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0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     002 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
רפע תודובע 10 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10.10 ק ר פ  ת ת       
      
ישארו דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     01.01.01.0010
רזוח יולימ תוברל .תונוש תודימב תואסנולכ      
מ"ס 0251 לש תובכשב קדוהמ רפעה בטיממ      
וטנ הדידמה .רשואמ ךפש םוקמל קוליס וא/ו      

                 74.00 .הריפח יעופיש אללו הדובע יבחרמ אלל ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
003/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     003 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.10 ק ר פ       
      
ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20.10 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
תחתמ מ"ס 02 הבוגב דיבילופ יזגרא עצמ     01.02.01.0010

                215.00 .דוסי תורוקו ןוטב יפצרמל ר"מ   
      
יפצרמל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     01.02.01.0020

                  7.00 .ןוטב ר"מ   
      

                 25.00 .תונוש תודימב תואסנולכ ישאר ק"מ  01.02.01.0030
      
תוינכותב טרופמכ תונוש תודימב דוסי תורוק     01.02.01.0040

                 49.00 .תוערגמו תוטילב תוברל ק"מ   
      

                  7.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב יפצרמ ר"מ  01.02.01.0050
      

                103.00 .מ"ס 03 יבועב ןוטב יפצרמ ר"מ  01.02.01.0060
      
תוטילב תוברל תונוש ךתח תודימב ןוטב ידומע     01.02.01.0070

                 20.00 .תוערגמו ק"מ   
      
םיקוצי םינוש םירטקב םילוגע ןוטב ידומע     01.02.01.0080

                  1.00 .קלח ןוטב ינפ תלבקל הדלפ תוינבתב ק"מ   
      

                128.00 .מ"ס 0302 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  01.02.01.0090
      

                 42.00 .מ"ס 0553 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  01.02.01.0100
      
תולדב וא תונוילע וא תונותחת ןוטב תורוק     01.02.01.0110

                 71.00 .תוערגמו תוטילב תוברל תונוש תודימב ק"מ   
      

                 15.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  01.02.01.0120
      

                200.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  01.02.01.0130
      

                100.00 .מ"ס 03 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  01.02.01.0140
      

                135.00 .מ"ס 04 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  01.02.01.0150
10.20.10 קרפ תתב הרבעהל        

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

004/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     004 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                 42.00 .מ"ס 07 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  01.02.01.0160
      
לש יבחרמ לקשמב לקטבמ גגב םיעופיש     01.02.01.0170
,מ"ס 4 לש ילאמינימ יבועב ,ק"מ/ג"ק 0021      
ןוטב תוקלורו םוטיאל הנכהכ הקלחה תוברל      

                100.00 . מ"ס 6/6 ק"מ   
      
יחטשמ תוברל תונוש תודימב ןוטב תוגרדמ     01.02.01.0180
,ןוטב ישלושמ ,םיעפושמ םיחטשמ ,םייניב      

                 11.00 .'וכו ןוטבה תקלחה ,תוערגמ תוטילב ק"מ   
      
תונוכמל תונוש תודימב םיינבלמ ןוטב יסיסב     01.02.01.0190
תריצי ,תוניפ םוטיק תוערגמו תוטילב תוברל      
תפסותב ןוטבה ינפ תקלחה ,ףושח ןוטב יחטש      

                  5.00 .טלפמוק לכה .'וכו ר"מל טנמצ ג"ק 1½ לש ק"מ   
      
5 לש ילמינימ יבועב "גניפוט" המילשמ הקיצי     01.02.01.0200
תמיתס תוברל ,תוימורט תוטלפ ג"ע מ"ס      
תפיטש טנמצ טיטב תוטלפה ןיב םיקשימה      

              1,640.00 .טלפמוק לכה .'וכו תוטלפה יוקינו ר"מ   
      
ידיצבו ןיב תונוש תודימב הקיצי תומלשה     01.02.01.0210

                 62.00 .תוטלפה הבוג יפל הדידמה .תוימורט תוטלפ ק"מ   
      
ישלושמ ,ןוטב חטשמ תוברל ,ןוטב תונובירט     01.02.01.0220

                 32.00 .'וכו ןוטבה תקלחה ,ןוטב ק"מ   
      
םיכיתר םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     01.02.01.0230
םיכרואבו םירטקב,תוכתורמ הדלפ תותשרו      

                 80.00 .005-פ גוסמ הדלפה-ןוטבה ןויזל ,םינוש ןוט   
      
הנכהכ תונוש תודימב ןבלוגמ  TBH טנמלא     01.02.01.0240

                150.00 .'ב בלשב םייכשמה ןוטב יטנמלא רוביחל רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20.10 כ"הס          

      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

005/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     005 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
םורט ןוטב תודובע 30 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  30.10 ק ר פ       
      
ם י ל ו ל ח  ם י מ ו ר ט  ת ו ח ו ל  10.30.10 ק ר פ  ת ת       
ם י כ ו ר ד       
      
תרצות ,םיכורד םילולח םיימורט תוחול     01.03.01.0010

                340.00 .מ"ס 61 יבועב ,ע"ש וא טירקנפס ר"מ   
      
תרצות ,םיכורד םילולח םיימורט תוחול     01.03.01.0020

                710.00 .מ"ס 02 יבועב ,ע"ש וא טירקנפס ר"מ   
      
וא טירקנפס ,םיכורד םילולח םיימורט תוחול     01.03.01.0030

                155.00 .מ"ס 52 יבועב ,ע"ש ר"מ   
      
וא טירקנפס ,םיכורד םילולח םיימורט תוחול     01.03.01.0040

                205.00 .מ"ס 03 יבועב ,ע"ש ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיכורד םילולח םימורט תוחול 10.30.10 כ"הס          

      
ת ו ת י ז ח ב  ם י ט ס ק י ר פ  20.30.10 ק ר פ  ת ת       
      
תותיזחב םורט ןוטבמ םיטסקירפ עוציבו ןונכת     01.03.02.0010
,מ"ס 52 יבועב,תונוש תודימב ,הנבמה      
רמג ,תוקעמ ,תוריק תוברל ,תוינכותב טרופמכ      
,תוטילב ,תוניפ םוטיק ,חפ תוינבתב קלח ןוטב      
לכ ,םיחתפה קוזיח ,םיחתפ דוביע ,תוערגמ      
הדלפ יליפורפ ,המרה ינזוא ,שרדנכ ןויזה      
חפ יפוקשמ ,שרדייש לככ םיעובצו םינבלוגמ      
לכ ,םיחתפ ףקיהב םיעובצו םינבלוגמ      
ןיבו םיטסקירפה ןיב שרדנכ םימוטיאה      
,םוטיא ץעוי יטרפ יפ לע הנבמל םיטקירפה      
םוקמ לכבו שרדייש לככ הקיצי תומלשה      
לכה .םלשומ עוציבל שרדנה לכו שרדייש      
םיטרפ יפל ומוקמב עובקו םלשומ טלפמוק      
גוס( .תולכירדאו היצקורטסנוק תוינכותב      

                910.00 )03-ב ןוטבה ר"מ   
      
      
      
      
      

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

 
006/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     006 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
םורט ןוטב תודובע 30 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןוטבמ ,תוריק יופיצל םיטסקירפ עוציבו ןונכת     01.03.02.0020
יבועב,תונוש תודימב ,הנבמה תותיזחב םורט      
,תוריק תוברל ,תוינכותב טרופמכ ,מ"ס 01      
םוטיק ,חפ תוינבתב קלח ןוטב רמג ,תוקעמ      
קוזיח ,םיחתפ דוביע ,תוערגמ ,תוטילב ,תוניפ      
,המרה ינזוא ,שרדנכ ןויזה לכ ,םיחתפה      
,שרדייש לככ םיעובצו םינבלוגמ הדלפ יליפורפ      
,םיחתפ ףקיהב םיעובצו םינבלוגמ חפ יפוקשמ      
ןיבו םיטסקירפה ןיב שרדנכ םימוטיאה לכ      
,םוטיא ץעוי יטרפ יפ לע הנבמל םיטקירפה      
םוקמ לכבו שרדייש לככ הקיצי תומלשה      
לכה .םלשומ עוציבל שרדנה לכו שרדייש      
םיטרפ יפל ומוקמב עובקו םלשומ טלפמוק      
גוס( .תולכירדאו היצקורטסנוק תוינכותב      

                315.00 )03-ב ןוטבה ר"מ   
      
תודימב ימורט ןוטב טנמלא עוציבו ןונכת     01.03.02.0030
תוינבתב קלח ןוטב רמג תוברל ,מ"ס 05/58      
ינזוא ,שרדנכ ןויזה לכ ,תוניפ םוטיק ,חפ      
לככ םיעובצו םינבלוגמ הדלפ יליפורפ ,המרה      
םיטסקירפה ןיב שרדנכ םימוטיאה לכ ,שרדייש      
ץעוי יטרפ יפ לע הנבמל םיטקירפה ןיבו      
לכבו שרדייש לככ הקיצי תומלשה ,םוטיא      
לכה .םלשומ עוציבל שרדנה לכו שרדייש םוקמ      
םיטרפ יפל ומוקמב עובקו םלשומ טלפמוק      
האר( .תולכירדאו היצקורטסנוק תוינכותב      
ןוטבה גוס( )1-1 ךתח RH-K-3851-2 תינכות      

                 27.00 )03-ב רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תותיזחב םיטסקירפ 20.30.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םורט ןוטב תודובע 30.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

007/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     007 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
היינב תודובע 40 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40.10 ק ר פ       
      
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40.10 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב )םירוח 3( םילולח ןוטב יקולב תוציחמ     01.04.01.0010
,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגח תוברל מ"ס 01      
ןויז ,םיחתפ ףקיהב תורוגח,תוברטש ,תויפקה      
דוביע,םיצוק תועצמאב םייקל ןוגיע ,תורוגחה      

                200.00 .'וכו םיחתפ ר"מ   
      
02 יבועב )םירוח 4( םילולח ןוטב יקולב תוריק     01.04.01.0020
,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגח תוברל מ"ס      
ןויז ,םיחתפ ףקיהב תורוגח,תוברטש ,תויפקה      
דוביע,םיצוק תועצמאב םייקל ןוגיע ,תורוגחה      

                  8.00 .'וכו םיחתפ ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( היינב תודובע 10.40.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( היינב תודובע 40.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
008/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     008 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.10 ק ר פ       
      
ת מ ו ק  ת פ צ ר  ם ו ט י א  10.50.10 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק       
      
הפצרה םוטיא תועירי -תוקוצי תופצר םוטיא     01.05.01.0010
6.0 יבועב דמימ תלת EPDH תועירי ויהי      
תועיריה קודיה ,מ"ס 02 לש תויפחב ,מ"מ      
קיטסמו םוינימולא לגרס ללוכ ,ינכמ ןגועל      

                110.00 המיטא ר"מ   
      
י"ע םי"דחול עקרק תמוק תפצרב םידא םוסחמ     01.05.01.0020

                550.00 מ"ס 2 יבועב ,םירוגס םיאת ביצלפ תעירי ר"מ   
      
מ"מ 4 יבועב A -21  ןוגכ תינמוטיב החירמ     01.05.01.0030

                200.00 .םאות רמיירפ ללוכ תורוק תונפדב ר"מ   
      
תעירי י"ע תויפקיה תורוק םוטיא לע הנגה     01.05.01.0040

                200.00 מ"מ 5.0 יבועב קלח EPDH ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( עקרק תמוק תפצר םוטיא 10.50.10 כ"הס          

      
ת י ל ע מ  ר י פ  ם ו ט י א  20.50.10 ק ר פ  ת ת       
      
תועירי ויהי תוריקו הפצרה םוטיא תועירי     01.05.02.0010
המחלהב ,מ"מ 5 יבועב B erP תוינמוטיב      
לכ תא תללוכ הדובעה .תויפחה ןיב האלמ      
,תורוק ידוביע רובע תוכאלמהו םירמוחה      

                 22.00 .'וכו םירדוח תורוניצ ,תורוב ר"מ   
      

                 10.00 םירושימ ישגפמב ימיכ םימ רצע רטמ  01.05.02.0020
      
לע הנגה ,מ"מ 5.0 יבועב קלח EPDH תועירי     01.05.02.0030

                 15.00 ריפה תוריק םוטיא ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תילעמ ריפ םוטיא 20.50.10 כ"הס          

      
ם י ב ו ט ר  ם י ר ד ח  ם ו ט י א  50.50.10 ק ר פ  ת ת       
      
םע מ"ס 5X5 ,ןוטבמ תורועק תוקלור בוציע     01.05.05.0010

                 75.00 ירמילופ ףסומ רטמ   
      

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

 
009/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     009 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרנצ תחנה ינפל :הנושאר םוטיא תכרעמ     01.05.05.0020
יבועב שמגומ ילוארדיה טנמצ תוחירמ תיקפוא      
י"ע בתכבו שארמ רשואי םוטיאה רמוח .מ"מ 2      

                 63.00 .ץעויה ר"מ   
      

                 63.00 םוטיאה תבכשל םאות ינמוטיב רמיירפ ר"מ  01.05.05.0030
      
תוחירמב םוטיא :הינש םוטיא תכרעמ     01.05.05.0040
תרבח לש B.P ןוגכ ינמוטיב ןתירואילופ      
לש ללוכ יבועב )ןדילופ י"ע קוושמ( הקימיכלא      
תוריקה יבג לע םג הלעי םוטיאה .מ"מ 2      

                 63.00 .מ"ס 51 לש הבוגל ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיבוטר םירדח םוטיא 50.50.10 כ"הס          

      
י ו ל ג  ן ו י ל ע  ג ג  ם ו ט י א  80.50.10 ק ר פ  ת ת       
      
הבכשה תא םאותה ינמוטיב רמיירפ םושיי     01.05.08.0010
םוסחמל ר"מ/םרג 052-כ לש תומכב האבה      

                630.00 םידא ר"מ   
      
ןוטבה ג"ע םידא םוסחמ תבכש     01.05.08.0020
יבועב 52/57 ןמוטיב תבכשב יביטקורטסנוקה      

                630.00 מ"מ 2 ר"מ   
      
הבכשה תא םאותה ינמוטיב רמיירפ םושיי     01.05.08.0030

                630.00 .ר"מ/םרג 052 -כ לש תומכב האבה ר"מ   
      
מ"מ 2 יבועב "םוגילופ" ןוגכ ירמילופ ןמוטיב     01.05.08.0040

                630.00 .םיעופיש ןוטב ג"ע ,םוטיב לש ר"מ   
      

                630.00 מ"מ 5 יבועב R גרד SBS תינמוטיב העירי ר"מ  01.05.08.0050
      

                300.00 .םירושימ ישגפמ לכב יופיחו קוזיח תועירי רטמ  01.05.08.0060
      
רמגב תוינמוטיב תועירי י"ע הנוילע הבכש     01.05.08.0070

                630.00 ןבל טגרגא ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( יולג ןוילע גג םוטיא 80.50.10 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50.10 כ"הס          

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

010/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     010 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60.10 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  ת מ י ש ר  20.60.10 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0010

                  8.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0020

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0030

                  7.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
,םיתורש יאת 2-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     01.06.02.0040
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 4 'סמ סופיט      

                  2.00 'פמוק .המישרב  
      
,םיתורש יאת 2-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     01.06.02.0050
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 5 'סמ סופיט      

                  2.00 'פמוק .המישרב  
      
טלפמוק לכה .המישרב 6 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0060

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 7 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.02.0070

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 8 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.02.0080

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 9 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.02.0090

                  6.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 01 'סמ סופיט ,התיכ חול     01.06.02.0100

                  7.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 11 'סמ סופיט ,טירפ     01.06.02.0110

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
      
      

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

 
011/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     011 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לכה .המישרב 21 'סמ סופיט ,הנגה לגרס     01.06.02.0120

                183.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
טלפמוק לכה .המישרב 31 'סמ סופיט ,הארמ     01.06.02.0130

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 41 'סמ סופיט ,הארמ     01.06.02.0140

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 51 'סמ סופיט ,הארמ     01.06.02.0150

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 61 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0160

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תורגנ תמישר 20.60.10 כ"הס          

      
ת ו ר ג ס מ  ת מ י ש ר  30.60.10 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.03.0010

                  4.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.03.0020

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.03.0030

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 4 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.03.0040

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 5 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.03.0050

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
8 'סמ סופיט ,םיכנ יתורש אתל רוזביא     01.06.03.0080

                  2.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      
      

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

 
012/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     012 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
טלפמוק לכה .המישרב 9 'סמ סופיט ,תלד     01.06.03.0090

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 9* 'סמ סופיט ,תלד     01.06.03.0100

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
.המישרב 01 'סמ סופיט ,שדח רוד ףדה ןולח     01.06.03.0110

                  9.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
      
לכה .המישרב 11 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     01.06.03.0120

                  8.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 21 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     01.06.03.0130

                  8.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 31 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     01.06.03.0140

                  2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 41 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.03.0150

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 51 'סמ סופיט ,תלד     01.06.03.0160

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תורגסמ תמישר 30.60.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

013/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     013 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70.10 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ר נ צ  10.70.10 ק ר פ  ת ת       
      

                  1.00 'פמוק 3" הדידמ ןקתמ 01.07.01.0010
)זוכיר ףדל הרבעהל( םימ תרנצ 10.70.10 כ"הס          

      
ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ  11.70.10 ק ר פ  ת ת       
      
הפיטע אלל 'ב גרד םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     01.07.11.0010
,םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      

                  3.00 םיחפס תוברל ,2/1" רטוק ,תוגרבהב םירבוחמ רטמ   
      

                 12.00 4/3" רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  01.07.11.0020
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ צורוניצ     01.07.11.0450
,םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
PU גוסמ םיריהמ םירוביח תוגרבהב םירבוחמ      

                 12.00 םיחפס תוברל ,2" רוניצה רטוק KCIUQ רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ צורוניצ     01.07.11.0460
,םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
PU גוסמ םיריהמ םירוביח תוגרבהב םירבוחמ      

                 28.00 םיחפס אלל  ,3" רוניצה רטוק KCIUQ רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורוניצ 11.70.10 כ"הס          

      
ם י ר ק  ם י מ  ת ק פ ס א  21.70.10 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ח ו       
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליטאילופ תורוניצ     01.07.12.0010
ץחלל מ"מ 61 רטוק םוינימולא ןיערג םע      
םייומס וא םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע      

                  5.00 םיחפס תוברל רטמ   
      

                 41.00 מ"מ 02 רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  01.07.12.0020
      

                 35.00 מ"מ 52 רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  01.07.12.0030
      

                  9.00 מ"מ 23 רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  01.07.12.0040
      

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

 
014/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     014 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                 14.00 מ"מ 04 רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  01.07.12.0050
      
םימחו םירק םימל םייטסלפ תורוניצ     01.07.12.0211
תמגודכ ןליטובילופ וא בלוצמ ןליטאילופמ      
םיחנומ ,51 גרד ,מ"מ 36 רטוק ,"לוגסקפ"      

                135.00 .לוח תפיטעו םירבחמ תוברל ,עקרקב רטמ   
      
EP-001 תמגודכ ןליתאילופ תורוניצ     01.07.12.0331
מ"מ 36 רטוק ,ע"ש וא RDS-71 "סקלפירמ"      
לש ילמינימ יוסיכ םע עקרקב םיחנומ ,01 גרד      

                135.00 .םיחפס אלל .לוח תפיטע תוברל ,מ"ס 08 רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םימחו םירק םימ תקפסא 21.70.10 כ"הס          

      
ם י מ ו ט ס ש  ,ם י ז ר ב  12.70.10 ק ר פ  ת ת       
ם י נ נ ס מ ו       
      
םויישע הרשי תיוז וא םיינוסכלא םיזרב     01.07.21.0010
2/1" רטוק ,הגרבה םירוביח ,תשוחנ תגוסגוס      

                  7.00 דרפנב םלשומה דרוקרה אלל 'חי   
      
חפס תוברל ,םורכ הפוצמ 2/1" רטוק לינ זרב     01.07.21.0130

                 10.00 T תופעתסה 'חי   
      
/ 2/1" רטוק זילפמ )ןתיוז( יתדוקינ קותינ זרב     01.07.21.0140

                  5.00 "1/2 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיננסמו םימוטסש ,םיזרב 12.70.10 כ"הס          

      
ב ו י ב  ת ר נ צ  13.70.10 ק ר פ  ת ת       
      
וא םייולג םינרתומ ןליפורפילופ תורוניצ     01.07.31.0300
04 רטוק ,ע"ש וא "תוילוח" תמגוד ,םייומס      

                 17.00 םיחפס תוברל ,מ"מ רטמ   
      
תוברל ,מ"מ 05 רטוק תורוניצ ךא ,ליינכ     01.07.31.0310

                 44.00 םיחפס אלל ,םירבחמ רטמ   
      
      

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

 
015/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     015 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוברל ,מ"מ 011 רטוק תורוניצ ךא ,ליינכ     01.07.31.0330

                 47.00 םיחפס אלל ,םירבחמ רטמ   
      

                  4.00 )בויב ןטלוקל( ץניא 4 רטוקב סדרב 'חי  01.07.31.0331
      
ההובג תופיפצב ןוליתאילופ תורוניצ     01.07.31.0500
    ).E.P.D.H( עקרקב םינקתומ "תוילוח" תמגוד  
תוברל ,מ"מ 011 רטוק ,'מ 0.1 דע קמועב      

                107.00 םיחפס אלל ,םירבחמ רטמ   
      
תוברל ,מ"מ 061 רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ     01.07.31.0510

                 42.00 םיחפס אלל ,םירבחמ רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( בויב תרנצ 13.70.10 כ"הס          

      
ה פ צ ר  י מ ו ס ח מ  43.70.10 ק ר פ  ת ת       
      
תשר םע לזרב תקצימ 8"/4" הפצר ימוסחמ     01.07.34.0010

                  3.00 הדבכ זילפ 'חי   
      

                 10.00 ןליפורפילופמ 2X"4" הליפנ - הפצר ימוסכמ 'חי  01.07.34.0200
      
תמגוד 4"/2" ןליפורפילופמ תרוקיב תואספוק     01.07.34.0400

                  8.00 קיטסלפ הסכמ םע ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
      

                  4.00 ןליפורפילופמ 4" הליפנ - הפצר ףסאמ 'חי  01.07.34.0420
)זוכיר ףדל הרבעהל( הפצר ימוסחמ 43.70.10 כ"הס          

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  14.70.10 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז ב א ו       
      
הסכמ ,בשומ תוברל 'א גוס ןבל סרחמ תולסא     01.07.41.0010
וד קיטסלפמ החדה לכימו קיטסלפמ דבכ      

                 10.00 "הסרח" תמגוד יתומכ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןהירזבאו תויאורבת תועובק 14.70.10 כ"הס          

      
      
      
      

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

016/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     016 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  24.70.10 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז ב א ו       
      
תוגדימב 'א גוס ןבל סרחמ חבטמ תורעק     01.07.42.0012

                  1.00 ע"ש וא "רוד לג" םגד ,מ"ס 04/06 'חי   
      
תיצרח" תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הציחר רויכ     01.07.42.0031

                  7.00 ע"ש וא "04 'חי   
      

                  8.00 רויכל ע"ש וא 2" יקספיל ןופיס 'חי  01.07.42.0500
      
ללוכ "יתפצר ילטיגיד סקירטמ" םימ ןקתמ     01.07.42.0510

                  2.00 'פמוק הנקתהו הלבוה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןהירזבאו תויאורבת תועובק 24.70.10 כ"הס          

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  54.70.10 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז ב א ו       
      
היפ םירק םימל הדימעב "רבנע" חרפ זרב     01.07.45.0080
,"לגדמ" תמגוד 08996 ט"קמ העובק הרצק      
לכו לינ זרב תוברל םלשומ ןנקתומ ,םורכ רומיג      

                  8.00 רזעה ירמוח 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןהירזבאו תויאורבת תועובק 54.70.10 כ"הס          

      
ם ש ג  ת ר נ צ   05.70.10 ק ר פ  ת ת       
      
תיכנא האיצי תוספרמו תוגגל םשג ימ טלוק     01.07.50.0300
םאתמ תוברל ,תינמוטיב העירי םע 4" רטוק      

                  8.00 "דלוג" תמגודכ ,םילע םסוחו סדרב ,ימוג 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םשג תרנצ  05.70.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

017/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     017 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ  15.70.10 ק ר פ  ת ת       
      
ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     01.07.51.0010
זרב תוברל ,ריקה לע ןקתומה ,סלגרביפ      
רטוקב םיקונרז 2 ,ץרטש דמצמ םע 2" הפירש      
קנזמ ,ץרוטש ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו  2"      
זרב ,2" דמצמ םע ישומיש בר ,2" סוסיר/ןוליס      
"שא" טולישו םימה וקל רוביח ,1" ירודכ      

                  3.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,יוהיזל  
      
לופכ רוביח םע שא יוביכ תכרעמל הקנסה זרב     01.07.51.0110

                  1.00 "2X3 'חי   
      
,תלעונ תלד םע סלגרביפמ שא יוביכ ןורא     01.07.51.0190

                  3.00 'פמוק ריקל רבוחמ ,מ"ס 03/06/06 תודימב  
)זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוביכ 15.70.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( האורבת ינקתמ 70.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
018/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     018 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  ,ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  80.10 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
ם י ל י ב ו מ  20.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
רטוק )םיירושרש( םישימג םייטסלפ תורוניצ     01.08.02.0055
הכישמ לבח תוברל ,םייולג וא םייומס ,מ"מ 02      

                250.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( רטמ   
      
רטוק )םיירושרש( םישימג םייטסלפ תורוניצ     01.08.02.0065
הכישמ לבח תוברל ,םייולג וא םייומס ,מ"מ 23      

                250.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( רטמ   
      
מ"מ 05 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     01.08.02.0195

                150.00 הכישמ לבח םע רטמ   
      
םילבכ תולעת      
      
ןוולוגמ חפמ םילבכ תולעת      
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 003 בחורב תולעת     01.08.02.0310
,)מ"מ 5.1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה      

                 25.00 הקראה יקדהמו רטמ   
      
תנוולוגמ לזרב תשרמ תולעת      
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     01.08.02.0430
,לזרב יקוזיח תוברל תנוולוגמ לזרב תשרמ      

                100.00 םירבחמו תויווז ,תותשק ,םילתמ רטמ   
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     01.08.02.0435
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ      

                150.00 םירבחמו תויווז ,תותשק ,םילתמ רטמ   
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 003 בחורב תולעת     01.08.02.0436
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ      

                150.00 םירבחמו תויווז ,תותשק ,םילתמ רטמ   
20.80.10 קרפ תתב הרבעהל        

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

019/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     019 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תויטסלפ תולעת      
      
06 קמועבו מ"מ 041 בחורב תוקלוחמ תולעת     01.08.02.0575
תויולת וא הנבמ לע תועובק ,קיטסלפמ מ"מ      
תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ      

                 50.00 ע"ש וא "לגלפ" רטמ   
      
תויטסלפ תולעתל דנרגל ירזיבאל םימאתמ     01.08.02.0585

                145.00 מ"מ 021 -ו 001 בחורב 'חי   
      
לזרבמ מ"מ 002 בחורב םילבכל תומלוס     01.08.02.0675
םייולת וא םינבמ לע םיעובק ,עובצ וא ןוולוגמ      
,תויווז ,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ      
הקראה יקדהמ ,תוכימת ,תותשק ,םירבחמ      

                 15.00 םילתמו רטמ   
      
לזרבמ מ"מ 003 בחורב םילבכל תומלוס     01.08.02.0680
םייולת וא םינבמ לע םיעובק ,עובצ וא ןוולוגמ      
,תויווז ,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ      
הקראה יקדהמ ,תוכימת ,תותשק ,םירבחמ      

                 20.00 םילתמו רטמ   
      
לזרבמ מ"מ 004 בחורב םילבכל תומלוס     01.08.02.0685
םייולת וא םינבמ לע םיעובק ,עובצ וא ןוולוגמ      
,תויווז ,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ      
הקראה יקדהמ ,תוכימת ,תותשק ,םירבחמ      

                 15.00 םילתמו רטמ   
      
לזרבמ מ"מ 005 בחורב םילבכל תומלוס     01.08.02.0690
םייולת וא םינבמ לע םיעובק ,עובצ וא ןוולוגמ      
,תויווז ,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ      
הקראה יקדהמ ,תוכימת ,תותשק ,םירבחמ      

                 15.00 םילתמו רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיליבומ 20.80.10 כ"הס          

      
      
      
      
      

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

020/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     020 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

,ם י כ י ל ו מ  ,ם י ל ב כ  30.80.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו י פ ו ס ו  ת ו פ ו מ       
      
)YX2N )EPLX  תשוחנ ילבכ      
      
ךתחב YX2N )EPLX(  גוסמ תשוחנ ילבכ     01.08.03.0045
    5.2X5 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
תדיחיל הנזה ( תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                 25.00 )הייקשה תכרעמ שארל הנזה +OSI רטמ   
      
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     01.08.03.0075
    6X5  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
ןתיבל הנזה ( תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                 15.00 . )רמוש רטמ   
      
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     01.08.03.0090
    01X5  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
חולל הנזה( תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                 75.00 )תילעמ רטמ   
      
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     01.08.03.0105
    61X5  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
גוזימ חיל הנזה( תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                 15.00 ) גגב ריוא רטמ   
      
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     01.08.03.0115
    52X4   לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
המב חולל הנזה ( תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                 25.00 ) רטמ   
      
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     01.08.03.0125
    53X4 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
תוחולל הנזה( תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                 75.00 )םינשמ רטמ   
      

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

 
021/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     021 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     01.08.03.0135
    05X4  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      

                 20.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
      
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     01.08.03.0175
    051X4  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      

                 60.00 )תישאר הנזה( תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
      
דוקיפ ילבכ      
      
5.2X01 ךתחב YX2N גוסמ דוקיפ ילבכ     01.08.03.0220
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ      

                 50.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ רטמ   
      
םידדובמ תשוחנ יכילומ      
      
םע ר"ממ 61 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     01.08.03.0500
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      

                100.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב רטמ   
      
םע ר"ממ 52 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     01.08.03.0505
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      

                 20.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב רטמ   
      
םע ר"ממ 07 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     01.08.03.0520
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      

                 60.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב רטמ   
      
םייולג תשוחנ יכילומ      
      
םינומט ,ר"ממ 61 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     01.08.03.0565
םלוס לע וא/ו רוניצב  םילחשומ  וא/ו  עקרקב      

                300.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל  םילבכ רטמ   
      
      
      

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

 
022/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     022 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
5.2X3 HXHN 09E גוסמ שא יניסח םילבכ     01.08.03.0710
    081EF ע"ש וא "הכרא" י"ע קוושמ ,שא יניסח,  
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

                 25.00 תווצקה רטמ   
      
םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ     01.08.03.0945

                120.00 4.0X2X02 "קזב" תושירדל רטמ   
      
םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ     01.08.03.0955

                 70.00 4.0X2X05 "קזב" תושירדל רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תויפוסו תופומ ,םיכילומ ,םילבכ 30.80.10 כ"הס          

      
ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  40.80.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ח א       
      
תשוחנמ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ     01.08.04.0020

                  2.00 מ"מ 4X04X004 תודימב 'חי   
      
ןוולוגמ לזרבב הקראה תעבטמ ץוח תאיצי     01.08.04.0070

                  4.00 טולישו םימ תנגומ הבית תוברל מ"מ 5X04 'חי   
      
טנמלאל ר"ממ 01 ךילומב הקראה תדוקנ     01.08.04.0075
םלושמ ךילומה רובע( םימ תרנצל וא יתכתמ      
,דויצל ךתורמ וא רבוחמ גרוב תוברל ,)דרפנב      
שרדנה רתי לכו טוליש ,לבכ לענ ,תויקסיד      

                 50.00 הדוקנה רוביחל 'קנ   
      
טנמלאל ר"ממ 61 ךילומב הקראה תדוקנ     01.08.04.0080
םלושמ ךילומה רובע( םימ תרנצל וא יתכתמ      
,דויצל ךתורמ וא רבוחמ גרוב תוברל ,)דרפנב      
שרדנה רתי לכו טוליש ,לבכ לענ ,תויקסיד      

                 25.00 הדוקנה רוביחל 'קנ   
      

                  2.00 1" דע רטוקב םימ תרנצל דבכ הקראה קדהמ 'חי  01.08.04.0120
      
      

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

 
023/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     023 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תיפקה הקראה תעבטל קרב יאלכ לש רוביח     01.08.04.0250
,לבכ תוברל ר"ממ 59 תשוחנ ךילומ י"ע גגב      

                  1.00 שורדה לכו םיקוזח 'חי   
      
תוינכות י"פע ףגא / הנבמל דוסי תקראה     01.08.04.9000
,םידומע ,הנבמה תיצקורטסנוק לש שומישב      
הקראה יצוקו םישימג םירבחמ ,תואסנולק      

                  1.00 'פמוק .שיטפ תואספוקב םינוולוגמ  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תורחא תונגהו תוקראה 40.80.10 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
למשח תוחולל הנבמ      
      
םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ     01.08.05.0080
,םילנפ ,הבכרה תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו      
,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ      
חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה סיסב      

                  8.00 A061x3 דע טלפמוק ר"מ   
      
םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ     01.08.05.0085
,םילנפ ,הבכרה תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו      
,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ      
חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה סיסב      

                 10.00 A036x3 דע חולל טלפמוק ר"מ   
      
תודימב רטסאילופמ חול הנבמ     01.08.05.0245
    0021X0011X003 56 מ"מPI תלד תוברל,  

                  1.00 עוביק תרגסמו הנבומ לקוס 'חי   
      
דח רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     01.08.05.0335

                150.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
דח רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     01.08.05.0390
01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע יבטוק      

                 10.00 רפמאוליק 'חי   
      

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

 
024/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     024 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רפמא 01-23 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     01.08.05.0485

                 11.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת 'חי   
      
תלת רפמא 04 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     01.08.05.0490

                 12.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
36 דעו 04 לעמ ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     01.08.05.0495

                  4.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת רפמא 'חי   
      
תלת 3X08A ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     01.08.05.0500

                  2.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      

                  7.00 ז"אמל הקספה לילס 'חי  01.08.05.0635
      
63 קותינ רשוכ רפמא 001X3 דע םית"מאמ     01.08.05.0690
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

                  2.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
63 קותינ רשוכ רפמא 061X3 דע םית"מאמ     01.08.05.0695
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

                  2.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
63 קותינ רשוכ רפמא 004X3 דע םית"מאמ     01.08.05.0705

                  1.00 הליגר תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק 'חי   
      
63 קותינ רשוכ רפמא 036X3 דע םית"מאמ     01.08.05.0710

                  1.00 הליגר תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק 'חי   
      
דע ת"מאמל הריגס לילס וא CT הקספה לילס     01.08.05.1000

                  6.00 3x630A 'חי   
      

                 10.00 61A יבטוק דח דעצ רסממ 'חי  01.08.05.1030
      

                  8.00 61A יבטוק תלת דעצ רסממ 'חי  01.08.05.1640
      
03 תושיגר רפמא  52X4 תחפ רסממ     01.08.05.1710
קוושמה "REGAH" תרצות A םגד רפמאילימ      

                 35.00 ע"ש וא "וכלומ" 'בח י"ע 'חי   
50.80.10 קרפ תתב הרבעהל        

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

025/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     025 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
03 תושיגר רפמא  04X4 תחפ רסממ     01.08.05.1715
קוושמה "REGAH" תרצות A םגד רפמאילימ      

                 25.00 ע"ש וא "וכלומ" 'בח י"ע 'חי   
      
03 תושיגר רפמא  36X4 תחפ רסממ     01.08.05.1720
קוושמה "REGAH" תרצות A םגד רפמאילימ      

                 10.00 ע"ש וא "וכלומ" 'בח י"ע 'חי   
      

                  5.00 םיצורע ינש ימונורטסא ןועש קספמ 'חי  01.08.05.1845
      
רפמא 52 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     01.08.05.1860

                 12.00 AC3 'חי   
      
רפמא 55 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     01.08.05.1870

                  5.00 AC3 'חי   
      
רפמא 08 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     01.08.05.1875

                  5.00 AC3 'חי   
      
רפמא 061 דע הובג קותינ רשוכ ןיכס יחיטבמ     01.08.05.2255

                  2.00 )00 לדוג( 'חי   
      

                  4.00 רפמא 052 דע ןיכס יחיטבמל שלושמ סיסב 'חי  01.08.05.2290
      
,ךיתנ םע רפמא 52 דע גרבתמ םגד םיחיטבמ     01.08.05.2305

                 15.00 גרבתמ הסכמ תוברל 'חי   
      
,ךיתנ םע רפמא 53 דע גרבתמ םגד םיחיטבמ     01.08.05.2310

                  2.00 גרבתמ הסכמ תוברל 'חי   
      
,ךיתנ םע רפמא 36 דע גרבתמ םגד םיחיטבמ     01.08.05.2315

                  4.00 גרבתמ הסכמ תוברל 'חי   
      
,ךיתנ םע רפמא 08 דע גרבתמ םגד םיחיטבמ     01.08.05.2320

                  3.00 גרבתמ הסכמ תוברל 'חי   
      

                  7.00 רפמא טלוו 001 דע םיאנש 'חי  01.08.05.2360
      

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

 
026/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     026 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                  1.00 רפמא טלוו 005 דע םיאנש 'חי  01.08.05.2370
      

                  1.00 ר"אוק 5 יזפ תלת לבק 'חי  01.08.05.2400
      

                  1.00 ר"אוק 01 יזפ תלת לבק 'חי  01.08.05.2410
      

                  2.00 ר"אוק 02 יזפ תלת לבק 'חי  01.08.05.2420
      

                  1.00 ר"אוק 52 יזפ תלת לבק 'חי  01.08.05.2425
      

                  1.00 ר"אוק 03 יזפ תלת לבק 'חי  01.08.05.2430
      

                  1.00 תוגרד 6 דע םילבק דוקיפ רקב 'חי  01.08.05.2460
      
תואיצי 4 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     01.08.05.2505

                  4.00 4B 655 - OSI הרקב גצמ תמגוד 'חי   
      

                  3.00 םיעגמ השולש ןצחל 'חי  01.08.05.2560
      

                  1.00 רפמא 5/000,1 דע םרז הנשמ 'חי  01.08.05.2655
      
:תדידמל למשח חולל ילטיגיד דדומ בר     01.08.05.2675
,קפסה םדקמ ,קפסה ,רדת ,םימרז ,םיחתמ      
םגד "קטס" תמגוד היגרנאו שוקיב איש      
    SULP-HE031MP ינשמ ללוכ אל( ע"ש וא  

                  1.00 )םרז 'חי   
      

                  9.00 ןואנ תירונו ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ 'חי  01.08.05.2720
)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 50.80.10 כ"הס          

      
,ר ו א מ ל  ם ר ז  י ק ס פ מ  60.80.10 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ז י ב א ו  ע ק ת  י ת ב       
      
עקת יתב      
      

                 25.00 רפמא  61 ,ט"הת הנקתהל עקת יתב 'חי  01.08.06.0050
      

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

 
027/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     027 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
"וקסינ" תמגוד A61 ט"הע הנקתהל עקת יתב     01.08.06.0075

                  6.00 ע"ש וא  "4N" םגד 'חי   
      
"וקסינ" תמגוד A61 ט"הע הנקתהל עקת יתב     01.08.06.0080

                 15.00 ע"ש וא  "6N" םגד 'חי   
      
,םירזיבא 4 רובע ,םירזיבא אלל עקת יתב בר     01.08.06.0175
41D םגד "טסלפ .א.ד.ע" תמגוד ,סיסב תוברל      

                 70.00 ע"ש וא 'חי   
      
,םירזיבא 6 רובע ,םירזיבא אלל עקת יתב בר     01.08.06.0180

                 25.00 71D םגד "טסלפ .א.ד.ע" תמגוד ,סיסב תוברל 'חי   
      
,םירזיבא 8 רובע ,םירזיבא אלל עקת יתב בר     01.08.06.0185
81D םגד "טסלפ .א.ד.ע" תמגוד ,סיסב תוברל      

                 10.00 ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות "הנקסוט" םגד וא 'חי   
      

                  6.00 היזיולט תנטנאל עקש 'חי  01.08.06.0225
      
תרצות "METSYS" םגד היזיולטל עקש     01.08.06.0235
"דרובסיוו" תרצות "הנקסוט" םגד וא "סיווג"      
תרצותמ "AEHT AMITPO" םגד וא      

                  6.00 םאתמו הסכמ תוברל ע"ש וא "קינוסנפ" 'חי   
      
תנגומ הביתב רפמא 61X1 טקפ םרז קספמ     01.08.06.0290
וא "דרובסיוו" תרצות "ODOM" תרדס םימ      

                 13.00 ע"ש 'חי   
      
תנגומ הביתב רפמא  61X3 טקפ םרז קספמ     01.08.06.0300
וא "דרובסיוו" תרצות "ODOM" תרדס םימ      

                  5.00 ע"ש 'חי   
      
תנגומ הביתב רפמא  36X3 טקפ םרז קספמ     01.08.06.0315
וא "דרובסיוו" תרצות "ODOM" תרדס םימ      

                  1.00 ע"ש 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאו עקת יתב ,רואמל םרז יקספמ 60.80.10 כ"הס          

      
      
      

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

028/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     028 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  70.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
DEL 06/06 W54 thgil kcab הרואת ףוג     01.08.07.0100
דע רוא תמגודכ del lb thgilixam תמגודכ      

                250.00 ךרע הווש וא םיסדנהמ 'חי   
      
טיילורטקלא תרצות תמגודכ טלש הרואת ףוג     01.08.07.0102
ץחו האיצי טלש םע ינוציח / עוקש ינור םגד      
םע תוחיטב ץעוי תויחנה יפל ינוויכ וד הנווכה      
ץעוי תויחנה יפל ינקת בותיכו DEL תרואת      

                 10.00 .תוחיטבה 'חי   
      
56PI םימל םוטא ינוציח הפצה הרואת ףוג     01.08.07.0103
סקולארשי תרבח לש תיפוח W001 תמגודכ      

                 20.00 . ףוגה תנקתהל שרדנה דויצה לכ תאללוכו 'חי   
      
לש cibmok םגדמ הרקת העוקש הרואת ףוג     01.08.07.0104
K0004 רוא ןווגב םיסדנהמ דע רוא תרבח      

