנ   40.09.3650

28,107.00 'חי OTC-613E ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות.  
    
וא טרופסו םיעושעש תרצות C-613E םגד רופיצל ןק יבשומ םע תשלושמ הדנדנ   40.09.3655

61,836.00 'חי .ע"ש  
    
OCC-613E םגד םירגובל בשומ + רופיצל ןק יבשומ 2 םע תשלושמ הדנדנ   40.09.3660

42,723.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות  
    
TCC-613E םגד תוטועפל בשומ + רופיצל ןק יבשומ 2 םע תשלושמ הדנדנ   40.09.3665

44,409.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות  
    
TTC-613E םגד תוטועפל םיבשומ 2 + רופיצל ןק בשומ םע תשלושמ הדנדנ   40.09.3670

33,729.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרות  
    
OOC-613E םגד םירגובל םיבשומ 2 + רופיצל ןק בשומ םע תשלושמ הדנדנ   40.09.3675

30,356.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרות  
    
תרצות HCC-613E םגד םיכנל בשומ + רופיצל ןק יבשומ 2 םע תשלושמ הדנדנ   40.09.3680

61,836.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש  
    
HHC-613E םגד םיכנל םיבשומ 2 + רופיצל ןק בשומ םע תשלושמ הדנדנ   40.09.3685

61,836.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות  
    

23,161.00 'חי .ע"ש וא רופסו םיעושעש לש C813E םגד רופיצ ןק תדנדנ קחשמ ןקתמ 40.09.3690
    
וא טרופסו םיעושעש תרצות C-413E םגד רופיצל ןק יבשומ םע הלופכ הדנדנ   40.09.3695

40,474.00 'חי .ע"ש  
    
תרצות TC-413E םגד תוטועפל בשומ + רופיצל ןק בשומ םע הלופכ הדנדנ   40.09.3700

26,983.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש  
    
תרצות HC-413E םגד םיכנל בשומ + רופיצל ןק בשומ םע הלופכ הדנדנ   40.09.3705

40,474.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש  
    
תרצות OC-413E םגד םירגובל בשומ + רופיצל ןק בשומ םע הלופכ הדנדנ   40.09.3710

28,107.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש  
    
וא טרופסו םיעושעש תרצות 58-0564+01-0454 םגד רופיצל ןק ינימ תדנדנ   40.09.3715

15,741.00 'חי .ע"ש  
    

4,620.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות 014E םגד בבותסמ ףות 40.09.3720
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5,517.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות 914E םגד הלוגע הלסורק 40.09.3725
    

3,065.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות 124E םגד דיחי ןוביבס 40.09.3730
    

18,848.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות 816E םגד ץעמ רטק 40.09.3735
    

21,280.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות 826070 ט"קמ ץעמ בלושמ ןקתמ 40.09.3740
    

17,886.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש תרצות G-001-017 ט"קמ רטנסייפס ןקתמ 40.09.3745
    

7,144.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש לש 109J ט"קמ,ןטב ירירש ןקתמ 40.09.3750
    

9,728.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש לש 309J ט"קמ,ריוואב הכילה ןקתמ 40.09.3755
    

18,819.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש לש 208E םגד .ימאניד רודכ קחשמ ןקתמ 40.09.3760
    

23,161.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש לש 408E םגד ,ןשלג קחשמ ןקתמ 40.09.3765
    

134,625.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש לש 908J םגד ולגיא קחשמ ןקתמ 40.09.3770
    

23,161.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש לש 607J םגד ימאניד חול קחשמ ןקתמ 40.09.3775
    

10,944.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש לש 809J ט"קמ,השילג שרק ןקתמ 40.09.3780
    

9,880.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש לש 019J ט"קמ,בכור ןקתמ 40.09.3785
    

9,322.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש לש 209J,הריתח ןקתמ 40.09.3790
    

17,632.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש לש 419J ט"קמ ,לופכ יטפילא ןומיא ןקתמ 40.09.3795
    

11,957.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש לש 619J ט"קמ ,הבישיב השווד ןקתמ 40.09.3800
    

14,551.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש לש 819J ט"קמ ,הבישיב הפיחד ןקתמ 40.09.3805
    

10,640.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש לש 539J ט"קמ ,הבישיב םיינפוא ןקתמ 40.09.3810
    

96,988.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש לש 1V-182A םגד ,תכתממ בלושמ קחשמ ןקתמ 40.09.3815
    

238,851.00 פמוק ע"ש וא "טרופסו םיעושעש" תרצות 1-21790-008J םגד םיקחשמ ןקתמ 40.09.3820
    

51,148.00 פמוק ע"ש וא "טרופסו םיעושעש" תרצות 304F םגד םיקחשמ ןקתמ 40.09.3825
    

51,148.00 פמוק ע"ש וא "טרופסו םיעושעש" תרצות )ונבוט יפות( 604F םגד םיקחשמ ןקתמ 40.09.3830
    

354,658.00 'חי .ע"ש וא טרופסו םיעושעש לש 020.211.09 ומסוק םגד בלושמ קחשמ ןקתמ 40.09.3835
    

3,619.00 פמוק ע"ש וא "טרופסו םיעושעש" תרצות 912J םגד םיליבקמ ןקתמ 40.09.3840
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תללוכ הדובעה . ע"ש וא "טרופסו םיעושעש" תרצות 'מ 1 הבוגב סופיט ריק ןקתמ   40.09.3845
7,238.00 פמוק .חותיפ ריקל הדמצה  

    
ןוטב 'חי .ךרע הווש וא "תוקורי תוברת תוניפ" 'בח לש "ןג תוניפ" גוסמ  ןקתמ   40.09.3850
היושעה תמסוח תשר םע ,)םידדצה ינשמ( הכרדמ תפש המדמה תינועבצ    

1,470.00 'חי .תכתממ  
    
ןוטב רודכ .ךרע הווש וא "תוקורי תוברת תוניפ" 'בח לש "ןמזב רודכ" גוסמ  ןקתמ   40.09.3855

2,432.00 'חי ."ןמז ןועש" יומד ןוטב סיסב לע חנומה ,"לס-רודכ" יומד קנע  
    
לש תכרעמ .ךרע הווש וא "תוקורי תוברת תוניפ" 'בח לש "לס איש" גוסמ  ןקתמ   40.09.3860
,שרגמב תומייקה הקירזה תויוז לכ תא תגציימה ,זפרט הנבמב םילס השולש    

14,186.00 'חי .הרצ הקירז ןרקב  
    
שרגמ .ךרע הווש וא "תוקורי תוברת תוניפ" 'בח לש "עצמא רעש" גוסמ  ןקתמ   40.09.3865
יטטניס אשד יושע שרגמה חטשמ .דחא רעש שרגמה זכרמב ,'מ 21X4 ינבלמ    
שלושמ תורצח םגד רדגב רדוגמ ןקתמה .יטטניס אשד וא הפוצמו קלחומ ןוטב וא    

34,452.00 'חי .ריחמב לולכ לכה 'מ 1.1 הבוג  
    
שרגמ .ךרע הווש וא "תוקורי תוברת תוניפ" 'בח לש "עצמא רעש" גוסמ  ןקתמ   40.09.3870
ללוכ .יטטניס אשדו תויתשת אלל .דחא רעש שרגמה זכרמב ,'מ 21X4 ינבלמ    

18,240.00 'חי .רדג  
    
שרגמ .ךרע הווש וא "תוקורי תוברת תוניפ" 'בח לש "םירעש בר" גוסמ  ןקתמ   40.09.3875
'מ 5.6 -כ ןמותמ עלצ ךרוא( ר"'מ 002 -כ שרגמה לדוג .םירעש 8 םע ןמותמ    
-כ הבוגב החישק רדג יטטניס אשד חטשמ )'מ 61 -כ תוליבקמתועלצ ןיב קחרמו    

172,262.00 'חי .'מ 5.2  
    
40.09.3880 021022 ט"קמ םויתיל סקולק םגד TESPPAL תרצות תוטועפל קחשמ ינקתמ  

70,932.00 פמוק ע"ש וא  
    
031022 ט"קמ ןגיסקוא סקולק םגד TESPPAL תרצות תוטועפל קחשמ ינקתמ   40.09.3885

50,665.00 פמוק ע"ש וא   
    
051022 ט"קמ םוינטיט סקולק םגד TESPPAL תרצות תוטועפל קחשמ ינקתמ   40.09.3890

202,662.00 פמוק ע"ש וא  
    

6,283.00 'חי ע"ש וא  301080 ט"קמ ץעו הטסורינמ TESPPAL תרצות-חתמ םלוס 40.09.3895
    

6,283.00 'חי ע"ש וא  105080 ט"קמ ץעו הטסורינמ TESPPAL תרצות םיליבקמ 40.09.3900
    

7,094.00 'חי ע"ש וא 402021 ט"קמ הטסורינמ TESPPAL תרצות לקשמ יוויש תרוק 40.09.3905
    

10,133.00 'חי ע"ש וא  222080 ט"קמ הטסורינמ TESPPAL לש םישנא ינשל ןטב תטימ 40.09.3910
    

15,077.00 'חי ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש 80-1-5002RG םגד "רפרפ" רשוכ ןקתמ 40.09.3915
    

13,680.00 'חי ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש 90-1-5002RG םגד "יקס" רשוכ ןקתמ 40.09.3920
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21,957.00 'חי ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש 62-1-5002RG םגד "יקס רניירט יטלומ" רשוכ ןקתמ 40.09.3925
    

15,808.00 'חי ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש 32-1-5002RG םגד "יגוז קרוורייא" ןקתמ 40.09.3930
    

10,662.00 'חי ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש 91-1-5002RG םגד "ןטב תוילע תופס" ןקתמ 40.09.3935
    
וא סדליפנירג 'בח לש 001-1-5002RG םגד "םילגר ןומיאל הביכש תטימ" ןקתמ   40.09.3940

15,808.00 'חי ע"ש  
    

7,537.00 'חי ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש 54-1-5002RG םגד "יגוז חתמ" ןקתמ 40.09.3945
    

17,125.00 'חי ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש 74-1-5002RG םגד "הפיחד סלוקרה" ןקתמ 40.09.3950
    

10,538.00 'חי ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש 94-1-5002RG םגד  "םיינפוא" רשוכ ןקתמ 40.09.3955
    

9,834.00 'חי ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש 94-1-5002RG םגד  "םייפתכ ןמאמ" רשוכ ןקתמ 40.09.3960
    

11,126.00 'חי ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש 98-1-5002RG םגד  "םיינפוא" רשוכ ןקתמ 40.09.3965
    

11,126.00 'חי ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש 19-1-5002RG םגד  "הריתח" רשוכ ןקתמ 40.09.3970
    
וא סדליפנירג 'בח לש 29-1-5002RG םגד  "םירה סופיט רפטס" רשוכ ןקתמ   40.09.3975

20,864.00 'חי ע"ש  
    

13,173.00 'חי ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש 09-1-5002RG םגד "הטישפ רפרפ" רשוכ ןקתמ 40.09.3980
    
וא סדליפנירג תרבח לש 40-1-5002RG ט"קמ ראופמ יגוז "י'צ יאט"  רשוכ ןקתמ   40.09.3985
3-כ סלגרביפ תויושע תובבוס תואקסיד .מ"מ 4 לזרב םייושע תועורזו דומע .ע"ש    
עבצ תובכש שמחב םיעובצ לזרבה יקלח הקלחה יבסמ םניה םיבסימ .מ"ס    

11,855.00 פמוק .ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא תובכש 3 ,ץבא תבכש :רונתב  
    
דומע .ע"ש וא סדליפנירג תרבח לש 50-1-5002RG ט"קמ "גנוקי'צ" רשוכ ןקתמ   40.09.3990
םיבסימ .מ"ס 3-כ סלגרביפ תויושע תבבוס הקסיד .מ"מ 4 לזרב םייושע תועורזו    
ץבא תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב םיעובצ לזרבה יקלח הקלחה יבסמ םניה    

9,221.00 פמוק .ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא תובכש 3 ,  
    
תרבח לש 70-1-5002RG ט"קמ "ראווצו םייפתכ יוסיעו ןומיא" רשוכ ןקתמ   40.09.3995
קיטסלפ םייושע םילגלג .מ"מ 4 לזרב םייושע תועורזו דומע .ע"ש וא סדליפנירג    
תובכש 3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב םיעובצ לזרבה יקלח ןולוקואו    

9,221.00 פמוק .ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא  
    
'בח לש 31-1-5002RG  ט"קמ ,"בג יוסיעו ןומיא רניירטיטלומ" רשוכ ןקתמ   40.09.4000
סלגרביפ םייושע םיבשומ .מ"מ 4 לזרב םייושע תועורזו דומע .ע"ש וא סדליפנירג    
עבצ תובכש שמחב םיעובצ לזרבה יקלח ,הקלחה יבסמ םניה םיבסימ ,מ"ס 3-כ    

14,491.00 פמוק .ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא תובכש 3 ,ץבא תבכש :רונתב  
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.ע"ש וא סדליפנירג 'בח לש 03-1-5002RG ט"קמ ,"לגרו די ןפוא" רשוכ ןקתמ   40.09.4005
םיבסימ ,מ"ס 3-כ סלגרביפ םייושע םיבשומ .מ"מ 4 לזרב םייושע תועורזו דומע    
תבכש :רונתב עבצ תובכש שמחב םיעובצ לזרבה יקלח ,הקלחה יבסמ םניה    

10,538.00 פמוק .ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא תובכש 3 ,ץבא  
    
סדליפנירג 'בח לש 82-1-5002RG ט"קמ ,"לגרה ףכלו בקעל ןמאמ" רשוכ ןקתמ   40.09.4010
םייושע תבבוס הקסידו םיבשומ .מ"מ 4 לזרב םייושע תועורזו דומע .ע"ש וא    
שמחב םיעובצ לזרבה יקלח ,הקלחה יבסמ םניה םיבסימ,מ"ס 3-כ סלגרביפ    

10,538.00 פמוק .ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא תובכש 3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ תובכש  
    
'בח לש 64-1-5002RG  ט"קמ ,העבראל ןומיא - "סיטאליפ" רשוכ ןקתמ   40.09.4015
םייושע םיכרדמו םיבשומ .מ"מ 4 לזרב םייושע תועורזו דומע .ע"ש וא סדליפנירג    
שמחב םיעובצ לזרבה יקלח ,הקלחה יבסמ םניה םיבסימ,מ"ס 3-כ סלגרביפ    

14,491.00 פמוק .ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא תובכש 3 ,ץבא תבכש :רונתב עבצ תובכש  
    
'בח לש 8/74-1-5002RG ט"קמ ,"הכישמ/הקיחד/הסיחד סלוקרה" רשוכ ןקתמ   40.09.4020
סלגרביפ םייושע םיבשומ .מ"מ 4 לזרב םייושע תועורזו דומע .ע"ש וא סדליפנירג    
עבצ תובכש שמחב םיעובצ לזרבה יקלח ,הקלחה יבסמ םניה םיבסימ ,מ"ס 3-כ    

17,125.00 פמוק .ןטירואילופ הנוילע הבכשו יסקופא תובכש 3 ,ץבא תבכש :רונתב  
    

390,124.00 'חי ע"ש וא ןפמוק 'בח לש ELE 411004 םגד ECALAP קחשמ ןקתמ 40.09.4025
    

7,600.00 'חי ע"ש וא ןפמוק 'בח לש ELE 200004 םגד RECAR קחשמ 40.09.4030
    

29,386.00 'חי ע"ש וא ןפמוק 'בח לש ELE 120004 םגד REZALB קחשמ ןקתמ 40.09.4035
    

10,133.00 'חי ע"ש וא ןפמוק 'בח לש ELE 60000 םגד KCOMMAH קחשמ ןקתמ 40.09.4040
    

35,466.00 'חי ע"ש וא ןפמוק 'בח לש 46M םגד GNIWS קחשמ ןקתמ 40.09.4045
    

243,194.00 'חי ע"ש וא ןפמוק 'בח לש 500005ELE םגדEGDE קחשמ ןקתמ 40.09.4050
    

38,506.00 'חי ע"ש וא ןפמוק 'בח לש YXG םגדAVONREPUS קחשמ ןקתמ 40.09.4055
    

42,559.00 'חי ע"ש וא ןפמוק 'בח לש YXG 919 םגד SUXELF קחשמ ןקתמ 40.09.4060
    

121,597.00 'חי ע"ש וא ןפמוק 'בח לש YXG 529 םגד SUPONAC קחשמ ןקתמ 40.09.4065
    

227,995.00 'חי ע"ש וא ןפמוק 'בח לש YXG 419 םגד XIRTALLEB קחשמ ןקתמ 40.09.4070
    
הנקתהה .ע"ש וא "ןפמוק" תרצות ROC561 ט"קמ ,evaW םירגובל ןקתמ   40.09.4075
הנקתה,הלבוה תוברל ,םינקתה ןוכמ רושיאל ףופכבו ןרציה תוארוה יפל השעית    

1,068,462 פמוק םינקתה ןוכמ רושיא תאצוהו  
    
.ע"ש וא "ןפמוק" תרצות ROC512 ט"קמ ,dradnatS teN lanogaxeH ןקתמ   40.09.4080
,הלבוה תוברל ,םינקתה ןוכמ רושיאל ףופכבו ןרציה תוארוה יפל השעית הנקתהה    

55,933.00 פמוק םינקתה ןוכמרושיא תאצוהו הנקתה  
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הנקתהה .ע"ש וא "ןפמוק" תרצות 020002 ט"קמ ,enihcaM gninnipS ןקתמ   40.09.4085
הנקתה,הלבוה תוברל ,םינקתה ןוכמ רושיאל ףופכבו ןרציה תוארוה יפל השעית    

53,438.00 פמוק םינקתהןוכמ רושיא תאצוהו  
    
ט"קמ ,DER evitaerC/evitingoC rewoT 3 םיריעצל בלושמ ןקתמ   40.09.4090
  MCP801003 ןרציה תוארוה יפל השעית הנקתהה .ע"ש וא "ןפמוק" תרצות  

142,803.00 פמוק םינקתה ןוכמ רושיא תאצוהו הנקתה,הלבוהתוברל ,םינקתה ןוכמ רושיאל ףופכבו  
    
הנקתהה .ע"ש וא "ןפמוק" תרצות PSG8000 ט"קמ ,revoR sraM ןקתמ   40.09.4095
הנקתה,הלבוה תוברל ,םינקתה ןוכמ רושיאל ףופכבו ןרציה תוארוה יפל השעית    

30,500.00 פמוק םינקתה ןוכמ רושיא תאצוהו  
    
השעית הנקתהה .ע"ש וא "ןפמוק" תרצות M27159 ט"קמ ,rewolfnuS ןקתמ   40.09.4100
תאצוהו הנקתה,הלבוה תוברל ,םינקתה ןוכמ רושיאל ףופכבו ןרציה תוארוה יפל    

14,741.00 פמוק םינקתה ןוכמ רושיא  
    
הנקתהה .ע"ש וא "ןפמוק" תרצות ELE42004 ט"קמ ,lwoB rennipS ןקתמ   40.09.4105
הנקתה,הלבוה תוברל ,םינקתה ןוכמ רושיאל ףופכבו ןרציה תוארוה יפל השעית    

9,002.00 פמוק םינקתה ןוכמ רושיא תאצוהו  
    
וא "ןפמוק" תרצות 8999999 ט"קמ ,דליו םא בשומ םע הדלפמ תודנדנ ןקתמ   40.09.4110
תוברל ,םינקתה ןוכמ רושיאל ףופכבו ןרציה תוארוה יפל השעית הנקתהה .ע"ש    

18,962.00 פמוק םינקתה ןוכמ רושיא תאצוהו הנקתה,הלבוה  
    
WSK02009 ט"קמ ,םירגוב בשומו םיטועפ יבשומ 2 םע הדלפמ תודנדנ ןקתמ   40.09.4115
ןוכמ רושיאל ףופכבו ןרציה תוארוה יפל השעית הנקתהה .ע"ש וא "ןפמוק" תרצות    

14,507.00 פמוק םינקתה ןוכמ רושיא תאצוהו הנקתה,הלבוה תוברל ,םינקתה  
    
"ןפמוק" תרצות WSK04009 ט"קמ ,רופיצ ןק בשומ םע הדלפמ תודנדנ ןקתמ   40.09.4120
תוברל ,םינקתה ןוכמ רושיאל ףופכבו ןרציה תוארוה יפל השעית הנקתהה .ע"ש וא    

16,955.00 פמוק םינקתה ןוכמ רושיא תאצוהו הנקתה,הלבוה  
    

71,414.00 פמוק . ע"ש וא  REWOLFYAM םגד "סגה" תרצות בלושמ ןקתמ 40.09.4125
    
ידווש ץעמ םידומעה, מ"מ 31 יבועב LPH-מ יושע קנע תוטועפל בלושמ ןקתמ   40.09.4130
  123806 ט"קמ .סופיט תשר תושלגמ 2 ,םירשג+ םיתב ינש מ"מ 07 רטוקב  

185,334.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תרצות  
    
"סגה" תרצות 6730208 ט"קמ ALLOKINIMINU םגד  תוטועפל בלושמ ןקתמ   40.09.4135

133,270.00 פמוק .ע"וש וא  
    
07 רטוקב ידווש ץע ידומע ,מ"מ 31 יבועב LPH-מ יושע תוטועפל בלושמ ןקתמ   40.09.4140

69,265.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תרצות 103806 ט"קמ ,םיתב 2 + הטסורינ תשלגמ ,מ"מ  
    
07 רטוקב ידווש ץע ידומע ,מ"מ 31 יבועב LPH-מ יושע תוטועפ בלושמ ןקתמ   40.09.4145
וא "סגה" תרצות 472806 ט"קמ ,סופיט תשר +םיתב 2 + הטסורינ תשלגמ מ"מ    

55,858.00 פמוק .ע"וש  
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07 רטוקב ידווש ץע ידומע ,מ"מ 31 יבועב LPH-מ יושע תוטועפ בלושמ ןקתמ   40.09.4150
041806 ט"קמ ,סופיט תשר+ סופיט ירודכ +םיתב 2 + הטסורינ תשלגמ ,מ"מ    

50,074.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תאצות  
    
,תינוסכלא סופיט תשר ,סופיט תוריק ,םילדגמ 4-מ יונב םילודגל לודג בלושמ ןקתמ   40.09.4160
םילנפה ,מ"מ 011 רטוקב ידווש ץעמ םייושע םידומעה , תוליעפ ירשגו תותשר    
תרצות 791804 ט"קמ ,הטסורינמ השלגמה,LPH-ו הדלפ לש בולישמ םייושע    

195,771.00 פמוק .ע"וש וא "סגה"  
    
,םילדגמ 3,"פירג וקא" תפציר הטסורינ /םוינימולאמ הפמר םיכנל בלושמ ןקתמ   40.09.4165
,מ"מ 721 רטוקב הדלפמ םייושע םידומעה ,הטסורינ תשלגמ ,הרבעה תכרעמ    
ט"קמ ,קחשמ ילנפב הדלפ בולישב LPH םילנפ ,ינוציחו ימינפ יטטס ורטקלא ןווליג    

203,347.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תרצות 295804  
    
,פירג וקאמ הפצרה ,מ"מ 011 רטוקב ידווש ץעמ םידומעה ,םיכנל בלושמ ןקתמ   40.09.4170
LPH קחשמ ילנפ ,הדלפ בולישב LPH-מ םילנפ ,הטסורינ /םוינימולאמ הפמר    

189,144.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תרצות 296804 ט"קמ ,פוקס ירפ  
    
יטטס ורטקלא ןווליג ,מ"מ 721 רטוקב הדלפ ידומעמ יונב לודג יטניק בלושמ ןקתמ   40.09.4175
וא "סגה" תרצות 205441 ט"קמ ,רונתב יתקבא עבצ ,LPH םילנפ ,ינוציחו ימינפ    

128,607.00 פמוק .ע"וש  
    
יטטס ורטקלא ןווליג ,מ"מ 721 רטוקב הדלפ ידומעמ יונב לודג יטניק בלושמ ןקתמ   40.09.4180
וא "סגה" תרצות 406441 ט"קמ ,רונתב יתקבא עבצ ,LPH םילנפ ,ינוציחו ימינפ    

202,646.00 פמוק .ע"וש  
    
יטטס ורטקלא ןווליג ,מ"מ 721 רטוקב הדלפ ידומעמ יונב לודג יטניק בלושמ ןקתמ   40.09.4185
וא "סגה" תרצות 306441 ט"קמ ,רונתב יתקבא עבצ ,LPH םילנפ ,ינוציחו ימינפ    

178,475.00 פמוק .ע"וש  
    
יטטס ורטקלא ןווליג ,מ"מ 721 רטוקב הדלפ ידומעמ יונב לודג יטניק בלושמ ןקתמ   40.09.4190
וא "סגה" תרצות 706441 ט"קמ ,רונתב יתקבא עבצ ,LPH םילנפ ,ינוציחו ימינפ    

219,022.00 פמוק .ע"וש  
    
דע 'מ 6.1 לש הבוגמ םיסלפמ 4-מ יונב .'מ 27.3 הבוגב הטסורינמ בלושמ ןקתמ   40.09.4195
ינוסכלא םלוס .'מ 2 ינשהו 'מ 6.1 הבוגב EPDH 1 מ סופיט תוריק 2 .'מ 3    
3 הבוגמ השילג תורוניצ , 'מ 9.1 הבוגל סופיט תשר . 'מ 4.1 הבוגל הטסורינמ    

314,817.00 'חי ןקתמל .םישלושמ םיקד 2 + דחא לכ רטמ 1X1 הדימעב םיקד 2 .םירטמ  
    
.EPDH + הטסורינמ תוקעמ .'מ 6.1 + 'מ 1 םינוש םיהבג ינשב יגוז חתמ רבוחמ   40.09.4196
וא בוו ס.ג תרבח תרצות.מ"מ 3 ןפוד יבוע , מ"מ 411 רטוק הטסורינמ םידומעה     

314,817.00 'חי ע"ש  
    
םיפוצמה הדלפ ידיג 441 םע מ"מ 42-02 יבועב םילבכה - םיגייד תשר ןקתמ   40.09.4200
ורבעש -מ"מ 58.5 ןפוד יבוע מ"מ 002 רטוקב 'מ 01 הבוגב םידומעה .דימילופב    
יתקבא עבצב םיעובצו יטטס ורטקלא ןווליגב םינוולוגמ , לוח תזתהתועצמאב לופיט    

606,606.00 'חי ב ימוגה יחטשמ םינוסכלא תורוניצ ןיב םיחותמ םינוילע םילבכ ,  
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לעמ ץע תרגסמ תיפצת לדגמ , ןקתמל תורבוחמ םילבכמ תודנדנ ,מ"מ 11 יבוע   40.09.4201
תרצות. קוצי םוינימולאמ םייושע םיירודכ םירבחמה רוניצ תושלגמ 2 תשרה    

606,606.00 'חי ע"ש וא"סגה" תרבח  
    
, 'מ 31 ךרואב תיקנע סוס לבח תדנדנ - םידלי 21-ל הטסורינמ לבח סוס ןקתמ   40.09.4205
3 ןפוד יבועבו מ"מ 411 רטוקב הטסורינ תורוניצ .'מ 57.3 הבוג 'מ 2.4 בחור    
מ"מ 81 רטוקב םילבכ 41 תועצמאב יולת מ"מ 002 רטוקב לבחבשומ . מ"מ    

70,771.00 'חי ח תרצות.םיפתתשמ 51 דע .הטסורינמ םייושע םירבחמה , הטסורינמ תרגסמל  
    

70,771.00 'חי ע"ש וא " קידולורפ" תרב 40.09.4206
    
תדנדנתמה ןומעפ תרוצב הדימעב םידלי 9-ל הדנדנ - תראומ ןולקיצ תדנדנ   40.09.4210
תודימ . ינטנופס םיפלחתמ םיעבצ 4-ב דל תרואת םע הריצ ביבס תבבותסמו    
רטוק .)תוחיטב רוזא( ךרוא 'מ 6.8 , בחור 'מ 4.4, הבוג 'מ 69.2 ןקתמה    

96,506.00 'חי ןוולגב תנוולוגמ הדלפ היושע הבוצחה .מ"מ 9.2 ןפוד יבוע , מ"מ 721 םידומעה  
    
קינעמה VU הנירק ןנסמ לעב דחוימ יתקבא עבצ הפוצמו ילמשח ורטקלא   40.09.4211
קוצי ןליתאילופ היושע ןומעפה תדנדנ .םינש 5-ל תוירחא םע עבצל ההובג תודימע    
"סגה" תר                בח תרצות.הובג הגיפס םדקמ םע שימגימוג יושע ךרדמהו    

96,506.00 'חי "ש וא  
    
721 רטוק תנוולוגמ הדלפמ ןקתמה ידומע - ראומ יטניק םירטסקא בלושמ ןקתמ   40.09.4215
סופיט ריק , מ"מ 71 יבוע פירגוקאמ יתשק סופיט ריק , מ"מ 2.3 רטוק מ"מ    
סופיט דמוע , דצל דצמ ענש הדלפמ יתשק סופיט םלוס מ"מ 71יבוע LPH ררוחמ    

441,168.00 'חי תרבוחמ הדימעו הבישי תלסורק ,קוצי ףצקומ ןתירואילופמ םירודכ 4 םע  
    
, םיהבגב הייהשו סופיט תותשר , הננב הביכר תשלגמ , ףורגיא קש ןקתמל   40.09.4216
,לוחכ ,בוהצ ,לוגס - השלגמה ךותבו םידומעה לכב םיעבצ 4-ב תפלחתמ הרואת    

441,168.00 'חי "ש וא "סגה" תרבח תרצות.םיפתתשמ 71-ל ןקתמ .קורי  
    
הטסורינ תורוניצמ יונב 'מ 5.81 ךרואב הטסורינמ קנע םירטסקא ןקתמ ןקתמ   40.09.4220
מ"מ 5.2 ןפוד יבועבו מ"מ 521 רטוקב םידומעה .מ"מ ןפוד יבוע מ"מ 04 רטוקב    
הפוצמו ספסוחמ םידומעה לש םינ-פה חטש ,ימינפו ינוציח יטטס ורטקלא ןווליגב    

369,478.00 'חי מ יושע - 'מ 8.2 הבוגב סופיט ריק .יטיפרגו תוטירש תעינמל הכלב  
    
הבישי הדימע תלסורק ,רטוק מ"מ 61 םילבכמ יושע הרהנמ רשג .מ"מ 71 יבועב   40.09.4221
ןפוד יבוע מ"מ 101 רטוקב השילג רוניצ .סופיט יטנמלאו תומלוס .ןקתמל תרבוחמ    

369,478.00 'חי 6.2 LPH -ש וא " קידולו                  רפ" תרבח תרצות .הטסורינמ יושע מ"מ"  
    
תרצות.דרפנב הענ ףנכ לכ ,םייפנכ 4 תרוצב הטסורינמ 4-ל דרו הלע ןקתמ   40.09.4225

60,661.00 'חי ע"ש וא " קידולורפ" תרבח  
    
יונב 'מ 57.2 הבוג מ"מ 11X11 סופיט ןקתמ -הטסורינמ סופיט רדייפס ןקתמ   40.09.4230
05 רטוקב הדימע תספרמ ,מ"מ 4 ןפוד יבוע מ"מ 98 רטוקב הטסורינ תורוניצמ    
EPDH מ סופיט ריק מ"מ 4 יבוע הטסורינ תוארשרש ,מ"מ 3ןפוד יבועב מ"ס    

337,310.00 'חי מ"מ 52 רטוקב סופיט תועבט , מ"מ 61 סופיט תותשר , מ"מ 71 יבועב שלושמ  
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, קוצי MDPE םע מ"מ 52 רטוקב הטסורינמ תודנדנ יבשומ . מ"מ 4 ןפוד יבוע   40.09.4231
.הטסורינמ םיגרבה לכ . הטסורינ תוארשרשל רבוחמ מ"מ 5.7 יבועב ימוגמ לסרע    

337,310.00 'חי ע"ש וא "קידולורפ" תרצות  
    
'מ 4.4 בחור 'מ 9.5 ךרואב הטסורינמ םידלי 6-ל תעלות תומדב דרו הלע ןקתמ   40.09.4235
4 . מ"מ 4 לש ןפוד יבועבו מ"מ 041 רטוקב הטסורינ רוניצמ יונב .'מ 56.0 הבוג    
תבשוי תעלותה.מ"מ 2 לש ןפוד יבועבו מ"מ 02 רטוקב הטסורינמ הזיחא תועבט    

63,418.00 'חי תרצות.םינוויכה לכל העונת רשפאל תנמ לע םיכופה םיריצ ינש לע  
    

63,418.00 'חי ע"ש וא " קידולורפ" תרבח 40.09.4236
    
תרגסמו קוצי MDPE מ םילוגע םיבשומ םע ץע יומד יופיצ םע הטסורינמ דרו הלע   40.09.4240
וא " קידולורפ" תרבח תרצות.םיגרבה לכ ןכו הטסורינמ הזיחא תוידי , הטסורינ    

37,224.00 'חי ע"ש  
    
33.2 הבוגבו 'מ 41.6 בחור 'מ 61 01, ךרואב הטסורינמ תונורפע בלושמ ןקתמ   40.09.4245
םירבחתמ הטסורינ תורוניצ , ןורפיע ייומד םיעובצ הטסורינ ידומע 9 יונב .'מ    
תויח 3 םירבוחמ םידומע 3 לע .םילבכ תותשר תורבוחמ םהילאו םידומעל    

159,004.00 'חי "מ 411 םידומעה רטוק . תויבחה תחאמ תאצוי הטסורינמ השלגמו הטסורינמ  
    

159,004.00 'חי ע"ש וא " קידולורפ" תרבח תרצות.מ"מ 3 ןפוד יבוע מ 40.09.4246
    
. המתירל תורשפא םע םידלי 21-4ל השיגנ - המתיר םע םיכנל הלסורק   40.09.4250
תרצות , בגל תנעשמ םע םיישיא םיבשומ םע קוצי קיטסלפמ היושע הלסורקה    

63,418.00 'חי ע"ש וא " םייט םייג" תרבח  
    
קוצי קיטסלפו הדלפמ הייושע , םידלי 3-ל דע שומישל הדימעב םירטסקא תלסורק   40.09.4255
וא " םייט םייג" תרבח תרצות .תבבותסמ ןכ ומכו םינוויכה לכל הענ הלסורקה ,    

33,088.00 'חי ע"ש  
    
לוגע ןולח , מ"מ 51 לש יבועבו EPDH תוחולמ יונבו בצועמ תובוב תיב   40.09.4260
הייושע הפמרו יתקבא עבצב העובצו תנוולוגמ הדלפמ סופיט דומע , טנוברקילופב    

34,558.00 'חי ע"ש וא " םייט םייג" תרבח תרצות .לספס ונשי תובובה תיבךותב ןליתאילופמ  
    
השלגמ מ"מ 06 הפצר הבוג , םילדגמ 3מ יונב - הטסורינמ תוטועפ בלושמ ןקתמ   40.09.4265
םילבכמ םיזחאמ םע מ"מ 51 יבועב ןליתאילופמ רשג , מ"ס 06 הבוגב הטסורינמ    
םייושע ןקתמה ידומע מ"מ 51 יבועב EPDH -מ םילנפ ,םילבכמ ףסונ רשג ,    

78,124.00 'חי הייושע הפמרו תוגרדמ םרג . מ"מ 2 ןפוד יבוע מ"מ 08 רטוקב הטסורינמ  
    

78,124.00 'חי ע"ש וא " קידולורפ" תרבח תרצות .ןליתאילופמ 40.09.4266
    
מ"מ 011 רטוקב תנוולוגמ הדלפמ תותשק 3-מ הייונבה םירטסקא תלסורק ןקתמ   40.09.4270

38,602.00 'חי ע"ש וא " םייט םייג" תרבח תרצות .AND תרוצב עצמאב הדלפמ הלסורק םע  
    
24 רטוקב תנוולוגמ הדלפמ הייושע םישמתשמ 6-ל הליסמ לע שוויד תלסורק   40.09.4275
פירג וקאמ םיבשומ 5 לוח תזתה תועצמאב יוקינ הרבעש . מ"מ 3 ןפוד יבוע מ"מ    
ןונגנמ . םיפרטצמש םיעסונל םיזחאמ 2 , םילדפ + םיהגה4 מ"מ 71 יבועב    

63,418.00 'חי תרבח תרצות .םוינימולאמ הליסמ לע םיעסונ םילגלגה , ןגומו רוגס שווידה  
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63,418.00 'חי ע"ש וא " סגה" 40.09.4276
    
תנוולוגמ הדלפמ םילדגמ 3 'מ 11X21 תודימ שיגנ ץע יומד הדלפ בלושמ ןקתמ   40.09.4280
ינש ןיב תורבחמ סופיט תותשר , סופיט ריק ,תושלגמ 3 ץע ייומד תוגגו םילנפ םע    

369,478.00 'חי ע"ש וא "  םייט םייג" תרבח תרצות.תנוולוגמ הדלפמ ינותלקע סופיט םילדגמה  
    
ץע ייומד םילנפ םע תנוולוגמ הדלפ - ץע יומד הדלפ שיגנ תוטועפ בלושמ ןקתמ   40.09.4285
.סופיט ינבא 2 + סופיט ריק +תושלגמ 2 + םילדגמ 3 . 'מ 6.01X3.11 תודימ    

248,157.00 'חי ע"ש וא "  םייט םייג" תרבח תרצות  
    
תורוניצ , LPH תפצר םע םילדגמ ינשמ יונבה , הטסורינמ םירטסקא ןקתמ   40.09.4290
ןפוד יבועבו מ"מ 521 רטוקב םידומעה .מ"מ 2 ןפוד יבוע מ"מ 04 רטוקב הטסורינ    
ספסוחמ םידומעה לש םינפה חטש , ימינפו ינוציח יטטס ורטקלא ןווליגב מ"מ 5.2    

188,416.00 'חי ק מ"מ 61 םילבכמ הייושע סופיט תשר .תוטירש תעינמל הכלב הפוצמו  
    
תורוניצ ,סופיט יטנמלאו תומלוס .ןקתמל תרבוחמ הבישי הדימע תלסורק ,רטו   40.09.4291

188,416.00 'חי ע"ש וא " קידולורפ" תרבח תרצות  מ"מ 2 ןפוד יבוע הטסורינמ השילג  
    
ןקתמה ,הליחזה ליגמ םיאתמה תוטועפל בלושמ ןקתמ -תוטועפ בלושמ ןקתמ   40.09.4295
םישלושמ ךותב קחשמ ילאנפו הליחז ןקתמ ןוגכ םידחוימ םיטנמלאמ בכרומ    
LPH םייושע םיכרדמה ,הטסורינ םייושע ןקתמה ידומע.םביבס םיבשוי םידליהש    
, םידחוימ קחשמ ילנאפ שי ןקתמל .ץע תונפד םע רטסאילופ תויושע תושלגמה    

77,204.00 'חי תמה  
    
םע הגוע תרוצב שלושמ ןקתמ .שמשב ההוד וניאו ריוואה גזמ יעגפ ינפב דימע ןק   40.09.4296
" קידולורפ" תרבח תרצות  .הגועל םירבוחמ קחשמ יטנמלא ,קוצי דימילופמ ףושני    

77,204.00 'חי ע"ש וא  
    
םיטנמלאמ בכרומ ןקתמה ,הליחז ליגמ תוטועפל םיאתמה תוטועפל בלושמ ןקתמ   40.09.4300
םידליהש םישלושמ ךותב קחשמ ילאנפו דחוימ סופיטו הליחז ןקתמ ןוגכ םידחוימ    
, LPH םייושע םיכרדמה , הטסורינ םייושע ןקתמה ידומע .םביבס םיבשוי    

229,775.00 'חי ץע םייושע לודגה תיבה ידומע , ץע תונפד םע רטסאילופ תויושע תושלגמה  
    
ינפב דימע ןקתמה , םידחוימ קחשמ ילנאפ שי ןקתמל , מ"מ 22 יבועב יתבכש בר   40.09.4301

229,775.00 'חי ע"ש וא " קידולורפ" תרבח תרצות  .שמשב ההוד וניאו ריוואה גזמ יעגפ  
    
.הרהנמו רשג ,תוגרדמ םרג , הנטק השלגמ םילדגמ 3 לעב תוטועפ ןקתמ   40.09.4305
דגנכ לופיט ורבע םידומעה, מ"מ 86X86 ץעמ םייושע םייתבכש בר םידומעה    
דחוימ טיפרג תעיבצב םיעובצו מ"מ 22 יבועב הנביל ץעמ םייושע םילנפה, םיקיזמ    

124,079.00 'חי תומרופטלפה ,רטסאילופ / הטסורינמ הייושע השלגמה . יתבכש ברו ליער וניאש  
    
םייושע תוגגה .הטסורינמ םייושע תורוניצה . מ"מ 5.21 יבועב LPHמ תויושע   40.09.4306

124,079.00 'חי ע"ש וא " קידולורפ" תרבח תרצות  .קוצי דימילופ  
    
ןפוד יבוע,מ"מ 04 רטוקב הטסורינ תורוניצמ יושע הטסורינמ תוטועפ בלושמ ןקתמ   40.09.4310
יבוע LPH מ תויושע תוגרדמ מ"מ 31 יבועב , LPH מ םייושע םילנפ .מ"מ 2    
, מ"מ 5.21 יבוע LPH מ סופיט ריק .קוצי ןליתאילופמ קאייק תשלגמ , מ"מ 5.21    

211,393.00 'חי תרצות  .קוצי דימילופב םיפוצמו הטסורינמ םייושע םירוביחה לכ  
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211,393.00 'חי ע"ש וא " קידולורפ" תרבח 40.09.4311
    
תורווניצ ,LPH תפצר םע םילדגמ ינשמ יונב ןקתמה הטסורינמ בלושמ ןקתמ   40.09.4315
ןפוד יבועבו מ"מ 521 רטוקב םידומעה מ"מ 2 ןפוד יבוע מ"מ 04 רטוקב הטסורינ    
ספסוחמ םידומעה לש םינפה חטש , ימינפו ינוציח יטטס ורטקלא ןווליגב מ"מ 5.2    

103,399.00 'חי ק מ"מ 61 םילבכמ הייושע סופיט תשר .תוטירש תעינמל הכלב הפוצמו  
    
ןקתמל .קוצי דימילופמ םייושע םינושםינוויכ 3-ל םירבחתמש םירבחמ + רטו   40.09.4316
ריק ,קחשמ ילנפ LPH מ םילנפ םע הטסורינמ השלגמ . סופיט יטנמלאו תומלוס    
.דימיל                      ופ יוויח םע הטסורינמ םייושע םיגרבה . LPH מ סופיט    

103,399.00 'חי "ש וא " קידולורפ" תרבח תרצות  
    
מ"מ 04 רטוקב הטסורינ תורוניצ , LPH תפצר םע םילדגמ השלשמ יונב ןקתמה   40.09.4320
ורטקלא ןווליגב מ"מ 5.2 ןפוד יבועבו מ"מ 521 רטוקב םידומעה . מ"מ 2 ןפוד יבוע    
תעינמל הכלב הפוצמו ספסוחמ םידומעה לש םינפה חטש ,ימינפו ינוציח יטטס    

172,331.00 'חי ומלוס ןקתמל . רטוק מ"מ 61 םילבכמ הייושע סופיט תשר . תוטירש  
    
םע ביצי ינוסכלא רשג .LPH מ םילנפ םע הטסורינמ השלגמ , סופיט יטנמלאו ת   40.09.4321
םייושע םיגרבה .LPHמ סופיט ריק , םידנדנתמ םיכרדמ םע רשגו LPH תפצר    

172,331.00 'חי "ש וא "                 קידולורפ" תרבח תרצות  .דימילופ יוסיכ םע הטסורינמ  
    
מ"מ 04 רטוקב הטסורינ תורוניצ , LPH תפצר םע םילדגמ ינשמ יונב ןקתמה   40.09.4325
ורטקלא ןווליגב מ"מ 5.2 ןפוד יבועבו מ"מ 521 רטוקב םידומעה . מ"מ 2 ןפוד יבוע    
תעינמל הכלב הפוצמו ספסוחמ םידומעה לש םינפה חטש .ימינפו ינוציח יטטס    

151,652.00 'חי ומלוס ןקתמל . רטוק מ"מ 61 םילבכמ הייושע סופיטה תשר . תוטירש  
    
, ריוואב הכילה רשג .LPH מ םילנפ םע הטסורינמ השלגמ , סופיט יטנמלאו ת   40.09.4326
םיגרבה . LPHמ יושע ןקתמה לש ינשה ודיצל עצמאב לוגע רבעמ םע סופיט ריק    
םייושע לדג            מה לש םילנפה . דימילופ יוסיכ םע הטסורינמ םייושע    

151,652.00 'חי "ש וא " קידולורפ" תרבח תרצות  .קוצי דימילופ + תדקונמ הטסורינמ  
    
מ"מ 04 רטוקב הטסורינ תורוניצ , LPH תפצר םע םילדגמ ינשמ יונב ןקתמה   40.09.4330
ורטקלא ןווליגב מ"מ 5.2 ןפוד יבועבו מ"מ 521 רטוקב םידומעה . מ"מ 2 ןפוד יבוע    
תעינמל הכלב הפוצמו ספסוחמ םידומעה לש םינפה חטש .ימינפו ינוציח יטטס    

170,034.00 'חי תומלוס ןקתמל. רטוק מ"מ 61 םילבכמ הייושע סופיטה תשר . תוטירש  
    
ריק ,ירגתא ינוסכלא רשג ,LPHמ םילנפםע הטסורינמ השלגמ ,סופיט יטנמלאו   40.09.4331
.דימילופ יוסיכ םע הטסורינמ םייושע םיגרבה , LPH מ יושע שרפמ תרוצב סופיט    
קוצי דימי                         לופ + תדקונמ הטסורינמ םייושע לדגמה לש םילנפה    
תרבח תרצות .הטסורינמ השילג טומו הטסורינמ יושע ךורא ינוסכלא םלוס    

170,034.00 'חי קידולורפ"  
    

170,034.00 'חי ע"ש וא " 40.09.4332
    
תודימ םילבכ תועצמאב תרבוחמה תימינפ הדנדנ םע םוטא תרוצב סופיט ןקתמ   40.09.4335

96,506.00 'חי 6X7 ע"ש וא " קידולורפ" תרבח תרצות 'מ  
    

89,153.00 'חי ע"ש וא " קידולורפ" תרבח תרצות.הדימעב םישמתשמ 4-ל םירטסקא תלסורק 40.09.4340
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תורשפא ןיא CVP -ב הפוצמ תנוולוגמ הדלפמ יושע םידלי 81-ל קנע דרו הלע   40.09.4345
תרצות  .םיקלחה ראש תא עינהל לוכיו דרפנב זז קלח לכ , עבצא תוספתיהל    

63,418.00 'חי ע"שוא " טנלסקא" תרבח  
    
ןליתאילופמ םיבשומ 3 . 'מ 3 רטוק הטסורינ תליסמ - הטסורינמ תובמיב ןקתמ   40.09.4350

89,612.00 'חי ע"ש וא " קידולורפ" תרבח תרצות.הליסמה לע יאמצע ןפואב םיענ  
    
םייושע ןקתמה תורוניצ לכ .םילוגע םילדגמ 2-מ יונב הטסורינמ בלושמ ןקתמ   40.09.4355
םילנפ , מ"מ 011 רטוקב הטסורינמ םייושע םייזכרמה םידומעה .הטסורינמ    
הרהנמ ,הטסורינמ השלגמ , מ"מ 71 יבועב EPDHמ םייושע סופיט תוריקו    

409,919.00 'חי ע"ש וא " קידולורפ" תרבח תרצות .קוצי ןליתאילופמ יושע גגהו ןליתאילופמ  
    
רטוקב 'מ 7 הבוגב םידומע 8-מ יונב ןקתמה - רדייפסו םירשג קנע םילבכ בלושמ   40.09.4360
תיזכרמ סופיט תשרו םינוש םיהבג הכילה תשר .מ"מ 58.4 ןפוד יבוע מ"מ 041    
םיפוטעש הדלפ ידיג 441 םע מ"מ 02 םילבכה לש רטוק .לופכ רדייפס תרוצב    

1,525,706 'חי תשר תיאצח .קוצי םוינימולאמ םייושע רודכ תרוצב פירבחמה .דימילופב  
    
ינשל רבוחמ הדימרפה ךותב .הדימרפה לש ינוציחה קלחב 'מ 2.1 בחורב   40.09.4361
םנשי הדימרפה לש דחא דצב .מ"ס 02 רטוקב לגנו'ג לבח םייזכרמה םידומעה    
י                        מוגמ הכילה יחטשמ 52-כ ןכו םילבח לע םייולת דונדינ יבשומ    
רוניצ תושלגמ 2 .רדייפסה לש ובחורו וכרואל םירוזפ מ"מ 11 לש יבועב רטסאילופ    

1,525,706 'חי מ תואצוי  
    
םילדגמ 2.מ"מ 71 יבועב LPH תויושע תוציחמ 2-ו םירטמ 4-3 םינוש םיהב   40.09.4362
612-312 רטוקב םידומעה מ"מ 71 יבוע LPH םילנפ םירטמ 7 הבוגב םישושמ    
יבועב רטסאילופ ימוגמ הכירד יחטשמו םילבכמ סופיט ריק.מ"מ 7 ןפוד יבוע מ"מ    
השלגמ .םילדגמלו הדימרפל םירבחתמ תורהנ                מ ירשגו מ"מ 11    

1,525,706 'חי וחמ תינאילול  
    
הטסורינמ ןוחטיבה תשרו מ"מ 92 רטוקב םירשגה לש םילבכה .לדגמל תר   40.09.4363

1,525,706 'חי .הכימת ילדגמ 2 + רבוחמ שלושמ לדגמ ףסונב .בוקיג תייומד  
    
ורושיא תוברל ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ םיננכתמ י"ע ןקתמה ןונכת ללוכ ריחמה    
.ץע יומד רמילופמ םילנפו תנוולוגמ הדלפמ יושע קנע בלושמ ןקתמ.םינקתה ןוכמב    
מ"מ 721 רטוקב םידומע .'מ 12.5 הבוגו 'מ 15.51 בחור 'מ 85.61 ךרוא    
ד יבוע מ"מ 721 רטוקב םידומע    
    
תושלגמ 4 , תולקועמ תורהנמ ,סופיט תוריק םילדגמ 7 םע שיגנ מ"מ 5.3 ןפו   40.09.4365
"  בוו .ס.ג" תרבח תרצות .סופיט תותשרו םירטמ 3-ל דע םינוש םיהבגב תוחותפ    

'חי         "ש וא  
    
תנוולוגמ הדלפ יושע 'מ 5.6 הבוג , 'מ 7.21 בחורו 'מ 71 ךרואב הניפס ןקתמ   40.09.4370

579,033.00 'חי ע"ש וא "  םייט םייג" תרבח תרצות .קוצי קיטסלפ םילנפו  
    
סופיט תומלוסו לקועמ סופיט ריק , םינוש םיהבג תושלגמ 2 + שיגנ בלושמ   40.09.4375

242,642.00 'חי ע"ש וא "  םייט םייג" תרבח תרצות .תולקועמ  
    
תושלגמ , סופיט תותשר , תנוולוגמ הדלפמ יושע 'מ 6.6 הבוג קנע שיגנ בלושמ   40.09.4380

717,817.00 'חי .'מ 3 הבוגל דע תוחותפ  
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041 רטוקב 'מ 7 הבוגב םידומע 8-מ יונב ןקתמה - תושלגמ 2 + קנע רדייפס   40.09.4385
תרוצב תיזכרמ סופיט תשרו םינוש םיהבג הכילה תשר .מ"מ 58.4 ןפוד יבוע מ"מ    
.דימילופב םיפוטעש הדלפ ידיג 441 םע מ"מ 02 םילבכה לש רטוק. לופכ רדייפס    

536,754.00 'חי בחורב תשר תיאצח .קוצי םוינימולאמ םייושע רודכ תרוצב פירבחמה  
    
םידומעה ינשל רבוחמ הדימרפה ךותב .הדימרפה לש ינוציחה קלחב 'מ 2.1   40.09.4386
יבשומ םנשי הדימרפה לש דחא דצב .מ"ס 02 רטוקב לגנו'ג לבח םייזכרמה    
                            אילופ ימוגמ הכילה יחטשמ 52-כ ןכוםילבח לע םייולת דונדינ  
רוניצ תושלגמ 2 .רדייפסה לש ובחורו וכרואל םירוזפ מ"מ 11 לש יבועב רטס    

536,754.00 'חי ש םיהבגמ תואצוי  
    
םייג" תרבח תרצות  מ"מ 71 יבועב LPH תויושע תוציחמ 2-ו םירטמ 4-3 םינ   40.09.4387

536,754.00 'חי ע"ש וא "  םייט  
    
ןקתמב 'מ 07.61 בחור , 'מ 48.91 ךרוא , 'מ 93.5 הבוגב שיגנ בלושמ ןקתמ   40.09.4390
המרופטלפ,יתשק הכילה רשג , תספרמ ,תעבורמו תשלושמ המרופטלפ הנשי    
לבח , בוביסב לקועמ ןקתמ ,דונדנב בשומ , לקועמ רבעמ ,השלגמו השושמ יצח    

723,332.00 'חי חאל םלוס ייומד ןקתמ ,היילתה ןקתמל םיילגר תדמע ,הסינכ חתפ ,סופיטל שימג  
    
רשג ,סופיטל חטשמו תשר ,סופיט ריק ,הקעמ םע רבעמ תוגרדמ ,םיידי תזי   40.09.4391
סופיט , בוביסב הדירי ,תימירטסקא השלגמ ,הבוגל סופיט , בוביסב הייצח ,רבעמ    
ת                                 לעב השלגמ,בוביסב הייצח ,תימירטסקאהשלגמ ,הבוגל    
,תרתוכ ילע ,תוילריפס תושלגמ שולש ,השלגמ ,השושמ יצח תרוצב ןוגג ,תוקעמ 3    

723,332.00 'חי קחשמ לנאפ  
    

723,332.00 'חי .הילעמו המרופטלפל תחת 40.09.4392
    
ורושיא תוברל ,ונובשח לעו ןלבקה םעטמ םיננכתמ י"ע ןקתמה ןונכת ללוכ ריחמה    
תשר + רטוק מ"מ 02 םילבכמ הרהנמ רטמ 1 - קוו יאקס ןקתמ.םינקתה ןוכמב    
2 + ףסונ הכימת לדגמו םיילגר 3 + הכימת לדגמ ,םולהי לדגמ , הטסורינמ ןוחטיב    
תרצות.סופיט ריפ , םיילגר    
    

'חי         ע"ש וא " בוו .ס.ג" תרבח 40.09.4395
    
ורטקלא ןווליג ,מ"מ 721 רטוקב הדלפ ידומעמ יונב  םידלי 9-ל הלסורק תדנדנ   40.09.4400
תרצות 156441 ט"קמ ,רונתב יתקבא עבצ ,LPH םילנפ ,ינוציחו ימינפ יטטס    

47,443.00 פמוק .ע"וש וא "סגה"  
    
,מ"מ 721 רטוקב הדלפ ידומעמ יונב עבצהו םידומעה מ"מ 0021 רטוק-רופיצ ןק   40.09.4405
ט"קמ ,רונתב יתקבא עבצ ,LPH םילנפ ,ינוציחו ימינפ יטטס ורטקלא ןווליג    

32,274.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תרצות 080021  
    
ימינפ יטטס ורטקלא ןוליג מ"מ 06 רטוקב -בשומ תודנדנ 2-ל תודנדנ תבוצח   40.09.4410

7,473.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תרצות 200021 ט"קמ ,רונתב העיבצ ינוציחו  
    
"סגה" תרצות 204021 ט"קמ ,מ"מ 011 רטוק -ידווש לוגע ץעמ תודנדנ תבוצח   40.09.4415

7,854.00 פמוק .ע"וש וא  
    

28,107.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תרצות 400021 ט"קמ ,םיחוטש םיבשומ 4-ל הבוצח 40.09.4420
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15,459.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תרצות 120002 ט"קמ ,תוטועפ יבשומ 2-ל הלופכ הבוצח 40.09.4425
    

20,238.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תרצות 200021 ט"קמ ,םיכנ יבשומ 2-ל הלופכ הבוצח 40.09.4430
    

78,701.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תרצות REPIV ט"קמ ,תבצועמ הלודג לבח סוס תדנדנ 40.09.4435
    

64,659.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תרצות 3715 ט"קמ ,תבצועמ תינוניב לבח סוס תדנדנ 40.09.4440
    

4,053.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תרצות 334021 ט"קמ ,LPH ץיפק 40.09.4445
    
/585121 /095121 /055121 ט"קמ - תוטועפל מ"מ 81 יבועב LPH-מ םיעוסמ   40.09.4450

6,586.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תרצות 085121 /065121 /565121  
    

4,560.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תרצות 108421ט"קמ - 21 -םיכנ הדנדנ בשומ 40.09.4455
    

1,393.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תרצות 842126 ט"קמ - ףצקומ ןטירואילופמ -תוטועפ בשומ 40.09.4460
    

  741.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תרצות 248421 ט"קמ - חוטש הדנדנ בשומ 40.09.4465
    

26,068.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תרצות 010391 ט"קמ - םיפתתשמ 3-ל רשוכ תנחת 40.09.4470
    

28,923.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תרצות 110391 ט"קמ - םיפתתשמ 3-ל רשוכ תנחת 40.09.4475
    

31,430.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תרצות 210391 ט"קמ - םיפתתשמ 3-ל רשוכ תנחת 40.09.4480
    

34,757.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תרצות 310391 ט"קמ - םיפתתשמ 3-ל רשוכ תנחת 40.09.4485
    
העיבצ ינוציחו ימינפ יטטס ורטקלא ןווליג מ"מ 06 רטוקב -  בצועמ תכתמ דרו הלע   40.09.4490

10,006.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תרצות 500121 ט"קמ ,רונתב  
    
העיבצ ינוציחו ימינפ יטטס ורטקלא ןווליג מ"מ 06 רטוקב -  הביכשב דרו הלע   40.09.4495

20,266.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תרצות "ylfnogard" תמגודכ ,רונתב  
    
,רונתב העיבצ ינוציחו ימינפ יטטס ורטקלא ןווליג  - הדימעב יציפק דרו הלע   40.09.4500

20,013.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תרצות "revoh" תמגודכ  
    
תמגודכ ,רונתב העיבצ ינוציחו ימינפ יטטס ורטקלא ןווליג - םירטסקא ןקתמ   40.09.4505

49,653.00 פמוק "noiprocs" ע"וש וא "סגה" תרצות.  
    