                 50.00 .W42 קפסהב 'חי   
      
לעב DEL סופיטמ ידועי םוריח תרואת ףוג     01.08.07.0105
תרקבו גותימ יעצמא תוברל ,י"תמ רושיא      
םגד תמגודכ ןמול 042 רוא תקופת הרואת      

                 60.00 .טיילורטקלא לש 1 ירמוע 'חי   
      
56PI DEL הרקת /ריק דומצ הרואת ףוג     01.08.07.9006
    WOHS תרבח לש OKSIN קפסהב W02 ןווג  

                 28.00 ךרע הווש וא K0004 רוא 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוג 70.80.10 כ"הס          

      
ת ו ד ו ק נ  ,ר ו א מ  ת ו ד ו ק נ  90.80.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ק נ ו  ע ק ת  י ת ב       
      
רואמ תודוקנ      
      
      
      
      
      
      

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

 
029/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     029 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוברל יזפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     01.08.09.0010
ילבכ ,הפישח וא היולג הנקתהב תורוניצ      
םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ      
דע חולהמ ר"ממ 5.1 ךתחב  C.V.P דודיב      
,םיקספמה דעו ריקה וא הרקתהמ האיציה      
וא יבטוק וד וא לופכ וא דיחי םרז י/קספמ      
וא םימ ןגומ וא םינצחל וא בלצ וא ףוליח      
י"ע רשואמ ע"ש וא "סיבג" תמגוד ,ןיירושמ      

                450.00 םזיהו חקפמה , ןנכתמה 'קנ   
      
עקת יתב תודוקנ      
      
תשוחנ ילבכ היושע תמלשומ עקת תיב תדוקנ     01.08.09.0070
    RF/YX2N דודיב םע תשוחנ יכילומ וא/ו  
    C.V.P  5.2 ךתחבX3 תרנצב םילחשומ ,ר"ממ  
תיב דע חולהמ ,הפישח וא היומס הנקתהב      
"סיבג" תמגוד ,רפמא 61 עקת תיב ןכו עקתה      
תוברל םלשומ לכה ,ט"הת ןקתומ ,ע"ש וא      

                200.00 םימאתמ 'קנ   
      
לופכ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     01.08.09.0080

                 35.00 ט"הת וא טה"ע הנקתהל 'חי   
      

                 25.00 םימ ןגומ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות 'חי  01.08.09.0105
      
היושע תמלשומ תיזפ-תלת עקת תיב תדוקנ     01.08.09.0120
םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ      
םילחשומ ,ר"ממ 5.2X5 ךתחב C.V.P דודיב      
דע חולהמ ,הפישח וא היומס הנקתהב תרנצב      
ןקתומ ,רפמא 61 עקת תיב ןכו עקתה תיב      

                  2.00 םלשומ לכה ,ט"הת 'קנ   
      
הדובע תודמע      
      
      
      
      
      

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

 
030/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     030 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תמגוד עקת יתב בר תללוכה הדובע תדמע     01.08.09.0155
4-ל ע"ש וא  41D םגד "טסלפ .א.ד.ע"      
תדוקנ ,61A  עקת יתב 2 תוברל ,םירזיבא      
,ר"ממ 5.2 םיכילומו תרנצ םע 61A עקת תיב      
,םירווע םילודומו תרושקת יעקשל םימאתמ      
תדוקנ( הכישמ טוח םע תרושקתל הנכה תרנצ      
ןופלט תדוקנו )םירזיבא אלל תחא ךומנ חתמ      

                 65.00 לבכו רזיבא תוברל תמלשומ 'חי   
      
תמגוד עקת יתב בר תללוכה הדובע תדמע     01.08.09.0160
6-ל ע"ש וא  71D םגד "טסלפ .א.ד.ע"      
תיב תדוקנ ,61A עקת יתב 4 תוברל ,םירזיבא      
,ר"ממ 5.2 םיכילומו תרנצ םע 61A עקת      
,םירווע םילודומו תרושקת יעקשל םימאתמ      
2( הכישמ טוח םע תרושקתל הנכה תרנצ      
תודוקנ 2- ו )םירזיבא אלל ךומנ חתמ תודוקנ      

                 22.00 לבכו םירזיבא תוברל תומלשומ ןופלט 'חי   
      
תמגוד עקת יתב בר תללוכה הדובע תדמע     01.08.09.0165
8-ל ע"ש וא  81D םגד "טסלפ .א.ד.ע"      
תודוקנ 61A, 2 עקת יתב 6 תוברל ,םירזיבא      
,ר"ממ 5.2 םיכילומו תרנצ םע 61A עקת תיב      
,םירווע םילודומו תרושקת יעקשל םימאתמ      
2( הכישמ טוח םע תרושקתל הנכה תרנצ      
תודוקנ 2- ו )םירזיבא אלל ךומנ חתמ תודוקנ      

                 10.00 לבכו םירזיבא תוברל תומלשומ ןופלט 'חי   
      
התיכל תרושקת 'קנ טס תללוכה הדובע תדמע     01.08.09.0170
הרקתב למשח 'קנ ,הרקתב ןרקמל הנכה,      
תוינכותב ראותמכו שרדנה יפל םיליבומו      
תורוניצ 2 + 1*05 רטוקב רוניצ  םיללוכה      
VA 'עמ זוכירו ןרקמ 'קנ ןיב 23 רטוקב      
תדוקנו םימוקמ םילוקמרל תודוקנ 2 + ימוקמה      

                  8.00 TV. 'קנ   
      
תרקיתב 55 אספוק ,תללוכ ,םכח חולל 'קנ     01.08.09.0175
הכישמ טוח םע 32 רטוקב רוניצו ןוטב      

                  8.00 .םוקמ SSIWEG 6 תאספוקל 'קנ   
90.80.10 קרפ תתב הרבעהל        

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

031/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     031 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ךרוצה יפל םיליבומ םע ןינבה גג לע טלשל 'קנ     01.08.09.0180
,ר"ממ 6 לש ךתחב שרדנה יפל םיכילומו      

                  1.00 .םימ ןגומ ןוחטב םרז קספמ 'קנ   
      
תונוש תודוקנ      
      
םע יבטוק וד ז"מ תוברל םימח םימ דוד תדוקנ     01.08.09.0225
םגד "דרובסיוו" תמגוד ,טלשו ןומיס תרונמ      
םא( דודה דיל ןוחטיב קספמ ,ע"ש וא "סוקופ"      
יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ ,)שרדנ      
ר"ממ  5.1x3 ךתחב C.V.P דודיב םע תשוחנ      
תרנצב םילחשומ ,)שרדנכ ר"ממ  5.2X3וא(      
דע למשחה חולמ ,הפישח וא היומס הנקתהב      
רוניצ תוברל ,םימה דודל ילמשח רוביח ,דודה      
םלשומ לכה ,דודה דע ריקהמ האיציהמ הנגה      

                  2.00 טלפמוק 'קנ   
      
,הלעפהב הייהשה םע ,ןעגמ םע ןגזמל הדוקנ     01.08.09.0270
היהשה םע הקספה/הלעפה ינצחל תוברל      
וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ ,הלעפהב      
רטוק מ"מ 02 תרנצב ר"ממ  5.2X3 םיכילומב      
התיכב 'קנ / הבעמה דע למשחה חולמ ט"הת      

                 30.00 ע"ש וא "סיווג" תמגוד ,ןגזמל עקת תיב ןכו 'קנ   
      
5.1 םיכילומ וא/ו םילבכב טטסומרט תדוקנ     01.08.09.0385
רוביחו רוניצ תוברל שרדנכ תומכב ר"ממ      

                 30.00 םירחא י"ע קפוסיש טטסומרטה 'קנ   
      
תוברל ,שא יוליג תזכרל הנזה רוביח תדוקנ     01.08.09.0390
יבטוק וד םרז קספמ ,ר"ממ 3X5.2 לבכו תרנצ      
"דרובסיוו" וא "סיווג" תמגוד ,ןומיס תרונ םע      

                  2.00 ע"ש וא 'קנ   
      
תוברל יטסלפ םורח תקספה ןצחלל הדוקנ     01.08.09.0395
רזיבאו ר"ממ 3X5.1 םילבכ וא םיכילומו תרנצ      

                  4.00 הירטפ ןצחל /הריבשל תיכוכז םע 'קנ   
      
      

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

 
032/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     032 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רטוקב רוניצ היושע תמלשומ היזיולט תדוקנ     01.08.09.0415
תוברל הפישח וא היומס הנקתהב שרדנכ      
תושירד יפל ילאיסקאוק לבכו תופעתסה תובית      
תמגוד םויס רזיבאו תימוקמה היזיולטה תרבח      
םגד "דרובסיוו" וא "METSYS" םגד "סיווג"      
"AEHT AMITPO" םגד וא "הנקסוט"      

                  6.00 ע"ש וא "קינוסנפ" תרצותמ 'קנ   
      
,םוקרטניא( ךומנ חתמ תכרעמל הנכה תדוקנ     01.08.09.0455
היושע  )'ודכו  םילוקמר ,בשחמ  ,ןשע  יאלג      
,הכישמ טוח םע  שרדנכ רטוקב תרנצ      
הנקתהב רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק      
תביתמ םיוקה תוברל ,הפישח וא היומס      
תוברל הנכהה 'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה      

                250.00 האיציה תביתל םיגרבב קזוחמ יטסלפ הסכמ 'קנ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש תודוקנו עקת יתב תודוקנ ,רואמ תודוקנ 90.80.10 כ"הס          

      
ת ו פ ע ת ס ה  ת ו ב י ת  21.80.10 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו פ ל ט ל       
      
ץעמ בג תוברל ,םינופלטל תופעתסה תובית     01.08.12.0005
תלד םע מ"מ 02 לש יבועב עצקוהמ ןבל      
יפל לוענמו מ"ס 02/04/06 םינפ תודימב      

                  2.00 "קזב" 'בח תושירד 'חי   
      
ץעמ בג תוברל ,םינופלטל תופעתסה תובית     01.08.12.0010
תלד םע מ"מ 02 לש יבועב עצקוהמ ןבל      
יפל לוענמו מ"ס 02/08/06 םינפ תודימב      

                  1.00 "קזב" 'בח תושירד 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םינופלטל תופעתסה תובית 21.80.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

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

033/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     033 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ק י ד ב  81.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
לעמ לדוגב ירחסמ למשח ןקתמ תקידב תקידב     01.08.18.0020
    3X052 ךמסומ קדוב י"ע רפמא 019 דע רפמא  
תוינכות תשגה ,הקידבה רובע םולשת תוברל      

                  1.00 'פמוק תודידמה תכירעב קדובל עויסו  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוקידב 81.80.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
034/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     034 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
חיט תודובע 90 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90.10 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90.10 ק ר פ  ת ת       
      
,םינוויכ יתשב לגרס ,תובכש יתשב םינפ חיט     01.09.01.0010
הצברה תבכיש תוברל,םיירושימ םיחטש ג"ע      
תויקפואה תוניפה לכ קוזיח ,ןוטב יטנמלא לע      
םע םינבלוגמ M.P.X תשר ינתיווזב תויכנאהו      
יפשח לע חיט ,הניפה ךרוא לכל C.V.P תוניפ      
םינטק םיחטש ,םיפילג,םיחתפ      
בחורב C.V.P תותשר,תורוק,םידומע,םירצו      
היינב ןיבו ןוטב יטנמלאל היינב ןיב מ"ס 08      

                750.00 .תמייקל השדח ר"מ   
      
בחרמל 077LP וא 031LP  יתילכת בר חיט     01.09.01.0020
,מ"מ 01 יבועב ,ע"ש וא ריקומרת תרצות ןגומ      
,תיכוכז יביס תשר,תיתשתה תנכה תוברל      
טרפימ יפל שרדינכ תובכשה לכו רגב טכילש      

                 45.00 .ןרציה ר"מ   
      
תוברל ,גגב תוקעמ לש ימינפה קלחב ץוח חיט     01.09.01.0030
תרידח תעינמל הנותחת הצברה תבכש      
קבד תפסות ,חיט תובכש יתש,תוביטר      
תוניפה לכ קוזיח ,חיטה תבורעתל דנוב.י'ג.יב      
M.P.X תשר ינתיווזב תויכנאהו תויקפואה      
ךרוא לכל C.V.P תוניפ םע םינבלוגמ      
םינטק םיחטש ,םיחתפ יפשח לע חיט,הניפה      
בחורב C.V.P תותשר,תורוק,םידומע,םירצו      
היינב ןיבו ןוטב יטנמלאל היינב ןיב מ"ס 08      

                200.00 .'וכו תמייקל השדח ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
035/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     035 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
חיט תודובע 90 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
המוקב תורוקו תורקת תיתחתב ץוח חיט     01.09.01.0040
הנותחת הצברה תבכש תוברל ,תשלופמ      
,חיט תובכש יתש ,תוביטר תרידח תעינמל      
,חיטה תבורעתל דנוב.י'ג.יב קבד תפסות      
ינתיווזב תויכנאהו תויקפואה תוניפה לכ קוזיח      
לכל C.V.P תוניפ םע םינבלוגמ M.P.X תשר      
םיחטש ,םיחתפ יפשח לע חיט,הניפה ךרוא      
C.V.P תותשר,תורוק,םידומע,םירצו םינטק      
ןיבו ןוטב יטנמלאל היינב ןיב מ"ס 08 בחורב      

                150.00 .'וכו תמייקל השדח היינב ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 10.90.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 90.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

036/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     036 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01.10 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01.10 ק ר פ  ת ת       
      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     01.10.01.0010
08 דוסי ריחמ,מ"ס 95½/95½ וא מ"ס      
,תוינכותב םיטרופמה םימגדה יפ לע ,ר"מ/ח"ש      
םיעצמה לכ תוברל ,01R הקלחה דגנ גוסמ      
הדמ/בצוימ לוח/םוסמוס עצמ ןוגכ שרדנכ      
בחורב םיקשימ ,הקבדה,תיתשה תנכה ,ןוטב      
םינווג בוליש ,תילירקא הבור רמג ,ןקת יפ לע      
םיכותיח,םיעופיש דוביע,תואמגודו      
ירדח( .'וכו  םירוחו םיחתפ דוביע,תומאתהו      

                 63.00 )םיתורש ר"מ   
      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     01.10.01.0020
08 דוסי ריחמ,מ"ס 95½/95½ וא מ"ס      
םיטרופמה םימגדה יפ לע  ,ר"מ/ח"ש      
לכ תוברל ,9R הקלחה דגנ גוסמ ,תוינכותב      
לוח/םוסמוס עצמ ןוגכ  שרדנכ םיעצמה      
,הקבדה,תיתשה תנכה ,ןוטב הדמ/בצוימ      
הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ      
דוביע,תואמגודו םינווג בוליש ,תילירקא      
םיחתפ דוביע ,תומאתהו םיכותיח,םיעופיש      

                335.00 )'וכו תותיכ ,םינגומ םיבחרמ( .'וכו  םירוחו ר"מ   
      

                170.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ רטמ  01.10.01.0030
      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     01.10.01.0040
08 דוסי ריחמ,מ"ס 95½/95½ וא מ"ס      
םיטרופמה םימגדה יפ לע  ,ר"מ/ח"ש      
לכ תוברל ,01R הקלחה דגנ גוסמ ,תוינכותב      
לוח/םוסמוס עצמ ןוגכ שרדנכ םיעצמה      
,הקבדה,תיתשה תנכה ,ןוטב הדמ/בצוימ      
הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ      
דוביע,תואמגודו םינווג בוליש ,תילירקא      
םיחתפ דוביע,תומאתהו םיכותיח,םיעופיש      

                485.00 )םירודזורפ( .'וכו  םירוחו ר"מ   
      
      
      

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

 
037/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     037 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
02/02 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     01.10.01.0050
,ר"מ/ח"ש 04 דוסי ריחמ,מ"ס 03/03 וא מ"ס      
םיעצמה לכ תוברל ,C.V.P ףוצירל הנכהכ      
הדמ/בצוימ לוח/םוסמוס עצמ ןוגכ שרדנכ      
םיכותיח ,םיעופיש דוביע ,תיתשה תנכה ,ןוטב      
תותיכ( .'וכו  םירוחו םיחתפ דוביע ,תומאתהו      

                120.00 )עמש ר"מ   
      
תרבח לש ץע יומד C.V.P תועיריב ףוציר     01.10.01.0060
    OBROF, תוינכותב טרופמה םגדה יפ לע,  
,הקבדה ,לטכפש ,תיתשתה תנכה תוברל      
לטיהב הדידמה .'וכו םילנפ ,םוינימולא ילגרס      

                120.00 )עמש תותיכ(.יקפוא ר"מ   
      
,מ"ס 3 יבועב ,יירג ייש םגד ןבא תוחולב ףוציר     01.10.01.0070
תוברל ,01R הקלחה דגנ גוסמ ,תונוש תודימב      
עצמ ןוגכ שרדנכ םיעצמה לכ ,תיתשתה תנכה      
,שיש קבד ,ןוטב הדמ/בצוימ לוח/םוסמוס      
לכ ,תילטסירק הקרבה ,שוטיל ,תוגופ  ץוריח      
םינווג בוליש ,הקבדה,שרדנכ םיכותיחה      
םיחתפ דוביע,םיעופיש דוביע,רליס,תואמגודו      

                  7.00 )תוגרדמל םיטסדופ( .'וכו  םירוחו ר"מ   
      

                  8.00 .מ"ס 01 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ רטמ  01.10.01.0080
      
יחיראב ,סבג וא ןוטב וא קולב תוריק יופיח     01.10.01.0090
ריחמ,מ"ס 001/3.33 תודימב ןלצרופ טינרג      
םיטרופמה םימגדה יפ לע  ,ר"מ/ח"ש 08 דוסי      
תבכש ,תיתשתה תנכה תוברל ,תוינכותב      
,קבדב הקבדה ,רוחש חיט תבכש ,הצברה      
הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ      
בוליש ,הנוש ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא      
םיחטש ,םיחתפ יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג      
דוביע,תומאתהו םיכותיח ,םירצו םינטק      

                210.00 )םיתורש( .טלפמוק לכה .'וכו םירוחו םיחתפ ר"מ   
      
      
      

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

 
038/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     038 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יחיראב ,סבג וא ןוטב וא קולב תוריק יופיח     01.10.01.0100
51.33/51.33 תודימב ןלצרופ טינרג      
םימגדה יפ לע  ,ר"מ/ח"ש 08 דוסי ריחמ,מ"ס      
,תיתשתה תנכה תוברל ,תוינכותב םיטרופמה      
הקבדה ,רוחש חיט תבכש ,הצברה תבכש      
הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ ,קבדב      
בוליש ,הנוש ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא      
םיחטש ,םיחתפ יפשח יופיח , תואמגודו םינווג      
דוביע, תומאתהו םיכותיח,םירצו םינטק      
םירויכ ריק( .טלפמוק לכה .'וכו  םירוחו םיחתפ      

                 20.00 )םיתורשב ר"מ   
      
יחיראב ,סבג וא ןוטב וא קולב תוריק יופיח     01.10.01.0110
דוסי ריחמ,מ"ס 06/06 תודימב ןלצרופ טינרג      
םיטרופמה םימגדה יפ לע  ,ר"מ/ח"ש 08      
תבכש ,תיתשתה תנכה תוברל ,תוינכותב      
,קבדב הקבדה ,רוחש חיט תבכש ,הצברה      
הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ      
בוליש ,הנוש ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא      
םיחטש ,םיחתפ יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג      
דוביע,תומאתהו םיכותיח ,םירצו םינטק      

                186.00 )םירודזורפ( .טלפמוק לכה .'וכו םירוחו םיחתפ ר"מ   
      
53 דע בחור מ"ס 3 יבועב ןורבח שישמ גניפוק     01.10.01.0130

                157.00 )גגב תוקעמ( .םימ יפא תוברל מ"ס רטמ   
      
דע בחור מ"ס 3 יבועב ןורבח שישמ גניפוק     01.10.01.0140

                 27.00 )גגב תוקעמ( .םימ יפא תוברל מ"ס 51159 רטמ   
      
03 דע בחור מ"ס 3 יבועב ןורבח שישמ גניפוק     01.10.01.0150
תוגרדמ ירדחב תוקעמ( .םימ יפא תוברל מ"ס      

                 48.00 )תוגרדמל תונובירט ןיב הקעמ יבג לעו רטמ   
      
ןווגבו הנוש םקרימב ,ישושימ הארתה חטשמ     01.10.01.0160
םינווגב,ןטירואילופמ ,תושיגנ ןקת יפל ,הנוש      
ליפורפ תוברל,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      

                  4.00 .יפקיה םוינימולא ר"מ   
      

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

 
039/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     039 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,ריינ יקיזחמ ,תוינובס :ןוגכ םיתורשב םירזיבא     01.10.01.0170
ריחמב ל"נמ תמגודכ,'וכו ילזונ ןובסל םינקתמ      

                 40.00 .'חי/ח"ש 58 לש דוסי 'חי   
      
ייש ןבא תוחולב חלשו םור ןוטב תוגרדמ יופיח     01.10.01.0180
תמגודכ ,םסמסומ דוביעב ספסוחמ ,יירג      
,תוגרדמה רדחב םיינבה יחטשמב ףוצירה      
.הגרדמה חלשב הקלחה דגנ ספ תותיס תוברל      

                115.00 )תוגרדמ תינכותב םיטרפ האר( רטמ   
      
תמגודכ ןבא/שישמ תוגרדמ ידיצב םילנפ     01.10.01.0190

                 57.00 .מ"ס 01 הבוגב ,גרודמ וקב ,תוגרדמה רטמ   
      

                  3.00 .תוכרעמ תונוראל ןוטב תוהבגה ק"מ  01.10.01.0200
      
םינפ ףוציר יחטשמל תחתמ יטסוקא דודיב     01.10.01.0210

                450.00 .מ"מ 6 יבועב AG-52 סופיטמ ביצלפ תועיריב ר"מ   
      
LPH תוחולב הנבמה תותיזחב  תוריק יופיח     01.10.01.0220
תריחבל םינוש םינווג 5-ב ,תונוש תודימב      
תסירפ יפל םינוש םיכותיחבו לכירדאה      
תוברל ,היומס וא היולג הנקתהב ,לכירדאה      
,םירוביחה לכו האישנ תיצקורטסנוק      
,םויס יליפורפ ,םיחתפ דוביע ,םיקוזיחה      
יופיח ,תוריגסו םיגניפוק ,תומאתה ,םיכותיח      
םיחטש ,םיעפושמ ,םייכנא ,םייקפוא םיחטש      
םיטרפ יפל טלפמוק לכה .'וכו םירצו םינטק      

                286.00 .ןרציה יטרפמו יטרפ יפלו תוינכותב ר"מ   
      
תוחולב םינפ ףוציר יחטשמל תחתמ דודיב     01.10.01.0230

                450.00 .מ"ס 2 יבועב ןפודנור ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      

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

 
040/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     040 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
קד ץע תוחולב תוגרדמו תונובירט יופיח     01.10.01.0240
תוברל ,תונוש תודימב 2" יבועב ,האפיא      
יופיח ,תוניפ ידוביע ,האישנ תיצקורטסנוק      
,םילנפ ,תוגרדמ ,םייכנא ,םייקפוא םיחטש      
לופיטה לכ ,SXAPS יגרב ,םייומס םירוביח      
לע הקלחה דגנ םיספ ,העיבצ ,ןומיש ,שרדנה      

                 80.00 .טלפמוק לכה .'וכו ןקת יפ ר"מ   
      
טקרפ יומד ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     01.10.01.0250
יפ לע  ,ר"מ/ח"ש 08 דוסי ריחמ,תונוש תודימב      
דגנ גוסמ ,תוינכותב םיטרופמה םימגדה      
ןוגכ שרדנכ םיעצמה לכ תוברל ,11R הקלחה      
תנכה ,ןוטב הדמ/בצוימ לוח/םוסמוס עצמ      
,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ ,הקבדה,תיתשה      
םינווג בוליש ,תיסקופא הבור רמג      
םיכותיח,םיעופיש דוביע,תואמגודו      

                215.00 )גגב( .'וכו  םירוחו םיחתפ דוביע,תומאתהו ר"מ   
      
,מ"ס 5 יבועב 03F רקלק תוחולב תוגג דודיב     01.10.01.0260

                630.00 .םח טלפסאב ןוטבל םיקבדומ ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 10.01.10 כ"הס          

      
ש י ש  ת מ י ש ר  20.01.10 ק ר פ  ת ת       
      
לכה .המישרב 1 'סמ סופיט ,שיש חטשמ     01.10.02.0010

                  2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 2 'סמ סופיט ,שיש חטשמ     01.10.02.0020

                  2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( שיש תמישר 20.01.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 01.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
041/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     041 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
העיבצ תודובע 11 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11.10 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11.10 ק ר פ  ת ת       
      
וא/ו םינפ חיט ג"ע ע"ש וא לירקרפוס עבצ     01.11.01.0010
תוחפל תובכש שולש ףושח ןוטב וא סבג תוחול      
םינווג בוליש תוברל דיחא ןווג תלבקל דעו      
לכו דוסי תבכש ,תיתשתה תנכה ,תואמגודו      

              1,900.00 .ןרציה טרפימ יפל שרדינכ תובכשה ר"מ   
      
רוא טלופ עבצב ןגומה בחרמה ןומיסו טוליש     01.11.01.0020
רוא טלופ טוליש תוברל .א"גה ןקת יפל      
יטלש,ןופלט,תרושקתו למשח ירזיבאל      
תואיצי,האיציו הסינכ טוליש,האיצי      
ןומיס,ןוניס תכרעמ,םיימיכ םיתוריש,םוריח      
תוגרדמ,תומלוס,םיפוקשמ,ריווא תורוניצ,תוניפ      

                  2.00 'פמוק .ףרועה דוקיפ ןקת יפל טלפמוק לכה,'וכו  
      
תונוראל ,תומרגוטקיפ טוליש/רוא טלופ טוליש     01.11.01.0030
,'וכו שא יוביכ ,תרושקת ,היצלטסניא ,למשח      
,םינגומ םיבחרמ ,םיינכט םירדח ,שא תותלדל      
ידמ ,יוביכ יזרב ,תוגרדמ ירדח ,םינסחמ      
טולימ ילולסמ ,םינוחבטמ ,םיתורש,םימ      
תכרעמ ,םילגעמ 'סמ ןויצ ,תרנצ יגוס ,תוחיטבו      
הכרדה טוליש ,הרקב      
טוליש ,תואובמ/תומוק/תוקלחמ/םיפגאל      
תויולבגומ ילעבל טוליש ,ןושיע תוניפ,םירדחל      
לכה ,שרדיש רחא טוליש לכו העונת ילבגומו      
.םינקתה לכו שא יוביכ תושירד יפל טלפמוק      
לכב שרדנה טולישה לכל טלפמוק הדידמה      
תותיזחב ,הנבמה ךותב הדובעה םחתמ      

                  1.00 'פמוק .רצחבו הנבמה  
      
שולש ץוח חיט לע ע"ש וא ד.מ לירקרפוס עבצ     01.11.01.0040
תוברל ,דיחא ןווג תלבקל דעו תוחפל תובכש      
,תיתשתה תנכה ,תואמגודו םינווג בוליש      
טרפימ יפל שרדינכ תובכשה לכו דוסי תבכש      

                350.00 .ןרציה ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 10.11.10 כ"הס          

      
)זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11.10 כ"הס          

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

042/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     042 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21.10 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת מ י ש ר  10.21.10 ק ר פ  ת ת       
      

                  1.00 20-א טירפ 'סמ .תישאר הסינכב ךסמ ריק 'חי  01.12.01.0010
      

                  1.00 תיפנכ וד החיתפ תלדל תפסות 'חי  01.12.01.0020
      
ללוכ .ןשע רורחשל החיתפ ןולחל תפסות     01.12.01.0030

                  6.00 היזכרמ דע טוויחו היזכרמ אלל םיעונמ 'חי   
      
'סמ .םוסחמכ שמשמה תואובמב עובק ןולח     01.12.01.0040

                  8.00 30-א טירפ 'חי   
      

                  8.00 40-א טירפ 'סמ .הצוחה החיתפל ןוילע ןולח 'חי  01.12.01.0050
      
עונמ ללוכ .ןשע רורחשל החיתפ ןולחל תפסות     01.12.01.0060

                 16.00 היזכרמ דע טוויחו היזכרמ אלל 'חי   
      

                  1.00 50-א טירפ 'סמ .הסינכ תאובמב ךסמ ריק 'חי  01.12.01.0070
      

                  1.00 תיפנכ דח החיתפ תלדל תפסות 'חי  01.12.01.0080
      
ללוכ .ןשע רורחשל החיתפ ןולחל תפסות     01.12.01.0090

                  3.00 היזכרמ דע טוויחו היזכרמ אלל םיעונמ 'חי   
      

                  2.00 60-א טירפ 'סמ .תואובמב לוגע עובק ןולח 'חי  01.12.01.0100
      
טירפ 'סמ .הסינכ תמוק תאובמב ךסמ ריק     01.12.01.0110

                  1.00 70-א 'חי   
      

                  1.00 תיפנכ דח החיתפ תלדל תפסות 'חי  01.12.01.0120
      
ללוכ .ןשע רורחשל החיתפ ןולחל תפסות     01.12.01.0130

                  2.00 היזכרמ דע טוויחו היזכרמ אלל םיעונמ 'חי   
      

                  2.00 80-א טירפ 'סמ .םיתורשב הזזה ןולח 'חי  01.12.01.0140
      

                  2.00 90-א טירפ 'סמ .םיתורשב הזזה ןולח 'חי  01.12.01.0150
      
      

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

 
043/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     043 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
טירפ 'סמ .תותיכב םיעובק יבג לע ררגנ ןולח     01.12.01.0160

                  6.00 01-א 'חי   
      

                  6.00 .ינוציח יקפוא הללצה טנמלאל תפסות 'חי  01.12.01.0170
      
טירפ 'סמ .תותיכב םיעובק יבג לע ררגנ ןולח     01.12.01.0180

                  1.00 11-א 'חי   
      

                  1.00 ינוציח יקפוא הללצה טנמלאל תפסות 'חי  01.12.01.0190
      
טירפ 'סמ .ןוילע עובק םע תיפנכ דח תלד     01.12.01.0200

                  3.00 21-א 'חי   
      

                  3.00 ינוציח יקפוא הללצה טנמלאל תפסות 'חי  01.12.01.0210
      
'סמ .הסינכ תמוק תאובמ הסינכב ךסמ ריק     01.12.01.0220

                  1.00 31-א טירפ 'חי   
      

                  1.00 תיפנכ וד החיתפ תלדל תפסות 'חי  01.12.01.0230
      
ללוכ .ןשע רורחשל החיתפ ןולחל תפסות     01.12.01.0240

                  6.00 היזכרמ דע טוויחו היזכרמ אלל םיעונמ 'חי   
      
טירפ 'סמ .תואובמב שא תניסח הדלפ תכרעמ     01.12.01.0250

                  2.00 םוינימולאמ אל הדלפמ תכרעמה .41-א 'חי   
      

                  1.00 51-א טירפ 'סמ .טיבוניא תמגודכ הציחמ 'חי  01.12.01.0260
      
'סמ .הסינכ תמוק תאובמ הסינכב ךסמ ריק     01.12.01.0270

                  1.00 61-א טירפ 'חי   
      
ללוכ .ןשע רורחשל החיתפ ןולחל תפסות     01.12.01.0280

                  6.00 היזכרמ דע טוויחו היזכרמ אלל םיעונמ 'חי   
      
טירפ 'סמ .'א המוק תאובמ הסינכב ךסמ ריק     01.12.01.0290

                  1.00 71-א 'חי   
      
      

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

 
044/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     044 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ללוכ .ןשע רורחשל החיתפ ןולחל תפסות     01.12.01.0300

                  4.00 היזכרמ דע טוויחו היזכרמ אלל םיעונמ 'חי   
      
טירפ 'סמ .'א המוק תאובמ הסינכב ךסמ ריק     01.12.01.0310

                  1.00 81-א 'חי   
      
ללוכ .ןשע רורחשל החיתפ ןולחל תפסות     01.12.01.0320

                  2.00 היזכרמ דע טוויחו היזכרמ אלל םיעונמ 'חי   
      
טירפ 'סמ .תותיכב םיעובק יבג לע ררגנ ןולח     01.12.01.0330

                  6.00 91-א 'חי   
      

                  6.00 .ינוציח יקפוא הללצה טנמלאל תפסות 'חי  01.12.01.0340
      
'סמ .ןותחת עובק יבג לע פיק ירד החיתפ ןולח     01.12.01.0350

                  3.00 02-א טירפ 'חי   
      

                  3.00 ינוציח יקפוא הללצה טנמלאל תפסות 'חי  01.12.01.0360
      
טירפ 'סמ .תותיכב םיעובק יבג לע ררגנ ןולח     01.12.01.0370

                  1.00 12-א 'חי   
      

                  1.00 ינוציח יקפוא הללצה טנמלאל תפסות 'חי  01.12.01.0380
      

                  1.00 22-א טירפ 'סמ .טיבוניא תמגודכ הציחמ 'חי  01.12.01.0390
      
טירפ 'סמ .לטסקא לש X-65 הללצה תכרעמ     01.12.01.0400

                 12.00 32-א 'חי   
      
טירפ 'סמ .לטסקא לש X-65 הללצה תכרעמ     01.12.01.0410

                  6.00 42-א 'חי   
      
טירפ 'סמ .לטסקא לש X-65 הללצה תכרעמ     01.12.01.0420

                  2.00 52-א 'חי   
      
טירפ 'סמ .תוגרדמו יפמא ןיב לוגע עובק ןולח     01.12.01.0430

                  1.00 62-א 'חי   
      

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

 
045/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     045 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
טירפ 'סמ .תוגרדמו יפמא ןיב לוגע עובק ןולח     01.12.01.0440

                  1.00 72-א 'חי   
      
טירפ 'סמ .תוגרדמו יפמא ןיב לוגע עובק ןולח     01.12.01.0450

                  1.00 82-א 'חי   
      
טירפ 'סמ .תוגרדמו יפמא ןיב לוגע עובק ןולח     01.12.01.0460

                  1.00 92-א 'חי   
      

                  1.00 03-א טירפ 'סמ .תוגרדמ רדחב עובק ןולח 'חי  01.12.01.0470
      
.םוינימולאמ הללצה תללוכ םשג דגנ הלוגרפ     01.12.01.0480

                  1.00 13-א טירפ 'סמ 'חי   
      

                  1.00 23-א טירפ 'סמ .רמוש רדח יתניפ ןולח 'חי  01.12.01.0490
)זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תמישר 10.21.10 כ"הס          

      
ם י ד ע ס מ ו  ת ו ק ע מ  20.21.10 ק ר פ  ת ת       
      
טירפ 'סמ .עפושמ עטק תונובירט דיל הקעמ     01.12.02.0010

                  9.00 10-מ רטמ   
      

                 11.00 רשי עטק תונובירט דיל הקעמ רטמ  01.12.02.0020
      

                 25.00 די זחאמ תונובירט דיל הקעמ רטמ  01.12.02.0030
      
טירפ 'סמ .עפושמ עטק ימורד ףגא הקעמ     01.12.02.0040

                 18.00 20-מ רטמ   
      

                  8.00 רשי עטק ימורד ףגא הקעמ רטמ  01.12.02.0050
      

                 25.00 די זחאמ ימורד ףגא הקעמ רטמ  01.12.02.0060
)זוכיר ףדל הרבעהל( םידעסמו תוקעמ 20.21.10 כ"הס          

      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 21.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
046/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     046 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
א בלש ריווא גוזימ 'עמ 0202 -0021 ןורשה דוה רפסה תיב 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

-0021 ן ו ר ש ה  ד ו ה  ר פ ס ה  ת י ב  51.10 ק ר פ       
א  ב ל ש  ר י ו ו א  ג ו ז י מ  'ע מ  0202      
      
ר י ו ו א  ג ו ז י מ  'ע מ  10.51.10 ק ר פ  ת ת       
ר ו ר ו ו א ו       
      
יולג יליע ןגזמ לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     01.15.01.0001
T053 םוניטלפ הרטקלא 'גוד ריקה לע      
רוחמתה .H/UTB 000,82 תב רוריק תקופתל      
םא ררבל שי( ,תוזאפ 3 לעב ןגזמל אוה      
להנמ םע תחא הזאפ וא תוזאפ 3 הנייהת      
תא ןימזהל למשחה תונזהל םאתהבו טקייורפה      
ג"ע גגה לע תנקתומ יוביע 'חי ללוכ ,)'חיה      
טלש לע רופסמ ללוכ  ,הקעמל ןוולוגמ אשנמ      
תא ההזמה תכתמ תרשרש םע הרישקו יתכתמ      
לכו ,'חיל ,)טקאפ( ןוחטב קתנמ ,יוביעה 'חי      
קפסל שי .וז 'חי לש הניקת הלועפל שרדנה      
םייקה רתויב הובגה יטגרנא גוריד לעב ןגזמ      

                 12.00 A גוריד הז םגדל קושב 'חי   
      
הרטקלא 'בח 'גוד לצופמ יליע ןגזמ ךא ל"נכ     01.15.01.0002
תב רוריק תקופתל ,)רמוש 'ח( A11 םוניטלפ      
    H/UTB 006,9 תב ריווא תקיפס mfc 053,  
ףיעסב ראותמה לכו A יטגרנא גוריד לעב      

                  1.00 .ליעל 100.1.51 'חי   
      
הרטקלא 'בח 'גוד לצופמ יליע ןגזמ ךא ל"נכ     01.15.01.0003
תקופתל ,)תרושקת 'ח( 71 רטרווניא קיסאלק      
תב ריווא תקיפס H/UTB 000,41 תב רוריק      
    mfc 053, יטגרנא גוריד לעב A ראותמה לכו  

                  1.00 .ליעל 100.1.51 ףיעסב 'חי   
      
הרטקלא ,יזכרמ ינימ ןגזמ לש הנקתהו הקפסא     01.15.01.0004
תב רוריק תקופתל  QS T04-DME םגד      
    H/UTB 000,63. תב ריווא תקיפסו mfc  
,תולעתל ןגזמה ןיב שימג רוביח ללוכ 003,1      
דיל טקאפ קתנמו דויאה 'חי דיל ןוחטב קתנמ      
ןגזמ לש הניקת הלועפל שרדנה לכו,יוביעה 'חי      

                  4.00 ליעל 100.1.51 ףיעסב ראותמכו הז 'חי   
      

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

 
047/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     047 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
א בלש ריווא גוזימ 'עמ 0202 -0021 ןורשה דוה רפסה תיב 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,תילמשח הצק תדיחי לש הנקתהו הקפסא     01.15.01.0005
לויכל ןתינו םייתעש לכ קותינב הייהשה ללוכ      

                 16.00 'פמוק .תינגזמ תמגודכ ,העש לכ  
      
םינגזמל תשוחנ תרנצ לש הנקתהו הקפסא     01.15.01.0006
םיצלמומה םירטקב ליעל וראותש םילצופמה      
סקלפמרא דודב תדדובמ .תודיחיה ינרצי י"ע      
yyn גוסמ ינקת למשח לבכ ןכו 4/3" יבועב      
ףפולמ לכה .זוקינ רוניצו 'חי ןיב תרושקת לבכו      
ריחמב ,תחא תרנצ תמולאב יטסלפ טרס םע      
ןוטב/הרקת/ריקה ירבעמ לכ וללכי תרנצה      
.תרנצה תלחשה רחאל םתמיטאו םישרדנה      
תורקתה ןיב ללחב אלשו הנבמה ךותב תרנצ      
ןגות היולג תינוציח תרנצ .cvp תלעת י"ע ןגות      
תרנצה ריחמו הסכמ םע ןוולוגמ חפ תלעתב      
תרנצה תא דודמל שי הלעתה יוסיכ תא ללוכ      
טקיורפה להנמ יניעל היולג ןיידע איה רשאכ      
תוקיודמה תויומכה תא רושיאל ול שיגהלו      

                420.00 .לעופב רטמ   
      
01-02 םגד א"גה רבעמ לש הנקתהו הקפסה     01.15.01.0007

                  2.00 תרנצ רבעמ טרפ רובע מ"ממל 'חי   
      
,גגה לע םשג דגנ ןומעפ לש הנקתהו הקפסה     01.15.01.0008
תולעתו םילצופמ םינגזמ תרנצ תרידח תמיטא      

                  4.00 'פמוק םיתוריש רורווא  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
048/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     048 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
א בלש ריווא גוזימ 'עמ 0202 -0021 ןורשה דוה רפסה תיב 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
כ"בא ןוניס 'חי לש ם"ידממב הנקתהו הקפסה     01.15.01.0009
הייהשל מ"עוש וא בקעי ןורכז .א.ב תרבח 'גוד      
006/0061 םגד ,טלקמב םישנא 05 דע לש      
    AF, םינקתה ןוכמו ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמ  
006 תקפסמה 0754 י"תל תומיאתל ילארשיה      
כ"בא תמחול לש הרקמל ןנוסמ ריווא ש"לקמ      
המחלמ לש הרקמל יקנ ריווא ש"לקמ 0061 וא      
ץחל רורחשו ףדה ימותסש ללוכ ,תילנויצנבנוק      
C 006 כ"בא ןנסמ ,308A םגדמ 8" רטוקב      
    FH, ריוואה תוקיפסל תויוריהמ יתש חופמ  
ץעויו הרבחה םע ףותישב הנקתה .ל"נה      

                  2.00 .טולקמה 'חי   
      
יפל ריווא רבעמל תולעת לש הנקתהו הקפסא     01.15.01.0010
םיקוזיחה תוילתה לכ ללוכ  ,ןורחא הנקמס ןקת      
לש הדידמ תינכת שיגהל שי( םישרדנה המודכו      
תויומכל טקיורפה להנמ רושיאל תולעתה      
תריגס ינפל תויולג ןיידע ןה רשאכ לעופב      

                300.00 )המודכו ןהנימל תורקת ר"מ   
      
ות לעב 1" יבועב ימינפ יטסוקא ימרט דודב     01.15.01.0011

                300.00 ריוואה רבעמ תולעתל ןקת ר"מ   
      
םע ךא ןוולוגמ חפ תולעת לש הנקתהו הקפסא     01.15.01.0012
הארומכ םיתוריש רורווא רובע םירפתב המיטא      
םישרדנה םיקוזיחהו תוילתה לכ ללוכ תוינכתב      