"edireerf" תמגודכ ,רונתב העיבצ ינוציחו ימינפ יטטס ורטקלא ןווליג - יקס תדנדנ   40.09.4510

18,037.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תרצות  
    
תמגודכ ,רונתב העיבצ ינוציחו ימינפ יטטס ורטקלא ןווליג  - ףוחיר תלסורק   40.09.4515

83,221.00 פמוק "noohpyt" ע"וש וא "סגה" תרצות.  
    
הייהש תשרו  תיכנא סופיט תרהנמ תשר ,םילדגמ 4-מ יונב םילודגל בלושמ ןקתמ   40.09.4520
ידווש ץעמ יושע םידומעה תומלוסו השלגמ ,סופיט ריק ,ודנרוט תלסורק ,םיהבגב    
691804 ט"קמ ,LPH + הדלפ לש בולישמ םייושע םילנפה ,מ"מ011 רטוקב    

91,332.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תרצות  
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861,206.00 פמוק .ע"וש וא "סגה" תרצות ,ילגעמ תודיחי 6 , ירגתא סופיט ריק 40.09.4525
    
השלגמ ,מ"מ 2 ןפוד יבוע מ"מ 04 רטוקב הטסורינ תורוניצמ יונב בלושמ ןקתמ   40.09.4530

116,814.00 פמוק ע"ש וא 71133j ט"קמ ,מ"מ 59 עבורמ ץע ,הטסורינ  
    
002 בחורבו מ"מ 59 יבועב םייתשק םייתבכש בר ץע ידומעמ יונב בלושמ ןקתמ   40.09.4535
מ"מ 22 יבועב הנביל ץע ילנפ מ"מ 2 יבוע מ"מ 04 רטוקב הטסורינ תורוניצ ,מ"מ    
תרצות ,הטסורינ תשלגמ .םישושמ םילנויצנבנוק אל םיחתפמבםילבכ תשר    

195,917.00 פמוק ע"ש וא 0372j ט"קמ "קידולורפ"  
    

195,917.00 פמוק .ע"ש וא  71454j ט"קמ "קידולורפ" תרצות בלושמ ןקתמ 40.09.4540
    
002 בחורבו מ"מ 59 יבועב םייתשק םייתבכש בר ץע ידומעמ יונב בלושמ ןקתמ   40.09.4545
מ"מ 22 יבועב הנביל ץע ילנפ מ"מ 2 יבוע מ"מ 04 רטוקב הטסורינ תורוניצ ,מ"מ    
תרצות ,הטסורינ תשלגמ .םישושמ םילנויצנבנוק אל םיחתפמבםילבכ תשר    

124,029.00 פמוק ע"ש וא 7372j ט"קמ "קידולורפ"  
    
002 בחורבו מ"מ 59 יבועב םייתשק םייתבכש בר ץע ידומעמ יונב בלושמ ןקתמ   40.09.4550
מ"מ 22 יבועב הנביל ץע ילנפ מ"מ 2 יבוע מ"מ 04 רטוקב הטסורינ תורוניצ ,מ"מ    
תרצות ,הטסורינ תשלגמ .םישושמ םילנויצנבנוק אל םיחתפמבםילבכ תשר    

98,858.00 פמוק ע"ש וא 6372j ט"קמ "קידולורפ"  
    
לוגע ץע ידומע 2 ןפוד יבוע מ"מ 04 רטוקב הטסורינ תורוניצמ יושע בלושמ ןקתמ   40.09.4555
"קידולורפ" תרצות ,הטסורינ תשלגמ הטסורינמ ודנרוט תלסורק מ"מ 521 רטוקב    

245,078.00 פמוק j ע"ש וא8652 ט"קמ  
    
לוגע ץע ידומע 2 ןפוד יבוע מ"מ 04 רטוקב הטסורינ תורוניצמ יושע בלושמ ןקתמ   40.09.4560
"קידולורפ" תרצות ,הטסורינ תשלגמ הטסורינמ ודנרוט תלסורק מ"מ 521 רטוקב    

73,237.00 פמוק j , 3252j  ע"ש וא4252 ט"קמ  
    
ילנפמ"מ 2 ןפוד יבוע מ"מ 04 רטוקב הטסורינ תורוניצמ יושע בלושמ ןקתמ   40.09.4565
סופיט תותשר הטסורינמ ודנרוט מ"מ 001 רטוקב השילג תורוניצ ,הטסורינ    
דחוימ עבצב םיעובצ תנוולוגמ הדלפמ מ"מ 521 רטוקבןקתמה ידומע תושושמ    

116,011.00 פמוק "קידולורפ" תרצות ,הטסורינ תשלגמ ,תוטירש דגנו יטיפרג יטנא הכלב םיפוצמו  
    

116,011.00 פמוק ע"ש וא 90154j ט"קמ 40.09.4566
    
ילנפמ"מ 2 ןפוד יבוע מ"מ 04 רטוקב הטסורינ תורוניצמ יושע בלושמ ןקתמ   40.09.4570
סופיט תותשר הטסורינמ ודנרוט מ"מ 001 רטוקב השילג תורוניצ ,הטסורינ    
דחוימ עבצב םיעובצ תנוולוגמ הדלפמ מ"מ 521 רטוקבןקתמה ידומע תושושמ    

90,663.00 פמוק "קידולורפ" תרצות ,הטסורינ תשלגמ ,תוטירש דגנו יטיפרג יטנא הכלב םיפוצמו  
    

90,663.00 פמוק ע"ש וא 10254j  ט"קמ 40.09.4571
    
םיעובצ תנוולוגמ הדלפמ מ"מ 521 רטוקב הדלפ ידומעמ יונב בלושמ ןקתמ   40.09.4575
יבועב LPHמ םייושע םילנפ תוטירש דגנו יטיפרג יטנא הכלב םיפוצמו דחוימ עבצב    
,הטסורינמ תושלגמ מ"מ 2 ןפוד יבוע מ"מ 04 רטוקב הטסורינתורוניצ מ"מ 31    

74,478.00 פמוק ע"ש וא  1583j ט"קמ "קידולורפ" תרצות  
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םיעובצ תנוולוגמ הדלפמ מ"מ 521 רטוקב הדלפ ידומעמ יונב בלושמ ןקתמ   40.09.4580
יבועב LPHמ םייושע םילנפ תוטירש דגנו יטיפרג יטנא הכלב םיפוצמו דחוימ עבצב    
,הטסורינמ תושלגמ מ"מ 2 ןפוד יבוע מ"מ 04 רטוקב הטסורינתורוניצ מ"מ 31    

61,942.00 פמוק ע"ש וא  4283j ט"קמ "קידולורפ" תרצות  
    
םיעובצ תנוולוגמ הדלפמ מ"מ 521 רטוקב הדלפ ידומעמ יונב בלושמ ןקתמ   40.09.4585
יבועב LPHמ םייושע םילנפ תוטירש דגנו יטיפרג יטנא הכלב םיפוצמו דחוימ עבצב    
,הטסורינמ תושלגמ מ"מ 2 ןפוד יבוע מ"מ 04 רטוקב הטסורינתורוניצ מ"מ 31    

67,589.00 פמוק ע"ש וא 5283j ט"קמ "קידולורפ" תרצות  
    
םיעובצ תנוולוגמ הדלפמ מ"מ 521 רטוקב הדלפ ידומעמ יונב בלושמ ןקתמ   40.09.4590
יבועב LPHמ םייושע םילנפ תוטירש דגנו יטיפרג יטנא הכלב םיפוצמו דחוימ עבצב    
,הטסורינמ תושלגמ מ"מ 2 ןפוד יבוע מ"מ 04 רטוקב הטסורינתורוניצ מ"מ 31    

91,696.00 פמוק ע"ש וא  6483j ט"קמ "קידולורפ" תרצות  
    

170,815.00 פמוק . ע"ש וא 1393j ט"קמ "קידולורפ" תרצות בלושמ ןקתמ 40.09.4595
    

19,301.00 פמוק . ע"ש וא  3093j ט"קמ "קידולורפ" תרצות תוטועפל םיקחשמ ןקתמ 40.09.4600
    
04 רטוק הטסורינ תורוניצ מ"מ 31 יבועב LPHמ יושע תוטועפל בלושמ ןקתמ   40.09.4605
יבועב DOOWYLP מ םייושע םילנפ רטסאילופ תושלגמ מ"מ 2 ןפוד יבוע מ"מ    

30,234.00 פמוק ע"ש וא 4593j ט"קמ "קידולורפ" תרצות . קוצי דימילופמקיטסלפ יקלח מ"מ 22  
    
מ"מ 04רטוק הטסורינ תורוניצ מ"מ 31 יבועב LPHמ יושע תוטועפל בלושמ ןקתמ   40.09.4610
22 יבועב DOOWYLP מ םייושע םילנפ רטסאילופ תושלגמ מ"מ 2 ןפוד יבוע    

127,008.00 פמוק ע"ש וא  1393j ט"קמ "קידולורפ" תרצות . קוצי דימילופמ קיטסלפ יקלח מ"מ  
    
מ"מ 04רטוק הטסורינ תורוניצ מ"מ 31 יבועב LPHמ יושע תוטועפל בלושמ ןקתמ   40.09.4615
22 יבועב DOOWYLP מ םייושע םילנפ רטסאילופ תושלגמ מ"מ 2 ןפוד יבוע    

37,152.00 פמוק ע"ש וא   1293j ט"קמ "קידולורפ" תרצות . קוצי דימילופמ קיטסלפ יקלח מ"מ  
    

7,220.00 פמוק ע"ש וא 728j ט"קמ "קידולורפ" תרצות , הטסורינמ םייושע ץיפק ינקתמ 40.09.4620
    

6,967.00 פמוק ע"ש וא 238j ,338j ט"קמ "קידולורפ" תרצות , הטסורינמ םייושע ץיפק ינקתמ 40.09.4625
    

19,633.00 פמוק ע"ש וא 968j ט"קמ "קידולורפ" תרצות ,הטסורינמ הדימעב דרו הלע 40.09.4630
    
"קידולורפ" תרצות ,מ"מ 2 ןפוד יבוע מ"מ 04 רטוקב הטסורינ תורוניצמ תולסורק   40.09.4635

17,100.00 פמוק ע"ש וא   1042j ט"קמ  
    
"קידולורפ" תרצות ,מ"מ 2 ןפוד יבוע מ"מ 04 רטוקב הטסורינ תורוניצמ תולסורק   40.09.4640

35,997.00 פמוק ע"ש וא    4952j ט"קמ  
    
521 רטוקב הדלפ ידומעמ םייושע ןקתמה ידומע הטסורינמ ייושע טייקס ןקתמ   40.09.4645
דגנו יטיפרג יטנא הכלב םיפוצמו דחוימ עבצב םיעובצ תנוולוגמ הדלפמ מ"מ    
04 רטוקב הטסורינ תורוניצמ םייושע תוכמותה ,הטסורינמ ייושע הליסמה תוטירש    

70,059.00 פמוק ע"ש וא  m1852j ט"קמ "קידולורפ" תרצות ,מ"מ 2 ןפוד יבוע מ"מ  
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2 ןפוד יבוע מ"מ 04 רטוקב הטסורינ תורוניצמ יושע רפרפ תרוצב סופיט ןקתמ   40.09.4650
עבצב םיעובצ תנוולוגמ הדלפמ מ"מ 521 רטוקב הדלפ ןקתמה ידומע , מ"מ    
תשר LPH יושע סופיט ריק , תוטירש דגנו יטיפרג יטנא הכלב םיפוצמו דחוימ    

42,614.00 פמוק ע"ש וא 514j ט"קמ "קידולורפ" תרצות ,םילבכ סופיט  
    
,הטסורינ תשלגמ םוינימולא ילנפ הטסורינ תורוניצמ דחא לדגמ בלושמ ןקתמ   40.09.4655

59,719.00 פמוק ע"ש וא  0862j ט"קמ "קידולורפ" תרצות ,סופיט תשרו סופיט תומלוס  
    
ט"קמ "קידולורפ" תרצות ,ישוקה תגרד יונישל תורשפא םע הטסורינמ רשוכ ינפוא   40.09.4660

17,733.00 פמוק 2073j ע"ש וא  
    

19,000.00 פמוק ע"ש וא 1073j ט"קמ "קידולורפ" תרצות ,הטסורינמ הפיחד ןקתמ 40.09.4665
    

6,149.00 פמוק ע"ש וא   063j1 , 438j ט"קמ "קידולורפ" תרצות  , בכר ץיפק ןקתמ 40.09.4670
    

9,651.00 פמוק . ע"ש וא 638j ט"קמ "קידולורפ" תרצות ץיפק ןקתמ 40.09.4675
    

13,028.00 פמוק . ע"ש וא 474j ט"קמ "קידולורפ" תרצות תודנדנ ןקתמ 40.09.4680
    

20,266.00 פמוק . ע"ש וא 6273j ט"קמ "קידולורפ" תרצות םידי תכילה ןקתמ 40.09.4685
    

15,441.00 פמוק . ע"ש וא 5273j ט"קמ "קידולורפ" תרצות רשוכ ןקתמ 40.09.4690
    

13,511.00 פמוק . ע"ש וא 4273j ט"קמ "קידולורפ" תרצות םיליבקמ רשוכ ןקתמ 40.09.4695
    

10,423.00 פמוק . ע"ש וא 0073j ט"קמ "קידולורפ" תרצות בלושמ רשוכ ןקתמ 40.09.4700
    

51,630.00 פמוק . ע"ש וא 3073j ט"קמ "קידולורפ" תרצות ןוכילה רשוכ ןקתמ 40.09.4705
    

26,056.00 פמוק . ע"ש וא 7273j ט"קמ "קידולורפ" תרצות תוכושמ רשוכ ןקתמ 40.09.4710
    

23,644.00 פמוק . ע"ש וא 1162jט"קמ "קידולורפ" תרצות תינוכמ ןקתמ 40.09.4715
    

19,301.00 פמוק . ע"ש וא 3062j ט"קמ "קידולורפ" תרצות ןוריוא ןקתמ 40.09.4720
    

6,273.00 פמוק . ע"ש וא 828j ט"קמ "קידולורפ" תרצות ץיפק ןקתמ 40.09.4725
    

129,317.00 פמוק . ע"ש וא 7572j ט"קמ "קידולורפ" תרצות בלושמ ןקתמ 40.09.4730
    

170,815.00 פמוק . ע"ש וא 0591j ט"קמ "קידולורפ" תרצות הניפס ןקתמ 40.09.4735
    

89,268.00 פמוק . ע"ש וא 6062j ט"קמ "קידולורפ" תרצות תוטועפל קחשמ תבכר ןקתמ 40.09.4740
    

13,028.00 פמוק . ע"ש וא 474j ט"קמ "קידולורפ" תרצות תודנדנ ןקתמ 40.09.4745
    

19,113.00 פמוק . ע"ש וא 9711 ט"קמ "קידולורפ" תרצות הטסורינמ לסרע 40.09.4750
    

21,362.00 פמוק . ע"ש וא 144J ט"קמ "קידולורפ" תרצות רופיצ ןק תדנדנ 40.09.4755
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40,474.00 פמוק . ע"ש וא 2053J ט"קמ "קידולורפ" תרצות הטסורינמ רודכ תעילק ןקתמ 40.09.4760
    

20,238.00 פמוק . ע"ש וא 9031 ט"קמ "קידולורפ" תרצות הטסורינמ גנופ גניפ ןחלוש 40.09.4765
    

24,490.00 פמוק . ע"ש וא 1731 ט"קמ "קידולורפ" תרצות הטסורינמ ישילשה ליגל רשוכ ןקתמ 40.09.4770
    

26,642.00 פמוק . ע"ש וא 2731 ט"קמ "קידולורפ" תרצות הטסורינמ ישילשה ליגל רשוכ ןקתמ 40.09.4775
    

25,482.00 פמוק . ע"ש וא 3731 ט"קמ "קידולורפ" תרצות הטסורינמ ישילשה ליגל רשוכ ןקתמ 40.09.4780
    

49,510.00 פמוק . ע"ש וא 5731 ט"קמ "קידולורפ" תרצות הטסורינמ ישילשה ליגל רשוכ ןקתמ 40.09.4785
    
י"ע קוושמ 6731 ט"קמ "קידולורפ" תרצות הטסורינמ ישילשה ליגל רשוכ ןקתמ   40.09.4790

44,625.00 פמוק . ע"ש וא , "לגליג"  
    

22,293.00 'חי .6273J ט"קמ הטסורינמ ע"ש וא "קידולירפ" תרצות םיפוק םלוס 40.09.4795
    

24,826.00 'חי .7273J ט"קמ ע"וש וא "קידולירפ" לש הטסורינמ תוכושמ לולסמ 40.09.4800
    
תרצות 7103-00369M ט"קמ םיבשומ 2 םע 'מ 3 הבוגב הדלפמ תודנדנ ןקתמ   40.09.4805

22,663.00 פמוק .ע"ש וא "ןפמוק"  
    
7103-00269M ט"קמ םיבשומ 2 םע 'מ 4.2 הבוגב הדלפמ תודנדנ ןקתמ   40.09.4810

28,341.00 פמוק .ע"ש וא "ןפמוק" תרצות  
    
7103-00469M ט"קמ םיבשומ 2 םע 'מ 4.2 הבוגב הדלפמ לופכ תודנדנ ןקתמ   40.09.4815

43,754.00 פמוק .ע"ש וא "ןפמוק" תרצות  
    
7104-303004ELE ט"קמ םיבשומ 2 םע תנוולוגמ הדלפמ תודנדנ ןקתמ   40.09.4820

24,752.00 פמוק .ע"ש וא "ןפמוק" תרצות  
    

54,591.00 פמוק .ע"ש וא "ןפמוק" תרצות 7105-000919YXG ט"קמ םילג ןשלג תייומד הדנדנ 40.09.4825
    

49,826.00 פמוק .ע"ש וא "ןפמוק" תרצות 59004/75052EFPS ט"קמ רופיצ ןק תדנדנ 40.09.4830
    

142,530.00 פמוק .ע"ש וא "ןפמוק" תרצות 03404EFPS ט"קמ רופיצ ןק םע קנע תדנדנ 40.09.4835
    

26,043.00 פמוק .ע"ש וא "ןפמוק" תרצות 59582EFPS ט"קמ הלופכ הדנדנ 40.09.4840
    

91,495.00 פמוק .ע"ש וא "ןפמוק" תרצות 57052EFPS ט"קמ תשמוחמ  הדנדנ 40.09.4845
    

50,291.00 פמוק .ע"ש וא "ןפמוק" תרצות 57072EFPS ט"קמ תכתממ  תשמוחמ  הדנדנ 40.09.4850
    

18,169.00 פמוק .ע"ש וא "ןפמוק" תרצות 05052EFPS ט"קמ הלופכ  תדנדנ 40.09.4855
    

89,943.00 פמוק .ע"ש וא "DROCOROC" תרצות 999 ט"קמ לבח סוס  תדנדנ 40.09.4860
    

45,599.00 'חי ע"ש וא  100-011750 ט"קמ הטסורינמ RESIAK תרצות הבוגל הציפק ןקתמ 40.09.4865
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ינג-לא תרצות 754 ט"קמ תמגודכ מ"ס 012 /042/061 תודימב ירפכ  תובוב תיב   40.09.4870
5,515.00 'חי סלגרביפ גג ללוכ ,ע"ש וא  

    
2,675.00 'חי ע"ש וא "םיקחשמ ינקתמ ןרוא" הרבח תרצות 2052 ט"קמ הציפקב רבעמ חתפ 40.09.4871

    
4,320.00 'חי ע"ש וא "םיקחשמ ינקתמ ןרוא" הרבח תרצות 3052 ט"קמ ץעמ הציר תפמר 40.09.4872

    
2,675.00 'חי ע"ש וא "םיקחשמ ינקתמ ןרוא" הרבח תרצות 7052 ט"קמ  ץעמ הכילה תורוק 40.09.4873

    
4,531.00 'חי ע"ש וא "םיקחשמ ינקתמ ןרוא" הרבח תרצות 2152 ט"קמ  םיהבג 3 הציפק ריק 40.09.4874

    
5,147.00 'חי ע"ש וא "םיקחשמ ינקתמ ןרוא" הרבח תרצות ט"קמ םיבלכל היזרב 40.09.4875

    
1,852.00 'חי ע"ש וא "םיקחשמ ינקתמ ןרוא" הרבח תרצות תוארוה טלש 40.09.4876

    
יבועב ןרציה תוארוהבו ילארשי ןקת י"פע קחשמ ינקתמ רוזאב הקיציב ימוג חטשמ   40.09.4877

  278.00 ר"מ דרפינב ודדמיש טלפסא / םיעצמ / ןוטב תיתשת ג"ע והשלכ ןווגבו מ"ס 4-3 ןיבש  
    
יבועב ןרציה תוארוהבו ילארשי ןקת י"פע קחשמ ינקתמ רוזאב הקיציב ימוג חטשמ   40.09.4882

  335.00 ר"מ דרפנב דדמיתש םיעצמ / ןוטב / טלפסא תיתשת ג"ע והשלכ ןווגבו מ"ס 6-5 ןיבש  
    
יבועב ןרציה תוארוהבו ילארשי ןקת י"פע קחשמ ינקתמ רוזאב הקיציב ימוג חטשמ   40.09.4887

  390.00 ר"מ דרפנב דדמיתש םיעצמ / ןוטב / טלפסא תיתשת ג"ע והשלכ ןווגבו מ"ס 8-7 ןיבש  
    
יבועב ןרציה תוארוהבו ילארשי ןקת י"פע קחשמ ינקתמ רוזאב הקיציב ימוג חטשמ   40.09.4892

  437.00 ר"מ דרפנב דדמיתש םיעצמ / ןוטב / טלפסא תיתשת ג"ע והשלכ ןווגבו מ"ס 01-9 ןיבש  
    
40.09.4894 %001  והשלכ ןווגב MDPE הנוילע הבכש ,  הקיציב ימוג חטשמל ריחמ תפסות  
היהי ןוילעה ימוגה חטשמ רמג . םינוש םיעבצמ תורוצ תפסותו VPT עבצ    

   46.00 ר"מ VPT001, ןימזמה תריחבלםינווג 4 דע  
    
יחטשמל ףילחתכ , המילב תוטלפ תוברל יטטניס אשד ןוילע יופיצב שימג חטשמ   40.09.4897
וא "זוע אשד" תרצות ,"POT YALP TRAMS" גוסמ , םיקחשמ ינקתמב ימוג    
V.U. תנירק ,תיזיפ הקיחשב דימע אשדה .תמייק תיתשת לע הנקתה ללוכ ע"ש    

  299.00 ר"מ .םינש 5-ל תוירחאו םינקתה ןוכמ רושיא ללוכ .עבצ תקיחשבו  
    
4-1 לדוג RBS יריגרגמ הנותחת הבכש . הכילה לולסמל הקיציב ימוג חטשמ   40.09.4902
תיתשת ג"ע והשלכ ןווגב MDPE הנוילע הבכש , מ"מ 02-01 יבועבו מ"מ    

  285.00 ר"מ דרפנב דדמיתש םיעצמ / ןוטב / טלפסא  
    

5,790.00 פמוק ימוגה חטשמב תבלושמ ינועבצ ימוגמ סאלק תמגוד תקיצי 40.09.4907
    

2,413.00 פמוק ימוגה חטשמב תבלושמ ינועבצ ימוגמ םיינחמ שרגמ ןומיס תקיצי 40.09.4912
    
לבכ םע םימייק םידומעל תנגועמ ע"ש וא "ti revoc" דב תעיריב הללצהו יוריק   40.09.4917
,ר"מל ג"ק 092 לעמ העירקל קזוח תלעב העיריה .העיריה ךרוא לכל יפקיה הדלפ    

   56.00 ר"מ ןימזמה תריחב יפל ןווגב , שא תודימעל תושירדב תדמוע  
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ישרפמ ע"ש וא " ti revoc " 'בח לש תועיריב קחשמה ינקתמל הללצהו יוריק   40.09.4922
ידומע תוחיתמה, תורישקה לכ תוברל,הנרבממ וא/ו החיתמ תועירי וא/ו הללצה    
)לכירדאה י"ע רחביש ןווגב םתעיבצ תוברל( םיעובצו םינוולגמ היצקורטסנוקה    

  223.00 ר"מ י"ע סוסיבהו םידומעה ,העיריה תבצה ןונכת ללוכ עקרקל ןוגיעו תודוסי  
    
היצקורטסנוקהו תועיריה קזוח יבושיח( ונובשח לעו ןלבקה םעטמ רוטקורטסנוק   40.09.4923
,שא ןקת רושיא לעב היהי העיריה גוס ,חקפמה רושיא תלבקו )"ףרוח קוריפ אלל"    

  223.00 ר"מ חוימה טרפמב רומאכו לכירדאה תריחביפל ןווגה  
    
ט"קמ ,'חי 51 הללצהל ץע תוחול תומכ ,)רופגניס( "תינרוא" םגד לצ תככס   40.09.4927

2,159.00 'חי 019-P ע"ש וא "סדה" לש  
    
לש P-029 ט"קמ ,'חי 51 הללצהל ץע תוחול תומכ , "תינרוא" םגד לצ תככס   40.09.4932

3,233.00 'חי ע"ש וא "סדה"  
    
029 ט"קמ  "תינרוא" םגד לצ תככס "תינרוא" םגד ,ץעמ לצ תככסל ריחמ תפסות   40.09.4937
  / 019-P ץע חולל ריחמה ,הללצהל ץע תוחול תפסוה רובע ע"ש וא "סדה" לש  

   31.00 'חי .דחא  
    

4,307.00 'חי ע"ש וא "סדה" לש P-039 ט"קמ בקונמ חפמ לצ תככס 40.09.4942
    

1,232.00 ר"מ ע"ש וא "סדה" לש P-049 ט"קמ  "הברע" םגד תכתמו ץע לצ תככס 40.09.4947
    
וא "סדה" לש P-059 ט"קמ "סדה" םגד ,לספסה תוברל , תכתמו ץע לצ תככס   40.09.4952

1,500.00 ר"מ ע"ש  
    

1,333.00 ר"מ ע"ש וא "סדה" לש P-269 ט"קמ  "רואיל" םגד תכתממ לצ תככס 40.09.4957
    

2,230.00 ר"מ ע"ש וא "סדה" לש P-269 ט"קמ "רומיל" םגד ץעמ הלוגרפ 40.09.4962
    

3,613.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות ץעו תכתמ תבלושמ ןולא םגד הלוגרפ 40.09.4967
    
וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות ץעו תכתמ בלושמ לספס םע ןולא םגד הלוגרפ   40.09.4972

4,818.00 'חי ע"ש  
    

3,891.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות חפמ ןולא םגד הלוגרפ 40.09.4977
    

9,450.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות חפמ םהוש םגד הלוגרפ 40.09.4982
    

10,747.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות חפמ 021 םגד הלוגרפ 40.09.4987
    

9,419.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות ץעו תכתמ תבלושמ הענ םגד הלוגרפ 40.09.4992
    

10,500.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות תכתמ הענ םגד הלוגרפ 40.09.4997
    

10,747.00 'חי ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר תימע תרצות חפמ 061 םגד הלוגרפ 40.09.5002
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ךכוס .מ"ס X 002 002 תודימב ע"ש וא "אכירא םחש" לש "תכתמ רשג" הלוגרפ   40.09.5007
הלוגרפה ידומע .תכתמ יליפורפב קזוחמ ןוולוגמו בקונמ חפ יושע הלוגרפה    
םגדמ לספסמ בכרומ בשומה ,מ"ס 021/06 ןוולוגמ תכתמ ליפורפמ םירצוימ    

10,052.00 'חי ו םינוולוגמ תכתמה יקלח לכ . הלוגרפה ידומעל ןגועמ ,מ"ס 081 ךרואב "ןמענ"  
    

10,052.00 'חי םיעובצ 40.09.5008
    
ךכוס .מ"ס X 002 002 תודימב ע"ש וא "אכירא םחש" לש "ץע רשג" הלוגרפ   40.09.5012
.תכתמ יליפורפב קזוחמ ךכוסה ,ןגמ עבצב םיעובצ ץע תוחולמ יושע הלוגרפה    
בכרומ בשומה ,מ"ס 021/06 ןוולוגמ תכתמ יליפורפמ םירצוימ הלוגרפה ידומע    

9,324.00 'חי ה יקלח לכ . הלוגרפה ידומעל ןגועמ ,מ"ס 091 ךרואב "ןולייא" םגדמ לספסמ  
    

9,324.00 'חי םיעובצו םינוולוגמ תכתמ 40.09.5013
    
.מ"ס X 002 002 תודימב ע"ש וא "אכירא םחש" לש "תכתמ ןויריפא" הלוגרפ   40.09.5017
הלוגרפה ידומע .תכתמ יליפורפב קזוחמ ןוולוגמו בקונמ חפ יושע הלוגרפה ךכוס    
םגדמ לספסמ בכרומ בשומה ,מ"ס 021/06 ןוולוגמ תכתמ ליפורפמ םירצוימ    

9,169.00 'חי נוולוגמ תכתמה יקלח לכ . הלוגרפה ידומעל ןגועמ ,מ"ס 081 ךרואב "ןמענ"  
    

9,169.00 'חי םיעובצו םי 40.09.5018
    
ךכוס .מ"ס X 002 002 תודימב ע"ש וא "אכירא םחש" לש "ץע ןויריפא" הלוגרפ   40.09.5022
.תכתמ יליפורפב קזוחמ ךכוסה ,ןגמ עבצב םיעובצ ץע תוחולמ יושע הלוגרפה    
בכרומ בשומה ,מ"ס 021/06 ןוולוגמ תכתמ יליפורפמ םירצוימהלוגרפה ידומע    

9,628.00 'חי לח לכ . הלוגרפה ידומעל ןגועמ ,מ"ס 091 ךרואב "ןולייא" םגדמ לספסמ  
    

9,628.00 'חי םיעובצו םינוולוגמ תכתמה יק 40.09.5023
    
מ"ס 061/252/202 תודימב ע"ש וא "אכירא םחש" לש "תכתמ תילג" הלוגרפ   40.09.5027
יליפורפב קזוחמ ךכוסה ,ןוולוגמו בקונמ חפ יושע הלוגרפה ךכוס .מ"ס 632 בחור    
לספסמ בכרומ בשומה , 4" ןוולוגמ תכתמ רוניצמ םירצוימ הלוגרפה ידומע .תכתמ    

11,754.00 'חי מה יקלח לכ . הלוגרפה ידומעל ןגועמ ,מ"ס 081 ךרואב "ןמענ" םגדמ  
    

11,754.00 'חי םיעובצו םינוולוגמ תכת 40.09.5028
    
ןוולוגמו בקונמ חפ יושע ךכוס תוברל ע"ש וא "אכירא םחש" לש "הפינמ" הלוגרפ   40.09.5032
רבוחמ ,תכתמ יליפורפב קזוחמ ךכוסה , זפרט מ"ס 003/003/012 תודימב    
ינוק ךתח ילעב הלוגרפה ידומע .הדלפ ילבכ תרזעב יולתו םיגרב תרזעב םידומעל    

18,581.00 'חי םיעובצו םינוולוגמ תכתמה יקלח לכ .ןייוזמ ןוטבמ  
    
תרצות והשלכ ןווגב "3005" םגד YKS תחפשממ ןוטב דומע תשלושמ הלוגרפ   40.09.5037

28,373.00 'חי ע"ש וא "ןייטשרקא"  
    
יוסיכו ץע תורוק, תכתממ םידומע / תיצקורטסנוקמ םהשלכ לדוגבו הרוצב הלוגרפ   40.09.5042

1,449.00 ר"מ .ןוטב תודוסיו רונתב תיטטסורטקלא העיבצו ןווליג תוברל ,לעמ ץע תשר  
    
תילוזנוק .חוטש לזרב יליפורפמ תופפרו םיעבורמ תכתמ יליפורפמ הלוגרפ   40.09.5047

  965.00 ר"מ .םידומע אלל ,ריקל תנגועמו  
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תמגודכ יופיצ תועצמאב היזורוק דגנ לופיט רובע תכתמ תלוגרפ ריחמל תפסות   40.09.5052
תכתמ יקלח לע הנגהו הדובעל דחוימ טרפמ י"פע לכה, רשואמ ע"ש וא הקינולטמ    

  251.00 ר"מ תימי הביבסב  
    
)'דכו,בכר ימוסחמ,םילספס,םינותפשא( בוחר טוהר ינקתמל היזורוק דגנ לופיט   40.09.5057
דחוימ טרפמ י"פע לכה רשואמ ע"ש וא הקינולטמ תמגודכ יופיצ תועצמאב    

  244.00 'חי תימי הביבסב תכתמ יקלח לע הנגהו הדובעל  
    
תועצמאב די יזחאמו הכלוה תוקעמ ,היחמצל הנגה תוקעמל היזורוק דגנ לופיט   40.09.5062
לע הנגהו הדובעל דחוימ טרפמ י"פע לכה רשואמ ע"ש וא הקינולטמ תמגודכ יופיצ    

  203.00 רטמ תימי הביבסב תכתמ יקלח  
    

  -99.00 ר"מ םידומע עוציב יא רובע הלוגרפ ריחמל  התחפה 40.09.5067
    
םינתשמ םיבחורב רחבומ 5 הגרד יניפ ןרואמ ץע תוחולמ קד יופיח / ףוצירתונוש    
םירבוחמו םהיניב מ"מ 3 לש םיחוורמב מ"ס 8 רטוקב גול יצח / מ"ס 5 יבועבו    
ןרוא ץע תוחולל    
    
ץעמ תוהבגה יבג לע מ"ס 06 לכ )םירגיל( מ"ס 51X7 וא מ"ס 01X5 תודימב יניפ   40.09.5072

'חי         613 הטסורינמ רוביח ירזיבאו היצנגרפמיא ללוכ ריחמה.סוליפל  
    
0.2 יבועבו םינתשמ םיבחורב )E.P.I.( האפיא גוסמ ץע תוחולמ קד יופיח / ףוציר   40.09.5077
מ"מ 3 לש םיחוורמב, מ"ס 41 בחורבו מ"ס 0.2 יבועב דבועמ קובמב וא מ"ס    
מ"ס 51X7 וא מ"ס 01X5 תודימב יניפ ןרוא ץע תוחולל םירבוחמו םהיניב    

  760.00 ר"מ יצנגרפמיא ללוכ ריחמה.סוליפל ץעמ תוהבגה יבג לע מ"ס 06 לכ )םירגיל(  
    

  760.00 ר"מ .613 הטסורינמ רוביח ירזיבאו ה 40.09.5078
    
ןוטב ריק יבג לע בשומ יופיח רובע םדוקה ףיעסבש קד יופיחל ריחמ תתחפה   40.09.5079
תורוק תללוכ הדובעה . מ"ס 0.2 יבועב ,האפיא ץע וא דבועמ קובמב תוחולמ    
,ןמוטיב תחירמו ץחל דודב ןובקיר דגנ לופיט רחאל ויהי תורוקה ןרוא ץעמ תואשונ    

 -115.00 ר"מ ילושל יכנא ץע יופיח )קיטסלפ( יטטניס רמוחמ הנותחת תורוק תכרעמ  
    

 -115.00 ר"מ חטשמה 40.09.5080
    
קובמב וא מ"ס 2.3 יבועב )E.P.I.( האפיא גוסמ ץע תוחולמ קד  יופיח / ףוציר   40.09.5082
םירבוחמו םהיניב מ"מ 3 לש םיחוורמב,  מ"ס 41 בחורבו מ"ס 2.3 יבועב דבועמ    
ץעמ תוהבגה יבג לע מ"ס 06 לכ )םירגיל( מ"ס 01X5 תודימב יניפ ןרואץע תוחולל    

  862.00 ר"מ 3 הטסורינמ רוביח ירזיבאו היצנגרפמיא ללוכ ריחמה.סוליפל  
    

  862.00 ר"מ 16. 40.09.5083
    
רובע והשלכ יבועב יניפ ןרוא גוסמ ץע תוחולמ קד  יופיח / ףוצירל ריחמ תפסות   40.09.5087

   58.00 ר"מ 'דכו םירצ םירבעמ , תוגרדמ , םילספס ג"ע עוציב  
    
קובמב וא )E.P.I.( האפיא גוסמ ץע תוחולמ קד  יופיח / ףוצירל ריחמ תפסות   40.09.5092

   82.00 ר"מ 'דכו םירצ םירבעמ , תוגרדמ , םילספס ג"ע עוציב רובע והשלכ יבועב , דבועמ  
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,ץעה קדל רמוחמ מ"ס 7 בחורבו מ"ס 01 הבוגב )םיכנ רוצעמ( האפיא ץעמ ףס   40.09.5097
  135.00 רטמ תוחפל תוקד 06 שא דימע יופיצ םע  

    
םיטרפה פ"ע ןוגיע תכרעמו סוסיב תיתשת ללוכ "האפיא" ץע קד  תוגרדמ   40.09.5102
טרפהש גואדל עצבמה תוירחאב. היצקורטסנוק סדנהמ תויחנהו םיילכירדאה    

  551.00 רטמ ןקתה תושירד לכב דומעי  
    
,ץעה קדל רמוחמ מ"ס 7 בחורבו מ"ס 01 הבוגב )םיכנ רוצעמ( האפיא ץעמ ףס   40.09.5107

  132.00 רטמ תוחפל תוקד 06 שא דימע יופיצ םע  
    
51X51 תויללכ תודימב היצרגרפמיא רבעש סוטפילקא וא ןרואמ םיפלוקמ ץע ילוב   40.09.5112
ןומיסל,מ"ס 09 קמועל לזרב תוטומ 3 ללוכ 'מ 2 ךרואב , מ"ס 51 רטוקב וא מ"ס    

   97.00 רטמ תוחפל תוקד 06 שא דימע יופיצ תוברל הינח  
    
,מ"ס 51X02 היצרגרפמיא רבעש ןרוא ץע וא סוטפילקאמ םיפלוקמ ץע ילוב יאצח   40.09.5117
יופיצ תוברל 'מ 2 ךרואב לזרב תוטומ 3 ידי לע ןוגיע ללוכו ץעה ינפ לש ףויש ללוכ    

  107.00 רטמ תוחפל תוקד 06 שאדימע  
    
לש ףויש תוברל 'מ 2 ךרואבו מ"ס 05 רטוקב סוטפילקאמ םיפלוקמ ץע ילוב יאצח   40.09.5122
06 שא דימע יופיצ תוברל מ"ס 09 קמועל לזרב תוטומ 3 ידי לע ןוגיעו ץעה ינפ    

  659.00 רטמ תוחפל תוקד  
    

44,079.00 'חי ע"ש וא  100-050750 ט"קמ הטסורינמ  RESIAK תרצות ץע ילוב תוגרדמ 40.09.5127
    
.לגרה יכלוה רוזאל הדובעה רוזא ןיב 'מ 2 הבוגבו 'מ 3 בחורב םידוגרפ עוציב   40.09.5132
תריחב י"פע ןווגב ןולפנד יולימו תונוולוגמ תכתמ תורגסממ םייושע םידוגרפה    
בוצייל המרה תוידי םע מ"ס 02/05/05 לדוגב ןוטב יסיסב 2 ללוכ ,ןימזמה    

1,678.00 'חי ריחמה .טרפ י"פע לכה ,ךרוצה י"פע תוידיצ תוכימת ללוכו םידוגרפה  
    
עוציב תפוקת ךרואל םוקמל םוקממ םידוגרפה תרבעהו הקזחא ,הבצה ללוכ   40.09.5133

1,678.00 'חי טקייורפה  
    
םיעובצו םינוולוגמ תכתמ יליפורפמ סובוטוא תנחתל תבצועמ הנתמה תככס   40.09.5137
ןוטב יושע הנחתה סיסב ,רחא וא רבש לא ילנפמ וא תיכוכזמ תונפדו יוריק , רונתב    
רונתב עובצו ןוולוגמ בקונמ חפמ לספסו 65-ב רורמתו לגדל ןקתמ תוברל , ןיוזמ    

14,476.00 'חי ישעת .צ טור תרצות מ"ס 012/041/483 תודימב "רוא" םגד תמגודכ  
    

14,476.00 'חי ע"ש וא מ"עב תו 40.09.5138
    
םיעובצו םינוולוגמ תכתמ יליפורפמ סובוטוא תנחתל תבצועמ הנתמה תככס   40.09.5142
ןוטב יושע הנחתה סיסב ,רחא וא רבש לא ילנפמ וא תיכוכזמ תונפדו יוריק , רונתב    
רונתב עובצו ןוולוגמ בקונמ חפמ לספסו 65-ב רורמתו לגדל ןקתמ תוברל , ןיוזמ    

16,176.00 'חי טור תרצות מ"ס 962/012-041/083 תודימב "קוהמוט" םגד תמגודכ  
    

16,176.00 'חי ע"ש וא מ"עב תוישעת .צ 40.09.5143
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םיעובצו םינוולוגמ תכתמ יליפורפמ סובוטוא תנחתל תבצועמ הנתמה תככס   40.09.5147
ןוטבמ םירתסנ תודוסי ,רחא וא רבש לא ילנפמ וא תיכוכזמ תונפדו יוריק , רונתב    
רורמתו לגדל ןקתמ תוברל , ריחמב איה ףא הלולכש הכרדמה ינפל תחתמ ןיוזמ    

15,625.00 'חי ימב "רמות" םגד תמגודכ רונתב עובצו ןוולוגמ בקונמ חפמ לספסו 65-ב  
    

15,625.00 'חי ע"ש וא מ"עב תוישעת .צ טור תרצות מ"ס 052/051/063 תוד 40.09.5148
    
תכתמ יליפורפמ סובוטוא תנחתל ההובג רומיג תמרב תבצועמ הנתמה תככס   40.09.5152
תודוסי ,רחא וא רבש לא ילנפמ וא תיכוכזמ תונפדו יוריק , רונתב םיעובצו םינוולוגמ    
ןקתמ תוברל , ריחמב איה ףא הלולכש הכרדמה ינפל תחתמ ןיוזמ ןוטבמ םירתסנ    

19,117.00 'חי גודכ רונתב עובצו ןוולוגמ בקונמ חפמ לספסו 65-ב רורמתו לגדל  
    

19,117.00 'חי ע"ש וא מ"עב תוישעת .צ טור תרצות מ"ס 032/051/053 תודימב "ידע" םגד תמ 40.09.5153
    
תכתמ יליפורפמ סובוטוא תנחתל ההובג רומיג תמרב תבצועמ הנתמה תככס   40.09.5157
תודוסי ,רחא וא רבש לא ילנפמ וא תיכוכזמ תונפדו יוריק , רונתב םיעובצו םינוולוגמ    
ןקתמ תוברל , ריחמב איה ףא הלולכש הכרדמה ינפל תחתמ ןיוזמ ןוטבמ םירתסנ    

14,706.00 'חי גודכ רונתב עובצו ןוולוגמ בקונמ חפמ לספסו 65-ב רורמתו לגדל  
    

14,706.00 'חי ע"ש וא מ"עב תוישעת .צ טור תרצות "רינ" םגד תמ 40.09.5158
    
תכתמ יליפורפמ סובוטוא תנחתל ההובג רומיג תמרב תבצועמ הנתמה תככס   40.09.5162
תודוסי ,רחא וא רבש לא ילנפמ וא תיכוכזמ תונפדו יוריק , רונתב םיעובצו םינוולוגמ    
ןקתמ תוברל , ריחמב איה ףא הלולכש הכרדמה ינפל תחתמ ןיוזמ ןוטבמ םירתסנ    

18,842.00 'חי גודכ רונתב עובצו ןוולוגמ בקונמ חפמ לספסו 65-ב רורמתו לגדל  
    

18,842.00 'חי ע"ש וא מ"עב תוישעת .צ טור תרצות "ףסא" םגד תמ 40.09.5163
    
תכתמ יליפורפמ סובוטוא תנחתל ההובג רומיג תמרב תבצועמ הנתמה תככס   40.09.5167
תודוסי ,רחא וא רבש לא ילנפמ וא תיכוכזמ תונפדו יוריק , רונתב םיעובצו םינוולוגמ    
ןקתמ תוברל , ריחמב איה ףא הלולכש הכרדמה ינפל תחתמ ןיוזמ ןוטבמ םירתסנ    

14,889.00 'חי גודכ רונתב עובצו ןוולוגמ בקונמ חפמ לספסו 65-ב רורמתו לגדל  
    

14,889.00 'חי ע"ש וא מ"עב תוישעת .צ טור תרצות "רמוע" םגד תמ 40.09.5168
    
רוביח תוברל ראומ ףוקש סקפסרפמ םוסרפ זגרא רובע הנחתה ריחמל תפסות   40.09.5172

7,353.00 'חי רואמה תכרעמל  
    

  122.00 רטמ 4" רטוקב תכתממ בזרמ רוניצ תכראה / תפלחה 40.09.5177
    

   74.00 'חי 4" רטוקב תכתמ בזרמ תיתחתב םימ תאיצי יחתפ תנקתה 40.09.5182
    
לספסו לספס םע תינדא ,ץעמ בשומ רובע לכירדאה יטרפ פ"ע ןבל טקיליסב יופיח   40.09.5187

  245.00 רטמ .מ"ס 22/5.8/5.01 תודימב ,ןוקיליס תזתה ללוכ  
    
הנקתה תוברל 'מ 5.1 דע בחורב רטסאילופ / דבמ ינועבצ )RENNAB( רנאב   40.09.5192

  307.00 רטמ החיתמו  
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%09 תחא הבכש תררווואמ םוינימולא יטוחב םירוזש םיטטניס םיביסמ לצ תשר   40.09.5197
ילבכו םיכמות םידומע( הבכרהו זילפמ רוביח ירזיבא ,הריפת ללוכ ןבל לצ    

   51.00 ר"מ )דרפינבודדמי הרישק/החיתמ  
    
וא  הרואת תסדנה ה.ל.פ תרצות 8003 ט"קמ 'מ 8 הבוגב לגדל ינוק לוגע ןרות   40.09.5202
תוברל יעביט רומיגב םוינימולאמ מ"מ 202 ןותחת רטוקו מ"מ 09 ןוילע רטוק  ע"ש    
תקצימ ןוילע הסכמ תוברל ,לגדה רובע הדלפמ שימג לבכו תולגלג תכרעמ    

9,627.00 'חי 021X001X001 תודימב 02-ב ןיוזמ ןוטב דוסיו רודכ תרוצב םוינימולא  
    

9,627.00 'חי מ"ס 40.09.5203
    
סקלפוד טרפמ יפל ,רונתב יולק , עובצ ,ןוולוגמ הדלפ דומעמ לגדל ןרות   40.09.5207
דוסי לע הנקתה ללוכ ,לגדה תפנהל לבחו תולגלג ללוכ 'מ 6 הבוגב ,יטטסורטקלא    

3,121.00 'חי 02-ב ןיוזמ ןוטב  
    

1,657.00 'חי .ע"וש וא אכירא םחש תרצותמ 0067 ט"קמ,לגנמ ןקתמ תחנהל ןוטב טנמלא 40.09.5212
    
וא אכירא םחש תרצותמ 5583 ט"קמ םישמושמ םילחג תחנהל ןוטב יושע לכימ   40.09.5217

1,629.00 'חי .ע"וש  
    

  574.00 'חי . ע"ש וא "סדה" 'בח לש G-803 ט"קמ םימחפל ןקתמ 40.09.5222
    
תכתממ תשרו הדובע יחטשמ םע מ"ס 93/011 תודימב ןוטבמ לגנמ ןקתמ   40.09.5227

2,022.00 'חי ןרציה תוארוה יפ לע הנקתה .ךרע הווש וא "אכירא - םחש" 0067 ט"קמ תמגודכ  
    
םחש" לש 5067 ט"קמ תמגודכ לגנמ תחנהל מ"ס 93/011 תודימב ןוטבמ ןקתמ   40.09.5232

1,459.00 'חי ןרציה תוארוה יפ לע הנקתה .ךרע הווש וא "אכירא -  
    
,ע"וש וא ןולא תרצות ,ק"מ 5 חפנב ,הפשא ףוסיאל עקרקב ןומט )תכרעמ( לכימ   40.09.5237

30,399.00 פמוק .ןרציה תוארוה יפל הנקתהו הריפח ללוכ  
    

  517.00 'חי .א"ת תייריע טרדנטס י"פע ,טלש ילב ,םיינפוא תליענל ןקתמ 40.09.5242
    

   81.00 'חי .א"ת תייריע טרדנטס י"פע םיינפוא תליענל ןקתמל טלש רובע ריחמ תפסות 40.09.5247
    
ע"ש וא "אכירא םחש" לש "061 עובלג" רמוש הנבמןוגימ יטנמלאו םינבמ    
,ןיוזמ ןוטב תוריקו מ"מ 001/001 הדלפ ידומע םע בלושמ מ"ס 031/061 תודימב    
ולא תונולח ,מ"ס 01 יבועב ,טילונרג וא    
    
תכתמה יקלח לכ .העובצ תדדובמ תכתמ תלד .תונולחה לעמ תכתמ לנפו םוינימ   40.09.5252
ףצקומ ןטירואילופב דדובמ לנאפמ יושע גגה ,יביכר וד רטסאילופ עבצב םיעובצ    
ללוכה למשח חול ,תרושקתו למשחל םיעקש ,קספמ ,הרואת ללוכ הדלפ תרגסמו    

'חי         מרק ףוציר .מ"ס 03/011 ץע ףדמ .תחפו ישאר ז"מ ללוכ ינקית הקראה ספ  
    

'חי         הבצהו סוסיב תוברל.הפצרב הק 40.09.5253
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מ"ס 002/002 תודימב  ע"ש וא "אכירא םחש" לש "002 עובלג" רמוש הנבמ   40.09.5257
01 יבועב ,טילונרג וא ,ןיוזמ ןוטב תוריקו מ"מ 001/001 הדלפ ידומע םע בלושמ    
.העובצ תדדובמ תכתמ תלד .תונולחה לעמ תכתמ לנפו םוינימולא תונולח ,מ"ס    

30,811.00 פמוק ובמ לנאפמ יושע גגה ,יביכר וד רטסאילופ עבצב םיעובצ תכתמה יקלח לכ  
    
למשחל םיעקש ,קספמ ,הרואת ללוכ הדלפ תרגסמו ףצקומ ןטירואילופב דד   40.09.5258
ץע ףדמ .תחפו ישאר ז"מ ללוכ ינקית הקראה ספ ללוכה למשח חול ,תרושקתו    

30,811.00 פמוק בצהו סוסיב תוברל .הפצרב הקימרק ףוציר .מ"ס 05/081  
    
מ"ס 003/003 תודימב  ע"ש וא "אכירא םחש" לש "003 עובלג" רמוש הנבמ   40.09.5262
01 יבועב ,טילונרג וא ,ןיוזמ ןוטב תוריקו מ"מ 001/001 הדלפ ידומע םע בלושמ    
.העובצ תדדובמ תכתמ תלד .תונולחה לעמ תכתמ לנפו םוינימולא תונולח ,מ"ס    

50,698.00 פמוק ובמ לנאפמ יושע גגה ,יביכר וד רטסאילופ עבצב םיעובצ תכתמה יקלח לכ  
    
למשחל םיעקש ,קספמ ,הרואת ללוכ הדלפ תרגסמו ףצקומ ןטירואילופב דד   40.09.5263
ץע ףדמ .תחפו ישאר ז"מ ללוכ ינקית הקראה ספ ללוכה למשח חול ,תרושקתו    

50,698.00 פמוק בצהו סוסיב תוברל.הפצרב הקימרק ףוציר .מ"ס 05/081  
    
תלד תוברל ,וטנ ר"מ 5.3 לש ימינפ חטשב ע"ש וא 'ןמפלו' תרצות דיינ ןוגימ ןומעפ   40.09.5267

36,479.00 'חי ,ינוציחו ימינפ עבצו םיסיסר ףדה  
    
ללוכ מ"ס 002x003 םינפ תודימב 'א םגד ע"ש וא 'ןמפלו' תרצות ימורט טלקמ   40.09.5272
הרואת ,ימינפ וצרט ףוציר ,ףדה ןולח ,ףדה תלד תוברל ר"מ 58.5 חטשב האובמ    
תושירד פ"ע לכהו רורוויא יחתפ ,טולימ םלוס ,ןופלטו למשח ירוביחלהנכה ,תימינפ    

81,065.00 פמוק ףרועה דוקיפ  
    
ללוכ מ"ס 052x003 םינפ תודימב 'ב םגד ע"ש וא 'ןמפלו' תרצות ימורט טלקמ   40.09.5277
הרואת ,ימינפ וצרט ףוציר ,ףדה ןולח ,ףדה תלד תוברל ר"מ 58.5 חטשב האובמ    
תושירד פ"ע לכהו רורוויא יחתפ ,טולימ םלוס ,ןופלטו למשח ירוביחלהנכה ,תימינפ    

91,198.00 פמוק ףרועה דוקיפ  
    
ללוכ מ"ס 003x003 םינפ תודימב 'ג םגד ע"ש וא 'ןמפלו' תרצות ימורט טלקמ   40.09.5282
הרואת ,ימינפ וצרט ףוציר ,ףדה ןולח ,ףדה תלד תוברל ר"מ 58.5 חטשב האובמ    
תושירד פ"ע לכהו רורוויא יחתפ ,טולימ םלוס ,ןופלטו למשח ירוביחלהנכה ,תימינפ    

101,331.00 פמוק ףרףרועה דוקיפ  
    
ךרואב 'מ 52.2 הבוגבו 'מ 57.1 םינפ בחורב ע"ש וא 'ןמפלו' תרצות ןוגימ טנמלא   40.09.5287

24,319.00 'חי 'מ 0.3 בחורבו 'מ 0.3 הבוגב ןגמ תוריק ינש ללוכ 'מ 05.2  
    
ךרואב 'מ 52.2 הבוגבו 'מ 57.1 םינפ בחורב ע"ש וא 'ןמפלו' תרצות ןוגימ טנמלא   40.09.5292

36,479.00 'חי 'מ 0.3 בחורבו 'מ 0.3 הבוגב ןגמ תוריק ינש ללוכ 'מ 0.5  
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ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ     
    
ה י י ק ש ה  10.14 ק ר פ  ת ת     
    
גוסמ םיינקית רוביח ירזיבאו ,יוסיכ ,הריפח םיללוכ היקשהה תודובע לכ :הרעה    
3.0 לש םיחוורמב ש/ל 3.2-1.2 הקיפסב תופטפט תללוכ ףוטפיטה תרנצ .ןואסלפ    
%01 תפסות ןתנית .תכתממ ןוגיע יווו תוברל ןנכתמה תשירד יפל 'מ0.1 דע 'מ    
)ןיחלוק ימב הייקשה( הלוגס היקשהו ףוטפט תרנצ יריחמל    
    
תוילרגטניא תופטפט םע מ"מ 21 רטוקב אוהשלכ גוסמ ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ   41.01.0010

    6.00 רטמ תותסוותמ  
    
תוילרגטניא תופטפט םע מ"מ 61 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ   41.01.0015

    8.00 רטמ תותסוותמ  
    
תוילרגטניא תופטפט םע מ"מ 71 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ   41.01.0020

   10.00 רטמ .תותסוותמ  
    
תוילרגטניא תופטפט םע מ"מ 02 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ   41.01.0025

   13.00 רטמ .תותסוותמ  
    

    2.00 רטמ מ"ס 01 קמועב עקרקב הענצה רובע והשלכ רטוקב ףוטפט תרנצל ריחמ תפסות 41.01.0030
    
11-מ קמועב עקרקב הענצה רובע והשלכ רטוקב ףוטפט תרנצל ריחמ תפסות   41.01.0035

    7.00 רטמ מ"ס 05 דע מ"ס  
    
וק תופטפט 4-6 אשונ מ"מ 61 רטוקב ףוטפיט רוניצמ םיצעל ףוטפט תחולש   41.01.0055

   21.00 פמוק .'מ 3 החולשה ךרוא .תותסוותמ תוילרגטניא  
    
וק תופטפט 8-01 אשונ מ"מ 61 רטוקב ףוטפיט רוניצמ םיצעל ףוטפט תחולש   41.01.0060

   29.00 פמוק .'מ 4 החולשה ךרוא .תותסוותמ תוילרגטניא  
    
וק תופטפט 21-41 אשונ מ"מ 61 רטוקב ףוטפיט רוניצמ םיצעל ףוטפט תחולש   41.01.0065

   37.00 פמוק .'מ 4 החולשה ךרוא .תותסוותמ תוילרגטניא  
    

    6.00 רטמ 4 גרד מ"מ 61 רטוקב אוהשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ 41.01.0080
    

    7.00 רטמ 4 גרד מ"מ 02 רטוקב אוהשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ 41.01.0085
    

    8.00 רטמ 4 גרד מ"מ 52 רטוקב אוהשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ 41.01.0090
    

   11.00 רטמ 4 גרד מ"מ 23 רטוקב אוהשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ 41.01.0095
    

   15.00 רטמ 4 גרד מ"מ 04 רטוקב אוהשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ 41.01.0100
    

   19.00 רטמ 4 גרד מ"מ 05 רטוקב אוהשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ 41.01.0105
    

   29.00 רטמ 4 גרד מ"מ 36 רטוקב אוהשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ 41.01.0110
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   39.00 רטמ 4 גרד מ"מ 57 רטוקב אוהשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ 41.01.0115
    

   53.00 רטמ 4 גרד מ"מ 09 רטוקב אוהשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ 41.01.0120
    

   10.00 רטמ .6 גרד מ"מ 52 רטוקב אוהשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ 41.01.0140
    

   15.00 רטמ .6 גרד מ"מ 23 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ 41.01.0145
    

   19.00 רטמ .6 גרד מ"מ 04 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ 41.01.0150
    

   24.00 רטמ .6 גרד מ"מ 05 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ 41.01.0155
    

   34.00 רטמ .6 גרד מ"מ 36 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ 41.01.0160
    

   43.00 רטמ .6 גרד מ"מ 57 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ 41.01.0165
    

   58.00 רטמ .6 גרד מ"מ 09 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ 41.01.0170
    

   73.00 רטמ .6 גרד מ"מ 011 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ 41.01.0175
    

   24.00 רטמ 01 גרד  מ"מ 23 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ 41.01.0190
    

   29.00 רטמ 01 גרד  מ"מ 04 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ 41.01.0195
    

   34.00 רטמ 01 גרד מ"מ 05 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ 41.01.0200
    

   43.00 רטמ 01 גרד מ"מ 36 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ 41.01.0205
    

   53.00 רטמ 01 גרד מ"מ 57 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ 41.01.0210
    

   68.00 רטמ 01 גרד מ"מ 09 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ 41.01.0215
    

   82.00 רטמ 01 גרד מ"מ 011 רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ 41.01.0220
    
הלחשה טוח תוברל 23/5" ןפוד יבוע 4" רטוקב הדלפ רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0250

  154.00 רטמ ןוליינמ  
    
הלחשה טוח תוברל 23/5" ןפוד יבוע 6" רטוקב הדלפ רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0255

  193.00 רטמ .ןוליינמ  
    
הלחשה טוח תוברל 23/5" ןפוד יבוע 8" רטוקב הדלפ רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0260

  232.00 רטמ ןוליינמ  
    
הלחשה טוח תוברל מ"מ 23 רטוקב 6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0280

   29.00 רטמ ןוליינמ  
    
הלחשה טוח תוברל מ"מ 04 רטוקב 6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0285

   34.00 רטמ ןוליינמ  
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הלחשה טוח תוברל מ"מ 05 רטוקב 6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0290
   39.00 רטמ ןוליינמ  

    
הלחשה טוח תוברל מ"מ 36 רטוקב 6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0295

   49.00 רטמ ןוליינמ  
    
הלחשה טוח תוברל מ"מ 57 רטוקב 6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0300

   58.00 רטמ ןוליינמ  
    
הלחשה טוח תוברל מ"מ 09 רטוקב 6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0305

   68.00 רטמ ןוליינמ  
    
הלחשה טוח תוברל מ"מ 011 רטוקב 6 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0310

   82.00 רטמ ןוליינמ  
    
הלחשה טוח תוברל מ"מ 23 רטוקב 01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0330

   39.00 רטמ ןוליינמ  
    
הלחשה טוח תוברל מ"מ 04 רטוקב 01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0335

   43.00 רטמ ןוליינמ  
    
הלחשה טוח תוברל מ"מ 05 רטוקב 01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0340

   49.00 רטמ ןוליינמ  
    
הלחשה טוח תוברל מ"מ 36 רטוקב 01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0345

   58.00 רטמ ןוליינמ  
    
הלחשה טוח תוברל מ"מ 57 רטוקב 01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0350

   68.00 רטמ ןוליינמ  
    
הלחשה טוח תוברל מ"מ 09 רטוקב 01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0355

   77.00 רטמ ןוליינמ  
    
הלחשה טוח תוברל מ"מ 011 רטוקב 01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0360

   92.00 רטמ ןוליינמ  
    
הלחשה טוח תוברל מ"מ 04 רטוקב 6 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0380

   39.00 רטמ ןוליינמ  
    
הלחשה טוח תוברל מ"מ 05 רטוקב 6 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0385

   43.00 רטמ ןוליינמ  
    
הלחשה טוח תוברל מ"מ 57 רטוקב 6 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0390

   62.00 רטמ ןוליינמ  
    
הלחשה טוח תוברל מ"מ 011 רטוקב 6 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0395

   87.00 רטמ ןוליינמ  
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הלחשה טוח תוברל מ"מ 061 רטוקב 6 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0400
   97.00 רטמ ןוליינמ  

    
הלחשה טוח תוברל מ"מ 002 רטוקב 6 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0405

  120.00 רטמ ןוליינמ  
    
הלחשה טוח תוברל מ"מ 052 רטוקב 6 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0410

  165.00 רטמ ןוליינמ  
    
הלחשה טוח תוברל מ"מ 57 רטוקב 01 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0430

   82.00 רטמ ןוליינמ  
    
הלחשה טוח תוברל מ"מ 011 רטוקב 01 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0435

   97.00 רטמ ןוליינמ  
    
הלחשה טוח תוברל מ"מ 061 רטוקב 01 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0440

  111.00 רטמ ןוליינמ  
    
הלחשה טוח תוברל מ"מ 002 רטוקב 01 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0445

  131.00 רטמ ןוליינמ  
    
הלחשה טוח תוברל מ"מ 052 רטוקב 01 גרד C.V.P רוניצמ יעקרק תת לוורש   41.01.0450

  188.00 רטמ ןוליינמ  
    
,בצוק ,4/3" ישאר ירודכ זרב ללוכה הרטמהו ףוטפטל 4/3" רטוקל תכרעמ שאר   41.01.0480
רוביח ללוכ ,רוביח ירזיבאו םידרוקר ,האיצי יזרב 4 ,ץחל תסו ,ש"מ 021 ןנסמ    

2,027.00 'חי )םירזיבא ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל  
    
ןנסמ ,בצוק ,1" ישאר ירודכ זרב ללוכה הרטמהו ףוטפטל 1" רטוקל תכרעמ שאר   41.01.0485
רוקמל רוביח ללוכ ,רוביח ירזיבאו םידרוקר ,האיצי יזרב 4 ,ץחל תסו ,ש"מ 021    

2,230.00 'חי )םירזיבא ןורא ללוכ אל(ךומס םימ  
    
,בצוק ,5.1" ישאר ירודכ זרב ללוכה הרטמהו ףוטפטל 5.1" רטוקל תכרעמ שאר   41.01.0490
רוביח ללוכ ,רוביח ירזיבאו םידרוקר ,האיצי יזרב 4 ,ץחל תסו ,ש"מ 021 ןנסמ    

3,783.00 'חי )םירזיבא ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל  
    
ןנסמ ,בצוק ,2" ישאר ירודכ זרב ללוכה הרטמהו ףוטפטל 2" רטוקל תכרעמ שאר   41.01.0495
רוקמל רוביח ללוכ ,רוביח ירזיבאו םידרוקר ,האיצי יזרב 4 ,ץחל תסו ,ש"מ 021    

4,357.00 'חי )םירזיבא ןורא ללוכ אל(ךומס םימ  
    
,ש"מ 021 ןנסמ ,3" ישאר זרב ללוכה הרטמהו ףוטפטל 3" רטוקל תכרעמ שאר   41.01.0500
אל( ךומס םימ רוקמל רוביח ללוכ ,רוביח ירזיבאו םידרוקר ,האיצי יזרב 4 ,ץחל תסו    

10,616.00 'חי )םירזיבא ןורא ללוכ  
    

   92.00 'חי םירזיבא ללוכ ,תכרעמ שארל 4/3" ןג/ירודכ זרב תפסות 41.01.0505
    

  138.00 'חי םירזיבא ללוכ ,תכרעמ שארל 1" ירודכ זרב תפסות 41.01.0510
    

  218.00 'חי םירזיבא ללוכ ,תכרעמ שארל 5.1" ירודכ זרב תפסות 41.01.0515
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  275.00 'חי םירזיבא ללוכ ,תכרעמ שארל 2" ירודכ זרב תפסות 41.01.0520
    
ןנסמ ,4/3" ישאר ירודכ זרב ללוכה הרטמהו ףוטפטל 4/3" רטוקל תכרעמ שאר   41.01.0550
םידרוקר ,םידיאונולוס ,םילוארדיה/םיילמשח םיזרב 4 ,ץחל תסו ,ש"מ 021    

2,293.00 'חי )םירזיבא ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל רוביח ללוכ ,רוביח ירזיבאו  
    
021 ןנסמ ,1" ישאר ירודכ זרב ללוכה הרטמהו ףוטפטל 1" רטוקל תכרעמ שאר   41.01.0555
ירזיבאו םידרוקר ,םידיאונולוס ,םילוארדיה/םיילמשח םיזרב 4 ,ץחל תסו ,ש"מ    

2,923.00 'חי )םירזיבא ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל רוביח ללוכ ,רוביח  
    
ןנסמ ,5.1" ישאר ירודכ זרב ללוכה הרטמהו ףוטפטל 5.1" רטוקל תכרעמ שאר   41.01.0560
םידרוקר ,םידיאונולוס ,םילוארדיה/םיילמשח םיזרב 4 ,ץחל תסו ,ש"מ 021    

4,357.00 'חי )םירזיבא ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל רוביח ללוכ ,רוביח ירזיבאו  
    
021 ןנסמ ,2" ישאר ירודכ זרב ללוכה הרטמהו ףוטפטל 2" רטוקל תכרעמ שאר   41.01.0565
ירזיבאו םידרוקר ,םידיאונולוס ,םילוארדיה/םיילמשח םיזרב 4 ,ץחל תסו ,ש"מ    

4,929.00 'חי )םירזיבא ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל רוביח ללוכ ,רוביח  
    
,ש"מ 021 ןנסמ ,3" ישאר זרב ללוכה הרטמהו ףוטפטל 3" רטוקל תכרעמ שאר   41.01.0570
,רוביח ירזיבאו םידרוקר ,םידיאונולוס ,םילוארדיה/םיילמשח םיזרב 4 ,ץחל תסו    

11,581.00 'חי )םירזיבא ןורא ללוכ אל( ךומס םימ רוקמל רוביח ללוכ  
    

  212.00 'חי 1"-4/3" רטוקב קיטסלפמ ילוארדיה ףוגמ 41.01.0590
    

  459.00 'חי 2"-5.1" רטוקב ,)תינכמ הריגס םע( קיטסלפמ ילוארדיה ףוגמ 41.01.0595
    
רטוקב ,)תינכמ הריגס םע( קיטסלפמ CA V42 ,יכרד וד / ליגר ילמשח ףוגמ   41.01.0600

  362.00 'חי 1"-3/4"  
    
,)תינכמ הריגס םע( קיטסלפמ CA V42 ,יכרד תלת / יכרד וד / ליגר ילמשח ףוגמ   41.01.0605

  688.00 'חי 2"-5.1" רטוקב  
    
,)תינכמ הריגס םע( קיטסלפמ ,יכרד וד CD V9 םיסלופ דיאונולוס ילמשח ףוגמ   41.01.0610

  304.00 'חי 1"-4/3" רטוקב  
    
,)תינכמ הריגס םע( קיטסלפמ ,יכרד וד CD V9 םיסלופ דיאונולוס ילמשח ףוגמ   41.01.0615

  717.00 'חי 2"-5.1" רטוקב  
    
,)תינכמ הריגס םע( קיטסלפמ ,יכרד תלת CD V9 םיסלופ דיאונולוס ילמשח ףוגמ   41.01.0620

  860.00 'חי 2"-5.1" רטוקב  
    

  362.00 'חי 1"-4/3" רטוקב הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ 41.01.0625
    

  660.00 'חי 2"-5.1" רטוקב הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ 41.01.0630
    

  574.00 'חי 1" רטוקב ,ןוזרבו דרוקר ללוכ ,הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ 41.01.0635
    

  803.00 'חי 5.1" רטוקב ,ןוזרבו דרוקר ללוכ ,הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ 41.01.0640
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  917.00 'חי 2" רטוקב ,ןוזרבו דרוקר ללוכ ,הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ 41.01.0645
    

  602.00 'חי -"1 4/3" רטוקב ,הזנורבמ ,)S-002( יכרד תלת ילמשח ףוגמ 41.01.0650
    

  963.00 'חי 2"-5.1" רטוקב ,הזנורבמ ,)S-002( יכרד תלת ילמשח ףוגמ 41.01.0655
    

  103.00 'חי םילמשח / םילוארדיה םיפוגמל יכרד-תלת דוקיפ ןוזרב תפסות 41.01.0670
    
לכ ללוכ ,ןנכתמ תויחנה י"פע ילוארדיה ףוגמל "דמרב" 'צות ןוטוונ תפסות   41.01.0675

  362.00 פמוק ןוטוונה לויכו תשוחנמ דוקיפ תוירוניצ ,םישורדה םירוביחה  
    
ןוטוונ  ללוכ דמרב ןוזרב םע רטיל 001 לכ ילמשח טלפו דרוקר ללוכ 3" רטמורדיה   41.01.0680

2,895.00 'חי דיאונולוסו  
    

  172.00 'חי "דמרב" 'צות ,2/1" רטוקב ,)קיר ענומ( םוקאו יטנא םותסש 41.01.0690
    
לע הבכרה ,הקפסא ללוכ בשחמה גוסל םאתומה ,)ףיצר םרז( C.A. דיאונולוס   41.01.0700

  367.00 'חי .טלפמוק ,בשחמל רוביחו םידיאונולוס לנפ  
    
לנפ לע הבכרה ,הקפסא ללוכ בשחמה גוסל םאתומה ,)םיסלופ( C.D. דיאונולוס   41.01.0705

  482.00 'חי .טלפמוק ,בשחמל רוביחו םידיאונולוס  
    
גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 2 ללוכה ,)ףיצר םרז( C.A. םידיאונולוס לגרס   41.01.0710

  848.00 'חי .הבכרהו הקפסא ללוכ בשחמה  
    
גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 3 ללוכה ,)ףיצר םרז( C.A. םידיאונולוס לגרס   41.01.0715

1,112.00 'חי .הבכרהו הקפסא ללוכ בשחמה  
    
גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 4 ללוכה ,)ףיצר םרז( C.A. םידיאונולוס לגרס   41.01.0720

1,480.00 'חי .הבכרהו הקפסא ללוכ בשחמה  
    
גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 5 ללוכה ,)ףיצר םרז( C.A. םידיאונולוס לגרס   41.01.0725

1,743.00 'חי .הבכרהו הקפסא ללוכ בשחמה  
    
גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 6 ללוכה ,)ףיצר םרז( C.A. םידיאונולוס לגרס   41.01.0730

2,018.00 'חי .הבכרהו הקפסא ללוכ בשחמה  
    
גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 2 ללוכה ,)םיסלופ( C.D. םידיאונולוס לגרס   41.01.0735

  871.00 'חי .הבכרהו הקפסא ללוכ בשחמה  
    
גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 3 ללוכה ,)םיסלופ( C.D. םידיאונולוס לגרס   41.01.0740

1,170.00 'חי .הבכרהו הקפסא ללוכ בשחמה  
    
גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 4 ללוכה ,)םיסלופ( C.D. םידיאונולוס לגרס   41.01.0745

1,571.00 'חי .הבכרהו הקפסא ללוכ בשחמה  
    
גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 5 ללוכה ,)םיסלופ( C.D. םידיאונולוס לגרס   41.01.0750

1,835.00 'חי .הבכרהו הקפסא ללוכ בשחמה  
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גוסל םאתומ ,לגרסה לע תודיחי 6 ללוכה ,)םיסלופ( C.D. םידיאונולוס לגרס   41.01.0755
2,166.00 'חי .הבכרהו הקפסא ללוכ בשחמה  

    
  184.00 'חי ע"ש וא "ןואסלפ" תרצות 4/52 םיזקנמ תורוניצל הריהמ הפיטש םותסש 41.01.0780

    
   92.00 'חי ש"מ 551 ,4/3" רטוקב ןנסמ רובע תכרעמ שארל ריחמ תפסות 41.01.0790

    
  207.00 'חי ש"מ 04 ,2" רטוקב ןנסמ רובע תכרעמ שארל ריחמ תפסות 41.01.0795

    
ACED" 41.01.0810" תמגודכ ,)יטטס ץחל רמושו הזנורב ףוג( ,ןנווכתמ 4/3" ,רישי ץחל תסו  

  517.00 'חי ע"ש וא  
    
וא "ACED" תמגודכ ,)יטטס ץחל רמושו הזנורב ףוג( ,ןנווכתמ 1" ,רישי ץחל תסו   41.01.0815

  665.00 'חי ע"ש  
    
"ACED" תמגודכ ,)יטטס ץחל רמושו הזנורב ףוג( ,ןנווכתמ 5.1" ,רישי ץחל תסו   41.01.0820

1,330.00 'חי ע"ש וא  
    

  207.00 'חי ע"ש וא  VRP תרדס "דמרב" תמגודכ ,קיטסלפמ ,4/3" רישי ץחל תסו 41.01.0830
    

  390.00 'חי ע"ש וא  VRP תרדס "דמרב" תמגודכ ,קיטסלפמ ,1" רישי ץחל תסו 41.01.0835
    

  665.00 'חי ע"ש וא  VRP תרדס "דמרב" תמגודכ ,תכתממ ,5.1" רישי ץחל תסו 41.01.0840
    

  848.00 'חי .ע"ש וא "םיפטנ" תרצות 4/3" רטוקב רישי ץחל תסו 41.01.0850
    

  963.00 'חי .ע"ש וא "םיפטנ" תרצות 1" רטוקב רישי ץחל תסו 41.01.0855
    

  963.00 'חי 4/3" ח"זמ רובע תכרעמ שארל ריחמ תפסות 41.01.0870
    

1,387.00 'חי 1" ח"זמ רובע תכרעמ שארל ריחמ תפסות 41.01.0875
    

2,075.00 'חי 5.1" ח"זמ רובע תכרעמ שארל ריחמ תפסות 41.01.0880
    

2,533.00 'חי 2" ח"זמ רובע תכרעמ שארל ריחמ תפסות 41.01.0885
    
ללוכ ,4/3" רטוקב ילמשח טלפ םע םימ דמ רובע תכרעמ שארל ריחמ תפסות   41.01.0900

  482.00 'חי .ע"ש וא "הילד דרא" תרצות םידרוקר  
    
ללוכ ,1" רטוקב ילמשח טלפ םע םימ דמ רובע תכרעמ שארל ריחמ תפסות   41.01.0905

  608.00 'חי .ע"ש וא "הילד דרא" תרצות םידרוקר  
    
ללוכ ,5.1" רטוקב ילמשח טלפ םע םימ דמ רובע תכרעמ שארל ריחמ תפסות   41.01.0910

1,170.00 'חי .ע"ש וא "הילד דרא" תרצות םידרוקר  
    
ללוכ ,2" רטוקב ילמשח טלפ םע םימ דמ רובע תכרעמ שארל ריחמ תפסות   41.01.0915

1,628.00 'חי .ע"ש וא "הילד דרא" תרצות םידרוקר  
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,תורפסומטא 01 לש ץחל דע ןירצילג ץחל דמ רובע תכרעמ שארל ריחמ תפסות   41.01.0930
  906.00 'חי רוביח ירזיבא ללוכ ,4" תותנש ןולח רטוק  

    
13/5.75/48 תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.0940
,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא ,)"רבנע" לש IV-0 םגד תמגודכ( מ"ס    

1,633.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה לכוןוטב תקיצי  
    
13/2.87/48 תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.0945
,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא ,)"רבנע" לש IV-1 םגד תמגודכ( מ"ס    

1,992.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה לכוןוטב תקיצי  
    
13/5.111/48 תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.0950
,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא )"רבנע" לש IV-2 םגד תמגודכ( מ"ס    

2,963.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה לכוןוטב תקיצי  
    
6.33/6.74/48 תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.0955
תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא ,)"רבנע" לש IGF 048/00 םגד תמגודכ( מ"ס    

1,914.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ  
    
תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.0960
,רשואמ ע"ש וא ,)"רבנע" לש IGF 0011/00 םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/6.74/011    

2,399.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ   
    
6.33/1.16/48 תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.0965
תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא ,)"רבנע" לש IGF 048/0 םגד תמגודכ( מ"ס    

2,682.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל  
    
תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.0970
,רשואמ ע"ש וא ,)"רבנע" לש IGF 0011/0 םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/1.16/011    

2,886.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ  
    
74/1.16/011 תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.0975
תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא ,)"רבנע" לש קומע IGF 0011/0 םגד תמגודכ( מ"ס    

3,187.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ  
    
תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.0980
,רשואמ ע"ש וא ,)"רבנע" לש IGF 0521/0 םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/1.16/521    

3,595.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ  
    
74/1.16/521 תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.0985
תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא ,)"רבנע" לש קומע IGF 0521/0 םגד תמגודכ( מ"ס    

3,925.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ  
    
6.33/6.08/48 תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.0990
תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא ,)"רבנע" לש IGF 048/1 םגד תמגודכ( מ"ס    

2,905.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל  
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תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.0995
,רשואמ ע"ש וא ,)"רבנע" לש IGF 0011/1 םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/6.08/011    

3,343.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ  
    
74/6.08/011 תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.1000
תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא ,)"רבנע" לש קומע IGF 0011/1 םגד תמגודכ( מ"ס    

3,673.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ  
    
תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.1005
,רשואמ ע"ש וא ,)"רבנע" לש IGF 048/2 םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/6.311/48    

3,469.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ  
    
תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.1010
,רשואמ ע"ש וא ,)"רבנע" לש IGF 0011/2 םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/6.311/011    

4,032.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ   
    
תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.1015
ע"ש וא ,)"רבנע" לש קומע IGF 0011/2 םגד תמגודכ( מ"ס 74/6.311/011    

4,459.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ  
    
תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.1020
,רשואמ ע"ש וא ,)"רבנע" לש IGF 0521/2 םגד תמגודכ( מ"ס 6.33/6.311/521    

4,925.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ   
    
תודימב ,"ןגסלפ" / "טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא   41.01.1025
ע"ש וא ,)"רבנע" לש קומע IGF 0521/2 םגד תמגודכ( מ"ס 74/6.311/521    

5,353.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי ,ןוטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ  
    
גג רובע םינוש םילדגב IGF, 1-IGF-2 םימגדמ םירזיבא תונוראל ריחמ תפסות   41.01.1050

  563.00 'חי ע"ש וא "רבנע" תרצות חתפנ  
    
,IGF 048/00 םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"( רטסאילופמ סיסב   41.01.1060

  971.00 'חי 0011/00 IGF מ"ס 6.33/6.74/7.35 תודימב ,ע"ש וא "רבנע" תרצות  
    
,IGF 048/00 םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"( רטסאילופמ סיסב   41.01.1065

  971.00 'חי 0011/00 IGF מ"ס 6.33/6.74/5.13 תודימב ,ע"ש וא "רבנע" תרצות  
    
IV, 048/0-0 םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"( רטסאילופמ סיסב   41.01.1070
  IGF, 0011/0 IGF, 0521/0 IGF תודימב  ע"ש וא "רבנע" תרצות  

1,049.00 'חי מ"ס 6.33/1.16/7.35  
    
IV, 048/0-0 םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"( רטסאילופמ סיסב   41.01.1075
  IGF, 0011/0 IGF, 0521/0 IGF תודימב  ע"ש וא "רבנע" תרצות  

1,049.00 'חי מ"ס 6.33/1.16/5.13  
    
IV, 048/1-1 םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"( רטסאילופמ סיסב   41.01.1080

1,127.00 'חי IGF, 0011/1 IGF מ"ס 6.33/6.08/7.35 תודימב  ע"ש וא  "רבנע" תרצות  
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IV, 048/1-1 םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"( רטסאילופמ סיסב   41.01.1085
1,127.00 'חי IGF, 0011/1 IGF מ"ס 6.33/6.08/5.13 תודימב  ע"ש וא "רבנע" תרצות  

    
IV, 048/2-2 םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"( רטסאילופמ סיסב   41.01.1090

1,301.00 'חי IGF, 0011/2 IGF מ"ס 6.33/6.311/7.35 תודימב  ע"ש וא "רבנע" תרצות  
    
IV, 048/2-2 םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"( רטסאילופמ סיסב   41.01.1095

1,301.00 'חי IGF, 0011/2 IGF מ"ס 6.33/6.311/5.13 תודימב  ע"ש וא "רבנע" תרצות  
    
IV, 048/2-2 םימגדמ ןורא תמגודכ םירזיבא ןוראל ,)"לקוס"( רטסאילופמ סיסב   41.01.1100

1,426.00 'חי IGF, 0521/2 IGF מ"ס 74/521/7.35 תודימב  ע"ש וא "רבנע" תרצות  
    
,בשחמה / תכרעמה שאר לש ןוגימה ןוראל ביבסמ תנוולוגמ תכתממ תרגסמ   41.01.1105
,ןוגימה ןורא ידיצ ינשמ םימוא םע םיגרב 6-ב רוביח ,מ"מ 53 בחורו מ"מ 9 יבועב    
וא 333 תרצות 06 םגד הילת לוענמ ,ןוראה תחיתפ םירשפאמהםיריצ 2 ללוכ    

1,020.00 פמוק .ע"ש  
    
תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג   41.01.1140
  NOSRAC 6-9141 םגד / X6-9141  ללוכ מ"ס 1.71/84/6.43 תודימב ע"ש וא  

  482.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה לכ  
    
תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג   41.01.1145
  NOSRAC לכ ללוכ  מ"ס 5.03/6.35/3.04 תודימב ע"ש וא 21-9141 םגד  

  517.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה  
    
תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג   41.01.1150
  NOSRAC לכ ללוכ מ"ס 7.54/7.95/7.64 תודימב ע"ש וא  81-9141 םגד  

  574.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה  
    
תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג   41.01.1155
  NOSRAC לכ ללוכ מ"ס 5.03/9.18/9.75 תודימב ע"ש וא  21-4231 םגד  

  963.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה  
    
תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג   41.01.1160
  NOSRAC לכ ללוכ מ"ס 1.83/2.38/95 תודימב  ע"ש וא 51-4231 םגד  

1,055.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה  
    
תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג   41.01.1165
  NOSRAC לכ ללוכ מ"ס 7.54/1.58/16 תודימב ע"ש וא  81-4231 םגד  

1,203.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה  
    
תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג   41.01.1170
  NOSRAC לכ ללוכ מ"ס 5.03/99/8.46 תודימב  ע"ש וא 21-0371 םגד  

1,387.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה  
    
תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג   41.01.1175
  NOSRAC לכ ללוכ מ"ס 1.83/101/3.76 תודימב ע"ש וא  51-0371 םגד  

1,502.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה  
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תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג   41.01.1180
  NOSRAC לכ ללוכ מ"ס 7.54/9.201/2.96 תודימב  ע"ש וא 81-0371 םגד  

1,720.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה  
    
41.01.1185 807 םגד NOSRAC תרצות ,הייקשה ירזיבאל ,הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת לוגע בוג  
מ"ס 9.51 לש ןוילע ינוציח רטוק ,מ"ס 5.02 לש ןותחת ינוציח רטוקב ע"ש וא    

  207.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה לכ ללוכמ"ס 32 קמועבו  
    
41.01.1190 908 םגד NOSRAC תרצות ,הייקשה ירזיבאל ,הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת לוגע בוג  
מ"ס 4.71 לש ןוילע ינוציח רטוק ,מ"ס 1.32 לש ןותחת ינוציח רטוקב ע"ש וא    

  240.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה לכ ללוכ מ"ס 6.32 קמועבו  
    
019 םגד  NOSRAC תרצות ,הייקשה ירזיבאל ,הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת לוגע בוג   41.01.1195
מ"ס 4.52 לש ןוילע ינוציח רטוק ,מ"ס 33 לש ןותחת ינוציח רטוקב ע"ש וא     

  333.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה לכ ללוכמ"ס 62 קמועבו  
    
תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ,יעקרק-תת ינבלמ בוג   41.01.1200
  NOSRAC לכ ללוכ מ"ס 7.54/1.58/16 תודימב  ע"ש וא 81-4231 םגד  

1,203.00 'חי הנקתהל תושורדה תודובעה  
    
,SKOORB תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ינבלמ זגרא   41.01.1230
תודובעה לכ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא מ"ס 3.35/04/5.03 תודימב 21-9141 םגד    

  721.00 'חי הנקתהל תושורדה  
    
,SKOORB תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ינבלמ זגרא   41.01.1235
תודובעה לכ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא מ"ס 6.37/5.94/83 תודימב 51-4231 םגד    

1,261.00 'חי הנקתהל תושורדה  
    
,SKOORB תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ינבלמ זגרא   41.01.1240
תודובעה לכ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא מ"ס 69/26/7.54 תודימב 81-0371 םגד    

2,224.00 'חי הנקתהל תושורדה  
    
,SKOORB תרצות ,הייקשה ירזיבא / תכרעמ שארל הסכמ ללוכ ינבלמ זגרא   41.01.1245
תודובעה לכ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא מ"ס 371/011/7.54 תודימב 81-63 םגד    

10,353.00 'חי הנקתהל תושורדה  
    

  425.00 'חי 4/3" רטוקב "יטמוטוא ןודמרב " יתומכ בצוק 41.01.1280
    

  539.00 'חי 1" רטוקב "יטמוטוא ןודמרב " יתומכ בצוק 41.01.1285
    

  665.00 'חי ע"ש וא  "ןוקלג" תרצות ,תונחת CA-4" )4008(, 4" םגדמ היקשה רקב 41.01.1300
    

  751.00 'חי ע"ש וא  "ןוקלג" תרצות ,תונחת CD-4" )4008(, 4" םגדמ היקשה רקב 41.01.1305
    

  906.00 'חי ע"ש וא "ןוקלג" תרצות ,תונחת CA-6" )6508(, 6" םגדמ היקשה רקב 41.01.1310
    

1,146.00 'חי ע"ש וא "ןוקלג" תרצות ,תונחת S6-CA" )6508(, 6" םגדמ היקשה רקב 41.01.1315
    

1,011.00 'חי ע"ש וא "ןוקלג" תרצות ,תונחת 6 ,"6 ןדרי" םגדמ ,CD היקשה רקב 41.01.1325
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../134 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     134

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

1,502.00 'חי ע"ש וא "ןוקלג" תרצות ,תונחת 8 ,"8 ןדרי" םגדמ ,CA היקשה רקב 41.01.1330
    

1,571.00 'חי ע"ש וא "ןוקלג" תרצות ,תונחת 8 ,"8 ןדרי" םגדמ ,CD היקשה רקב 41.01.1335
    

1,812.00 'חי ע"ש וא "ןוקלג" תרצות ,תונחת 8 ,"8 רפוס ןדרי" םגדמ ,CA היקשה רקב 41.01.1340
    
9 יתיב זראמ ע"ש וא  "לקירימ" תמגוד CA גוסמ למשח לעפומ היקשה בשחמ   41.01.1350

1,020.00 'חי תולעפה  
    
6 יתיב זראמ ע"ש וא  "לקירימ" תמגוד CA גוסמ למשח לעפומ היקשה בשחמ   41.01.1355

  906.00 'חי תולעפה  
    

1,926.00 'חי תולעפה 21 יתיב זראמ "לקירימ" תמגוד CD גוסמ למשח לעפומ היקשה בשחמ 41.01.1360
    
9 יתיב זראמ ע"ש וא  "לקירימ" תמגוד CD גוסמ למשח לעפומ היקשה בשחמ   41.01.1365

1,628.00 'חי תולעפה  
    
6 יתיב זראמ ע"ש וא  "לקירימ" תמגוד CD גוסמ למשח לעפומ היקשה בשחמ   41.01.1370

1,330.00 'חי תולעפה  
    
לכ ללוכ,הנגה את ללוכ למשח רוקממ ןזומ  ע"ש וא TQ-4 גוסמ הייקשה בשחמ   41.01.1380

1,020.00 פמוק .הדובעה לש םלשומ עוציבל שורדה  
    

  608.00 'חי ע"ש וא "1002 תינוקלג" גוסמ תוללוס לעפומ הייקשה בשחמ 41.01.1390
    

3,378.00 'חי ע"ש וא  SNOITATS 23 LP-008-CCI "רטנה" בשחמ 41.01.1400
    
תספוקב ןקתומ C.D/C.A  ע"ש וא "םגא" גוסמ למשח לעפומ היקשה בשחמ   41.01.1405
הטילש תלעפהל םישורדה םירזיבאהו הנטנא ללוכו ,ע"ש וא "טיילרוא" 'צות הנגה    
תלת םידיאנולוס 4 ללוכ .תינכותב תויחנה י"פע תכרעמה שאר לע תמלשומ    

17,815.00 'חי שורדה םירוביחה לכ ללוכ לנפ לע םיבכרומ  ע"ש וא "םגא" י"ע םירשואמ םייכרד  
    
תנוללוגמ תכתמ ספ לע ןקתוי דיאונולוסה( דקופמה ףוגמלו הייקשהה בשחמל םי   41.01.1406
'בע( הרואת דומעמ למשח תנזה ללוכ .)תכרעמ שאר זגרא ןפודל עבוקתש    
                           51 דע 5.2x3 Y.Y.N לבכ ,עקש ,טמוטוא יצח ,ךמסומ יאלמשח  
הכרדה ,הנקתה ,רשק יושיר ללוכ .)הנקתה ,ןוטב חטשמ לע רבצמו ןעמ ,א"מ          

17,815.00 'חי הנשל תוירחאו  
    
תוסינכ mocIRRI" 4/21 )4" / "ויפרוקס" גוסמ למשח לעפומ היקשה בשחמ   41.01.1410
ןוגימ ןוראב ןקתומ ע"ש וא  "הלורוטומ" 'צות C.D/C.A ,)תואיצי 21 ,םינוש םיוויחמ    
םירזיבאהו הנטנא ,"טניריא"ל תיטוחלא תרושקת ללוכו ,ע"ש וא "רבנע" תרצות    

22,930.00 'חי תב תויחנהה י"פע תכרעמה שאר לע תמלשומ הטילש תלעפהל םישורדה  
    
לכ ללוכ "הלורוטומ" י"ע םירשואמ םייכרד תלת םידיאונולוס 4 ללוכ .תינכו   41.01.1411
ספ לע ןקתוי דיאונולוסה( דקופמה ףוגמלו הייקשהה בשחמל םישורדה םירוביחה    
ללו                                 כ .)תכרעמה שאר זגרא ןפודל עבוקתשתנוולוגמ תכתמ    
לבכ ,עקש ,טמוטוא יצח ,ךמסומ יאלמשח 'בע=( הרואת דומעמ למשח תנזה    

22,930.00 'חי 5.2X3 Y.Y.N 1 דע  
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הכרדה ,הנקתה ,רשק יושיר ללוכ .)הנקתה ,ןוטב חטשמ לע רבצמו ןעטמ ,א"מ   41.01.1412
22,930.00 'חי .הנשל תוירחאו  

    
4( 4/61 בחרומ "mocIRRI" / "ויפרוקס" גוסמ למשח לעפומ היקשה בשחמ   41.01.1415
ןקתומ ע"ש וא  "הלורוטומ" תרצות C.D/C.A ,)תואיצי 61 ,םינוש םיוויחמ תוסינכ    
הנטנא ,"טניריא"ל תיטוחלא תרושקת ללוכו ,ע"ש וא "רבנע" תרצות ןוגימ ןוראב    

26,369.00 'חי נהה י"פע תכרעמה שאר לע תמלשומ הטילש תלעפהל םישורדה םירזיבאהו  
    
לכ ללוכ "הלורוטומ" י"ע םירשואמ םייכרד תלת םידיאונולוס 4 ללוכ .תינכותב תויח   41.01.1416
ספ לע ןקתוי דיאונולוסה( דקופמה ףוגמלו הייקשהה בשחמל םישורדה םירוביחה    
תנזה ללוכ )תכר                         עמה שאר זגרא ןפודל עבוקתש תנוולוגמ תכתמ    
.2X3 Y.Y לבכ ,עקש ,טמוטוא יצח ,ךמסומ יאלמשח 'בע=( הרואת דומעמ למשח    

26,369.00 'חי .N  
    
,הנקתה ,רשק יושיר ללוכ .)הנקתה ,ןוטב חטשמ לע רבצמו ןעטמ ,א"מ 51 דע   41.01.1417

26,369.00 'חי .הנשל תוירחאו הכרדה  
    
ןוראב ןקתומ ,תוינכות 004 , ע"ש וא "הלורוטומ" 'צות LX "טניריא" הייקשה רקב   41.01.1430
יאלמשח 'בע=( CDV022 למשחה תשרל רוביח ,ע"ש וא "רבניע" תרצות ןוגימ    
לע רבצמו ןעטמ ,א"מ 51 דע 5.2X3 Y.Y.N לבכ ,עקש ,טמוטוא יצח ,ךמסומ    

68,789.00 'חי יפרוקס" לע תמלשומ הטילש ,תונטנא ,הלופכ תרושקת ,)הנקתה ,ןוטב חטשמ  
    
,הנשל תוירחא ,ינוריע הרקב זכרמל תרושקתו הצק תודיחי ,"mocIRRI" / "ו   41.01.1431

68,789.00 'חי .הכרדהו הנקתה ,היצרגטניא  
    
תרוסמת תדיחי ללוכ דווזמ ע"ש וא  0063ECA םגד הלורוטומ 'בח לש רקב   41.01.1440
םיללוכה םינוש םיגוסמ םיסיטרכ:ללוכ רקבה.תינוריעה הרקבה תשרב רודישל    
תודוקנ .'חי 03 -כ םייטרקסיד הסינכ תודוקנ . x 4 יגולנא הסינכ תודוקנ תוחפל    