                 75.00 ליעל 210.1.51 ףיעסב ראותמה לכו ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
049/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     049 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
א בלש ריווא גוזימ 'עמ 0202 -0021 ןורשה דוה רפסה תיב 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
סיסב ג"עו הנבמה גג לע הנקתהו הקפסא     01.15.01.0013
לש הריזגב ימוגמ תודיער ימלוב ללוכ ,םיאתמ      
םייתמוקה םיתורישה יאת רורוואל חופמ      
לעב ילגופירטנצ חופמ לש :תינכתב הארומכ      
SA-6-01 םגד חבש 'בח 'גוד תחא הסינכ      
דגנכ mfc 007,1 - 002,1 תב ריווא תקיפסל      
קפסהו ,םימ מ"מ 04 לש רעושמ ץחל לפמ      
ללכי חופמה ריחמב wk 2/1 לש רעושמ עונמ      
תרבחתמש הלעתה לש דודב ,ןוחטבקתנמ      
סלפמ תדרוהל חופמה ינפל 'מ 1 -כ( וילא      
דע הטילפה םוקמ תכראה ,)הנבמה לא שערה      
דגנ הנגה תשרו גגה לש הקעמה וק לעמ 'מ 2      

                  1.00 .ריוואה תטילפ םוקמב םירופצ 'חי   
      
רורווא חופמל תמלשומ תילמשח היצלטסניא     01.15.01.0014
,למשחה ןלבק לש למשח חולמ לחה םיתורישה      
תועשב לעפי אלש החטבהל תבש ןועש ךרדו      

                  1.00 'פמוק ליעפ וניא רפסה תיבש  
      
ריווא תקפסא רזפמ לש הנקתהו הקפסא     01.15.01.0015
םירזפמ דעי וא סרפלטמ 'בח 'גוד יתרקת      
םגדו תודימב .כ.ו ללוכו לכירדאה יפל עבצב      

                 31.00 "HB-40 12"x12 'חי   
      
ריווא תקפסא רזפמ לש הנקתהו הקפסא     01.15.01.0016
םירזפמ דעי וא סרפלטמ 'בח 'גוד יתרקת      
םגדו תודימב .כ.ו ללוכו לכירדאה יפל עבצב      

                 10.00 "HB-40 15"x15 'חי   
      
רזוח ריוואל הכבש לש הנקתהו הקפסא     01.15.01.0017
םירזפמ דעי וא סרפלטמ 'בח 'גוד תיתרקת      
ןתינה טסלרוד ןנסמ הירוחאמו ריצ לע תחתפנ      
לכירדאה יפל עבצב רזוח  שומישו הפיטשל      

                  4.00 22x"22" תודימבו 'חי   
      

                 11.00 42x"42" תודימב רזוח ריוואל הכבש ךא ל"נכ 'חי  01.15.01.0018
      

                  2.00 01x"65" תודימב רזוח ריוואל הכבש ךא ל"נכ 'חי  01.15.01.0019
10.51.10 קרפ תתב הרבעהל        

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

050/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     050 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
א בלש ריווא גוזימ 'עמ 0202 -0021 ןורשה דוה רפסה תיב 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לוגע הקיני טנמלא לש הנקתהו הקפסא     01.15.01.0020
עבצב SVL-051 םגד דעי 'בח 'גוד םיתורישמ      

                 10.00 ןבל 'חי   
      
לוגע הקיני טנמלא לש הנקתהו הקפסא     01.15.01.0021
עבצב SVL-001 םגד דעי 'בח 'גוד םיתורישמ      

                  6.00 ןבל 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רורוואו ריווא גוזימ 'עמ 10.51.10 כ"הס          

      
frv ן ק ת מ  ת נ ק ת ה  20.51.10 ק ר פ  ת ת       
gnusmaS 'ב ח  'ג ו ד       
      
pmup יוביע 'חי לש גגה לע הנקתהו הקפסא     01.15.02.0001
    taeh, )םומיח וא רורק( gnusmas מ"עוש וא  
UE/HGAVX םגד ,טקייורפה להנמ י"ע שארמ      
    K041 MA 1 תב רוריק תקופתלh/utb  
יעצמא לכ ללוכ ~רוריק ןוט 3.11( ,005,63      
תנזהל תורבחתה ,םישרדנה רוביחהו הבצהה      
למשח תספוק( ,םירחא י"ע ןתניתש למשח      
ימלוב ,)'חיה ריחמב הלולכ 'חי ןיב הקולחו      
לכו ,ןוחטב קתנמ ,הריזגב ימוגמ תודיער      

                  1.00 .וז 'חי לש הניקת הלועפל שרדנה 'חי   
      
שארמ מ"עוש וא gnusmas  יוביע 'חי ךא ל"נכ     01.15.02.0002
UE/HGAVX K045 םגד ,טקייורפה להנמ י"ע      
    MA תב רוריק תקופתל h/utb 000,635,  
ףיעסב ראותמה לכ ללוכ ,)רוריק ןוט 6.42(      

                  1.00 ליעל 'חי   
      
תכרעמו זג תרנצ רוביחו הנקתה ,הקפסא     01.15.02.0003
תדיחי לש ,ךומנ רטוקל םאתמ תוברל ,זוקינ      
'גוד הרקתה ללחב יומס גוסמ דייאמ      
    GNUSMAS םגד: UE/HKFHNJ 422 MA  
h/utb 004,67 תב רוריק תקופתל ,מ"עוש וא      
יעצמא לכ תוברל mfc 0552 תב ריווא תקיפסו      
תמלשומ הלועפל שרדנה לכו רוביחהו היילתה      

                  1.00 .'חיה לש 'חי   
20.51.10 קרפ תתב הרבעהל        

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

051/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     051 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
א בלש ריווא גוזימ 'עמ 0202 -0021 ןורשה דוה רפסה תיב 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תכרעמו זג תרנצ רוביחו הנקתה ,הקפסא     01.15.02.0004
תדיחי לש ,ךומנ רטוקל םאתמ תוברל ,זוקינ      
'גוד  חצ ריוואל רתסנ יקפוא גוסמ דייאמ      
    GNUSMAS  םגד: UE/HEPENK  
    )081(MA תב רוריק תקופתל ,מ"עוש וא h/utb  
תוברל mfc 014,1 תב ריווא תקיפסו 006,45      
שרדנה לכו רוביחהו היילתה יעצמא לכ      

                  1.00 .'חיה לש תמלשומ הלועפל 'חי   
      
תכרעמו זג תרנצ רוביחו הנקתה ,הקפסא     01.15.02.0005
תדיחי לש ,ךומנ רטוקל םאתמ תוברל ,זוקינ      
'גוד  חצ ריוואל רתסנ יקפוא גוסמ דייאמ      
    GNUSMAS  םגד: UE/HEPENK  
    )041(MA תב רוריק תקופתל ,מ"עוש וא h/utb  
תוברל mfc 014,1 תב ריווא תקיפסו 006,45      
שרדנה לכו רוביחהו היילתה יעצמא לכ      

                  4.00 .'חיה לש תמלשומ הלועפל 'חי   
      
תכרעמו זג תרנצ רוביחו הנקתה ,הקפסא     01.15.02.0006
תדיחי לש ,ךומנ רטוקל םאתמ תוברל ,זוקינ      
'גוד  חצ ריוואל רתסנ יקפוא גוסמ דייאמ      
    GNUSMAS  םגד: UE/HEPENK )09(MA  
h/utb 008,74 תב רוריק תקופתל ,מ"עוש וא      
יעצמא לכ תוברל mfc 046 תב ריווא תקיפסו      
תמלשומ הלועפל שרדנה לכו רוביחהו היילתה      

                  2.00 .'חיה לש 'חי   
      
תכרעמו זג תרנצ רוביחו הנקתה ,הקפסא     01.15.02.0007
תדיחי לש ,ךומנ רטוקל םאתמ תוברל ,זוקינ      
'גוד  חצ ריוואל רתסנ יקפוא גוסמ דייאמ      
    GNUSMAS  םגד: UE/HEPENK  
    )211(MA תב רוריק תקופתל ,מ"עוש וא h/utb  
לכ תוברל mfc 046 תב ריווא תקיפסו 008,74      
הלועפל שרדנה לכו רוביחהו היילתה יעצמא      

                  2.00 .'חיה לש תמלשומ 'חי   
      
      
      

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

 
052/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     052 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
א בלש ריווא גוזימ 'עמ 0202 -0021 ןורשה דוה רפסה תיב 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תכרעמו זג תרנצ רוביחו הנקתה ,הקפסא     01.15.02.0008
תדיחי לש ,ךומנ רטוקל םאתמ תוברל ,זוקינ      
GNUSMAS 'גוד המזלפ ואנ יליע גוסמ דייאמ      
,מ"עוש וא UE/HKEDQNK 63 MA :םגד      
תקיפסו h/utb 003,21 תב רוריק תקופתל      
היילתה יעצמא לכ תוברל mfc 003 תב ריווא      
לש תמלשומ הלועפל שרדנה לכו רוביחהו      

                  2.00 .'חיה 'חי   
      
תמגודכ ,יטוח קוחר טלש הנקתהו הקפסא     01.15.02.0009
לש םדקומ רושיאל םגדב gnusmas  תרצות      
םע קוחר טלש וא/ו טקייורפה להנמו ןימזמה      
יפל( ,ריקל טלשה עוביק תורשפאו תיניע      

                 12.00 'פמוק )ןימזמהו טקיורפה להנמ לש שארמ הטלחה  
      
'חי לע הטילשל ישאר תכרעמ רקב לש הקפסא     01.15.02.0010
דחא םוקממ 'חיה לכ 'עמו גגה לעש יוביעה      

                  2.00 'פמוק טקיורפה להנמו ןימזמה י"ע עבקיש  
      
,תוחולה ןיב תמלשומ תילמשח היצלטסניא     01.15.02.0011
,הצק תודיחי ,םישגר ,םירקבה ,תודיחיה      
הלועפל םלשומ טוויח תוברל םימאתמ      

                  2.00 'פמוק .תכרעמה לש תמלשומ  
      
תשוחנ תרנצ תמולא לש הנקתהו הקפסה     01.15.02.0012
סקלפמרא דודב תדדובמ  1 8/1" -2/1" רטוקב      
ספליס י"ע דודיבה לע הנגה ןכו 4/3" יבועב      
םיקוזיחה לכ ללוכ ,תוחפל מ"מ 3 יבועב      
תינוציח תרנצל .םישרדנה םיפכואהו תוכימתה      
ןוולוגמ חפ תולעת י"ע תפסונ הנגה  גגה לע      
.קרפתמ גרבותמ הסכמ םע מ"מ 52.1 יבועב      
להנמ לומ תיפוס תרנצ תויומכ תדידמ      
הערפה לכ וא תורקת תריגס ינפל ,טקיורפה      

                 60.00 ! תורנצה יכרוא תקידבל היהתש רטמ   
      
8/7" -8/3" רטוקב תשוחנ תרנצ ךא ל"נכ     01.15.02.0013
לכ ןכו 4/3" יבועב סקלפמרא דודב תדדובמ      

                 25.00 ינושארה תרנצה ףיעסב ראותמה רטמ   
20.51.10 קרפ תתב הרבעהל        

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

053/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     053 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
א בלש ריווא גוזימ 'עמ 0202 -0021 ןורשה דוה רפסה תיב 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
4/3" -8/3" רטוקב תשוחנ תרנצ ךא ל"נכ     01.15.02.0014
לכ ןכו 4/3" יבועב סקלפמרא דודב תדדובמ      

                 30.00 ינושארה תרנצה ףיעסב ראותמה רטמ   
      
8/5" -8/3" רטוקב תשוחנ תרנצ ךא ל"נכ     01.15.02.0015
לכ ןכו 4/3" יבועב סקלפמרא דודב תדדובמ      

                150.00 ינושארה תרנצה ףיעסב ראותמה רטמ   
      
2/1" -4/1" רטוקב תשוחנ תרנצ ךא ל"נכ     01.15.02.0016
לכ ןכו 4/3" יבועב סקלפמרא דודב תדדובמ      

                 50.00 ינושארה תרנצה ףיעסב ראותמה רטמ   
      

                 12.00 תרנצ יכראמ האצותכ a014R זג תפסות ג"ק  01.15.02.0017
      
תינושמשמ שימג רוביח לש הנקתהו הקפסא     01.15.02.0018
חפ תולעת ןיבל ריווא גוזימל הצק 'חי ןיב      

                 12.00 ןוולוגמ 'חי   
      
לעב שימג ירושרש רוניצ לש הנקתהו הקפסה     01.15.02.0019
דודבו םוינימולאמ ץוחו םינפ( דבלב ןקת ות      
ןהבו תושרדנה תויורבחתהה לכ ללוכ ,)ינקת      
יקבח ינש ,הלעתל הטזור ,רזפמל םאתמ      
םוינימולא טרס םע רמגו רוביח לכב קיטסלפ      
לש לעופב הדידמ( 01" רטוקב רוניצה .)קיבד      
תריגס םרט טקיורפה להנמ לומ תיפוס תומכ      

                 50.00 )תורקתה רטמ   
      
ןורחא" קספמל תמלשומ תילמשח היצלטסניא     01.15.02.0020
גוזימ ןקתמל "חתופ - סנכנ ןושאר ,רגוס- אצוי      
רדחב וא הסינכב םיחופמה תוכרעמו ריוואה      
ורגס אלו הרקמל תבש ןועש ללוכ תיבה בא      

                  1.00 'פמוק .ןקתמה תא  
)זוכיר ףדל הרבעהל( gnusmaS 'בח 'גוד frv ןקתמ תנקתה 20.51.10 כ"הס          

      
      
      

ףדל הרבעהל( א בלש ריווא גוזימ 'עמ 0202 -0021 ןורשה דוה רפסה תיב 51.10 כ"הס          
)זוכיר                     

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

054/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     054 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
תוילעמ 71 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ל ע מ  71.10 ק ר פ       
      
ת ו י ל ע מ  10.71.10 ק ר פ  ת ת       
      
םיעסונ 8 תילוארדיה תילעמל יללכ ריחמ     01.17.01.0010
םיכנ ןקת תושירדב תדמועה ג"ק 036 סמועל      
-  הנוכמה-דוקיפ ןורא םע תונחת 3 תתרשמו      
תוירחאה תנשב תורש ימד ללוכ ריחמ      

                  1.00 'פמוק ינכטה טרפמ פ"ע הנושארה  
      
הנבמב תילעמל תוירחאה תפוקתב תורש     01.17.01.0020
תוירחאה תנשמ לחה הינשה תוירחאה תנשב      

                  1.00 .היינשה הנש   
      
ףוליח יקלח ללוכ תוירחא תפוקת רחאל תורש     01.17.01.0030

                  1.00 .)םינש 5 סיסב( הנבמב תילעמל הנש   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוילעמ 10.71.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תוילעמ 71.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
055/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     055 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  81.10 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש ו  ת ו ד ו ק נ  20.81.10 ק ר פ  ת ת       
      
,הזירכ ,ןופלט ,בשחמ(,תרושקתל הנכה 'קנ     01.18.02.0010
32 רטוקב רוניצ תוברל )VT ,כ"לט ,םוקרטניא      

                150.00 ןוליינמ הכישמ טוחו םלשומ ןקתומ ,מ"מ 'קנ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו תודוקנ 20.81.10 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א  30.81.10 ק ר פ  ת ת       
      
תונוראל ,תוגוז 01 יטרדנטס הנורק ספ     01.18.03.0035
םיטוחה תוגוז .תויזכרמו הינופלט תרושקת      

                  2.00 .0-ו 9 דע 1-מ הנורקה ספ יבג לע םירפסוממ 'חי   
      
םיקרב ינגמ םיכיתנ 01-ל םוקמ םע הנורק ספ     01.18.03.0040

                  2.00 .רתי חתמו 'חי   
      
- )תוגוז 05( הנורק יספ 5-ל תופעתסה תבית     01.18.03.0055

                  1.00 חיטה לע 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבא 30.81.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקת 81.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

056/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     056 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
שרח תורגסמ 91 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91.10 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10.91.10 ק ר פ  ת ת       
      
,תונוש תודימב SHR גוסמ הדלפ ידומע     01.19.01.0010
,תוקטלפ ,םירוביחה ,םיקוזיחה לכ תוברל      
ןתיב( .'וכו העיבצ ,ןווליג ,םיכתורמ םיצוק      

                  0.50 )רמוש ןוט   
)זוכיר ףדל הרבעהל( שרח תורגסמ 10.91.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( שרח תורגסמ 91.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
057/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     057 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22.10 ק ר פ       
      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22.10 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ב       
      
םינבלוגמ םימוטא חפ ישגממ בתות תרקת     01.22.01.0010
בחור ,מ"מ 8.0 חפה יבוע ,רונתב םיעובצו      
תייצקורטסנוק תוברל .מ"ס 03 םישגמה      
יליפורפ,Z+L, Z, T, L יליפורפ ,האישנ      
םיחתפ תחיתפ ,שרדיש רחא ליפורפ לכ,אגמוא      
םירוביחה לכ ,םיחתפה קוזיח,גוס לכמ      
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו      

                 49.00 .טלפמוק ר"מ   
      
רורח םיררוחמ חפ ישגממ תיטסוקא הרקת     01.22.01.0020
חפה יבוע ,רונתב םיעובצו םינבלוגמ ,ורקימ      
תוברל .מ"ס 03 םישגמה בחור ,מ"מ 8.0      
,Z+L, Z, T יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
    L,שרדיש רחא ליפורפ לכ,אגמוא יליפורפ,  
העירי,םיחתפה קוזיח,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ      
םיקוזיחהו םירוביחה לכ סקטדנואס תיטסוקא      

                 16.00 .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו ר"מ   
      
רורח םיררוחמ חפ  יחיראמ תיטסוקא הרקת     01.22.01.0030
לש ,מ"מ 51 העיקש קמוע ,NI-PORD ,ורקימ      
,מ"ס 06/06 תודימב ,ע"ש וא םיירפא טכה      
.מ"מ 8.0 חפה יבוע ,רונתב םיעובצו םינבלוגמ      
,Z+L יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק תוברל      
    Z, T, L,תחיתפ ,שרדיש רחא ליפורפ לכ  
העירי,םיחתפה קוזיח,גוס לכמ םיחתפ      
םיקוזיחהו םירוביחה לכ סקטדנואס תיטסוקא      
.טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו      

                350.00 )םירודזורפ( ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      

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

 
058/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     058 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םגד העוקש יצח תילרנימ תיטסוקא הרקת     01.22.01.0040
תודימב ע"ש וא ןופוקא תרצות ,E 'גטנוודא      
תוברל ,CRN=59.0 ,מ"ס 06/06      
,Z+L, Z, T יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
    L,לכמ םיחתפ תחיתפ ,שרדיש רחא ליפורפ לכ  
םיקוזיחהו םירוביחה לכו ,םיחתפה קוזיח,גוס      
.טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו      

                340.00 )'וכו םינגומ םיבחרמ ,תותיכ( ר"מ   
      
תיכוכז רמצ ינורזמב תויטסוקא תורקת דודיב     01.22.01.0050
ק"מ/ג"ק 42 לש יבחרמ לקשמבו 2" יבועב      
רמצ תזיג תוברל שא ןיסח ןליתאילופב םיפוטע      

                366.00 .תקבדומ הרוחש תיכוכז ר"מ   
      
סבג תורוק וא/ו סבג ירונס וא/ו סבג תורקת     01.22.01.0060
- תונוליול םיזינרק וא/ו סבגמ םיזינרק וא/ו      
םינטק םיחטש,לגועמ ,עפושמ ,יכנא ,יקפוא      
- 'וכו םינוש םיהבגבו םינוש תומוקמב ,תועוצרו      
תוברל 2/1" יבועב תוזפ 4 ןבל סבג חולמ      
םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוק      
דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו      
,לטכפש ,עבצל הנכה ,םיחתפה קוזיח,םיחתפ      
ליפורפ לכ,קותינ יליפורפ ,תוניפב הנגה ינתיווז      
.םהינימל רזעה ירמוח לכו 'וכו ,שרדיש רחא      
לש  השירפ יפל וטנ תומכה( .טלפמוק לכה      
תורקתה לכ תעיבק רחאל ןיעל הארינה חטשה      

                405.00 )תויטסוקאה ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
059/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     059 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוחול 4 תויושע הרקת/הפצר סבג תוציחמ     01.22.01.0070
דצ לכב תוחול 2,חול לכ ½" יבועב ,ןבל סבג      
תוברל ,מ"ס 02 דע לש ללוכ יבועבו      
םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ תיצקורטסנוק      
םאתהב ןקתה יפ לע םידטסה ןיב קחרמה(      
,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו )הציחמה הבוגל      
,םיחתפה קוזיח,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה      
לכ,קותינ יליפורפ, ןגמ תוניפ ,עבצל הנכה      
.טלפמוק לכה .'וכו שרדיש רחא ליפורפ      

                 41.00 )ןורדסמל תותיכ ןיב הציחמ( ר"מ   
      
תוחול 4 תויושע הרקת/הפצר סבג תוציחמ     01.22.01.0080
דצ לכב תוחול 2,חול לכ ½" יבועב ,ןבל סבג      
תיצקורטסנוק תוברל ,מ"ס 21 לש ללוכ יבועבו      
ןיב קחרמה( םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ      
)הציחמה הבוגל םאתהב ןקתה יפ לע םידטסה      
דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו      
תוניפ ,עבצל הנכה ,םיחתפה קוזיח,םיחתפ      
שרדיש רחא ליפורפ לכ,קותינ יליפורפ, ןגמ      

                 10.00 )םינגומ םיבחרמב( .טלפמוק לכה .'וכו ר"מ   
      
תוחול 5 תויושע ,הרקת/הפצר סבג תוציחמ     01.22.01.0090
דצ לכב תוחול 2,חול לכ ½" יבועב ,ןבל סבג      
,מ"ס 02 לש ללוכ יבועבו עצמאב דחא חולו      
חפ יליפורפמ האישנ תיצקורטסנוק תוברל      
קחרמה(-תודרפינ תויצקורטסנוק 2- םינבלוגמ      
הבוגל םאתהב ןקתה יפ לע םידטסה ןיב      
,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו )הציחמה      
,עבצל הנכה ,םיחתפה קוזיח,םיחתפ דוביע      
רחא ליפורפ לכ,קותינ יליפורפ,ןגמ תוניפ      
תותיכ ןיב הציחמ( .טלפמוק לכה .'וכו שרדיש      

                148.00 )םיתורשל תותיכ ןיבו ר"מ   
      
51 דע הבוגבו מ"ס 02 דע בחורב ןוטב תורוגח     01.22.01.0100
תוברל ,תותיכ ןיב סבג תוציחמ תתחתב מ"ס      

                 45.00 .שרדנכ ןויזו םיצוק תועצמאב םייקל ןוגיע רטמ   
      
      

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

 
060/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     060 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
דעו תודיינ תויטסוקא תוציחמ לעמ סבג ירניס     01.22.01.0110
,ןבל סבג תוחול 6 םייושע ,ןוטבה תרקתל      
יבועבו דצ לכב תוחול 3 ,חול לכ ½" יבועב      
תיצקורטסנוק תוברל ,מ"ס 41½ לש ללוכ      
ןיב קחרמה( םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ      
)הציחמה הבוגל םאתהב ןקתה יפ לע םידטסה      
לקשמב 3" יבועב תיכוכז רמצ ינורזמב דודיב      
,םירוביחה לכו ק"מ/ג"ק 42 לש יבחרמ      
לכמ םיחתפ תחיתפ ,םימוטיאה ,םיקוזיחה      
,ןגמ תוניפ ,עבצל הנכה  ,םיחתפה קוזיח,גוס      
םיקוזיח,שרדיש רחא ליפורפ לכ,קותינ יליפורפ      

                 15.00 .טלפמוק לכה .'וכו תודיינה תוציחמל תונכהו רטמ   
      
םיחטש ,םיפילג,תורוק ,םידומע ,תוריק יופיצ     01.22.01.0120
יופיצ,תושינ,םיחתפ יפשח ,םירצו םינטק      
חולב 'וכו  תרנצ ,םיתורשב תולסא ירוחאמ      
תיצקורטסנוק תוברל ½" יבועב ןבל סבג      
ןיב קחרמה( םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ      
)הציחמה הבוגל םאתהב ןקתה יפ לע םידטסה      
דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו      
תוניפ ,עבצל הנכה ,םיחתפה קוזיח,םיחתפ      
רחא ליפורפ לכ,קותינ יליפורפ ,ןגמ      
יבוע .טלפמוק לכה .'וכו  םידא םוסחמ,שרדיש      

                775.00 .שרדינה יפ לע יופיצה לש ללוכ ר"מ   
      
תורקת,סבג יופיצ,סבג תוציחמל ריחמ תפסות     01.22.01.0130
רובע  ,'וכו םינוש סבג יטנמלא,סבג ירניס,סבג      
סבג חול םוקמב ,½" יבועב דורו/קורי סבג חול      

                150.00 )התחפהל םג שמשי הז ףיעס(.½" יבועב ןבל  ר"מ   
      
רמצ ינורזמב סבג יופיצו סבג תוציחמ דודיב     01.22.01.0140
42 לש יבחרמ לקשמב 2" יבועב תיכוכז      
תוברל שא ןיסח ןליתאילופב םיפוטע ק"מ/ג"ק      
הציחמה לש היצקורטסנוקל םינורזמה קוזיח      

              1,122.00 .הליפנ תעינמל ר"מ   
      
      
      

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

 
061/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     061 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
סבג/בתות/תיטסוקא הרקתל ריחמ תפסות     01.22.01.0150
בחרמל האישנ תיצקורטסנוק רובע גוס לכמ      
תוברל,ףרועה דוקיפ ידי לע תרשואמ ןגומ      
םיטנמלאה לכלו הרואת יפוגל םיקוזיח      

                140.00 .הרקתב םיבלושמה ר"מ   
      

                  4.00 'פמוק .ןוליו תוברל ,ןגומ בחרמל ינקת ימיכ אסיכ תיב 01.22.01.0160
      
םגד ,תלפקתמ תדיינ תיטסוקא הציחמ תכרעמ     01.22.01.0170
    CISSALC-ROCED, 25 יטסוקא דודיב תמר  
תוברל ,ע"ש וא תלד רוקד תרצות ,רביצד      
,הרקתל תנגועמ תנבלוגמ הדלפ תיצקורטסנוק      
םימוטיא ,הרקתבו תוריקב הפצרב תונכהה לכ      
םייופיצ ,לוזרפ ,תוליסמ ,םייטסוקא םידודיבו      

                 43.00 . טלפמוק לכה .'וכו לפקתמ חול,םייופיחו ר"מ   
      
,הנבמה ףקיהב ,ןוטב תורקת תיתחת דודיב     01.22.01.0180
םיעלס רמצ ינורזמב ,מ"ס 001 לש העוצרב      
08 לש יבחרמ לקשמב ,מ"ס 2½ יבועב      
תוברל ,שא ןיסח ןליתאילופב םיפוטע ,ק"מ/ג"ק      

                250.00 .הרקתל הקבדה ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

062/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     062 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32.10 ק ר פ       
ר ת א ב       
      
ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32.10 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו       
      
מ"ס 04 רטוקב ,הקיציו חודיק ןוטב תואסנולכ     01.23.01.0010
תסימת םע הקיצי תוברל ,שרדנכ קמועבו      

                110.00 .טיינוטנב רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב ,הקיציו חודיק ןוטב תואסנולכ     01.23.01.0020
תסימת םע הקיצי תוברל ,שרדנכ קמועבו      

                900.00 .טיינוטנב רטמ   
      
ןויזל םיעלוצמו םילוגע ,םיכיתר הדלפ תוטומ     01.23.01.0030

                 23.00 .005-פ גוסמ הדלפה-תואסנולכה ןוט   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
063/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     063 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  43.10 ק ר פ       
      
ת ז כ ר ל  ם י ר ז י ב א  20.43.10 ק ר פ  ת ת       
ת נ ע ו מ מ       
      
תכרעמל( יטפוא ןשע יאלג     01.34.02.0005

                 45.00 )תנעוממ - ELBASSERDDA 'חי   
      
- ELBASSERDDA תכרעמל( םוח יאלג     01.34.02.0010

                  6.00 )תנעוממ 'חי   
      

                  4.00 "תנעוממ" תכרעמל הקעזא ןצחל 'חי  01.34.02.0025
      
005 תלוביק ,תנעוממ ,תבשחוממ יוליג תזכר     01.34.02.0040

                  1.00 םיאבכ ןופלטו םורח תזירכ תבלושמ ,תובותכ 'חי   
      

                  6.00 תימינפ הנקתהל הקעזא רפוצ 'חי  01.34.02.0045
      

                  4.00 םימ ןגומ תינוציח הנקתהל הקעזא רפוצ 'חי  01.34.02.0050
      

                 10.00 תנעוממ תזכר רובע תימוקמ תבותכ תדיחי 'חי  01.34.02.0055
      

                  1.00 תנעוממ תזכרל תובותכ 052 סיטרכ תפסות 'חי  01.34.02.0075
      

                  1.00 תירבעב DCL הגוצת חול תוברל הנשמ לנפ 'חי  01.34.02.0085
      

                  4.00 תנעוממ תזכרל שא תקעזא ןומיס תרונמ 'חי  01.34.02.0090
      
תוברל זרב וא המירז קספמ לש םלשומ רוביח     01.34.02.0095

                  1.00 רזעה ירמוח 'חי   
      

                  1.00 שא יוליג תזכר םע קשממל תרושקת סיטרכ 'חי  01.34.02.0115
      

                  1.00 ןיפ עקת םע תרפרופש םיאבכ ןופלט 'חי  01.34.02.0135
      

                  1.00 םודא דיחי םיאבכ ןופלטל זגרא 'חי  01.34.02.0140
      

                  1.00 םיאבכ ןופלטל תיתמוק תבותכ 'חי  01.34.02.0145
      

                  6.00 שא ןיסח לבכב םורח תדוקנ טוויח 'קנ  01.34.02.0150
)זוכיר ףדל הרבעהל( תנעוממ תזכרל םירזיבא 20.43.10 כ"הס          

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

064/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     064 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט ו ו ח ו  י ט מ ו ט ו א  ן ג י י ח  30.43.10 ק ר פ  ת ת       
ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ ל       
      
ןעטמו תטלקומ העדוה תוברל יטמוטוא ןגייח     01.34.03.0005

                  1.00 רבצמ םע 'חי   
      

                500.00 שא יוליג תכרעמל טווח רטמ  01.34.03.0010
)זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוליג תכרעמל טווחו יטמוטוא ןגייח 30.43.10 כ"הס          

      
ש א  י ו ב י כ  ת ו כ ר ע מ  50.43.10 ק ר פ  ת ת       
י ט מ ו ט ו א       
      
חפנב למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     01.34.05.0005
וא  III SFAN  זג  לכימ :תללוכה ק"מ 5 דע      
    002MF  םיאלג גוז ,לכימב זג יולימו  
ןיב תרנצ ,הזתה יריחנ ,)הבלצהב םירבוחמ(      

                  2.00 טווחו לכימהו םיריחנה 'חי   
      
חפנב למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     01.34.05.0010
וא  III SFAN  זג  לכימ :תללוכה ק"מ 9 דע      
    002MF  םיאלג גוז ,לכימב זג יולימו  
ןיב תרנצ ,הזתה יריחנ ,)הבלצהב םירבוחמ(      

                  1.00 טווחו לכימהו םיריחנה 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( יטמוטוא שא יוביכ תוכרעמ 50.43.10 כ"הס          

      
ם ו ר ח  ת ז י ר כ  ת כ ר ע מ  60.43.10 ק ר פ  ת ת       
י ו ל י ג  ת כ ר ע מ ו  ם י א ב כ  ן ו פ ל ט  ם ע  ב ל ו ש מ       
      
הרקבה זכרמב תבלושמ תישאר הזירכ תדמע     01.34.06.0005
01 תרבעהל ילאטיגיד תועדוה ללוחמ תללוכה      
ןופורקימ ללוכ תוחפל תויטמוטוא תועדוה      

                  1.00 י"תמו LU רשואמ ימינפ 'חי   
      
001W לש קפסה לעב ילטיגיד קפסה רבגמ     01.34.06.0010
זראמה( זראמ ךותב הנקתהל םאתומ תוחפל      

                  3.00 LU+ 0221 ןקת יפל )קפסה ריחמב לולכ 'חי   
      
      
      
      

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

 
065/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     065 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הטילשה זכרמב םירוזא גותימו הטילש תדיחי     01.34.06.0015
,ימוקמ ןופורקימ תוברל ,תוחפל םירוזא 42 -ל      
דסמב וא הרקב ןחלושב הנקתהל תמאתומ      

                  1.00 דויצ 'חי   
      
ןגומ ROODTUO ינוציח רוטק'זורפ/לוקמר     01.34.06.0030
דע קפסהב היצקורטסנוק/חיט לע ןקתומ םימ      
    02W 69 לש המצועוBD, ץנצנ תוברל  
תירוחא אספוק םע תוחפל 57DC לש המצועב      

                  6.00 המיאתמ 'חי   
      
םימ ןגומ ROODNI ימינפ רוטק'זורפ/לוקמר     01.34.06.0035
02W דע קפסהב היצקורטסנוק/חיט לע ןקתומ      
לש המצועב ץנצנ תוברל ,69BD לש המצועו      

                  6.00 המיאתמ תירוחא אספוק םע תוחפל 57DC 'חי   
      
תבלושמ תכרעמל LU ןקת לעב יתרקת לוקמר     01.34.06.0040

                  6.00 LU+0221 ןקת יפל 'חי   
      
קפסהה ירבגמ יוביגל םירבצמ ללוכ חכ קפס     01.34.06.0045
YBDNATS+ 03 -ב תוחפל תועש 84 ךשמל      

                  2.00 הלעפה ןמזב תוקד 'חי   
      
ירוזא י"פע םילוקמר תלעפהל תבותכ תדיחי     01.34.06.0055

                  6.00 הזירכ 'חי   
      
ךכוסמו בלצומ םיטוח גוזב םילוקמר טווח     01.34.06.0070
תושירדל םאתהב ,תוחפל 61GWA לש ךתחב      

                  6.00 תושירדל םאתומ הטעמ ילעבו ןרציה 'קנ   
      
דוקיפו חתמ לבכ תרזעב ןופורקימ תדמע טווח     01.34.06.0075
תוברל ,ןרציה י"ע שרדנכ םידיג רפסמ לעב      

                  4.00 לופכ דודיב 'קנ   
      
      
      
      
      

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

 
066/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     066 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םיטוח גוזב םיאבכ ןופלט תודיחי ןיב טווח     01.34.06.0080
,תוחפל 41GWA לש ךתחב ךכוסמו בלצומ      
םיאתמ הטעמ לעבו ןרציה תושירדל םאתהב      

                  1.00 תושירדל 'חי   
      
םיטוח גוזב םירבגמה תודיחי ןיב טווחל לבכ     01.34.06.0085
,תוחפל 41GWA לש ךתחב ךכוסמו בלצומ      
םיאתמ הטעמ לעבו ןרציה תושירדל םאתהב      

                 80.00 תושירדל רטמ   
הרבעהל( יוליג תכרעמו םיאבכ ןופלט םע בלושמ םורח תזירכ תכרעמ 60.43.10 כ"הס          

)זוכיר ףדל                         
      
ת ו נ ו ל ח  ת כ ר ע מ  70.43.10 ק ר פ  ת ת       
ן ש ע  ר ו ר ח ש       
      
םגד ןשע יחתפב הטילשו דוקיפ תכרעמ     01.34.07.0005
    3VEHS דע cdv42 3A תרצותמ awR  
    nomiS סרפלטמ" 'בח י"ע קוושמ הינמרג  
שדח יאפוריא ןקתב תדמוע ,ע"ש וא "מ"עב      
    01/9-10121NE ילארשיה ןקתבו  
051 ךשמל םירבצמ תוברל 01/9-72912      
הניעט תרקב ןונגנמ ,םוריחב הדובע תועש      
בצמל תילאוזיוו תילוק הארתה ,תוללוסל      
שא יניסח םילבכו תרנצ( םוריחב תכרעמה      

                  1.00 )דרפנב םימלושמ 'חי   
      
תורונ תוברל םוריח תעשל ירוזא הלעפה רקב     01.34.07.0035
תמגוד ינדי סופיא ןצחל תוברל ,הארתהל יוויח      
קוושמ ,awR nomiS תרצות EH-08 םגדה      

                  1.00 ע"ש וא "סרפלטמ" י"ע 'חי   
      
תכרעמ סופיא רחאל יטמוטוא TESER סיטרכ     01.34.07.0040

                  1.00 שאה יוליג 'חי   
      
      
      
      

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

 
067/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     067 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רשפאמה תימוקמ החיתפל ינורטקלא סיטרכ     01.34.07.0045
6 תלעפה רשפאמ ,רורוויאל םג ןולחב שומיש      
ךרוצ אלל ,םידיג 2 תועצמאב תינמז וב תונולח      
S תרצות M-001 םגד ,ףסונ טוויחב      

                  1.00 ע"ש וא "סרפלטמ" י"ע קוושמ ,awRnomi 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןשע רורחש תונולח תכרעמ 70.43.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

068/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     068 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
םינבמ תרקב תוכרעמ 53 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ב מ  ת ר ק ב  ת ו כ ר ע מ  53.10 ק ר פ       
      
- ה ז י ר כ  ת ו כ ר ע מ  40.53.10 ק ר פ  ת ת       
ה ק י ז ו מ  ת צ פ ה       
      
הנזה SMR טוו 004 הקיזומ/הזירכל רבגמ     01.35.04.0010
3-ל רבצמו קפס/ןעטמ תוברל ,ךומנ חתמב      
םדק ,םירוזא 8 דע גותימ תדיחי תוברל ,תועש      

                  1.00 הקיזומל תוסינכו רבגמ 'חי   
      
לנפו ןופורקימ תוברל םירוזא 8-ל הזירכ תדמע     01.35.04.0015

                  2.00 הלעפה 'חי   
      

                 40.00 וק יאנש תוברל ,8" טוו 01 לוקמר 'חי  01.35.04.0025
      

                 40.00 תיטסוקא הרקת רובע  יביטרוקד  לירג תפסות 'חי  01.35.04.0030
      
,םימ ןגומ ,ץוח תנקתהל הקיזומ/הזירכל רפוש     01.35.04.0035
וק יאנש תוברל ,טוו 51 קפסה ,06X021 רוזיפ      

                  6.00 הנקתה ירזיבאו 'חי   
      
שימג ראווצ ,דמעמ תוברל ימניד ןופורקימ     01.35.04.0045

                  2.00 רוביד ןצחלו 'חי   
      

                  1.00 הרבגהה תכרעמל "רוטינומ" הרקב תדיחי 'חי  01.35.04.0050
      
רבגמ םדק תוברל MF/MA "רנויט" טלקמ     01.35.04.0055

                  1.00 הזירכה רבגמל רבוחמ ,קפסו 'חי   
      
רבגמל רוביח תוברל םיקסיד 5-ל םיקסיד ןגנ     01.35.04.0060

                  1.00 3PM טמרופב ןוגינל תורשפא םע הזירכה 'חי   
      

                500.00 )גוזל ריחמ( םילוקמר טווח רטמ  01.35.04.0070
      

                 50.00 ךכוסמ לבכב םינופורקמ טווח רטמ  01.35.04.0075
)זוכיר ףדל הרבעהל( הקיזומ תצפה - הזירכ תוכרעמ 40.53.10 כ"הס          

      
      
      
      
      

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

069/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     069 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
םינבמ תרקב תוכרעמ 53 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה צ י ר פ  י ו ל י ג  60.53.10 ק ר פ  ת ת       
      
תרצותמ היהי הקוצמו הצירפ יוליג דויצ :הרעה      
ע"ש וא "קינוסיו" ,"המיפ" ,"ברוע" ,"וקסיר"      
ןנכתמהו הייריעה י"ע רשואמ      
      
םישקמ חול תוברל 7331 ןקת תזכר     01.35.06.0230

                  3.00 'פמוק ףצק ןגומ רפוצ+יאנשו  
      

                  3.00 םירוזא 61 הבחרה 'חי  01.35.06.0245
      
םינפ יאנתל םיאלג      
      

                 18.00 temoC RIP חפנ יאלג 'חי  01.35.06.0505
      
םייטנגמ םינשייח      
      

                  6.00 יוסיכ ללוכ םיגרב טנגמ 'חי  01.35.06.0640
      
םישקמ תוחול      
      

                  3.00 רוחש\רופא\ןבל עבצ עגמ ךסמ םישקמ חול 'חי  01.35.06.0770
      
ינוציח \ ימינפ םירפוצ      
      

                  6.00 ץנצנ םע ינוציח רפוצ 'חי  01.35.06.0795
      

                  6.00 abD901 תימינפ הנריס 'חי  01.35.06.0805
)זוכיר ףדל הרבעהל( הצירפ יוליג 60.53.10 כ"הס          

      
ה ס י נ כ  ת ר ק ב  80.53.10 ק ר פ  ת ת       
      
תלד םוקרטניא      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
070/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     070 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
םינבמ תרקב תוכרעמ 53 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ילדנו יטנא זראמב יגולנא ןופלט םוקרטניא     01.35.08.0315
    56PI  תוברל ,ט"הת/ט"הע תינוציח הנקתהל  
ללוכ חקפמה ידי לע עבקייש טסקט לש טוליש      
לא רוביחל קשמימ ,המודכו גויחל םירפסמ      
ןיב הליבכ טוויחו הנקתה ,תלד רקב      
תוניקת תקידבו תלדה רקבל םוקרטניאה      
,תלד רקב לומו הייזכרמה לומ הלעפהו      

                  4.00 ע"ש וא TCI  תרצות LETNAP תמגודכ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הסינכ תרקב 80.53.10 כ"הס          

      
ה א ר ת ה  ת ו כ ר ע מ  01.53.10 ק ר פ  ת ת       
ה מ ד א  ת ו ד י ע ר ל       
      
תללוכה המדא תודיער ינפב הערתה תכרעמ     01.35.10.0005
, g500.0 עקרק תצואתל תושיגר םע םיאלג      
תדיחי ,םיאלגה תוליעפ םוכיסל UPC תדיחי      
יאנש ,ןעטמ רבצמ ,הזירכ תכרעמל העמשה      
ךרעמ ,הרקב תדיחי ,DCV21/A5.1 הנזה      
,ימוקמ רפוצ ,תימוקמ הזירכ תכרעמל רוביח      
הנכומ  תכרעמה  לכ לש הנקתה ללוכ      
גיצהלהבוח(.ע"ש וא IQE המגוד ,הלעפהל      