40,532.00 פמוק תיטוחלא הצק תדיחי לולכמ . 'חי 61 -כ םייטרקסיד רסממ יגתוממ האיצי  
    
, ע"ש וא "הלורוטומ" תרצות LX "טניריא"-ל םייק  "טניריא" הייקשה רקב גורדש   41.01.1450
,הנקתה ,היצרגטניא ,תוסינכ 005 ,תוינכות 004-ל הבחרה ,UPC תפלחה    

12,611.00 'חי .הנשל תוירחאו הכרדה  
    
61 דע תכרעמ שאר לש תימוקמ הלעפהל "טניריא"ה תבחרה - C.A/C.D לודומ   41.01.1460

6,019.00 'חי .הנשל תוירחאו הכרדה ,היצרגטניא ,הנקתה ללוכ ידיג בר לבכב ,םידיאונולוס  
    
דע הלעפהל U.T.R תויווק הצק תודיחי תלעפהל "טניריא" תבחרה - C.S לודומ   41.01.1470

6,019.00 'חי .הנשל תוירחאו הכרדה ,היצרגטניא ,הנקתה ללוכ ,'חי 36  
    
םאתמ ללוכה , ע"ש וא "הלורוטומ" 'צות יטוחלא תויתשתו הייקשה תרקבל זכרמ   41.01.1480
םע טלקמ ללוכ תכרעמ ישאר לע הרקבו דוקיפ "טניריא" תיטוחלא תרושקת    
,הכרדה ,הנקתה ,הנטנא ,תועש 21-ל יוביג תללוס ללוכ.CCI יבשחמל תרושקת    

85,986.00 'חי 232SR, 584SR, הנשל תוירחאו הנכות  
    
לכ תא ללוכה ,תכרעמ שארל תידוחי הרוצב רדגומ ,יביטקא IMH שמתשמ ךסמ   41.01.1490
תורישי הייקשהה תלעפה רשפאמהו תכרעמה שארב םילולכה םיטנמלאה    

1,146.00 'חי .תמא ןמזב יפיצפסה שארברושקה עדימה לכ תלבקו ךסמהמ  
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בשחמל םישורדה םירוביחה לכ ללוכ "הלורוטומ" י"ע רשואמ יכרד תלת דיאונולוס   41.01.1500
עבוקתש תנוולוגמ תכתמ ספ לע ןקתוי דיאונולוסה .דקופמה ףוגמלו הייקשהה    

  517.00 'חי תכרעמה שאר זגרא ןפודל  
    
לע ע"ש וא "דמרב" וא "הרקב" 'בח תרצותמ 9-21V HCTAL-CD דיאונולוס   41.01.1505

  391.00 'חי .LLEC-IRRI תכרעמל טווחמו רבוחמ ,רוביחה ירזיבא לכ ללוכ רוביח לגרס  
    
םיזרבל ע"ש וא  "טניריא" / "םוקיריא" / "ויפרוקס" יבשחממ היצרגטניאו טוויח   41.01.1520

  230.00 'חי םילמשח  
    
ןרות לע הנקתה ללוכ ע"ש וא  "mocIRRI" / "ויפרוקס" בשחמל W01 ירלוס לנפ   41.01.1530

4,586.00 'חי .הנשל תוירחאו הנקתה ,Y.Y.N לבכ ,הללוס ,בשחמל םלשומ רוביח ,הקיצי ,2"  
    
תוירחאו הנקתה ,היצרגטניא ,דיאונולוס ,U.T.R ללוכ U.T.R תיווק הצק תדיחי   41.01.1540

2,293.00 'חי .הנשל  
    
2 ,הנטנא ,וידר : ללוכ ע"ש וא הלורוטומ RX 2/2 ויפרוקס תיטוחלא הצק תדיחי   41.01.1550
,ןרציה לש השרומ ןיקתמ י"ע הנקתה .ינוציח זראמ ,הללוס ,תוסינכ 2 ,תולעפה    

9,458.00 פמוק .הנשל אלמ תורשו תוירחא ,הכרדה ,הנקתה ,היצרגטניא  
    
4 ,הנטנא ,וידר : ללוכ ע"ש וא הלורוטומ RX 4/4 ויפרוקס תיטוחלא הצק תדיחי   41.01.1555
,ןרציה לש השרומ ןיקתמ י"ע הנקתה .ינוציח זראמ ,הללוס ,תוסינכ 4 ,תולעפה    

14,904.00 פמוק .הנשל אלמ תורשו תוירחא ,הכרדה ,הנקתה ,היצרגטניא  
    
6 ,הנטנא ,וידר : ללוכ ע"ש וא הלורוטומ RX 6/6 ויפרוקס תיטוחלא הצק תדיחי   41.01.1560
,ןרציה לש השרומ ןיקתמ י"ע הנקתה .ינוציח זראמ ,הללוס ,תוסינכ 6 ,תולעפה    

15,134.00 פמוק .הנשל אלמ תורשו תוירחא ,הכרדה ,הנקתה ,היצרגטניא  
    
הייקשה רקב :תללוכה  ע"ש וא "םגא" 'בח תרצותמ LLEC-IRRI הצק תדיחי   41.01.1570
  ENOLA DNATS ירלולס תרושקת םאתמ ,תרושקתל הנכה םע תולעפה 6-ל  
  RPG/MSGS, 5.7  תנעטנ הללוסH.56, הנשל תוירחאו הנקתה ללוכ-PI ןקת  

11,465.00 'חי 34-C הנגה תספוקב םידווזמ ,CD/CA ןעטמ ,A 21V  
    
הייקשה רקב :תללוכה  ע"ש וא "םגא" 'בח תרצותמ LLEC-IRRI הצק תדיחי   41.01.1575
  ENOLA DNATS ירלולס תרושקת םאתמ ,תרושקתל הנכה םע תולעפה 8-ל  
  RPG/MSGS, 5.7  תנעטנ הללוסH.56, הנשל תוירחאו הנקתה ללוכ-PI ןקת  

12,353.00 'חי 34-C הנגה תספוקב םידווזמ ,CD/CA ןעטמ ,A 21V  
    
הייקשה רקב :תללוכה  ע"ש וא "םגא" 'בח תרצותמ LLEC-IRRI הצק תדיחי   41.01.1580
  ENOLA DNATS ירלולס תרושקת םאתמ ,תרושקתל הנכה םע תולעפה 21-ל  
  RPG/MSGS, 56, הנשל תוירחאו הנקתה ללוכ.5.7  תנעטנ הללוס-PI ןקת  

14,476.00 'חי 34-C הנגה תספוקב םידווזמ ,CD/CA ןעטמ ,HA 21V  
    
,ינוציח זראמ ,הללוס ,הנטנא ,וידר :ללוכ ע"ש וא הלורוטומ RX ויפרוקסל ןורסממ   41.01.1590
תוירחא ,הכרדה ,הנקתה ,היצרגטניא ,ןרציה לש השרומ ןיקתמ י"ע הנקתה    

3,783.00 'חי .הנשל אלמ תורשו  
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י"ע הנקתה .הנטנאו וידר : ללוכ ע"ש וא הלורוטומ טניריאל UIP תרושקת םאתמ   41.01.1600
אלמ תורשו תוירחא ,הכרדה ,הנקתה ,היצרגטניא ,ןרציה לש השרומ ןיקתמ    

6,306.00 'חי .הנשל  
    
טלש י"ע םילשורי תייריע טרדנטס יפל ע"ש וא  "mocIRRI" / "ויפרוקס" ןומיס   41.01.1610

  230.00 'חי C.V.P / קיטסלפמ מ"ס 04/04 לדוגב  
    

   23.00 'חי םילשורי תייריע טרדנטס יפל תכרעמ שארב ילוארדיה/ילמשח זרב ןומיס 41.01.1620
    
/ "mocIRRI" / "ויפרוקס" יבשחמל למשח תנזה תמאתה רובע ריחמ תפסות   41.01.1630

  517.00 'חי .םילשורי / דודשא תייריע טרדנטסל ,)בשחמה ריחמב הלולכה( ע"ש וא "טניריא"  
    
דומעל  ע"ש וא )"טניריא" / "םוקיריא" / "ויפרוקס" יבשחמל טרפ( בשחמ רוביח   41.01.1640

  631.00 'חי שורדה לכו חתמ קספמ ,לבכו לוורש ללוכ ,םייק הרואת  
    

   15.00 רטמ ידיג בר תרושקת לבכב טווח 41.01.1650
    
תורבחתה ללוכ מ"מ 002/003/004 תודימב בשחמה תדיחיל הנגה תספוק   41.01.1660

  745.00 'חי ע"ש וא "טיילרוא" / "רבנע" תרצות ,תכרעמ שאר לש הנגה ןוראל  
    
ע"ש וא "P.G.P" םגד תולעמ 04-063 "רטנה" תרצות ,ןווכתמ החיג ריטממ   41.01.1680

  151.00 'חי .רטמ 51-7 לש חווטב הבצהל  
    
ע"ש וא "M.G.P" םגד תולעמ 04-063 "רטנה" תרצות ,ןווכתמ החיג ריטממ   41.01.1685

  145.00 'חי .רטמ 9-5 לש חווטב הבצהל  
    
םגד ,מ"ס 5 החיג הבוג .תולעמ 1-063 "רטנה" תרצות ןווכתמ החיג זתמ   41.01.1690

   69.00 'חי "A01-20-SP" היפ ללוכ  ע"ש וא  
    
םגד ,מ"ס 01 החיג הבוג .תולעמ 1-063 "רטנה" תרצות ןווכתמ החיג זתמ   41.01.1695

   80.00 'חי "A01-40-SP" היפ ללוכ  ע"ש וא.  
    

  151.00 'חי ע"ש וא "I-02" םגד "רטנה" תרצות ןווכתמ החיג ריטממ 41.01.1700
    
ע"ש וא "ORP-0006" םגד  תולעמ 04-063 "ןוסלנ" תרצות ,ןווכתמ החיג ריטממ   41.01.1720

  151.00 'חי .רטמ 51-7 לש חווטב הבצהל   
    
41.01.1725 ע"ש וא "ORP-0055" םגד תולעמ 04-063 "ןוסלנ" תרצות ,ןווכתמ החיג ריטממ  

  145.00 'חי .רטמ 5.9-5 לש חווטב הבצהל  
    
תולעמ DRIB-T" 03-053" תרצות ,)חתפמ אלל ןוויכ( יתרזג ןווכתמ החיג ריטממ   41.01.1735

  151.00 'חי .רטמ 51-8 לש חווטב הבצהל ,ינועבצ תויפ טס ללוכ  ע"ש וא "04T-CP-4T" םגד  
    
41.01.1740 ע"ש וא "04T-CP-4T" םגד תולעמ DRIB-T" 063" תרצות ,יפקיה החיג ריטממ  

  151.00 'חי .רטמ 21-6 לש חווטב הבצהל תויפ טס ללוכ  
    

  151.00 'חי רגנ לא ללוכ הכומנ תיוז סולפ ע"ש וא  DRIB NIAR 0005 החיג ריטממ 41.01.1750
    

  304.00 'חי הטסורינ יושע ע"ש וא  DRIB NIAR 5007 החיג ריטממ 41.01.1755
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  103.00 'חי ע"ש וא "NAV 51 SRP" םגד DRIB NIAR תרצות ןווכתמ החיג ריטממ 41.01.1760
    
וא  FH 3" דמרב ףוגמ תוברל  ע"ש וא 81 רפסמ היפ 021 זארימ החיג ריטממ   41.01.1770

6,997.00 'חי אשדה סלפמב ןקתומ טלפמוק זגראו ע"ש  
    
וא  FH 3" דמרב ףוגמ תוברל  ע"ש וא 81 רפסמ היפ 061 זארימ החיג ריטממ   41.01.1775

8,685.00 'חי אשדה סלפמב ןקתומ טלפמוק זגראו ע"ש  
    

  386.00 'חי מ"ס 51 החיגה הבוג ,ע"ש וא  "l-13 רטנה" החיג ריטממ 41.01.1780
    

  107.00 'חי ע"ש וא "הלוו הלוו" החיג החיג ריטממ 41.01.1785
    
04 רטוק קיטסלפמ הלוגע הנגה תכירב ללוכ אשד תקלח הצקל הפיטש תכירב   41.01.1820
ריהמ רוביח ,1" ירודכ זרב ללוכ ע"ש וא  400/7 'טק 'סמ "רמוע" תרצות מ"ס    

1,926.00 'חי ע"ש וא "י.ר.א" / "דמרב" תרצות 1" יטניק ריוא ררחשמ  ע"ש וא "תיור"  
    

  572.00 'חי ףוטפיט תחולשל זוקינ תכירב 41.01.1825
    
הביצח/הריפח תוברל מ"ס 08 קמועב מ"ס 04 רטוקב הייקשה תרנצל הרקב את   41.01.1835

1,014.00 'חי תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B ןיממ הסכמו מ"ס 02 יבועב ץצח תבכש ,  
    
41.01.1840 הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 001 קמועב מ"ס 05 רטוקב הייקשה תרנצל הרקב את  

1,110.00 'חי תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B ןיממ הסכמו מ"ס 02 יבועב ץצח תבכש ,  
    
41.01.1845 הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 001 קמועב מ"ס 06 רטוקב הייקשה תרנצל הרקב את  

1,255.00 'חי תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B ןיממ הסכמו מ"ס 02 יבועב ץצח תבכש ,  
    
41.01.1850 הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 001 קמועב מ"ס 08 רטוקב הייקשה תרנצל הרקב את  

1,448.00 'חי תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B ןיממ הסכמו מ"ס 02 יבועב ץצח תבכש ,  
    
םירוביחה לכ ללוכ עקרקב ןומט רטיל 005 חפנב ע"ש וא  תיפוח תרצות ןשד לכימ   41.01.1890

4,701.00 פמוק םישורדה  
    
4080 םגדמ TNENIMORP תרצותמ תילמשח ש/ק"מ 3 -כל ןושיד תבאשמ   41.01.1895
  AFLA תרצות וא IML-SODINU יטנא םותסש ללוכ  ע"ש וא 182-3104 םגדמ-  
הדרפה( CA גותימ תדיחי ,תבשות ,םירבחמוחול תרנצ ,הסינכ ןנסמ ,ןופיס    
ללוכ תקוושמה הרבחה ןיקתמ י"ע ע"ש וא  טיילרוא PLT ןוראב הנקתה .)תינאוולג    

16,854.00 'חי ל רוביח  
    

16,854.00 'חי לכימלו וק 41.01.1896
    

33,777.00 'חי ע"ש וא RC-3-23 םגד "דרבנייר 'פמוק ץחל תרבגהל הבאשמ 41.01.1900

    

ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  20.14 ק ר פ  ת ת     
    
תללוכ הדובעה .תואלקחה דרשמ -מ"הש תויחנה יפל לדוגו רטוק תורדגה    
.הטילקל תוירחאו הכימס ,העיטנ ,לוביז ,רוב תריפח ,הלבוה ,הקפסא    
    

    2.00 ר"מ ףושיחו חטשה יוקינ,היחמיצ תרסה 41.02.0010
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    3.00 ר"מ החוחיתו עקרקה תכיפה ללוכ ,מ"ס 03 קמועל עקרקה דוביע 41.02.0020
    

    1.00 ר"מ םיבשע תליטקל "פא דנור" הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר 41.02.0030
    

    4.00 ר"מ דימורב ליתמ גוסמ רמוחב עקרק יוטיח 41.02.0040
    

    6.00 ר"מ .108 ןקת ות י"פע ,)םנודל ק"מ 02( "ןגיתפוכ" גוסמ ינגרוא לבז 41.02.0050
    

    5.00 ר"מ .108 ןקת ות י"פע ,)םנודל ק"מ 02( "טסופמוק" גוסמ ינגרוא לבז 41.02.0060
    

    3.00 ג"ק .םנוד/ג"ק051 רועשב ןערוגמ טפסופ-רפוס 41.02.0070
    

    3.00 ג"ק םנוד/ג"ק 06 רועשב ירולכ ןגלשא 41.02.0080
    

    3.00 ג"ק .108 ןקת ות י"פע ,)ר"מ 001-ל ג"ק K.P.N" )1" גוסמ םיינגרוא םינשד 41.02.0090
    

   15.00 ג"ק ןנכתמה טרפמ יפל "רטרטס" ןשד 41.02.0100
    

   49.00 ג"ק ןנכתמה טרפמ יפל "לוטקיזיד" ןשד 41.02.0110
    

   19.00 ג"ק ןנכתמה טרפמ יפל הפוצמ / ירמילופ רקובמ רורחש ןשד 41.02.0120
    

   19.00 ג"ק ןנכתמה טרפמ יפל "טרוק תודוסי" ןשד 41.02.0130
    

   24.00 ג"ק ןנכתמה טרפמ יפל "טקזקא טוקומסוא" ןשד 41.02.0140
    

    1.00 'חי ןנכתמה תשירד י"פע הליתשל תועקפ 41.02.0150
    

   10.00 'חי ןנכתמה תשירד י"פע הליתשל םילצב 41.02.0160
    

   13.00 'חי ןנכתמה תשירד י"פע ר"מ/חי 01 לש תופיפצב םיגאלפב םיינגד 41.02.0170
    

    2.00 'חי .ליתש שיח וא םינוליתש ללוכ רטיל 1.0 ילכה לדוג ,1 'סמ לדוג םיליתש 41.02.0190
    

    6.00 'חי רטיל 52.0 ילכה לדוג ,2 'סמ לדוג םיליתש 41.02.0195
    

   13.00 'חי רטיל 0.1 ילכה לדוג ,3 'סמ לדוג םיליתש 41.02.0200
    

   28.00 'חי רטיל 0.3 ילכה לדוג ,4 'סמ לדוג םיליתש 41.02.0205
    

   44.00 'חי רטיל 0.6 ילכה לדוג ,5 'סמ לדוג םיליתש 41.02.0210
    

   84.00 'חי רטיל 0.01 ילכה לדוג ,6 'סמ לדוג םיליתש 41.02.0215
    

  212.00 'חי .'מ 07.1 הבוג ,1" 'נימ עזג יבוע רטיל 0.52 ילכה לדוג ,ליגר 7 'סמ לדוג םיליתש 41.02.0220
    

  282.00 'חי .'מ 5.2 הבוג ,5.1" 'נימ עזג יבוע רטיל 0.04 ילכה לדוג ,לודג 7 'סמ לדוג םיליתש 41.02.0225
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, םירגוב םיצע תיבחב, הלעמו רטיל 0.06 ילכה לדוג ,8 'סמ לדוג )םיצע( םיליתש   41.02.0230
  361.00 'חי 2 - םידב רפסמ .'מ 05.3-05.2 הבוג ,2" 'נימ עזג יבוע  

    
- םידב רפסמ .'מ 05.4 ילמינימ הבוג ,3" 'נימ עזג יבוע ,9 'סמ לדוג ,םירגוב םיצע   41.02.0235

  558.00 'חי 3  
    
םידב רפסמ . 'מ 05.4 ילמינימ הבוג ,4" 'נימ עזג יבוע ,01 'סמ לדוג ,םירגוב םיצע   41.02.0240

  780.00 'חי 3 -  
    

  409.00 'חי .המדאב לודיגמ 2" רטוקב בצועמ עזג ילעב םיצע 41.02.0250
    

  642.00 'חי .המדאב לודיגמ 3" רטוקב בצועמ עזג ילעב םיצע 41.02.0255
    

  870.00 'חי .המדאב לודיגמ 4" רטוקב בצועמ עזג ילעב םיצע 41.02.0260
    

1,158.00 'חי .המדאב לודיגמ 5" רטוקב בצועמ עזג ילעב םיצע 41.02.0265
    

1,448.00 'חי .המדאב לודיגמ 6" רטוקב בצועמ עזג ילעב םיצע 41.02.0270
    

   14.00 'חי .שרוש יפושח והשלכ גוסמ םידרו 41.02.0300
    

   14.00 'חי .ע"ש וא דמצ לודיג תרצותמ רטיל 1 לכיממ והשלכ גוסמ םירערע 41.02.0310
    

   28.00 'חי .ע"ש וא דמצ לודיג תרצותמ רטיל 3 לכיממ והשלכ גוסמ םירערע 41.02.0315
    

   34.00 'חי דמצ לודיג תרצותמ רטיל 4 לכיממ והשלכ גוסמ םירערע 41.02.0320
    

   56.00 'חי דמצ לודיג תרצותמ רטיל 6 לכיממ והשלכ גוסמ םירערע 41.02.0325
    

   77.00 'חי דמצ לודיג תרצותמ רטיל 8 לכיממ והשלכ גוסמ םירערע 41.02.0330
    

   89.00 'חי דמצ לודיג תרצותמ רטיל 01 לכיממ והשלכ גוסמ םירערע 41.02.0335
    

  239.00 'חי דמצ לודיג תרצותמ רטיל 52 לכיממ והשלכ גוסמ םירערע 41.02.0340
    

1,448.00 'חי .תוחפל 'מ 1 עזג הבוג ןדריה תעקב לודיגמ יוצמ רמת לקד 41.02.0350
    

5,211.00 'חי תוחפל 'מ 4 עזג הבוג ןדריה תעקב לודיגמ יוצמ רמת לקד 41.02.0355
    

5,597.00 'חי תוחפל 'מ 5 עזג הבוג ןדריה תעקב לודיגמ יוצמ רמת לקד 41.02.0360
    

5,018.00 'חי תוחפל 'מ 6 עזג הבוג ןדריה תעקב לודיגמ יוצמ רמת לקד 41.02.0365
    

4,343.00 'חי תוחפל 'מ 7 עזג הבוג ןדריה תעקב לודיגמ יוצמ רמת לקד 41.02.0370
    

2,895.00 'חי .'מ 3 תוחפל עזג הבוג המדאב לודיגמ הינוטגנישוו גוסמ לקד 41.02.0380
    

4,729.00 'חי 'מ 3 הבוגב יוארדח וא ידיאז גוסמ לקד 41.02.0390
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  869.00 'חי .'ל 001 לכיממ 'מ 5.0 עזג הבוגב רגוב ירנק לקד 41.02.0400
    

1,930.00 'חי .'מ 1 רטוחה תאיצי דע עזג הבוגב המדאהמ רגוב ירנק לקד 41.02.0405
    

1,062.00 'חי .'מ 1 רטוחה תאיצי דע עזג הבוגב סיספידואנ לקד 41.02.0415
    

1,805.00 'חי .'מ 5.2 רטוחה תאיצי דע עזג הבוגב סיספידואנ לקד 41.02.0420
    
לש עזג רטוקבו תופכה תליחת דע 'מ 8.1 רטוחה תאיצי דע עזג הבוגב סוקוק לקד   41.02.0430

  888.00 'חי .מ"ס 01  
    
לש עזג רטוקבו תופכה תליחת דע 'מ 5.2 רטוחה תאיצי דע עזג הבוגב סוקוק לקד   41.02.0435

2,558.00 'חי .מ"ס 02  
    

  827.00 'חי 'מ 0.2 - 6.1 רטוחה תאיצי דע עזג הבוגב רטיל 001 תיבחמ תועבט לקד 41.02.0445
    
דע 'מ 5 לש ילמינימ הבוגב ,עקרקהמ רגוב ,)ךלמה לקד( "הגיר הינוטסיור" לקד   41.02.0455

6,017.00 'חי .בלולה תיתחתל  
    
'דכו סופרקיכרט ,לשפומ סקיצ ,סקיצ ,היטוב ,ספורמש ,ינילבור גוסמ יסננ לקד   41.02.0465

  333.00 'חי . רטיל 52 לכיממ  
    
'דכו סופרקיכרט ,לשפומ סקיצ ,סקיצ ,היטוב ,ספורמש ,ינילבור גוסמ יסננ לקד   41.02.0470

  545.00 'חי . רטיל 05 לכיממ  
    

  719.00 'חי .'מ 0.1 ףונ רטוק ,רטיל 06 לכיממ האיסרופמופ הימז לקד 41.02.0480
    

  719.00 'חי .'מ 0.1 ףונ רטוק ,רטיל 06 לכיממ הטולובר סקיצ 41.02.0500
    

  242.00 'חי רטיל 04 ילדב יסננ ינפי םורופסוטיפ 41.02.0510
    

  910.00 'חי תוחפל 'מ 3 הבוגבו מ"ס 03 רטוקב עזג , רגוב תיז ץע 41.02.0520
    

3,027.00 'חי תוחפל 'מ 3 הבוגבו מ"ס 04-05 רטוקב עזג , רגוב תיז ץע 41.02.0525
    
מ"ס 05 הבוגב דודמ מ"ס -08 06 עזג רטוקה , ידוחיי עפומ לעב רגוב תיז ץע   41.02.0530
בצועמו 5 ילמינימ תועורז רפסמ. רטמ 07.2 הנכה ירחא יללכ הבוג . עקרקהמ    

5,151.00 'חי םירחא םיעגפמ וא שבוי ,םיזיז אלליעוצקמ ןפואב  
    
הבוגב ,)'דכו ןורדנדליפ ,ןדע ןג רופיצ ,הרלפיש( רטיל 01 לכיממ תיפורט היחמצ   41.02.0550

  107.00 'חי .תוחפל מ"ס 06  
    
הבוגב ,)'דכו ןורדנדליפ ,ןדע ןג רופיצ ,הרלפיש( רטיל 52 לכיממ תיפורט היחמצ   41.02.0555

  270.00 'חי .תוחפל מ"ס 001  
    

  367.00 'חי .המדאב לודיגמ תוחפל 'מ 8.1 הבוגב תיפורט היחמצ 41.02.0560
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הקצנמ לש םיליעפ םירמוח ללוכה ,םימ יחמצל ןשד תבורעת- םיגדו םימ יחמצ -    
5 לע הלעי אל תבורעתה HP .בוקל םרג 008 לש תילמינימ תומכב ףפוקצרווש וא    
לע הלעת אל תילמשחה תוכילומהו ,    
    
7 :ילמינימ הבכש יבוע .תלוספ וא םייח ילעב רוקממ םירמוח אלל .סנמיס-ורקימ 1   41.02.0569

'חי         .מ"ס  
    

  175.00 ר"מ ר"מל םיחמצ 01 , םינוציצעב לודיגמ תערתשמ היחמצ 41.02.0570
    

  202.00 ר"מ ר"מל םיחמצ 5 , ףעוסמ םישרוש תיב םע תרקדזמ היחמצ 41.02.0572
    

  138.00 ר"מ ר"מל םיחמצ 2 , תויפורט , תורגוב םימ תונשוש 41.02.0574
    

2,022.00 'חי evitca auqa םישדח םימל תוירטקב 41.02.0576
    

   32.00 'חי 02-51 לדוג םודא טמוק בהז יגד 41.02.0578
    

   38.00 'חי 02-51 לדוג בוהצ טמוק בהז יגד 41.02.0580
    

    6.00 'חי םישותי תעינמל תילארשי ץרא הלוחכ תיוונ יגד 41.02.0582
    
םע 'מ 8.1 הבוגב ,ע"ש וא "האיפמינ" לש "ןג רדג" תמגודכ הנכומ היח רדג   41.02.0590

  358.00 רטמ )תנוולוגמ הדלפ תשר רדג ללוכ( לכירדאה תריחב יפל םיחמצ  
    

   77.00 'חי .םזגה יוניפ ללוכ רטמ 3 לע הלוע וניא ותרמצ הבוג רשא ץעב םיפנע םוזיג 41.02.0600
    
יוניפ ללוכ 'מ 6 לע הלוע וניא ךא 'מ 3 לע הלוע ותרמצ הבוג רשא ץעב םיפנע םוזיג   41.02.0605

  275.00 'חי .םזגה  
    

  386.00 'חי .םזגה יוניפ ללוכ רטמ 6 לע הלוע ותרמצ הבוג רשא ץעב םיפנע םוזיג 41.02.0610
    

  386.00 'חי .םזגה יוניפ ללוכ ר'צנרט תרזעב םישרוש םוזיג 41.02.0620
    

  512.00 'חי תושרה םוחתב ,מ"ס 02 דע רטוקב םייק ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה 41.02.0630
    
ינכט טרפמ יפל ,מ"ס 02 דע עזג רטוק םירגוב םיצע תקתעה רובע ריחמ תפסות   41.02.0640

1,448.00 'חי ךמסומ םונורגא יווילב ל"קק לש  
    
הבוגבו מ"ס 03 דע 12-מ עזג רטוקב םייק רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה   41.02.0650

  845.00 'חי תושרה םוחתב ,'מ 3 לעמ  
    
יפל,מ"ס 03 דע מ"ס 12-מ עזג רטוק םירגוב םיצע תקתעה רובע ריחמ תפסות   41.02.0660

1,930.00 'חי .ךמסומ םונורגא יווילב ל"קק לש ינכט טרפמ  
    
לעמ הבוגבו מ"ס 03 לעמ עזג רטוקב םייק רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה   41.02.0670

1,351.00 'חי תושרה םוחתב ,'מ 3  
    
טרפמ יפל מ"ס 03 לעמ עזג רטוקב םירגוב םיצע תקתעה רובע ריחמ תפסות   41.02.0680

3,378.00 'חי .ךמסומ םונורגא יווילב ל"קק לש ינכט  
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  845.00 'חי תושרה םוחתב רגוב תיז ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה 41.02.0690
    

2,027.00 'חי תושרה םוחתב לקד ץע לש הליתשו הקתעה 41.02.0700
    

2,702.00 'חי תושרה םוחתב רגוב סוקיפ ץע לש הליתשו הקתעה 41.02.0710
    

2,702.00 'חי תושרה םוחתב רגוב סוטפילקא ץע לש הליתשו הקתעה 41.02.0720
    

   49.00 'חי הדובעה םוחתב םימייק םירגוב םיחיש לש שדחמ הליתשו הקתעה 41.02.0730
    

   73.00 'חי הליתשה רחאל יוסיכו רפע יפדוע יוניפ ללוכ םיצעל םיחתפ תרדסהו הריפח 41.02.0740
    

  242.00 'חי העונת ייאבו הכרדימב ,ןימזמה י"ע וקפוסיש םירגוב םיצע תעיטנ 41.02.0750
    
, ןימזמה י"ע וקפוסיש תוחפל 'מ 4 לש יקנ עזג הבוגב םירגוב לקד יצע תעיטנ   41.02.0760

  975.00 'חי העונת ייאבו הכרדימב  
    

   12.00 ר"מ "ולאפוב" וא "ויוקיק" ןזמ מ"ס 51 לש םיחוורימב תוחולשב אשד 41.02.0780
    

   21.00 ר"מ "ויוקיק" ןזמ םידברמב אשד 41.02.0785
    

   23.00 ר"מ "ולאפוב" ןזמ םידברמב אשד 41.02.0790
    

   25.00 ר"מ "סרג ןברד" וא "ורוטלא רפוס" ןזמ םידברמב אשד 41.02.0795
    

   23.00 ר"מ "םולפספ" " / 1 סורק תילבי" / "ורוטלא היסוז" ןזמ םידברמב אשד 41.02.0800
    

   46.00 ר"מ "הילופיניט היסוז" ןזמ םידברמב אשד 41.02.0805
    

   10.00 ר"מ הזתהב יתנש בר אשד תעירז 41.02.0820
    

    7.00 ר"מ הזתהב יפרוח אשד תעירז 41.02.0825
    

  772.00 ק"מ הליתשה טרפמב הרדגהה יפל םיסוחד אשד יליתש תקפסא 41.02.0840
    
תטלחה יפל ,םירוח ךותל הליתש וא יליע רוזפב טרפמה יפל אשדה יליתש תליתש   41.02.0845

    3.00 ר"מ .חקפמה  
    
מ"מ 06 הבוגב םיבכוכ 2 א"פיפ רשואמ םייעוצקמ לגרודכ ישרגמל יטטניס אשד   41.02.0860
היקשהו ןוניצ תכרעמ , םינבל םיווק ןומיס , ימוגו לוח יולימ , תיתש תנכה תוברל    
, סיסבו זוקינ תכרעמ ,יטטניס אשדל םידחוימ החיג יריטממו הבאשמ תוברל    

  345.00 ר"מ רדנה לכו למשחו םימ רוקמל רוביחו הנקתה , מ"ס 51 יבועב םיצצח  
    
תקיחשבו V.U. תנירק ,תיזיפ הקיחשב דימע אשדה .אשדה ןרצי טרפמ י"פע ש   41.02.0861

  345.00 ר"מ םינש 8 -ל ןרצי תוירחא ללוכ .עבצ  
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מ"מ 06 הבוגב םיבכוכ 2 א"פיפ רשואמ םייעוצקמ לגרודכ ישרגמל יטטניס אשד   41.02.0865
הקיחשב דימע אשדה , םינבל םיווק ןומיס , ימוגו לוח יולימ , תיתש תנכה תוברל    
ללוכ אל ריחמה . םינש 8 -ל ןרצי תוירחא ללוכ .עבצ תקיחשבו V.U. תנירק ,תיזיפ    

  248.00 ר"מ תויתשת  
    
מ"מ 05 הבוגב םיבכוכ 2 א"פיפ רשואמ םייעוצקמ לגרודכ ישרגמל יטטניס אשד   41.02.0870
היקשהו ןוניצ תכרעמ , םינבל םיווק ןומיס , ימוגו לוח יולימ , תיתש תנכה תוברל    
, סיסבו זוקינ תכרעמ ,יטטניס אשדל םידחוימ החיג יריטממו הבאשמ תוברל    

  331.00 ר"מ רדנה לכו למשחו םימ רוקמל רוביחו הנקתה , מ"ס 51 יבועב םיצצח  
    
תקיחשבו V.U. תנירק ,תיזיפ הקיחשב דימע אשדה .אשדה ןרצי טרפמ י"פע ש   41.02.0871

  331.00 ר"מ םינש 8 -ל ןרצי תוירחא ללוכ .עבצ  
    
41.02.0880 ימוגו לוח יולימ , תיתש תנכה תוברל מ"מ 04 הבוגב לגרטק ישרגמל יטטניס אשד  
בצוימ םוסמוסו מ"ס 03 יבועב קדוהמ עצמ תובכש תוברל , םינבל םיווק ןומיס ,    
ללוכ .עבצ תקיחשבו V.U. תנירק ,תיזיפ הקיחשב דימע אשדה , מ"ס5 יבועב    

  239.00 ר"מ . םינש 3 -ל ןרצי תוירחא  
    
ללוכ , ע"ש וא "טנייופ ןירג" תרצות "דלוג" תמגודכ מ"מ 72 הבוגב יטטניס אשד   41.02.0890
ללוכ .עבצ תקיחשבו V.U. תנירק ,תיזיפ הקיחשב דימע אשדה .תיתשתו הנקתה    

  193.00 ר"מ .םינש2-ל תוירחא  
    
41.02.0900 תרצות "מ"מ 72 אפלא" גוסמ םינגו העונת ילגעמ, העונת ייאל יטטניס אשד  
. תנירק ,תיזיפ הקיחשב דימע אשדה .תיתשתו הנקתה ללוכ , ע"ש וא "זוע אשד"    

  165.00 ר"מ V.U םינש 3-ל תוירחא ללוכ .עבצ תקיחשבו.  
    
סקימ" ,"03 טקפרפ" גוסמ םינוש םינווגב 'דכו העונת ייא , תורכיכל יטטניס אשד   41.02.0910
דימע אשדה .תיתשתו הנקתה ללוכ , ע"ש וא "זועאשד" תרצות "מ"מ 05    

  175.00 ר"מ .םינש 5-ל תוירחא ללוכ .עבצ תקיחשבו V.U. תנירק ,תיזיפ הקיחשב  
    
וא   YTUD YVAEH םיביס רובע לגרודכ ישרגמל יטטניסה אשדה יריחמל תפסות   41.02.0930

   14.00 ר"מ ESOPRUP ITLUM םיעוריאל ףאו םיילענה יגוס לכב קחשמ םירשפאמה  
    
METSYS תכרעמ רובע לגרודכ ישרגמל יטטניסה אשדה יריחמל תפסות   41.02.0935

   32.00 ר"מ GNILOOC %03-כב אשדה תרוטרפמט תתחפהל  
    
תרשואמ הדבעמ תקידב רובע לגרודכ ישרגמל יטטניסה אשדה יריחמל תפסות   41.02.0940

32,169.00 פמוק שרגמל םרושיא תלבקל א"פיפ  
    

   24.00 ג"ק .טרפמה יפל "יתנש בר ןוז" יערז תקפסא 41.02.0960
    

    1.00 ר"מ .טרפמה יפל תודובעו תערזשמב םיערזה תעירז 41.02.0965
    
לעפומו םידברמה תחנה רחאל םשוימ ,תואשדמל "ןוניזאיד" ליכמה םיקיזמ לטוק   41.02.0980

    2.00 ר"מ ליעפ רמוח םנוד/'רג 005 לש תילמינימ תומכב ,הרטמהב  
    

   49.00 ק"מ ןנכתמה י"ע תרשואמ 'דכו הרמח גוסמ ןג תמדא 41.02.0990
    

   97.00 ק"מ תובכשב רוזיפ תוברל 'דכו לגרודכ ישרגמל )קותמ לוח( יקנ תונויד לוח 41.02.1000
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  414.00 ק"מ מ"מ 02-01 רטוק יופיחל רוחש/בוהצ/םוח ינועבצ סג ףוט 41.02.1020
    

  391.00 ק"מ .מ"מ 4-0 / 8-0 רטוק טרופס ישרגמו אשדל עצמ ףוט 41.02.1025
    

  368.00 ק"מ מ"מ B 8-0 גוס םייתנש דח םיחרפ תוגורעל ןגל עצמ תבורעת ףוט 41.02.1030
    

  275.00 ק"מ ע"ש וא "םינג" תרצות 8-0 תיעצמ תמגודכ ףוטל תיפולח עצמ תבורעת 41.02.1040
    

  442.00 ק"מ לובכ 3/1 , ףוט 3/2 הליתש תבורעת 41.02.1050
    

  420.00 ק"מ לובכ 3/1 , ע"ש וא "םינג" תרצות 8-0 תיעצמ 3/2 הליתש תבורעת 41.02.1055
    

  567.00 ק"מ לובכ 3/1 ,טסופמוק 3/1 ,ףוט 3/1 הליתש תבורעת 41.02.1060
    

  551.00 ק"מ לובכ 3/1 ,טסופמוק 3/1 ,ע"ש וא "םינג" תרצות 8-0 תיעצמ 3/1 הליתש תבורעת 41.02.1065
    

  386.00 ק"מ .ןנכתמה טרפמ יפל לובכ תבכש 41.02.1080
    
5 דע לדוג ע"ש וא "'צלומ" תרצות עקרק יופיחל םירזחוממ םיינועבצ ץע יבבש   41.02.1090

  358.00 ק"מ מ"ס  
    

  460.00 ןוט ע"ש וא ירא ןבא תרצות "ןצינ" תמגוד  מ"מ 7-5 לדוגב לחנ יקולח 41.02.1100
    

  404.00 ןוט ע"ש וא ירא ןבא תרצות "ןצינ" תמגוד 4 לדוגב לחנ יקולח 41.02.1105
    

  381.00 ןוט ע"ש וא ירא ןבא תרצות "ןצינ" תמגוד 3-1 לדוגב לחנ יקולח 41.02.1110
    
תרצות "הלא" וא "תימע" וא "ףסא" וא "ןדע" תמגוד הנתשמ לדוגב לחנ יקולח   41.02.1115

1,746.00 ןוט ע"ש וא ירא ןבא  
    

  873.00 ןוט ע"ש וא ירא ןבא תרצות "ןח" תמגוד הנתשמ לדוגב לחנ יקולח 41.02.1120
    

  574.00 ןוט ע"ש וא ירא ןבא תרצות "םתור" תמגוד הנתשמ לדוגב לחנ יקולח 41.02.1125
    

2,068.00 ןוט ע"ש וא ירא ןבא תרצות "ויתס" תמגוד הנתשמ לדוגב לחנ יקולח 41.02.1130
    
, "הוודא , "ליג" , "הריש" , "ודיע" , "רמוע" תמגוד הנתשמ לדוגב לחנ יקולח   41.02.1135

1,971.00 ןוט ע"ש וא ירא ןבא תרצות "למרכ"ו "ןדרי"  
    

  275.00 ק"מ יופיחל םזג קסר 41.02.1150
    

  116.00 ק"מ יופיחל ץע תופילק 41.02.1160
    

  809.00 ק"מ יופיחו ףוצירל "הטוק הרט" םיסרח ירבש 41.02.1170
    

  126.00 ק"מ מ"ס 9-6 לדוגב תוגורע יולימל ףוטש ץצח 41.02.1180
    

  109.00 ק"מ מ"ס 5.2-1 לדוגב תוגורע יולימל ףוטש ץצח 41.02.1185
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קחשמ ינקתמ רוזאב והשלכ יבועב ע"ש וא "םינג לוח" תרצות רוחש תלזב ץצח   41.02.1190
  290.00 ק"מ 'דכו  

    
הקפסא ,ע"ש וא אפלא תיב תובצחמ תרצות  מ"מ 5-2 לדוגב יתלזב םינג לוח   41.02.1200

  493.00 ק"מ םיקשב  
    

  207.00 'חי .ץעמ וא העובצו תנוולוגמ תכתממ םיצעל תכמות תרגסמ 41.02.1210
    
מ"ס 06 רטוקב רופא ןליפורפילופמ ע"ש וא  LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ   41.02.1230

  154.00 'חי מ"ס 56 קמועבו  
    
07 רטוקב רופא ןליפורפילופמ יושע ע"ש וא  LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ   41.02.1235

  174.00 'חי מ"ס 56 קמועבו מ"ס  
    
08 רטוקב רופא ןליפורפילופמ יושע ע"ש וא  LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ   41.02.1240

  193.00 'חי מ"ס 56 קמועבו מ"ס  
    
רטוקב רופא ןליפורפילופמ יושע ע"ש וא  LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ   41.02.1245

  232.00 'חי מ"ס 56 קמועבו מ"ס 001  
    
08 רטוקב רופא ןליפורפילופמ יושע ע"ש וא  LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ   41.02.1250

  256.00 'חי מ"ס 001 קמועבו מ"ס  
    
רטוקב רופא ןליפורפילופמ יושע ע"ש וא  LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ   41.02.1255

  280.00 'חי מ"ס 001 קמועבו מ"ס 001  
    
56 קמועב רופא ןליפורפילופמ יושע ע"ש וא  LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ   41.02.1260

   62.00 רטמ תיכרוא הסירפל לילגב מ"ס  
    
קמועב רופא ןליפורפילופמ יושע ע"ש וא  LORTNOCTOOR םישרוש ליבגמ   41.02.1265

   87.00 רטמ תיכרוא הסירפל לילגב מ"ס 001  
    
תובותכו םיצע, תואשדמ בוציעל השקומ וא שימג רוחש ןליפורפילופמ אשד םחות   41.02.1290

   25.00 רטמ םירבחמו ןוגיע תודתי ללוכ מ"ס 31-כ הבוגב עקרק  
    
ןוגיע תודתי ללוכ מ"ס 31-כ הבוגב השקומ רוחש ןליפורפילופמ עקרק יופיחל םחות   41.02.1295

   14.00 רטמ םירבחמו  
    

   49.00 רטמ םירבחמו ןוגיע תודתי ללוכ השקומ רוחש ןליפורפילופמ תובלתשמ םינבאל םחות 41.02.1310
    
םימייק םיצעל תואטוחמו תופולק 'מ 02.2 הבוגב סוטפילקא ץעמ הכימת תכומס   41.02.1320

   13.00 'חי )םיצעה ריחמב הלולכה הכומסל רבעמ(  
    
ללוכה מ"ס 02 הבוגבו מ"מ 3 יבועב ,ןוניג יחטשו ףוט יחטש ןיב םוחיתל ןוולוגמ חפ   41.02.1330

   61.00 רטמ םימ תווקיה תעינמל זוקינ יחתפ  
    
שרדנה דויצה תועצמאב ,דחוימה טרפמל םאתהב אשדה חטשמ חופיט תודובע   41.02.1460
חטשב עובק דבוע תקזחא ללוכ ,תוחפל םישדוח 3 ךשמב ,דחוימה טרפמב    

    2.00 ר"מ .חופיטה םויסל דעו אשדה תליתשמ ,םויה תועש לכ ךשמב שרגמה  
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ת נ י י ר ו ש מ  ע ק ר ק מ  ך מ ת  ת ו ר י ק  34 ק ר פ     
    
ת נ י י ר ו ש מ  ע ק ר ק מ  ך מ ת  ת ו ר י ק  10.34 ק ר פ  ת ת     
    
יטנמלא םע םיירמילופ םירמוח / הדלפ יביכרב תניירושמ עקרקמ םיכמות תוריק   43.01.0010
/ םיעצמב תובכשב יולימ ,הביצח / הריפח תודובע ללוכ והשלכ ןווגב ןוטבמ תיזח    
ךבדנ םע ןוילע ךמות ריק ,סוליפ תרוקו סוסיב ,ןנכתמה תעיבק יפלררבנ רמוח    

  923.65 ר"מ רל .תומלשב ,34 קרפ ידרשמניבה יללכה טרפמה יפל לכה ריק שאר  
    
רטמ 6 דע הבוגב ריקה .שרדיו הדימב ינויסנ עטק עוציבו ריקה לש אלמ ןכת תוב   43.01.0011

  923.65 ר"מ )ריקה שאר דעו סוליפ תרוק ינפמ(  
    
יטנמלא םע םיירמילופ םירמוח / הדלפ יביכרב תניירושמ עקרקמ םיכמות תוריק   43.01.0020
/ םיעצמב תובכשב יולימ ,הביצח / הריפח תודובע ללוכ והשלכ ןווגב ןוטבמ תיזח    
ךבדנ םע ןוילע ךמות ריק ,סוליפ תרוקו סוסיב ,ןנכתמה תעיבק יפלררבנ רמוח    

1,137.50 ר"מ רל .תומלשב ,34 קרפ ידרשמניבה יללכה טרפמה יפל לכה ריק שאר  
    
9 דע 6-מ הבוגב ריקה .שרדיו הדימב ינויסנ עטק עוציבו ריקה לש אלמ ןכת תוב   43.01.0021

1,137.50 ר"מ .)ריקה שאר דעו סוליפ תרוק ינפמ( רטמ  
    
יטנמלא םע םיירמילופ םירמוח / הדלפ יביכרב תניירושמ עקרקמ םיכמות תוריק   43.01.0030
/ םיעצמב תובכשב יולימ ,הביצח / הריפח תודובע ללוכוהשלכ ןווגב ןוטבמ תיזח    
ךבדנ םע ןוילע ךמות ריק ,סוליפ תרוקו סוסיב ,ןנכתמה תעיבק יפלררבנ רמוח    

1,349.53 ר"מ ברל ,תומלשב ,34 קרפ ידרשמניבה יללכה טרפמה יפל לכה ריק שאר  
    
21 דע 9-מ הבוגב ריקה .שרדיו הדימב ינויסנ עטק עוציבו ריקה לש אלמ ןכת תו   43.01.0031

1,349.53 ר"מ .)ריקה שאר דעו סוליפ תרוק ינפמ( רטמ  
    
יטנמלא םע םיירמילופ םירמוח / הדלפ יביכרב תניירושמ עקרקמ םיכמות תוריק   43.01.0040
/ םיעצמב תובכשב יולימ ,הביצח / הריפח תודובע ללוכוהשלכ ןווגב ןוטבמ תיזח    
ךבדנ םע ןוילע ךמות ריק ,סוליפ תרוקו סוסיב ,ןנכתמה תעיבק יפלררבנ רמוח    

1,632.54 ר"מ ברל ,תומלשב ,34 קרפ ידרשמניבה יללכה טרפמה יפל לכה ריק שאר  
    
51 דע 21-מ הבוגב ריקה .שרדיו הדימב ינויסנ עטק עוציבו ריקה לש אלמ ןכת תו   43.01.0041

1,632.54 ר"מ .)ריקה שאר דעו סוליפ תרוק ינפמ( רטמ  
    
בוציע רובע תניירושמ עקרק סופיטמ תוריקמ םילנפהמ קלחל ריחמ תפסות   43.01.0090

  148.33 ר"מ ץוריחו טילונרג רתיה ןיב ללוכה ילכירדא  
    

1,148.42 ר"מ 'מ 5 דע הבוגב ע"ש וא ןייטשרקא תרצות והשלכ ןווגב "רטיסנט" גוסמ ךמות ריק 43.01.0100
    
'מ 5 לעמ הבוגב ע"ש וא ןייטשרקא תרצות והשלכ ןווגב "רטיסנט" גוסמ ךמות ריק   43.01.0105

1,265.81 ר"מ 'מ 9 דעו  
    

1,548.82 ר"מ 'מ 31 דעו 'מ 9 לעמ הבוגב ע"ש וא ןייטשרקא תרצות "רטיסנט" גוסמ ךמות ריק 43.01.0110
    

  232.96 ר"מ ריקה בגב CH סמוע רובע ךמות ריקל ריחמ תפסות 43.01.0140
    

  267.54 ר"מ ריקה תיזחב טקיליס / תירכרוכ / ימאח ןבא יופיח רובע ךמות ריקל ריחמ תפסות 43.01.0150
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 
 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../148 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     148

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ     
    
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת     
    
תוברל ,םהינימל ףושיחהו הריקעה ,התירכה ,םוזיגה ,םיקוריפה יריחמ :הרעה    
תוברל ,רשואמ תלוספ רתא לא תושרה תולובגל ץוחמ לא קוליס םיללוכ ,תלוספה    
רתאב ןוסכא וא/ו הנימזמה תושרה ינסחמל הרבעה וא/ו תורגאםולשתו הלבוה    
חוקיפה תויחנה י"פע לכה ,רזוח שומישל    
    

   12.00 ר"מ מ"ס 5 דע יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ 51.01.0010
    
יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ 5 דע יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ   51.01.0011

   17.00 ר"מ .ר"מ 001 דע תומכב מ"ס 5 דע  
    

   22.00 ר"מ .ר"מ 05 דע תומכב מ"ס 5 דע יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ 51.01.0012
    

   16.00 ר"מ מ"ס 01 דעו מ"ס 5 לעמ יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ 51.01.0015
    
001 דע  תומכב מ"ס 01 דעו מ"ס 5 לעמ יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ   51.01.0016

   21.00 ר"מ .ר"מ  
    
05 דע תומכב מ"ס 01 דעו מ"ס 5 לעמ יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ   51.01.0017

   25.00 ר"מ .ר"מ  
    

   21.00 ר"מ מ"ס 02 דעו מ"ס 01 לעמ יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ 51.01.0020
    
001 דע תומכב מ"ס 02 דעו מ"ס 01 לעמ יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ   51.01.0021

   28.00 ר"מ .ר"מ  
    
05 דע תומכב מ"ס 02 דעו מ"ס 01 לעמ יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ   51.01.0022

   33.00 ר"מ .ר"מ  
    

   26.00 ר"מ מ"ס 02 לעמ יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ 51.01.0025
    

   31.00 ר"מ .ר"מ 001 דע תומכב מ"ס 02 לעמ יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ 51.01.0026
    

   36.00 ר"מ .ר"מ 05 דע תומכב מ"ס 02 לעמ יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ 51.01.0027
    

    5.00 ר"מ מ"ס 1 דע קמועל טלפסא יחטש סופסח 51.01.0030
    

    7.00 ר"מ מ"ס 5 דע קמועל טלפסא יחטש ףוצרק 51.01.0035
    

   11.00 ר"מ מ"ס 01 דעו מ"ס 5 לעמ קמועל טלפסא יחטש ףוצרק 51.01.0040
    

   18.00 ר"מ מ"ס 02 דעו מ"ס 01 לעמ קמועל שיבכ הנבמו טלפסא יחטשל "קומע ףוצרק" 51.01.0045
    

   26.00 ר"מ מ"ס 03 דעו מ"ס 02 לעמ קמועל שיבכ הנבמו טלפסא יחטשל "קומע ףוצרק" 51.01.0050
    

   58.00 'חי ןימזמה ןסחמל םתרבעה וא )רורמתה תוברל( טולישו רורמת ידומע קוריפ 51.01.0055
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51.01.0056 תומכב ןימזמה ןסחמל םתרבעה וא )רורמתה תוברל( טולישו רורמת ידומע קוריפ  
   88.00 'חי .'חי 01 דע  

    
  165.00 'חי שדחמ ותנקתהו טלש/רורמת דומע קוריפ 51.01.0060

    
  226.00 'חי .'חי 01 דע  תומכב שדחמ ותנקתהו טלש/רורמת דומע קוריפ 51.01.0061

    
  117.00 'חי םידומע ינש לע םירורמתו םיטלש קוריפ 51.01.0065

    
  160.00 'חי .'חי 01 דע תומכב םידומע ינש לע םירורמתו םיטלש קוריפ 51.01.0066

    
  292.00 'חי םידומע ינש לע םירורמתו םיטלש תקתעהו ריהז קוריפ 51.01.0070

    
  369.00 'חי .'חי 01 דע תומכב םידומע ינש לע םירורמתו םיטלש תקתעהו ריהז קוריפ 51.01.0071

    
  531.00 'חי .םיראומ תומוסרפ וא בוחר טלש םע םידומע הקתעהו ריהז קוריפ 51.01.0075

    
01 דע תומכב םיראומ תומוסרפ וא בוחר טלש םע םידומע הקתעהו ריהז קוריפ   51.01.0076

  671.00 'חי .'חי  
    

  180.00 'חי והשלכ גוסמ דומע לש ןוטב דוסי קוריפ 51.01.0080
    

  227.00 'חי .'חי 01 דע תומכב והשלכ גוסמ דומע לש ןוטב דוסי קוריפ 51.01.0081
    

  223.00 'חי )םינגוע ללוכ( ץעמ תרושקת / הרואת דומע קוריפ 51.01.0085
    

  282.00 'חי .'חי 01 דע תומכב )םינגוע ללוכ( ץעמ תרושקת / הרואת דומע קוריפ 51.01.0086
    
אל( שדחמ ותנקתהו )םינגוע ללוכ( ץעמ תרושקת / הרואת דומע לש ריהז קוריפ   51.01.0090

  446.00 'חי )תשר ללוכ  
    
אל( שדחמ ותנקתהו )םינגוע ללוכ( ץעמ תרושקת / הרואת דומע לש ריהז קוריפ   51.01.0091

  563.00 'חי .'חי 01 דע תומכב )תשר ללוכ  
    

   53.00 רטמ תורוניצמ תוחיטב הקעמ קוריפ 51.01.0095
    

   68.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב תורוניצמ תוחיטב הקעמ קוריפ 51.01.0096
    
ותקתעה וא ףוציר תודובע רמגב ותנקתהו הכלוה /תוחיטב הקעמ לש ריהז קוריפ   51.01.0100

  107.00 רטמ רחא םוקמל  
    
ותקתעה וא ףוציר תודובע רמגב ותנקתהו הכלוה /תוחיטב הקעמ לש ריהז קוריפ   51.01.0101

  134.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב רחא םוקמל  
    

   32.00 רטמ דיחי W גוסמ תוחיטב הקעמ לש ריהז קוריפ 51.01.0105
    

   40.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב דיחי W גוסמ תוחיטב הקעמ לש ריהז קוריפ 51.01.0106
    

   42.00 רטמ לופכ W גוסמ תוחיטב הקעמ לש ריהז קוריפ 51.01.0110
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   54.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב לופכ W גוסמ תוחיטב הקעמ לש ריהז קוריפ 51.01.0111
    

  138.00 'חי 'דכו בכר םוסחמ ,ןותפשא ,ץיצע ,לספס :ןוגכ ןג וא בוחר טוהיר טירפ לש קוריפ 51.01.0115
    
'דכו בכר םוסחמ ,ןותפשא ,ץיצע ,לספס :ןוגכ ןג וא בוחר טוהיר טירפ לש קוריפ   51.01.0116

  174.00 'חי .'חי 01 דע תומכב  
    
'דכו םינותפשא ,םיציצע ,םילספס :ןוגכ ןג וא בוחר טוהיר טירפ לש ריהז קוריפ   51.01.0120

  244.00 'חי רחא םוקמל ותקתעה ואו ףוצירה עוציב רחאל שדחמ ותנקתהו  
    
'דכו םינותפשא ,םיציצע ,םילספס :ןוגכ ןג וא בוחר טוהיר טירפ לש ריהז קוריפ   51.01.0121

  308.00 'חי .'חי 01 דע תומכב רחא םוקמל ותקתעה ואו ףוצירה עוציב רחאל שדחמ ותנקתהו  
    
קוריפ תוברל ,םיטנמלאה לכ ללוכ ,דב וא/ו ןוטב וא/ו תכתמ וא/ו ץע תלוגרפ קוריפ   51.01.0125
יוניפ רתאל וא/ו ריעה םוחתב ,חקפמה הרויש םוקמב רמוחה ןוסחיא ,דוסיה ןוטב    

   77.00 ר"מ .רתאה יוקינו תורוב יולימ ,הביבסה תנגהל דרשמה ידי לע רשואמ תלוספ  
    

   49.00 ר"מ .חקפמה הרויש םוקמל ץעה יוניפו םייק ץע קד לש ריהז קוריפ 51.01.0130
    

  145.00 ר"מ .חקפמה הרויש םוקמב שדחמ ותבכרהו ץעמ קד לש ריהז קוריפ 51.01.0135
    
ןוטב קוריפ תוברל, םיבלושמ וא םידדוב לגר-טק, לס-רודכ, לגרודכ ינקתמ קוריפ   51.01.0140
יוניפ רתאל וא/ו ריעה םוחתב, חקפמה הרויש םוקמב רמוחה ןוסחיא ,דוסיה    

  275.00 'חי .רתאה יוקינו תורוב יולימ ,הביבסה תנגהל דרשמה ידי לערשואמ תלוספ  
    
יוניפ רתאל וא/ו, הייריעה ןסחמל םייוניפו םידדוב קחשמ ינקתמ לש ריהז קוריפ   51.01.0145
הדובעה .חקפמה תטלחה י"פע הביבסה תנגהל דרשמה ידי לע רשואמ תלוספ    

  116.00 'חי .רתאה יוקינ םג תללוכ  
    
םיטנמלאה לכ לע לדגמ לכל תבלושמ קחשמ ינקתמ תכרעמ לש ריהז קוריפ   51.01.0150
ידי לע רשואמ תלוספ יוניפ רתאל וא/ו, הייריעה ןסחמל היוניפו וילא םירבוחמה    

  483.00 פמוק .רתאה יוקינ םג תללוכ הדובעה .חקפמה תטלחה י"פע הביבסה תנגהל דרשמה  
    

   70.00 רטמ והשלכ גוסמ תוגרדמ קוריפ 51.01.0155
    

  255.00 'חי ויתודוסיו וידומע לע לגר יכלוהל רעש קוריפ 51.01.0160
    

  584.00 'חי שדחה ומוקמב ותנקתהו ויתודוסיו וידומע לע לגר יכלוהל רעש לש ריהז קוריפ 51.01.0165
    

  340.00 'חי ויתודוסיו וידומע לע בכרל רעש קוריפ 51.01.0170
    

  849.00 'חי שדחה ומוקמב ותנקתהו ויתודוסיו וידומע לע בכרל רעש לש ריהז קוריפ 51.01.0175
    
הסינכב ןנכותמ סלפמל אוהש רמוח לכמ הינח חטשמ ינפ הבוג תמאתה   51.01.0180

  605.00 'חי םיתבה תורצחל הכרדמ/שיבכמ  
    
הסינכב ןנכותמ סלפמל אוהש רמוח לכמ לגר יכלוהל םיליבש הבוג תמאתה   51.01.0185

  303.00 'חי םיתבה תורצחל הכרדמ/שיבכמ  
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  700.00 'חי 'דכו תוקעמ ,תשר תורדג תמאתה תוברל הפשא יחפל ןוטב חטשמ הבוג תמאתה 51.01.0190
    

  282.00 'חי םיננכותמ הכרדמ / שיבכ סלפמל והשלכ גוסמ םייק את תמאתה 51.01.0195
    

  357.00 'חי .'חי 2 דע תומכב םיננכותמ הכרדמ / שיבכ סלפמל והשלכ גוסמ םייק את תמאתה 51.01.0196
    

  282.00 'חי הרקתה תמאתה רובע םייק את תמאתהל ריחמ תפסות 51.01.0200
    
שיבכה עופישלו סלפמל מ"ס 05 רטוקב לוגע הרקב את הסכמ תמאתה   51.01.0205
ביבא םאתמ " תמגודכ ,מ"ס 01 דע ןיירושמ סלגרביפמ תויושע תועבט תועצמאב    

  584.00 'חי ןרציה טרפמל םאתהבו ע"וש וא "זיירפרטנא דימע" תרבח לש "  
    
שיבכה עופישלו סלפמל מ"ס 05 רטוקב לוגע הרקב את הסכמ תמאתה   51.01.0210
ביבא םאתמ " תמגודכ ,מ"ס 51 דע ןיירושמ סלגרביפמ תויושע תועבט תועצמאב    

  690.00 'חי ןרציה טרפמל םאתהבו ע"וש וא "זיירפרטנא דימע" תרבח לש "  
    
שיבכה עופישלו סלפמל מ"ס 05 רטוקב לוגע הרקב את הסכמ תמאתה   51.01.0215
" ביבא םאתמ " תמגודכ מ"ס 02 דע ןיירושמ סלגרביפמ תויושע תועבט תועצמאב    

  744.00 'חי ןרציה טרפמל םאתהבו ע"וש וא"זיירפרטנא דימע" תרבח לש  
    
שיבכה עופישלו סלפמל מ"ס 06 רטוקב לוגע הרקב את הסכמ תמאתה   51.01.0220
ביבא םאתמ " תמגודכ ,מ"ס 01 דע ןיירושמ סלגרביפמ תויושע תועבט תועצמאב    

  669.00 'חי ןרציה טרפמל םאתהבו ע"וש וא "זיירפרטנא דימע" תרבח לש "  
    
שיבכה עופישלו סלפמל מ"ס 06 רטוקב לוגע הרקב את הסכמ תמאתה   51.01.0225
ביבא םאתמ " תמגודכ ,מ"ס 51 דע ןיירושמ סלגרביפמ תויושע תועבט תועצמאב    

  765.00 'חי ןרציה טרפמל םאתהבו ע"וש וא "זיירפרטנא דימע" תרבח לש "  
    
שיבכה עופישלו סלפמל מ"ס 06 רטוקב לוגע הרקב את הסכמ תמאתה   51.01.0230
" ביבא םאתמ " תמגודכ מ"ס 02 דע ןיירושמ סלגרביפמ תויושע תועבט תועצמאב    

  828.00 'חי ןרציה טרפמל םאתהבו ע"וש וא"זיירפרטנא דימע" תרבח לש  
    

  956.00 'חי םיננכותמ הכרדמ / שיבכ סלפמל יטרדנטס "קזב" את תמאתה 51.01.0235
    

1,296.00 'חי .'חי 2 דע תומכב םיננכותמ הכרדמ / שיבכ סלפמל יטרדנטס "קזב" את תמאתה 51.01.0236
    

  531.00 'חי םיננכותמ הכרדמ / שיבכ סלפמל יטרדנטס "TOH" את תמאתה 51.01.0240
    

  699.00 'חי .'חי 2 דע תומכב םיננכותמ הכרדמ / שיבכ סלפמל יטרדנטס "TOH" את תמאתה 51.01.0241
    

  282.00 'חי ןנכותמ שיבכ סלפמל )תחא תשר( הטילק את תמאתה 51.01.0245
    

  382.00 'חי .'חי 2 דע תומכב ןנכותמ שיבכ סלפמל )תחא תשר( הטילק את תמאתה 51.01.0246
    
תמאתהל תפסונ תשר לכ רובע )תחא תשר( הטילק את תמאתהל ריחמ תפסות   51.01.0250

  159.00 'חי סלפמ  
    
םתמאתה ללוכ דבכ סמועל םתפלחהו מ"ס 08 רטוק את הסכמו הרקת קוריפ   51.01.0255

1,344.00 פמוק .ןנכותמ שיבכ סלפמל  
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םתמאתה ללוכ דבכ סמועל םתפלחהו מ"ס 001 רטוק את הסכמו הרקת קוריפ   51.01.0260
1,683.00 פמוק .ןנכותמ שיבכ סלפמל  

    
םתמאתה ללוכ דבכ סמועל םתפלחהו מ"ס 521 רטוק את הסכמו הרקת קוריפ   51.01.0265

1,879.00 פמוק .ןנכותמ שיבכ סלפמל  
    
052C ןימל הסכמה תפלחה רובע רטוק לכב את הסכמו הרקת קוריפל תפסות   51.01.0270

  319.00 'חי דבכ ב-ב םוקמב לזרב תקצימ עבורמ וא לוגע  
    
004D ןימל הסכמה תפלחה רובע רטוק לכב את הסכמו הרקת קוריפל תפסות   51.01.0275

  425.00 'חי דבכ ב-ב םוקמב לזרב תקצימ עבורמ וא לוגע  
    

  128.00 'חי 052C וא 004D ןיממ הסכמל הליענ רגס רובע הרקב אתל הסכמ ריחמל תפסות 51.01.0280
    

   15.00 ר"מ חטשה תריפח תודובע תרגסמב והשלכ גוסמ ףוציר קוריפ 51.01.0285
    

   19.00 ר"מ תוכרדמ תפלחה תודובע תרגסמב והשלכ גוסמ ףוציר קוריפ 51.01.0290
    

   26.00 ר"מ .ר"מ 001 דע תוכרדמ תפלחה תודובע תרגסמב והשלכ גוסמ ףוציר קוריפ 51.01.0291
    

   32.00 ר"מ .ר"מ 01 דע תוכרדמ תפלחה תודובע תרגסמב והשלכ גוסמ ףוציר קוריפ 51.01.0292
    
וא/ו ותנסחאו םיחטשמ לע רודיסו הסמעה ללוכ והשלכ גוסמ ףוציר לש ריהז קוריפ   51.01.0295

   27.00 ר"מ רזוח שומישל תושרה ינסחמל ותלבוה  
    
וא/ו ותנסחאו םיחטשמ לע רודיסו הסמעה ללוכ והשלכ גוסמ ףוציר לש ריהז קוריפ   51.01.0296

   34.00 ר"מ .ר"מ 001 תומכ דע רזוח שומישל תושרה ינסחמל ותלבוה  
    
וא/ו ותנסחאו םיחטשמ לע רודיסו הסמעה ללוכ והשלכ גוסמ ףוציר לש ריהז קוריפ   51.01.0297

   41.00 ר"מ .ר"מ 01 דע תומכב רזוח שומישל תושרה ינסחמל ותלבוה  
    

   49.00 ר"מ לוח תבכש תמלשה ללוכ שדחמ ותחנהו והשלכ גוסמ ףוציר לש ריהז קוריפ 51.01.0300
    
לוח תבכש תמלשה ללוכ שדחמ ותחנהו והשלכ גוסמ ףוציר לש ריהז קוריפ   51.01.0301

   58.00 ר"מ .ר"מ 001 דע תומכב  
    
לוח תבכש תמלשה ללוכ שדחמ ותחנהו והשלכ גוסמ ףוציר לש ריהז קוריפ   51.01.0302

   72.00 ר"מ .ר"מ 01 דע תומכב  
    

   13.00 רטמ חטשה תריפח תודובע תרגסמב ןוטב תרוגח וא גוס לכמ םוחיתו הפש ןבא קוריפ 51.01.0305
    
חטשה תריפח תודובע תרגסמב ןוטב תרוגח וא גוס לכמ םוחיתו הפש ןבא קוריפ   51.01.0306

   16.00 רטמ .'מ 001 דע תומכב  
    
חטשה תריפח תודובע תרגסמב ןוטב תרוגח וא גוס לכמ םוחיתו הפש ןבא קוריפ   51.01.0307

   20.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב  
    

   18.00 רטמ תוכרדמ תפלחה תודובע תרגסמב ןוטב תרוגח וא גוס לכמ םוחיתו הפש ןבא קוריפ 51.01.0310
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תפלחה תודובע תרגסמב ןוטב תרוגח וא גוס לכמ םוחיתו הפש ןבא קוריפ   51.01.0311
   25.00 רטמ .'מ 001 דע תומכב תוכרדמ  

    
תפלחה תודובע תרגסמב ןוטב תרוגח וא גוס לכמ םוחיתו הפש ןבא קוריפ   51.01.0312

   31.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב תוכרדמ  
    

   27.00 רטמ תושרה ינסחמל התלבוהו גוס לכמ תמייק םוחיתו הפש ןבא לש ריהז קוריפ 51.01.0315
    
תושרה ינסחמל התלבוהו גוס לכמ תמייק םוחיתו הפש ןבא לש ריהז קוריפ   51.01.0316

   37.00 רטמ .'מ 001 דע תומכב  
    
תושרה ינסחמל התלבוהו גוס לכמ תמייק םוחיתו הפש ןבא לש ריהז קוריפ   51.01.0317

   46.00 רטמ .'מ 01 דע תומכב  
    

   53.00 רטמ שדחמ התחנהו גוס לכמ תמייק םוחיתו הפש ןבא לש ריהז קוריפ 51.01.0320
    
001 דע תומכב שדחמ התחנהו גוס לכמ תמייק םוחיתו הפש ןבא לש ריהז קוריפ   51.01.0321

   72.00 רטמ .'מ  
    
01 דע תומכב שדחמ התחנהו גוס לכמ תמייק םוחיתו הפש ןבא לש ריהז קוריפ   51.01.0322

   89.00 רטמ .'מ  
    

   51.00 ר"מ ןוטבמ תרגסמ תוברל פר-פיר חטשמ קוריפ 51.01.0325
    

   53.00 ר"מ מ"ס 01 דע יבועב ןייוזמ ןוטב חטשמ קוריפ 51.01.0330
    

  193.00 רטמ ןוטבה רוסינ רובע מ"ס 01  דע יבועב ןייוזמ ןוטב חטשמ קוריפל ריחמ תפסות 51.01.0335
    

   77.00 ר"מ מ"ס 51 דעו מ"ס 01 לעמ יבועב ןייוזמ ןוטב חטשמ קוריפ 51.01.0340
    
רובע מ"ס 51  דעו מ"ס 01 לעמ יבועב ןייוזמ ןוטב חטשמ קוריפל ריחמ תפסות   51.01.0345

  217.00 רטמ ןוטבה רוסינ  
    

  101.00 ר"מ מ"ס 02 דעו מ"ס 51 לעמ יבועב ןייוזמ ןוטב חטשמ קוריפ 51.01.0350
    
רובע מ"ס 02 דעו מ"ס 51 לעמ יבועב ןייוזמ ןוטב חטשמ קוריפל ריחמ תפסות   51.01.0355

  242.00 רטמ ןוטבה רוסינ  
    

   23.00 רטמ הינחל וא רצחל הסינכב טלפסא וא ןוטבמ שלושמ קוריפ 51.01.0360
    

   27.00 ר"מ תובלתשמ םינבאמ וא טלפסאמ הטאה יספ קוריפ 51.01.0365
    

   74.00 ר"מ תלוספה קוליסו םיעלסה ןוימ, העלסמ קוריפ 51.01.0370
    

  193.00 ק"מ והשלכ יבועבו גוסמ ןבא ריק קוריפ 51.01.0375
    

  410.00 ק"מ והשלכ יבועבו גוסמ ןייוזמ ןוטבמ ריק קוריפ 51.01.0380
    

   53.00 ר"מ דוסיה תוברל והשלכ גוסמ ןבא רדג קוריפ 51.01.0385
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  184.00 רטמ והשלכ גוסמ ימורט ןוטב הקעמ קוריפ 51.01.0390
    

   63.00 ר"מ אוהש יבוע לכב תותיזח וא תורדגמ ןבא יופיצ תדרוה 51.01.0395
    

  371.00 ק"מ ןייוזמ ןוטבמ דוסי וא הרוק קוריפ 51.01.0400
    

   17.00 רטמ לית רדג קוריפ 51.01.0405
    

   19.00 ר"מ והשלכ גוסמ תשר רדג קוריפ 51.01.0410
    
םוקמל התקתעה וא שדחמ הנקתה ללוכ והשלכ גוסמ תשר רדג לש ריהז קוריפ   51.01.0415

  107.00 ר"מ ךרוצה תדימב תומלשה תוברל חקפמה הרויש  
    

   80.00 רטמ והשלכ גוסמ תכתמ רדג קוריפ 51.01.0420
    
םוקמל התקתעה וא שדחמ הנקתה ללוכ והשלכ גוסמ תכתמ רדג לש ריהז קוריפ   51.01.0425

  208.00 רטמ חקפמה הרויש  
    
גוסמ רונתב העובצ תירוכסיא חפמ הייושע , הדובע רתא ביבס תינמז רדג קוריפ   51.01.0426

   81.00 רטמ . והשלכ  
    
תירוכסיא חפמ הייושע , הדובע רתא ביבס תינמז רדג שדחמ הבכרהו ריהז קוריפ   51.01.0427

  126.00 רטמ והשלוכ גוסמ רונתב העובצ  
    

  117.00 ר"מ )לע לטיהב הנבמה חטש יפל בשוחמ( הככס הנבמ קוריפ 51.01.0430
    

  292.00 ר"מ שדחמ התבכרהו הככס הנבמ לש ריהז קוריפ 51.01.0435
    
ותרבעהו ) ע"ש וא  "הידמ רטסופ" תמגודכ( סובוטוא תנחת הנבמ לש ריהז קוריפ   51.01.0440
הנחתל למשחה תנזה קותינ ללוכו תודוסיה קוליסו קוריפ תוברל ,תושרה ינסחמל    

3,211.00 'חי ךמסומ יאלמשח י"ע  
    
תוברל ) ע"ש וא  "הידמ רטסופ" תמגודכ( סובוטוא תנחת הנבמ לש ריהז קוריפ   51.01.0445
תודוסי תוברל שדח םוקמל ותקתעהו למשחה תנזה קותינו תודוסיה קוליסו קוריפ    

4,671.00 'חי למשחל רוביחו  
    
ללוכ תושרה תייחנה י"פע שדח םוקימל "סיפה לעפמ" לש הריכמ תונחת תקתעה   51.01.0450
לעפמו למשחה תרבח ,"קזב" יגיצנ לומ םואת ךות תרושקתו למשח יווק תקתעה    

4,087.00 פמוק סיפה  
    
םוקימל םתקתעהו )חפ ,ריינ ,קיטסלפ( והשלכ רמוח רוזחמ ילכימ לש ריהז קוריפ   51.01.0455

  637.00 'חי חוקיפה תייחנה י"פע שדח  
    

  409.00 רטמ וקודיהו רזוח יולימ ללוכ והשלכ רטוקב םימ ריבעמ קוריפ 51.01.0460
    

1,433.00 פמוק םימ יריבעמ לש ןייוזמ ןוטבמ האיציו הסינכ ינקתמ קוריפ 51.01.0465
    

  319.00 'חי םימייק םינטלוק יוקינ 51.01.0470
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   17.00 רטמ זוקינ תלעת תרדסהו יוקינ 51.01.0475
    

  319.00 'חי גוס לכמ תרוקב תוחוש יוקינ 51.01.0480
    

  531.00 'חי קדוהמ לוחב רובה יולימ תוברל והשלכ גוסמ ןוטבמ הרקב את קוריפ 51.01.0485
    

   49.00 רטמ תורוניצה יוליגל הריפחה תוברל םינוש םיקמועו םירטקב בויב וק קוריפ 51.01.0490
    

   25.00 רטמ תורוניצה יוליגל הריפחה תוברל םינוש םיקמועב 2" דע םירטקב םימ וק קוריפ 51.01.0495
    

   31.00 רטמ תורוניצה יוליגל הריפחה תוברל םינוש םיקמועב 4" דע 3" םירטקב םימ וק קוריפ 51.01.0500
    

   36.00 רטמ תורוניצה יוליגל הריפחה תוברל םינוש םיקמועב 8" דע 6" םירטקב םימ וק קוריפ 51.01.0505
    
יוליגל הריפחה תוברל םינוש םיקמועב 21" דע 01" -מ םירטקב םימ וק קוריפ   51.01.0510

   49.00 רטמ תורוניצה  
    

  107.00 רטמ רוניצה יוליגל הריפחה תוברל םינוש םיקמועו םירטקב זוקינ רוניצ קוריפ 51.01.0515
    

  340.00 'חי קדוהמ לוחב רובה יולמ תוברל תחא תשר םע ןטלוק קוריפ 51.01.0520
    

  531.00 'חי קדוהמ לוחב רובה יולימ תוברל תותשר 2 םע ןטלוק קוריפ 51.01.0525
    

  733.00 'חי קדוהמ לוחב רובה יולימ תוברל תותשר 3 םע ןטלוק קוריפ 51.01.0530
    

  934.00 'חי קדוהמ לוחב רובה יולימ תוברל תותשר 4 םע ןטלוק קוריפ 51.01.0535
    

  849.00 'חי שדחה ומוקמב ותנקתהו תחא תשר ןטלוק לש ריהז קוריפ 51.01.0540
    

1,380.00 'חי שדחה ומוקמב ותנקתהו תותשר 2 ןטלוק לש ריהז קוריפ 51.01.0545
    

1,911.00 'חי שדחה ומוקמב ותנקתהו תותשר 3 ןטלוק לש ריהז קוריפ 51.01.0550
    

2,490.00 'חי שדחה ומוקמב ותנקתהו תותשר 4 ןטלוק לש ריהז קוריפ 51.01.0555
    

   11.00 רטמ חקפמה הרויש םוקמל רמוחה יוניפו מ"ס 01 דע יבועב טלפסא הצק רוסינ 51.01.0560
    

   14.00 רטמ חקפמה הרויש םוקמל רמוחה יוניפו מ"ס 01 לעמ יבועב טלפסא הצק רוסינ 51.01.0565
    

    2.00 ר"מ םיבשע לטוק סוסירב הרבדה 51.01.0570
    

    3.00 ר"מ דבלב יולימ יחטשב היחמצ תדרוהו תלוספ יוקינ ,ףושיח 51.01.0575
    
דע 5 דע עזג רטוקבו 'מ 3 דע הבוגב ,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ   51.01.0580

  165.00 'חי )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 01  
    
02 דע 01 עזג רטוקבו 'מ 3 דע הבוגב ,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ   51.01.0585

  319.00 'חי )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס  
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הלוע וניא ךא 'מ 3 לע הלועה הבוגב ,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ   51.01.0590
  467.00 'חי )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 02 דע 01 עזג רטוקבו 'מ 6 לע  

    
הלוע וניא ךא 'מ 3 לע הלועה הבוגב ,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ   51.01.0595

  637.00 'חי )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 03 דע 02 עזג רטוקבו 'מ 6 לע  
    
הלוע וניא ךא 'מ 3 לע הלועה הבוגב ,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ   51.01.0600

  817.00 'חי )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 04 דע 03 לש עזג רטוקבו 'מ 6 לע  
    
לש עזג רטוקבו 'מ 6 לע הלועה הבוגב ,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ   51.01.0605

1,051.00 'חי )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 04 דע 03  
    
עזג רטוקבו 'מ 6 לע הלועה הבוגב ,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ   51.01.0610

1,274.00 'חי )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 04 לעמ  
    
יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ ,וישרוש לע רגוב סוטפילקא ץע  תריקעו התירכ   51.01.0615

2,335.00 'חי ל"קק/תורעיה דיקפמ רושיא תלבקו םואת ללוכ ,םזגה  
    
מ"ס 061/061 לדוגב ץעל המוג חטשבו מ"ס 05 קמועל סוקיפ ץע ישרוש תתירכ   51.01.0617

  765.00 פמוק תושרהו חקפמ תויחנהל םאתהב  
    

  159.00 'חי 6" דע רטוקב םיצע ימדג תריקע 51.01.0620
    

  233.00 'חי 6" לעמ רטוקב םיצע ימדג תריקע 51.01.0625
    

   32.00 רטמ היח רדג / םיחיש קוליסו תריקע / םוזיג 51.01.0630
    
הכרדמה ינפמ מ"ס 05 קמועל דעו םיצעה יעזג וקל ךנואמב םיצע ישרוש ךותיח   51.01.0635

  128.00 'חי .רשואמ ךפש רתאל קוליס ללוכ ,תננכותמה  
    
תוברל תימוקמה תושרה םוחתב רשואמ הכיפש רתאל )םירחא לש( תלוספ קוליס   51.01.0640
בתכב הארוה י"פע עוציב . הכיפשה רתאב הקירפו הלבוה, הסמעה ,הריפח    

   34.00 ק"מ עוציבה םרט ךמסומ דדומ תדידמ י"פע תויומכה בושיח רחאלו חקפמהמ  
    
תוברל תימוקמה תושרה םוחתב רשואמ הכיפש רתאל )םירחא לש( תלוספ קוליס   51.01.0641
בתכב הארוה י"פע עוציב . הכיפשה רתאב הקירפו הלבוה, הסמעה ,הריפח    
תומכב עוציבה םרט ךמסומ דדומ תדידמ י"פע תויומכה בושיח רחאלו חקפמהמ    

   52.00 ק"מ .ק"מ 01 דע  
    
תוברל תושרה תולובגל ץוחמ השרומ הנמטה רתא לא )םירחא לש( תלוספ קוליס   51.01.0645
חקפמהמ בתכב הארוה י"פע עוציב , םהינימל תורגאו הלבוה, הסמעה ,הריפח    
גיצהל ןלבקה לע . עוציבה םרט ךמסומ דדומ תדידמ י"פע תויומכה בושיח רחאלו    
תוברל קלוס / רזחומש רמוחה תויומכ תא תוחיכומה קוליסה רתא לש תודועת    

  101.00 ק"מ םולשתה תא תוחיכומה תוינובשחו תולבוהה יטרפ  
    

  162.00 ק"מ .ק"מ 01 דע ל"נכ 51.01.0647
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רפע יפדועו תלוספ רוזחימ תועצמאב םירחא לש, רפעב תברועמ תלוספ קוליס   51.01.0650
םיאתמה רמוחה קודיהו רוזיפ ,הסירגו םוריע , הדרפהו ןוימ, יופינ ,הריפח תוברל    
רמוחה יוניפו הלבוה ,שרדנ וניאש וא םיאתמ וניאש רמוח קוליסו יוניפ , רתאב    
י"עהביבסה תוכיאל דרשמה י"ע רשואמ השבי תלוספב לופיטו קוליס רתאל לוספה    
גיצהל ןלבקה לע . רוזחימה תולועפ תלחתה םרט תויומכה בושיחו ךמסומ דדומ    
תוברל קלוס / רזחומש רמוחה תויומכ תא תוחיכומה קוליסה רתא לש תודועת    
תייחנה י"פעו ךרוצה תדימב .םולשתה תא תוחיכומה תוינובשחו תולבוהה יטרפ    

   64.00 ק"מ השרומה רוזחימה / הנמטהה רתאל הריפחה לכ הנופת ןימזמה  
    

  355.00 'חי תושרה ינסחמל ותרבעה וא טנרדיה קוריפ 51.01.0655
    

  912.00 'חי ךרוצה תדימב ותקתעה תוברל ,שדחמ ותנקתהו םייק טנרדיה לש ריהז קוריפ 51.01.0660
    

  371.00 'חי רטוק לכב םייק םימ ףוגמ קוריפ 51.01.0665
    

  669.00 'חי שדחמ ותנקתהו רטוק לכב ףוגמ לש ריהז קורפ 51.01.0670
    

  233.00 'חי 2" דע רטוקב הדידמ תכרעמ קוריפ 51.01.0675
    
תרבעהו םירזיבא זגרא תוברל וירזיבא לע הייקשהל תכרעמ שאר לש ריהז קורפ   51.01.0680

1,051.00 פמוק הייריעה ינסחמל םירזיבאה  
    
ותקתעהו םירזיבא זגרא תוברל וירזיבא לע הייקשהל תכרעמ שאר לש ריהז קורפ   51.01.0685

1,486.00 פמוק ורוביחו ותבכרה תוברל ,שדח םוקמל  
    

  292.00 'חי בויבו םימ יווקמ קותינ תוברל ,תומייק ןוטב תויזרב קוריפ 51.01.0690
    

   17.00 'חי והשלכ גוסמ "לותח יניע" ןומיס ירותפכ קוריפ 51.01.0695
    
םע םואתב חקפמה הרויש םוקמל ותקתעהו ירוביצ ןופלט את לש ריהז קוריפ   51.01.0700

2,335.00 'חי "קזב"  
    
הרויש םוקמל התקתעהו ראודה תושר םע םואתב ראוד תבית לש ריהז קוריפ   51.01.0705

1,344.00 'חי חקפמה  
    
,םנומיס ,קמוע לכבו גוס לכמ םימייק תורנצ / םילבכ יוליגל תינדי שושיג תריפח   51.01.0710
תויתשתה לש הדידמ תינכת תנכה ללוכ ריחמה .ותומדקל בצמה תרזחהו םייוסיכ    

  104.00 ק"מ ולגתנש  
    
,)'וכו תורדג תיזח ,םיתב תיזח ,שיבכ יעטק ,הכרדמ יעטק( טקייורפ חטש דועת   51.01.0715
לש תילמינימ היצולוזרב תילטיגיד המלצמ תועצמאב ,בתכב חוקיפה תייחנה י"פע    
לדוגב תונומת תספדה ,הספדה ינפל חוקיפל תונומתה תגצה ,לסקיפ הגמ 4    

    1.00 'חי 81X21 ונומתה ללכ תרבעה ללוכ חקפמל ןתריסמו חוקיפה תריחב י"פע מ"ס  
    

    1.00 'חי .קסיד ג"ע חוקיפל ומלוצש ת 51.01.0716

    

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת     
    

   17.00 ק"מ הביצח וא/ו הריפח 51.02.0010
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   58.00 ק"מ .ק"מ 05 דע  תומכב הביצח וא/ו הריפח 51.02.0011
    

  114.00 ק"מ .ק"מ 5 דע תומכב הביצח וא/ו הריפח 51.02.0012
    

    3.00 ק"מ םיעצמ יחטשב הריפח רובע ריחמ תפסות 51.02.0015
    

    9.00 ק"מ "גנילוס" יחטשב הביצח ואו הריפח רובע ריחמ תפסות 51.02.0020
    
/ יולימ / הסירג ךרוצל תלוספב ברועמ רופח רמוח ןוימו יופינ רובע ריחמ תפסות   51.02.0025

   12.00 ק"מ רתאב רוזיפו הלבוה, ןוסחא , םוריע תוברל הנמטה רתאל קוליס  
    
גוס עצמ / יולימ רמוחכ שומיש ךרוצל 'דכו "םירדלוב" , םינוטב , ןינב תלוספ תסירג   51.02.0030

   23.00 ק"מ סורגה רמוחה לש רתאב רוזיפו הלבוה ,ןוסחא ,הדרפהו ןוימ תוברל 'ג  
    

   53.00 ק"מ םיידי תדובעב הריפח 51.02.0035
    

   29.00 ק"מ ףיצרו השק עלסב הביצח 51.02.0040
    

   23.00 ק"מ תודבועמ תוחותפ תולעתל הביצח וא/ו הריפח 51.02.0045
    

   20.00 ק"מ )"תומרב"( תודבועמ תוגרדמל הביצח וא/ו הריפח 51.02.0050
    
)"תומרב"( תודבועמ תוגרדמ / תוחותפ תולעתל הביצח ואו הריפח ריחמל תפסות   51.02.0055

   14.00 ק"מ ףיצרו השק עלס רובע  
    

    7.00 רטמ ר'צנרט תועצמאב 'מ 0.1 קמועל מ"ס 01-02 בחורב הביצח וא/ו הריפח 51.02.0060
    
תועצמאב 'מ 5.1 דע 'מ 0.1 לעמ קמועל מ"ס 01-02 בחורב הביצח וא/ו הריפח   51.02.0065

   12.00 רטמ ר'צנרט  
    
תועצמאב 'מ 0.2 דע 'מ 5.1 לעמ קמועל מ"ס 01-02 בחורב הביצח וא/ו הריפח   51.02.0070

   15.00 רטמ ר'צנרט  
    

   10.00 רטמ ר'צנרט תועצמאב 'מ 0.1 קמועל מ"ס 12-03 בחורב הביצח וא/ו הריפח 51.02.0075
    
תועצמאב 'מ 5.1 דע 'מ 0.1 לעמ קמועל מ"ס 12-03 בחורב הביצח וא/ו הריפח   51.02.0080

   16.00 רטמ ר'צנרט  
    
תועצמאב 'מ 0.2 דע 'מ 5.1 לעמ קמועל מ"ס 12-03 בחורב הביצח וא/ו הריפח   51.02.0085

   19.00 רטמ ר'צנרט  
    
רפעה תודובע רשאכ קר םלושי , )"ךרד תרוצ"( תוכרדמו םישיבכל תיתש לש רושיי   51.02.0090

    3.00 ר"מ )-,+( מ"ס 02 ןה תושרדנה  
    
רפעה תודובע רשאכ קר םלושי , )"ךרד תרוצ"( תוכרדמו םישיבכל תיתש לש רושיי   51.02.0091

   10.00 ר"מ .ר"מ 05 דע תומכב )-,+( מ"ס 02 ןה תושרדנה  
    
רפעה תודובע רשאכ קר םלושי , )"ךרד תרוצ"( תוכרדמו םישיבכל תיתש לש רושיי   51.02.0092

   30.00 ר"מ .ר"מ 01 דע תומכב )-,+( מ"ס 02 ןה תושרדנה  
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    2.00 ר"מ רמוח תמלשה / יוניפ תוברל טרפמ יפל רזייל תסלפמב תיתש סוליפ 51.02.0095
    

    3.00 ר"מ רקובמ םיחטש קודיה 51.02.0100
    

   23.00 ר"מ .ר"מ 05 דע תומכב רקובמ םיחטש קודיה 51.02.0101
    

   33.00 ר"מ .ר"מ 01 דע תומכב רקובמ םיחטש קודיה 51.02.0102
    

    2.00 ר"מ ליגר םיחטש קודיה 51.02.0105
    

   12.00 ר"מ .ר"מ 05 דע תומכב ליגר םיחטש קודיה 51.02.0106
    

   20.00 ר"מ .ר"מ 01 דע תומכב ליגר םיחטש קודיה 51.02.0107
    

    5.00 ר"מ תמייק )מ"וגא ,עצמ( תיתשת ינפ קודיהו הבטרה,חוחית 51.02.0110
    

   15.00 ר"מ .ר"מ 05 דע תומכב תמייק )מ"וגא ,עצמ( תיתשת ינפ קודיהו הבטרה,חוחית 51.02.0111
    

   35.00 ר"מ .ר"מ 01 דע תומכב תמייק )מ"וגא ,עצמ( תיתשת ינפ קודיהו הבטרה,חוחית 51.02.0112
    
תוברל עקרקה ץעוי טרפמ יפ לע מ"ס 04 קמועל תונמש תותיסרחב תיתש דוביע   51.02.0115
01 לש תומכב עובש ךשמב תיסרחה תבטרה , מ"ס 04 קמועל השירח    

    4.00 ר"מ . %39OTHSAA DEIFIDOM-תופיפצל דע הקודיהו םוי/ר"מ/רטיל  
    

    5.00 ק"מ רקובמ יולימ קודיה 51.02.0120
    

   15.00 ק"מ .ק"מ 05 דע רקובמ יולימ קודיה 51.02.0121
    

   25.00 ק"מ .ק"מ 01 דע רקובמ יולימ קודיה 51.02.0122
    

    3.00 ק"מ ליגר יולימ קודיה 51.02.0125
    
3 דע היבועש הבכשב )NOITCAPMOC TCAPMI DIPAR( ריהמ ימניד קודיה   51.02.0130

   37.00 ר"מ רטמ  
    
6 דע היבועש הבכשב )NOITCAPMOC TCAPMI DIPAR( ריהמ ימניד קודיה   51.02.0135

   50.00 ר"מ רטמ  
    
9 דע היבועש הבכשב )NOITCAPMOC TCAPMI DIPAR( ריהמ ימניד קודיה   51.02.0140

   62.00 ר"מ רטמ  
    
דע היבועש הבכשב )NOITCAPMOC TCAPMI DIPAR( ריהמ ימניד קודיה   51.02.0145

   74.00 ר"מ רטמ 21  
    

   37.00 ר"מ רטמ 3 דע היבועש הבכשב )קילאיב םייח תטיש( תלוקשמ תועצמאב ימניד קודיה 51.02.0150
    

   50.00 ר"מ רטמ 6 דע היבועש הבכשב )קילאיב םייח תטיש( תלוקשמ תועצמאב ימניד קודיה 51.02.0155
    

   62.00 ר"מ רטמ 9 דע היבועש הבכשב )קילאיב םייח תטיש( תלוקשמ תועצמאב ימניד קודיה 51.02.0160
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21 דע היבועש הבכשב )קילאיב םייח תטיש( תלוקשמ תועצמאב ימניד קודיה   51.02.0165
   74.00 ר"מ רטמ  

    
קודיהו תובכשב ורוזיפ ללוכ A-4-2 תמגודכ רזחוממ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ   51.02.0170

   43.00 ק"מ רקובמ  
    
ורוזיפ ללוכ יללכה טרפמה תושירד  י"פע ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ   51.02.0175

   53.00 ק"מ רקובמ קודיהו תובכשב  
    
ורוזיפ ללוכ יללכה טרפמה תושירד  י"פע ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ   51.02.0176

   54.00 ק"מ .ק"מ 05 דע תומכב רקובמ קודיהו תובכשב  
    
ורוזיפ ללוכ יללכה טרפמה תושירד  י"פע ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ   51.02.0177

   64.00 ק"מ .ק"מ 01 דע  תומכב רקובמ קודיהו תובכשב  
    
תובכשב ורוזיפ ללוכ חקפמה תושירדל םאתומ ימוקמ הליאש רובמ אבומ יולימ   51.02.0180

   19.00 ק"מ רקובמ קודיהו  
    
תולובגמ מ"ק 0.01 דעו מ"ק 0.1 לעמ קחרמב ימוקמ הליאש רובמ אבומ יולימ   51.02.0182

   28.00 ק"מ רקובמ קודיהו תובכשב ורוזיפ ללוכ חקפמה תושירדל םאתומ הדובעה רתא  
    
ללוכ יללכה טרפמה תושירדל םאתומ גרודמו יקנ, ררבנ ימוקמ רמוחמ אבומ יולימ   51.02.0185

   37.00 ק"מ רקובמ קודיהו תובכשב ורוזיפ  
    

   53.00 ק"מ רקובמ קודיהו תובכשב ורוזיפ ללוכ A-4-2 תמגודכ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ 51.02.0190
    
ללוכ יללכה טרפמה תושירדל םאתומ גרודמו יקנ, ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ   51.02.0195

   62.00 ק"מ רקובמ קודיהו תובכשב ורוזיפ  
    

    4.00 ק"מ 'מ 5.0 דע לש תובכשב )םירחא י"ע אבומה( יולימ רוזיפ 51.02.0200
    

   14.00 ק"מ .ק"מ 05 דע תומכב 'מ 5.0 דע לש תובכשב )םירחא י"ע אבומה( יולימ רוזיפ 51.02.0201
    

   24.00 ק"מ .ק"מ 01 דע תומכב 'מ 5.0 דע לש תובכשב )םירחא י"ע אבומה( יולימ רוזיפ 51.02.0202
    

    5.00 ר"מ ליגר קודיה תוברל ףצרוקמ טלפסא רוזיפ 51.02.0205
    

    8.00 ר"מ .ר"מ 001 דע ל"נכ 51.02.0206
    
שלושמה חטש י"פע הדידמה( הריפח / יולימ תודובעב םיעופישו תונורדמ תרדסה   51.02.0210

    2.00 ק"מ )חטשה ךרוא X ןוילעל ןותחת רוקיד ןיב רצונש  

    
ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת     
    
םיטרדנטס םיטרפ האר    
    

  110.00 ק"מ הנתשמו דיחא יבועב , תוכרדמו םישיבכל 'א גוס עצמ 51.03.0010
    

  148.00 ק"מ .ק"מ 01 דע תומכב הנתשמו דיחא יבועב , תוכרדמו םישיבכל 'א גוס עצמ 51.03.0011
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 
 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../161 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     161

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   69.00 ק"מ רזחוממ רמוחמ הנתשמו דיחא יבועב , תוכרדמו םישיבכל 'ב גוס עצמ 51.03.0025
    
דע תומכב רזחוממ רמוחמ הנתשמו דיחא יבועב , תוכרדמו םישיבכל 'ב גוס עצמ   51.03.0026

  132.00 ק"מ .ק"מ 01  
    

   69.00 ק"מ רזחוממ רמוחמ הנתשמו דיחא יבועב , דופירו יולימל לוח 51.03.0030
    

  164.00 ק"מ .ק"מ 05 דע רזחוממ רמוחמ הנתשמו דיחא יבועב , דופירו יולימל לוח 51.03.0031
    

  189.00 ק"מ .ק"מ 5 דע רזחוממ רמוחמ הנתשמו דיחא יבועב , דופירו יולימל לוח 51.03.0032
    

  142.00 ק"מ והשלכ יבועב 'א גוס ם"וגא תיתשת 51.03.0050
    

  101.00 ק"מ ןנכתמה תעיבק יפל יבועב )"שלקב"( ןבא ירבשמ תזקנמ הבכש 51.03.0055

    

ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  40.15 ק ר פ  ת ת     
    
םיטרדנטס םיטרפ האר    
    

  285.00 ןוט ןונכתה יפל תובכשב והשלכ יבועב )"טיבמא"( תיטלפסא תיתשת 51.04.0010
    

    2.00 ר"מ טלפסא תבכשב דובירל הנכהכ ףוצריקל םידעוימ אלש םימייק םישיבכ יוקינו טואיט 51.04.0015
    

    2.00 ר"מ ר"מ/ג"ק 52.0 רועישב )החאמ יופצ( ןמוטיב סוסיר 51.04.0020
    

    2.50 ר"מ ר"מ/ג"ק 05.0 רועישב )םיפצרוקמ םיחטשל( ןמוטיב סוסיר 51.04.0025
    

    3.00 ר"מ ר"מ/ג"ק 1 רועישב )דוסי יופצ( ןמוטיב סוסיר 51.04.0030
    

    3.50 ר"מ ר"מ/ג"ק 5.1 רועישב )דוסי יופצ( ןמוטיב סוסיר 51.04.0035
    

   35.00 ר"מ 2/1" טגרגא לדוג , מ"ס 4 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש 51.04.0045
    

   32.00 ר"מ 4/3" טגרגא לדוג , מ"ס 4 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש 51.04.0050
    

   56.00 ר"מ .ר"מ 001 דע4/3" טגרגא לדוג , מ"ס 4 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש 51.04.0051
    

   70.00 ר"מ .ר"מ 05 דע 4/3" טגרגא לדוג , מ"ס 4 יבועב תאשונ טלפסא ןוטב תבכש 51.04.0052
    

   41.00 ר"מ 4/3" טגרגא לדוג , מ"ס 5 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש 51.04.0055
    
001 דע 4/3" טגרגא לדוג , מ"ס 5 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש   51.04.0056

   71.00 ר"מ .ר"מ  
    

   86.00 ר"מ .ר"מ 05 דע 4/3" טגרגא לדוג , מ"ס 5 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש 51.04.0057
    

   39.00 ר"מ 1" טגרגא לדוג , מ"ס 5 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש 51.04.0060
    

   68.00 ר"מ .ר"מ 001 דע 1" טגרגא לדוג , מ"ס 5 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש 51.04.0061
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   74.00 ר"מ .ר"מ 05 דע 1" טגרגא לדוג , מ"ס 5 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש 51.04.0062
    

   49.00 ר"מ 4/3" טגרגא לדוג , מ"ס 6 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש 51.04.0065
    
001 דע 4/3" טגרגא לדוג , מ"ס 6 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש   51.04.0066

   82.00 ר"מ .ר"מ  
    

  100.00 ר"מ .ר"מ 05 דע 4/3" טגרגא לדוג , מ"ס 6 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש 51.04.0067
    

   47.00 ר"מ 1" טגרגא לדוג , מ"ס 6 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש 51.04.0070
    

   81.00 ר"מ .ר"מ 001 דע 1" טגרגא לדוג , מ"ס 6 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש 51.04.0071
    

   99.00 ר"מ .ר"מ 05 דע 1" טגרגא לדוג , מ"ס 6 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש 51.04.0072
    

   46.00 ר"מ 5.1" טגרגא לדוג , מ"ס 6 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש 51.04.0075
    
גורד עוטק וא ליגר גורדב תלזב טגרגאב שומיש רובע טלפסאה ריחמל תפסות   51.04.0095

    6.00 ר"מ מ"ס 3 יבועב הבכשל  
    
גורד עוטק וא ליגר גורדב תלזב טגרגאב שומיש רובע טלפסאה ריחמל תפסות   51.04.0100

    7.00 ר"מ מ"ס 4 יבועב הבכשל  
    
גורד עוטק וא ליגר גורדב תלזב טגרגאב שומיש רובע טלפסאה ריחמל תפסות   51.04.0105

    9.00 ר"מ מ"ס 5 יבועב הבכשל  
    

   36.00 ר"מ 8/3" טגרגא לדוג , מ"ס 4 יבועב תוכרדמל טלפסא ןוטב תבכש 51.04.0110
    

   61.00 ר"מ .ר"מ 001 דע 8/3" טגרגא לדוג , מ"ס 4 יבועב תוכרדמל טלפסא ןוטב תבכש 51.04.0111
    

   74.00 ר"מ .ר"מ 05 דע 8/3" טגרגא לדוג , מ"ס 4 יבועב תוכרדמל טלפסא ןוטב תבכש 51.04.0112
    

   35.00 ר"מ 2/1" טגרגא לדוג , מ"ס 4 יבועב תוכרדמל טלפסא ןוטב תבכש 51.04.0115
    

   56.00 ר"מ .ר"מ 001 דע 2/1" טגרגא לדוג , מ"ס 4 יבועב תוכרדמל טלפסא ןוטב תבכש 51.04.0116
    

   70.00 ר"מ .ר"מ 05 דע2/1" טגרגא לדוג , מ"ס 4 יבועב תוכרדמל טלפסא ןוטב תבכש 51.04.0117
    

   44.00 ר"מ 2/1" טגרגא לדוג , מ"ס 5 יבועב תוכרדמל טלפסא ןוטב תבכש 51.04.0120
    

   75.00 ר"מ .ר"מ 001 דע 2/1" טגרגא לדוג , מ"ס 5 יבועב תוכרדמל טלפסא ןוטב תבכש 51.04.0121
    