                  1.00 'פמוק )שרדנכ םירושיא  
)זוכיר ףדל הרבעהל( המדא תודיערל הארתה תוכרעמ 01.53.10 כ"הס          

      
ן ו כ ס י ח  ת כ ר ע מ  11.53.10 ק ר פ  ת ת       
ה י ג ר נ א ב       
      
גותימ ללוכ רקבה .היגרנאב ןוכסיחל רדח רקב     01.35.11.0001
ללוכ רקבה . ריוא גוזימו הרואתל תואיצי      
לעפומ רקבה ,דוקיפל שבי עגמ תתל תורשפא      
קפס םג שמשמ רקבה .יטוח תוחכונ יאלגמ      

                 10.00 'פמוק .NEBEHT תרצות .תוחכונ יאלגל חוכ  
      
לעבו םודא ארפניא ססובמ תוחכונ יאלג     01.35.11.0003
54 לש חטש יוסיכ רשפאמ .הכומנ תושיגר      

                 10.00 'פמוק .NEBEHT תרצות ר"מ  
      

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

 
071/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     071 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
םינבמ תרקב תוכרעמ 53 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ארטלואו םודא ארפניא ססובמ תוחכונ יאלג     01.35.11.0004
יוסיכ רשפאמ .ילארגטניא רוא שגר ללוכ ינוס      

                 10.00 'פמוק NEBEHT תרצות ר"מ 05 לש חטש  
      

                 10.00 'פמוק .יטוחלא רקב הדיחי רובע רקב ריחמל תפסות 01.35.11.0005
      

                 10.00 'פמוק . יטוחלא יאלג ריחמל תפסות 01.35.11.0006
      
לע דוקיפל יטוחלא קספמ לש הנקתהו הקפסא     01.35.11.0007

                 10.00 'פמוק .תכרעמה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( היגרנאב ןוכסיח תכרעמ 11.53.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םינבמ תרקב תוכרעמ 53.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

072/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     072 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
תילעמה ריפב תודובע 94 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ל ע מ ה  ר י פ ב  ת ו ד ו ב ע  94.10 ק ר פ       
      
ת י ל ע מ ה  ר י פ ב  ת ו ד ו ב ע  10.94.10 ק ר פ  ת ת       
      
תילעמה ןרצי תינכות יפל תילעמה ריפב םוגיפ     01.49.01.0010
רמגב קורפ תוברל עוציבה תפוקת לכ ךרואל      

                  1.00 'פמוק .הדובעה  
      
לקשמ ןוגכ תילעמה יריפב םינוש ןוטב יטנמלא     01.49.01.0020
ןרצי תינכות יפל 'וכו ןוטב יסיסב ,ידגנ      

                  1.00 .תילעמה ק"מ   
      
רדחבו תילעמה ריפ תרקתב הדלפמ םיוו     01.49.01.0030

                  2.00 .תילעמה ןרצי תויחנה יפל תונוכמ 'חי   
      
שולשב יטטניס דיסב תילעמה ריפ םינפ דויס     01.49.01.0040

                  1.00 'פמוק .תובכש  
      
ןוטב ,היינב תמלשהו םיפסו םיפוקשמ ןוטיב     01.49.01.0050
תולבטל תואספוק ןוטיבו תותלדה ביבס חיטו      
יקוזיחב חיט ינוקית ,תומוק יארמו םינצחל      
הדידמה .'וכו םיפוקשמה ,תותלדה ,םיספה      

                  3.00 'פמוק .תילעמל הסינכ חתפ יפל טלפמוק  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תילעמה ריפב תודובע 10.94.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תילעמה ריפב תודובע 94.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
073/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     073 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
הנירק ןוגימ 06 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ י ר ק  ן ו ג י מ  06.10 ק ר פ       
      
ה נ י ר ק  ן ו ג י מ  10.06.10 ק ר פ  ת ת       
      
הנירק תורוקמ ןוגימל ח"וד תנכה     01.60.01.0055
לע רשואמ הנירק ץעוי ידי לע תיטנגמורטקלא      
ןוילע חוקיפ ללוכ ,הנימזמ תושר וא/ו חקפמ ידי      
הנירק תקידב תוברל ,חודה תויחנה עוציב לע      

                  1.00 'פמוק הנבמה תריסמ ינפל  
)זוכיר ףדל הרבעהל( הנירק ןוגימ 10.06.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( הנירק ןוגימ 06.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
074/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     074 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ
שא ירבעמ םוטיא 07 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  07.10 ק ר פ       
      
ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  10.07.10 ק ר פ  ת ת       
      
םירלוק תנקתה ,שא ימוטיא עוציבו ןונכת     01.70.01.0010
יפל למשחה ילבכ יופיצ ,תרנצ ירבעמב      
תוכרעמל שרדיש לככ שא ימוטיא,ןקתה      
יוביכו יוליג,ריווא גוזימ,למשח,היצלטסניא      
רחא רבעמ לכ,תורחא תונוש תוכרעמ,שא      
,שא תורקת/תופצר/תוריק ךרד ,'וכו שרדיש      
תואבכה תושרו ןקתה תושירדל םאתהב לכה      
יבלש לכב ,הדובעה םחתמ לכב ,םינקתהו      
ידכ ךותו רחאל ,שרדיש םוקמ לכב ,הדובעה      
םירמוח תועצמאב ,תוכרעמה ינלבק תדובע      
לכ יפ לע ,םייתעשל שאב םידימע םיינקת      
תוברל ,תוחיטבה ץעוי רושיאבו םינקתה      
שא רבעמ תמיסחל םילבכ ירבעמ יריפ תמיטא      
ךשמב הדימעל  םיאתמ יבועב SBK טיט י"ע      
לכו תורגסמ , םיחטשמ תנכה תוברל תועש 3      
תושירדל םיאתי רמוחה . רזעה דויצו תודובעה      
ילארשי ןקתו NID 2014 ןכו SB 674 םינקתה      
רטמ יצח ךרואב םילבכ יופיצ עצובי ןכ  ומכ      
יופיצ -  שא  בכעמ רמוחב ריפה ידיצ ינשמ      
תוברל .רמוחה לש ללוכה ריחמב לולכ םילבכה      

                  1.00 'פמוק .טלפמוק לכה .תכמסומ הדבעמ רושיא  
)זוכיר ףדל הרבעהל( שא ירבעמ םוטיא 10.07.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( שא ירבעמ םוטיא 07.10 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 כ"הס        

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

075/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     075 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
רפע תודובע 10 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ישארו דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     02.01.01.0010
רזוח יולימ תוברל .תונוש תודימב תואסנולכ      
מ"ס 0251 לש תובכשב קדוהמ רפעה בטיממ      
וטנ הדידמה .רשואמ ךפש םוקמל קוליס וא/ו      

                117.00 .הריפח יעופיש אללו הדובע יבחרמ אלל ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.10.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.20 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
076/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     076 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.20 ק ר פ       
      
ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20.20 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
תחתמ מ"ס 02 הבוגב דיבילופ יזגרא עצמ     02.02.01.0010

                300.00 .דוסי תורוקו ןוטב יפצרמל ר"מ   
      

                 66.00 .תונוש תודימב תואסנולכ ישאר ק"מ  02.02.01.0020
      
תוינכותב טרופמכ תונוש תודימב דוסי תורוק     02.02.01.0030

                 51.00 .תוערגמו תוטילב תוברל ק"מ   
      

                 16.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב יפצרמ ר"מ  02.02.01.0040
      

                165.00 .מ"ס 03 יבועב ןוטב יפצרמ ר"מ  02.02.01.0050
      
תוטילב תוברל תונוש ךתח תודימב ןוטב ידומע     02.02.01.0060

                 17.00 .תוערגמו ק"מ   
      

                105.00 .מ"ס 0302 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.02.01.0070
      

                108.00 .מ"ס 0553 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.02.01.0080
      
תולדב וא תונוילע וא תונותחת ןוטב תורוק     02.02.01.0090

                110.00 .תוערגמו תוטילב תוברל תונוש תודימב ק"מ   
      

                178.00 .מ"ס 03 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.02.01.0100
      

                220.00 .מ"ס 04 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.02.01.0110
      
לש יבחרמ לקשמב לקטבמ גגב םיעופיש     02.02.01.0120
,מ"ס 4 לש ילאמינימ יבועב ,ק"מ/ג"ק 0021      
ןוטב תוקלורו םוטיאל הנכהכ הקלחה תוברל      

                140.00 . מ"ס 6/6 ק"מ   
      
יחטשמ תוברל תונוש תודימב ןוטב תוגרדמ     02.02.01.0130
,ןוטב ישלושמ ,םיעפושמ םיחטשמ ,םייניב      

                 13.00 .'וכו ןוטבה תקלחה ,תוערגמ תוטילב ק"מ   
      

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

 
077/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     077 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תונוכמל תונוש תודימב םיינבלמ ןוטב יסיסב     02.02.01.0140
תריצי ,תוניפ םוטיק תוערגמו תוטילב תוברל      
תפסותב ןוטבה ינפ תקלחה ,ףושח ןוטב יחטש      

                  8.00 .טלפמוק לכה .'וכו ר"מל טנמצ ג"ק 1½ לש ק"מ   
      
5 לש ילמינימ יבועב "גניפוט" המילשמ הקיצי     02.02.01.0150
תמיתס תוברל ,תוימורט תוטלפ ג"ע מ"ס      
תפיטש טנמצ טיטב תוטלפה ןיב םיקשימה      

              2,350.00 .טלפמוק לכה .'וכו תוטלפה יוקינו ר"מ   
      
ידיצבו ןיב תונוש תודימב הקיצי תומלשה     02.02.01.0160

                110.00 .תוטלפה הבוג יפל הדידמה .תוימורט תוטלפ ק"מ   
      
לש יבחרמ לקשמב מ"ס 03 יבועב לקטב יולימ     02.02.01.0170

                110.00 .'ב המוקב הנבמה ךותב ק"מ/ג"ק 0021 ק"מ   
      
םיכיתר םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.02.01.0180
םיכרואבו םירטקב,תוכתורמ הדלפ תותשרו      

                100.00 .005-פ גוסמ הדלפה-ןוטבה ןויזל ,םינוש ןוט   
      
ןיב רוביחל םינוש םיכרואבו םירטקב םיצוק     02.02.01.0190
,מ"ס 51 קמועל חודיק תוברל םייקל שדח ןוטב      
לכה .'וכו יסקופא קבד ,ריווא ץחלב חדקה יוקינ      

                250.00 .טלפמוק 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.20 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

078/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     078 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
םורט ןוטב תודובע 30 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ר ט  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  30.20 ק ר פ       
      
ם י ל ו ל ח  ם י מ ו ר ט  ת ו ח ו ל  10.30.20 ק ר פ  ת ת       
ם י כ ו ר ד       
      
תרצות ,םיכורד םילולח םיימורט תוחול     02.03.01.0010

                690.00 .מ"ס 61 יבועב ,ע"ש וא טירקנפס ר"מ   
      
תרצות ,םיכורד םילולח םיימורט תוחול     02.03.01.0020

                580.00 .מ"ס 02 יבועב ,ע"ש וא טירקנפס ר"מ   
      
וא טירקנפס ,םיכורד םילולח םיימורט תוחול     02.03.01.0030

                480.00 .מ"ס 52 יבועב ,ע"ש ר"מ   
      
וא טירקנפס ,םיכורד םילולח םיימורט תוחול     02.03.01.0040

                120.00 .מ"ס 03 יבועב ,ע"ש ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיכורד םילולח םימורט תוחול 10.30.20 כ"הס          

      
ת ו ת י ז ח ב  ם י ט ס ק י ר פ  20.30.20 ק ר פ  ת ת       
      
תותיזחב םורט ןוטבמ םיטסקירפ עוציבו ןונכת     02.03.02.0010
,מ"ס 52 יבועב,תונוש תודימב ,הנבמה      
רמג ,תוקעמ ,תוריק תוברל ,תוינכותב טרופמכ      
,תוטילב ,תוניפ םוטיק ,חפ תוינבתב קלח ןוטב      
לכ ,םיחתפה קוזיח ,םיחתפ דוביע ,תוערגמ      
הדלפ יליפורפ ,המרה ינזוא ,שרדנכ ןויזה      
חפ יפוקשמ ,שרדייש לככ םיעובצו םינבלוגמ      
לכ ,םיחתפ ףקיהב םיעובצו םינבלוגמ      
ןיבו םיטסקירפה ןיב שרדנכ םימוטיאה      
,םוטיא ץעוי יטרפ יפ לע הנבמל םיטקירפה      
םוקמ לכבו שרדייש לככ הקיצי תומלשה      
לכה .םלשומ עוציבל שרדנה לכו שרדייש      
םיטרפ יפל ומוקמב עובקו םלשומ טלפמוק      
גוס( .תולכירדאו היצקורטסנוק תוינכותב      

              1,175.00 )03-ב ןוטבה ר"מ   
      
      
      
      
      

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

 
079/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     079 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
םורט ןוטב תודובע 30 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןוטבמ ,תוריק יופיצל םיטסקירפ עוציבו ןונכת     02.03.02.0020
יבועב,תונוש תודימב ,הנבמה תותיזחב םורט      
,תוריק תוברל ,תוינכותב טרופמכ ,מ"ס 01      
םוטיק ,חפ תוינבתב קלח ןוטב רמג ,תוקעמ      
קוזיח ,םיחתפ דוביע ,תוערגמ ,תוטילב ,תוניפ      
,המרה ינזוא ,שרדנכ ןויזה לכ ,םיחתפה      
,שרדייש לככ םיעובצו םינבלוגמ הדלפ יליפורפ      
,םיחתפ ףקיהב םיעובצו םינבלוגמ חפ יפוקשמ      
ןיבו םיטסקירפה ןיב שרדנכ םימוטיאה לכ      
,םוטיא ץעוי יטרפ יפ לע הנבמל םיטקירפה      
םוקמ לכבו שרדייש לככ הקיצי תומלשה      
לכה .םלשומ עוציבל שרדנה לכו שרדייש      
םיטרפ יפל ומוקמב עובקו םלשומ טלפמוק      
גוס( .תולכירדאו היצקורטסנוק תוינכותב      

                330.00 )03-ב ןוטבה ר"מ   
      
תודימב ימורט ןוטב טנמלא עוציבו ןונכת     02.03.02.0030
תוינבתב קלח ןוטב רמג תוברל ,מ"ס 05/58      
ינזוא ,שרדנכ ןויזה לכ ,תוניפ םוטיק ,חפ      
לככ םיעובצו םינבלוגמ הדלפ יליפורפ ,המרה      
םיטסקירפה ןיב שרדנכ םימוטיאה לכ ,שרדייש      
ץעוי יטרפ יפ לע הנבמל םיטקירפה ןיבו      
לכבו שרדייש לככ הקיצי תומלשה ,םוטיא      
לכה .םלשומ עוציבל שרדנה לכו שרדייש םוקמ      
םיטרפ יפל ומוקמב עובקו םלשומ טלפמוק      
האר( .תולכירדאו היצקורטסנוק תוינכותב      
ןוטבה גוס( )1-1 ךתח RH-K-3851-2 תינכות      

                 26.00 )03-ב רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
080/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     080 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
םורט ןוטב תודובע 30 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודימב ימורט ןוטב טנמלא עוציבו ןונכת     02.03.02.0040
תוינבתב קלח ןוטב רמג תוברל ,מ"ס 07/08      
ינזוא ,שרדנכ ןויזה לכ ,תוניפ םוטיק ,חפ      
לככ םיעובצו םינבלוגמ הדלפ יליפורפ ,המרה      
םיטסקירפה ןיב שרדנכ םימוטיאה לכ ,שרדייש      
ץעוי יטרפ יפ לע הנבמל םיטקירפה ןיבו      
לכבו שרדייש לככ הקיצי תומלשה ,םוטיא      
לכה .םלשומ עוציבל שרדנה לכו שרדייש םוקמ      
םיטרפ יפל ומוקמב עובקו םלשומ טלפמוק      
האר( .תולכירדאו היצקורטסנוק תוינכותב      
ןוטבה גוס( )8-8 ךתח RH-K-3851-0 תינכות      

                 25.00 )03-ב רטמ   
      
תודימב ימורט ןוטב טנמלא עוציבו ןונכת     02.03.02.0050
תוינבתב קלח ןוטב רמג תוברל ,מ"ס 07/001      
ינזוא ,שרדנכ ןויזה לכ ,תוניפ םוטיק ,חפ      
לככ םיעובצו םינבלוגמ הדלפ יליפורפ ,המרה      
םיטסקירפה ןיב שרדנכ םימוטיאה לכ ,שרדייש      
ץעוי יטרפ יפ לע הנבמל םיטקירפה ןיבו      
לכבו שרדייש לככ הקיצי תומלשה ,םוטיא      
לכה .םלשומ עוציבל שרדנה לכו שרדייש םוקמ      
םיטרפ יפל ומוקמב עובקו םלשומ טלפמוק      
האר( .תולכירדאו היצקורטסנוק תוינכותב      
ןוטבה גוס( )9-9 ךתח RH-K-3851-0 תינכות      

                  3.00 )03-ב רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
081/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     081 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
םורט ןוטב תודובע 30 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודימב ימורט ןוטב טנמלא עוציבו ןונכת     02.03.02.0060
תוינבתב קלח ןוטב רמג תוברל ,מ"ס 05/301      
ינזוא ,שרדנכ ןויזה לכ ,תוניפ םוטיק ,חפ      
לככ םיעובצו םינבלוגמ הדלפ יליפורפ ,המרה      
םיטסקירפה ןיב שרדנכ םימוטיאה לכ ,שרדייש      
ץעוי יטרפ יפ לע הנבמל םיטקירפה ןיבו      
לכבו שרדייש לככ הקיצי תומלשה ,םוטיא      
לכה .םלשומ עוציבל שרדנה לכו שרדייש םוקמ      
םיטרפ יפל ומוקמב עובקו םלשומ טלפמוק      
האר( .תולכירדאו היצקורטסנוק תוינכותב      
ןוטבה גוס( )9-9 ךתח RH-K-3851-3 תינכות      

                  3.00 )03-ב רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תותיזחב םיטסקירפ 20.30.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םורט ןוטב תודובע 30.20 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

082/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     082 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
היינב תודובע 40 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40.20 ק ר פ       
      
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40.20 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב )םירוח 3( םילולח ןוטב יקולב תוציחמ     02.04.01.0010
,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגח תוברל מ"ס 01      
ןויז ,םיחתפ ףקיהב תורוגח,תוברטש ,תויפקה      
דוביע,םיצוק תועצמאב םייקל ןוגיע ,תורוגחה      

                275.00 .'וכו םיחתפ ר"מ   
      
51 יבועב )םירוח 4( םילולח ןוטב יקולב תוריק     02.04.01.0020
,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגח תוברל .מ"ס      
ןויז ,םיחתפ ףקיהב תורוגח,תוברטש ,תויפקה      
דוביע,םיצוק תועצמאב םייקל ןוגיע ,תורוגחה      

                 30.00 .'וכו םיחתפ ר"מ   
      
02 יבועב )םירוח 4( םילולח ןוטב יקולב תוריק     02.04.01.0030
,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגח תוברל מ"ס      
ןויז ,םיחתפ ףקיהב תורוגח,תוברטש ,תויפקה      
דוביע,םיצוק תועצמאב םייקל ןוגיע ,תורוגחה      

                110.00 .'וכו םיחתפ ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( היינב תודובע 10.40.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( היינב תודובע 40.20 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
083/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     083 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.20 ק ר פ       
      
ת מ ו ק  ת פ צ ר  ם ו ט י א  10.50.20 ק ר פ  ת ת       
ע ק ר ק       
      
הפצרה םוטיא תועירי -תוקוצי תופצר םוטיא     02.05.01.0010
6.0 יבועב דמימ תלת EPDH תועירי ויהי      
תועיריה קודיה ,מ"ס 02 לש תויפחב ,מ"מ      
קיטסמו םוינימולא לגרס ללוכ ,ינכמ ןגועל      

                165.00 המיטא ר"מ   
      
י"ע םי"דחול עקרק תמוק תפצרב םידא םוסחמ     02.05.01.0020

                460.00 מ"ס 2 יבועב ,םירוגס םיאת ביצלפ תעירי ר"מ   
      
מ"מ 4 יבועב A -21  ןוגכ תינמוטיב החירמ     02.05.01.0030

                300.00 .םאות רמיירפ ללוכ תורוק תונפדב ר"מ   
      
תעירי י"ע תויפקיה תורוק םוטיא לע הנגה     02.05.01.0040

                300.00 מ"מ 5.0 יבועב קלח EPDH ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( עקרק תמוק תפצר םוטיא 10.50.20 כ"הס          

      
ו י ט א פ  ם ו ט י א  40.50.20 ק ר פ  ת ת       
      

                 82.00 ר"מ\ר"ג 052 לש תומכב ינמוטיב רמיירפ ר"מ  02.05.04.0010
      
לע המחלהב R5 SBS תוינמוטיב תועירי     02.05.04.0020
העיריה ,ויטאפב הרוקה לש תינוציחה ןפודה      

                 82.00 הרוקל תחתמ מ"ס 05 לש ךרואל עופישב דרת ר"מ   
      
TOOR 08-BSW גוסמ EPDH תעירי     02.05.04.0030

                 82.00 NOPHADRAIN ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ויטאפ םוטיא 40.50.20 כ"הס          

      
ם י ב ו ט ר  ם י ר ד ח  ם ו ט י א  50.50.20 ק ר פ  ת ת       
      
םע מ"ס 5X5 ,ןוטבמ תורועק תוקלור בוציע     02.05.05.0010

                150.00 ירמילופ ףסומ רטמ   
      
      
      

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

 
084/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     084 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרנצ תחנה ינפל :הנושאר םוטיא תכרעמ     02.05.05.0020
יבועב שמגומ ילוארדיה טנמצ תוחירמ תיקפוא      
י"ע בתכבו שארמ רשואי םוטיאה רמוח .מ"מ 2      

                110.00 .ץעויה ר"מ   
      

                110.00 םוטיאה תבכשל םאות ינמוטיב רמיירפ ר"מ  02.05.05.0030
      
תוחירמב םוטיא :הינש םוטיא תכרעמ     02.05.05.0040
תרבח לש B.P ןוגכ ינמוטיב ןתירואילופ      
לש ללוכ יבועב )ןדילופ י"ע קוושמ( הקימיכלא      
תוריקה יבג לע םג הלעי םוטיאה .מ"מ 2      

                110.00 .מ"ס 51 לש הבוגל ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיבוטר םירדח םוטיא 50.50.20 כ"הס          

      
י ו ל ג  ן ו י ל ע  ג ג  ם ו ט י א  80.50.20 ק ר פ  ת ת       
      
הבכשה תא םאותה ינמוטיב רמיירפ םושיי     02.05.08.0010
םוסחמל ר"מ/םרג 052-כ לש תומכב האבה      

                930.00 םידא ר"מ   
      
ןוטבה ג"ע םידא םוסחמ תבכש     02.05.08.0020
יבועב 52/57 ןמוטיב תבכשב יביטקורטסנוקה      

                930.00 מ"מ 2 ר"מ   
      
הבכשה תא םאותה ינמוטיב רמיירפ םושיי     02.05.08.0030

                930.00 .ר"מ/םרג 052 -כ לש תומכב האבה ר"מ   
      
מ"מ 2 יבועב "םוגילופ" ןוגכ ירמילופ ןמוטיב     02.05.08.0040

                930.00 .םיעופיש ןוטב ג"ע ,םוטיב לש ר"מ   
      

                930.00 מ"מ 5 יבועב R גרד SBS תינמוטיב העירי ר"מ  02.05.08.0050
      

                400.00 .םירושימ ישגפמ לכב יופיחו קוזיח תועירי רטמ  02.05.08.0060
      
רמגב תוינמוטיב תועירי י"ע הנוילע הבכש     02.05.08.0070

                930.00 .ןבל טגרגא ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( יולג ןוילע גג םוטיא 80.50.20 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50.20 כ"הס          

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

085/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     085 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60.20 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  ת מ י ש ר  20.60.20 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1 'סמ סופיט ,תלד     02.06.02.0010

                 18.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2 'סמ סופיט ,תלד     02.06.02.0020

                  3.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3 'סמ סופיט ,תלד     02.06.02.0030

                  7.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 4 'סמ סופיט ,תלד     02.06.02.0040

                  4.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 5 'סמ סופיט ,תלד     02.06.02.0050

                  5.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 6 'סמ סופיט ,תלד     02.06.02.0060

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 7 'סמ סופיט ,ןורא     02.06.02.0070

                  4.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 8 'סמ סופיט ,ןורא     02.06.02.0080

                  4.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 9 'סמ סופיט ,ןורא     02.06.02.0090

                 13.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
,םיתורש יאת 2-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     02.06.02.0100
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 01 'סמ סופיט      

                  4.00 'פמוק .המישרב  
      
,םיתורש יאת 2-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     02.06.02.0110
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 11 'סמ סופיט      

                  2.00 'פמוק .המישרב  
      
      
      

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

 
086/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     086 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לכה .המישרב 21 'סמ סופיט ,התיכ חול     02.06.02.0120

                 18.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 31 'סמ סופיט ,הארמ     02.06.02.0130

                  4.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 41 'סמ סופיט ,הארמ     02.06.02.0140

                  4.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 51 'סמ סופיט ,הארמ     02.06.02.0150

                  3.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 61 'סמ סופיט ,הארמ     02.06.02.0160

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 71 'סמ סופיט ,ריק ןגמ     02.06.02.0170

                440.00 .המישרב טרופמכ רטמ   
      
81 'סמ סופיט ,ןוילע + ןותחת חבטמ ןורא     02.06.02.0180

                  1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      
12 'סמ סופיט ,חבטמ תונורא תכרעמ     02.06.02.0210

                  1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      
סופיט ,הפסרט חטשמ + ןוילע + ןותחת ןורא     02.06.02.0220
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 22 'סמ      

                  1.00 'פמוק .המישרב  
      
טלפמוק לכה .המישרב 32 'סמ סופיט ,תלד     02.06.02.0230

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 42 'סמ סופיט ,תלד     02.06.02.0240

                  3.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תורגנ תמישר 20.60.20 כ"הס          

      
      
      
      
      

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

087/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     087 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ  ת מ י ש ר  30.60.20 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1 'סמ סופיט ,ןורא     02.06.03.0010

                  9.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2 'סמ סופיט ,ןורא     02.06.03.0020

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3 'סמ סופיט ,ןורא     02.06.03.0030

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 4 'סמ סופיט ,ןורא     02.06.03.0040

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 5 'סמ סופיט ,ןורא     02.06.03.0050

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 6 'סמ סופיט ,ןורא     02.06.03.0060

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 7 'סמ סופיט ,ןורא     02.06.03.0070

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 8 'סמ סופיט ,ןורא     02.06.03.0080

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 9 'סמ סופיט ,ןורא     02.06.03.0090

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 01 'סמ סופיט ,ןורא     02.06.03.0100

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
31 'סמ סופיט ,םיכנ יתורש אתל רוזביא     02.06.03.0130

                  3.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      
טלפמוק לכה .המישרב 41 'סמ סופיט ,תלד     02.06.03.0140

                  4.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 41* 'סמ סופיט ,תלד     02.06.03.0150

                  3.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      

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

 
088/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     088 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
.המישרב 51 'סמ סופיט ,שדח רוד ףדה ןולח     02.06.03.0160

                 16.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
      
לכה .המישרב 61 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     02.06.03.0170

                 12.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 71 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     02.06.03.0180

                 13.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 81 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     02.06.03.0190

                  9.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 91 'סמ סופיט ,תלד     02.06.03.0200

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 02 'סמ סופיט ,תלד     02.06.03.0210

                  4.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 12 'סמ סופיט ,תלד     02.06.03.0220

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
.המישרב 22 'סמ סופיט ,ץוח תוגרדמל הקעמ     02.06.03.0230

                 23.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה רטמ   
      
טלפמוק לכה .המישרב 32 'סמ סופיט ,תלד     02.06.03.0240

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 42 'סמ סופיט ,תלד     02.06.03.0250

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תורגסמ תמישר 30.60.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60.20 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

089/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     089 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70.20 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ  11.70.20 ק ר פ  ת ת       
      
הפיטע אלל 'ב גרד םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     02.07.11.0010
,םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      

                 23.00 םיחפס תוברל ,2/1" רטוק ,תוגרבהב םירבוחמ רטמ   
      

                 44.00 4/3" רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  02.07.11.0020
      

                  4.00 1" רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  02.07.11.0030
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ צורוניצ     02.07.11.0450
,םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
PU גוסמ םיריהמ םירוביח תוגרבהב םירבוחמ      

                 13.00 םיחפס תוברל ,2" רוניצה רטוק KCIUQ רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ צורוניצ     02.07.11.0460
,םייומס וא םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
PU גוסמ םיריהמ םירוביח תוגרבהב םירבוחמ      

                 79.00 םיחפס אלל  ,3" רוניצה רטוק KCIUQ רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורוניצ 11.70.20 כ"הס          

      
ם י ר ק  ם י מ  ת ק פ ס א  21.70.20 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ח ו       
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליטאילופ תורוניצ     02.07.12.0010
ץחלל מ"מ 61 רטוק םוינימולא ןיערג םע      
םייומס וא םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע      

                 11.00 םיחפס תוברל רטמ   
      

                 52.00 מ"מ 02 רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  02.07.12.0020
      

                 67.00 מ"מ 52 רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  02.07.12.0030
      

                  4.00 מ"מ 23 רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  02.07.12.0040
      

                 93.00 מ"מ 04 רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  02.07.12.0050
      
      

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

 
090/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     090 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
EP-001 תמגודכ ןליתאילופ תורוניצ     02.07.12.0331
מ"מ 36 רטוק ,ע"ש וא RDS-71 "סקלפירמ"      
לש ילמינימ יוסיכ םע עקרקב םיחנומ ,01 גרד      

                 35.00 .םיחפס אלל .לוח תפיטע תוברל ,מ"ס 08 רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םימחו םירק םימ תקפסא 21.70.20 כ"הס          

      
ם י מ ו ט ס ש  ,ם י ז ר ב  12.70.20 ק ר פ  ת ת       
ם י נ נ ס מ ו       
      
םויישע הרשי תיוז וא םיינוסכלא םיזרב     02.07.21.0010
2/1" רטוק ,הגרבה םירוביח ,תשוחנ תגוסגוס      

                 23.00 דרפנב םלשומה דרוקרה אלל 'חי   
      
חפס תוברל ,םורכ הפוצמ 2/1" רטוק לינ זרב     02.07.21.0130

                 21.00 T תופעתסה 'חי   
      
/ 2/1" רטוק זילפמ )ןתיוז( יתדוקינ קותינ זרב     02.07.21.0140

                 13.00 "1/2 'חי   
      
םייושע ,)הגרדהב2/1" ( רטוק םיירודכ םיזרב     02.07.21.0150

                 17.00 דרוקרה אלל זילפ/הזנורב 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיננסמו םימוטסש ,םיזרב 12.70.20 כ"הס          

      
ב ו י ב  ת ר נ צ  13.70.20 ק ר פ  ת ת       
      
רטוק ןיחולדל 'ב גרד םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     02.07.31.0020
,םטיפס אלל ,םירבחמ תוברל ,1 2/1"      

                  7.00 םייומס וא םייולג םינקתומ רטמ   
      

                 44.00 םיחפס אלל ,2" רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  02.07.31.0030
      
םירבחמ םע ,םישאר אלל לזרב תציקמ תורוניצ     02.07.31.0100
קמועב עקרקב םינקתומ ,)הטסורינ( מ''בלפמ      

                 13.00 םיחפס אלל ,4" רטוק ,'מ 0.1 דע רטמ   
      
      
      

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

 
091/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     091 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וא םייולג םינרתומ ןליפורפילופ תורוניצ     02.07.31.0300
04 רטוק ,ע"ש וא "תוילוח" תמגוד ,םייומס      

                 73.00 םיחפס תוברל ,מ"מ רטמ   
      
תוברל ,מ"מ 05 רטוק תורוניצ ךא ,ליינכ     02.07.31.0310

                 67.00 םיחפס אלל ,םירבחמ רטמ   
      
תוברל ,מ"מ 011 רטוק תורוניצ ךא ,ליינכ     02.07.31.0330

                 68.00 םיחפס אלל ,םירבחמ רטמ   
      

                  5.00 )בויב ןטלוקל( ץניא 4 רטוקב סדרב 'חי  02.07.31.0331
      
ההובג תופיפצב ןוליתאילופ תורוניצ     02.07.31.0500
    ).E.P.D.H( עקרקב םינקתומ "תוילוח" תמגוד  
תוברל ,מ"מ 011 רטוק ,'מ 0.1 דע קמועב      

                 58.00 םיחפס אלל ,םירבחמ רטמ   
      
תוברל ,מ"מ 061 רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ     02.07.31.0510

                104.00 םיחפס אלל ,םירבחמ רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( בויב תרנצ 13.70.20 כ"הס          

      
ה פ צ ר  י מ ו ס ח מ  43.70.20 ק ר פ  ת ת       
      
תשר םע לזרב תקצימ 8"/4" הפצר ימוסחמ     02.07.34.0010

                  5.00 הדבכ זילפ 'חי   
      

                 20.00 ןליפורפילופמ 2X"4" הליפנ - הפצר ימוסכמ 'חי  02.07.34.0200
      
הסכמ םע ןליפורפילופמ 4"/2" יפות ימוסחמ     02.07.34.0300

                  3.00 זילפ 'חי   
      
תמגוד 4"/2" ןליפורפילופמ תרוקיב תואספוק     02.07.34.0400

                 16.00 קיטסלפ הסכמ םע ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
      

                  8.00 ןליפורפילופמ 4" הליפנ - הפצר ףסאמ 'חי  02.07.34.0420
)זוכיר ףדל הרבעהל( הפצר ימוסחמ 43.70.20 כ"הס          

      
      

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

092/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     092 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  14.70.20 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז ב א ו       
      
הסכמ ,בשומ תוברל 'א גוס ןבל סרחמ תולסא     02.07.41.0010
וד קיטסלפמ החדה לכימו קיטסלפמ דבכ      

                 21.00 "הסרח" תמגוד יתומכ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןהירזבאו תויאורבת תועובק 14.70.20 כ"הס          

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  24.70.20 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז ב א ו       
      
תוגדימב 'א גוס ןבל סרחמ חבטמ תורעק     02.07.42.0012

                  5.00 ע"ש וא "רוד לג" םגד ,מ"ס 04/06 'חי   
      
תיצרח" תמגוד 'א גוס ןבל סרחמ הציחר רויכ     02.07.42.0031

                 18.00 ע"ש וא "04 'חי   
      

                 23.00 רויכל ע"ש וא 2" יקספיל ןופיס 'חי  02.07.42.0500
      
ללוכ "יתפצר ילטיגיד סקירטמ" םימ ןקתמ     02.07.42.0510

                  4.00 'פמוק הנקתהו הלבוה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןהירזבאו תויאורבת תועובק 24.70.20 כ"הס          

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  54.70.20 ק ר פ  ת ת       
ן ה י ר ז ב א ו       
      
היפ םירק םימל הדימעב "רבנע" חרפ זרב     02.07.45.0080
,"לגדמ" תמגוד 08996 ט"קמ העובק הרצק      
לכו לינ זרב תוברל םלשומ ןנקתומ ,םורכ רומיג      

                 23.00 רזעה ירמוח 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןהירזבאו תויאורבת תועובק 54.70.20 כ"הס          

      
ם ש ג  ת ר נ צ   05.70.20 ק ר פ  ת ת       
      
תיכנא האיצי תוספרמו תוגגל םשג ימ טלוק     02.07.50.0300
םאתמ תוברל ,תינמוטיב העירי םע 4" רטוק      

                  6.00 "דלוג" תמגודכ ,םילע םסוחו סדרב ,ימוג 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םשג תרנצ  05.70.20 כ"הס          

      
      

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

093/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     093 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ  15.70.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     02.07.51.0010
זרב תוברל ,ריקה לע ןקתומה ,סלגרביפ      
רטוקב םיקונרז 2 ,ץרטש דמצמ םע 2" הפירש      
קנזמ ,ץרוטש ידמצמ םע 'מ 51 ךרואבו  2"      
זרב ,2" דמצמ םע ישומיש בר ,2" סוסיר/ןוליס      
"שא" טולישו םימה וקל רוביח ,1" ירודכ      

                  4.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,יוהיזל  
      
,תלעונ תלד םע סלגרביפמ שא יוביכ ןורא     02.07.51.0190

                  4.00 'פמוק ריקל רבוחמ ,מ"ס 03/06/06 תודימב  
)זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוביכ 15.70.20 כ"הס          

      
ם י מ ח  ם י מ  י ד ו ד  25.70.20 ק ר פ  ת ת       
      
לייאמא יופיצ םע רטיל 06 םימח םימ ידוד     02.07.52.0010
לכ תוברל קוצי ןיתרואילופ דודיבו ימינפ      
ןוחטב םותסשו רזוח לא םותסש ,םירזיבאה      

                  1.00 םינש 3 לש תוירחא תפוקתו 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םימח םימ ידוד 25.70.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( האורבת ינקתמ 70.20 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
094/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     094 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  ,ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  80.20 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו       
      
ם י ל י ב ו מ  20.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
רטוק )םיירושרש( םישימג םייטסלפ תורוניצ     02.08.02.0055
הכישמ לבח תוברל ,םייולג וא םייומס ,מ"מ 02      

                100.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( רטמ   
      
רטוק )םיירושרש( םישימג םייטסלפ תורוניצ     02.08.02.0065
הכישמ לבח תוברל ,םייולג וא םייומס ,מ"מ 23      

                250.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( רטמ   
      
מ"מ 05 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     02.08.02.0195

                150.00 הכישמ לבח םע רטמ   
      
םילבכ תולעת      
      
ןוולוגמ חפמ םילבכ תולעת      
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 003 בחורב תולעת     02.08.02.0310
,)מ"מ 5.1 חפה יבוע( עובצ וא ןוולוגמ חפמ      
תוברל ,הרקתהמ תויולת וא הנבמ  לע תועובק      
,תויווז ,תותשק ,לזרב יקוזיחו הסכמ      
םירבחמ ,םילתמ ,תוכימת ,תויופעתסה      

                 25.00 הקראה יקדהמו רטמ   
      
תנוולוגמ לזרב תשרמ תולעת      
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     02.08.02.0430
,לזרב יקוזיח תוברל תנוולוגמ לזרב תשרמ      

                100.00 םירבחמו תויווז ,תותשק ,םילתמ רטמ   
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     02.08.02.0435
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ      

                125.00 םירבחמו תויווז ,תותשק ,םילתמ רטמ   
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 003 בחורב תולעת     02.08.02.0436
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ      

                125.00 םירבחמו תויווז ,תותשק ,םילתמ רטמ   
20.80.20 קרפ תתב הרבעהל        

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

095/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     095 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תויטסלפ תולעת      
      
06 קמועבו מ"מ 041 בחורב תוקלוחמ תולעת     02.08.02.0575
תויולת וא הנבמ לע תועובק ,קיטסלפמ מ"מ      
תמגוד ,לזרב יקוזיחו הסכמ תוברל ,הרקתהמ      

                 50.00 ע"ש וא "לגלפ" רטמ   
      
תויטסלפ תולעתל דנרגל ירזיבאל םימאתמ     02.08.02.0585

                100.00 מ"מ 021 -ו 001 בחורב 'חי   
      
לזרבמ מ"מ 002 בחורב םילבכל תומלוס     02.08.02.0675
םייולת וא םינבמ לע םיעובק ,עובצ וא ןוולוגמ      
,תויווז ,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ      
הקראה יקדהמ ,תוכימת ,תותשק ,םירבחמ      

                 20.00 םילתמו רטמ   
      
לזרבמ מ"מ 003 בחורב םילבכל תומלוס     02.08.02.0680
םייולת וא םינבמ לע םיעובק ,עובצ וא ןוולוגמ      
,תויווז ,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ      
הקראה יקדהמ ,תוכימת ,תותשק ,םירבחמ      

                 20.00 םילתמו רטמ   
      
לזרבמ מ"מ 004 בחורב םילבכל תומלוס     02.08.02.0685
םייולת וא םינבמ לע םיעובק ,עובצ וא ןוולוגמ      
,תויווז ,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ      
הקראה יקדהמ ,תוכימת ,תותשק ,םירבחמ      

                 15.00 םילתמו רטמ   
      
לזרבמ מ"מ 005 בחורב םילבכל תומלוס     02.08.02.0690
םייולת וא םינבמ לע םיעובק ,עובצ וא ןוולוגמ      
,תויווז ,לזרב יקוזיח תוברל ,הרקתהמ      
הקראה יקדהמ ,תוכימת ,תותשק ,םירבחמ      

                 15.00 םילתמו רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיליבומ 20.80.20 כ"הס          

      
      
      
      
      

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

096/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     096 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

,ם י כ י ל ו מ  ,ם י ל ב כ  30.80.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו י פ ו ס ו  ת ו פ ו מ       
      
וק לש רוביחו הנקתה , הקפסה ללוכ ריחמה      
רזעה ירמוח לכ ,םיכילומ ,םיליבומ ללוכ הנזהה      
.ורוביחו וקה תחנהל תושורדה תודובעה לכו      
      
םידעוימ 30.80 קרפ תתב םילבכו םיכילומ      
תודוקנ תרגסמב תולולכ ןניאש תודובעל      
. למשחה      
      
)YX2N )EPLX  תשוחנ ילבכ      
      
ךתחב YX2N )EPLX(  גוסמ תשוחנ ילבכ     02.08.03.0045
    5.2X5 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
תדיחיל הנזה ( תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                 25.00 )הייקשה תכרעמ שארל הנזה +OSI רטמ   
      
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     02.08.03.0105
    61X5  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
גוזימ חיל הנזה( תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                 70.00 ) גגב ריוא רטמ   
      
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     02.08.03.0115
    52X4   לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
המב חולל הנזה ( תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                 80.00 ) רטמ   
      
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     02.08.03.0125
    53X4 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
תוחולל הנזה( תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                100.00 )םינשמ רטמ   
      
      
      
      
      

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

 
097/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     097 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     02.08.03.0175
    051X4  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      

                 30.00 )תישאר הנזה( תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
      
דוקיפ ילבכ      
      
5.2X01 ךתחב YX2N גוסמ דוקיפ ילבכ     02.08.03.0220
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ      

                 50.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ רטמ   
      
םידדובמ תשוחנ יכילומ      
      
םע ר"ממ 61 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     02.08.03.0500
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      