   92.00 ר"מ .ר"מ 05 דע 2/1" טגרגא לדוג , מ"ס 5 יבועב תוכרדמל טלפסא ןוטב תבכש 51.04.0122
    

  381.00 ןוט 'דכו טרופס ישרגמל 8/3" טגרגא לדוג הנתשמ יבועב טלפסא ןוטב 51.04.0125
    

  365.00 ןוט 2/1" טגרגא לדוג הנתשמ יבועב טלפסא ןוטב 51.04.0130
    

  348.00 ןוט 4/3" טגרגא לדוג הנתשמ יבועב טלפסא ןוטב 51.04.0135
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  334.00 ןוט 1" טגרגא לדוג הנתשמ יבועב טלפסא ןוטב 51.04.0140
    

  322.00 ןוט 5.1" טגרגא לדוג הנתשמ יבועב טלפסא ןוטב 51.04.0145
    

  -52.00 ןוט )י'גרב( דרפינב דדמנ טלפסאה עוציב רשאכ טלפסאה ריחמל התחפה 51.04.0150
    
וא ליגר גורדב תלזב טגרגא רובע הנתשמ יבועב טלפסא ןוטב ריחמל תפסות   51.04.0155

   74.00 ןוט גורד עוטק  
    
תרזחוממ תיכוכז בוליש רובע הנתשמ יבועב טלפסא ןוטב ריחמל תפסות   51.04.0160

   32.00 ןוט לקשמהמ %-01%7 רועישב תבורעתב  
    

  470.00 ןוט לארשי יביתנ תרבח טרפמ / דחוימה טרפמב רומאכ )"טקש"( נ"את טלפסא ןוטב 51.04.0165
    
/ דחוימה טרפמב רומאכ תלזב טגרגא ליכמה )"AMS"( א"מאת טלפסא ןוטב   51.04.0170

  566.00 ןוט לארשי יביתנ תרבח טרפמ  
    
רומאכ מ"ס 4 יבועב )"AMS"( א"מאת גוסמ הנוילע תאשונ טלפסא ןוטב תבכש   51.04.0175

   53.00 ר"מ 4/3" טגרגא לדוג ,לארשי יביתנ תרבח טרפמ / דחוימה טרפמב  
    
רומאכ מ"ס 5 יבועב )"AMS"( א"מאת גוסמ הנוילע תאשונ טלפסא ןוטב תבכש   51.04.0180

   67.00 ר"מ 4/3" טגרגא לדוג ,לארשי יביתנ תרבח טרפמ / דחוימה טרפמב  
    
,לארשי יביתנ תרבח טרפמ / דחוימה טרפמב רומאכ )"S"( מ"את טלפסא ןוטב   51.04.0185

  359.00 ןוט 4/3" טגרגא לדוג  
    
רומאכ מ"ס 4 יבועב )"S"( מ"את גוסמ תרשקמ / תאשונ טלפסא ןוטב תבכש   51.04.0190

   33.00 ר"מ 4/3" טגרגא לדוג ,לארשי יביתנ תרבח טרפמ / דחוימה טרפמב  
    
רומאכ מ"ס 5 יבועב )"S"( מ"את גוסמ תרשקמ / תאשונ טלפסא ןוטב תבכש   51.04.0195

   43.00 ר"מ 4/3" טגרגא לדוג ,לארשי יביתנ תרבח טרפמ / דחוימה טרפמב  
    
רומאכ מ"ס 6 יבועב )"S"( מ"את גוסמ תרשקמ / תאשונ טלפסא ןוטב תבכש   51.04.0200

   51.00 ר"מ 4/3" טגרגא לדוג ,לארשי יביתנ תרבח טרפמ / דחוימה טרפמב  
    
,לארשי יביתנ תרבח טרפמ / דחוימה טרפמב רומאכ )"S"( מ"את טלפסא ןוטב   51.04.0205

  344.00 ןוט 1" טגרגא לדוג  
    
רומאכ מ"ס 5 יבועב )"S"( מ"את גוסמ תרשקמ / תאשונ טלפסא ןוטב תבכש   51.04.0210

   40.00 ר"מ 1" טגרגא לדוג ,לארשי יביתנ תרבח טרפמ / דחוימה טרפמב  
    
רומאכ מ"ס 6 יבועב )"S"( מ"את גוסמ תרשקמ / תאשונ טלפסא ןוטב תבכש   51.04.0215

   48.00 ר"מ 1" טגרגא לדוג ,לארשי יביתנ תרבח טרפמ / דחוימה טרפמב  
    
רומאכ מ"ס 7 יבועב )"S"( מ"את גוסמ תרשקמ / תאשונ טלפסא ןוטב תבכש   51.04.0220

   56.00 ר"מ 1" טגרגא לדוג ,לארשי יביתנ תרבח טרפמ / דחוימה טרפמב  
    
,לארשי יביתנ תרבח טרפמ / דחוימה טרפמב רומאכ )"S"( מ"את טלפסא ןוטב   51.04.0225

  334.00 ןוט 5.1" טגרגא לדוג  
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רומאכ מ"ס 6 יבועב )"S"( מ"את גוסמ תרשקמ / תאשונ טלפסא ןוטב תבכש   51.04.0230
   47.00 ר"מ 5.1" טגרגא לדוג ,לארשי יביתנ תרבח טרפמ / דחוימה טרפמב  

    
רומאכ מ"ס 7 יבועב )"S"( מ"את גוסמ תרשקמ / תאשונ טלפסא ןוטב תבכש   51.04.0235

   55.00 ר"מ 5.1" טגרגא לדוג ,לארשי יביתנ תרבח טרפמ / דחוימה טרפמב  
    
רומאכ מ"ס 8 יבועב )"S"( מ"את גוסמ תרשקמ / תאשונ טלפסא ןוטב תבכש   51.04.0240

   62.00 ר"מ 5.1" טגרגא לדוג ,לארשי יביתנ תרבח טרפמ / דחוימה טרפמב  
    
םוטיא תבכש + תובכש 2 -ב ינועבצ יופיצו העבטה תועצמאב טלפסאב בוציע   51.04.0245

  201.00 ר"מ םהשלכ תואמגודו םינווגב ע"ש וא "טנירפ טלפסא" תמגודכ הפוקש  
    

   29.00 ר"מ רק טלפסאב העבטה ךרוצל רזוח םומיח רובע "טנירפ טלפסא" ריחמל תפסות 51.04.0250
    
הפוקש םוטיא תבכש + תובכש 2 -ב ינועבצ יופיצ תועצמאב טלפסאב בוציע   51.04.0255

   99.00 ר"מ םהשלכ תואמגודו םינווגב ע"ש וא "טנירפ טלפסא" תמגודכ  
    
לש עצוממ יבועב טלפסא ןוטב תבכש לש םוחב רוזחימ תועצמאב םישיבכ םוקיש   51.04.0260
תודובע לכ ללוכ ע"ש וא )ןדמ תרבח י"ע( " LORTSUD" תטישב מ"ס 5.3    

   32.00 ר"מ ר"מ 000,01 דעתומכב, תושורדה הנכהה  
    
לש עצוממ יבועב טלפסא ןוטב תבכש לש םוחב רוזחימ תועצמאב םישיבכ םוקיש   51.04.0265
תודובע לכ ללוכ ע"ש וא )ןדמ תרבח י"ע( " LORTSUD" תטישב מ"ס 5.3    

   29.00 ר"מ ר"מ 000,02 דעו ר"מ 000,01 לעמתומכב, תושורדה הנכהה  
    
לש עצוממ יבועב טלפסא ןוטב תבכש לש םוחב רוזחימ תועצמאב םישיבכ םוקיש   51.04.0270
תודובע לכ ללוכ ע"ש וא )ןדמ תרבח י"ע( " LORTSUD" תטישב מ"ס 5.3    

   26.00 ר"מ ר"מ 000,02 לעמתומכב, תושורדה הנכהה  
    
הנכהה תודובע לכ ללוכ תורובו םישיבכ תויצח לש ינמז ןוקיתל רק טלפסא ןוטב   51.04.0275

  159.00 ר"מ תושורדה  
    

   22.00 ר"מ דחוימה טרפמל רומאכ I-VI גורדב מ"ס 5.0 יבועב ינמוטיב סיידב םישיבכ יופיצ 51.04.0280
    

   26.00 רטמ שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ 51.04.0285
    
יניע" תוברל מ"ס 21 דע הנתשמ יבועב קד טלפסאמ 'מ 4 בחורב הטאה יספ   51.04.0290

  185.00 ר"מ הרובחתה דרשמ יטרפו תויחנה י"פע לכה ,העיבצו 'מ 5.0 לכ "לותח  
    
21 דע ההבגה ללוכ מ"ס 8 יבועב תובלתשמ םינבאמ 'מ 4 בחורב הטאה יספ   51.04.0295
י"פע לכה , העיבצו 'מ 5.0 לכ "לותח יניע", טלפסא לובגב רבעמ ןבא תוברל מ"ס    

  296.00 ר"מ הרובחתה דרשמ יטרפו תויחנה  
    
רפתה יוקינ ללוכ ע"ש וא  A.S.U OCTIW תרצות FRC רמוח י"ע םיקדס םוטיא   51.04.0300

  143.00 רטמ טלפסאה ץוריח אלל לבא ןולכילו היבשיעמ  
    

  476.00 ןוט דחוימה טרפמב רומאכ תיטלפסא האלטה 51.04.0305
    

   40.00 רטמ דחוימה טרפמב רומאכ טלפסא תעסמב םירצ םיקדס םוטיא 51.04.0310
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קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../165 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     165

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   59.00 רטמ דחוימה טרפמב רומאכ טלפסא תעסמב םיינוניב םיקדס םוטיא 51.04.0315
    

   75.00 רטמ דחוימה טרפמב רומאכ טלפסא תעסמב םיבחר םיקדס םוטיא 51.04.0320

    

ף ח ס  ת ע י נ מ ו  ם י מ  י ר י ב ע מ  ,ז ו ק י נ  50.15 ק ר פ  ת ת     
    
לעמ ףסונ קמוע רטמ 5.0 לכ רובע %5 תפסות )א(  :זוקינ תורוניצ יפיעסל תורעה    
2.15 קרפב טרופמכ ,ףוצרו השק עלסב הביצח רובע %01 תפסות )ב( .'מ 5.3    
אלא( )"הבקנ"( ןומעפב הנבומ םטא םע םימוטא תורוניצה )ג( .דחוימה טרפמב    
ע דע םינופיד .השדחה ותנוכתמב 72 ילארשי ןקת יפל ,)תרחא שרדנ םא    
    

'חי         .הדיחיה יריחמב םילולכ 'מ 5.3 קמו 51.05.0001
    
םיקוצי וא םיימורט םיאתל סחייתמ ריחמה )א( :הטילקו הרקב יאת יפיעסל תורעה    
יגוס לכל ריחמה )ב( .חקפמה /ןימזמה תעיבק יפל )םייטרדנטס םיטרפ( רתאב    
ןוטבמ םיטנמלאה יריחמ .004D ןיממ ב-ב הסכמו הדבכ הרקת ללוכ םיאתה    
תרחא רמאנ םא אלא ,ןויזה תא םיללוכ ןייוזמ    
    

  358.00 רטמ .'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 04 רטוקב ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0010
    

  371.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0015
    

  401.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0020
    

  414.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0025
    

  448.00 רטמ .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 05 רטוקב ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0030
    

  461.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0035
    

  490.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0040
    

  506.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0045
    

  529.00 רטמ .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 06 רטוקב ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0050
    

  559.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0055
    

  587.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0060
    

  616.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0065
    

  812.00 רטמ .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 08 רטוקב ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0070
    

  828.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0075
    

  944.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0080
    

  927.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0085
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קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../166 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     166

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

1,105.00 רטמ .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 001 רטוקב ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0090
    

1,147.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0095
    

1,220.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0100
    

1,248.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0105
    

1,631.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 521 רטוקב ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0110
    

1,689.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0115
    

1,817.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0120
    

1,874.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב ןויז אלל ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0125
    

  358.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 04 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0130
    

  371.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0135
    

  401.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0140
    

  414.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0145
    

  448.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 05 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0150
    

  461.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0155
    

  490.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0160
    

  506.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0165
    

  529.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 06 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0170
    

  559.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0175
    

  587.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0180
    

  616.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0185
    

  812.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 08 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0190
    

  828.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0195
    

  944.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0200
    

  927.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0205
    

1,105.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 001 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0210
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דף מס':     167

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

1,147.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0215
    

1,220.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0220
    

1,248.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0225
    

1,631.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 521 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0230
    

1,689.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0235
    

1,817.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0240
    

1,874.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0245
    

2,121.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 051 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0250
    

2,179.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 051 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0255
    

2,308.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 051 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0260
    

2,365.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 051 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0265
    

2,794.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 081 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0270
    

2,895.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 081 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0275
    

2,996.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 081 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0280
    

3,098.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 081 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0285
    

3,648.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 002 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0290
    

3,744.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 002 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0295
    

3,841.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 002 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0300
    

3,937.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 002 רטוקב 1 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0305
    

  405.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 04 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0335
    

  421.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0340
    

  449.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0345
    

  506.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0350
    

  527.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 05 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0355
    

  541.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0360
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

  570.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0365
    

  598.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0370
    

  589.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 06 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0375
    

  603.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0380
    

  660.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0385
    

  717.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0390
    

  868.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 08 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0395
    

  912.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0400
    

  969.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0405
    

1,026.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0410
    

1,241.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 001 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0415
    

1,299.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0420
    

1,369.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0425
    

1,442.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0430
    

1,892.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 521 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0435
    

1,965.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0440
    

2,222.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0445
    

2,164.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0450
    

2,153.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 051 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0455
    

2,224.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 051 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0460
    

2,353.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 051 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0465
    

2,426.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 051 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0470
    

2,941.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 081 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0475
    

3,043.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 081 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0480
    

3,186.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 081 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0485
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3,285.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 081 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0490
    

3,841.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 002 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0495
    

3,937.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 002 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0500
    

4,034.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 002 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0505
    

4,130.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 002 רטוקב 2 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0510
    

  414.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 04 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0540
    

  429.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0545
    

  459.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0550
    

  516.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0555
    

  534.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 05 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0560
    

  548.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0565
    

  576.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0570
    

  605.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0575
    

  616.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 06 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0580
    

  631.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0585
    

  687.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0590
    

  744.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0595
    

  899.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 08 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0600
    

  943.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0605
    

1,000.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0610
    

1,057.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0615
    

1,277.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 001 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0620
    

1,335.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0625
    

1,405.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0630
    

1,478.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0635
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1,932.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 521 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0640
    

2,005.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0645
    

2,133.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0650
    

2,204.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0655
    

2,200.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 051 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0660
    

2,273.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 051 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0665
    

2,401.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 051 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0670
    

2,473.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 051 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0675
    

3,096.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 081 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0680
    

3,198.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 081 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0685
    

3,341.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 081 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0690
    

3,440.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 081 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0695
    

4,100.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 002 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0700
    

4,197.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 002 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0705
    

4,293.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 002 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0710
    

4,390.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 002 רטוקב 3 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0715
    

  447.00 רטמ .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 04 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0745
    

  460.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0750
    

  518.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0755
    

  546.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0760
    

  565.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 05 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0765
    

  580.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0770
    

  609.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0775
    

  652.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0780
    

  739.00 רטמ .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 06 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0785
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  776.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0790
    

  810.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0795
    

  854.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0800
    

1,073.00 רטמ .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 08 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0805
    

1,116.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0810
    

1,158.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0815
    

1,231.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0820
    

1,480.00 רטמ .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 001 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0825
    

1,551.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0830
    

1,622.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0835
    

1,696.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0840
    

2,166.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 521 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0845
    

2,268.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0850
    

2,197.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0855
    

2,482.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0860
    

2,700.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 051 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0865
    

2,815.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 051 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0870
    

2,971.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 051 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0875
    

3,058.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 051 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0880
    

4,133.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 081 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0885
    

4,220.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 081 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0890
    

4,319.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 081 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0895
    

4,420.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 081 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0900
    

5,385.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 002 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0905
    

5,482.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 002 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0910
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5,578.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 002 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0915
    

5,675.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 002 רטוקב 4 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0920
    

  495.00 רטמ .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 04 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0950
    

  515.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0955
    

  542.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב 5גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0960
    

  615.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 04 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0965
    

  596.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 05 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0970
    

  609.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0975
    

  653.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0980
    

  724.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 05 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0985
    

  806.00 רטמ .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 06 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0990
    

  843.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.0995
    

  880.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.1000
    

  919.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 06 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.1005
    

1,205.00 רטמ .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 08 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.1010
    

1,262.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.1015
    

1,334.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.1020
    

1,406.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 08 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.1025
    

1,733.00 רטמ .רטמ 0.2 דע קמועב מ"ס 001 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.1030
    

1,790.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.1035
    

1,876.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.1040
    

1,933.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 001 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.1045
    

2,649.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 521 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.1050
    

2,748.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.1055
    

2,835.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב  5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.1060
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3,007.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 521 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.1065
    

3,239.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 051 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.1070
    

3,324.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 051 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.1075
    

3,426.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 051 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.1080
    

3,597.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 051 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.1085
    

4,520.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 081 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.1090
    

4,619.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 081 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.1095
    

4,706.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 081 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.1100
    

4,821.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 081 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.1105
    

6,448.00 רטמ 'מ 0.2 דע קמועב מ"ס 002 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.1110
    

6,545.00 רטמ 'מ 5.2 דע 'מ 0.2 -מ קמועב מ"ס 002 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.1115
    

6,641.00 רטמ 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 -מ קמועב מ"ס 002 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.1120
    

6,738.00 רטמ 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב מ"ס 002 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ 51.05.1125
    
הנבומ םטא םע תורוניצ רובע מ"ס 04 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל התחפה   51.05.1155

  -33.00 רטמ "הבקנ"ב םוקמב "רכז"ב  
    
הנבומ םטא םע תורוניצ רובע מ"ס 05 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל התחפה   51.05.1160

  -48.00 רטמ "הבקנ"ב םוקמב "רכז"ב  
    
הנבומ םטא םע תורוניצ רובע מ"ס 06 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל התחפה   51.05.1165

  -67.00 רטמ "הבקנ"ב םוקמב "רכז"ב  
    
הנבומ םטא םע תורוניצ רובע מ"ס 08 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל התחפה   51.05.1170

 -100.00 רטמ "הבקנ"ב םוקמב "רכז"ב  
    
הנבומ םטא םע תורוניצ רובע מ"ס 001 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל התחפה   51.05.1175

 -144.00 רטמ "הבקנ"ב םוקמב "רכז"ב  
    
הנבומ םטא םע תורוניצ רובע מ"ס 521 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל התחפה   51.05.1180

 -216.00 רטמ "הבקנ"ב םוקמב "רכז"ב  
    
הנבומ םטא םע תורוניצ רובע מ"ס 051 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל התחפה   51.05.1185

 -260.00 רטמ "הבקנ"ב םוקמב "רכז"ב  
    
הנבומ םטא םע תורוניצ רובע מ"ס 081 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל התחפה   51.05.1190

 -443.00 רטמ "הבקנ"ב םוקמב "רכז"ב  
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הנבומ םטא םע תורוניצ רובע מ"ס 002 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל התחפה   51.05.1195
 -496.00 רטמ "הבקנ"ב םוקמב "רכז"ב  

    
006 יבועב יסקופא יופיצ רובע מ"ס 06 דע רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל תפסות   51.05.1200

  266.00 רטמ ןורקימ  
    
006 יבועב יסקופא יופיצ רובע מ"ס 08-001 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל תפסות   51.05.1205

  435.00 רטמ ןורקימ  
    
006 יבועב יסקופא יופיצ רובע מ"ס 521-051 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל תפסות   51.05.1210

  661.00 רטמ ןורקימ  
    

  405.00 רטמ ינטירואילופ יופיצ רובע מ"ס 06 דע רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל תפסות 51.05.1215
    

  676.00 רטמ ינטירואילופ יופיצ רובע מ"ס 08-001 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל תפסות 51.05.1220
    

1,014.00 רטמ ינטירואילופ יופיצ רובע מ"ס 521-051 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל תפסות 51.05.1225
    
EPDH וא C.V.P לוורש רובע מ"ס 06 דע רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל תפסות   51.05.1230

  212.00 רטמ ןנכתמה תעיבק יפל מ"מ 3 יבועב  
    
EPDH וא C.V.P לוורש רובע מ"ס 08-001 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל תפסות   51.05.1235

  435.00 רטמ ןנכתמה תעיבק יפל מ"מ 3 יבועב  
    
וא C.V.P לוורש רובע מ"ס 521-051 רטוקב זוקינ תורוניצ ריחמל תפסות   51.05.1240

  628.00 רטמ EPDH ןנכתמה תעיבק יפל מ"מ 3 יבועב  
    

  542.00 רטמ 'מ 57.1 דע קמועב מ"מ 513 רטוקב "םירמ" םגד 'מטא 01 ץחלל C.V.P רוניצ 51.05.1290
    

  717.00 רטמ 'מ 52.2 דע קמועב מ"מ 004 רטוקב "םירמ" םגד 'מטא 01 ץחלל C.V.P רוניצ 51.05.1295
    

1,011.00 רטמ 'מ 52.2 דע קמועב מ"מ 005 רטוקב "םירמ" םגד 'מטא 01 ץחלל C.V.P רוניצ 51.05.1300
    
ץחלל מ"מ 003 רטוקב ע"ש וא קטרביפ" תרצות סלגרביפמ בויב / זוקינ תורוניצ   51.05.1305

  541.00 רטמ 'מ 5.2 דע קמועב 'מטא 6 הדובע  
    
ץחלל מ"מ 006 רטוקב ע"ש וא קטרביפ" תרצות סלגרביפמ בויב / זוקינ תורוניצ   51.05.1310

  721.00 רטמ 'מ 5.2 דע קמועב 'מטא 6 הדובע  
    
ץחלל מ"מ 009 רטוקב ע"ש וא קטרביפ" תרצות סלגרביפמ בויב / זוקינ תורוניצ   51.05.1315

1,184.00 רטמ 'מ 5.2 דע קמועב 'מטא 6 הדובע  
    
ץחלל מ"מ 0021 רטוקב ע"ש וא קטרביפ" תרצות סלגרביפמ בויב/ זוקינ תורוניצ   51.05.1320

1,869.00 רטמ 'מ 5.2 דע קמועב 'מטא 6 הדובע  
    
מ"מ 003 רטוקב ע"ש וא קטרביפ" תרצות סלגרביפמ תולעמ 021 , 09 תיוז   51.05.1325

2,208.00 'חי 'מ 5.2 דע קמועב 'מטא 6 הדובע ץחלל  
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מ"מ 006 רטוקב ע"ש וא קטרביפ" תרצות סלגרביפמ תולעמ 021 , 09 תיוז   51.05.1330
3,397.00 'חי 'מ 5.2 דע קמועב 'מטא 6 הדובע ץחלל  

    
מ"מ 009 רטוקב ע"ש וא קטרביפ" תרצות סלגרביפמ תולעמ 021 , 09 תיוז   51.05.1335

5,934.00 'חי 'מ 5.2 דע קמועב 'מטא 6 הדובע ץחלל  
    
מ"מ 0021 רטוקב ע"ש וא קטרביפ" תרצות סלגרביפמ תולעמ 021 , 09 תיוז   51.05.1340

9,162.00 'חי 'מ 5.2 דע קמועב 'מטא 6 הדובע ץחלל  
    
ורושיא תא ולבקיו ןרציה תוארוהל םאתהב וחנוי זוקינל "סקדלפ" תורוניצ : הרעה    
6.75 קרפ האר בויבל םידחוימ "סקדלפ" תורוניצ . הדובעה לש ילרגטניא קלחכ    
    
וא "סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 004 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1390

  454.00 רטמ רטמ 0.2 דע קמועב ע"ש  
    
וא "סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 004 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1395

  483.00 רטמ רטמ 5.2 דעו רטמ 0.2 לעמ קמועב ע"ש  
    
וא "סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 004 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1400

  512.00 רטמ רטמ 0.3 דעו רטמ 5.2 לעמ קמועב ע"ש  
    
וא "סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 004 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1405

  589.00 רטמ רטמ 5.3 דעו רטמ 0.3 לעמ קמועב ע"ש  
    
וא "סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 005 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1410

  552.00 רטמ רטמ 0.2 דע קמועב ע"ש  
    
וא "סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 005 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1415

  581.00 רטמ רטמ 5.2 דעו רטמ 0.2 לעמ קמועב ע"ש  
    
וא "סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 005 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1420

  610.00 רטמ רטמ 0.3 דעו רטמ 5.2 לעמ קמועב ע"ש  
    
וא "סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 005 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1425

  687.00 רטמ רטמ 5.3 דעו רטמ 0.3 לעמ קמועב ע"ש  
    
וא "סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 006 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1430

  686.00 רטמ רטמ 0.2 דע קמועב ע"ש  
    
וא "סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 006 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1435

  714.00 רטמ רטמ 5.2 דעו רטמ 0.2 לעמ קמועב ע"ש  
    
וא "סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 006 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1440

  724.00 רטמ רטמ 0.3 דעו רטמ 5.2 לעמ קמועב ע"ש  
    
וא "סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 006 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1445

  821.00 רטמ רטמ 5.3 דעו רטמ 0.3 לעמ קמועב ע"ש  
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וא "סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 008 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1450
1,076.00 רטמ רטמ 0.2 דע קמועב ע"ש  

    
וא "סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 008 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1455

1,115.00 רטמ רטמ 5.2 דעו רטמ 0.2 לעמ קמועב ע"ש  
    
וא "סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 008 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1460

1,153.00 רטמ רטמ 0.3 דעו רטמ 5.2 לעמ קמועב ע"ש  
    
וא "סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 008 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1465

1,211.00 רטמ רטמ 5.3 דעו רטמ 0.3 לעמ קמועב ע"ש  
    
"סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 0001 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1470

1,535.00 רטמ רטמ 0.2 דע קמועב ע"ש וא  
    
"סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 0001 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1475

1,583.00 רטמ רטמ 5.2 דעו רטמ 0.2 לעמ קמועב ע"ש וא  
    
"סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 0001 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1480

1,641.00 רטמ רטמ 0.3 דעו רטמ 5.2 לעמ קמועב ע"ש וא  
    
"סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 0001 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1485

1,728.00 רטמ רטמ 5.3 דעו רטמ 0.3 לעמ קמועב ע"ש וא  
    
"סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 0021 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1490

2,075.00 רטמ רטמ 0.2 דע קמועב ע"ש וא  
    
"סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 0021 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1495

2,123.00 רטמ רטמ 5.2 דעו רטמ 0.2 לעמ קמועב ע"ש וא  
    
"סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 0021 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1500

2,181.00 רטמ רטמ 0.3 דעו רטמ 5.2 לעמ קמועב ע"ש וא  
    
"סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 0021 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1505

2,316.00 רטמ רטמ 5.3 דעו רטמ 0.3 לעמ קמועב ע"ש וא  
    
"סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 0521 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1510

2,297.00 רטמ רטמ 0.2 דע קמועב ע"ש וא  
    
"סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 0521 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1515

2,346.00 רטמ רטמ 5.2 דעו רטמ 0.2 לעמ קמועב ע"ש וא  
    
"סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 0521 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1520

2,403.00 רטמ רטמ 0.3 דעו רטמ 5.2 לעמ קמועב ע"ש וא  
    
"סקדלפ" תמגודכ 8NS גרד מ"מ 0521 רטוקב הדלפב קזוחמ ןליתאילופ רוניצ   51.05.1525

2,539.00 רטמ רטמ 5.3 דעו רטמ 0.3 לעמ קמועב ע"ש וא  
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21NS גרד רובע מ"מ 004 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצ ריחמל תפסות   51.05.1555
  113.00 רטמ 8NS םוקמב  

    
21NS גרד רובע מ"מ 005 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצ ריחמל תפסות   51.05.1560

  138.00 רטמ 8NS םוקמב  
    
21NS גרד רובע מ"מ 006 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצ ריחמל תפסות   51.05.1565

  171.00 רטמ 8NS םוקמב  
    
21NS גרד רובע מ"מ 008 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצ ריחמל תפסות   51.05.1570

  269.00 רטמ 8NS םוקמב  
    
21NS גרד רובע מ"מ 0001 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצ ריחמל תפסות   51.05.1575

  383.00 רטמ 8NS םוקמב  
    
21NS גרד רובע מ"מ 0021 רטוקב ע"ש וא "סקדלפ" רוניצ ריחמל תפסות   51.05.1580

  518.00 רטמ 8NS םוקמב  
    
21NS גרד רובע מ"מ 0521 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצ ריחמל תפסות   51.05.1585

  574.00 רטמ 8NS םוקמב  
    
61NS גרד רובע מ"מ 004 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצ ריחמל תפסות   51.05.1590

  113.00 רטמ 8NS םוקמב  
    
61NS גרד רובע מ"מ 005 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצ ריחמל תפסות   51.05.1595

  138.00 רטמ 8NS םוקמב  
    
61NS גרד רובע מ"מ 006 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצ ריחמל תפסות   51.05.1600

  171.00 רטמ 8NS םוקמב  
    
61NS גרד רובע מ"מ 008 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצ ריחמל תפסות   51.05.1605

  269.00 רטמ 8NS םוקמב  
    
61NS גרד רובע מ"מ 0001 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצ ריחמל תפסות   51.05.1610

  383.00 רטמ 8NS םוקמב  
    
61NS גרד רובע מ"מ 0021 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצ ריחמל תפסות   51.05.1615

  518.00 רטמ 8NS םוקמב  
    
61NS גרד רובע מ"מ 0521 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצ ריחמל תפסות   51.05.1620

  574.00 רטמ 8NS םוקמב  
    
לודגה קמוע רובע םירטקה לכב  ע"ש וא "סקדלפ" גוסמ זוקינ יוק ריחמל תפסות   51.05.1625

   82.00 רטמ ףסונ קמוע רטמ 5.0 לכ רובע רטמ 05.3 -מ  
    

  700.00 'חי .םייק הטילק / הרקב אתל מ"ס 05 דע רטוקב זוקינ וק רוביח 51.05.1655
    

  934.00 'חי .םייק הרקב אתל מ"ס 08 דע מ"ס 06 רטוקב זוקינ וק רוביח 51.05.1660
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1,168.00 'חי .םייק הרקב אתל מ"ס 051 דע מ"ס 001 רטוקב זוקינ וק רוביח 51.05.1665
    

1,528.00 'חי .םייק הרקב אתל מ"ס 381 דע מ"ס 051 לעמ רטוקב זוקינ וק רוביח 51.05.1670
    

  212.00 'חי ההז רטוקב םייק וקל מ"ס 05 דע רטוקב זוקינ וק רוביח 51.05.1675
    

  266.00 'חי ההז רטוקב םייק וקל מ"ס 08 דע מ"ס 06 רטוקב זוקינ וק רוביח 51.05.1680
    

  425.00 'חי ההז רטוקב םייק וקל מ"ס 051 דע מ"ס 001 רטוקב זוקינ וק רוביח 51.05.1685
    
קמועב ןיוזמ ןוטבמ תוימורט תוילוחמ מ"ס 521 רטוקב ,םייק לבומל שדח ןוראווצ   51.05.1690
מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצימ הסכמו הרקת ,החוש ירבחמ ללוכ ,'מ 05.1 דע    

2,654.00 פמוק הדירי םלוסו ותרקתב חתפ תמאתהו םייק לבומל רובח,ןוט 04 סמועל  
    
קמועב ןיוזמ ןוטבמ תוימורט תוילוחמ מ"ס 521 רטוקב ,םייק לבומל שדח ןוראווצ   51.05.1695
מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצימ הסכמו הרקת ,החוש ירבחמ ללוכ ,'מ 00.2 דע    

2,972.00 פמוק הדירי םלוסו ותרקתב חתפ תמאתהו םייק לבומל רובח,ןוט 04 סמועל  
    
קמועב ןיוזמ ןוטבמ תוימורט תוילוחמ מ"ס 521 רטוקב ,םייק לבומל שדח ןוראווצ   51.05.1700
רטוקב לזרב תקצימ הסכמו הרקת ,החוש ירבחמ ללוכ ,'מ 05.2 דע 'מ 10.2-מ    

3,291.00 פמוק הדירי םלוסו ותרקתב חתפ תמאתהו םייק לבומל רובח ,ןוט 04 סמועל מ"ס 06  
    
קמועב ןיוזמ ןוטבמ תוימורט תוילוחמ מ"ס 521 רטוקב, םייק לבומל שדח ןוראווצ   51.05.1705
רטוקב לזרב תקצימ הסכמו הרקת ,החוש ירבחמ ללוכ ,'מ 00.3 דע 'מ 15.2-מ    

3,716.00 פמוק הדירי םלוסו ותרקתב חתפ תמאתהו םייק לבומל רובח ,ןוט 04 סמועל מ"ס 06  
    
קמועב ןיוזמ ןוטבמ תוימורט תוילוחמ מ"ס 521 רטוקב ,םייק לבומל שדח ןוראווצ   51.05.1710
רטוקב לזרב תקצימ הסכמו הרקת ,החוש ירבחמ ללוכ ,'מ 05.3 דע 'מ 10.3-מ    

4,141.00 פמוק הדירי םלוסו ותרקתב חתפ תמאתהו םייק לבומל רובח ,ןוט 04 סמועל מ"ס 06  
    
קמועב ןיוזמ ןוטבמ תוימורט תוילוחמ מ"ס 051 רטוקב, םייק לבומל שדח ןוראווצ   51.05.1715
רטוקב לזרב תקצימ הסכמו הרקת ,החוש ירבחמ ללוכ ,'מ 00.4 דע 'מ 15.3-מ    

5,308.00 פמוק הדירי םלוסו ותרקתב חתפ תמאתהו םייק לבומל רובח ,ןוט 04 סמועל מ"ס 06  
    
קמועב ןיוזמ ןוטבמ תוימורט תוילוחמ מ"ס 051 רטוקב, םייק לבומל שדח ןוראווצ   51.05.1720
רטוקב לזרב תקצימ הסכמו הרקת ,החוש ירבחמ ללוכ ,'מ 00.5 דע 'מ 10.4-מ    

6,369.00 פמוק הדירי םלוסו ותרקתב חתפ תמאתהו םייק לבומל רובח ,ןוט 04 סמועל מ"ס 06  
    
מ"ס 02 יבועב ןייוזמ ןוטב תרוגח תקיצי י"ע םייק לבומ / זוקינ רוניצב רבש ןוקית   51.05.1750

1,115.00 פמוק חוקיפה תוארוה י"פע ,'מ 0.1 לש ילמינימ בחורו  
    
תוברל קמוע לכבו והשלכ רטוקב זוקינ רוניצל 03-ב ןייוזמ ןוטבמ הנגה / הפיטע   51.05.1755

1,062.00 ק"מ חקפמה תייחנה וא ןנכתמ טרפ י"פע הריפח  
    
תכרעמ תועצמאב 'מ 5.3 לעמ קמועב ןופיד תודובע רובע רוניצה ריחמל תפסות   51.05.1760
  UABREV" וא  "WTL" תרצות ,"METSYS LIAR EDILS"  תמגודכ תוכימת  
  SE" - וא הינמרג K XOB)הלעתה ריצב הדידמה( רשואמ ע"ש וא הינמרג  

  531.00 רטמ UABREV SE תרצות ,SGNIRK001-S  
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   96.00 ר"מ זוקינ וק תחנה רחאל םנוקיתו ףוצירמ וא טלפסאמ הכרדמ / שיבכ תחיתפ 51.05.1765
    
06 רטוק .ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 051 דע קמועבו מ"ס 021/08 תודימב הרקב את   51.05.1795

4,692.00 'חי 004D ןיממ מ"ס  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 002 דע מ"ס 151-מ קמועבו מ"ס 021/08 תודימב הרקב את   51.05.1800

5,244.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע מ"ס 102-מ קמועבו מ"ס 021/08 תודימב הרקב את   51.05.1805

6,004.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע מ"ס 152-מ קמועבו מ"ס 021/08 תודימב הרקב את   51.05.1810

6,624.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 053 דע מ"ס 103-מ קמועבו מ"ס 021/08 תודימב הרקב את   51.05.1815

7,452.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב  
    
06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 051 דע קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את   51.05.1820

4,968.00 'חי 004D ןיממ מ"ס  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 002 דע מ"ס 151-מ קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את   51.05.1825

5,520.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע מ"ס 102-מ קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את   51.05.1830

6,279.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע מ"ס 152-מ קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את   51.05.1835

6,901.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 053 דע מ"ס 103-מ קמועב מ"ס 001/001 תודימב הרקב את   51.05.1840

7,728.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  
    
06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 051 דע קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את   51.05.1845

5,107.00 'חי 004D ןיממ מ"ס  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 002 דע מ"ס 151-מ קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את   51.05.1850

5,658.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע מ"ס 102-מ קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את   51.05.1855

6,418.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע מ"ס 152-מ קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את   51.05.1860

7,038.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 053 דע מ"ס 103-מ קמועב מ"ס 021/001 תודימב הרקב את   51.05.1865

7,867.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  
    
רטוק .ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 051 דע קמועבו מ"ס 041/001 תודימב הרקב את   51.05.1870

6,004.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06  
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הסכמ ללוכ מ"ס 002 דע מ"ס 151-מ קמועבו מ"ס 041/001 תודימב הרקב את   51.05.1875
6,694.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב  

    
הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע מ"ס 102-מ קמועבו מ"ס 041/001 תודימב הרקב את   51.05.1880

7,452.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע מ"ס 152-מ קמועבו מ"ס 041/001 תודימב הרקב את   51.05.1885

8,280.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 053 דע מ"ס 103-מ קמועבו מ"ס 041/001 תודימב הרקב את   51.05.1890

9,246.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב  
    
06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 051 דע קמועב מ"ס 041/021 תודימב הרקב את   51.05.1895

7,314.00 'חי 004D ןיממ מ"ס  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 002 דע מ"ס 151-מ קמועב מ"ס 041/021 תודימב הרקב את   51.05.1900

8,073.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע מ"ס 102-מ קמועב מ"ס 041/021 תודימב הרקב את   51.05.1905

8,901.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע מ"ס 152-מ קמועב מ"ס 041/021 תודימב הרקב את   51.05.1910

9,730.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 053 דע מ"ס 103-מ קמועב מ"ס 041/021 תודימב הרקב את   51.05.1915

10,483.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  
    
06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע קמועב מ"ס 051/051 תודימב הרקב את   51.05.1920

10,849.00 'חי 004D ןיממ מ"ס  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע מ"ס 152-מ קמועב מ"ס 051/051 תודימב הרקב את   51.05.1925

13,105.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 053 דע מ"ס 103-מ קמועב מ"ס 051/051 תודימב הרקב את   51.05.1930

14,437.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  
    
06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע קמועב מ"ס 081/051 תודימב הרקב את   51.05.1935

14,862.00 'חי 004D ןיממ מ"ס  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע מ"ס 152-מ קמועב מ"ס 081/051 תודימב הרקב את   51.05.1940

15,732.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 053 דע מ"ס 103-מ קמועב מ"ס 081/051 תודימב הרקב את   51.05.1945

17,883.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  
    
06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע קמועב מ"ס 081/081 תודימב הרקב את   51.05.1950

18,047.00 'חי 004D ןיממ מ"ס  
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הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע מ"ס 152-מ קמועב מ"ס 081/081 תודימב הרקב את   51.05.1955
19,374.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  

    
הסכמ ללוכ מ"ס 053 דע מ"ס 103-מ קמועב מ"ס 081/081 תודימב הרקב את   51.05.1960

21,550.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  
    
06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע קמועב מ"ס 041/012 תודימב הרקב את   51.05.1965

20,382.00 'חי 004D ןיממ מ"ס  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע מ"ס 152-מ קמועב מ"ס 041/012 תודימב הרקב את   51.05.1970

21,868.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 053 דע מ"ס 103-מ קמועב מ"ס 041/012 תודימב הרקב את   51.05.1975

23,567.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  
    
06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע קמועב מ"ס 081/012 תודימב הרקב את   51.05.1980

21,492.00 'חי 004D ןיממ מ"ס  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע מ"ס 152-מ קמועב מ"ס 081/012 תודימב הרקב את   51.05.1985

23,270.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 053 דע מ"ס 103-מ קמועב מ"ס 081/012 תודימב הרקב את   51.05.1990

25,297.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  
    
06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע קמועב מ"ס 012/012 תודימב הרקב את   51.05.1995

24,374.00 'חי 004D ןיממ מ"ס  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע מ"ס 152-מ קמועב מ"ס 012/012 תודימב הרקב את   51.05.2000

26,273.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 053 דע מ"ס 103-מ קמועב מ"ס 012/012 תודימב הרקב את   51.05.2005

28,609.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  
    
06 רטוק ב.ב הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע קמועב מ"ס 572/012 תודימב הרקב את   51.05.2010

29,878.00 'חי 004D ןיממ מ"ס  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 003 דע מ"ס 152-מ קמועב מ"ס 572/012 תודימב הרקב את   51.05.2015

31,602.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  
    
הסכמ ללוכ מ"ס 053 דע מ"ס 103-מ קמועב מ"ס 572/012 תודימב הרקב את   51.05.2020

33,259.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  
    
רטוק .ב.ב הסכמ ללוכ.מ"ס 06 רטוק רוניצל 'מ  05.2 קמועב שמוחמ הרקב את   51.05.2025

14,146.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06  
    
ללוכ.מ"ס 06 רטוק רוניצל 'מ 00.3 דע 'מ 05.2 לעמ קמועב שמוחמ הרקב את   51.05.2030

15,042.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמ  
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ללוכ.מ"ס 06 רטוק רוניצל 'מ 05.3 דע 'מ 00.3 לעמ קמועב שמוחמ הרקב את   51.05.2035
16,078.00 'חי 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמ  

    
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו עוקיש את םע מ"ס 08 רטוקב לוגע הרקב את   51.05.2040

2,686.00 'חי 004D מ 52.1 דע קמועב'  
    
ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו עוקיש את םע מ"ס 001 רטוקב לוגע הרקב את   51.05.2045

3,885.00 'חי 004D מ 0.2 דע 'מ 52.1 -מ קמועב'  
    
קמועב מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו עוקיש את םע מ"ס 521 רטוקב לוגע הרקב את   51.05.2050

5,107.00 'חי 'מ 00.3 דע 'מ 10.2-מ  
    
קמועב מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו עוקיש את םע מ"ס 051 רטוקב לוגע הרקב את   51.05.2055

7,134.00 'חי 'מ 00.3 דע 'מ 00.2-מ  
    
קמועב מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו עוקיש את םע מ"ס 081 רטוקב לוגע הרקב את   51.05.2060

8,685.00 'חי 'מ 00.3 דע 'מ 00.2-מ  
    
001  רטוקב לוגע הרקב את םע 4 גרד מ"ס 521 רטוקב רוניצל תילרגטניא החוש   51.05.2140

12,261.00 'חי 'מ 5.2 דע קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו מ"ס  
    
001  רטוקב לוגע הרקב את םע 4 גרד מ"ס 521 רטוקב רוניצל תילרגטניא החוש   51.05.2145

13,004.00 'חי 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 לעמ קמועב 004D ןימממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו מ"ס  
    
001  רטוקב לוגע הרקב את םע 4 גרד מ"ס 521 רטוקב רוניצל תילרגטניא החוש   51.05.2150

13,695.00 'חי 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 לעמ קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו מ"ס  
    
דע רטוקב לוגע הרקב את םע 4 גרד מ"ס 051 רטוקב רוניצל תילרגטניא החוש   51.05.2155

14,862.00 'חי 'מ 5.2 דע קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו מ"ס 521  
    
דע רטוקב לוגע הרקב את םע 4 גרד מ"ס 051 רטוקב רוניצל תילרגטניא החוש   51.05.2160

15,393.00 'חי 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 לעמ קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו מ"ס 521  
    
דע רטוקב לוגע הרקב את םע 4 גרד מ"ס 051 רטוקב רוניצל תילרגטניא החוש   51.05.2165

15,923.00 'חי 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 לעמ קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו מ"ס 521  
    
521 רטוקב לוגע הרקב את םע 4 גרד מ"ס 381 רטוקב רוניצל תילרגטניא החוש   51.05.2170

16,985.00 'חי 'מ 5.2 דע קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו מ"ס  
    
521 רטוקב לוגע הרקב את םע 4 גרד מ"ס 381 רטוקב רוניצל תילרגטניא החוש   51.05.2175

17,781.00 'חי 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 לעמ קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו מ"ס  
    
521 רטוקב לוגע הרקב את םע 4 גרד מ"ס 381 רטוקב רוניצל תילרגטניא החוש   51.05.2180

18,578.00 'חי 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 לעמ קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו מ"ס  
    
521 רטוקב לוגע הרקב את םע 4 גרד מ"ס 002 רטוקב רוניצל תילרגטניא החוש   51.05.2185

19,108.00 'חי 'מ 5.2 דע קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו מ"ס  
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521 רטוקב לוגע הרקב את םע 4 גרד מ"ס 002 רטוקב רוניצל תילרגטניא החוש   51.05.2190
19,904.00 'חי 'מ 0.3 דע 'מ 5.2 לעמ קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו מ"ס  

    
רטוקב לוגע הרקב את םע 4 הסאלק מ"ס 002 רטוקב רוניצל תילרגטניא החוש   51.05.2195

20,701.00 'חי 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 לעמ קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו מ"ס 521  
    
םוקמב 5 גרד רובע מ"ס 521 רטוקב רוניצל  תילרגטניא החוש ריחמל תפסות   51.05.2225

  860.00 'חי 4 גרד  
    
םוקמב 5 גרד רובע מ"ס 051 רטוקב רוניצל  תילרגטניא החוש ריחמל תפסות   51.05.2230

1,083.00 'חי 4 גרד  
    
םוקמב 5 גרד רובע מ"ס 381 רטוקב רוניצל  תילרגטניא החוש ריחמל תפסות   51.05.2235

1,412.00 'חי 4 גרד  
    
םוקמב 5 גרד רובע מ"ס 002 רטוקב רוניצל  תילרגטניא החוש ריחמל תפסות   51.05.2240

1,762.00 'חי 4 גרד  
    
הרקת תוברל מ"מ 008 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצל תילרגטניא החוש   51.05.2270

5,411.00 'חי 'מ 5.2 דע קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו  
    
הרקת תוברל מ"מ 008 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצל תילרגטניא החוש   51.05.2275

6,047.00 'חי 'מ 0.3 דעו 'מ 5.2 לעמ קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו  
    
הסכמו הרקת תוברל מ"מ 008 רטוקב ע"ש וא "סקדלפ" רוניצל תילרגטניא החוש   51.05.2280

6,684.00 'חי 'מ 5.3 דעו 'מ 0.3 לעמ קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב  
    
הרקת תוברל מ"מ 0001 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצל תילרגטניא החוש   51.05.2285

6,823.00 'חי 'מ 5.2 דע קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו  
    
הרקת תוברל מ"מ 0001 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצל תילרגטניא החוש   51.05.2290

7,733.00 'חי 'מ 0.3 דעו 'מ 5.2 לעמ קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו  
    
הרקת תוברל מ"מ 0001 רטוקב ע"ש וא "סקדלפ" רוניצל תילרגטניא החוש   51.05.2295

8,644.00 'חי 'מ 5.3 דעו 'מ 0.3 לעמ קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו  
    
הרקת תוברל מ"מ 0021 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצל תילרגטניא החוש   51.05.2300

8,394.00 'חי 'מ 5.2 דע קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו  
    
הרקת תוברל מ"מ 0021 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצל תילרגטניא החוש   51.05.2305

9,670.00 'חי 'מ 0.3 דעו 'מ 5.2 לעמ קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו  
    
הרקת תוברל מ"מ 0021 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצל תילרגטניא החוש   51.05.2310

10,946.00 'חי 'מ 5.3 דעו 'מ 0.3 לעמ קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו  
    
הרקת תוברל מ"מ 0521 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצל תילרגטניא החוש   51.05.2315

8,949.00 'חי 'מ 5.2 דע קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו  
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הרקת תוברל מ"מ 0521 רטוקב ע"ש וא "סקדלפ" רוניצל תילרגטניא החוש   51.05.2320
10,324.00 'חי 'מ 0.3 דעו 'מ 5.2 לעמ קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו  

    
הרקת תוברל מ"מ 0521 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצל תילרגטניא החוש   51.05.2325

11,699.00 'חי 'מ 5.3 דעו 'מ 0.3 לעמ קמועב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוק ב.ב הסכמו  
    
אתל תורבחתהב מ"מ 004 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצל "רכז" החוש רבחמ   51.05.2355

1,323.00 'חי ןוטבמ  
    
אתל תורבחתהב מ"מ 005 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצל "רכז" החוש רבחמ   51.05.2360

1,395.00 'חי ןוטבמ  
    
אתל תורבחתהב מ"מ 006 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצל "רכז" החוש רבחמ   51.05.2365

1,594.00 'חי ןוטבמ  
    
אתל תורבחתהב מ"מ 008 רטוקב ע"ש וא "סקדלפ" רוניצל "רכז" החוש רבחמ   51.05.2370

1,966.00 'חי ןוטבמ  
    
אתל תורבחתהב מ"מ 0001 רטוקב ע"ש וא "סקדלפ" רוניצל "רכז" החוש רבחמ   51.05.2375

2,222.00 'חי ןוטבמ  
    
אתל תורבחתהב מ"מ 0021 רטוקב ע"ש וא "סקדלפ" רוניצל "רכז" החוש רבחמ   51.05.2380

2,484.00 'חי ןוטבמ  
    
אתל תורבחתהב מ"מ 0521 רטוקב ע"ש וא "סקדלפ" רוניצל "רכז" החוש רבחמ   51.05.2385

2,553.00 'חי ןוטבמ  
    
תורבחתהב מ"מ 004 רטוקב ע"ש וא "סקדלפ" רוניצל "הבקנ" החוש רבחמ   51.05.2390

1,995.00 'חי ןוטבמ אתל  
    
תורבחתהב מ"מ 005 רטוקב ע"ש וא "סקדלפ" רוניצל "הבקנ" החוש רבחמ   51.05.2395

2,071.00 'חי ןוטבמ אתל  
    
תורבחתהב מ"מ 006 רטוקב ע"ש וא "סקדלפ" רוניצל "הבקנ" החוש רבחמ   51.05.2400

2,163.00 'חי ןוטבמ אתל  
    
תורבחתהב מ"מ 008 רטוקב ע"ש וא "סקדלפ" רוניצל "הבקנ" החוש רבחמ   51.05.2405

2,485.00 'חי ןוטבמ אתל  
    
תורבחתהב מ"מ 0001 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצל "הבקנ" החוש רבחמ   51.05.2410

2,899.00 'חי ןוטבמ אתל  
    
תורבחתהב מ"מ 0001 רטוקב ע"ש וא "סקדלפ" רוניצל "הבקנ" החוש רבחמ   51.05.2415

3,335.00 'חי ןוטבמ אתל  
    
תורבחתהב מ"מ 0001 רטוקב ע"ש וא  "סקדלפ" רוניצל "הבקנ" החוש רבחמ   51.05.2420

3,517.00 'חי ןוטבמ אתל  
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05 דע רטוקב רוניצל םיאתמ זוקינ אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ )קי'צנב( דוביע   51.05.2450
  446.00 'חי הקוע ןוטיב ללוכ מ"ס  

    
מ"ס 06 רטוקב רוניצל םיאתמ זוקינ אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ )קי'צנב( דוביע   51.05.2455

  516.00 'חי הקוע ןוטיב ללוכ  
    
מ"ס 08 רטוקב רוניצל םיאתמ זוקינ אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ )קי'צנב( דוביע   51.05.2460

  584.00 'חי הקוע ןוטיב ללוכ  
    
001 רטוקב רוניצל םיאתמ זוקינ אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ  )קי'צנב( דוביע   51.05.2465

  711.00 'חי הקוע ןוטיב ללוכ מ"ס  
    
521 רטוקב רוניצל םיאתמ זוקינ אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ  )קי'צנב( דוביע   51.05.2470

  817.00 'חי הקוע ןוטיב ללוכ מ"ס  
    
051 רטוקב רוניצל םיאתמ זוקינ אתב רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ  )קי'צנב( דוביע   51.05.2475

  934.00 'חי הקוע ןוטיב ללוכ מ"ס  
    
הרקבה אתב הנבומ מ"ס 04 רטוקב ימוג םטא רובע הרקב יאת ריחמל תפסות   51.05.2505

  531.00 'חי רשואמ ךרע הוש וא ןמפלוו לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש F-051 תמגודכ  
    
הרקבה אתב הנבומ מ"ס 05 רטוקב ימוג םטא רובע הרקב יאת ריחמל תפסות   51.05.2510

  658.00 'חי רשואמ ךרע הוש וא ןמפלוו לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש F-051 תמגודכ  
    
הרקבה אתב הנבומ מ"ס 06 רטוקב ימוג םטא רובע הרקב יאת ריחמל תפסות   51.05.2515

  796.00 'חי רשואמ ךרע הוש וא ןמפלוו לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש F-051 תמגודכ  
    
הרקבה אתב הנבומ מ"ס 08 רטוקב ימוג םטא רובע הרקב יאת ריחמל תפסות   51.05.2520

  983.00 'חי רשואמ ךרע הוש וא ןמפלוו לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש F-051 תמגודכ  
    
הרקבה אתב הנבומ מ"ס 001 רטוקב ימוג םטא רובע הרקב יאת ריחמל תפסות   51.05.2525

1,221.00 'חי רשואמ ךרע הוש וא ןמפלוו לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש F-051 תמגודכ  
    
הרקבה אתב הנבומ מ"ס 521 רטוקב ימוג םטא רובע הרקב יאת ריחמל תפסות   51.05.2530

1,380.00 'חי רשואמ ךרע הוש וא ןמפלוו לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש F-051 תמגודכ  
    
הרקבה אתב הנבומ מ"ס 051 רטוקב ימוג םטא רובע הרקב יאת ריחמל תפסות   51.05.2535

1,539.00 'חי רשואמ ךרע הוש וא ןמפלוו לש "ליס רוטנוק"  וא  ןייטשרקא לש F-051 תמגודכ  
    
הרקבה אתב הנבומ מ"ס 381 רטוקב ימוג םטא רובע הרקב יאת ריחמל תפסות   51.05.2540

1,710.00 'חי רשואמ ךרע הוש וא ןמפלוו לש "ליס רוטנוק" וא ןייטשרקא לש F-051 תמגודכ  
    

1,168.00 'חי םייק זוקינ וק לע ותמקה רובע הרקב את ריחמל תפסות 51.05.2570
    

 -264.00 'חי מ"ס 06 םוקמב מ"ס 05 רטוקב הסכמ רובע הרקב את ריחמל התחפה 51.05.2575
    
םוקמב 052C ןיממ מ"ס 06 רטוקב הסכמ רובע הרקב את ריחמל התחפה   51.05.2580

 -264.00 'חי D400  
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דעו מ"ס 051 רטוק דע תודימב והשלכ גוסמ הרקב את ריחמל תפסות   51.05.2585
  796.00 'חי 051X051 מ 5.3 לעמ קמועב םיפסונ 'מ 5.0 לכ רובע מ"ס'  

    
לעמו מ"ס 051 רטוק לעמ תודימב והשלכ גוסמ הרקב את ריחמל תפסות   51.05.2590

1,351.00 'חי 051X051 מ 5.3 לעמ קמועב םיפסונ 'מ 5.0 לכ רובע מ"ס'  
    
םוקמב 004D ןיממ מ"ס 06 רטוקב תשר הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות   51.05.2595

  266.00 'חי 004D ןיממ .ב.ב הסכמ  
    
מ"ס 05 רטוקב 004D ןיממ לזרב תקצימ הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות   51.05.2600

  371.00 'חי 004D ןיממ ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע עבורמ וא  
    
מ"ס 06 רטוקב 004D ןיממ לזרב תקצימ הסכמ רובע הרקב את ריחמל תפסות   51.05.2605

  425.00 'חי 004D ןיממ ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע עבורמ וא  
    
לדוגב עבורמ הסכמ רובע מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצימ הסכמל ריחמ תתחפה   51.05.2610

  -51.00 'חי םיפצורמ םיחטשל מ"ס 06/06  
    
הליענו ריצ םע הסכמ רובע מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצימ הסכמל ריחמ תתחפה   51.05.2615

 -157.00 'חי 004D ןיממ ע"ש וא תיציפק  
    

  126.00 'חי 052C , 004D ןיממ הסכמל הליענ רגס רובע הרקב את ריחמל תפסות 51.05.2620
    
תיתשתהו ותימוקמה תושרה למס רובע הרקב את לש הסכמ ריחמל תפסות   51.05.2625

  149.00 'חי ןוטבה הסכמב עבטומ תקציי וא הזנורב יושע, תדעוימה  
    
םירמוחמ תרגסמו הסכמ רובע סמועו רטוק לכב ןוטב הסכמל ריחמ תתחפה   51.05.2630

 -192.00 'חי PRF תמגודכ םיבכורמ  
    

  849.00 'חי .דיתעב והשלכ רטוקב זוקינ וק רוביחל הרקב אתב הנכה 51.05.2635
    
לזרב תקצימ הסכמו תעבט תוברל םייק אתב מ"ס 06 רטוקב הסכמ תפלחה   51.05.2640

1,351.00 'חי 004D ןיממ  
    
ןיממ לזרב תקצימ תשרו תעבט תוברל םייק אתב מ"ס 06 רטוקב הסכמ תפלחה   51.05.2645

1,274.00 'חי D400  
    

  266.00 פמוק תמייק החושב תולטובמ תואיציו תוסינכ תמיתס 51.05.2650
    
ןבאו הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו מ"ס 08/54 תודימב תותשר 1 הטילק את   51.05.2680

2,972.00 'חי 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש  
    
ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק לכל מ"ס 08/54 תודימב תותשר 2 הטילק את   51.05.2685

4,904.00 'חי 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש ןבאו הכבש  
    
ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק לכל מ"ס 08/54 תודימב תותשר 3 הטילק את   51.05.2690

6,794.00 'חי 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש ןבאו הכבש  
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ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק לכל מ"ס 08/54 תודימב תותשר 4 הטילק את   51.05.2695
8,705.00 'חי 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש ןבאו הכבש  

    
תקצי הפש ןבאו תוכבש ללוכ רטמ 2 דע קמועבו מ"ס 08/021 תודימב הטילק את   51.05.2700

5,658.00 'חי .  
    
ןטלוק לכל מ"ס 08/54 תודימב תותשר 4 לעמ הטילק את לכל ריחמ תפסות   51.05.2730

1,930.00 'חי 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש ןבאו הכבש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו  
    
זוקינ תלעת לע הנקתהל ע"ש וא "ןדרי" םגד  מ"ס 07X02 תודימב זוקינ הכבש   51.05.2735

  700.00 'חי תחא תשרל ריחמה .תרגסמ תוברל ,)"רטג"(  
    
זוקינ תלעת לע הנקתהל ע"ש וא "ןדרי" םגד  מ"ס 07X52 תודימב זוקינ הכבש   51.05.2740

  817.00 'חי תחא תשרל ריחמה .תרגסמ תוברל ,)"רטג"(  
    
זוקינ תלעת לע הנקתהל ע"ש וא "ןדרי" םגד  מ"ס 07X03 תודימב זוקינ הכבש   51.05.2745

1,051.00 'חי תחא תשרל ריחמה .תרגסמ תוברל ,)"רטג"(  
    
זוקינ תלעת לע הנקתהל 052C ןיממ מ"ס 04X04 תודימב תיעוביר זוקינ הכבש   51.05.2750

  584.00 'חי תחא תשרל ריחמה .תרגסמ תוברל ,םינטלוק לע וא )"רטג"(  
    
תמגודכ םיבכורמ םירמוחמ תשר רובע )םינטלוק( הטילקה יאתמ ריחמ תתחפה   51.05.2755

 -192.00 'חי PRF תחא תשרל ריחמה .לזרב תקצימ םוקמב והשלכ סמועל ע"ש וא  
    
.לזרב תקצימ הפש ןבא עוציב יא רובע )םינטלוק( הטילקה יאתמ ריחמ תתחפה   51.05.2760

 -264.00 'חי תחא תשרל ריחמה  
    

  340.00 'חי תחא תשרל ריחמה .לזרב תקצימ העונת יאל הפש ןבא 51.05.2765
    

  176.00 'חי תחא תשרל ריחמה .ע"ש וא "ביבא" םגד הפש ןבאל ריחמ תפסות 51.05.2770
    
תשרל ריחמה .)מ"ס 03 בחור( ע"ש וא "ריבא" םגד הפש ןבאל ריחמ תפסות   51.05.2775

  531.00 'חי תחא  
    
.ע"ש וא  "הפיח" םגד תרגסמו הכבש רובע )ןטלוק( הטילק אתל ריחמ תפסות   51.05.2780

  176.00 'חי תחא תשרל ריחמה  
    
04X04 תודימב תויעופיש וד הכבש 2 רובע )ןטלוק( הטילק אתל ריחמ תפסות   51.05.2785

  119.00 'חי מ"ס 04X08 תודימב תחא תשר םוקמב מ"ס  
    
תוברל שרדנש ןוויכ לכב רוביח חתפ רובע )ןטלוק( הטילק אתל ריחמ תפסות   51.05.2790

  386.00 'חי ע"ש וא "ןמפלוו" תרצות DM,52-DM-5 תמגודכ הנטק הרקת  
    
ריחמה . 004D ןיממ תרגסמו הכבש רובע )ןטלוק( הטילק אתל ריחמ תפסות   51.05.2795

  212.00 'חי תחא תשרל  
    

  266.00 'חי םייק אתל ורוביח רובע )ןטלוק( הטילק אתל ריחמ תפסות 51.05.2800
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ריחמה . תותשרה תחיתפל דצ יריצ רובע )ןטלוק( הטילק אתל ריחמ תפסות   51.05.2805
  248.00 'חי תחא תשרל  

    
תודימב הטילקו מ"ס 021/001 תודימב הרקב את ללוכה בלושמ הסיפת את   51.05.2835
הכבש תשר , 004D ןיממ ב-ב הסכמ תוברל רטמ 2 דע קמועבו מ"ס 08/54    

9,039.00 'חי 52C0 ןיממ לזרב תקצימ הפש ןבאו  
    
תודימב הטילקו מ"ס 081/021 תודימב הרקב את ללוכה בלושמ הסיפת את   51.05.2840
הכבש תותשר , 004D ןיממ ב-ב הסכמ תוברל רטמ 2 דע קמועבו מ"ס 08/54    

10,935.00 'חי 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש ינבאו  
    
2 קמועבו ןטלוק לכל מ"ס 55/55 תודימב "םילשורי" סופיט תותשר 2 הטילק את   51.05.2870

6,635.00 'חי תקצי הפש ןבאו הכבש ללוכ 'מ  
    
2 קמועבו ןטלוק לכל מ"ס 55/55 תודימב "םילשורי" סופיט תותשר 3 הטילק את   51.05.2875

7,113.00 'חי תקצי הפש ןבאו הכבש ללוכ 'מ  
    
'מ 0.2 דע קמועבו מ"ס 08X08 תוימינפ תודימב 02-ב ןיוזמ ןוטבמ חטש ןטלוק   51.05.2905

7,165.00 'חי הדירי יבלשו אתה לש ןוילעה קלחב תנבלוגמ הדלפ תשר תוברל  
    
0.2 דע קמועבו מ"ס 001X001 תוימינפ תודימב 02-ב ןיוזמ ןוטבמ חטש ןטלוק   51.05.2910

8,227.00 'חי הדירי יבלשו אתה לש ןוילעה קלחב תנבלוגמ הדלפ תשר תוברל 'מ  
    
0.2 דע קמועבו מ"ס 051X051 תוימינפ תודימב 02-ב ןיוזמ ןוטבמ חטש ןטלוק   51.05.2915

13,270.00 'חי הדירי יבלשו אתה לש ןוילעה קלחב תנבלוגמ הדלפ תשר תוברל 'מ  
    

  425.00 'חי 'מ 2 לעמ קמועב םיפסונ 'מ 5.0 לכ רובע הטילק / הסיפת את ריחמל תפסות 51.05.2945
    
,םייקה קורפ ללוכ 052C ןיממ מ"ס 54/08 תודימב ןטלוקל הכבש תשרו תרגסמ   51.05.2950

  849.00 'חי תלוספה קוליסו הבוגל המאתה  
    
,םייקה קורפ ללוכ 004D ןיממ מ"ס 54/08 תודימב ןטלוקל הכבש תשרו תרגסמ   51.05.2955

1,168.00 'חי תלוספה קוליסו הבוגל המאתה  
    
זוקינ תולעת    
    
וא "ןמפלו" לש SLENNAHC TOLS תמגודכ ימורט ןוטבמ תצרוחמ זוקינ תלעת   51.05.2960

1,287.00 רטמ )T2 'סמ ליפורפ( ידדצ וד ןוילע עופיש םע ע"ש  
    
הסכמו מ"ס 81/03/04 תודימב הלעת ללוכה הכרדמל ימורט לועית טנמלא   51.05.2965

  253.00 'חי ע"ש וא )0803 ,0903 ט"קמ( ןייטשרקא תרצות מ"ס 4/04/04  
    
ללוכ מ"ס 53X53 םינפ תודימב עבורמ ךתחב ע"ש וא  "וקריב" זוקינ תלעת   51.05.2970

1,577.00 רטמ ןבלוגמ לזרבמ הכבש  
    
תונוש    
    
םייקה קורפ ללוכ הפש ןבאל וא ןטלוק אתל לזרב תקיצימ הפש ינבא תפלחה   51.05.2975

  478.00 'חי תלוספה קוליסו  
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תבכש , תיתש קודיה תוברל 'דכו םימ יריבעמ, זוקינ תולעתל )"פרפיר"( ןבא ףוציר   51.05.2980
ןוטבב שבד ןבא תעבטהו מ"ס 01 יבועב ןיוזמ ןוטב תבכש, מ"ס 51 יבועב עצמ    

  145.00 ר"מ ירט ודועב  
    

   58.00 רטמ )פר-פיר( זוקינל ןבא ףוציר ביבס מ"ס 03/51 תודימב 03-ב ןייוזמ ןוטבמ הרוגח 51.05.2985
    

   43.00 ר"מ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב 51.05.2990
    

1,718.00 ק"מ והשלכ יבועב רתאב קוצי 02-ב גוסמ ןייוזמ ןוטבמ םיילוש זוקינל שלגמ 51.05.2995
    
תוברל 03-ב ןייוזמ ןוטבמ םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ ,לועיתל םילבומ   51.05.3000

1,926.00 ק"מ יוסכו םוטיא , תוניפ םוטיק , הזר ןוטב , הריפח  
    
יוסכ תוברל תפסונ הריפח רובע רטמ 5.3 לעמ קמועב םילבומל ריחמ תפסות   51.05.3005

   23.00 ק"מ תפסונה הריפחה חפנ יפל הדידמה .קודיהו  
    
רשאכ וא דרפנב םידדמנ ןויזהו ןוטבהש םיטנמלאל( עלוצמ וא לוגע לזרבב ןוטב ןויז   51.05.3010

3,676.00 ןוט )ןוריחמ / טרפמב ןייוצמה לעמ ןויזה תומכ  
    
יללכה טרפמה תושירדל םאתומ גרודמו יקנ ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ   51.05.3015
קוליס תוברל תילאמיסכמ תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב תובכשב תולעת יולימל    
תיתחתל דעו רוניצה יוסיכו דופירל רבעמ( דחוימה טרפמלםאתהב רופחה רפעה    

   62.00 ק"מ חקפמהמ בתכב הארוה יפל קר ,)שיבכה עצמ  
    
תולעת יולימל  טרפמה תושירדל םאתומ , יקנו ררבנ ימוקמ רמוחמ אבומ יולימ   51.05.3020
רופחה רפעה קוליס תוברל תילאמיסכמ תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב תובכשב    
,)שיבכה עצמ תיתחתל דעו רוניצה יוסיכו דופירל רבעמ( דחוימה טרפמל םאתהב    

   37.00 ק"מ חקפמהמ בתכב הארוה יפל קר  
    
,%89 לש תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב תובכשב תולעת יולימל תונויד לוח   51.05.3025
  רוניצה יוסיכו דופירל רבעמ( דחוימה טרפמל םאתהב רופחה רפעה קוליס תוברל  

   87.00 ק"מ )שיבכה תיתחת עצמל רבעמו  
    
,%89 לש תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב תובכשב תולעת יולימל 'א גוס עצמ   51.05.3030
  רוניצה יוסיכו דופירל רבעמ( דחוימה טרפמל םאתהב רופחה רפעה קוליס תוברל  

  116.00 ק"מ )שיבכה תיתחת עצמל רבעמו  
    
הכרדמ טלפסא תיתחת דעו רוניצה תפיטע לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב   51.05.3035

  290.00 ק"מ רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל שיבכ /  
    

   19.00 ק"מ תורשקתה ריהמ ףסות רובע MSLC גוסמ ןוטב ריחמל תפסות 51.05.3040
    

   21.00 רטמ מ"ס 08 דע רטוקב םימייק זוקינ יוק תפיטשו יוקינ 51.05.3045
    

   42.00 רטמ מ"ס 08 לעמ רטוקב םימייק זוקינ יוק תפיטשו יוקינ 51.05.3050
    

  319.00 'חי תלוספה קוליסו לדוג לכב םימייק זוקינ יאת תפיטשו יוקנ 51.05.3055
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51.05.3060 שרדנכ ,קסיד + חוד תקפסהו ואדיו תמלצמ תועצמאב םייק זוקינ וק םוליצ  
    8.00 רטמ .דחוימה טרפמב  

    
דע ןויז תומכל םיסחיתמ םיריחמה - הקיחד תורוניצ / תויתשת תורהנמ / םילבומ    
םלושת , םושרהמ לעמ יבועו תודימ וא רבגומ ןויז רובע . ןוטב ק"מ / ג"ק 001    
. ןוריחמב םימיאתמה םיפיעסה י"פע תפסות    
    
ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 03 יבועבו  מ"ס 051/051 םינפ תודימב לועיתל ימורט לבומ   51.05.3120

7,325.00 רטמ שורדה לכו יוסיכ,םוטיא , הזר ןוטב , הביצח/הריפח תוברל 05-ב וא 04-ב  
    
ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 03 יבועבו מ"ס 051/002 םינפ תודימב לועיתל ימורט לבומ   51.05.3125

8,492.00 רטמ שורדה לכו יוסיכ,םוטיא , הזר ןוטב , הביצח/הריפח תוברל 05-ב וא 04-ב  
    
03 יבועבו מ"ס 051/052 וא מ"ס 002/002 םינפ תודימב לועיתל ימורט לבומ   51.05.3130
יוסיכ,םוטיא , הזר ןוטב , הביצח/הריפח תוברל 05-ב וא 04-ב ןייוזמ ןוטבמ מ"ס    

9,448.00 רטמ שורדה לכו  
    
ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 03 יבועבו מ"ס 052/002 םינפ תודימב לועיתל ימורט לבומ   51.05.3135

10,403.00 רטמ שורדה לכו יוסיכ,םוטיא , הזר ןוטב , הביצח/הריפח תוברל 05-ב וא 04-ב  
    
03 יבועבו מ"ס 052/052 וא מ"ס 003/002 םינפ תודימב לועיתל ימורט לבומ   51.05.3140
לכו יוסיכ,םוטיא ,הזר ןוטב , הביצח/הריפח תוברל 05-ב וא 04-ב ןייוזמ ןוטבמ מ"ס    

11,359.00 רטמ שורדה  
    
ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 03 יבועבו מ"ס 003/052 םינפ תודימב לועיתל ימורט לבומ   51.05.3145

12,314.00 רטמ שורדה לכו יוסיכ,םוטיא , הזר ןוטב , הביצח/הריפח תוברל 05-ב וא 04-ב  
    
ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 03 יבועבו מ"ס 051/003 םינפ תודימב לועיתל ימורט לבומ   51.05.3150

10,085.00 רטמ שורדה לכו יוסיכ,םוטיא , הזר ןוטב , הביצח/הריפח תוברל 05-ב וא 04-ב  
    
ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 03 יבועבו מ"ס 003/003 םינפ תודימב לועיתל ימורט לבומ   51.05.3155

13,270.00 רטמ שורדה לכו יוסיכ,םוטיא , הזר ןוטב , הביצח/הריפח תוברל 05-ב וא 04-ב  
    
ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 03 יבועבו מ"ס 053/003 םינפ תודימב לועיתל ימורט לבומ   51.05.3160

14,332.00 רטמ שורדה לכו יוסיכ,םוטיא , הזר ןוטב , הביצח/הריפח תוברל 05-ב וא 04-ב  
    
03 יבועבו מ"ס 003/004 וא מ"ס 052/054 םינפ תודימב לועיתל ימורט לבומ   51.05.3165
לכו יוסיכ,םוטיא ,הזר ןוטב , הביצח/הריפח תוברל 05-ב וא 04-ב ןייוזמ ןוטבמ מ"ס    

15,286.00 רטמ שורדה  
    
וא 04-ב ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 03 יבועבו מ"ס 052 ימינפ רטוקב לועיתל ימורט לבומ   51.05.3170

8,492.00 רטמ שורדה לכו יוסיכ,םוטיא,הזר ןוטב ,הביצח/הריפח תוברל 05-ב  
    
וא 04-ב ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 03 יבועבו מ"ס 003 ימינפ רטוקב לועיתל ימורט לבומ   51.05.3175

9,554.00 רטמ שורדה לכו יוסיכ,םוטיא,הזר ןוטב , הביצח/הריפח תוברל 05-ב  
    
וא 04-ב ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 03 יבועבו מ"ס 053 ימינפ רטוקב לועיתל ימורט לבומ   51.05.3180

11,147.00 רטמ שורדה לכו יוסיכ,םוטיא,הזר ןוטב , הביצח/הריפח תוברל 05-ב  
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ריחמה( ןוריחמב ןייוצמל רבעמ יבועו תודימ תלדגה רובע םילבומה ריחמל תפסות   51.05.3185
2,123.00 ק"מ )יבועו תודימ ישרפהמ תבשוחמה ןוטבה תומכל  

    
תכרעמ תועצמאב 'מ 5.3 לעמ קמועב ןופיד תודובע רובע לבומה ריחמל תפסות   51.05.3190
  UABREV" וא  "WTL" תרצות ,"METSYS LIAR EDILS"  תמגודכ תוכימת  

  965.00 רטמ SE" - לבומה ריצב הדידמה( רשואמ ע"ש וא הינמרג(  
    
8 םע תרגסמ "תרווכ" רובע תויתשת תרהנמכ שמשמה לבומל ריחמ תפסות   51.05.3195
י"חח טרדנטסל םאתהב ןוטבב הקוצי ימורט טנמלאב הנקתהל 4" רטוקב םירוח    
תוילניגרוא תוימוג ללוכ )םידדצה ינשמ( רוח לכל םימטא / םיקקפ ללוכ ףרוצמה    

  744.00 פמוק .םישרדנ המיטא ירמוחו  
    
6 םע תרגסמ "תרווכ" רובע תויתשת תרהנמכ שמשמה לבומל ריחמ תפסות   51.05.3200
י"חח טרדנטסל םאתהב ןוטבב הקוצי ימורט טנמלאב הנקתהל 4" רטוקב םירוח    
תוילניגרוא תוימוג ללוכ )םידדצה ינשמ( רוח לכל םימטא / םיקקפ ללוכ ףרוצמה    

  637.00 פמוק .םישרדנ המיטא ירמוחו  
    
4 םע תרגסמ "תרווכ" רובע תויתשת תרהנמכ שמשמה לבומל ריחמ תפסות   51.05.3205
י"חח טרדנטסל םאתהב ןוטבב הקוצי ימורט טנמלאב הנקתהל 4" רטוקב םירוח    
תוילניגרוא תוימוג ללוכ )םידדצה ינשמ( רוח לכל םימטא / םיקקפ ללוכ ףרוצמה    

  531.00 פמוק .םישרדנ המיטא ירמוחו  
    
4 םע תרגסמ "תרווכ" רובע תויתשת תרהנמכ שמשמה לבומל ריחמ תפסות   51.05.3210
טרדנטסל םאתהב ןוטבב הקוצי ימורט טנמלאב הנקתהל 21" רטוקב םירוח    
תוימוג ללוכ )םידדצה ינשמ( רוח לכל םימטא / םיקקפ ללוכ ףרוצמה י"חח    

1,486.00 פמוק .םישרדנ המיטא ירמוחו תוילניגרוא  
    
42" רטוקב דחא רוח רובע תויתשת תרהנמכ שמשמה לבומל ריחמ תפסות   51.05.3215
ללוכ ףרוצמה י"חח טרדנטסל םאתהב ןוטבב הקוצי ימורט טנמלאב הנקתהל    

2,654.00 פמוק .םישרדנ המיטא ירמוחו תוילניגרוא תוימוג ללוכ)םידדצה ינשמ( םימטא / םיקקפ  
    
תויתשת יליבומ    
    

   27.00 'חי זוקינ / בויב/ םימ תרנצל ןוטב תבשות 51.05.3265
    

   85.00 'חי ןוילע חתמ ילבכל םיפדמ 51.05.3270
    

   63.00 'חי םינוש םילבכל םיפדמ 51.05.3275
    

  828.00 רטמ ר"כו דויצ ,םישנאל רבעמ ךרדמ 51.05.3280
    

  276.00 רטמ םיימורטה םיטנמלאב תועוקש )םיטרטסינוי( תוליסמ 51.05.3285
    
הקיחד תורוניצ    
    
אלש ימינפ רטוקב ע"וש וא ןמפלוו תרצות םיימורט הקיחד תורוניצ תקפסאו רוציי   51.05.3335
םימטא תוברל ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 52-מ ןטקי אלש ןפוד יבועו מ"ס 08-מ ןטקי    
'וכו המרה ירבחמ ,הדלפ תועבט ,טיינוטנבו סיידל הקרזה ירוח ,םיימינפו םינוציח    

5,254.00 רטמ יפוליחל וא דחוימה ינכטה טרפמהו ןנכתמה תויחנה י"פע לכה  
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5,254.00 רטמ הקיחדה ןלבק לש ע"וש טרופמ עוציב-ןונכת ן 51.05.3336
    
אלש ימינפ רטוקב ע"וש וא ןמפלוו תרצות םיימורט הקיחד תורוניצ תקפסאו רוציי   51.05.3340
םימטא תוברל ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 52-מ ןטקי אלש ןפוד יבועו מ"ס 021-מ ןטקי    
'וכו המרה ירבחמ ,הדלפ תועבט ,טיינוטנבו סיידל הקרזה ירוח ,םיימינפו םינוציח    

5,361.00 רטמ פוליחל וא דחוימה ינכטה טרפמהו ןנכתמה תויחנה י"פע לכה  
    

5,361.00 רטמ הקיחדה ןלבק לש ע"וש טרופמ עוציב-ןונכת ןי 51.05.3341
    
אלש ימינפ רטוקב ע"וש וא ןמפלוו תרצות םיימורט הקיחד תורוניצ תקפסאו רוציי   51.05.3345
םימטא תוברל ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 52-מ ןטקי אלש ןפוד יבועו מ"ס 061-מ ןטקי    
'וכו המרה ירבחמ ,הדלפ תועבט ,טיינוטנבו סיידל הקרזה ירוח ,םיימינפו םינוציח    

6,210.00 רטמ פוליחל וא דחוימה ינכטה טרפמהו ןנכתמה תויחנה י"פע לכה  
    

6,210.00 רטמ הקיחדה ןלבק לש ע"וש טרופמ עוציב-ןונכת ןי 51.05.3346
    
אלש ימינפ רטוקב ע"וש וא ןמפלוו תרצות םיימורט הקיחד תורוניצ תקפסאו רוציי   51.05.3350
םימטא תוברל ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 52-מ ןטקי אלש ןפוד יבועו מ"ס 002-מ ןטקי    
'וכו המרה ירבחמ ,הדלפ תועבט ,טיינוטנבו סיידל הקרזה ירוח ,םיימינפו םינוציח    

7,962.00 רטמ פוליחל וא דחוימה ינכטה טרפמהו ןנכתמה תויחנה י"פע לכה  
    

7,962.00 רטמ הקיחדה ןלבק לש ע"וש טרופמ עוציב-ןונכת ןי 51.05.3351
    
אלש ימינפ רטוקב ע"וש וא ןמפלוו תרצות םיימורט הקיחד תורוניצ תקפסאו רוציי   51.05.3355
םימטא תוברל ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 52-מ ןטקי אלש ןפוד יבועו מ"ס 062-מ ןטקי    
'וכו המרה ירבחמ ,הדלפ תועבט ,טיינוטנבו סיידל הקרזה ירוח ,םיימינפו םינוציח    

9,342.00 רטמ פוליחל וא דחוימה ינכטה טרפמהו ןנכתמה תויחנה י"פע לכה  
    

9,342.00 רטמ הקיחדה ןלבק לש ע"וש טרופמ עוציב-ןונכת ןי 51.05.3356
    
אלש ימינפ רטוקב ע"וש וא ןמפלוו תרצות םיימורט הקיחד תורוניצ תקפסאו רוציי   51.05.3360
םימטא תוברל ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 03-מ ןטקי אלש ןפוד יבועו מ"ס 052-מ ןטקי    
'וכו המרה ירבחמ ,הדלפ תועבט ,טיינוטנבו סיידל הקרזה ירוח ,םיימינפו םינוציח    

10,298.00 רטמ פוליחל וא דחוימה ינכטה טרפמהו ןנכתמה תויחנה י"פע לכה  
    

10,298.00 רטמ הקיחדה ןלבק לש ע"וש טרופמ עוציב-ןונכת ןי 51.05.3361
    
ימינפ לוורש רובע מ"ס 08 לש ימינפ רטוקב הקיחד רוניצל ריחמ תפסות   51.05.3365

  824.00 רטמ )RENILNI( ןליתאילופמ מ"מ 3 יבועב EPDH  
    
ימינפ לוורש רובע מ"ס 021 לש ימינפ רטוקב הקיחד רוניצל ריחמ תפסות   51.05.3370

1,168.00 רטמ )RENILNI( ןליתאילופמ מ"מ 3 יבועב EPDH  
    
ימינפ לוורש רובע מ"ס 061 לש ימינפ רטוקב הקיחד רוניצל ריחמ תפסות   51.05.3375

1,460.00 רטמ )RENILNI( ןליתאילופמ מ"מ 3 יבועב EPDH  
    
ימינפ לוורש רובע מ"ס 002 לש ימינפ רטוקב הקיחד רוניצל ריחמ תפסות   51.05.3380

1,805.00 רטמ )RENILNI( ןליתאילופמ מ"מ 3 יבועב EPDH  
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ימינפ לוורש רובע מ"ס 062/052 לש ימינפ רטוקב הקיחד רוניצל ריחמ תפסות   51.05.3385
3,185.00 רטמ )RENILNI( ןליתאילופמ מ"מ 3 יבועב EPDH  

    
הקירפ תוברל רטמ 01 דע קמועבו מ"ס 08 לש ימינפ רטוקב תורונצ תקיחד   51.05.3390
תונחת( תוינשמו תוישאר םיק'ג תכרעמ תלעפהו תקפסה ,תורוניצה תדרוהו    
,םיינמז רורוואו זוקינ ,הרואת ,הבוגת ריקו תיזחב עקרק בוציי תכרעמ ,)םייניב    

6,901.00 רטמ ריפחה יפדוע יוניפו הריפח תוברלו תורוניצה ףקיה אולמב םירפתה לכ םוטיא  
    

6,901.00 רטמ תוינכמה תוכרעמה לכ ללוכו םוהת ימב לופיט ,ה 51.05.3391
    
הקירפ תוברל רטמ 01 דע קמועבו מ"ס 021 לש ימינפ רטוקב תורונצ תקיחד   51.05.3395
תונחת( תוינשמו תוישאר םיק'ג תכרעמ תלעפהו תקפסה,תורוניצה תדרוהו    
םוטיא,םיינמז רורוואו זוקינ,הרואת,הבוגת ריקו תיזחב עקרק בוציי תכרעמ ,)םייניב    

6,901.00 רטמ ,הריפחה יפדוע יוניפו הריפח תוברלו תורוניצה ףקיה אולמב םירפתה לכ  
    

6,901.00 רטמ תוינכמה תוכרעמה לכ ללוכו םוהת ימב לופיט 51.05.3396
    
הקירפ תוברל רטמ 01 דע קמועבו מ"ס 061 לש ימינפ רטוקב תורונצ תקיחד   51.05.3400
תונחת( תוינשמו תוישאר םיק'ג תכרעמ תלעפהו תקפסה,תורוניצה תדרוהו    
םוטיא,םיינמז רורוואו זוקינ,הרואת,הבוגת ריקו תיזחב עקרק בוציי תכרעמ ,)םייניב    

7,431.00 רטמ ,הריפחה יפדוע יוניפו הריפח תוברלו תורוניצה ףקיה אולמב םירפתה לכ  
    

7,431.00 רטמ תוינכמה תוכרעמה לכ ללוכו םוהת ימב לופיט 51.05.3401
    
הקירפ תוברל רטמ 01 דע קמועבו מ"ס 002 לש ימינפ רטוקב תורונצ תקיחד   51.05.3405
תונחת( תוינשמו תוישאר םיק'ג תכרעמ תלעפהו תקפסה,תורוניצה תדרוהו    
םוטיא,םיינמז רורוואו זוקינ,הרואת,הבוגת ריקו תיזחב עקרק בוציי תכרעמ ,)םייניב    

7,962.00 רטמ ,הריפחה יפדוע יוניפו הריפח תוברלו תורוניצה ףקיה אולמב םירפתה לכ  
    

7,962.00 רטמ תוינכמה תוכרעמה לכ ללוכו םוהת ימב לופיט 51.05.3406
    
תוברל רטמ 01 דע קמועבו מ"ס 062/052 לש ימינפ רטוקב תורונצ תקיחד   51.05.3410
תוינשמו תוישאר םיק'ג תכרעמ תלעפהו תקפסה,תורוניצה תדרוהו הקירפ    
רורוואו זוקינ,הרואת , הבוגת ריקו תיזחב עקרק בוציי תכרעמ ,)םייניב תונחת(    

8,492.00 רטמ ה יפדוע יוניפו הריפח תוברלו תורוניצה ףקיה אולמב םירפתה לכ םוטיא,םיינמז  
    

8,492.00 רטמ תוינכמה תוכרעמה לכ ללוכו םוהת ימב לופיט,הריפח 51.05.3411
    
רטוקמ רטמ יצחב לודגה רטוקב הקיחדה רוב לש ןופידב ילגעמ חתפ תביצח   51.05.3420

6,369.00 'חי רוניצה ןפודל ןופידה ןיב ןוטב יולימו אלמ םוטיא,הביצחה יפדוע יוניפ,הקיחדה רוניצ  
    
רוניצ רטוקמ רטמ יצחב לודגה רטוקבו האיציה ריפ לש ןופידב האיצי חתפ תביצח   51.05.3425

6,369.00 'חי רוניצה ןפודל ןופידה ןיב ןוטב יולימו אלמ םוטיא,הביצחה יפדוע יוניפ,הקיחדה  
    
תותיס,ןויזה ךותיח ללוכ רובה ןופידב עוגפל ילבמ הבוגתה ריק לש יוניפו הביצח   51.05.3430

1,062.00 'חי .ותקלחהו ןוטבה ינפ רושייו  
    
הגיפס חודיקו םימטא ,םיזקנ    
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04/04 תודימב שדע ץצח רטליפב ףוטע 4" רטוקב C.V.P ררוחמ ירושרש רוניצ   51.05.3480
רוביח ללוכ 'דכו שיבכ הנבמ , םיכמות תוריק בג זוקינל , תינכטואיג העיריו מ"ס    

  112.00 רטמ זוקינ תחושל  
    
04/04 תודימב שדע ץצח רטליפב ףוטע 6" רטוקב C.V.P ררוחמ ירושרש רוניצ   51.05.3485
רוביח ללוכ 'דכו שיבכ הנבמ , םיכמות תוריק בג זוקינל , תינכטואיג העיריו מ"ס    

  143.00 רטמ זוקינ תחושל  
    
04/04 תודימב שדע ץצח רטליפב ףוטע 8" רטוקב C.V.P ררוחמ ירושרש רוניצ   51.05.3490
רוביח ללוכ 'דכו שיבכ הנבמ , םיכמות תוריק בג זוקינל , תינכטואיג העיריו מ"ס    

  180.00 רטמ זוקינ תחושל  
    
קמועב תוימורט תוררוחמ ןוטב תוילוח םע מ"ס 06 רטוקב לוחליח / הגיפס חודיק   51.05.3495

  869.00 רטמ תקצימ תשרמ הסכמו ירושרש רוניצ ,ינכטואיג דב ,סג ץצח יולימ תוברל ,והשלכ  
    
קמועב תוימורט תוררוחמ ןוטב תוילוח םע מ"ס 08 רטוקב לוחליח / הגיפס חודיק   51.05.3500

1,062.00 רטמ תקצימ תשרמ הסכמו ירושרש רוניצ ,ינכטואיג דב ,סג ץצח יולימ תוברל ,והשלכ  
    
קמועב תוימורט תוררוחמ ןוטב תוילוח םע מ"ס 001 רטוקב לוחליח / הגיפס חודיק   51.05.3505

1,448.00 רטמ תקצימ תשרמ הסכמו ירושרש רוניצ ,ינכטואיג דב ,סג ץצח יולימ תוברל ,והשלכ  
    
קמועב תוימורט תוררוחמ ןוטב תוילוח םע מ"ס 521 רטוקב לוחליח / הגיפס חודיק   51.05.3510

1,677.00 רטמ תקצימ תשרמ הסכמו ירושרש רוניצ ,ינכטואיג דב ,סג ץצח יולימ תוברל ,והשלכ  
    
תוילוח לע רותיו רובע מ"ס 08 דע רטוקב לוחליח / הגיפס חודיקל ריחמ תתחפה   51.05.3515

 -337.00 רטמ םייוסמ קמועל תחתמ תוררוחמ ןוטב  
    
תוילוח לע רותיו רובע מ"ס 001 רטוקב לוחליח / הגיפס חודיקל ריחמ תתחפה   51.05.3520

 -434.00 רטמ םייוסמ קמועל תחתמ תוררוחמ ןוטב  
    
תוילוח לע רותיו רובע מ"ס 521 רטוקב לוחליח / הגיפס חודיקל ריחמ תתחפה   51.05.3525

 -574.00 רטמ םייוסמ קמועל תחתמ תוררוחמ ןוטב  
    
שרדנה לכ ללוכ 'דכו םוהת ימ זוקינל ר"מל 'רג 002 הגורא אל תינכטואיג העירי   51.05.3530

   13.00 ר"מ חקפמה תוארוהו ןרציה טרפמ יפל הדובעה עוציבל  
    
שרדנה לכ ללוכ 'דכו םוהת ימ זוקינל ר"מל 'רג 004 הגורא אל תינכטואיג העירי   51.05.3535

   17.00 ר"מ חקפמה תוארוהו ןרציה טרפמ יפל הדובעה עוציבל  
    
תיתש קוזיחל )ר"מ/ןוט 4 החיתמל קזוח( ר"מל 'רג 002 הגורא תינכטואיג העירי   51.05.3540

   17.00 ר"מ חקפמה תוארוהו ןרציה טרפמ יפל הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ 'דכו הנבמ וא  
    
תיתש קוזיחל )ר"מ/ןוט 8 החיתמל קזוח( ר"מל 'רג 004 הגורא תינכטואיג העירי   51.05.3545

   21.00 ר"מ חקפמה תוארוהו ןרציה טרפמ יפל הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ 'דכו הנבמ וא  
    
תיתש לש יכנאו יקפוא םוטיאל )ההובג תופיפצב ןליתאילופ( EPDH העירי   51.05.3550
יפל הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ שיבכה הנבמ לע הנגהל 'דכו תיתיסרח    

   17.00 ר"מ חקפמה תוארוהולארשי יביתנ 'בח טרפמ  
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הנגהל 'דכו תיתיסרח תיתשת לש יכנאו יקפוא םוטיאל מ"מ 1 יבועב EPDH תעירי   51.05.3555
לארשי יביתנ 'בח טרפמ יפל הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ שיבכה הנבמ לע    

   16.00 ר"מ חקפמה תוארוהו  
    
'דכו תיתיסרח תיתשת לש יכנאו יקפוא םוטיאל מ"מ 5.1 יבועב EPDH תעירי   51.05.3560
יביתנ 'בח טרפמ יפל הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ  שיבכה הנבמ לע הנגהל    

   21.00 ר"מ חקפמה תוארוהו לארשי  
    
הנגהל 'דכו תיתיסרח תיתשת לש יכנאו יקפוא םוטיאל מ"מ 2 יבועב EPDH תעירי   51.05.3565
לארשי יביתנ 'בח טרפמ יפל הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ שיבכה הנבמ לע    

   26.00 ר"מ חקפמה תוארוהו  
    

   26.00 ר"מ ע"ש וא XXARRET ATLED תמגודכ 'דכו תורהנמ , לגרודכ ישרגמל זוקינ תעירי 51.05.3570
    
ףחס תעינמ    
    
םתר" תרבח תרצותמ KJ תשר תמגודכ מ"ס 4 הבוגב תיבחרמ הדלפ תשר   51.05.3650
יולימ תוברל ,מ"מ 1.0 יבועב EPDL תעירי ג"ע תחנומ ע"וש וא "הדלפ תותשר    

   82.00 ר"מ ל"נה העיריהו מ"ס8 הבוגב 02-ב גוסמ ןוטב  
    
םתר" תרבח תרצותמ KJ תשר תמגודכ מ"ס 5.5 הבוגב תיבחרמ הדלפ תשר   51.05.3655
יולימ תוברל ,מ"מ 1.0 יבועב EPDL תעירי ג"ע תחנומ ע"וש וא "הדלפ תותשר    

   87.00 ר"מ ל"נה העיריהו מ"ס 01הבוגב 02-ב גוסמ ןוטב  
    
םתר" תרבח תרצותמ KJ תשר תמגודכ מ"ס 8 הבוגב תיבחרמ הדלפ תשר   51.05.3660
יולימ תוברל ,מ"מ 1.0 יבועב EPDL תעירי ג"ע תחנומ ע"וש וא "הדלפ תותשר    

   98.00 ר"מ ל"נה העיריהו מ"ס21 הבוגב 02-ב גוסמ ןוטב  
    
ע"ש וא KJ תמגודכ תיבחרמ הדלפ תשרב תונורדמו תולעת ןופיד יריחמל תפסות   51.05.3665

  386.00 רטמ טרפמל םאתהב שלגמ תדירי עוציב רובע  
    
ע"ש וא KJ תמגודכ תיבחרמ הדלפ תשרב תונורדמו תולעת ןופיד יריחמל תפסות   51.05.3670

1,930.00 רטמ טרפמל םאתהב ןטלוק עוציב רובע  
    
,ר''מל םיאת 04 ,מ''ס 5.6 הבוגב םיררוחמו םיספסוחמ תונפד םע את-ואיג תרווכ   51.05.3675

   84.00 ר"מ 02-ב גוסמ ןוטב יולימ תוברל ,ליטסקטואיג תועירי לע חנומ  
    
,ר''מל םיאת 04 ,מ''ס 5.7 הבוגב םיררוחמו םיספסוחמ תונפד םע את-ואיג תרווכ   51.05.3680

   90.00 ר"מ 02-ב גוסמ ןוטב יולימ תוברל  
    
,ר''מל םיאת 04 ,מ''ס 01 הבוגב םיררוחמו םיספסוחמ תונפד םע את-ואיג תרווכ   51.05.3685

   97.00 ר"מ 02-ב גוסמ ןוטב יולימ תוברל  
    
,ר''מל םיאת 04 ,מ''ס 51 הבוגב םיררוחמו םיספסוחמ תונפד םע את-ואיג תרווכ   51.05.3690

  122.00 ר"מ 02-ב גוסמ ןוטב יולימ תוברל  
    
,ר''מל םיאת 04 ,מ''ס 02 הבוגב םיררוחמו םיספסוחמ תונפד םע את-ואיג תרווכ   51.05.3695

  140.00 ר"מ 02-ב גוסמ ןוטב יולימ תוברל  
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קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../196 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     196

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

    6.00 ר"מ והשלכ ןווגב טנמגיפ רובע ןוטבל ריחמ תפסות 51.05.3700
    
,ר''מל םיאת 04 ,מ''ס 01 הבוגב םיררוחמו םיספסוחמ תונפד םע את-ואיג תרווכ   51.05.3705

   45.00 ר"מ תיננג המדאב יולימ תוברל  
    
,ר''מל םיאת 04 ,מ''ס 51 הבוגב םיררוחמו םיספסוחמ תונפד םע את-ואיג תרווכ   51.05.3710

   61.00 ר"מ תיננג המדאב יולימ תוברל  
    
,ר''מל םיאת 04 ,מ''ס 02 הבוגב םיררוחמו םיספסוחמ תונפד םע את-ואיג תרווכ   51.05.3715

   69.00 ר"מ תיננג המדאב יולימ תוברל  
    
,ר''מל םיאת 04 ,מ''ס 01 הבוגב םיררוחמו םיספסוחמ תונפד םע את-ואיג תרווכ   51.05.3720

   41.00 ר"מ ימוקמ רפעב יולימ תוברל  
    
,ר''מל םיאת 04 ,מ''ס51  הבוגב םיררוחמו םיספסוחמ תונפד םע את-ואיג תרווכ   51.05.3725

   54.00 ר"מ ימוקמ רפעב יולימ תוברל  
    
,ר''מל םיאת 04 ,מ''ס 02 הבוגב םיררוחמו םיספסוחמ תונפד םע את-ואיג תרווכ   51.05.3730

   58.00 ר"מ ימוקמ רפעב יולימ תוברל  
    

   13.00 ר"מ היתחתמ ליטסקטואיג תועירי רובע והשלכ גוסמ תרווכל ריחמ תפסות 51.05.3735
    
,ר''מל םיאת 04 ,מ''ס 5.7 הבוגב םיררוחמו םיספסוחמ תונפד םע את-ואיג תרווכ   51.05.3740

   62.00 ר"מ סורג טגרגאב יולימ תוברל ,ליטסקטואיג תועירי לע חנומ  
    
,ר''מל םיאת 04 ,מ''ס 01 הבוגב םיררוחמו םיספסוחמ תונפד םע את-ואיג תרווכ   51.05.3745

   68.00 ר"מ סורג טגרגאב יולימ תוברל ,ליטסקטואיג תועירי לע חנומ  
    
,ר''מל םיאת 04 ,מ''ס51 הבוגב םיררוחמו םיספסוחמ תונפד םע את-ואיג תרווכ   51.05.3750

   89.00 ר"מ סורג טגרגאב יולימ תוברל ,ליטסקטואיג תועירי לע חנומ  
    
,ר''מל םיאת 04 ,מ''ס 02 הבוגב םיררוחמו םיספסוחמ תונפד םע את-ואיג תרווכ   51.05.3755

  105.00 ר"מ סורג טגרגאב יולימ תוברל ,ליטסקטואיג תועירי לע חנומ  

    
ת ו י ט ט נ י ס ו א י ג  ת ו ע י ר י  70.15 ק ר פ  ת ת     
    
תוכרעמ תנגהלו םיינכמ םיקזנ תעינמל ע"ש וא TS004 סקטנג ןורנג הנגה תעירי   51.07.0005
לש החיתמ קזוחו 'מ/נ"ק 2.2 תוחפל לש הרידחל תודגנתה תלעב , זוקינו םוטיא    

   23.00 ר"מ תוחפל הנש 52 לש םייח ךרואו ןמוטיב םע עגמל תודימע , 'מ/נ"ק 61 תוחפל  
    
ע"ש וא  "הריורט" תמגודכ ר"מל 'רג 002-004 הגורא אל תינכטואיג העירי   51.07.0010
תרזעב תקבדומו תויטלפסא תובכש ןיב תמשוימ םיקדס תופקתשה תייחדל    
תוארוהו ןרציה טרפמ יפל הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ תינמוטיב היסלומא    

   21.00 ר"מ חקפמה  
    
ןליפורפילופ היושע הגורא אל העירי וכותבו רטסאילופמ יושע גורא דירגואיג העירי   51.07.0015
ןיב תמשוימ םיקדס תופקתשה תייחדו ןוירשל ע"ש וא  "C TILETAH" תמגודכ    
עוציבל שרדנה לכ ללוכ תינמוטיב היסלומא תרזעב תקבדומו תויטלפסא תובכש    

   34.00 ר"מ חקפמה תוארוהו ןרציה טרפמ יפל הדובעה  
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

   25.00 ר"מ ע"ש וא "03SS RASNET" גוסמ תיטטניסואיג תשר 51.07.0020
    

   23.00 ר"מ ע"ש וא 54/002 גוסמ ןוט 02 "הקנילבטס" גוסמ תיטטניסואיג העירי 51.07.0025
    
/ ןוט 8 קזוח לעב ע"ש וא "CARTROF 08" תמגודכ רטסאילופמ דירגואיג תעירי   51.07.0030

   23.00 ר"מ מ"ס 2X2 םייניע לדוג , רטמ  
    
06 לש העירק קזוח תלעב  ע"ש וא I-06GG dirGecA גוסמ תיטטניסואיג תשר   51.07.0035

   20.00 ר"מ m/Nk 03 -ו ישאר ןווכב m/Nk ינשמ ןווכב  
    
לש העירק קזוח תלעב  ע"ש וא I-011GG dirGecA גוסמ תיטטניסואיג תשר   51.07.0040

   26.00 ר"מ 011 m/Nk 03 -ו ישאר ןווכב m/Nk ינשמ ןווכב  
    
ע"ש וא  rdirGsalG 1158 גוסמ םיקדס תופקתשה בוכיעו תועסימ ןוירשל תשר   51.07.0045
m/Nk 001 לש קזוח תלעב ,תימצע הקבדה תנוכת תלעב ,סלגרביפמ היושע    