                180.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב רטמ   
      
םע ר"ממ 07 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     02.08.03.0520
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      

                 30.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב רטמ   
      
םייולג תשוחנ יכילומ      
      
םינומט ,ר"ממ 61 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     02.08.03.0565
םלוס לע וא/ו רוניצב  םילחשומ  וא/ו  עקרקב      

                250.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל  םילבכ רטמ   
      
5.2X3 HXHN 09E גוסמ שא יניסח םילבכ     02.08.03.0710
    081EF ע"ש וא "הכרא" י"ע קוושמ ,שא יניסח,  
תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק      
ינשב רוביח תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא      

                 30.00 תווצקה רטמ   
      
םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ     02.08.03.0945

                100.00 4.0X2X02 "קזב" תושירדל רטמ   
      
      
      

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

 
098/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     098 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םאתהב תינוציח הנקתהל יל'ג תרושקת לבכ     02.08.03.0955

                 50.00 4.0X2X05 "קזב" תושירדל רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תויפוסו תופומ ,םיכילומ ,םילבכ 30.80.20 כ"הס          

      
ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  40.80.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו ר ח א       
      
תשוחנמ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ     02.08.04.0020

                  1.00 מ"מ 4X04X004 תודימב 'חי   
      
ןוולוגמ לזרבב הקראה תעבטמ ץוח תאיצי     02.08.04.0070

                  4.00 טולישו םימ תנגומ הבית תוברל מ"מ 5X04 'חי   
      
טנמלאל ר"ממ 01 ךילומב הקראה תדוקנ     02.08.04.0075
םלושמ ךילומה רובע( םימ תרנצל וא יתכתמ      
,דויצל ךתורמ וא רבוחמ גרוב תוברל ,)דרפנב      
שרדנה רתי לכו טוליש ,לבכ לענ ,תויקסיד      

                 65.00 הדוקנה רוביחל 'קנ   
      
טנמלאל ר"ממ 61 ךילומב הקראה תדוקנ     02.08.04.0080
םלושמ ךילומה רובע( םימ תרנצל וא יתכתמ      
,דויצל ךתורמ וא רבוחמ גרוב תוברל ,)דרפנב      
שרדנה רתי לכו טוליש ,לבכ לענ ,תויקסיד      

                 15.00 הדוקנה רוביחל 'קנ   
      

                  1.00 1" דע רטוקב םימ תרנצל דבכ הקראה קדהמ 'חי  02.08.04.0120
      
תיפקה הקראה תעבטל קרב יאלכ לש רוביח     02.08.04.0250
,לבכ תוברל ר"ממ 59 תשוחנ ךילומ י"ע גגב      

                  1.00 שורדה לכו םיקוזח 'חי   
      
תוינכות י"פע ףגא / הנבמל דוסי תקראה     02.08.04.9000
,םידומע ,הנבמה תיצקורטסנוק לש שומישב      
הקראה יצוקו םישימג םירבחמ ,תואסנולק      

                  1.00 'פמוק .שיטפ תואספוקב םינוולוגמ  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תורחא תונגהו תוקראה 40.80.20 כ"הס          

      
      

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

099/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     099 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
לכ לע 93416 י"תל ומיאתי למשחה תחול לכ      
ןוכממ רתיה לעב היהי חולה ןרצי .ויקלח      
ל"נה ןקתה יפל למשח תוחול רוציל םינקתה      
      
למשח תוחולל הנבמ      
      
םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ     02.08.05.0080
,םילנפ ,הבכרה תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו      
,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ      
חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה סיסב      

                  7.00 A061x3 דע טלפמוק ר"מ   
      
םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ     02.08.05.0085
,םילנפ ,הבכרה תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו      
,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ      
חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה סיסב      

                  6.00 A036x3 דע חולל טלפמוק ר"מ   
      
תודימב רטסאילופמ חול הנבמ     02.08.05.0245
    0021X0011X003 56 מ"מPI תלד תוברל,  

                  2.00 עוביק תרגסמו הנבומ לקוס 'חי   
      
דח רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     02.08.05.0335

                225.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
דח רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     02.08.05.0390
01 קותינ רשוכ ,ספאה קותינ םע יבטוק      

                 15.00 רפמאוליק 'חי   
      
רפמא 01-23 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     02.08.05.0485

                 15.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת 'חי   
      
תלת רפמא 04 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     02.08.05.0490

                 22.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
36 דעו 04 לעמ ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     02.08.05.0495

                  7.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת רפמא 'חי   
      
      

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

 
100/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     100 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תלת 3X08A ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     02.08.05.0500

                  4.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      

                 11.00 ז"אמל הקספה לילס 'חי  02.08.05.0635
      
63 קותינ רשוכ רפמא 001X3 דע םית"מאמ     02.08.05.0690
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

                  6.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
63 קותינ רשוכ רפמא 004X3 דע םית"מאמ     02.08.05.0705

                  1.00 הליגר תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק 'חי   
      
דע ת"מאמל הריגס לילס וא CT הקספה לילס     02.08.05.1000

                  1.00 3x630A 'חי   
      

                 10.00 61A יבטוק דח דעצ רסממ 'חי  02.08.05.1030
      

                 12.00 61A יבטוק תלת דעצ רסממ 'חי  02.08.05.1640
      
03 תושיגר רפמא  52X4 תחפ רסממ     02.08.05.1710
קוושמה "REGAH" תרצות A םגד רפמאילימ      

                  8.00 ע"ש וא "וכלומ" 'בח י"ע 'חי   
      
03 תושיגר רפמא  04X4 תחפ רסממ     02.08.05.1715
קוושמה "REGAH" תרצות A םגד רפמאילימ      

                 20.00 ע"ש וא "וכלומ" 'בח י"ע 'חי   
      
03 תושיגר רפמא  36X4 תחפ רסממ     02.08.05.1720
קוושמה "REGAH" תרצות A םגד רפמאילימ      

                  8.00 ע"ש וא "וכלומ" 'בח י"ע 'חי   
      

                  7.00 םיצורע ינש ימונורטסא ןועש קספמ 'חי  02.08.05.1845
      
רפמא 52 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     02.08.05.1860

                 18.00 AC3 'חי   
      
רפמא 55 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     02.08.05.1870

                  3.00 AC3 'חי   
50.80.20 קרפ תתב הרבעהל        

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

101/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     101 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רפמא 08 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     02.08.05.1875

                  3.00 AC3 'חי   
      
רפמא 061 דע הובג קותינ רשוכ ןיכס יחיטבמ     02.08.05.2255

                  2.00 )00 לדוג( 'חי   
      

                  4.00 רפמא 052 דע ןיכס יחיטבמל שלושמ סיסב 'חי  02.08.05.2290
      
,ךיתנ םע רפמא 52 דע גרבתמ םגד םיחיטבמ     02.08.05.2305

                 15.00 גרבתמ הסכמ תוברל 'חי   
      
,ךיתנ םע רפמא 53 דע גרבתמ םגד םיחיטבמ     02.08.05.2310

                  2.00 גרבתמ הסכמ תוברל 'חי   
      
,ךיתנ םע רפמא 36 דע גרבתמ םגד םיחיטבמ     02.08.05.2315

                  4.00 גרבתמ הסכמ תוברל 'חי   
      
,ךיתנ םע רפמא 08 דע גרבתמ םגד םיחיטבמ     02.08.05.2320

                  3.00 גרבתמ הסכמ תוברל 'חי   
      

                  8.00 רפמא טלוו 001 דע םיאנש 'חי  02.08.05.2360
      

                  1.00 רפמא טלוו 005 דע םיאנש 'חי  02.08.05.2370
      
תואיצי 4 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     02.08.05.2505

                  4.00 4B 655 - OSI הרקב גצמ תמגוד 'חי   
      

                  6.00 םיעגמ השולש ןצחל 'חי  02.08.05.2560
      

                  1.00 רפמא 5/000,1 דע םרז הנשמ 'חי  02.08.05.2655
      
:תדידמל למשח חולל ילטיגיד דדומ בר     02.08.05.2675
,קפסה םדקמ ,קפסה ,רדת ,םימרז ,םיחתמ      
םגד "קטס" תמגוד היגרנאו שוקיב איש      
    SULP-HE031MP ינשמ ללוכ אל( ע"ש וא  

                  1.00 )םרז 'חי   
      
      

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

 
102/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     102 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                 18.00 ןואנ תירונו ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ 'חי  02.08.05.2720
)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 50.80.20 כ"הס          

      
,ר ו א מ ל  ם ר ז  י ק ס פ מ  60.80.20 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ז י ב א ו  ע ק ת  י ת ב       
      
עקת יתב      
      

                 15.00 רפמא  61 ,ט"הת הנקתהל עקת יתב 'חי  02.08.06.0050
      
"וקסינ" תמגוד A61 ט"הע הנקתהל עקת יתב     02.08.06.0075

                 10.00 ע"ש וא  "4N" םגד 'חי   
      
"וקסינ" תמגוד A61 ט"הע הנקתהל עקת יתב     02.08.06.0080

                 12.00 ע"ש וא  "6N" םגד 'חי   
      
,םירזיבא 4 רובע ,םירזיבא אלל עקת יתב בר     02.08.06.0175
41D םגד "טסלפ .א.ד.ע" תמגוד ,סיסב תוברל      

                 70.00 ע"ש וא 'חי   
      
,םירזיבא 6 רובע ,םירזיבא אלל עקת יתב בר     02.08.06.0180

                 50.00 71D םגד "טסלפ .א.ד.ע" תמגוד ,סיסב תוברל 'חי   
      
,םירזיבא 8 רובע ,םירזיבא אלל עקת יתב בר     02.08.06.0185
81D םגד "טסלפ .א.ד.ע" תמגוד ,סיסב תוברל      

                 15.00 ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות "הנקסוט" םגד וא 'חי   
      

                  5.00 היזיולט תנטנאל עקש 'חי  02.08.06.0225
      
תרצות "METSYS" םגד היזיולטל עקש     02.08.06.0235
"דרובסיוו" תרצות "הנקסוט" םגד וא "סיווג"      
תרצותמ "AEHT AMITPO" םגד וא      

                  5.00 םאתמו הסכמ תוברל ע"ש וא "קינוסנפ" 'חי   
      
תנגומ הביתב רפמא 61X1 טקפ םרז קספמ     02.08.06.0290
וא "דרובסיוו" תרצות "ODOM" תרדס םימ      

                 24.00 ע"ש 'חי   
60.80.20 קרפ תתב הרבעהל        

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

103/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     103 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תנגומ הביתב רפמא  61X3 טקפ םרז קספמ     02.08.06.0300
וא "דרובסיוו" תרצות "ODOM" תרדס םימ      

                  7.00 ע"ש 'חי   
      
תנגומ הביתב רפמא  36X3 טקפ םרז קספמ     02.08.06.0315
וא "דרובסיוו" תרצות "ODOM" תרדס םימ      

                  2.00 ע"ש 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאו עקת יתב ,רואמל םרז יקספמ 60.80.20 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  70.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
DEL 06/06 W54 thgil kcab הרואת ףוג     02.08.07.0100
דע רוא תמגודכ del lb thgilixam תמגודכ      

                370.00 ךרע הווש וא םיסדנהמ 'חי   
      
טיילורטקלא תרצות תמגודכ טלש הרואת ףוג     02.08.07.0102
ץחו האיצי טלש םע ינוציח / עוקש ינור םגד      
םע תוחיטב ץעוי תויחנה יפל ינוויכ וד הנווכה      
ץעוי תויחנה יפל ינקת בותיכו DEL תרואת      

                  4.00 .תוחיטבה 'חי   
      
56PI םימל םוטא ינוציח הפצה הרואת ףוג     02.08.07.0103
סקולארשי תרבח לש תיפוח W001 תמגודכ      

                 20.00 . ףוגה תנקתהל שרדנה דויצה לכ תאללוכו 'חי   
      
לש cibmok םגדמ הרקת העוקש הרואת ףוג     02.08.07.0104
K0004 רוא ןווגב םיסדנהמ דע רוא תרבח      

                 70.00 .W42 קפסהב 'חי   
      
לעב DEL סופיטמ ידועי םוריח תרואת ףוג     02.08.07.0105
תרקבו גותימ יעצמא תוברל ,י"תמ רושיא      
םגד תמגודכ ןמול 042 רוא תקופת הרואת      

                120.00 .טיילורטקלא לש 1 ירמוע 'חי   
      
56PI DEL הרקת /ריק דומצ הרואת ףוג     02.08.07.9006
    WOHS תרבח לש OKSIN קפסהב W02 ןווג  

                 45.00 ךרע הווש וא K0004 רוא 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוג 70.80.20 כ"הס          

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     104 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ד ו ק נ  ,ר ו א מ  ת ו ד ו ק נ  90.80.20 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ק נ ו  ע ק ת  י ת ב       
      
רואמ תודוקנ      
      
תוברל יזפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     02.08.09.0010
ילבכ ,הפישח וא היולג הנקתהב תורוניצ      
םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ      
דע חולהמ ר"ממ 5.1 ךתחב  C.V.P דודיב      
,םיקספמה דעו ריקה וא הרקתהמ האיציה      
וא יבטוק וד וא לופכ וא דיחי םרז י/קספמ      
וא םימ ןגומ וא םינצחל וא בלצ וא ףוליח      
י"ע רשואמ ע"ש וא "סיבג" תמגוד ,ןיירושמ      

                652.00 םזיהו חקפמה , ןנכתמה 'קנ   
      
עקת יתב תודוקנ      
      
תשוחנ ילבכ היושע תמלשומ עקת תיב תדוקנ     02.08.09.0070
    RF/YX2N דודיב םע תשוחנ יכילומ וא/ו  
    C.V.P  5.2 ךתחבX3 תרנצב םילחשומ ,ר"ממ  
תיב דע חולהמ ,הפישח וא היומס הנקתהב      
"סיבג" תמגוד ,רפמא 61 עקת תיב ןכו עקתה      
תוברל םלשומ לכה ,ט"הת ןקתומ ,ע"ש וא      

                250.00 םימאתמ 'קנ   
      
לופכ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     02.08.09.0080

                 35.00 ט"הת וא טה"ע הנקתהל 'חי   
      

                 25.00 םימ ןגומ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות 'חי  02.08.09.0105
      
היושע תמלשומ תיזפ-תלת עקת תיב תדוקנ     02.08.09.0120
םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ      
םילחשומ ,ר"ממ 5.2X5 ךתחב C.V.P דודיב      
דע חולהמ ,הפישח וא היומס הנקתהב תרנצב      
ןקתומ ,רפמא 61 עקת תיב ןכו עקתה תיב      

                  1.00 םלשומ לכה ,ט"הת 'קנ   
      
הדובע תודמע      
      
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     105 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תמגוד עקת יתב בר תללוכה הדובע תדמע     02.08.09.0155
4-ל ע"ש וא  41D םגד "טסלפ .א.ד.ע"      
תדוקנ ,61A  עקת יתב 2 תוברל ,םירזיבא      
,ר"ממ 5.2 םיכילומו תרנצ םע 61A עקת תיב      
,םירווע םילודומו תרושקת יעקשל םימאתמ      
תדוקנ( הכישמ טוח םע תרושקתל הנכה תרנצ      
ןופלט תדוקנו )םירזיבא אלל תחא ךומנ חתמ      

                 70.00 לבכו רזיבא תוברל תמלשומ 'חי   
      
תמגוד עקת יתב בר תללוכה הדובע תדמע     02.08.09.0160
6-ל ע"ש וא  71D םגד "טסלפ .א.ד.ע"      
תיב תדוקנ ,61A עקת יתב 4 תוברל ,םירזיבא      
,ר"ממ 5.2 םיכילומו תרנצ םע 61A עקת      
,םירווע םילודומו תרושקת יעקשל םימאתמ      
2( הכישמ טוח םע תרושקתל הנכה תרנצ      
תודוקנ 2- ו )םירזיבא אלל ךומנ חתמ תודוקנ      

                 50.00 לבכו םירזיבא תוברל תומלשומ ןופלט 'חי   
      
תמגוד עקת יתב בר תללוכה הדובע תדמע     02.08.09.0165
8-ל ע"ש וא  81D םגד "טסלפ .א.ד.ע"      
תודוקנ 61A, 2 עקת יתב 6 תוברל ,םירזיבא      
,ר"ממ 5.2 םיכילומו תרנצ םע 61A עקת תיב      
,םירווע םילודומו תרושקת יעקשל םימאתמ      
2( הכישמ טוח םע תרושקתל הנכה תרנצ      
תודוקנ 2- ו )םירזיבא אלל ךומנ חתמ תודוקנ      

                 15.00 לבכו םירזיבא תוברל תומלשומ ןופלט 'חי   
      
התיכל תרושקת 'קנ טס תללוכה הדובע תדמע     02.08.09.0170
הרקתב למשח 'קנ ,הרקתב ןרקמל הנכה,      
תוינכותב ראותמכו שרדנה יפל םיליבומו      
תורוניצ 2 + 1*05 רטוקב רוניצ  םיללוכה      
VA 'עמ זוכירו ןרקמ 'קנ ןיב 23 רטוקב      
תדוקנו םימוקמ םילוקמרל תודוקנ 2 + ימוקמה      

                 20.00 TV. 'קנ   
      
תרקיתב 55 אספוק ,תללוכ ,םכח חולל 'קנ     02.08.09.0175
הכישמ טוח םע 32 רטוקב רוניצו ןוטב      

                 20.00 .םוקמ SSIWEG 6 תאספוקל 'קנ   
90.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     106 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ךרוצה יפל םיליבומ םע ןינבה גג לע טלשל 'קנ     02.08.09.0180
,ר"ממ 6 לש ךתחב שרדנה יפל םיכילומו      

                  1.00 .םימ ןגומ ןוחטב םרז קספמ 'קנ   
      
תונוש תודוקנ      
      
םע יבטוק וד ז"מ תוברל םימח םימ דוד תדוקנ     02.08.09.0225
םגד "דרובסיוו" תמגוד ,טלשו ןומיס תרונמ      
םא( דודה דיל ןוחטיב קספמ ,ע"ש וא "סוקופ"      
יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ ,)שרדנ      
ר"ממ  5.1x3 ךתחב C.V.P דודיב םע תשוחנ      
תרנצב םילחשומ ,)שרדנכ ר"ממ  5.2X3וא(      
דע למשחה חולמ ,הפישח וא היומס הנקתהב      
רוניצ תוברל ,םימה דודל ילמשח רוביח ,דודה      
םלשומ לכה ,דודה דע ריקהמ האיציהמ הנגה      

                  2.00 טלפמוק 'קנ   
      
,הלעפהב הייהשה םע ,ןעגמ םע ןגזמל הדוקנ     02.08.09.0270
היהשה םע הקספה/הלעפה ינצחל תוברל      
וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ ,הלעפהב      
רטוק מ"מ 02 תרנצב ר"ממ  5.2X3 םיכילומב      
התיכב 'קנ / הבעמה דע למשחה חולמ ט"הת      

                 50.00 ע"ש וא "סיווג" תמגוד ,ןגזמל עקת תיב ןכו 'קנ   
      
5.1 םיכילומ וא/ו םילבכב טטסומרט תדוקנ     02.08.09.0385
רוביחו רוניצ תוברל שרדנכ תומכב ר"ממ      

                 43.00 םירחא י"ע קפוסיש טטסומרטה 'קנ   
      
תוברל ,שא יוליג תזכרל הנזה רוביח תדוקנ     02.08.09.0390
יבטוק וד םרז קספמ ,ר"ממ 3X5.2 לבכו תרנצ      
"דרובסיוו" וא "סיווג" תמגוד ,ןומיס תרונ םע      

                  1.00 ע"ש וא 'קנ   
      
תוברל יטסלפ םורח תקספה ןצחלל הדוקנ     02.08.09.0395
רזיבאו ר"ממ 3X5.1 םילבכ וא םיכילומו תרנצ      

                  6.00 הירטפ ןצחל /הריבשל תיכוכז םע 'קנ   
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     107 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רטוקב רוניצ היושע תמלשומ היזיולט תדוקנ     02.08.09.0415
תוברל הפישח וא היומס הנקתהב שרדנכ      
תושירד יפל ילאיסקאוק לבכו תופעתסה תובית      
תמגוד םויס רזיבאו תימוקמה היזיולטה תרבח      
םגד "דרובסיוו" וא "METSYS" םגד "סיווג"      
"AEHT AMITPO" םגד וא "הנקסוט"      

                  6.00 ע"ש וא "קינוסנפ" תרצותמ 'קנ   
      
,םוקרטניא( ךומנ חתמ תכרעמל הנכה תדוקנ     02.08.09.0455
היושע  )'ודכו  םילוקמר ,בשחמ  ,ןשע  יאלג      
,הכישמ טוח םע  שרדנכ רטוקב תרנצ      
הנקתהב רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק      
תביתמ םיוקה תוברל ,הפישח וא היומס      
תוברל הנכהה 'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה      

                360.00 האיציה תביתל םיגרבב קזוחמ יטסלפ הסכמ 'קנ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש תודוקנו עקת יתב תודוקנ ,רואמ תודוקנ 90.80.20 כ"הס          

      
ת ו פ ע ת ס ה  ת ו ב י ת  21.80.20 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו פ ל ט ל       
      
ץעמ בג תוברל ,םינופלטל תופעתסה תובית     02.08.12.0005
תלד םע מ"מ 02 לש יבועב עצקוהמ ןבל      
יפל לוענמו מ"ס 02/04/06 םינפ תודימב      

                  3.00 "קזב" 'בח תושירד 'חי   
      
ץעמ בג תוברל ,םינופלטל תופעתסה תובית     02.08.12.0010
תלד םע מ"מ 02 לש יבועב עצקוהמ ןבל      
יפל לוענמו מ"ס 02/08/06 םינפ תודימב      

                  1.00 "קזב" 'בח תושירד 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םינופלטל תופעתסה תובית 21.80.20 כ"הס          
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     108 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ק י ד ב  81.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
לעמ לדוגב ירחסמ למשח ןקתמ תקידב תקידב     02.08.18.0020
    3X052 ךמסומ קדוב י"ע רפמא 019 דע רפמא  
תוינכות תשגה ,הקידבה רובע םולשת תוברל      

                  1.00 'פמוק תודידמה תכירעב קדובל עויסו  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוקידב 81.80.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80.20 כ"הס          
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     109 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
חיט תודובע 90 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90.20 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90.20 ק ר פ  ת ת       
      
,םינוויכ יתשב לגרס ,תובכש יתשב םינפ חיט     02.09.01.0010
הצברה תבכיש תוברל,םיירושימ םיחטש ג"ע      
תויקפואה תוניפה לכ קוזיח ,ןוטב יטנמלא לע      
םע םינבלוגמ M.P.X תשר ינתיווזב תויכנאהו      
יפשח לע חיט ,הניפה ךרוא לכל C.V.P תוניפ      
םינטק םיחטש ,םיפילג,םיחתפ      
בחורב C.V.P תותשר,תורוק,םידומע,םירצו      
היינב ןיבו ןוטב יטנמלאל היינב ןיב מ"ס 08      

                700.00 .תמייקל השדח ר"מ   
      
בחרמל 077LP וא 031LP  יתילכת בר חיט     02.09.01.0020
,מ"מ 01 יבועב ,ע"ש וא ריקומרת תרצות ןגומ      
,תיכוכז יביס תשר,תיתשתה תנכה תוברל      
טרפימ יפל שרדינכ תובכשה לכו רגב טכילש      

                100.00 .ןרציה ר"מ   
      
תוברל ,גגב תוקעמ לש ימינפה קלחב ץוח חיט     02.09.01.0030
תרידח תעינמל הנותחת הצברה תבכש      
קבד תפסות ,חיט תובכש יתש,תוביטר      
תוניפה לכ קוזיח ,חיטה תבורעתל דנוב.י'ג.יב      
M.P.X תשר ינתיווזב תויכנאהו תויקפואה      
ךרוא לכל C.V.P תוניפ םע םינבלוגמ      
םינטק םיחטש ,םיחתפ יפשח לע חיט,הניפה      
בחורב C.V.P תותשר,תורוק,םידומע,םירצו      
היינב ןיבו ןוטב יטנמלאל היינב ןיב מ"ס 08      

                300.00 .'וכו תמייקל השדח ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 10.90.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 90.20 כ"הס          
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     110 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01.20 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01.20 ק ר פ  ת ת       
      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     02.10.01.0010
08 דוסי ריחמ,מ"ס 95½/95½ וא מ"ס      
םיטרופמה םימגדה יפ לע  ,ר"מ/ח"ש      
לכ תוברל ,01R הקלחה דגנ גוסמ ,תוינכותב      
לוח/םוסמוס עצמ ןוגכ שרדנכ םיעצמה      
,הקבדה,תיתשה תנכה ,ןוטב הדמ/בצוימ      
הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ      
דוביע,תואמגודו םינווג בוליש ,תילירקא      
םיחתפ דוביע,תומאתהו םיכותיח,םיעופיש      

                110.00 )םיתורש ירדח( .'וכו  םירוחו ר"מ   
      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     02.10.01.0020
08 דוסי ריחמ ,מ"ס 95½/95½ וא מ"ס      
,תוינכותב םיטרופמה םימגדה יפ לע ,ר"מ/ח"ש      
םיעצמה לכ תוברל ,9R הקלחה דגנ גוסמ      
הדמ/בצוימ לוח/םוסמוס עצמ ןוגכ  שרדנכ      
בחורב םיקשימ ,הקבדה,תיתשה תנכה ,ןוטב      
םינווג בוליש ,תילירקא הבור רמג ,ןקת יפ לע      
,תומאתהו םיכותיח,םיעופיש דוביע,תואמגודו      
,םינגומ םיבחרמ( .'וכו  םירוחו םיחתפ דוביע      

                938.00 )'וכו תותיכ ר"מ   
      

                500.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ רטמ  02.10.01.0030
      
06/06 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     02.10.01.0040
08 דוסי ריחמ ,מ"ס 95½/95½ וא מ"ס      
,תוינכותב םיטרופמה םימגדה יפ לע ,ר"מ/ח"ש      
םיעצמה לכ תוברל ,01R הקלחה דגנ גוסמ      
הדמ/בצוימ לוח/םוסמוס עצמ ןוגכ שרדנכ      
בחורב םיקשימ ,הקבדה,תיתשה תנכה ,ןוטב      
םינווג בוליש ,תילירקא הבור רמג ,ןקת יפ לע      
םיכותיח,םיעופיש דוביע,תואמגודו      
.'וכו  םירוחו םיחתפ דוביע,תומאתהו      

                475.00 )םירודזורפ( ר"מ   
      
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     111 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
02/02 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     02.10.01.0042
,ר"מ/ח"ש 04 דוסי ריחמ,מ"ס 03/03 וא מ"ס      
םיעצמה לכ תוברל ,C.V.P ףוצירל הנכהכ      
הדמ/בצוימ לוח/םוסמוס עצמ ןוגכ שרדנכ      
םיכותיח ,םיעופיש דוביע ,תיתשה תנכה ,ןוטב      
תותיכ( .'וכו  םירוחו םיחתפ דוביע ,תומאתהו      

                212.00 )עמש ר"מ   
      
תרבח לש ץע יומד C.V.P תועיריב ףוציר     02.10.01.0048
    OBROF, תוינכותב טרופמה םגדה יפ לע,  
,הקבדה ,לטכפש ,תיתשתה תנכה תוברל      
לטיהב הדידמה .'וכו םילנפ ,םוינימולא ילגרס      

                212.00 )עמש תותיכ(.יקפוא ר"מ   
      
,מ"ס 3 יבועב ,יירג ייש םגד ןבא תוחולב ףוציר     02.10.01.0050
תוברל ,01R הקלחה דגנ גוסמ ,תונוש תודימב      
עצמ ןוגכ שרדנכ םיעצמה לכ ,תיתשתה תנכה      
,שיש קבד ,ןוטב הדמ/בצוימ לוח/םוסמוס      
לכ ,תילטסירק הקרבה ,שוטיל ,תוגופ  ץוריח      
םינווג בוליש ,הקבדה,שרדנכ םיכותיחה      
םיחתפ דוביע,םיעופיש דוביע,רליס,תואמגודו      

                 13.00 )תוגרדמל םיטסדופ( .'וכו  םירוחו ר"מ   
      

                 15.00 .מ"ס 01 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ רטמ  02.10.01.0060
      
יחיראב ,סבג וא ןוטב וא קולב תוריק יופיח     02.10.01.0070
ריחמ,מ"ס 001/3.33 תודימב ןלצרופ טינרג      
םיטרופמה םימגדה יפ לע  ,ר"מ/ח"ש 08 דוסי      
תבכש ,תיתשתה תנכה תוברל ,תוינכותב      
,קבדב הקבדה ,רוחש חיט תבכש ,הצברה      
הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ      
בוליש ,הנוש ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא      
םיחטש ,םיחתפ יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג      
דוביע,תומאתהו םיכותיח ,םירצו םינטק      

                430.00 )םיתורש( .טלפמוק לכה .'וכו םירוחו םיחתפ ר"מ   
      
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     112 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יחיראב ,סבג וא ןוטב וא קולב תוריק יופיח     02.10.01.0080
51.33/51.33 תודימב ןלצרופ טינרג      
םימגדה יפ לע  ,ר"מ/ח"ש 08 דוסי ריחמ,מ"ס      
,תיתשתה תנכה תוברל ,תוינכותב םיטרופמה      
הקבדה ,רוחש חיט תבכש ,הצברה תבכש      
הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ ,קבדב      
בוליש ,הנוש ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא      
םיחטש ,םיחתפ יפשח יופיח , תואמגודו םינווג      
דוביע, תומאתהו םיכותיח,םירצו םינטק      
םירויכ ריק( .טלפמוק לכה .'וכו  םירוחו םיחתפ      

                 30.00 )םיתורשב ר"מ   
      
יחיראב ,סבג וא ןוטב וא קולב תוריק יופיח     02.10.01.0090
דוסי ריחמ,מ"ס 06/06 תודימב ןלצרופ טינרג      
םיטרופמה םימגדה יפ לע  ,ר"מ/ח"ש 08      
תבכש ,תיתשתה תנכה תוברל ,תוינכותב      
,קבדב הקבדה ,רוחש חיט תבכש ,הצברה      
הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ      
בוליש ,הנוש ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא      
םיחטש ,םיחתפ יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג      
דוביע,תומאתהו םיכותיח ,םירצו םינטק      

                230.00 )םירודזורפ( .טלפמוק לכה .'וכו םירוחו םיחתפ ר"מ   
      
יחיראב ,סבג וא ןוטב וא קולב תוריק יופיח     02.10.01.0110
ריחמ,תוינכותב טרופמה יפ לע ןלצרופ טינרג      
,תיתשתה תנכה תוברל  ,ר"מ/ח"ש 08 דוסי      
הקבדה ,רוחש חיט תבכש ,הצברה תבכש      
הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ ,קבדב      
בוליש ,הנוש ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא      
םיחטש ,םיחתפ יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג      
דוביע,תומאתהו םיכותיח ,םירצו םינטק      
לעמ( .טלפמוק לכה .'וכו םירוחו םיחתפ      

                 10.00 )חבטמ תונורא ר"מ   
      
53 דע בחור מ"ס 3 יבועב ןורבח שישמ גניפוק     02.10.01.0120

                110.00 )גגב תוקעמ( .םימ יפא תוברל מ"ס רטמ   
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     113 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
דע בחור מ"ס 3 יבועב ןורבח שישמ גניפוק     02.10.01.0130

                 57.00 )גגב תוקעמ( .םימ יפא תוברל מ"ס 51159 רטמ   
      
03 דע בחור מ"ס 3 יבועב ןורבח שישמ גניפוק     02.10.01.0140
תוגרדמ ירדחב תוקעמ( .םימ יפא תוברל מ"ס      

                 33.00 ) רטמ   
      
ןווגבו הנוש םקרימב ,ישושימ הארתה חטשמ     02.10.01.0150
םינווגב,ןטירואילופמ ,תושיגנ ןקת יפל ,הנוש      
ליפורפ תוברל,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      

                  5.00 .יפקיה םוינימולא ר"מ   
      
,ריינ יקיזחמ ,תוינובס :ןוגכ םיתורשב םירזיבא     02.10.01.0160
ריחמב ל"נמ תמגודכ,'וכו ילזונ ןובסל םינקתמ      

                 80.00 .'חי/ח"ש 58 לש דוסי 'חי   
      
ייש ןבא תוחולב חלשו םור ןוטב תוגרדמ יופיח     02.10.01.0170
תמגודכ ,םסמסומ דוביעב ספסוחמ ,יירג      
,תוגרדמה רדחב םיינבה יחטשמב ףוצירה      
.הגרדמה חלשב הקלחה דגנ ספ תותיס תוברל      

                110.00 )תוגרדמ תינכותב םיטרפ האר( רטמ   
      
תמגודכ ןבא/שישמ תוגרדמ ידיצב םילנפ     02.10.01.0180

                 60.00 .מ"ס 01 הבוגב ,גרודמ וקב ,תוגרדמה רטמ   
      

                  5.00 .תוכרעמ תונוראל ןוטב תוהבגה ק"מ  02.10.01.0190
      
םינפ ףוציר יחטשמל תחתמ יטסוקא דודיב     02.10.01.0200

              1,170.00 .מ"מ 6 יבועב AG-52 סופיטמ ביצלפ תועיריב ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
114/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     114 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
LPH תוחולב הנבמה תותיזחב תוריק יופיח     02.10.01.0210
תריחבל םינוש םינווג 5-ב ,תונוש תודימב      
תסירפ יפל םינוש םיכותיחבו לכירדאה      
תוברל ,היומס וא היולג הנקתהב ,לכירדאה      
,םירוביחה לכו האישנ תיצקורטסנוק      
,םויס יליפורפ ,םיחתפ דוביע ,םיקוזיחה      
יופיח ,תוריגסו םיגניפוק ,תומאתה ,םיכותיח      
םיחטש ,םיעפושמ ,םייכנא ,םייקפוא םיחטש      
םיטרפ יפל טלפמוק לכה .'וכו םירצו םינטק      

                410.00 .ןרציה יטרפמו יטרפ יפלו תוינכותב ר"מ   
      
תוחולב םינפ ףוציר יחטשמל תחתמ דודיב     02.10.01.0220

              1,170.00 .מ"ס 2 יבועב ןפודנור ר"מ   
      
תוחולב םינפ ףוציר יחטשמל תחתמ דודיב     02.10.01.0230

                350.00 )תשלופמ המוק לעמ( .מ"ס 3 יבועב ןפודנור ר"מ   
      
תנכה תוברל 2" יבועב האפיא קד ץע תפצר     02.10.01.0240
יגרב ,ןומיש ,האישנ תיצקורטסנוק ,תיתשתה      

                 82.00 )ויטפב( .'וכו שרדינה לופיטה לכ ,XAPS ר"מ   
      
,מ"ס 5 יבועב 03F רקלק תוחולב תוגג דודיב     02.10.01.0250

                930.00 .םח טלפסאב ןוטבל םיקבדומ ר"מ   
      
בחור ,מ"ס 3 יבועב ןורבח שישמ תונולח ינדא     02.10.01.0260

                 35.00 )הנבמה ךותב( .םימ ףא תוברל מ"ס 03 דע רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 10.01.20 כ"הס          

      
ש י ש  ת מ י ש ר  20.01.20 ק ר פ  ת ת       
      
לכה .המישרב 1 'סמ סופיט ,שיש חטשמ     02.10.02.0010

                  4.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 2 'סמ סופיט ,שיש חטשמ     02.10.02.0020

                  4.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     115 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לכה .המישרב 3 'סמ סופיט ,שיש חטשמ     02.10.02.0030

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 4 'סמ סופיט ,שיש חטשמ     02.10.02.0040

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 5 'סמ סופיט ,שיש חטשמ     02.10.02.0050

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( שיש תמישר 20.01.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 01.20 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     116 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
העיבצ תודובע 11 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11.20 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11.20 ק ר פ  ת ת       
      
וא/ו םינפ חיט ג"ע ע"ש וא לירקרפוס עבצ     02.11.01.0010
תוחפל תובכש שולש ףושח ןוטב וא סבג תוחול      
םינווג בוליש תוברל דיחא ןווג תלבקל דעו      
לכו דוסי תבכש ,תיתשתה תנכה ,תואמגודו      

              2,800.00 .ןרציה טרפימ יפל שרדינכ תובכשה ר"מ   
      
רוא טלופ עבצב ןגומה בחרמה ןומיסו טוליש     02.11.01.0020
רוא טלופ טוליש תוברל .א"גה ןקת יפל      
יטלש,ןופלט,תרושקתו למשח ירזיבאל      
תואיצי,האיציו הסינכ טוליש,האיצי      
ןומיס,ןוניס תכרעמ,םיימיכ םיתוריש,םוריח      
תוגרדמ,תומלוס,םיפוקשמ,ריווא תורוניצ,תוניפ      

                  4.00 'פמוק .ףרועה דוקיפ ןקת יפל טלפמוק לכה,'וכו  
      
תונוראל ,תומרגוטקיפ טוליש/רוא טלופ טוליש     02.11.01.0030
,'וכו שא יוביכ ,תרושקת ,היצלטסניא ,למשח      
,םינגומ םיבחרמ ,םיינכט םירדח ,שא תותלדל      
ידמ ,יוביכ יזרב ,תוגרדמ ירדח ,םינסחמ      
טולימ ילולסמ ,םינוחבטמ ,םיתורש,םימ      
תכרעמ ,םילגעמ 'סמ ןויצ ,תרנצ יגוס ,תוחיטבו      
הכרדה טוליש ,הרקב      
טוליש ,תואובמ/תומוק/תוקלחמ/םיפגאל      
תויולבגומ ילעבל טוליש ,ןושיע תוניפ,םירדחל      
לכה ,שרדיש רחא טוליש לכו העונת ילבגומו      
.םינקתה לכו שא יוביכ תושירד יפל טלפמוק      
לכב שרדנה טולישה לכל טלפמוק הדידמה      
תותיזחב ,הנבמה ךותב הדובעה םחתמ      

                  1.00 'פמוק .רצחבו הנבמה  
      
שולש ץוח חיט לע ע"ש וא ד.מ לירקרפוס עבצ     02.11.01.0040
תוברל ,דיחא ןווג תלבקל דעו תוחפל תובכש      
,תיתשתה תנכה ,תואמגודו םינווג בוליש      
טרפימ יפל שרדינכ תובכשה לכו דוסי תבכש      

                300.00 .ןרציה ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 10.11.20 כ"הס          

      
)זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11.20 כ"הס          

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     117 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21.20 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת מ י ש ר  10.21.20 ק ר פ  ת ת       
      
טירפ 'סמ .ס"היבל תישאר הסינכב ךסמ ריק     02.12.01.0010

                  1.00 20-לא 'חי   
      

                  1.00 תיפנכ דח החיתפ תלדל תפסות 'חי  02.12.01.0020
      
ללוכ .ןשע רורחשל החיתפ ןולחל תפסות     02.12.01.0030

                  3.00 היזכרמ דע טוויחו היזכרמ אלל םיעונמ 'חי   
      
טירפ 'סמ .תותיכב םיעובק יבג לע ררגנ ןולח     02.12.01.0040

                  6.00 30-לא 'חי   
      
םיעובק יבג לע םייפנכ שולש ררגנ ןולח     02.12.01.0050

                  1.00 40-לא טירפ 'סמ .תותיכב 'חי   
      
םיעובק יבג לע םייפנכ שולש ררגנ ןולח     02.12.01.0060

                  1.00 50-לא טירפ 'סמ .תותיכב 'חי   
      

                  2.00 60-לא טירפ 'סמ .םיתורשב הזזה ןולח 'חי  02.12.01.0070
      
הדובעו תוריכזמ תלהנמ רדח הזזה ןולח     02.12.01.0080
הליענ אלל ץוליח .70-לא טירפ 'סמ .תינטרפ      

                  6.00 מ"ס 01 לש 'חי   
      

                  6.00 ינוציח יקפוא הללצה טנמלאל תפסות 'חי  02.12.01.0090
      

                  1.00 80-לא טירפ 'סמ .תוגרדמ ךסמ ריק 'חי  02.12.01.0100
      
ללוכ .ןשע רורחשל החיתפ ןולחל תפסות     02.12.01.0110

                  2.00 היזכרמ דע טוויחו היזכרמ אלל םיעונמ 'חי   
      

                  1.00 ררגנ ןולחל תפסות 'חי  02.12.01.0120
      
טירפ 'סמ .'א המוק תאובמ הסינכב ךסמ ריק     02.12.01.0130

                  1.00 90-לא 'חי   
      
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     118 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ללוכ .ןשע רורחשל החיתפ ןולחל תפסות     02.12.01.0140

                  3.00 היזכרמ דע טוויחו היזכרמ אלל םיעונמ 'חי   
      

                  2.00 יוקינל פיקירד ןולחל תפסות 'חי  02.12.01.0150
      

                  3.00 01-לא טירפ 'סמ .ויטפל האיציב תררגנ תלד 'חי  02.12.01.0160
      

                  3.00 11-לא טירפ 'סמ .םיעובק םע ררגנ ןולח 'חי  02.12.01.0170
      
טירפ 'סמ .םיעובקו םיררגנ תונולח םע הדיחי     02.12.01.0180

                  1.00 21-לא 'חי   
      
טירפ 'סמ .םיעובקו םיררגנ תונולח םע הדיחי     02.12.01.0190

                  1.00 31-לא 'חי   
      
םיעובק יבג לע םייפנכ שולש ררגנ ןולח     02.12.01.0200

                  1.00 41-לא טירפ 'סמ .תותיכב 'חי   
      
טירפ 'סמ .םיעובקו םיררגנ תונולח םע הדיחי     02.12.01.0210

                  6.00 51-לא 'חי   
      

                  1.00 61-לא טירפ 'סמ .טיבוניא תמגודכ הציחמ 'חי  02.12.01.0220
      

                  1.00 71-לא טירפ 'סמ .טיבוניא תמגודכ הציחמ 'חי  02.12.01.0230
      

                  2.00 81-לא טירפ 'סמ .טיבוניא תמגודכ הציחמ 'חי  02.12.01.0240
      

                  1.00 91-לא טירפ 'סמ .טיבוניא תמגודכ הציחמ 'חי  02.12.01.0250
      
טירפ 'סמ .תותיכב םיעובק יבג לע ררגנ ןולח     02.12.01.0260

                  8.00 02-לא 'חי   
      

                  8.00 ינוציח יקפוא הללצה טנמלאל תפסות 'חי  02.12.01.0270
      
טירפ 'סמ .תותיכב ףנכ לע ףנכ ררגנ ןולח     02.12.01.0280

                  2.00 12-לא 'חי   
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     119 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
.תותיכב םייפנכ שולש ףנכ לע ףנכ ררגנ ןולח     02.12.01.0290