   20.00 ר"מ 001 X m/Nk מ"מ 52 ןולח עלצ לכ לדוג ,%3-מ הנטק תוכראתהב  
    
וא  FT 1158 rdirGsalG גוסמ םיקדס תופקתשה בוכיעו תועסימ ןוירשל תשר   51.07.0050
תנוכת תלעב ,סלגרביפמ היושע ,טלפסאה תובכש תקבדה םליפ תללוכה ע"ש    
הנטק תוכראתהב m/Nk 001 X m/Nk 001 לש קזוח תלעב ,תימצע הקבדה    

   25.00 ר"מ מ"מ 52 ןולח עלצ לכ לדוג ,%3-מ  
    
ע"ש וא rdirGsalG 2158  גוסמ םיקדס תופקתשה בוכיעו תועסימ ןוירשל תשר   51.07.0055
m/Nk 001 לש קזוח תלעב ,תימצע הקבדה תנוכת תלעב ,סלגרביפמ היושע    

   31.00 ר"מ 002 X m/Nk מ"מ 52 ןולח עלצ לכ לדוג ,%3-מ הנטק תוכראתהב  
    
ןוירשל ע"ש וא PS 052/3 זפילופ גוסמ תוירמוטסלא תוינמוטיב םוטיא תועירי   51.07.0060

   25.00 ר"מ מ"מ 2.3-8.2 יבועב תיתשל םימ תרידחו םיקדס תופקתשה תעינמ , תועסימ  

    
ה ע ו נ ת  י ר ד ס ה ו  ת ו ח י ט ב  ת ו ק ע מ  ,ה ע י ב צ  ,ר ו ר מ ת  90.15 ק ר פ  ת ת     
    
הנשל תוירחא םיללוכ עבצ תודובע יריחמ    
    
רורמת    
    

  203.00 'חי ינוריע גוסמ ךרד ירורמתל דומע 51.09.0010
    

  338.00 פמוק תונוש תודימב טלשל םידומע גוז 51.09.0015
    

  266.00 'חי דוסי תוברל 'מ 5.3-3 ךרואב 3" רטוקב עובצו ןוולוגמ רוניצמ בוחר טלשל דומע 51.09.0020
    
עבורמ וא לוגע ,דומעה שארב םירוטיע רובע בוחרה טלש לש דומעל ריחמ תפסות   51.09.0025

   29.00 'חי דומעה ןווג יפל ןווגב עובצ ,  
    
ןווג יפל ןווגב העובצ רוטיעה תעבט רובע בוחרה טלש לש דומעל ריחמ תפסות   51.09.0030

   19.00 'חי דומעה  
    
דומע לע בכרומ 5.3" דע רטוקב ןיגוריסל בוהצ רוחש םיעבצב יס.יו.יפ לוורש   51.09.0035

   51.00 'חי רורמתה  
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הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

  324.00 'חי )הבוג לכב( דומע תוברל ינוריע גוסמ ךרד ירורמת 51.09.0050
    

  132.00 'חי דומע אלל ינוריע גוסמ ךרד ירורמת 51.09.0055
    

  437.00 'חי דומע תוברל ינוריעניב גוסמ ךרד ירורמת 51.09.0060
    
תמרב ,השירד יפל בותיכ םע ,)שדחה םירורמתה חולב 519 'סמ( 34-א רורמת   51.09.0065

  724.00 'חי םידומעו תרגסמ תוברל 'מ 0.1X0.1 תודימב ,2 הגרד רוא ריזחמ  
    
תמרב ,השירד יפל בותיכ םע ,)שדחה םירורמתה חולב 519 'סמ( 34-א רורמת   51.09.0070

1,207.00 'חי םידומעו תרגסמ תוברל 'מ 5.1X5.1 תודימב ,2 הגרד רוא ריזחמ  
    
תודימב השירד יפל בותיכ םע ,)שדחה םירורמתה חולב 519 'סמ( 34-א רורמת   51.09.0075

  579.00 ר"מ 2 הגרד רוא ריזחמ תמרב ,)דרפנב םידדמנ םידומע( תרגסמ תוברל תונוש  
    
םירורמתה חולב המאתהב 801 ,811 ,211 'סמ( 01-ו ,9-ו , 6-ו תמגודכ רורמת   51.09.0080
ריזחמ תמרב ,2" רטוקב םידומע 2 לע בכרומ 'מ 4.0X5.1 דע תודימב ,)שדחה    

  386.00 'חי 3 הגרד רוא  
    
םירורמתה חולב המאתהב 801 ,811 ,211 'סמ( 01-ו , 9-ו , 6-ו תמגודכ רורמת   51.09.0085
רוא ריזחמ תמרב ,2" רטוקב דומע לע בכרומ 'מ 2.0X8.0 דע תודימב ,)שדחה    

  242.00 'חי 3 הגרד  
    
YTISNETNI גוסמ רוא ריזחמ יופיצ רובע ינוריע גוסמ ךרד רורמת ריחמל תפסות   51.09.0090

   56.00 'חי HGIH )PIH(, תרצות M3 ע"ש וא )2 הגרד רוא ריזחמ(  
    
EDARG גוסמ רוא ריזחמ יופיצ רובע ינוריע גוסמ ךרד רורמת ריחמל תפסות   51.09.0095

  142.00 'חי DNOMID )3GD(, תרצות M3 ע"ש וא )3 הגרד רוא ריזחמ(  
    
ריזחמ רמוחמ יושע חפמ ידדצ וד מ"ס 04X08 תודימב ינוריע בוחרה םש טלש   51.09.0100
ןוולוגמ 2/1" רטוקב רוניצמ היושע תרגסמ תוברל ,בותיכה ללוכ המצוע בר רוא    

  435.00 'חי .דומעה ןווגל םאות ןווגב רונתב עובצו  
    

   81.00 'חי מ"ס 52X02 תודימב עובצו ןוולוגמ חפמ תיב רפסמ טלש 51.09.0110
    
העיבצ    
    

    6.00 רטמ אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 03 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ 51.09.0150
    

    4.00 רטמ אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 02 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ 51.09.0155
    

    3.00 רטמ אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 51 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ 51.09.0160
    

    3.00 רטמ אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 21 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ 51.09.0165
    

    2.00 רטמ אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 01 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ 51.09.0170
    

   24.00 רטמ םייק ךורא )"דיערמ"( ןנושמ בוהצ/ןבל עבצב מ"ס 02 בחורב בותינ וק 51.09.0175
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תוינמז ןומיס תועירי תועצמאב םותכ / בוהצ / ןבל עבצב מ"ס 51 בחורב בותינ וק   51.09.0180
   21.00 רטמ רמיירפ ללוכ רשואמ ע"ש וא M3 'צות  

    
    2.00 רטמ רשואמ הכיפש רתאל יוניפ ללוכ תינמז העירימ ןומיס ספ תרסה 51.09.0185

    
   20.00 ר"מ אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52 דע מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ 51.09.0190

    
   20.00 ר"מ אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ 51.09.0195

    
   85.00 פמוק אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,שיבכה ינפ לע "רוצע" וא "טאה" םילימה תעיבצ 51.09.0200

    
   24.00 'חי אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,דדוב ץח תעיבצ 51.09.0205

    
   39.00 'חי אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,לופכ ץח תעיבצ 51.09.0210

    
   53.00 'חי אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,שלושמ ץח תעיבצ 51.09.0215

    
   39.00 'חי אלמ םותכ / בוהצ / ןבל ,"המידק תוכז ןת" שלושמ תעיבצ 51.09.0220

    
   53.00 'חי לגר יכלוה / הכנ / םיינפוא למס תעיבצ 51.09.0225

    
    6.00 רטמ הפש ינבא תעיבצ 51.09.0230

    
  414.00 פמוק תיטרדנטס סובוטוא תנחת םחתמ תעיבצ 51.09.0235

    
   20.00 ר"מ לוחכ ןווגב ינקת יסקופא עבצב םיכנ תיינח תעיבצ 51.09.0236

    
   20.00 ר"מ קורי ןווגב ינקת יסקופא עבצב עזג יוניפל חטשמ תעיבצ 51.09.0238

    
3 לכ שודיח ללוכ רוחש עבצב מ"ס 02 דע בחורב םייק ןומיסל תינמז הקיחמ   51.09.0240

    4.00 רטמ םישדוח  
    
תוקבדמב שומיש תועצמאב מ"ס 02 דע בחורב םייק ןומיסל תינמז הקיחמ   51.09.0245
קפסה תוצלמהל םאתהב רמיירפ ילב / םע רשואמ ע"ש וא M3 תרצות תורוחש    
הרסה ללוכ ,באוש אטאטמ / חופמ י"ע םושיי ינפל הקבדהה חטש יוקינ ללוכ    

   24.00 רטמ תלוספה קוליסו  
    

   10.00 רטמ )מ"מ 3( ףוצריק תרזעב מ"ס 02 דע בחורב םייק ןומיסל העובק הקיחמ 51.09.0250
    

   10.00 רטמ הדלפ תוירודכ תזתה י"ע מ"ס 02 דע בחורב םייק ןומיסל העובק הקיחמ 51.09.0255
    

   12.00 רטמ הובג ץחלב םימ תזתה י"ע מ"ס 02 דע בחורב םייק ןומיסל העובק הקיחמ 51.09.0260
    

   19.00 ר"מ םישדוח 3 לכ שודיח ללוכ רוחש עבצב שומיש ךות עבצ יחטשל תינמז הקיחמ 51.09.0265
    
וא M3 תרצות תורוחש תוקבדמב שומיש תועצמאב עבצ יחטשל תינמז הקיחמ   51.09.0270
הקבדהה חטש יוקינ ללוכ קפסה תוצלמהל םאתהב רמיירפ ילב/םע רשואמ ע"ש    

  126.00 ר"מ תלוספה קוליסו הרסה ללוכ ,באוש אטאטמ/ חופמ י"ע םושיי ינפל  
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   27.00 ר"מ ףוצריק י"ע עבצ יחטשל העובק הקיחמ 51.09.0275
    

   21.00 ר"מ הדלפ תוירודכ תזתה י"ע עבצ יחטשל העובק הקיחמ 51.09.0280
    

   73.00 ר"מ הובג ץחלב םימ תזתה י"ע עבצ יחטשל העובק הקיחמ 51.09.0285
    

    4.00 ר"מ ר"מב םידדמנה םיפיעסל תיכוכז ירודכ רובע העיבצ ריחמל תפסות 51.09.0290
    

    1.00 רטמ א"מב םידדמנה םיפיעסל תיכוכז ירודכ רובע העיבצ ריחמל תפסות 51.09.0295
    
ךרד ירזיבא    
    

   26.00 'חי הציענב ןקתומ בוהצ וא ןבל עבצב תכתממ ידדצ דח )"לותח יניע"( רוא ריזחמ ןמס 51.09.0345
    

   29.00 'חי הציענב ןקתומ בוהצ וא ןבל עבצב תכתממ ידדצ וד )"לותח יניע"( רוא ריזחמ ןמס 51.09.0350
    
ןקתומ בוהצ וא ןבל עבצב תכתמ/יטסלפ ידדצ דח )"לותח יניע"( רוא ריזחמ ןמס   51.09.0355

   24.00 'חי המח/הרק הקבדהב  
    
ןקתומ בוהצ וא ןבל עבצב תכתמ/יטסלפ ידדצ וד )"לותח יניע"( רוא ריזחמ ןמס   51.09.0360

   27.00 'חי )המח/הרק( הקבדהב  
    

   29.00 'חי הציענב ןקתומ ידדצ דח רוא טלופ ןמס 51.09.0365
    

   41.00 'חי הציענב ןקתומ ידדצ וד רוא טלופ ןמס 51.09.0370
    

   26.00 'חי הקבדהב ןקתומ ידדצ דח רוא טלופ ןמס 51.09.0375
    

   39.00 'חי הקבדהב ןקתומ ידדצ וד רוא טלופ ןמס 51.09.0380
    

    6.00 'חי והשלכ גוסמ רוא טלופ / ריזחמ ןמס קוליסו קורפ 51.09.0385
    

  294.00 'חי רשואמ ע"ש וא "LSM" תרצות ,ריהמ / יטיא 1" רטוק ,בהבהמ ץנצנ 51.09.0390
    

  314.00 'חי רשואמ ע"ש וא "LSM" תרצות ,1" רטוק עובק ץנצנ 51.09.0395
    
)רוא ריזחמ( יביספ /)רוא טלופ( יביטקא יראלוס F-D-1DD-HY םגד לותח ןיע   51.09.0400
יפל םיעבצב ,םילבכל הניעט DEL 3  לעב ,ינוויכ וד ,בהבהמ ,העסמב עוקש    

  526.00 'חי רשואמ ע"ש וא "LSM" תרצות ,ןימזמה תריחב  
    
)רוא ריזחמ( יביספ /)רוא טלופ( יביטקא יראלוס S-D-1DD-HY םגד לותח ןיע   51.09.0405
תריחב יפל םיעבצב ,םילבכל הניעט  DEL 3  לעב ,ינוויכ וד ,עובק ,העסמב עוקש    

  546.00 'חי רשואמ ע"ש וא "LSM" תרצות , ןימזמה  
    
עוקש )רוא ריזחמ( יביספ /)רוא טלופ( יביטקא יראלוס F-1DD-HY םגד לותח ןיע   51.09.0410
תריחב יפל םיעבצב ,םילבכל הניעט DEL 3  לעב ,ינוויכ דח ,בהבהמ ,העסמב    

  523.00 'חי רשואמ ע"ש וא "LSM" תרצות ,ןימזמה  
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עוקש )רוא ריזחמ( יביספ /)רוא טלופ( יביטקא יראלוס S-1DD-HY םגד לותח ןיע   51.09.0415
תריחב יפל םיעבצב ,םילבכל הניעט DEL 3  לעב ,ינוויכ דח ,עובק ,העסמב    

  526.00 'חי "LSM" רשואמ ע"ש ואתרצות ,ןימזמה  
    
לעמ ,יביספ /יביטקא ,ינוויכ וד/דח ,בהבהמ ,יראלוס F-002-SM םגד לותח ןיע   51.09.0420
וא "LSM" תרצות ,ןימזמה תריחב יפל םיעבצב ,לבכל הניעט ,ץענ לעב ,העסמה    

  398.00 'חי רשואמ ע"ש  
    
לעמ ,יביספ /יביטקא ,ינוויכ וד/דח עובק, ,יראלוס S-002-SM םגד לותח ןיע   51.09.0425
וא "LSM" תרצות ,ןימזמה תריחב יפל םיעבצב ,לבכל הניעט ,ץענ לעב ,העסמה    

  417.00 'חי רשואמ ע"ש  
    
לעמ ,יביספ /יביטקא ,ינוויכ וד/דח ,בהבהמ ,יראלוס F-001-SM םגד לותח ןיע   51.09.0430
וא "LSM" תרצות ,ןימזמה תריחב יפל םיעבצב ,לבכל הניעט ,ץענ לעב ,העסמה    

  358.00 'חי רשואמ ע"ש  
    
לעמ ,יביספ /יביטקא ,ינוויכ וד/דח עובק, ,יראלוס S-001-SM םגד לותח ןיע   51.09.0435
וא "LSM" תרצות ,ןימזמה תריחב יפל םיעבצב ,לבכל הניעט ,ץענ לעב ,העסמה    

  378.00 'חי רשואמ ע"ש  
    
,תודנוטבו תוחיטב תוקעמל יביספ/יביטקא ,בהבהמ ,יראלוסF-LH-HY םגד רפרפ   51.09.0440

  338.00 'חי רשואמ ע"ש וא "LSM" תרצות ,ןימזמה תריחב יפל םיעבצב  
    
,תודנוטבו תוחיטב תוקעמל יביספ/יביטקא ,עובק ,יראלוסS-LH-HY םגד רפרפ   51.09.0445

  358.00 'חי רשואמ ע"ש וא "LSM" תרצות ,ןימזמה תריחב יפל םיעבצב  
    
םיראומ םירורמת    
    
תרואת םע ינוריע ןקת ,בהבהמ , C-S-T-S םגד , יראלוס תוריהזו הנווכה רורמת   51.09.0495

2,794.00 'חי DEL , תרצות "LSM" רשואמ ע"ש וא  
    
םע ינוריעניב ןקת ,בהבהמ , H-S-T-S םגד , יראלוס תוריהזו הנווכה רורמת   51.09.0500

4,857.00 'חי רשואמ ע"ש וא "LSM" תרצות ,DEL תרואת  
    
ינוריעניב ןקת ,היצח רבעמ לע הארתהל , H-598  םגד ,בהבהמ  יראלוס רורמת   51.09.0505

5,181.00 'חי רשואמ ע"ש וא "LSM" תרצות ,DEL תרואת םע  
    
תוברל ,ע"ש וא " מ"עב העונתב השדח ךרד" 'בח לש יראלוס ידדצ וד 7-ג רורמת   51.09.0510

2,992.00 'חי שרדנה לכו ןוטב דוסי ,יפרג יטנא לוורש ,דומע ,תורונ ,הלעפה דויצ  
    
,הלעפה דויצ תוברל ע"ש וא " מ"עב סקלפרטניא" 'בח לש יראלוס  7-ג רורמת   51.09.0515

1,241.00 'חי שרדנה לכו ,תורונ  
    
תוברל ע"ש וא " מ"עב סקלפרטניא" 'בח לש תורפס 2 לעב יראלוס תוריהמ דמ   51.09.0520

8,731.00 'חי שרדנה לכ  
    
יראלוס קפוא" םגד "יקסבוקלופ" לש ןייס-וקא תיגולונכטב יראלוס תובוחר טוליש   51.09.0525
רונתב עובצו ןוולוגמ דומע ללוכ ע"ש וא 20007 ט"קמ בגש .םא .יא לש "רוגס    

2,895.00 פמוק שרדנה לכו סוסיב תוברל  
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טנסרולפ תורונ 2 ללוכ מ"ס 08X08 וא מ"ס 07X07 םילדגב ראומ 7-ג רורמת   51.09.0530
טוש עורז לע ןקתומ, היצחה רבעמ תרואתל טוו 052 ג"לנו תימינפ הרואתל טוו 02    

5,796.00 'חי מ"ס 09X07X07 תודימב דוסי תוברל 'מ 3.5 הבוגב דומעו'מ 5.2 ךרואב  
    

  669.00 'חי 'מ 5.3 ךרואב עורז רובע 7-ג רורמתל ריחמ תפסות 51.09.0535
    

   31.00 רטמ בותינו ןומיסל רוא ריזחמ דחוימ הקבדה טרס 51.09.0540
    
םיינפוא ןומיס    
    
ג"ע , ע"ש וא OOLAB תמגודכ מ"ס 021X57 תודימב ןבל עבצב םיינפוא ןומיס   51.09.0580

  309.00 'חי םיינפוא ליבש  
    
ליבש ג"ע , ע"ש וא OOLAB תמגודכ מ"ס 021X57 תודימב ןבל עבצב ץח ןומיס   51.09.0585

  135.00 'חי םיינפוא  
    
תוחיטב תוקעמ    
    
,הבכרההו םירמוחה ללוכ )דיחי( "W" סופיט םישיבכל הדלפמ תוחיטב הקעמ   51.09.0665

  164.00 רטמ רטמ 4 לכ םידומע  
    

  221.00 רטמ לופכ ךא ל"נכ "W" תוחיטב הקעמ 51.09.0670
    
,הבכרההו םירמוחה ללוכ )דיחי( "W" סופיט םישיבכל הדלפמ תוחיטב הקעמ   51.09.0675

  198.00 רטמ רטמ 2 לכ םידומע  
    
הדעוה י"ע רשואמ ,2W ליעפ בחור םע 2N המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ   51.09.0680
ירזיבא לכ ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה    

  239.00 רטמ ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה  
    
הדעוה י"ע רשואמ ,3W ליעפ בחור םע 2N המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ   51.09.0685
ירזיבא לכ ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה    

  221.00 רטמ ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה  
    
הדעוה י"ע רשואמ ,4W ליעפ בחור םע 2N המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ   51.09.0690
ירזיבא לכ ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה    

  184.00 רטמ ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה  
    
הדעוה י"ע רשואמ ,5W ליעפ בחור םע 2N המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ   51.09.0695
ירזיבא לכ ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה    

  147.00 רטמ ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה  
    
הדעוה י"ע רשואמ ,3W ליעפ בחור םע 1H המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ   51.09.0700
ירזיבא לכ ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה    

  239.00 רטמ ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה  
    
הדעוה י"ע רשואמ ,4W ליעפ בחור םע 1H המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ   51.09.0705
ירזיבא לכ ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה    

  221.00 רטמ ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה  
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הדעוה י"ע רשואמ ,5W ליעפ בחור םע 1H המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ   51.09.0710
ירזיבא לכ ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה    

  239.00 רטמ ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה  
    
הדעוה י"ע רשואמ ,6W ליעפ בחור םע 1H המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ   51.09.0715
ירזיבא לכ ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה    

  303.00 רטמ ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה  
    
הדעוה י"ע רשואמ ,3W ליעפ בחור םע 2H המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ   51.09.0720
ירזיבא לכ ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה    

  331.00 רטמ ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה  
    
הדעוה י"ע רשואמ ,4W ליעפ בחור םע 2H המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ   51.09.0725
ירזיבא לכ ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה    

  345.00 רטמ ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה  
    
הדעוה י"ע רשואמ ,5W ליעפ בחור םע 2H המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ   51.09.0730
ירזיבא לכ ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה    

  358.00 רטמ ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה  
    
הדעוה י"ע רשואמ ,6W ליעפ בחור םע 2H המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ   51.09.0735
ירזיבא לכ ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה    

  377.00 רטמ ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה  
    
הדעוה י"ע רשואמ ,7W ליעפ בחור םע 2H המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ   51.09.0740
ירזיבא לכ ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה    

  391.00 רטמ ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה  
    
בחור םע 2H המרל ,)הדרפמב שומיש( ידדצ-וד הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ   51.09.0745
תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה הדעוה י"ע רשואמ ,7W דע 4W ליעפ    
י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה ירזיבאלכ ללוכ ,)הנורחא האצוה(    

  372.00 רטמ ןרצי יטרפמ  
    
ליעפ בחור םע 2H תמרל ,ידדצ וד PETS םגדמ ךושמ ןוטבמ תוחיטב הקעמ   51.09.0750
  1W )לזרב ללוכ ,)תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה הדעוה י"ע רשואמ אל  
,ןוטבל הרפשא עוציב ללוכ ,ןויזה לזרבב הייפחל םיכותיר עוציבללוכ ,טרפ י"פע ןויז    

  303.00 רטמ עוציב ללוכ ,זוקינ יחתפ עוציב ללוכ ,תוחיטבה ירזיבא לכ ללוכ  
    
י"פע הנקתה .שרדנו הדימב ןוטב שלגמב םויס ללוכו ךותיחב תוטשפתה ירפת   51.09.0751

  303.00 רטמ ןרצי יטרפמ  
    
בכרומ ,7W דע ליעפ בחור םע 2H תמרל ,הדרפימל ןוטבמ עובק תוחיטב הקעמ   51.09.0755
,)לוח ןבאו רכרוכ טעמל( זכרמב ירלונרג יולימ ללוכ םיירטמיסא ןוטב תוקעמ ינשמ    
תידרשמ-ןיבה הדעוה י"ע רשואמ ,מ"ס 51 לש תובכשב קדוהמ מ"ס 07 הבוגל    

  744.00 רטמ פלו" תרצות SA08 BD תמגודכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל  
    
יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה ירזיבא לכ ללוכ ,ע"ש וא "ןמ   51.09.0756

  744.00 רטמ ןרצי  
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../204 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     204

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

דע( ירטמיסא / ירטמיס ,ידדצ וד ,5LT תמרל ,ךושמ ןוטבמ עובק תוחיטב הקעמ   51.09.0760
ינקתהל תידרשמ-ןיבה הדעוה י"ע רשואמה םיגירח םיאנתב הנקתהל ,)מ"ס 52    
הדעווה י"פע הנקתהל םיאנתה טורפ סיסב לעו ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת    

  405.00 רטמ זיבא לכ ללוכ ,ע"ש וא לארשי ןדמ תרצות llaW llaT oiratnO תמגודכ ,  
    

  405.00 רטמ ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה יר 51.09.0761
    
י"ע רשואמ ,הלעמו 3W ליעפ בחור םע 1N תמרל ,ימורט ןוטבמ תוחיטב הקעמ   51.09.0765
ירזיבא לכ ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה הדעוה    

  355.00 רטמ ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלאתוברל תוחיטבה  
    
הדעוה י"ע רשואמ ,3W ליעפ בחור םע 2N תמרל ,ימורט ןוטבמ תוחיטב הקעמ   51.09.0770
ירזיבא לכ ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה    

  551.00 רטמ ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצקיטנמלא תוברל תוחיטבה  
    
הדעוה י"ע רשואמ ,4W ליעפ בחור םע 1H תמרל ,ימורט ןוטבמ תוחיטב הקעמ   51.09.0775
ירזיבא לכ ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה    

  597.00 רטמ ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצקיטנמלא תוברל תוחיטבה  
    
י"ע רשואמ ,הלעמו 5W ליעפ בחור םע 1H תמרל ,ימורט ןוטבמ תוחיטב הקעמ   51.09.0780
ירזיבא לכ ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה הדעוה    

  551.00 רטמ ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלאתוברל תוחיטבה  
    
י"ע רשואמ ,הלעמו 5W ליעפ בחור םע 2H תמרל ,ימורט ןוטבמ תוחיטב הקעמ   51.09.0785
ירזיבא לכ ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה הדעוה    

  506.00 רטמ ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלאתוברל תוחיטבה  
    
הדעוה י"ע רשואמ ,7W ליעפ בחור םע B4H תמרל ,ימורט ןוטבמ תוחיטב הקעמ   51.09.0790
ירזיבא לכ ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה    

  597.00 רטמ ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הצק יטנמלא תוברל תוחיטבה  
    
גוס לכמ םייק ןוטב הקעמל ,גוס לכמ הדלפמ שדח עובק הקעממ רבעמ תדיחי   51.09.0795

22,978.00 פמוק ןרצי טרפמ י"פע עוציב .ךפיהלו  
    
.ינש גוסמ עובק הדלפ הקעמל דחא גוסמ הדלפמ עובק הקעממ רבעמ תדיחי   51.09.0800

1,057.00 פמוק ןרצי טרפמ י"פע עוציב  
    
תמרל הדרפמל / ךרדה ידיצל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמל תינחלס הצק תדיחי   51.09.0805

16,888.00 פמוק ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה . )יאפוריא( ש"מק 07 תוריהמ / )יאקירמא( LT-2 ןחבמ  
    
תמרל הדרפמל / ךרדה ידיצל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמל תינחלס הצק תדיחי   51.09.0810
י"פע הנקתה .)יאפוריא 4P ןחבמ( ש"מק 001 תוריהמ / )יאקירמא( LT-3 ןחבמ    

19,301.00 פמוק ןרצי יטרפמ  
    
,הנגהל שרדנה לושכמ / ןוטב / הדלפ הקעמ הצקב הנקתהל עובק היגרנא גפוס   51.09.0815

62,729.00 פמוק ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .LT / 4P-3 תמרל  
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רוחש / בוהצ עבצב יטסלפ רמוחמ וא יטסלפומרט ימוגמ הדרפה / הטאה ספ   51.09.0820
ינשמ רוא יריזחמ תוברל ןימזמה תריחב יפל מ"ס 6-4 הבוגבו מ"ס 54-03 בחורב    

  193.00 רטמ שיבכה תעסמלעוביקו ספה ידיצ  
    
ירתא תחטבאו תוחיטבה יעצמא תרבוחב םישרת יפל( שרדנה דויצהו ץח תלגע   51.09.0830
תוברל םימי שדוח לעמ לש הפוקתל הבצהל )לארשי יביתנ 'בח לש הדובע    

41,360.00 פמוק הדובעה תפוקתלכל תפטוש הקזחאו הרימש  
    
םיינמז רודיגו תוחיטב ינקתה    
    
לעופב העוציב יפלו בתכב חקפמ לש הנמזה יפל היהי ולא םיפיעסל םולשתה    
הפוקת לוכל )השיכרל דויצה תולע( אלמ טירפה ריחמ לע  הלעי אל הרקמ לוכבו    
. ריחמב לולכ עונת ירדסה רושיאו ןונכת .טקייורפ לש    
    
יטרפ לכ ללוכ ,2T תמרל ינמז תוחיטב הקעמ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה   51.09.0920
עוציבה בלש ףוסב הקעמה קוריפ ללוכו הצק יטנמלא ללוכ םישרדנה רוביחה    
'סמ X א"מב םויל תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניה ריחמה(    

    2.00 רטמ )קפוס ןקתההש םימיה  
    
6W ליעפ בחור םע 3T תמרל ינמז תוחיטב הקעמ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה   51.09.0925
הקעמה קוריפ ללוכו הצק יטנמלא ללוכ םישרדנה רוביחה יטרפ לכ ללוכ ,הלעמו    
תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניה ריחמה( עוציבה בלש ףוסב    

    2.00 רטמ )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X א"מב םויל  
    
,5W ליעפ בחור םע 3T תמרל ינמז תוחיטב הקעמ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה   51.09.0930
ףוסב הקעמה קוריפ ללוכו הצק יטנמלא ללוכ םישרדנה רוביחה יטרפ לכ ללוכ     
םויל תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניהריחמה( עוציבה בלש    

    2.00 רטמ )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X א"מב  
    
,4W ליעפ בחור םע 3T תמרל ינמז תוחיטב הקעמ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה   51.09.0935
ףוסב הקעמה קוריפ ללוכו הצק יטנמלא ללוכ םישרדנה רוביחה יטרפ לכ ללוכ     
םויל תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניהריחמה( עוציבה בלש    

    3.00 רטמ )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X א"מב  
    
,3W ליעפ בחור םע 3T תמרל ינמז תוחיטב הקעמ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה   51.09.0940
ףוסב הקעמה קוריפ ללוכו הצק יטנמלא ללוכ םישרדנה רוביחה יטרפ לכ ללוכ     
םויל תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניהריחמה( עוציבה בלש    

    3.00 רטמ )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X א"מב  
    
,2W ליעפ בחור םע 3T תמרל ינמז תוחיטב הקעמ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה   51.09.0945
ףוסב הקעמה קוריפ ללוכו הצק יטנמלא ללוכ םישרדנה רוביחה יטרפ לכ ללוכ     
םויל תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניהריחמה( עוציבה בלש    

    4.00 רטמ )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X א"מב  
    
ליעפ בחור םע 2N/1N תמרל ינמז תוחיטב הקעמ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה   51.09.0950
  6W-4W, הקעמה קוריפ ללוכו הצק יטנמלא ללוכ םישרדנה רוביחה יטרפ לכ ללוכ  
תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניה ריחמה( עוציבה בלש ףוסב    

    4.00 רטמ )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X א"מב םויל  
    
    
    

3068102-770:סקפ  2068102-770:לט   מ"עב םיצעוי םיסדנהמ קינזר

 

קובץ: מחירון עבודות פיתוח   .../206 4434889-40 )5.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



07/02/2018
דף מס':     206

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

7W ליעפ בחור םע 1H תמרל ינמז תוחיטב הקעמ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה   51.09.0955
ףוסב הקעמה קוריפ ללוכו הצק יטנמלא ללוכ םישרדנה רוביחה יטרפ לכ ללוכ ,    
םויל תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניהריחמה( עוציבה בלש    

    3.00 רטמ )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X א"מב  
    
6W ליעפ בחור םע 1H תמרל ינמז תוחיטב הקעמ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה   51.09.0960
ףוסב הקעמה קוריפ ללוכו הצק יטנמלא ללוכ םישרדנה רוביחה יטרפ לכ ללוכ ,    
םויל תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניהריחמה( עוציבה בלש    

    3.00 רטמ )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X א"מב  
    
5W ליעפ בחור םע 1H תמרל ינמז תוחיטב הקעמ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה   51.09.0965
ףוסב הקעמה קוריפ ללוכו הצק יטנמלא ללוכ םישרדנה רוביחה יטרפ לכ ללוכ ,    
םויל תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניהריחמה( עוציבה בלש    

    4.00 רטמ )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X א"מב  
    
4W ליעפ בחור םע 1H תמרל ינמז תוחיטב הקעמ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה   51.09.0970
ףוסב הקעמה קוריפ ללוכו הצק יטנמלא ללוכ םישרדנה רוביחה יטרפ לכ ללוכ ,    
םויל תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניהריחמה( עוציבה בלש    

    4.00 רטמ )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X א"מב  
    
8W ליעפ בחור םע 2H תמרל ינמז תוחיטב הקעמ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה   51.09.0975
ףוסב הקעמה קוריפ ללוכו הצק יטנמלא ללוכ םישרדנה רוביחה יטרפ לכ ללוכ ,    
םויל תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניהריחמה( עוציבה בלש    

    4.00 רטמ )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X א"מב  
    
7W ליעפ בחור םע 2H תמרל ינמז תוחיטב הקעמ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה   51.09.0980
ףוסב הקעמה קוריפ ללוכו הצק יטנמלא ללוכ םישרדנה רוביחה יטרפ לכ ללוכ ,    
םויל תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניהריחמה( עוציבה בלש    

    4.00 רטמ )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X א"מב  
    
6W ליעפ בחור םע 2H תמרל ינמז תוחיטב הקעמ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה   51.09.0985
ףוסב הקעמה קוריפ ללוכו הצק יטנמלא ללוכ םישרדנה רוביחה יטרפ לכ ללוכ ,    
םויל תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניהריחמה( עוציבה בלש    

    5.00 רטמ )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X א"מב  
    
5W ליעפ בחור םע 2H תמרל ינמז תוחיטב הקעמ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה   51.09.0990
ףוסב הקעמה קוריפ ללוכו הצק יטנמלא ללוכ םישרדנה רוביחה יטרפ לכ ללוכ ,    
םויל תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניהריחמה( עוציבה בלש    

    5.00 רטמ )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X א"מב  
    
יעצמא לכ לע ותנקתה ללוכ 21-ו םיבהבהמ םיסנפ לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה   51.09.0995
תומכה .הממי/'חי רובע וניה ריחמה( עוציבה בלש ףוסב קוריפ ללוכו רחא תוחיטב    

    5.00 'חי )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X 'חיב םויל תומכההניה סנכותש  
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רורמת ללוכ ,21-ו םיבהבהמ םיסנפ תיישילש לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה   51.09.1000
םיבהבהמה תנקתה ללוכ ריחמה .34-א ,24-א ,14-א םירורמתו שלושמ הרהזא    
3 .ד.ע ,3" רטוקב ןוולוגמ הדלפ דומע ג"ע ותנקתהללוכ ,הרהזאה רורמת ג"ע    
וניה ריחמה( עוציבה בלש ףוסב קוריפ ללוכו ןוטב דוסי ללוכ ,'מ 6.3 ךרואבו מ"מ    
ןקתההש םימיה 'סמ X 'חיב םויל תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/'חי רובע    

   22.00 'חי )קפוס  
    
08/02 לדוגב ינמי וא ילאמש יכנא 6-ו ,4-ו רורמת לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה   51.09.1005
םלושתש( דבוכ תבשות וא םיינמז תוחיטב תוקעמ ג"ע ותנקתהו ליפורפ ללוכ מ"ס    
תומכה .הממי/'חי רובע וניה ריחמה( עוציבה בלש ףוסב קוריפ ללוכו ,)דרפנב    

    3.00 'חי )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X 'חיב םויל תומכה הניה סנכותש  
    
לדוגב לופכ ינמי וא ילאמש 2-ו גוסמ םוסחמ לש לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה   51.09.1010
ללוכו ,)ריחמב תולולכה( דבוכ תובשות 2 ג"ע ותנקתהו ליפורפ ללוכ מ"ס 052/05    
הניה סנכותש תומכה .הממי/'חי רובע וניה ריחמה( עוציבה בלש ףוסב קוריפ    

    7.00 'חי )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X 'חיב םויל תומכה  
    
ריזחמ תמר םע ןיעידומ / הארוה / הרהזא רורמת לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה   51.09.1015
הדלפ דומע ג"ע ותנקתה ללוכ ,ןנכתמ / םירורמתה חול י"פע לדוגב 2 הגרד רוא    
ג"ע הנקתה וא ןוטב דוסי ללוכ ,'מ 6.3 ךרואבו מ"מ 3 .ד.ע ,3"רטוקב ןוולוגמ    

    3.00 'חי ריחמה( עוציבה בלש ףוסב קוריפ ללוכו ,)דרפנב דדמנה( ינמז הקעמ  
    
םימיה 'סמ X 'חיב םויל תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/'חי רובע וניה   51.09.1016

    3.00 'חי )קפוס ןקתההש  
    
לכ ללוכ ג"ק 03-52 לקשמב תינקית דבוכ תבשות לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה   51.09.1020
ףוסב קוריפ ללוכו הילע רורמתו טוליש תבצהל םישורדה םירבחמהו םיעצמאה    
'חיב םויל תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/'חי רובע וניה ריחמה( עוציבה בלש    

    2.00 'חי X קפוס ןקתההש םימיה 'סמ(  
    
ןיקת יטסלפ לוורש ללוכה מ"ס 57 הבוגב סונוק לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה   51.09.1025
רובע וניה ריחמה( עוציבה בלש ףוסב קורפ ללוכ ,וילע ןקתומה רוא ריזחמ    

    1.00 'חי )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X 'חיב םויל תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/'חי  
    
ןיקת יטסלפ לוורש ללוכה מ"ס 001 הבוגב סונוק לש הקזחאו הנקתה ,הרכשה   51.09.1030
רובע וניה ריחמה( עוציבה בלש ףוסב קורפ ללוכ ,וילע ןקתומה רוא ריזחמ    

    2.00 'חי )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X 'חיב םויל תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/'חי  
    
הדעווה י"ע רשואמה LT-2 המרל דיינ היגרנא גפוס הקזחאו הנקתה ,הרכשה   51.09.1035
בלש ףוסב קורפ ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ ןיבה    
X 'חיב םויל תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/'חי רובע וניה ריחמה( עוציבה    

  120.00 'חי )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ  
    
הדעווה י"ע רשואמה LT-3 המרל דיינ היגרנא גפוס הקזחאו הנקתה ,הרכשה   51.09.1040
בלש ףוסב קורפ ללוכ ,)הנורחא האצוה( תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ ןיבה    
X 'חיב םויל תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/'חי רובע וניה ריחמה( עוציבה    

  193.00 'חי )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ  
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םישרת יפל( שרדנה דויצה לכו ץח תלגע, םישנא 3 ללוכה העונת תחטבא תווצ   51.09.1045
וא םויב )לארשי יביתנ 'בח לש הדובע ירתא תחטבאו תוחיטבה יעצמא תרבוחב    

1,668.00 פמוק חקפמה לש בתכב רושיאו ךמסומ םרוג תשירד יפל)תועש 21( הלילב  
    
ירתא תחטבאו תוחיטבה יעצמא תרבוחב םישרת יפל( שרדנה דויצהו ץח תלגע   51.09.1050
ךמסומ םרוג תשירד יפל )תועש 21( הלילב וא םויב )לארשי יביתנ 'בח לש הדובע    

  662.00 פמוק חקפמהלש בתכב רושיאו  
    
תשירד יפל )תועש 8 דע(הלילב וא םויב הדובעל ךמסומ העונת חטבאמו ןווכמ   51.09.1055

  404.00 פמוק חקפמה לש בתכב רושיאו ךמסומ םרוג  
    
, תנוולוגמ תכתממ )סופיט דגנכ( bmilC itnA גוסמ תלגועמ תינמז רדג תרכשה   51.09.1060
ישלושמ םע ע"ש וא ROODTUO תמגודכ רטמ 5.3 ךרואבו רטמ 0.2 הבוגב    
תרבוחמו רזחוממ קיטסלפמ דבוכ יסיסב לע תנקתומ, רדגה יסיסבב החשקה    
הניה סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניה ריחמה( דמצמ ינספת תועצמאב    

    3.00 רטמ )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X א"מב םויל תומכה  
    
, תנוולוגמ תכתממ )סופיט דגנכ( bmilC itnA גוסמ תלגועמ תינמז רדג תרכשה   51.09.1065
ישלושמ םע ע"ש וא ROODTUO תמגודכ רטמ 5.3 ךרואבו רטמ 2.1 הבוגב    
תרבוחמו רזחוממ קיטסלפמ דבוכ יסיסב לע תנקתומ, רדגה יסיסבב החשקה    
הניה סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניה ריחמה( דמצמ ינספת תועצמאב    

    2.00 רטמ )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X א"מב םויל תומכה  
    
הבוגבו רטמ 1.1 בחורב םדא רעש רובע תינמזה רדגה תרכשה ריחמל תפסות   51.09.1070
תומכה .הממי/א"מ רובע וניה ריחמה( ע"ש וא ROODTUO תמגודכ רטמ 0.2    

    6.00 'חי )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X א"מבםויל תומכה הניה סנכותש  
    
רטמ 5.4 בחורב בכרל יפנכ וד רעש רובע תינמזה רדגה תרכשה ריחמל תפסות   51.09.1075

   23.00 'חי ע"ש וא ROODTUO תמגודכ רטמ 0.2 הבוגבו  
    
לקשמב ןבל גירלפמ הרתסה ךסמ רובע תינמזה רדגה תרכשה ריחמל תפסות   51.09.1080
ע"ש וא ROODTUO תמגודכ , רדגל דמצומ רטמ 0.2 הבוגבו ר"מל םרג061    
'סמ X א"מב םויל תומכה הניה סנכותש תומכה.הממי/א"מ רובע וניה ריחמה(    

רטמ         )קפוס ןקתההש םימיה  
    
2 הבוגב , עובצו ןוולוגמ ילג חפמ הייושע תירוכסיאמ תדיינ תינמז רדג תרכשה   51.09.1085
תמגודכ תרזחוממ ןבאמ דבוכ יסיסב לע תבצוימ, רטמ 1.2 ךרואבו רטמ    
  ROODTUO הניה סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניה ריחמה( ע"ש וא  

    6.00 רטמ )קפוס ןקתההש םימיה 'סמ X א"מב םויל תומכה  
    
רטמ 1.1 הבוגב תנוולוגמ תכתממ )ילגנא םוסחמ( ינמז םוסחמ הקעמ תרכשה   51.09.1090
ROODTUO תמגודכ תיארקא הפילש ענומה הליענ טנטפ םע רטמ 3.2 ךרואבו    
א"מב םויל תומכה הניה סנכותש תומכה .הממי/א"מ רובע וניה ריחמה( ע"ש וא    

    2.00 רטמ X קפוס ןקתההש םימיה 'סמ(  
    
רטמ 5.3 ךרואבו רטמ 0.2 הבוגב , תנוולוגמ תכתממ גוסמ תלגועמ תינמז רדג   51.09.1095
לע תנקתומ , רדגה יסיסבב החשקה ישלושמ םע ע"ש וא ROODTUO תמגודכ    

  161.00 רטמ דמצמ ינספת תועצמאב תרבוחמו רזחוממ קיטסלפמ דבוכ יסיסב  
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רטמ 5.3 ךרואבו רטמ 2.1 הבוגב , תנוולוגמ תכתממ גוסמ תלגועמ תינמז רדג   51.09.1100
לע תנקתומ , רדגה יסיסבב החשקה ישלושמ םע ע"ש וא ROODTUO תמגודכ    

  152.00 רטמ דמצמ ינספת תועצמאב תרבוחמו רזחוממ קיטסלפמ דבוכ יסיסב  
    
הבוגב , תנוולוגמ תכתממ )סופיט דגנכ( bmilC itnA גוסמ תלגועמ תינמז רדג   51.09.1105
החשקה ישלושמ םע ע"ש וא ROODTUO תמגודכ רטמ 5.3 ךרואבו רטמ 0.2    
תועצמאב תרבוחמו רזחוממ קיטסלפמ דבוכ יסיסב לעתנקתומ , רדגה יסיסבב    

  198.00 רטמ דמצמ ינספת  
    

  896.00 'חי ע"ש וא ROODTUO תמגודכ רטמ 0.2 הבוגבו רטמ 1.1 בחורב ינמז םדא רעש 51.09.1110
    
וא ROODTUO תמגודכ רטמ 0.2 הבוגבו רטמ 5.4 בחורב בכרל יפנכ וד רעש   51.09.1115

2,086.00 'חי ע"ש  
    
רדגל דמצומ רטמ 0.2 הבוגבו ר"מל םרג 061 לקשמב ןבל גירלפמ הרתסה ךסמ   51.09.1120

  106.00 רטמ ע"ש וא ROODTUO תמגודכ ,  
    
ךרואבו רטמ 1.1 הבוגב תנוולוגמ תכתממ )ילגנא םוסחמ( ינמז םוסחמ הקעמ   51.09.1125

  455.00 'חי ע"ש וא ROODTUO תמגודכ תיארקא הפילש ענומה הליענ טנטפ םע רטמ 3.2  
    
ירדסה תינכת י"פע םישרדנה םיעצמאב רסוח ןיגב תותחפהו םיזוזיק    
וא העונתה ירדסה תינכות י"פע ושרדנש תוחיטב תוקעמב רסוח/םגפהעונת    
) תותבשו תושפוח ללוכ םוי לכ ןיגב יוכינה( חקפמה תויחנה    
    
םוי לכל דבוע לכל רסוח ןיגב יוכינה( דבוע לכל תרהוז תוחיטב תדופאב רסוח/םגפ   51.09.1230

 -723.00 'חי )הדובע  
    

 -723.00 'חי )הדובע םוי לכו סנפ לכ ןיגב יוכינה( בהבהמ סנפב רסוח/םגפ 51.09.1235
    

 -482.00 'חי םיינמזה העונתה ירדסה תינכותב עיפומה רורמתב רסוח/םגפ 51.09.1240
    

 -202.00 רטמ הדובעה רתא רודיג וא\ו לגר יכלוהל תיתוחיטב רדגב רסוח 51.09.1245

    

)ת ו י מ ו י ( י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ     
    
ם ד א  ח כ  ת ד ו ב ע  10.06 ק ר פ  ת ת     
    

   70.00 ע"ש יעוצקמ לעופ תדובע 60.01.0010
    

   60.00 ע"ש יעוצקמ יתלב לעופ תדובע 60.01.0020
    

  150.00 ע"ש )םישנא 2-ל סחייתמ ע"ש ריחמ( תורוניצ תחנהו ךותירל )םישנא 2( תווצ תדובע 60.01.0030
    
2-ל סחייתמ ע"ש ריחמ( תכתר תוברל תורוניצ תחנה )םישנא 2( תווצ תדובע   60.01.0040

  175.00 ע"ש )תכתר ללוכ ,םישנא  
    

2,000.00 ע"י הדידמ תווצ תדובע 60.01.0050
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,שיבכב עגפמב ידיימ לופיט ךרוצל )שרדנה דויצ+םישנא 2( םיפצר תווצ תדובע   60.01.0060
תפלחה ךרוצל ר"מ 5 דע שדח ףוציר ללוכ ריחמה .רחא ירוביצ חטש וא הכרדמ    
רמוח לוכו ןורפחמ, ק"מ 2 דע רכרוכ עצמ וא לוח ,הרזחהל ןתינ אלש רובש ףוציר    

2,100.00 'חי . ןוקיתה לש םלשומ עוציבל הוולנ  

    

י ס ד נ ה  י נ כ מ  ד ו י צ  ת ד ו ב ע  20.06 ק ר פ  ת ת     
    

  169.00 ע"ש ק"מ 51 הניכר תיאשמ תדובע 60.02.0010
    

  212.00 ע"ש ףונמ םע ק"מ 51 הניכר תיאשמ תדובע 60.02.0020
    

  178.00 ע"ש ליבקמ וא B.C.J-4 ןורפחמ תדובע 60.02.0030
    

  154.00 ע"ש ליבקמ וא "טקבוב" גוסמ ינפוא ןורפחמ ינימ תדובע 60.02.0040
    

  203.00 ע"ש ליבקמ וא 059 רליפרטק ינפוא )לפוש( העי תדובע 60.02.0050
    

  227.00 ע"ש ליבקמ וא 559 רליפרטק ילחז )לפוש( העי תדובע 60.02.0060
    

  217.00 ע"ש ליבקמ וא G21 )רדיירגרוטומ( תסלפמ תדובע 60.02.0070
    

  313.00 ע"ש )הריבש שיטפו ףכ םע( ליבקמ וא 523 רליפרטק ילחז ילוארדיה רפחמ תדובע 60.02.0080
    

  275.00 ע"ש ןוט 02-51 ינפוא ילוארדיה רפחמ תדובע 60.02.0090
    

   92.00 ע"ש ליבקמ וא תינויצרביו הטלפ / "גמוב" ןטק ינדי שבכמ תדובע 60.02.0100
    

  140.00 ע"ש ליבקמ וא "גמוב" ןוט 21-01 ענוממ טטור שבכמ תדובע 60.02.0110
    

  131.00 ע"ש ליעפמו םישיטפ ללוכ )רוסרפמוק( סחדמ תדובע 60.02.0120
    

  169.00 ע"ש תוחפל ק"מ 51 םימ תילכימ תדובע 60.02.0130
    

  120.00 ע"ש הלגע + רוטקרט תדובע 60.02.0140
    

   87.00 ע"ש ליעפמ ללוכ )וגנוק( ילמשח שיטפ תדובע 60.02.0150
    

  154.00 ע"ש ליעפמ ללוכ 6" המדא חדקמ תדובע 60.02.0160
    

14,476.00 ע"י שורדה לכו ינורטקלא רשיניפ , םישבכמ תוברל )"לודג טס"( טלפסא תצובק תדובע 60.02.0170
    

11,098.00 ע"י שורדה לכו ינורטקלא רשיניפ , םישבכמ תוברל )"ןטק טס"( טלפסא תצובק תדובע 60.02.0180
    

10,616.00 ע"י רק סיסב לע הלודג תינורטקלא תפצרקמ תדובע 60.02.0190
    

8,492.00 ע"י רק סיסב לע הנטק תינורטקלא תפצרקמ תדובע 60.02.0200
    

2,220.00 ע"י זוקינו בויב יוק תפיטשל "תיבויב" תדובע 60.02.0210
    

2,558.00 ע"י תלוספה קוליס ללוכ םישיבכ יוקנל באוש "שיבכ אטאטמ" תדובע 60.02.0220
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07/02/2018
דף מס':     211

    
הדיחי ריחמ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ו ש  ם י ב צ ק ה ו  ם י מ ו ל ש ת  16 ק ר פ     
    
ם י נ ו ש  ם י ב צ ק ה ו  ם י מ ו ל ש ת  10.16 ק ר פ  ת ת     
    
וגצויש לארשי תרטשמ תוינובשח י"פע םולשתה( רוטישו הנווכהל םירטוש תריכש   61.01.0010

'חי         )ןלבקה י"ע  
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