                  2.00 22-לא טירפ 'סמ 'חי   
      
טירפ 'סמ .תותיכב םיעובק יבג לע ררגנ ןולח     02.12.01.0300

                  4.00 32-לא 'חי   
      

                  4.00 ינוציח יקפוא הללצה טנמלאל תפסות 'חי  02.12.01.0310
      
טירפ 'סמ .תותיכב ףנכ לע ףנכ ררגנ ןולח     02.12.01.0320

                  4.00 42-לא 'חי   
      
.תותיכב םייפנכ שולש ףנכ לע ףנכ ררגנ ןולח     02.12.01.0330

                  2.00 52-לא טירפ 'סמ 'חי   
      
טירפ 'סמ .תותיכב םיעובק יבג לע ררגנ ןולח     02.12.01.0340

                  2.00 62-לא 'חי   
      

                  1.00 72-לא טירפ 'סמ .תוגרדמ ךסמ ריק 'חי  02.12.01.0350
      
ללוכ .ןשע רורחשל החיתפ ןולחל תפסות     02.12.01.0360

                  2.00 היזכרמ דע טוויחו היזכרמ אלל םיעונמ 'חי   
      

                  1.00 ררגנ ןולחל תפסות 'חי  02.12.01.0370
      
םיעובק יבג לע םייפנכ שולש ררגנ ןולח     02.12.01.0380

                  2.00 82-לא טירפ 'סמ .תותיכב 'חי   
      

                  3.00 92-לא טירפ 'סמ .םיעובק םע ררגנ ןולח 'חי  02.12.01.0390
      
טירפ 'סמ .'ב המוק תאובמ הסינכב ךסמ ריק     02.12.01.0400

                  1.00 03-לא 'חי   
      

                  1.00 תיפנכ דח החיתפ תלדל תפסות 'חי  02.12.01.0410
      

                  1.00 המינפ תיפנכ וד החיתפ תלדל תפסות 'חי  02.12.01.0420
      
ללוכ .ןשע רורחשל החיתפ ןולחל תפסות     02.12.01.0430

                  8.00 היזכרמ דע טוויחו היזכרמ אלל םיעונמ 'חי   
10.21.20 קרפ תתב הרבעהל        

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     120 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
טירפ 'סמ .תותיכב םיעובק יבג לע ררגנ ןולח     02.12.01.0440

                  1.00 13-לא 'חי   
      

                  1.00 ינוציח יקפוא הללצה טנמלאל תפסות 'חי  02.12.01.0450
      

                  1.00 23-לא טירפ 'סמ .טיבוניא תמגודכ הציחמ 'חי  02.12.01.0460
      
טירפ 'סמ .לטסקא לש X-65 הללצה תכרעמ     02.12.01.0470

                  4.00 33-לא 'חי   
      
טירפ 'סמ .לטסקא לש X-65 הללצה תכרעמ     02.12.01.0480

                  4.00 43-לא 'חי   
      
טירפ 'סמ .לטסקא לש X-65 הללצה תכרעמ     02.12.01.0490

                  1.00 53-לא 'חי   
      

                  1.00 63-לא טירפ 'סמ .ןשע רורחשל העובק הפפר 'חי  02.12.01.0500
      
טירפ 'סמ .ויטפל האיצי תיפנכ דח טולימ תלד     02.12.01.0510

                  2.00 73-לא 'חי   
      

                  2.00 83-לא טירפ 'סמ .ויטפל עובק ךסמ ריק 'חי  02.12.01.0520
)זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תמישר 10.21.20 כ"הס          

      
ם י ד ע ס מ ו  ת ו ק ע מ  20.21.20 ק ר פ  ת ת       
      
טירפ 'סמ .עפושמ עטק ינופצ ףגא הקעמ     02.12.02.0070

                  5.00 30-מ רטמ   
      

                  2.00 רשי עטק ינופצ ףגא הקעמ רטמ  02.12.02.0080
      

                 15.00 די זחאמ ינופצ ףגא הקעמ רטמ  02.12.02.0090
      
טירפ 'סמ .עפושמ עטק יברעמ ףגא הקעמ     02.12.02.0100

                  5.00 40-מ רטמ   
      

                  5.00 רשי עטק יברעמ ףגא הקעמ רטמ  02.12.02.0110
20.21.20 קרפ תתב הרבעהל        

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     121 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                 16.00 די זחאמ יברעמ ףגא הקעמ רטמ  02.12.02.0120
)זוכיר ףדל הרבעהל( םידעסמו תוקעמ 20.21.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 21.20 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     122 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
ב בלש ריווא גוזימ 'עמ 0202 -0021 ןורשה דוה רפסה תיב 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

-0021 ן ו ר ש ה  ד ו ה  ר פ ס ה  ת י ב  51.20 ק ר פ       
ב  ב ל ש  ר י ו ו א  ג ו ז י מ  'ע מ  0202      
      
ר י ו ו א  ג ו ז י מ  'ע מ  10.51.20 ק ר פ  ת ת       
ר ו ר ו ו א ו       
      
יולג יליע ןגזמ לש תמלשומ הנקתהו הקפסא     02.15.01.0001
T053 םוניטלפ הרטקלא 'גוד ריקה לע      
רוחמתה .H/UTB 000,82 תב רוריק תקופתל      
םא ררבל שי( ,תוזאפ 3 לעב ןגזמל אוה      
להנמ םע תחא הזאפ וא תוזאפ 3 הנייהת      
תא ןימזהל למשחה תונזהל םאתהבו טקייורפה      
ג"ע גגה לע תנקתומ יוביע 'חי ללוכ ,)'חיה      
טלש לע רופסמ ללוכ  ,הקעמל ןוולוגמ אשנמ      
תא ההזמה תכתמ תרשרש םע הרישקו יתכתמ      
לכו ,'חיל ,)טקאפ( ןוחטב קתנמ ,יוביעה 'חי      
קפסל שי .וז 'חי לש הניקת הלועפל שרדנה      
םייקה רתויב הובגה יטגרנא גוריד לעב ןגזמ      

                 24.00 A גוריד הז םגדל קושב 'חי   
      
הרטקלא היולג תיליע .א.מ 'חי ךא ל"נכ     02.15.01.0002
H/UTB תב רוריק תקופתל T054 םוניטלפ      

                  3.00 100.1.51 ליעל ףיעסב ראותמה לכו  .000,33 'חי   
      
QS םגד הרטקלא ,יזכרמ ינימ ןגזמ  ךא ל"נכ     02.15.01.0005
    T04-DME  תב רוריק תקופתל H/UTB  
ללוכ mfc 003,1 תב ריווא תקיפסו .000,63      
ןוחטב קתנמ ,תולעתל ןגזמה ןיב שימג רוביח      
לכו,יוביעה 'חי דיל טקאפ קתנמו דויאה 'חי דיל      
ראותמכו הז ןגזמ לש הניקת הלועפל שרדנה      

                  4.00 ליעל 100.1.51 ףיעסב 'חי   
      
,תילמשח הצק תדיחי לש הנקתהו הקפסא     02.15.01.0006
לויכל ןתינו םייתעש לכ קותינב הייהשה ללוכ      

                 31.00 'פמוק .תינגזמ תמגודכ ,העש לכ  
      
      
      
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     123 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
ב בלש ריווא גוזימ 'עמ 0202 -0021 ןורשה דוה רפסה תיב 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םינגזמל תשוחנ תרנצ לש הנקתהו הקפסא     02.15.01.0007
םיצלמומה םירטקב ליעל וראותש םילצופמה      
סקלפמרא דודב תדדובמ .תודיחיה ינרצי י"ע      
yyn גוסמ ינקת למשח לבכ ןכו 4/3" יבועב      
ףפולמ לכה .זוקינ רוניצו 'חי ןיב תרושקת לבכו      
ריחמב ,תחא תרנצ תמולאב יטסלפ טרס םע      
ןוטב/הרקת/ריקה ירבעמ לכ וללכי תרנצה      
.תרנצה תלחשה רחאל םתמיטאו םישרדנה      
תורקתה ןיב ללחב אלשו הנבמה ךותב תרנצ      
ןגות היולג תינוציח תרנצ .cvp תלעת י"ע ןגות      
תרנצה ריחמו הסכמ םע ןוולוגמ חפ תלעתב      
תרנצה תא דודמל שי הלעתה יוסיכ תא ללוכ      
טקיורפה להנמ יניעל היולג ןיידע איה רשאכ      
תוקיודמה תויומכה תא רושיאל ול שיגהלו      

                800.00 .לעופב רטמ   
      
01-02 םגד א"גה רבעמ לש הנקתהו הקפסה     02.15.01.0008

                  4.00 תרנצ רבעמ טרפ רובע מ"ממל 'חי   
      
,גגה לע םשג דגנ ןומעפ לש הנקתהו הקפסה     02.15.01.0009
תולעתו םילצופמ םינגזמ תרנצ תרידח תמיטא      

                  4.00 'פמוק םיתוריש רורווא  
      
כ"בא ןוניס 'חי לש ם"ידממב הנקתהו הקפסה     02.15.01.0010
הייהשל מ"עוש וא בקעי ןורכז .א.ב תרבח 'גוד      
006/0061 םגד ,טלקמב םישנא 05 דע לש      
    AF, םינקתה ןוכמו ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמ  
006 תקפסמה 0754 י"תל תומיאתל ילארשיה      
כ"בא תמחול לש הרקמל ןנוסמ ריווא ש"לקמ      
המחלמ לש הרקמל יקנ ריווא ש"לקמ 0061 וא      
ץחל רורחשו ףדה ימותסש ללוכ ,תילנויצנבנוק      
C 006 כ"בא ןנסמ ,308A םגדמ 8" רטוקב      
    FH, ריוואה תוקיפסל תויוריהמ יתש חופמ  
ץעויו הרבחה םע ףותישב הנקתה .ל"נה      

                  3.00 .טולקמה 'חי   
      
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     124 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
ב בלש ריווא גוזימ 'עמ 0202 -0021 ןורשה דוה רפסה תיב 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
כ"בא ןוניס 'חי לש ם"ידממב הנקתהו הקפסה     02.15.01.0011
הייהשל מ"עוש וא בקעי ןורכז .א.ב תרבח 'גוד      
009/0042 םגד ,טלקמב םישנא 05 דע לש      
    AF, םינקתה ןוכמו ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמ  
009 תקפסמה 0754 י"תל תומיאתל ילארשיה      
כ"בא תמחול לש הרקמל ןנוסמ ריווא ש"לקמ      
המחלמ לש הרקמל יקנ ריווא ש"לקמ 0042 וא      
ליעל ףיעסב ראותמה לכ ללוכ ,תילנויצנבנוק      

                  1.00 15.1.010 'חי   
      
יפל ריווא רבעמל תולעת לש הנקתהו הקפסא     02.15.01.0012
םיקוזיחהו תוילתה לכ ללוכ ,ןורחא הנקמס ןקת      
הדידמ תינכת שיגהל שי( ,םישרדנה המודכו      
תויומכל טקיורפה להנמ רושיאל תולעתה לש      
תריגס ינפל תויולג ןיידע ןה רשאכ לעופב      

                550.00 ) ןהנימל תורקת ר"מ   
      
ות לעב 1" יבועב ימינפ יטסוקא ימרט דודב     02.15.01.0013

                550.00 ריוואה רבעמ תולעתל ןקת ר"מ   
      
םע ךא ןוולוגמ חפ תולעת לש הנקתהו הקפסא     02.15.01.0014
הארומכ םיתוריש רורווא רובע םירפתב המיטא      
םישרדנה םיקוזיחהו תוילתה לכ ללוכ תוינכתב      

                100.00 ליעל 210.1.51 ףיעסב ראותמה לכו ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     125 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
ב בלש ריווא גוזימ 'עמ 0202 -0021 ןורשה דוה רפסה תיב 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
סיסב ג"עו הנבמה גג לע הנקתהו הקפסא     02.15.01.0015
לש הריזגב ימוגמ תודיער ימלוב ללוכ ,םיאתמ      
םייתמוקה םיתורישה יאת רורוואל חופמ      
לעב ילגופירטנצ חופמ לש :תינכתב הארומכ      
SA-6-01 םגד חבש 'בח 'גוד תחא הסינכ      
דגנכ mfc 007,1 - 002,1 תב ריווא תקיפסל      
קפסהו ,םימ מ"מ 04 לש רעושמ ץחל לפמ      
ללכי חופמה ריחמב wk 2/1 לש רעושמ עונמ      
תרבחתמש הלעתה לש דודב ,ןוחטבקתנמ      
סלפמ תדרוהל חופמה ינפל 'מ 1 -כ( וילא      
דע הטילפה םוקמ תכראה ,)הנבמה לא שערה      
דגנ הנגה תשרו גגה לש הקעמה וק לעמ 'מ 2      

                  1.00 .ריוואה תטילפ םוקמב םירופצ 'חי   
      
רורוואל ימוקמ חופמ לש הנקתהו הקפסא     02.15.01.0016
תינכתב הארומכ הסינכה תמוקב םיתורישה      
tnalis 002/0001 םגד  P&S 'בח 'גוד      
רעושמ ץחל לפמ mfc 004 תב ריווא תקיפסל      
wk 21.0 לש למשח קפסהו םימ מ"מ 02 לש      

                  1.00 'פמוק הז חופמ לש הניקת הלועפל שרדנה לכו  
      
רורווא חופמל תמלשומ תילמשח היצלטסניא     02.15.01.0017
,למשחה ןלבק לש למשח חולמ לחה םיתורישה      
תועשב לעפי אלש החטבהל תבש ןועש ךרדו      

                  1.00 'פמוק ליעפ וניא רפסה תיבש  
      
חופמל תמלשומ תילמשח 'טסניא ךא ל"נכ     02.15.01.0018

                  1.00 'פמוק ליעל ראותש ימוקמה םיתורישה רורווא  
      
ריווא תקפסא רזפמ לש הנקתהו הקפסא     02.15.01.0019
םירזפמ דעי וא סרפלטמ 'בח 'גוד יתרקת      
םגדו תודימב .כ.ו ללוכו לכירדאה יפל עבצב      

                 29.00 "HB-40 12"x12 'חי   
      
םגדו תודימב תודימב יתרקת רזפמ ךא ל"נכ     02.15.01.0020

                 13.00 "HB-40 15"x15 'חי   
      
      

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

 
126/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     126 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
ב בלש ריווא גוזימ 'עמ 0202 -0021 ןורשה דוה רפסה תיב 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רזוח ריוואל הכבש לש הנקתהו הקפסא     02.15.01.0021
םירזפמ דעי וא סרפלטמ 'בח 'גוד תיתרקת      
ןתינה טסלרוד ןנסמ הירוחאמו ריצ לע תחתפנ      
לכירדאה יפל עבצב רזוח  שומישו הפיטשל      

                  2.00 22x"22" תודימבו 'חי   
      

                  8.00 42x"42" תודימב רזוח ריוואל הכבש ךא ל"נכ 'חי  02.15.01.0022
      

                  2.00 41x"04" תודימב רזוח ריוואל הכבש ךא ל"נכ 'חי  02.15.01.0023
      
לוגע הקיני טנמלא לש הנקתהו הקפסא     02.15.01.0024
עבצב SVL-051 םגד דעי 'בח 'גוד םיתורישמ      

                  3.00 ןבל 'חי   
      
לוגע הקיני טנמלא לש הנקתהו הקפסא     02.15.01.0025
עבצב SVL-001 םגד דעי 'בח 'גוד םיתורישמ      

                 23.00 ןבל 'חי   
      
םיתוריש תטילפ סירת לש הנקתהו הקפסא     02.15.01.0026
ריקה עבצב01" רטוקב לוגע ,םשג ןגומ ינוציח      
תמוקב םיימוקמה םיתורישה תטילפל ינוציחה      

                  1.00 הסינכה 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רורוואו ריווא גוזימ 'עמ 10.51.20 כ"הס          

      
frv ן ק ת מ  ת נ ק ת ה  20.51.20 ק ר פ  ת ת       
gnusmaS 'ב ח  'ג ו ד       
      
pmup יוביע 'חי לש גגה לע הנקתהו הקפסא     02.15.02.0001
    taeh, )םומיח וא רורק( gnusmas מ"עוש וא  
UE/HGAVX םגד ,טקייורפה להנמ י"ע שארמ      
    K082 MA 2 תב רוריק תקופתלh/utb  
יעצמא לכ ללוכ ~רוריק ןוט 3.22( ,002,86      
תנזהל תורבחתה ,םישרדנה רוביחהו הבצהה      
למשח תספוק( ,םירחא י"ע ןתניתש למשח      
ימלוב ,)'חיה ריחמב הלולכ 'חי ןיב הקולחו      
לכו ,ןוחטב קתנמ ,הריזגב ימוגמ תודיער      

                  1.00 .וז 'חי לש הניקת הלועפל שרדנה 'חי   
20.51.20 קרפ תתב הרבעהל        

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     127 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
ב בלש ריווא גוזימ 'עמ 0202 -0021 ןורשה דוה רפסה תיב 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תכרעמו זג תרנצ רוביחו הנקתה ,הקפסא     02.15.02.0002
תדיחי לש ,ךומנ רטוקל םאתמ תוברל ,זוקינ      
'גוד הרקתה ללחב יומס גוסמ דייאמ      
    GNUSMAS םגד: UE/HKFHNJ 422 MA  
h/utb 004,67 תב רוריק תקופתל ,מ"עוש וא      
יעצמא לכ תוברל mfc 0552 תב ריווא תקיפסו      
תמלשומ הלועפל שרדנה לכו רוביחהו היילתה      

                  1.00 .'חיה לש 'חי   
      
תכרעמו זג תרנצ רוביחו הנקתה ,הקפסא     02.15.02.0003
תדיחי לש ,ךומנ רטוקל םאתמ תוברל ,זוקינ      
'גוד  חצ ריוואל רתסנ יקפוא גוסמ דייאמ      
    GNUSMAS  םגד: UE/HEPENK  
    )211(MA יעצמא לכ תוברל  ,מ"עוש וא  
תמלשומ הלועפל שרדנה לכו רוביחהו היילתה      

                  2.00 .'חיה לש 'חי   
      
תכרעמו זג תרנצ רוביחו הנקתה ,הקפסא     02.15.02.0004
תדיחי לש ,ךומנ רטוקל םאתמ תוברל ,זוקינ      
'גוד  חצ ריוואל רתסנ יקפוא גוסמ דייאמ      
    GNUSMAS  םגד: UE/HEPENK )09(MA  
h/utb 008,74 תב רוריק תקופתל ,מ"עוש וא      
יעצמא לכ תוברל mfc 046 תב ריווא תקיפסו      
תמלשומ הלועפל שרדנה לכו רוביחהו היילתה      

                  4.00 .'חיה לש 'חי   
      
תכרעמו זג תרנצ רוביחו הנקתה ,הקפסא     02.15.02.0005
תדיחי לש ,ךומנ רטוקל םאתמ תוברל ,זוקינ      
GNUSMAS 'גוד המזלפ ואנ יליע גוסמ דייאמ      
,מ"עוש וא UE/HKEDQNK 39 MA :םגד      
תקיפסו h/utb 007,13 תב רוריק תקופתל      
היילתה יעצמא לכ תוברל mfc 218 תב ריווא      
לש תמלשומ הלועפל שרדנה לכו רוביחהו      

                  2.00 .'חיה 'חי   
      
      
      
      

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

 
128/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     128 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
ב בלש ריווא גוזימ 'עמ 0202 -0021 ןורשה דוה רפסה תיב 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תכרעמו זג תרנצ רוביחו הנקתה ,הקפסא     02.15.02.0006
תדיחי לש ,ךומנ רטוקל םאתמ תוברל ,זוקינ      
GNUSMAS 'גוד המזלפ ואנ יליע גוסמ דייאמ      
,מ"עוש וא UE/HKEDQNK 65 MA :םגד      
תקיפסו h/utb 001,91 תב רוריק תקופתל      
היילתה יעצמא לכ תוברל mfc 905 תב ריווא      
לש תמלשומ הלועפל שרדנה לכו רוביחהו      

                  2.00 .'חיה 'חי   
      
תכרעמו זג תרנצ רוביחו הנקתה ,הקפסא     02.15.02.0007
תדיחי לש ,ךומנ רטוקל םאתמ תוברל ,זוקינ      
GNUSMAS 'גוד המזלפ ואנ יליע גוסמ דייאמ      
,מ"עוש וא UE/HKEDQNK 54 MA :םגד      
תקיפסו h/utb 004,51 תב רוריק תקופתל      
היילתה יעצמא לכ תוברל mfc 194 תב ריווא      
לש תמלשומ הלועפל שרדנה לכו רוביחהו      

                  3.00 .'חיה 'חי   
      
תכרעמו זג תרנצ רוביחו הנקתה ,הקפסא     02.15.02.0008
תדיחי לש ,ךומנ רטוקל םאתמ תוברל ,זוקינ      
GNUSMAS 'גוד המזלפ ואנ יליע גוסמ דייאמ      
,מ"עוש וא UE/HKEDQNK 63 MA :םגד      
תקיפסו h/utb 003,21 תב רוריק תקופתל      
היילתה יעצמא לכ תוברל mfc 003 תב ריווא      
לש תמלשומ הלועפל שרדנה לכו רוביחהו      

                  5.00 .'חיה 'חי   
      
תכרעמו זג תרנצ רוביחו הנקתה ,הקפסא     02.15.02.0009
תדיחי לש ,ךומנ רטוקל םאתמ תוברל ,זוקינ      
GNUSMAS 'גוד המזלפ ואנ יליע גוסמ דייאמ      
,מ"עוש וא UE/HKEDQNK 82 MA :םגד      
ריווא תקיפסו h/utb 006,9 תב רוריק תקופתל      
היילתה יעצמא לכ תוברל mfc 742 תב      
לש תמלשומ הלועפל שרדנה לכו רוביחהו      

                  1.00 .'חיה 'חי   
      
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     129 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
ב בלש ריווא גוזימ 'עמ 0202 -0021 ןורשה דוה רפסה תיב 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תמגודכ ,יטוח קוחר טלש הנקתהו הקפסא     02.15.02.0010
לש םדקומ רושיאל םגדב gnusmas  תרצות      
םע קוחר טלש וא/ו טקייורפה להנמו ןימזמה      
יפל( ,ריקל טלשה עוביק תורשפאו תיניע      

                 20.00 'פמוק )ןימזמהו טקיורפה להנמ לש שארמ הטלחה  
      
'חי לע הטילשל ישאר תכרעמ רקב לש הקפסא     02.15.02.0011
דחא םוקממ 'חיה לכ 'עמו גגה לעש יוביעה      

                  1.00 'פמוק טקיורפה להנמו ןימזמה י"ע עבקיש  
      
,תוחולה ןיב תמלשומ תילמשח היצלטסניא     02.15.02.0012
,הצק תודיחי ,םישגר ,םירקבה ,תודיחיה      
הלועפל םלשומ טוויח תוברל םימאתמ      

                  1.00 'פמוק .תכרעמה לש תמלשומ  
      
תשוחנ תרנצ תמולא לש הנקתהו הקפסה     02.15.02.0013
סקלפמרא דודב תדדובמ  1 8/1" -2/1" רטוקב      
ספליס י"ע דודיבה לע הנגה ןכו 4/3" יבועב      
םיקוזיחה לכ ללוכ ,תוחפל מ"מ 3 יבועב      
תינוציח תרנצל .םישרדנה םיפכואהו תוכימתה      
ןוולוגמ חפ תולעת י"ע תפסונ הנגה  גגה לע      
.קרפתמ גרבותמ הסכמ םע מ"מ 52.1 יבועב      
להנמ לומ תיפוס תרנצ תויומכ תדידמ      
הערפה לכ וא תורקת תריגס ינפל ,טקיורפה      

                 40.00 ! תורנצה יכרוא תקידבל היהתש רטמ   
      
8/7" -8/3" רטוקב תשוחנ תרנצ ךא ל"נכ     02.15.02.0014
לכ ןכו 4/3" יבועב סקלפמרא דודב תדדובמ      

                 25.00 ינושארה תרנצה ףיעסב ראותמה רטמ   
      
4/3" -8/3" רטוקב תשוחנ תרנצ ךא ל"נכ     02.15.02.0015
לכ ןכו 4/3" יבועב סקלפמרא דודב תדדובמ      

                 40.00 ינושארה תרנצה ףיעסב ראותמה רטמ   
      
8/5" -8/3" רטוקב תשוחנ תרנצ ךא ל"נכ     02.15.02.0016
לכ ןכו 4/3" יבועב סקלפמרא דודב תדדובמ      

                125.00 ינושארה תרנצה ףיעסב ראותמה רטמ   
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     130 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
ב בלש ריווא גוזימ 'עמ 0202 -0021 ןורשה דוה רפסה תיב 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
2/1" -4/1" רטוקב תשוחנ תרנצ ךא ל"נכ     02.15.02.0017
לכ ןכו 4/3" יבועב סקלפמרא דודב תדדובמ      

                 50.00 ינושארה תרנצה ףיעסב ראותמה רטמ   
      

                 10.00 תרנצ יכראמ האצותכ a014R זג תפסות ג"ק  02.15.02.0018
      
תינושמשמ שימג רוביח לש הנקתהו הקפסא     02.15.02.0019
חפ תולעת ןיבל ריווא גוזימל הצק 'חי ןיב      

                 10.00 ןוולוגמ 'חי   
      
לעב שימג ירושרש רוניצ לש הנקתהו הקפסה     02.15.02.0020
דודבו םוינימולאמ ץוחו םינפ( דבלב ןקת ות      
ןהבו תושרדנה תויורבחתהה לכ ללוכ ,)ינקת      
יקבח ינש ,הלעתל הטזור ,רזפמל םאתמ      
םוינימולא טרס םע רמגו רוביח לכב קיטסלפ      
לש לעופב הדידמ( 01" רטוקב רוניצה .)קיבד      
תריגס םרט טקיורפה להנמ לומ תיפוס תומכ      

                 50.00 )תורקתה רטמ   
      
ןורחא" קספמל תמלשומ תילמשח היצלטסניא     02.15.02.0021
גוזימ ןקתמל "חתופ - סנכנ ןושאר ,רגוס- אצוי      
רדחב וא הסינכב םיחופמה תוכרעמו ריוואה      
ורגס אלו הרקמל תבש ןועש ללוכ תיבה בא      

                  1.00 'פמוק .ןקתמה תא  
)זוכיר ףדל הרבעהל( gnusmaS 'בח 'גוד frv ןקתמ תנקתה 20.51.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ףדל הרבעהל( ב בלש ריווא גוזימ 'עמ 0202 -0021 ןורשה דוה רפסה תיב 51.20 כ"הס          
)זוכיר                     

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     131 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
תרושקת 81 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  81.20 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש ו  ת ו ד ו ק נ  20.81.20 ק ר פ  ת ת       
      
,הזירכ ,ןופלט ,בשחמ(,תרושקתל הנכה 'קנ     02.18.02.0010
32 רטוקב רוניצ תוברל )VT ,כ"לט ,םוקרטניא      

                160.00 ןוליינמ הכישמ טוחו םלשומ ןקתומ ,מ"מ 'קנ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו תודוקנ 20.81.20 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א  30.81.20 ק ר פ  ת ת       
      
תונוראל ,תוגוז 01 יטרדנטס הנורק ספ     02.18.03.0035
םיטוחה תוגוז .תויזכרמו הינופלט תרושקת      

                  4.00 .0-ו 9 דע 1-מ הנורקה ספ יבג לע םירפסוממ 'חי   
      
םיקרב ינגמ םיכיתנ 01-ל םוקמ םע הנורק ספ     02.18.03.0040

                  1.00 .רתי חתמו 'חי   
      
- )תוגוז 05( הנורק יספ 5-ל תופעתסה תבית     02.18.03.0055

                  1.00 חיטה לע 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבא 30.81.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקת 81.20 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     132 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
שרח תורגסמ 91 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91.20 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  10.91.20 ק ר פ  ת ת       
      
לכ תוברל ,מ"ס 03 רטוקב םילוגע הדלפ ידומע     02.19.01.0010
םיצוק ,תוקטלפ ,םירוביחה ,םיקוזיחה      
הנגה עבצ תוברל ,'וכו העיבצ ,ןווליג ,םיכתורמ      

                  4.00 )תשלופמ המוקב( .םייתעשל שאל ןוט   
)זוכיר ףדל הרבעהל( שרח תורגסמ 10.91.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( שרח תורגסמ 91.20 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     133 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22.20 ק ר פ       
      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22.20 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ב       
      
םינבלוגמ םימוטא חפ ישגממ בתות תרקת     02.22.01.0010
בחור ,מ"מ 8.0 חפה יבוע ,רונתב םיעובצו      
תייצקורטסנוק תוברל .מ"ס 03 םישגמה      
יליפורפ,Z+L, Z, T, L יליפורפ ,האישנ      
םיחתפ תחיתפ ,שרדיש רחא ליפורפ לכ,אגמוא      
םירוביחה לכ ,םיחתפה קוזיח,גוס לכמ      
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו      

                 80.00 .טלפמוק ר"מ   
      
רורח םיררוחמ חפ ישגממ תיטסוקא הרקת     02.22.01.0020
חפה יבוע ,רונתב םיעובצו םינבלוגמ ,ורקימ      
תוברל .מ"ס 03 םישגמה בחור ,מ"מ 8.0      
,Z+L, Z, T יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
    L,שרדיש רחא ליפורפ לכ,אגמוא יליפורפ,  
העירי,םיחתפה קוזיח,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ      
םיקוזיחהו םירוביחה לכ סקטדנואס תיטסוקא      

                 24.00 .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו ר"מ   
      
רורח םיררוחמ חפ  יחיראמ תיטסוקא הרקת     02.22.01.0030
לש ,מ"מ 51 העיקש קמוע ,NI-PORD ,ורקימ      
,מ"ס 06/06 תודימב ,ע"ש וא םיירפא טכה      
.מ"מ 8.0 חפה יבוע ,רונתב םיעובצו םינבלוגמ      
,Z+L יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק תוברל      
    Z, T, L,תחיתפ ,שרדיש רחא ליפורפ לכ  
העירי,םיחתפה קוזיח,גוס לכמ םיחתפ      
םיקוזיחהו םירוביחה לכ סקטדנואס תיטסוקא      
.טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו      

                325.00 )םירודזורפ( ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     134 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םגד העוקש יצח תילרנימ תיטסוקא הרקת     02.22.01.0040
תודימב ע"ש וא ןופוקא תרצות ,E 'גטנוודא      
תוברל ,CRN=59.0 ,מ"ס 06/06      
,Z+L, Z, T יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
    L,לכמ םיחתפ תחיתפ ,שרדיש רחא ליפורפ לכ  
םיקוזיחהו םירוביחה לכו ,םיחתפה קוזיח,גוס      
.טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו      

                700.00 )'וכו םינגומ םיבחרמ ,תותיכ( ר"מ   
      
תיכוכז רמצ ינורזמב תויטסוקא תורקת דודיב     02.22.01.0050
ק"מ/ג"ק 42 לש יבחרמ לקשמבו 2" יבועב      
רמצ תזיג תוברל שא ןיסח ןליתאילופב םיפוטע      

                349.00 .תקבדומ הרוחש תיכוכז ר"מ   
      
סבג תורוק וא/ו סבג ירונס וא/ו סבג תורקת     02.22.01.0060
- תונוליול םיזינרק וא/ו סבגמ םיזינרק וא/ו      
םינטק םיחטש,לגועמ ,עפושמ ,יכנא ,יקפוא      
- 'וכו םינוש םיהבגבו םינוש תומוקמב ,תועוצרו      
תוברל 2/1" יבועב תוזפ 4 ןבל סבג חולמ      
םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוק      
דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו      
,לטכפש ,עבצל הנכה ,םיחתפה קוזיח,םיחתפ      
ליפורפ לכ,קותינ יליפורפ ,תוניפב הנגה ינתיווז      
.םהינימל רזעה ירמוח לכו 'וכו ,שרדיש רחא      
לש  השירפ יפל וטנ תומכה( .טלפמוק לכה      
תורקתה לכ תעיבק רחאל ןיעל הארינה חטשה      

                770.00 )תויטסוקאה ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     135 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוחול 4 תויושע הרקת/הפצר סבג תוציחמ     02.22.01.0070
דצ לכב תוחול 2,חול לכ ½" יבועב ,ןבל סבג      
תוברל ,מ"ס 02 דע לש ללוכ יבועבו      
םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ תיצקורטסנוק      
םאתהב ןקתה יפ לע םידטסה ןיב קחרמה(      
,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו )הציחמה הבוגל      
,םיחתפה קוזיח,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה      
לכ,קותינ יליפורפ, ןגמ תוניפ ,עבצל הנכה      
.טלפמוק לכה .'וכו שרדיש רחא ליפורפ      

                170.00 )ןורדסמל תותיכ ןיב הציחמ( ר"מ   
      
תוחול 4 תויושע הרקת/הפצר סבג תוציחמ     02.22.01.0080
דצ לכב תוחול 2,חול לכ ½" יבועב ,ןבל סבג      
תיצקורטסנוק תוברל ,מ"ס 21 לש ללוכ יבועבו      
ןיב קחרמה( םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ      
)הציחמה הבוגל םאתהב ןקתה יפ לע םידטסה      
דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו      
תוניפ ,עבצל הנכה ,םיחתפה קוזיח,םיחתפ      
שרדיש רחא ליפורפ לכ,קותינ יליפורפ, ןגמ      

                 60.00 )םינגומ םיבחרמב( .טלפמוק לכה .'וכו ר"מ   
      
תוחול 5 תויושע ,הרקת/הפצר סבג תוציחמ     02.22.01.0090
דצ לכב תוחול 2,חול לכ ½" יבועב ,ןבל סבג      
,מ"ס 02 לש ללוכ יבועבו עצמאב דחא חולו      
חפ יליפורפמ האישנ תיצקורטסנוק תוברל      
קחרמה(-תודרפינ תויצקורטסנוק 2- םינבלוגמ      
הבוגל םאתהב ןקתה יפ לע םידטסה ןיב      
,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו )הציחמה      
,עבצל הנכה ,םיחתפה קוזיח,םיחתפ דוביע      
רחא ליפורפ לכ,קותינ יליפורפ,ןגמ תוניפ      
תותיכ ןיב הציחמ( .טלפמוק לכה .'וכו שרדיש      

                280.00 )םיתורשל תותיכ ןיבו ר"מ   
      
51 דע הבוגבו מ"ס 02 דע בחורב ןוטב תורוגח     02.22.01.0100
תוברל ,תותיכ ןיב סבג תוציחמ תתחתב מ"ס      

                 85.00 .שרדנכ ןויזו םיצוק תועצמאב םייקל ןוגיע רטמ   
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     136 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
דעו תודיינ תויטסוקא תוציחמ לעמ סבג ירניס     02.22.01.0110
,ןבל סבג תוחול 6 םייושע ,ןוטבה תרקתל      
יבועבו דצ לכב תוחול 3 ,חול לכ ½" יבועב      
תיצקורטסנוק תוברל ,מ"ס 41½ לש ללוכ      
ןיב קחרמה( םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ      
)הציחמה הבוגל םאתהב ןקתה יפ לע םידטסה      
לקשמב 3" יבועב תיכוכז רמצ ינורזמב דודיב      
,םירוביחה לכו ק"מ/ג"ק 42 לש יבחרמ      
לכמ םיחתפ תחיתפ ,םימוטיאה ,םיקוזיחה      
,ןגמ תוניפ ,עבצל הנכה  ,םיחתפה קוזיח,גוס      
םיקוזיח,שרדיש רחא ליפורפ לכ,קותינ יליפורפ      

                 31.00 .טלפמוק לכה .'וכו תודיינה תוציחמל תונכהו רטמ   
      
םיחטש ,םיפילג,תורוק ,םידומע ,תוריק יופיצ     02.22.01.0120
יופיצ,תושינ,םיחתפ יפשח ,םירצו םינטק      
חולב 'וכו  תרנצ ,םיתורשב תולסא ירוחאמ      
תיצקורטסנוק תוברל ½" יבועב ןבל סבג      
ןיב קחרמה( םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ      
)הציחמה הבוגל םאתהב ןקתה יפ לע םידטסה      
דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו      
תוניפ ,עבצל הנכה ,םיחתפה קוזיח,םיחתפ      
רחא ליפורפ לכ,קותינ יליפורפ ,ןגמ      
יבוע .טלפמוק לכה .'וכו  םידא םוסחמ,שרדיש      

              1,090.00 .שרדינה יפ לע יופיצה לש ללוכ ר"מ   
      
תורקת,סבג יופיצ,סבג תוציחמל ריחמ תפסות     02.22.01.0130
רובע  ,'וכו םינוש סבג יטנמלא,סבג ירניס,סבג      
סבג חול םוקמב ,½" יבועב דורו/קורי סבג חול      

                200.00 )התחפהל םג שמשי הז ףיעס(.½" יבועב ןבל  ר"מ   
      
רמצ ינורזמב סבג יופיצו סבג תוציחמ דודיב     02.22.01.0140
42 לש יבחרמ לקשמב 2" יבועב תיכוכז      
תוברל שא ןיסח ןליתאילופב םיפוטע ק"מ/ג"ק      
הציחמה לש היצקורטסנוקל םינורזמה קוזיח      

              1,880.00 .הליפנ תעינמל ר"מ   
      
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     137 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
סבג/בתות/תיטסוקא הרקתל ריחמ תפסות     02.22.01.0150
בחרמל האישנ תיצקורטסנוק רובע גוס לכמ      
תוברל,ףרועה דוקיפ ידי לע תרשואמ ןגומ      
םיטנמלאה לכלו הרואת יפוגל םיקוזיח      

                152.00 .הרקתב םיבלושמה ר"מ   
      

                  7.00 'פמוק .ןוליו תוברל ,ןגומ בחרמל ינקת ימיכ אסיכ תיב 02.22.01.0160
      
םגד ,תלפקתמ תדיינ תיטסוקא הציחמ תכרעמ     02.22.01.0170
    CISSALC-ROCED, 25 יטסוקא דודיב תמר  
תוברל ,ע"ש וא תלד רוקד תרצות ,לביצד      
,הרקתל תנגועמ תנבלוגמ הדלפ תיצקורטסנוק      
םימוטיא ,הרקתבו תוריקב הפצרב תונכהה לכ      
םייופיצ ,לוזרפ ,תוליסמ ,םייטסוקא םידודיבו      

                 95.00 . טלפמוק לכה .'וכו לפקתמ חול,םייופיחו ר"מ   
      
,הנבמה ףקיהב ,ןוטב תורקת תיתחת דודיב     02.22.01.0180
םיעלס רמצ ינורזמב ,מ"ס 001 לש העוצרב      
08 לש יבחרמ לקשמב ,מ"ס 2½ יבועב      
תוברל ,שא ןיסח ןליתאילופב םיפוטע ,ק"מ/ג"ק      

                410.00 .הרקתל הקבדה ר"מ   
      
תוברל ,מ"מ 01 יבועב דרוב טנמצ חולמ הרקת     02.22.01.0200
םיקוזיחה ,םירוביחה לכו האישנ תיצקורטסנוק      
המוק תרקת( .םהינימל רזעה ירמוח לכו      

                180.00 )תשלופמ ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22.20 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

138/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     138 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32.20 ק ר פ       
ר ת א ב       
      
ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32.20 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו       
      
מ"ס 06 רטוקב ,הקיציו חודיק ןוטב תואסנולכ     02.23.01.0010
תסימת םע הקיצי תוברל שרדנכ קמועבו      

              1,160.00 .טיינוטנב רטמ   
      
ןויזל םיעלוצמו םילוגע ,םיכיתר הדלפ תוטומ     02.23.01.0020

                 28.00 .005-פ גוסמ הדלפה-תואסנולכה ןוט   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32.20 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
139/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     139 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
'א בלשל 'ב בלש תורבחתה תודובע 92 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

'ב  ב ל ש  ת ו ר ב ח ת ה  ת ו ד ו ב ע  92.20 ק ר פ       
'א  ב ל ש ל       
      
ת ו ר ב ח ת ה  ת ו ד ו ב ע  10.92.20 ק ר פ  ת ת       
'א  ב ל ש ל  'ב  ב ל ש       
      
'ב בלש ןיב תושרדנה תורבחתהה תודובע לכ     02.29.01.0010
תוברל ,שרדייש םוחת לכמו גוס לכמ 'א בלשל      
,תומאתה ,תויורבחתה ,תוסירה ,םיקורפ      
,תורגנ ,םוטיא ,היינב תודובע ,םינוגיע      
,חיט ,למשח ,היצלטסניא ,םוינמולא ,תורגסמ      
תורגסמ ,ריווא גוזימ ,עבצ ,םייופיחו םיפוציר      
,שא יוביכו יוליג ,םישעותמ םיטנמלא ,שרח      
גוס לכמ תורחא תונוש תוינכמורטקלא תוכרעמ      
וא הדובע לכו ,חותיפ תודובע ,שרדייש יפכ      
תמלשומ תורבחתה עוציבל תשרדנה הלועפ      
ןלבקל םלושי הז ףיעס .'א בלשל 'ב בלש ןיב      
'א בלשמ דרפנב עצובי 'ב בלשו הדימב קרו ךא      

                  1.00 'פמוק .ףצרב אלו  
)זוכיר ףדל הרבעהל( 'א בלשל 'ב בלש תורבחתה תודובע 10.92.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 'א בלשל 'ב בלש תורבחתה תודובע 92.20 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     140 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  43.20 ק ר פ       
      
ת ז כ ר ל  ם י ר ז י ב א  20.43.20 ק ר פ  ת ת       
ת נ ע ו מ מ       
      
תכרעמל( יטפוא ןשע יאלג     02.34.02.0005

                 65.00 )תנעוממ - ELBASSERDDA 'חי   
      
- ELBASSERDDA תכרעמל( םוח יאלג     02.34.02.0010

                 10.00 )תנעוממ 'חי   
      

                  6.00 "תנעוממ" תכרעמל הקעזא ןצחל 'חי  02.34.02.0025
      

                  5.00 תימינפ הנקתהל הקעזא רפוצ 'חי  02.34.02.0045
      

                  4.00 םימ ןגומ תינוציח הנקתהל הקעזא רפוצ 'חי  02.34.02.0050
      

                 10.00 תנעוממ תזכר רובע תימוקמ תבותכ תדיחי 'חי  02.34.02.0055
      

                  1.00 תנעוממ תזכרל תובותכ 052 סיטרכ תפסות 'חי  02.34.02.0075
      

                  1.00 תירבעב DCL הגוצת חול תוברל הנשמ לנפ 'חי  02.34.02.0085
      

                  8.00 תנעוממ תזכרל שא תקעזא ןומיס תרונמ 'חי  02.34.02.0090
      
תוברל זרב וא המירז קספמ לש םלשומ רוביח     02.34.02.0095

                  1.00 רזעה ירמוח 'חי   
      

                  1.00 שא יוליג תזכר םע קשממל תרושקת סיטרכ 'חי  02.34.02.0115
      

                  2.00 שא ןיסח לבכב םורח תדוקנ טוויח 'קנ  02.34.02.0150
)זוכיר ףדל הרבעהל( תנעוממ תזכרל םירזיבא 20.43.20 כ"הס          

      
ט ו ו ח ו  י ט מ ו ט ו א  ן ג י י ח  30.43.20 ק ר פ  ת ת       
ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ ל       
      

                500.00 שא יוליג תכרעמל טווח רטמ  02.34.03.0010
)זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוליג תכרעמל טווחו יטמוטוא ןגייח 30.43.20 כ"הס          

      
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     141 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ  ת ו כ ר ע מ  50.43.20 ק ר פ  ת ת       
י ט מ ו ט ו א       
      
חפנב למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     02.34.05.0005
וא  III SFAN  זג  לכימ :תללוכה ק"מ 5 דע      
    002MF  םיאלג גוז ,לכימב זג יולימו  
ןיב תרנצ ,הזתה יריחנ ,)הבלצהב םירבוחמ(      

                  3.00 טווחו לכימהו םיריחנה 'חי   
      
חפנב למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     02.34.05.0010
וא  III SFAN  זג  לכימ :תללוכה ק"מ 9 דע      
    002MF  םיאלג גוז ,לכימב זג יולימו  
ןיב תרנצ ,הזתה יריחנ ,)הבלצהב םירבוחמ(      

                  1.00 טווחו לכימהו םיריחנה 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( יטמוטוא שא יוביכ תוכרעמ 50.43.20 כ"הס          

      
ם ו ר ח  ת ז י ר כ  ת כ ר ע מ  60.43.20 ק ר פ  ת ת       
י ו ל י ג  ת כ ר ע מ ו  ם י א ב כ  ן ו פ ל ט  ם ע  ב ל ו ש מ       
      
ןגומ ROODTUO ינוציח רוטק'זורפ/לוקמר     02.34.06.0030
דע קפסהב היצקורטסנוק/חיט לע ןקתומ םימ      
    02W 69 לש המצועוBD, ץנצנ תוברל  
תירוחא אספוק םע תוחפל 57DC לש המצועב      

                  6.00 המיאתמ 'חי   
      
םימ ןגומ ROODNI ימינפ רוטק'זורפ/לוקמר     02.34.06.0035
02W דע קפסהב היצקורטסנוק/חיט לע ןקתומ      
לש המצועב ץנצנ תוברל ,69BD לש המצועו      

                  6.00 המיאתמ תירוחא אספוק םע תוחפל 57DC 'חי   
      
תבלושמ תכרעמל LU ןקת לעב יתרקת לוקמר     02.34.06.0040

                 51.00 LU+0221 ןקת יפל 'חי   
      
ירוזא י"פע םילוקמר תלעפהל תבותכ תדיחי     02.34.06.0055

                  6.00 הזירכ 'חי   
      
ךכוסמו בלצומ םיטוח גוזב םילוקמר טווח     02.34.06.0070
תושירדל םאתהב ,תוחפל 61GWA לש ךתחב      

                 51.00 תושירדל םאתומ הטעמ ילעבו ןרציה 'קנ   
      

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

 
142/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     142 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םיטוח גוזב םירבגמה תודיחי ןיב טווחל לבכ     02.34.06.0085
,תוחפל 41GWA לש ךתחב ךכוסמו בלצומ      
םיאתמ הטעמ לעבו ןרציה תושירדל םאתהב      

                 80.00 תושירדל רטמ   
הרבעהל( יוליג תכרעמו םיאבכ ןופלט םע בלושמ םורח תזירכ תכרעמ 60.43.20 כ"הס          

)זוכיר ףדל                         
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43.20 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     143 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
םינבמ תרקב תוכרעמ 53 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ב מ  ת ר ק ב  ת ו כ ר ע מ  53.20 ק ר פ       
      
- ה ז י ר כ  ת ו כ ר ע מ  40.53.20 ק ר פ  ת ת       
ה ק י ז ו מ  ת צ פ ה       
      

                 51.00 וק יאנש תוברל ,8" טוו 01 לוקמר 'חי  02.35.04.0025
      

                 51.00 תיטסוקא הרקת רובע  יביטרוקד  לירג תפסות 'חי  02.35.04.0030
      
,םימ ןגומ ,ץוח תנקתהל הקיזומ/הזירכל רפוש     02.35.04.0035
וק יאנש תוברל ,טוו 51 קפסה ,06X021 רוזיפ      

                  6.00 הנקתה ירזיבאו 'חי   
      
שימג ראווצ ,דמעמ תוברל ימניד ןופורקימ     02.35.04.0045

                  1.00 רוביד ןצחלו 'חי   
      

                500.00 )גוזל ריחמ( םילוקמר טווח רטמ  02.35.04.0070
      

                 50.00 ךכוסמ לבכב םינופורקמ טווח רטמ  02.35.04.0075
)זוכיר ףדל הרבעהל( הקיזומ תצפה - הזירכ תוכרעמ 40.53.20 כ"הס          

      
ה צ י ר פ  י ו ל י ג  60.53.20 ק ר פ  ת ת       
      
םינפ יאנתל םיאלג      
      

                 38.00 temoC RIP חפנ יאלג 'חי  02.35.06.0505
      
םייטנגמ םינשייח      
      

                  6.00 יוסיכ ללוכ םיגרב טנגמ 'חי  02.35.06.0640
      
םישקמ תוחול      
      
ינוציח \ ימינפ םירפוצ      
      

                  1.00 ץנצנ םע ינוציח רפוצ 'חי  02.35.06.0795
      

                  3.00 abD901 תימינפ הנריס 'חי  02.35.06.0805
)זוכיר ףדל הרבעהל( הצירפ יוליג 60.53.20 כ"הס          

      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     144 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
םינבמ תרקב תוכרעמ 53 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ס י נ כ  ת ר ק ב  80.53.20 ק ר פ  ת ת       
      
תלד םוקרטניא      
      
ילדנו יטנא זראמב יגולנא ןופלט םוקרטניא     02.35.08.0315
    56PI  תוברל ,ט"הת/ט"הע תינוציח הנקתהל  
ללוכ חקפמה ידי לע עבקייש טסקט לש טוליש      
לא רוביחל קשמימ ,המודכו גויחל םירפסמ      
ןיב הליבכ טוויחו הנקתה ,תלד רקב      
תוניקת תקידבו תלדה רקבל םוקרטניאה      
,תלד רקב לומו הייזכרמה לומ הלעפהו      

                  4.00 ע"ש וא TCI  תרצות LETNAP תמגודכ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הסינכ תרקב 80.53.20 כ"הס          

      
ן ו כ ס י ח  ת כ ר ע מ  11.53.20 ק ר פ  ת ת       
ה י ג ר נ א ב       
      
,הנקתה םיללוכ םינושה םיפיעיסה יריחמ      
היגרנאב ןוכסיחה תכרעמ לש הצרהו טוייח      
ןימזמה רושיא תלבקל דע הכרדה ללוכ      
      
גותימ ללוכ רקבה .היגרנאב ןוכסיחל רדח רקב     02.35.11.0001
ללוכ רקבה . ריוא גוזימו הרואתל תואיצי      
לעפומ רקבה ,דוקיפל שבי עגמ תתל תורשפא      
קפס םג שמשמ רקבה .יטוח תוחכונ יאלגמ      

                 29.00 'פמוק .NEBEHT תרצות .תוחכונ יאלגל חוכ  
      
לעבו םודא ארפניא ססובמ תוחכונ יאלג     02.35.11.0003
54 לש חטש יוסיכ רשפאמ .הכומנ תושיגר      

                 29.00 'פמוק .NEBEHT תרצות ר"מ  
      
ארטלואו םודא ארפניא ססובמ תוחכונ יאלג     02.35.11.0004
יוסיכ רשפאמ .ילארגטניא רוא שגר ללוכ ינוס      

                 29.00 'פמוק NEBEHT תרצות ר"מ 05 לש חטש  
      

                 29.00 'פמוק .יטוחלא רקב הדיחי רובע רקב ריחמל תפסות 02.35.11.0005
      

                 29.00 'פמוק . יטוחלא יאלג ריחמל תפסות 02.35.11.0006
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     145 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
םינבמ תרקב תוכרעמ 53 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לע דוקיפל יטוחלא קספמ לש הנקתהו הקפסא     02.35.11.0007

                 29.00 'פמוק .תכרעמה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( היגרנאב ןוכסיח תכרעמ 11.53.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םינבמ תרקב תוכרעמ 53.20 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

146/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     146 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
הנירק ןוגימ 06 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה נ י ר ק  ן ו ג י מ  06.20 ק ר פ       
      
ה נ י ר ק  ן ו ג י מ  10.06.20 ק ר פ  ת ת       
      
הנירק תורוקמ ןוגימל ח"וד תנכה     02.60.01.0055
לע רשואמ הנירק ץעוי ידי לע תיטנגמורטקלא      
ןוילע חוקיפ ללוכ ,הנימזמ תושר וא/ו חקפמ ידי      
הנירק תקידב תוברל ,חודה תויחנה עוציב לע      

                  1.00 'פמוק הנבמה תריסמ ינפל  
)זוכיר ףדל הרבעהל( הנירק ןוגימ 10.06.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( הנירק ןוגימ 06.20 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
147/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     147 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
שא ירבעמ םוטיא 07 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  07.20 ק ר פ       
      
ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  10.07.20 ק ר פ  ת ת       
      
םירלוק תנקתה ,שא ימוטיא עוציבו ןונכת     02.70.01.0010
יפל למשחה ילבכ יופיצ ,תרנצ ירבעמב      
תוכרעמל שרדיש לככ שא ימוטיא,ןקתה      
יוביכו יוליג,ריווא גוזימ,למשח,היצלטסניא      
רחא רבעמ לכ,תורחא תונוש תוכרעמ,שא      
,שא תורקת/תופצר/תוריק ךרד ,'וכו שרדיש      
תואבכה תושרו ןקתה תושירדל םאתהב לכה      
יבלש לכב ,הדובעה םחתמ לכב ,םינקתהו      
ידכ ךותו רחאל ,שרדיש םוקמ לכב ,הדובעה      
םירמוח תועצמאב ,תוכרעמה ינלבק תדובע      
לכ יפ לע ,םייתעשל שאב םידימע םיינקת      
תוברל ,תוחיטבה ץעוי רושיאבו םינקתה      
שא רבעמ תמיסחל םילבכ ירבעמ יריפ תמיטא      
ךשמב הדימעל  םיאתמ יבועב SBK טיט י"ע      
לכו תורגסמ , םיחטשמ תנכה תוברל תועש 3      
תושירדל םיאתי רמוחה . רזעה דויצו תודובעה      
ילארשי ןקתו NID 2014 ןכו SB 674 םינקתה      
רטמ יצח ךרואב םילבכ יופיצ עצובי ןכ  ומכ      
יופיצ -  שא  בכעמ רמוחב ריפה ידיצ ינשמ      
תוברל .רמוחה לש ללוכה ריחמב לולכ םילבכה      

                  1.00 'פמוק .טלפמוק לכה .תכמסומ הדבעמ רושיא  
)זוכיר ףדל הרבעהל( שא ירבעמ םוטיא 10.07.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( שא ירבעמ םוטיא 07.20 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     148 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ
םינוש םירוביח 99 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ו ש  ם י ר ו ב י ח  99.20 ק ר פ       
      
ת ו כ ר ע מ ל  ת ו ר ב ח ת ה  10.99.20 ק ר פ  ת ת       
.ת ו מ י י ק  מ "נ מ ו  ל מ ש ח       
      
'א בלש הנבממ תמייק שא יוליג תזכר תקתעה     02.99.01.0010
חקפמה תייחנה פ"ע םוקימב 'ב בלש הנבמל      
הדובעה , ןנכתמהו ןימזמה תושירדל םאתהבו      
תושרדנה תודובעהו םירזיבאה לכ תא תללוכ      
תורקת , םירבעמ תחיתפ ( תכרעמה תקתעהל      

                  1.00 'פמוק .'פמוק , ) 'וכו םיטוויח , הנזה ילבכ תלחשה ,  
      

                  1.00 'פמוק . 'פמוק , המדא תודיער תכרעמל ל"נכ 02.99.01.0020
      

                  1.00 'פמוק . 'פמוק , הזירכ תכרעמל ל"נכ 02.99.01.0030
      

                  1.00 'פמוק . 'פמוק , תומלצמ תכרעמל ל"נכ 02.99.01.0040
      
ישאר למשח ןוראמ למשח תנזה ילבכ רוביח     02.99.01.0050
פ"ע 'א בלשב ישאר למשח ןוראל 'ב בלש      
, ןנכתמהו ןימזמה תושירדל םאתהבו תינכות      
תודובעהו םירזיבאה לכ תא תללוכ הדובעה      
ילבכ תלחשה ( למשחה ילבכ רוביחל תושרדנה      
םיאת תחיתפ , תמייק תיתשת / תרנצב הנזה      
, םיטוויח , תורקת , םירבעמ תחיתפ , חותיפב      

                  1.00 'פמוק .'פמוק , ) 'וכו  תושאל , םימאתמ  
)זוכיר ףדל הרבעהל( .תומייק מ"נמו למשח תוכרעמל תורבחתה 10.99.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םינוש םירוביח 99.20 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 כ"הס        
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     149 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.30 ק ר פ       
      
ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20.30 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
תואסנולכ לע הקוצי תונוש תודימב שאר תרוק     03.02.01.0010
דע תואסנולכה תותיסו יוקינ תוברל ןופידה      

                 32.00 .ביציו יקנ ןוטב תלבקל ק"מ   
      
דומצב קוצי מ"ס 01 םומינימ יבועב ןוטב ריק     03.02.01.0020
תפיטשו יוקינ תוברל ןופידה תואסנולכל      
יצח קמוע דע ןוטב יולימ , ןופידה תואסנולכ      
ץחלב חדקה יוקינ,םירוח חודיק ,סנולכה רטוק      

                500.00 .'וכו יסקופא קבד ,םיצוק ,ריווא ר"מ   
      
םיהבגבו תונוש תודימב ,תורדג/םיכמות תוריק     03.02.01.0030
,יולימ/הריפח תודובע תוברל ,םינתשמו םינוש      
,םירבוע תודוסי ,מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ      
םוטיא ,םירפת ,ץצח יקש ,םיזקנ ,ןוטב תוריק      
עקרק תפלחה ,ריקה בגב רזוח יולימ ,םירפתה      
תוינכותב טרופמכ ,'וכו ריקה תיתחתב      
.עקרקה ץעוי ח"ודבו תולכירדאו היצקורטסנוק      
.ןקת יפ לע הפישח תגרד ,03-ב ןוטבה גוס      

                110.00 .דבלב ןוטבה חפנ יפל םולשתל הדידמה ק"מ   
      
םיכיתר םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     03.02.01.0040
םיכרואבו םירטקב,תוכתורמ הדלפ תותשרו      

                 26.00 .005-פ גוסמ הדלפה-ןוטבה ןויזל ,םינוש ןוט   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20.30 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.30 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     150 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ב י ח ל  ת ו נ כ ה ו  ץ ו ח  ת ר ו א ת  80.30 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח       
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80.30 ק ר פ  ת ת       
      
לכ לע 93416 י"תל ומיאתי למשחה תוחול לכ      
ןוכממ רתיה לעב היהי חולה ןרצי .ויקלח      
ל"נה ןקתה יפל למשח תוחול רוציל םינקתה      
      
למשח תוחולל הנבמ      
      
רמוחמ ,ט"הע הנקתהל יתריד חול הנבמ     03.08.05.0115
,םיז"אמ 63-ל םוקמ ,"וילאמ הבכ" יטסלפ      

                  1.00 הקראהו ספא יספ תוברל 'חי   
      
תודימב רטסאילופמ חול הנבמ     03.08.05.0120
    0021X0011X003 56 מ"מPI תלד תוברל,  

                  1.00 עוביק תרגסמו הנבומ לקוס 'חי   
      
דח רפמא 52 דע ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     03.08.05.0260

                 10.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
רפמא 52 דע ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     03.08.05.0400

                  5.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת 'חי   
      
תלת רפמא 04 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     03.08.05.0410

                  2.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
36 דעו 04 לעמ ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     03.08.05.0415

                  4.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת רפמא 'חי   
      
תלת 3X001A ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     03.08.05.0505

                  1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
63 קותינ רשוכ רפמא 036X3 דע םית"מאמ     03.08.05.0710

                  1.00 הליגר תינורטקלא הנגה םע רפמאוליק 'חי   
      
דע ת"מאמל הריגס לילס וא CT הקספה לילס     03.08.05.0905

                  1.00 3x630A 'חי   
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     151 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
03 תושיגר רפמא  52X4 תחפ רסממ     03.08.05.1575

                  2.00 A םגד רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא  04X4 תחפ רסממ     03.08.05.1580

                  3.00 A םגד רפמאילימ 'חי   
      
03 תושיגר רפמא  36X4 תחפ רסממ     03.08.05.1585

                  1.00 A םגד רפמאילימ 'חי   
      
רפמא 52 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     03.08.05.1700

                  6.00 AC3 'חי   
      

                  3.00 ןואנ תירונו ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ 'חי  03.08.05.2415
)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 50.80.30 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  70.80.30 ק ר פ  ת ת       
      
דל תרונ םע םימ ןגומ ינוציח הפצה הרואת ףוג     03.08.07.0103
    W54 תמגודכ LLAMS ETNAVEL לש  
דויצה לכ תא ללוכו םיסדנהמ דערוא תרבח      

                  3.00 ףוגה תנקתהל שרדנה 'חי   
      
לעב DEL סופיטמ ידועי םוריח תרואת ףוג     03.08.07.9016
תרקבו גותימ יעצמא תוברל ,י"תמ רושיא      
םגד תמגודכ ןמול 051 רוא תקופת הרואת      
    ALPN51 ELOICUL וא םיסדנהמ דערוא לש  

                  2.00 ע"ש 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוג 70.80.30 כ"הס          
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     152 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ד ו ק נ  ,ר ו א מ  ת ו ד ו ק נ  90.80.30 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ק נ ו  ע ק ת  י ת ב       
      
תוברל יזפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     03.08.09.0010
ילבכ ,הפישח וא היולג הנקתהב תורוניצ      
םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ      
דע חולהמ ר"ממ 5.1 ךתחב  C.V.P דודיב      
,םיקספמה דעו ריקה וא הרקתהמ האיציה      
וא יבטוק וד וא לופכ וא דיחי םרז י/קספמ      
וא םימ ןגומ וא םינצחל וא בלצ וא ףוליח      
י"ע רשואמ ע"ש וא "סיבג" תמגוד ,ןיירושמ      

                 20.00 םזיהו חקפמה , ןנכתמה 'קנ   
      
תשוחנ ילבכ היושע תמלשומ עקת תיב תדוקנ     03.08.09.0040
    RF/YX2N דודיב םע תשוחנ יכילומ וא/ו  
    C.V.P  5.2 ךתחבX3 תרנצב םילחשומ ,ר"ממ  
תיב דע חולהמ ,הפישח וא היומס הנקתהב      
"סיבג" תמגוד ,רפמא 61 עקת תיב ןכו עקתה      
תוברל םלשומ לכה ,ט"הת ןקתומ ,ע"ש וא      

                  7.00 םימאתמ 'קנ   
      
ןגומ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל ריחמ תפסות     03.08.09.0090

                  4.00 םימ 'חי   
      
תמגוד עקת יתב בר תללוכה הדובע תדמע     03.08.09.0140
6-ל ע"ש וא  71D םגד "טסלפ .א.ד.ע"      
תיב תדוקנ ,A61 עקת יתב 4 תוברל ,םירזיבא      
,ר"ממ 5.2 םיכילומו תרנצ םע A61 עקת      
,םירווע םילודומו תרושקת יעקשל םימאתמ      
2( הכישמ טוח םע תרושקתל הנכה תרנצ      
תודוקנ 2- ו )םירזיבא אלל ךומנ חתמ תודוקנ      

                  1.00 לבכו םירזיבא תוברל ,תומלשומ ןופלט 'חי   
      
,הלעפהב הייהשה םע ,ןעגמ םע ןגזמל הדוקנ     03.08.09.0240
היהשה םע הקספה/הלעפה ינצחל תוברל      
וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ ,הלעפהב      
רטוק מ"מ 02 תרנצב ר"ממ  5.2X3 םיכילומב      
עקת תיב ןכו  הדוקנה דע למשחה חולמ ט"הת      
וא  "סוקופ" םגד "דרובסיוו" תמגוד ,ןגזמל      

                  1.00 ע"ש 'קנ   
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     153 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רטוקב רוניצ היושע תמלשומ ןופלט תדוקנ     03.08.09.0355
תחתמ וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת  ןקתומ  שרדנכ      
תוגוז  3 ןופלט לבכ ללוכ ,תורקתב וא/ו ףוצירל      
ר"התהמ וקה ,טלפמוק רבוחמו  לחשומ תוחפל      
יפל  םויס רזיבא ןכו הדוקנה דע מ"התה וא/ו      
םגד "דרובסיוו" תמגוד ,"קזב" תושירד      
ירבחמ תוברל ,םלשומ לכה ,ע"ש וא "סוקופ"      

                  1.00 םירשגמו הנורוק 'קנ   
      
רטוקב רוניצ היושע ןופלטל הנכה תדוקנ     03.08.09.0360
תחתמ וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת ןקתומ שרדנכ      
הכישמ טוח תוברל ,תורקתב וא/ו ףוצירל      
םויס רזיבאו הדוקנה דע מ"התה וא ר"התהמ      
םגד "דרובסיוו" תמגוד "קזב" תושירד יפל      

                  1.00 ע"ש וא "סוקופ" 'קנ   
      
רזיבא רובע ןופלט תדוקנל ריחמ תפסות     03.08.09.0365
םגד "דרובסיוו" וא ,"METSYS" םגד "סיווג"      

                  1.00 ע"ש וא "הנקסוט" 'חי   
      
רטוקב רוניצ היושע תמלשומ היזיולט תדוקנ     03.08.09.0370
וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת הנקתהל שרדנכ      
תובית תוברל ,תורקתב וא/ו ףוצירל תחתמ      
תרבח תושירד יפל ילאיסקאוק לבכו תופעתסה      
תמגוד םויס רזיבאו תימוקמה היזיולטה      

                  1.00 ע"ש וא "סיווג" וא "דרובסיוו" 'קנ   
      
רובע היזיולטל הנכה תדוקנל ריחמ תפסות     03.08.09.0380
"דרובסיוו" וא "METSYS" םגד "סיווג" רזיבא      

                  1.00 ע"ש וא "הנקסוט" םגד 'חי   
      
תרנצ תוברל םורח תקספה ןצחלל הדוקנ     03.08.09.0385
םע רזיבאו ר"ממ 5.1X3 םילבכ וא םיכילומו      

                  1.00 הריבשל תיכוכז 'קנ   
      
      
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     154 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,םוקרטניא( ךומנ חתמ תכרעמל הנכה תדוקנ     03.08.09.0390
היושע  )'ודכו  םילוקמר ,בשחמ  ,ןשע  יאלג      
,הכישמ טוח םע  שרדנכ רטוקב תרנצ      
םינקתומ רבעמ תוביתו תופעתסה תואספוק      
וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו תוקיציב וא/ו ט"הת      
תופעתסהה תביתמ םיוקה ללוכ ,תורקתב      
יטסלפ הסכמ תוברל ,הנכהה 'קנ דע תיזכרמה      

                 15.00 האיציה תביתל םיגרבב קזוחמ 'קנ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש תודוקנו עקת יתב תודוקנ ,רואמ תודוקנ 90.80.30 כ"הס          

      
ת ו ר ע ה  03.80.30 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה .1      
ןכדעתהל ןלבקה לע .כ"לט 'בחו קזב ,י"חח      
.ל"נה תורבחהמ םישרדנה םינותנב      
      
תשרה ,ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ .2      
תרושקתו      
      
םניה כ"לטו קזב ,י"חח םע םימואתה לכ .3      
.הדיחי יריחמב םילולכ      
      
ןרצי לש י"ת םע תויהל תבייח החמוג לכ .4      
.ןרצי רושיאו החמוגה      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורעה 03.80.30 כ"הס          
      
      
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     155 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ כ ה  13.80.30 ק ר פ  ת ת       
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     03.08.31.0010
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח      
09 דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו      

                600.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס רטמ   
      
תקמעה רובע הביצח וא הריפחל ריחמ תפסות     03.08.31.0030

                225.00 )מ"ס 09 םוקמב( מ"ס 051 קמועל דע הריפחה רטמ   
      
רובע הביצח וא/ו הריפחל ריחמ תפסות     03.08.31.0035

                225.00 .מ"ס 08 בחורל דע הריפחה תבחרה רטמ   
      
קמועבו מ"ס 06-04 בחורב םייק שיבכ תחיתפ     03.08.31.0050
ללוכ תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע      
עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח/הריפח      
שיבכה ןוקית , חקפמה תיחנהל םאתהב      

                 10.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ   
      
מ"ס 06-04 בחורב ליבש / הכרדמ תחיתפ     03.08.31.0055
תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
יפל עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח ללוכ      
תרזחהו ליבש/הכרדמ ןוקית ,חקפמה תויחנה      

                 50.00 ותומדקל בצמה רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונכה 13.80.30 כ"הס          

      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  23.80.30 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     03.08.32.0020
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

                  5.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     03.08.32.0025
ללוכ הביצח /הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      

                  5.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     156 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     03.08.32.0060

                  5.00 004D ןיממ הסכמו הרקית 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     03.08.32.0065

                  5.00 004D ןיממ הסכמו הרקית רובע 'חי   
      
7-5 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     03.08.32.0110
,מ"ס 08/06/06 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ      
רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ      
לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ,תינכות יפל      

                 10.00 םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש 'חי   
      
'מ 01 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     03.08.32.0120
,מ"ס 021/08/08 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי      
רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ      
לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ,תינכות יפל      

                  4.00 םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש 'חי   
      
תודימב 03-ב ןוטבמ היזכרמל ןוטב דוסי     03.08.32.0190
    54X551 ינפל תחתמ מ"ס 09 הבוגבו מ"ס  
תרגסמ םע ,חטשה ינפ לעמ מ"ס 02-ו חטשה      
סיסבל למשחה חול קוזיחל תנבלוגמ לזרב      
ינפ תרזחהו תורוניצל םיחתפ םע ,ןוטבה      

                  1.00 'פמוק .םתומדקל חטשה  
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     03.08.32.0205
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
תרוקב תחוש ךותב, תעבט קדהמ ,השקה      
ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב ,06 רטוקב      

                 10.00 'פמוק העיבצו טוליש ,521B גוסמ הסכמו  
      
      
      
      
      
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     157 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םירזיבאה לכ ללוכ ,םימ רוניצל הקראה     03.08.32.0215
את ללוכ ,םישורדה םיינקיתה םירוביחהו      
אתה.הביצח/הריפח ,םורט ןוטבמ הרקב      
תיעקרק םע מ"ס 04 קמועו מ"ס 06 רטוקב      
,םימ זוקינל רוח, 521B גוסמ הסכמו ןוטבמ      

                  1.00 העיבצו טוליש ,הסכמ 'חי   
      
תשוחנ ספ יושע םילאיצנטופ תאוושה ספ     03.08.32.0230
םע ,מ"מ 04 בחור מ"מ 4 יבוע מ"ס 05 ךרואב      

                  1.00 הקראה יכילומ תורבחתהל םיגרב 8 'חי   
      

                  1.00 'פמוק "רשג" אלל םימ רוניצל הקראה רוביח "תלש" 03.08.32.0245
      
082 בחור תודימב הרואת תייזכרמל החמוג     03.08.32.0285
ללוכ , מ"ס 082 הבוג , מ"ס 05 קמוע , מ"ס      

                  1.00 . סוסיב ,ןויז ,הביצח/הריפח 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ץוח תרואתל תונכה 23.80.30 כ"הס          

      
ם י ל י ב ו מ ו  ם י ל ו ו ר ש  33.80.30 ק ר פ  ת ת       
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב  תרנצה לכ      
.ינקת ןומיס טרסו      
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     03.08.33.0020
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק      

                750.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     03.08.33.0030
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק      

                200.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     03.08.33.0035
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 011 רטוק      

                250.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     158 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     03.08.33.9000
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 061 רטוק      

                250.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיליבומו םילוורש 33.80.30 כ"הס          

      
ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  43.80.30 ק ר פ  ת ת       
      
תא ללוכ אל םיכילומהו םילבכה ריחמ :הרעה      
תרנצה      
      
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     03.08.34.0005
    6X5  לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
ןתיבל הנזה ( תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                 50.00 . )רמוש רטמ   
      
ךתחב YX2N )EPLX(  גוסמ תשוחנ ילבכ     03.08.34.0010
    5.2X5 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
תדיחיל הנזה ( תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                250.00 )הייקשה 'עמ +OSI רטמ   
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     03.08.34.0020
ללוכ ,תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

                225.00 .םידומעל הרידח רטמ   
      
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     03.08.34.0115
    52X4   לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      

                 40.00 ) המב חולל הנזה( תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
      
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     03.08.34.0117
    53X4 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
שרגמ חולל הנזה( תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                 70.00 (טרופס רטמ   
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     159 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     03.08.34.0135
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

                225.00 ר"ממ 61X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ   
      
YX2N סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     03.08.34.0190
    )EPLX( וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

                100.00 ר"ממ 051X4 ךתחב )לבכ .היזכרמל רטמ   
      
םע ר"ממ 61 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     03.08.34.0200
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      

                110.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב רטמ   
      
םע ר"ממ 07 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     03.08.34.0210
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      

                100.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םילבכו םיכילומ 43.80.30 כ"הס          

      
ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  53.80.30 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל       
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     03.08.35.1255
דימע תיכוכז יביס םע טנוברקילופמ דומעה      
חפמ וא סויזלצ תולעמ 031 דע לש 'פמטב      
ז"אמ םע ,חפ ןוגג םע מ"מ 5.2 יבועב ןבלוגמ      
יקדהמ םע ,A01 AK01 םרזל יזאפ דח      
3KAPOC וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה      
האיצי יקדהמ םע ,ע"וש וא IXEGOS תרצות      
ספ םע ,ע"וש וא XINOHP תרצות םיסנפל      

                 10.00 סנפל דע לבכו הקראה 'חי   
      
ףסונ ז"אמ רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות     03.08.35.1260

                  8.00 .דומע לע עקת תיב וא הרואת ףוגל ףסונ לבכו 'חי   
      
דנאז לוורש רובע הרואת דומעל ריחמ תפסות     03.08.35.1265

                 10.00 הכרדמה ינפ לעמ מ"ס 03 דע הבוגב 'חי   
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     160 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יוסיכ רובע גוס לכמ הרואת ידומעל תפסות     03.08.35.1270

                 10.00 עבורמ / לוגע ןוולוגמ יביטרוקד ןותחת 'חי   
      
ילאטמ עבצ רובע ,הרואת דומע ריחמל תפסות     03.08.35.1275

                 40.00 "LAR"  גולטק י"פע רטמ   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     03.08.35.1300
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
5 הבוגב ינוק לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות תמגוד ,מ"מ 09 ןוילע רטוק ,רטמ      
יפל לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש וא "תורוא      

                 10.00 .סקלפוד טרפמ 'חי   
      
דומע לע ןקתומ גח תרואתל ריק רוביח     03.08.35.1400
תפסות ,ןירושמ עקת - תיב ללוכ הרואתה      
םירזיבא שגמ לע יטמוטוא יצח םרז קספמ      

                  5.00 .טלפמוק - עקת תיבל רוביח לבכו 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ץוח תרואתל תועורזו םידומע 53.80.30 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  63.80.30 ק ר פ  ת ת       
      
תונוראמ A08X3 םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ     03.08.36.0875
,מ"מ 5.2 יבועב תכתמ / ןיירושמ רטסאילופמ      
,םיימינפ חפ ילנפ םע ,למשחה תרבח את םע      
לכו ,'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ יספ םע      
,םיז"אמ תוברל ,היזכרמה תינבל שורדה דויצה      
ללוכ ישאר קספמ .'וכו םית"מאמ ,םינעגמ      
לכה ,תינורטקלאו תימרת ,תיטנגמ הנגה      
ןוטבמ דוסי ללוכ , ןנכתמה תינכתב טרופמכ      

                  1.00 'פמוק החמוגל רוטקורטסנוק רושיאו ןייוזמ 02-ב  
      
לעמ לדוגב ירחסמ למשח ןקתמ תקידב תקידב     03.08.36.0900
    3X019 םולשת תוברל ךמסומ קדוב י"ע רפמא  
קדובל עויסו תוינכות תשגה ,הקידבה רובע      

                  1.00 'פמוק תודידמה תכירעב  
)זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת ירזיבא 63.80.30 כ"הס          

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     161 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

- ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  83.80.30 ק ר פ  ת ת       
ט ר ו פ ס  י ש ר ג מ ו  ם י ר ו ק ר ז ו  ה פ צ ה  ה ר ו א ת       
      
DEL תייגולונכטב יביטרוקד הרואת ףוג     03.08.38.9002
םוינימולא תקיצימ יונבה םיפ"צש תרואתל      
תכרעמ , רונתב רטסאילופ תקבאב עובצ      
תכרעמ , םוינמולא הסכמ ללוכ תנבומ רוריק      
רוזפ םע הירטמוטופ תלעב המיאתמ תיטפוא      
ללוכה 66PI תומיטא תגרדב DEL , יברימ רוא      
תוריסמ K0004 דלינוי  ןווגב תרצות םידל      
תועש000,87 םייח ךרוא ,  IRC 08-07 עבצ      
    07L , 521 תרצותמ רביירד ללוכ , טאוול ןמול  
    SPILIHP הרואתה ףוג תמגודכ  W06  

                 10.00 . םיסדנהמ דע-רוא  תרבח לש P191-T 'חי   
      
תייגולונכטב הפצהל רוטק'זורפ הרואת ףוג     03.08.38.9003
    DEL םיפ"צשב םיקחשמ ינקתמ תרואתל  
תקבאב עובצ םוינימולא תקיצימ יונבה      
תכרעמ , רונתב תיטטסורטקלא רטסאילופ      
, 66PI תומיטא תגרדב םימל המוטא תיטפוא      
, זיידונא יופיצ םע קירבמ םוינימולא רוטקלפר      
תרצות םידל , תמסוחמ החוטש תיכוכז השדע      
    SPILIHP ןווגב K0053 , 000,27 םייח ךרוא  
לעב SPILIHP תרצותמ רביירד ללוכ ,  תועש      
W62 DEL  הרואתה ףוג תמגודכ לופכ דודיב      
    RUOTSSORC תרבח לש  
    GNITHGIL-REEPOC דע-רוא אובי  

                  4.00 . םיסדנהמ 'חי   
ףדל הרבעהל( טרופס ישרגמו םירוקרזו הפצה הרואת - הרואת ירזיבא 83.80.30 כ"הס          

)זוכיר                         
      
ל מ ש ח  ת ר ב ח ל  ת ו נ כ ה  93.80.30 ק ר פ  ת ת       
      
הנכומ הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצמ לוורש     03.08.39.0010
'ץניא 6 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע      
הכישמ טוח ללוכ 01 גרד מ"מ 2.6 ןפוד יבועו      

                 10.00 .ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8 ןולינמ רטמ   
      
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     162 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ללוכ ,למשח תרבח רליפל סיסב תבכרה     03.08.39.0115
לכה רזע דויצ ,ןוטיב ,למשחה ינסחממ הלבוה      

                  1.00 .למשחה תרבח תושירד יפל 'חי   
      
/ ח"ח םינומ רליפל הרקת םע ןוטב תחמוג     03.08.39.9000
הבוג ,מ"ס 001 םינפ בחור :תודימב רוטרנג      
היטבמאו מ"ס 06 קמוע עקרקה לעמ מ"ס 042      
ללוכ וטנ םה תודימה לכ , מ"ס 06 קמועב      
תבצהל שרדנה לכו סוסיב ,ןויז ,הביצח/הריפח      

                  2.00 . רליפה 'חי   
      
הפלחה תכרעמ  ןוראל הרקת םע ןוטב תחמוג     03.08.39.9001
,מ"ס 002 םינפ בחור :תודימב רוטרנג / ח"ח      
מ"ס 06 קמוע עקרקה לעמ מ"ס 042 הבוג      
וטנ םה תודימה לכ , מ"ס 06 קמועב היטבמאו      
שרדנה לכו סוסיב ,ןויז ,הביצח/הריפח ללוכ      

                  1.00 . רליפה תבצהל 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תרבחל תונכה 93.80.30 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80.30 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     163 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
תרושקת תודובע 81 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  ת ו ד ו ב ע  81.30 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ת ו ד ו ב ע  01.81.30 ק ר פ  ת ת       
      
יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     03.18.10.0030
36 רטוקב )5.31 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

                200.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     03.18.10.0050
05 רטוקב )11 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

                170.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      

                160.00 4.0X2X05 יל'ג לבכ גוז רטמ  03.18.10.0070
      
2 הבוג , רטמ 1 בחור תודימב ןוטב תחמוג     03.18.10.0265
דדוב F-1 םגד ןורא םע מ"ס 05 קמועו רטמ      
םע םילבכל ע"וש וא "ןופצה יסקופ" תרצות      
לוענמ ,ץעמ בג,קזבה אתל תילרגטניא תלד      
, הריפח ללוכ ,ע"וש וא ENORK יקדהמו ינקת      
רוזיפו ביבסמ רפע קודיה ,סוליפ , הנקתה      

                  2.00 .הריפח יפדוע 'חי   
      
ןוראה .הנכומ החמוגב הנקתהל כ"לטל ןורא     03.18.10.0320
מ"מ 023X575X558 תודימב 058/00 םגד      
סיסב ללוכ ,ע"וש וא ETILRO תרצות      
,מ"ס 71 ץע בג ,לקוס - ןיירושמ רטסאילופ      

                  1.00 אקמא תידיו לוענמ םע החמוגה בג לע ןקתומ 'חי   
      

                  1.00 . קזב ןוראל ל"נכ 'חי  03.18.10.0330
)זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקת תודובע 01.81.30 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקת תודובע 81.30 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     164 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32.30 ק ר פ       
ר ת א ב       
      
ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32.30 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו       
      
רטוקב ,הקיציו חודיק,ןופידל ןוטב תואסנולכ     03.23.01.0010
םע הקיצי תוברל שרדנכ קמועבו מ"ס 04      

                900.00 .טיינוטנב תסימת רטמ   
      
רטוקב ,הקיציו חודיק,ןופידל ןוטב תואסנולכ     03.23.01.0020
םע הקיצי תוברל  שרדנכ קמועבו מ"ס 05      

              1,200.00 .טיינוטנב תסימת רטמ   
      
חודיק ,חותיפ יטנמלא סוסיבל ןוטב תואסנולכ     03.23.01.0030
תוברל  שרדנכ קמועבו מ"ס 05 רטוקב ,הקיציו      

                400.00 .טיינוטנב תסימת םע הקיצי רטמ   
      
ןויזל םיעלוצמו םילוגע ,םיכיתר הדלפ תוטומ     03.23.01.0040

                 40.00 .005-פ גוסמ הדלפה-תואסנולכה ןוט   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32.30 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32.30 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     165 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
יפונ חותיפ  04 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ   04.30 ק ר פ       
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר   60.04.30 ק ר פ  ת ת       
      
רופא ליטקוק ןווגב תובלתשמ תופצרמב ףוציר      03.40.06.0010
מ"ס 04/01 תודימב מ"ס 7 יבועב 901 טיפרג      
תרצות תיראנילה הרדיסהמ עבורה םגד      

              1,200.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" ר"מ   
      
םע מ"ס 02/02 םירוויעל ןומיס ןבאב ףוציר      03.40.06.0020
תרצות מ"ס 6 יבועב , והשלכ ןווגב תוטילב      

                  5.00 ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא" ר"מ   
      
םירוויעל הנווכה / ןומיס ןבאל ריחמ תפסות      03.40.06.0030

                  5.00 ןבל טלמ רמג רובע ר"מ   
      
מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבאל ריחמ תפסות      03.40.06.0050

                150.00 הזאפ אלל ןבא רובע רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוגרדמו םיפוציר  60.04.30 כ"הס          

      
ת ו י ע ל ס ו  ת ו ר י ק   70.04.30 ק ר פ  ת ת       
      
תשעותמ שיטלט רמגב בהנש ןבאב יופיח      03.40.07.0010
,הנוכשה תוריקל תויחנה יפ לע ןווגבו תודימב      

                200.00 הקבדהב ריקה תיזחב יופיחה םושי ר"מ   
      
רובע בהנש ןבאב  יופיח ריחמל תפסות      03.40.07.0020
ןוטב ,ןויז תשר תוברל )בוטר עוביק( הרישק      
רוטקורטסנוקה תויחנהל םאתהב .שרדנה לכו      

                100.00 .תוריקה הבוג יפ לע ר"מ   
      
רמגב בהנש ןבאב )"גניפוק"( שאר יכבדנ      03.40.07.0030
תויחנה יפ לע ןווגבו תודימב תשעותמ שיטלט      

                150.00 ריקה שארל הקבדהב םושי ,הנוכשה תוריקל רטמ   
      
הצברה ,םיירושימ םיחטש לע קלח ץוח חיט     03.40.07.0040
ללוכ ,רוחש רמגו תרשיימ הבכש ,הנותחת      
וא/ו םימייק ןופיד תוריקל ןויקינו הפיטש      
תמלשהו המדא יפדועמ הריפח רחאל םישדח      

                150.00 ןופיד ריקל הדיחא תיזח תלבקל ח יט ר"מ   
70.04.30 קרפ תתב הרבעהל        

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     166 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
יפונ חותיפ  04 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רובע  םינושה  חיטה  יפיעסל ריחמ תפסות      03.40.07.0050
"רובמט" תרצות  ,השימג  תינועבצ  הטכילש      
תמשוימ ,ע"ש וא "סוקיוא" וא "טל רינ" וא      

                150.00 הליגר הטכילש  םוקמב - 'גלמב ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תויעלסו תוריק  70.04.30 כ"הס          

      
ת כ ת מ  ת ו ד ו ב ע   80.04.30 ק ר פ  ת ת       
      
תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג      03.40.08.0010
00.2 הבוגב ע"ש וא "ןויצ" םגד "ילרוא תורדג"      

                300.00 רונתב ה עובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ רטמ   
      
בחורבו 'מ 0.2 הבוגב לגר יכלוהל יפנכ וד רעש     03.40.08.0020
ףנכו 'מ 02.1 תחא ףנכ ,'מ 00.3 לש יללכ      
תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל .'מ 08.1 הינש      
ןוולג ללוכ ע "ש וא "ןויצ" םגד "ילרוא תורדג"      

                  1.00 'פמוק תיטטסורטקלא העיבצו  
      
2.4 בחורב 'מ 0.2 הבוגב בכרל יפנכ וד רעש      03.40.08.0030
תורדג" תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל 'מ      
העיבצו ןוולג ללוכ ע"ש וא "ןויצ" םגד "ילרוא      

                  1.00 'פמוק תיטטסורטקלא  
      
חפ ףוקשמ תוברל ,)רורווא סירת( הפפר תלד      03.40.08.0040
לוענמ תוברל ,מ"מ 0011-0021 בחורב מ"מ 2      

                  4.00 )דחא דצ חפ( רדניליצ 'חי   
      
חפ ףוקשמ תוברל ,)רורווא סירת( הפפר תלד      03.40.08.0050
לוענמ תוברל ,מ"מ 0041-0061 בחורב מ"מ 2      

                  2.00 )דחא דצ חפ( רדניליצ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תכתמ תודובע  80.04.30 כ"הס          

      
י נ ק ת מ  , ב ו ח ר  ט ו ה י ר   90.04.30 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע ו  ק ח ש מ       
      
לש "לטאיס" םגד ץעו תכתמ לספס      03.40.09.0010

                  6.00 'מ 07.1 ךרואב ע"ש וא "ןייטשרקא" 'חי   
90.04.30 קרפ תתב הרבעהל        

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     167 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
יפונ חותיפ  04 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןוטבמ ,םיזרב 4 תללוכה "שיבג" םגד היזרב      03.40.09.0020
"אכירא םחש" לש טילונרג / ףושח רמגב םורט      
רוביחו זוקינ תכירב ,ףוגמ זגרא ללוכ ,ע"ש וא      

                  3.00 םימ רוקמל 'חי   
      
תושיגנ םאתומ( "רוק ןואיש" םגד היזרב     03.40.09.0030
יולימל ףסונ ןונגנמו םיזרב 2 תללוכה )םיכנל      
היזרבה ףוגב רורק תדיחי ,םיקובקבו תוסוכ      
זוקינ  תכירב ,)דרפנב םלושמ למשחל רוביח(      

                  1.00 ע"ש וא  "אכירא םחש" לש 'חי   
      
"ןייטשרקא" לש  "הטוקד" םגד תכתמ ןותפשא      03.40.09.0040

                  3.00 ע"ש וא 'חי   
      
ןוילע רטוק רטמ 8 הבוגב לגדל ינוק לוגע ןרות     03.40.09.0050
םוינמולאמ מ"מ 202 ןותחת רטוקו מ"מ 09      
לבכו תולגלג תכרעמ תוברל ,יעבט רומיגב      
ןויל ע הסכמ ללוכ ,לגדה רובע הדלפמ שימג      
,סוסיב ללוכ ,רודכ תרוצב םוינמולא תקצימ      

                  2.00 רוטקורטסנוק תויחנה יפ לע סיסבל ןויזו ןוגיע 'חי   
      
'מ 5.4/5.4 םישחנו תומלוס םגד הפצר קחשמ      03.40.09.0060
וא ,"לארשיל םינומיס" תרבח תרצות ,001 דע      

                  1.00 'פמוק ע"ש  
      
לכ ,01 דע ,םינוויכ 4 סאלק םגד הפצר קחשמ      03.40.09.0070
םינומיס" תרבח תרצות ,מ"ס 54/54 עוביר      

                  1.00 'פמוק ע"ש וא ,"לארשיל  
      
ללוכ ריינ רוזחימל קיטסלפמ הריצא לכימ      03.40.09.0080
002 לגלג ,רטיל 063 חפנב ןוגג אלל הסכמ      

                  4.00 מ"מ 'חי   
      
הנוש עבצ רובע הריצא לכימל ריחמ תפסות      03.40.09.0090

                  2.00 רוחש וא רופא וא לוחכ וא קורימ 'חי   
      
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     168 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
יפונ חותיפ  04 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
5.6-5.4 לש חפנב תכתממ עקרק ןומט לכימ     03.40.09.0100
ע"ש וא 'רוזחמ תונורתפ הלאווק' תרצות ,ק"מ      
, ,הטסורינמ הריגא לכימ ,ןוטב את :ללוכה      

                  2.00 םישר דנה םימואתה לכו הנקתה ,הריפח ללוכ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש תודובעו קחשמ ינקתמ , בוחר טוהיר  90.04.30 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( יפונ חותיפ  04.30 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     169 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
הייקשהו ןוניג תודובע  14 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע   14.30 ק ר פ       
      
ה י י ק ש ה   10.14.30 ק ר פ  ת ת       
      
01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש      03.41.01.0010

                 60.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 57 רטוקב רטמ   
      
רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ      03.41.01.0020

                260.00 תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט םע מ"מ 61 רטמ   
      
רטוקב ףוטפיט רוניצמ םיצעל ףוטפט תחולש      03.41.01.0030
תוילרגטניא וק תופטפט 21-41 אשונ מ"מ 61      

                 30.00 'פמוק .'מ 4 החולשה ךרוא .תותסוותמ  
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ      03.41.01.0040

                150.00 .6 גרד מ"מ 52 רטוקב אוהשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ      03.41.01.0050

                 50.00 .6 גרד מ"מ 23 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ      03.41.01.0060

                 60.00 .6 גרד מ"מ 04 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ      03.41.01.0070

                 50.00 .6 גרד מ"מ 05 רטוקב והשלכ רטמ   
      
04-063 "רטנה" תרצות ,ןווכתמ החיג ריטממ      03.41.01.0080
חווטב הבצהל ע"ש וא "M.G.P" םגד תולעמ      

                 13.00 .רטמ 9-5 לש 'חי   
      
הרטמהו ףוטפטל 2" רטוקל תכרעמ שאר     03.41.01.0090
,בוק 01 לכ ילמשח טלפ םע םימ דמ ללוכה      
04 ןנסמ ,2" ישאר ירודכ זרב ,4/3" ןג זרב      
יטנא םותסש ,ץחל תסו ,ש"מ 021 ןנסמ ,ש"מ      
םיזרב 4 ,2/1" רטוקב םוקא ו      
םידרוקר ,םידיאונולוס ,םילוארדיה/םיילמשח      
ךומס םימ רוקמל רוביח ללוכ ,רוביח ירזיבאו      

                  1.00 )םירזיבא ןורא ללוכ אל( 'חי   
      
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     170 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
הייקשהו ןוניג תודובע  14 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,ןוזרבו דרוקר ללוכ ,הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ      03.41.01.0100

                  2.00 2" רטוקב 'חי   
      
"הלורוטומ" י"ע רשואמ יכרד תלת דיאונולוס     03.41.01.0110
הייקשהה בשחמל םישורדה םירוביחה לכ ללוכ      
ספ לע ןקתוי דיאונולוסה .דקופמה ףוגמלו      
שא ר זגרא ןפודל עבוקתש תנוולוגמ תכתמ      

                  6.00 תכרעמה 'חי   
      
"טיילרוא" / "רבנע" תרצות תכרעמ שארל ןורא     03.41.01.0120
מ"ס 74/6.311/521 תודימב ,"ןגסלפ" /      
,)"רבנע" לש קומע IGF 0521/2 םגד תמגודכ(      
,ן וטבל תכתמ תרגסמ ללוכ ,רשואמ ע"ש וא      

                  1.00 הנקתהל תושורדה תודובעה לכו ןוטב תקיצי 'חי   
      
/ "ויפרוקס" בשחמל W01 ירלוס לנפ      03.41.01.0130
    "mocIRRI"  2" ןרות לע הנקתה ללוכ ע"ש וא,  
לבכ ,הללוס ,בשחמל םלשומ רוביח ,הקיצי      

                  1.00 .הנשל תוירחאו הנקתה ,Y.Y.N 'חי   
      
RX 6/6 ויפרוקס תיטוחלא הצק תדיחי     03.41.01.0140
6 ,הנטנא ,וידר : ללוכ ע"ש וא הלורוטומ      
.ינוציח זראמ ,הללוס ,תוסינכ 6 ,תולעפה      
,ןרציה לש השרומ ןיקתמ י"ע הנקתה      
תורשו תוירחא ,הכרדה ,הנקתה , היצרגטניא      

                  1.00 'פמוק .הנשל אלמ  
)זוכיר ףדל הרבעהל( הייקשה  10.14.30 כ"הס          

      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג   20.14.30 ק ר פ  ת ת       
      

                500.00 ףושיחו חטשה יוקינ,היחמיצ תרסה  ר"מ  03.41.02.0010
      

                500.00 החוחיתו עקרקה תכיפה ללוכ ,עקרקה דוביע  ר"מ  03.41.02.0020
      
"פא דנור" הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר      03.41.02.0030

                500.00 םיבשע תליטקל ר"מ   
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     171 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
הייקשהו ןוניג תודובע  14 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,)םנודל ק"מ 02( "טסופמוק" גוסמ ינגרוא לבז      03.41.02.0040

                500.00 .108 ןקת ות י"פע ר"מ   
      

                150.00 רטיל 0.1 ילכה לדוג ,3 'סמ לדוג םיליתש  'חי  03.41.02.0050
      

                 80.00 רטיל 0.3 ילכה לדוג ,4 'סמ לדוג םיליתש  'חי  03.41.02.0060
      

                 70.00 רטיל 0.01 ילכה לדוג ,6 'סמ לדוג םיליתש  'חי  03.41.02.0070
      
לודיגמ 2" רטוקב בצועמ עזג ילעב םיצע      03.41.02.0080

                 30.00 .המדאב 'חי   
      

                400.00 "ורוטלא רפוס" ןזמ םידברמב אשד  ר"מ  03.41.02.0090
      
י"ע תרשואמ 'דכו הרמח גוסמ ןג תמדא      03.41.02.0100

                150.00 ןוניג יחטשב רושיו רוזיפ תוברל ןנכתמה ק"מ   
      
םייק רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה      03.41.02.0110
,'מ 3 לעמ הבוגבו מ"ס 03 לעמ עזג רטוקב      

                  8.00 תושרה םוחתב 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תועיטנו ןוניג  20.14.30 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( הייקשהו ןוניג תודובע  14.30 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     172 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.30 ק ר פ       
      
ת ו י ז ר ב  24.24.30 ק ר פ  ת ת       
      
,טילונרג/קלח רמגב ,םורוט ןוטבמ היזרב     03.42.42.0010
2 םע ,מ"ס 58 הבוגבו מ:ס 84/33 תודימב      
םולה" םגד ילאדנו יטנא םינגומ הציחל יזרב      
,"אכירא םחש" תרצות ,רופא ןווגב ,"ןטק      

                  3.00 הלעתו סוסיב תוברל 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תויזרב 24.24.30 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ץוח טוהיר 24.30 כ"הס          
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     173 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
הלילס תודובע  15 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע   15.30 ק ר פ       
      
ה נ כ ה ו  ק ו ר י פ  ת ו ד ו ב ע   10.15.30 ק ר פ  ת ת       
      

              1,800.00 והשלכ יבועב טלפסא תוכרדמו םישיבכ קוריפ  ר"מ  03.51.01.0010
      
)רורמתה תוברל( טולישו רורמת ידומע קוריפ      03.51.01.0020

                  5.00 ןימזמה ןסחמל םתרבעה וא 'חי   
      

                  5.00 והשלכ גוסמ דומע לש ןוטב דוסי קוריפ  'חי  03.51.01.0030
      
ללוכ( ץעמ תרושקת / הרואת דומע קוריפ      03.51.01.0040

                  5.00 )םינגוע 'חי   
      
,לספס :ןוגכ ןג וא בוחר טוהיר טירפ לש קוריפ      03.51.01.0050

                  1.00 'דכו בכר םוסחמ ,ןותפשא ,ץיצע 'חי   
      
תודובע תרגסמב והשלכ גוסמ ףוציר קוריפ      03.51.01.0070

                560.00 תוכרדמ תפלחה ר"מ   
      
תרוגח וא גוס לכמ םוחיתו הפש ןבא קוריפ      03.51.01.0080

                600.00 תוכרדמ תפלחה תודובע תרגסמב ןוטב רטמ   
      

                 10.00 והשלכ יבועבו גוסמ ןייוזמ ןוטבמ ריק קוריפ  ק"מ  03.51.01.0090
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ      03.51.01.0100
04 לעמ עזג רטוקבו 'מ 6 לע הלועה הבוגב      

                  1.00 )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 'חי   
      

                  1.00 רטוק לכב םייק םימ ףוגמ קוריפ  'חי  03.51.01.0110
      

                  1.00 ויתודוסיו וידומע לע לגר יכלוהל רעש קוריפ  'חי  03.51.01.0120
      
לכ קוריפ ללוכ םייק עקרק ןומט לכימ קוריפ      03.51.01.0130
ינפ לעמ םיטלובה םייעקרק תתה םיטנמלאה      

                  1.00 רובה יולימו םישדחה חותיפה 'חי   
      
רטוק בויב וא םימל תרוקיב את קוריפ     03.51.01.0210

                  2.00 מ"ס 521-001 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הנכהו קוריפ תודובע  10.15.30 כ"הס          

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     174 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
הלילס תודובע  15 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע   20.15.30 ק ר פ  ת ת       
      

              10,300.00 הביצח וא/ו הריפח  ק"מ  03.51.02.0010
      

              2,000.00 םיעצמ יחטשב הריפח רובע ריחמ תפסות  ק"מ  03.51.02.0020
      
רופח רמוח ןוימו יופינ רובע ריחמ תפסות      03.51.02.0030
קוליס / יולימ / הסירג ךרוצל תלוספב ברועמ      
הלבוה, ןוסחא , םוריע תוברל הנמטה רתאל      

                500.00 רתאב רוזיפו ק"מ   
      

              1,250.00 רקובמ םיחטש קודיה  ר"מ  03.51.02.0040
      

                500.00 רקובמ יולימ קודיה  ק"מ  03.51.02.0050
      
יולימ יכרצל םיאתמה רופחה רמוחה תרבעה      03.51.02.0060
הארוה יפ לע( מ"ק 03 לע הלועה קחרמל      

              8,000.00 )דבלב חקפמהמ בתכב ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע  20.15.30 כ"הס          

      
ם י ע צ מ   30.15.30 ק ר פ  ת ת       
      
דיחא יבועב , תוכרדמו םישיבכל 'א גוס עצמ      03.51.03.0010

              1,300.00 הנתשמו ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיעצמ  30.15.30 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( הלילס תודובע  15.30 כ"הס          
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     175 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
לעיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  75.30 ק ר פ       
      
ם י ל פ מ  60.75.30 ק ר פ  ת ת       
      
ןוטב תפיטע םע מ"מ 061 רטוק ינוציח לפמ     03.57.06.0010
דוביע תוברל C.V.P.-מ םירזיבאו תרנצ ,ןיוזמ      

                  1.00 ימ 5.1 דע )הבוג שרפה( לפמה הבוג ,לעתימ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םילפמ 60.75.30 כ"הס          

      
ן ל י ת א י ל ו פ  ת ו ר ו נ י צ  21.75.30 ק ר פ  ת ת       
      
"לוגסקפ" תמגוד בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     03.57.12.0299
,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,01 גרד      
,הריפח תודובע תוברל ,מ"מ 09 רוניצה רטוק      

                 17.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      

                 80.00 מ"מ 011 רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  03.57.12.0300
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןליתאילופ תורוניצ 21.75.30 כ"הס          

      
ם י נ נ ס מ ו  ם י מ ו ת ס ש  22.75.30 ק ר פ  ת ת       
      
לזרב יושע 4" רטוק םימל רזוח לא םותסש     03.57.22.0005
ריצו ןוילע חתפ םע "RN-540" םגד הקיצי      
הדובע ץחלל ,תולקשמו עורז אלל ,לטוב/ךרואמ      
סימטא ,םיידגנ םינגוא תוברל ,'מטא 61 לש      

                  1.00 ןוגיע יגרבו 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיננסמו םימותסש 22.75.30 כ"הס          

      
ש א  י ו ב י כ  י ז ר ב  62.75.30 ק ר פ  ת ת       
      
,3" רטוק דדוב ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     03.57.26.0021
שוג ,3" רטוק ףקז תוברל ,הגרבהב רבוחמ      

                  2.00 'פמוק םימ וקל רוביחו ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב  
)זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוביכ יזרב 62.75.30 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     176 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
לעיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ל  ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ  13.75.30 ק ר פ  ת ת       
      
רטוק ,ןיחולדל 'ב גרד םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     03.57.31.0020
,םיחפס אלל ,םירבחמ תוברל ,1 2/1"      

                  5.00 םייומס וא םייולג םינקתומ רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( בויבל הדלפ תורוניצ 13.75.30 כ"הס          

      
ם י כ פ ש  ת ר נ צ  23.75.30 ק ר פ  ת ת       
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P. תורוניצ     03.57.32.0010
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא,  
תוברל ,'מ 52.1 דע  קמועב עקרקב םיחנומ      

                 12.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הפירח תודובע רטמ   
      
דע 'מ 52.1 לעמ קמועב תורוניצ ךא ,ל"נכ     03.57.32.0020

                 14.00 'מ 57.1 רטמ   
      
דע 'מ 57.1 לעמ קמועב תורוניצ ךא ,ל"נכ     03.57.32.0030

                 24.00 'מ 52.2 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיכפש תרנצ 23.75.30 כ"הס          

      
ת ו י ל ו ג ע  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  24.75.30 ק ר פ  ת ת       
      
תיתחתו תוילוחמ תוילוגע הרקב תוחוש     03.57.42.0010
08 ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
05 רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס      
לכו הכירד יבלש , )ןוט 521B )5.21  ןיממ מ"ס      
רוביחל םוחתפ יחודק ינש תוברל ,םירזיבאה      
םטא םע ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ      
תוברל ,'מ 52.1 דע קמעב F-019 גוסמ הרידח      

                  2.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     177 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
לעיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תיתחתו תוילוחמ תוילוגע הרקב תוחוש     03.57.42.0030
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
הכירד יבלש , )ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 05      
םוחתפ יחודק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו      
םע ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל      
דע 'מ 52.1 קמעב F-019 גוסמ הרידח םטא      

                  2.00 רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 'חי   
      
'מ 11 דע קמועו מ"מ 006 רטוק לוחליח רוב     03.57.42.0050

                  9.00 'פמוק "מ"עב םימכח םימ תונורתפ איג" תרבח  
      
תיתחתו תוילוחמ תוילוגע הרקב תוחוש     03.57.42.0100
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 521      
הכירד יבלש , )ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 05      
םוחתפ יחודק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו      
םע ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל      
'מ 52.3 לעמ קמעב F-019 גוסמ הרידח םטא      

                  1.00 רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.3 דע 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוילוגע הרקב תוחוש 24.75.30 כ"הס          

      
ן י ו ז מ  ן ו ט ב מ  ת ו ר ו נ י צ  15.75.30 ק ר פ  ת ת       
      
םגד 1 גוס 72 י"ת יפל ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ     03.57.51.0012
גרד "רכז"ה לע ינקית םטא םע "M-טירקונמ"      
לעמ קמועב עקרקב םיחנומ מ"ס 04 רטוק 3      
,הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.1 דעו 52.1      

                 25.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ 15.75.30 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     178 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ
לעיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  26.75.30 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ ל  ת ו ע ב ו ר מ       
      
תוימורט תוילוחמ תועבורמ הרקב תוחוש     03.57.62.0030
עוקיש את םע ,מ"ס 001/001 םינפ תודימב      
004D )04 ןיממ מ"ס 05 רטוק .ב.ב הסכמו      
לעמ קמועב ,םירזיבאה לכו הכירד יבלש ,)ןוט      
הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 דעו 'מ 57.1      

                  1.00 רזוח יולימו 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( זוקינל תועבורמ הרקב תוחוש 26.75.30 כ"הס          

      
ת ו ר ו נ י צ ל  ן ו ט ב  ת פ י ט ע  36.75.30 ק ר פ  ת ת       
      
,גוס לוכב תורוניצל 02-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע     03.57.63.0010
לזרב תוברל ,תורוניצה ביבס מ"ס 01 יבועבו      

                 21.00 מ"מ 011 רטוק תורוניצל ,ןויזה רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תורוניצל ןוטב תפיטע 36.75.30 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( לעיתו בויב ,םימ יווק 75.30 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 כ"הס        
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     179 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 40 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.40 ק ר פ       
      
ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20.40 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
םיהבגבו תונוש תודימב ,תורדג/םיכמות תוריק     04.02.01.0010
,יולימ/הריפח תודובע תוברל ,םינתשמו םינוש      
,םירבוע תודוסי ,מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ      
םוטיא ,םירפת ,ץצח יקש ,םיזקנ ,ןוטב תוריק      
עקרק תפלחה,ריקה בגב רזוח יולימ,םירפתה      
תוינכותב טרופמכ ,'וכו ריקה תיתחתב      
.עקרקה ץעוי ח"ודבו תולכירדאו היצקורטסנוק      
.ןקת יפ לע הפישח תגרד ,03-ב ןוטבה גוס      

                 35.00 .דבלב ןוטבה חפנ יפל םולשתל הדידמה ק"מ   
      
חטשמ תוברל,תונוש תודדימב ןוטב תונובירט     04.02.01.0020
ןוטבה תקלחה,ןוטב תונובירט,עפושמ ןוטב      
םיכתח K-3851-1/10 תינכות האר,'וכו      

                 80.00 M1-M1,M-M,L-L,K-K,J-J,J1-J1. ק"מ   
      
םיכיתר םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     04.02.01.0040
םיכרואבו םירטקב,תוכתורמ הדלפ תותשרו      

                 13.00 .005-פ גוסמ הדלפה-ןוטבה ןויזל ,םינוש ןוט   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.40 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     180 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 40 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ב י ח ל  ת ו נ כ ה ו  ץ ו ח  ת ר ו א ת  80.40 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח       
      
ת ו ר ע ה  03.80.40 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא      
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.רתויב תינכדעה ותרודהמב )לוחכה רפסה(      
      
לש םיטרדנטסל םאתהב עצובת הדובעה .1      
ןכדעתהל ןלבקה לע .כ"לט 'בחו קזב ,י"חח      
.ל"נה תורבחהמ םישרדנה םינותנב      
      
תשרה ,ב"לח ירליפל תוחמוגה תודימ .2      
תרושקתו      
      
םניה כ"לטו קזב ,י"חח םע םימואתה לכ .3      
.הדיחי יריחמב םילולכ      
      
ןרצי לש י"ת םע תויהל תבייח החמוג לכ .4      
.ןרצי רושיאו החמוגה      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורעה 03.80.40 כ"הס          
      
ת ו נ כ ה  13.80.40 ק ר פ  ת ת       
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     04.08.31.0010
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח      
09 דע קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו      

                150.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס רטמ   
      
תקמעה רובע הביצח וא הריפחל ריחמ תפסות     04.08.31.0030

                 25.00 )מ"ס 09 םוקמב( מ"ס 051 קמועל דע הריפחה רטמ   
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     181 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 40 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רובע הביצח וא/ו הריפחל ריחמ תפסות     04.08.31.0035

                 25.00 .מ"ס 08 בחורל דע הריפחה תבחרה רטמ   
      
מ"ס 06-04 בחורב ליבש / הכרדמ תחיתפ     04.08.31.0055
תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 051 דע קמועבו      
יפל עצמה תובכשב הלעתה יולימו הביצח ללוכ      
תרזחהו ליבש/הכרדמ ןוקית ,חקפמה תויחנה      

                 25.00 ותומדקל בצמה רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונכה 13.80.40 כ"הס          

      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  23.80.40 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     04.08.32.0020
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

                  3.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     04.08.32.0025
ללוכ הביצח /הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      

                  3.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     04.08.32.0060

                  3.00 004D ןיממ הסכמו הרקית 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב הרקב אתל ריחמ תפסות     04.08.32.0065

                  3.00 004D ןיממ הסכמו הרקית רובע 'חי   
      
'מ 01 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     04.08.32.0120
,מ"ס 021/08/08 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי      
רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ      
לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ,תינכות יפל      

                  4.00 םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש 'חי   
      
      
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     182 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 40 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודימב 03-ב ןוטבמ היזכרמל ןוטב דוסי     04.08.32.0190
    54X551 ינפל תחתמ מ"ס 09 הבוגבו מ"ס  
תרגסמ םע ,חטשה ינפ לעמ מ"ס 02-ו חטשה      
סיסבל למשחה חול קוזיחל תנבלוגמ לזרב      
ינפ תרזחהו תורוניצל םיחתפ םע ,ןוטבה      

                  1.00 'פמוק .םתומדקל חטשה  
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     04.08.32.0205
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
תרוקב תחוש ךותב, תעבט קדהמ ,השקה      
ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב ,06 רטוקב      

                  4.00 'פמוק העיבצו טוליש ,521B גוסמ הסכמו  
      
םירזיבאה לכ ללוכ ,םימ רוניצל הקראה     04.08.32.0215
את ללוכ ,םישורדה םיינקיתה םירוביחהו      
אתה.הביצח/הריפח ,םורט ןוטבמ הרקב      
תיעקרק םע מ"ס 04 קמועו מ"ס 06 רטוקב      
,םימ זוקינל רוח, 521B גוסמ הסכמו ןוטבמ      

                  1.00 העיבצו טוליש ,הסכמ 'חי   
      
תשוחנ ספ יושע םילאיצנטופ תאוושה ספ     04.08.32.0230
םע ,מ"מ 04 בחור מ"מ 4 יבוע מ"ס 05 ךרואב      

                  1.00 הקראה יכילומ תורבחתהל םיגרב 8 'חי   
      

                  1.00 'פמוק "רשג" אלל םימ רוניצל הקראה רוביח "תלש" 04.08.32.0245
      
082 בחור תודימב הרואת תייזכרמל החמוג     04.08.32.0285
ללוכ , מ"ס 082 הבוג , מ"ס 06 קמוע , מ"ס      

                  1.00 . סוסיב ,ןויז ,הביצח/הריפח 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ץוח תרואתל תונכה 23.80.40 כ"הס          

      
ם י ל י ב ו מ ו  ם י ל ו ו ר ש  33.80.40 ק ר פ  ת ת       
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב  תרנצה לכ      
.ינקת ןומיס טרסו      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     183 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 40 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     04.08.33.0020
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק      

                200.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     04.08.33.0030
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק      

                150.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     04.08.33.0035
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 011 רטוק      

                 50.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     04.08.33.9000
טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ 061 רטוק      

                200.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיליבומו םילוורש 33.80.40 כ"הס          

      
ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  43.80.40 ק ר פ  ת ת       
      
תא ללוכ אל םיכילומהו םילבכה ריחמ :הרעה      
תרנצה      
      
ךתחב YX2N )EPLX(  גוסמ תשוחנ ילבכ     04.08.34.0010
    5.2X5 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
תדיחיל הנזה ( תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                 50.00 )הייקשה 'עמ +OSI רטמ   
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     04.08.34.0020
ללוכ ,תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

                150.00 .םידומעל הרידח רטמ   
      
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     04.08.34.0115
    52X4   לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      

                 15.00 ) המב חולל הנזה( תווצקה ינשב רוביח תוברל רטמ   
      

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

 
184/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     184 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 40 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     04.08.34.0117
    53X4 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
שרגמ חולל הנזה( תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                 50.00 (טרופס רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     04.08.34.0135
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

                225.00 ר"ממ 61X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ   
      
YX2N סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     04.08.34.0190
    )EPLX( וא דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

                150.00 ר"ממ 051X4 ךתחב )לבכ .היזכרמל רטמ   
      
םע ר"ממ 61 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     04.08.34.0200
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      

                 50.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב רטמ   
      
םע ר"ממ 07 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     04.08.34.0210
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      

                150.00 תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םילבכו םיכילומ 43.80.40 כ"הס          

      
ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  53.80.40 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל       
      
ןקתה י"פע ורצויי הז קרפב תועורזהו םידומעה      
תינכדעה ותרודהמב 218 - י"ת ילארשיה      
יקיזחמו תועורזה ,םידומעה יריחמ .רתויב      
י"פע ןרציה לעפמב העיבצ םיללוכ םילגד      
רונתב יולק ,תיטטסורטקלא סקלפוד טרפמ      
היהת עבצל תוירחא.ןימזמה י"ע רחביש ןווגב      
. תוחפל םינש 5 ךשמל      
      
      
      
      

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

 
185/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     185 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 40 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     04.08.35.0085
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא יאת 2 -ל הנכה ,דומעה      
לכו עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
ללוכ דומעה לע / שארב הוולנה דויצה      
ךתח לעב דומעה . הזירכ / תומלצמל םירצוטש      
,רטמ 21 הבוגו 4"/6"/8" רטוקב גרודמו לוגע      
עובצ .רשואמ ע"וש וא "תורוא שעג" תרצות      

                  4.00 .סקלפוד טרפמ י"פע ןרציה לעפמב 'חי   
      
דומעל םיקרפתמ/םיעובק סופיט יבלש טס     04.08.35.0505
וא "תורוא שעג"תרצות ,רטמ 21/01 הבוגב      

                  4.00 .רשואמ ע"וש 'חי   
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     04.08.35.1255
דימע תיכוכז יביס םע טנוברקילופמ דומעה      
חפמ וא סויזלצ תולעמ 031 דע לש 'פמטב      
ז"אמ םע ,חפ ןוגג םע מ"מ 5.2 יבועב ןבלוגמ      
יקדהמ םע ,A01 AK01 םרזל יזאפ דח      
3KAPOC וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה      
האיצי יקדהמ םע ,ע"וש וא IXEGOS תרצות      
ספ םע ,ע"וש וא XINOHP תרצות םיסנפל      

                  4.00 סנפל דע לבכו הקראה 'חי   
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע תעבורמ עורז     04.08.35.1257
תרבוחמו מ"ס 002 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב      
תרצות ,10207225 ט"קמ .הרואת דומעל      
ןווגב העובצ ,רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג"      

                  4.00 .ןימזמה תטלחה י"פע 'חי   
      
ףסונ ז"אמ רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות     04.08.35.1260

                  8.00 .דומע לע עקת תיב וא הרואת ףוגל ףסונ לבכו 'חי   
      
דנאז לוורש רובע הרואת דומעל ריחמ תפסות     04.08.35.1265

                  4.00 הכרדמה ינפ לעמ מ"ס 03 דע הבוגב 'חי   
      
יוסיכ רובע גוס לכמ הרואת ידומעל תפסות     04.08.35.1270

                  4.00 עבורמ / לוגע ןוולוגמ יביטרוקד ןותחת 'חי   
53.80.40 קרפ תתב הרבעהל        

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

186/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     186 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 40 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ילאטמ עבצ רובע ,הרואת דומע ריחמל תפסות     04.08.35.1275

                 40.00 "LAR"  גולטק י"פע רטמ   
      
דומע לע ןקתומ גח תרואתל ריק רוביח     04.08.35.1400
תפסות ,ןירושמ עקת - תיב ללוכ הרואתה      
םירזיבא שגמ לע יטמוטוא יצח םרז קספמ      

                  4.00 .טלפמוק - עקת תיבל רוביח לבכו 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ץוח תרואתל תועורזו םידומע 53.80.40 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  63.80.40 ק ר פ  ת ת       
      
אוהש גוס לכמ הרואת יפוג / םיסנפה יריחמ      
םלשומ התצהו הלעפה דויצ ,הרונ םיללוכ      
רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ(      
'פמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ      
. ןימזמה תריחב יפל ןווגב העיבצ תוברל      
בתכב רושיא םיבייחמ ךרע יווש םירצומ      
ןימזמה / ןנכתמהמ      
      
תונוראמ A08X3 םרזל רואמ תיזכרמ הנבמ     04.08.36.0875
,מ"מ 5.2 יבועב תכתמ / ןיירושמ רטסאילופמ      
,םיימינפ חפ ילנפ םע ,למשחה תרבח את םע      
לכו ,'ץיבדנס טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ יספ םע      
,םיז"אמ תוברל ,היזכרמה תינבל שורדה דויצה      
ללוכ ישאר קספמ .'וכו םית"מאמ ,םינעגמ      
לכה ,תינורטקלאו תימרת ,תיטנגמ הנגה      
ןוטבמ דוסי ללוכ , ןנכתמה תינכתב טרופמכ      

                  1.00 'פמוק החמוגל רוטקורטסנוק רושיאו ןייוזמ 02-ב  
      
לעמ לדוגב ירחסמ למשח ןקתמ תקידב תקידב     04.08.36.0900
    3X019 םולשת תוברל ךמסומ קדוב י"ע רפמא  
קדובל עויסו תוינכות תשגה ,הקידבה רובע      

                  1.00 'פמוק תודידמה תכירעב  
)זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת ירזיבא 63.80.40 כ"הס          

      
      
      
      

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

187/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     187 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 40 הנבמ
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

- ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  83.80.40 ק ר פ  ת ת       
ט ר ו פ ס  י ש ר ג מ ו  ם י ר ו ק ר ז ו  ה פ צ ה  ה ר ו א ת       
      
אוהש גוס לכמ הרואת יפוג / םיסנפה יריחמ      
םלשומ התצהו הלעפה דויצ ,הרונ םיללוכ      
רוביח לבכו סנפה ףוגב ןקתומ )לבק ללוכ(      
'פמוק סנפל דעו םירוביחה שגממ םיאתמ      
. ןימזמה תריחב יפל ןווגב העיבצ תוברל      
בתכב רושיא םיבייחמ ךרע יווש םירצומ      
ןימזמה / ןנכתמהמ      
      
תייגולונכטב ,טרופס ישרגמל הפצה רוקרז     04.08.38.9001
    DEL םגד תמגודכ ,םוינימולא תקיצימ DEL  
    TS MH , 004 דע לש קפסהב דערוא תרצות  
ילושחנמ תונגה ,הלעפה דויצ לכ תא ללוכ ,טו      
םירזיבא שגמל דע םיאתמ רוביח לבכו ,חתמ      

                 12.00 .דומעה תחתחתב םירזיבא אתב 'חי   
ףדל הרבעהל( טרופס ישרגמו םירוקרזו הפצה הרואת - הרואת ירזיבא 83.80.40 כ"הס          

)זוכיר                         
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80.40 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
188/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     188 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 40 הנבמ
תרושקת תודובע 81 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  ת ו ד ו ב ע  81.40 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ת ו ד ו ב ע  01.81.40 ק ר פ  ת ת       
      
80 קרפב ומלושי הריפחה יפיעס :הרעה      
      
יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     04.18.10.0030
36 רטוקב )5.31 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

                200.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     04.18.10.0050
05 רטוקב )11 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ ,הנכומ הריפחב מ"מ      

                170.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      

                160.00 4.0X2X05 יל'ג לבכ גוז רטמ  04.18.10.0070
      
2 הבוג , רטמ 1 בחור תודימב ןוטב תחמוג     04.18.10.0265
דדוב F-1 םגד ןורא םע מ"ס 05 קמועו רטמ      
םע םילבכל ע"וש וא "ןופצה יסקופ" תרצות      
לוענמ ,ץעמ בג,קזבה אתל תילרגטניא תלד      
, הריפח ללוכ ,ע"וש וא ENORK יקדהמו ינקת      
רוזיפו ביבסמ רפע קודיה ,סוליפ , הנקתה      

                  2.00 .הריפח יפדוע 'חי   
      
ןוראה .הנכומ החמוגב הנקתהל כ"לטל ןורא     04.18.10.0320
מ"מ 023X575X558 תודימב 058/00 םגד      
סיסב ללוכ ,ע"וש וא ETILRO תרצות      
,מ"ס 71 ץע בג ,לקוס - ןיירושמ רטסאילופ      

                  1.00 אקמא תידיו לוענמ םע החמוגה בג לע ןקתומ 'חי   
      

                  1.00 . קזב ןוראל ל"נכ 'חי  04.18.10.0330
)זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקת תודובע 01.81.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקת תודובע 81.40 כ"הס          
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     189 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 40 הנבמ
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32.40 ק ר פ       
ר ת א ב       
      
ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32.40 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו       
      
חודיק,חותיפ יטנמלא סוסיבל ןוטב תואסנולכ     04.23.01.0020
תוברל שרדנכ קמועבו מ"ס 05 רטוקב ,הקיציו      

                150.00 .טיינוטנב תסימת םע הקיצי רטמ   
      
ןויזל םיעלוצמו םילוגע ,םיכיתר הדלפ תוטומ     04.23.01.0040

                  3.00 .005-פ גוסמ הדלפה-תואסנולכה ןוט   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32.40 כ"הס          
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     190 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 40 הנבמ
יפונ חותיפ  04 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ   04.40 ק ר פ       
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר   60.04.40 ק ר פ  ת ת       
      
רופא ליטקוק ןווגב תובלתשמ תופצרמב ףוציר      04.40.06.0010
מ"ס 04/01 תודימב מ"ס 7 יבועב 901 טיפרג      
תרצות תיראנילה הרדיסהמ עבורה םגד      

              1,200.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" ר"מ   
      
תנעשמו דוסי לע מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבא      04.40.06.0020

                300.00 ןוטב רטמ   
      
מ"ס 02/01 תודימב ןג ןבאל ריחמ תפסות      04.40.06.0030

                300.00 הזאפ אלל ןבא רובע רטמ   
      
הבוגב רתאב קוצי 03-ב ןיוזמ ןוטב תוגרדמ      04.40.06.0040
יולג ןוטב רמגה גוס .מ"ס 23 בחורבו מ"ס 61      

                 70.00 ןויזו תוניפ םוטיק ללוכ קלחומ רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוגרדמו םיפוציר  60.04.40 כ"הס          

      
ת ו י ע ל ס ו  ת ו ר י ק   70.04.40 ק ר פ  ת ת       
      
תשעותמ שיטלט רמגב בהנש ןבאב יופיח      04.40.07.0010
,הנוכשה תוריקל תויחנה יפ לע ןווגבו תודימב      

                160.00 הקבדהב ריקה תיזחב יופיחה םושי ר"מ   
      
רובע בהנש ןבאב  יופיח ריחמל תפסות      04.40.07.0020
ןוטב ,ןויז תשר תוברל )בוטר עוביק( הרישק      
רוטקורטסנוקה תויחנהל םאתהב .שרדנה לכו      

                 80.00 .תוריקה הבוג יפ לע ר"מ   
      
רמגב בהנש ןבאב )"גניפוק"( שאר יכבדנ      04.40.07.0030
תויחנה יפ לע ןווגבו תודימב תשעותמ שיטלט      

                100.00 ריקה שארל הקבדהב םושי ,הנוכשה תוריקל רטמ   
      
הצברה ,םיירושימ םיחטש לע קלח ץוח חיט     04.40.07.0040
ללוכ ,רוחש רמגו תרשיימ הבכש ,הנותחת      
וא/ו םימייק ןופיד תוריקל ןויקינו הפיטש      
תמלשהו המדא יפדועמ הריפח רחאל םישדח      

                 70.00 ןופיד ריקל הדיחא תיזח תלבקל ח יט ר"מ   
70.04.40 קרפ תתב הרבעהל        
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     191 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 40 הנבמ
יפונ חותיפ  04 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רובע  םינושה  חיטה  יפיעסל ריחמ תפסות      04.40.07.0050
"רובמט" תרצות  ,השימג  תינועבצ  הטכילש      
תמשוימ ,ע"ש וא "סוקיוא" וא "טל רינ" וא      

                 70.00 הליגר הטכילש  םוקמב - 'גלמב ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תויעלסו תוריק  70.04.40 כ"הס          

      
ת כ ת מ  ת ו ד ו ב ע   80.04.40 ק ר פ  ת ת       
      
תרצותמ םייכנא הדלפ יליפורפמ הכבש רדג      04.40.08.0010
00.2 הבוגב ע"ש וא "ןויצ" םגד "ילרוא תורדג"      

                 40.00 רונתב ה עובצו םח ץבאב תנוולוגמ 'מ רטמ   
      
'מ 0.2 הבוגב  לגר יכלוהל "שפשפ" רעש      04.40.08.0020
תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל 'מ 54.1 בחורב      
ןוולג ללוכ ע"ש וא "ןויצ" םגד "ילרוא תורדג"      

                  2.00 'פמוק תיטטסורטקלא העיבצו  
      
חפ ףוקשמ תוברל ,)רורווא סירת( הפפר תלד      04.40.08.0030
לוענמ תוברל ,מ"מ 0011-0021 בחורב מ"מ 2      

                  1.00 )דחא דצ חפ( רדניליצ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תכתמ תודובע  80.04.40 כ"הס          

      
י נ ק ת מ  , ב ו ח ר  ט ו ה י ר   90.04.40 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע ו  ק ח ש מ       
      
ןוטבמ ,םיזרב 4 תללוכה "שיבג" םגד היזרב      04.40.09.0010
"אכירא םחש" לש טילונרג / ףושח רמגב םורט      
רוביחו זוקינ תכירב ,ףוגמ זגרא ללוכ ,ע"ש וא      

                  1.00 םימ רוקמל 'חי   
      
"ןייטשרקא" לש  "הטוקד" םגד תכתמ ןותפשא      04.40.09.0020

                  3.00 ע"ש וא 'חי   
      
ךרואב ץע רמגב 'יסנט' םגד הבישי תכרעמ      04.40.09.0030

                  2.00 ע"ש וא 'ןיטשרקא' תרצות 'מ 05.1 'חי   
      
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     192 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 40 הנבמ
יפונ חותיפ  04 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הטסורסינ תורוניצמ ,םיינפואל הינח ןקתמ      04.40.09.0040
1005 ט"קמ ,'מ 3 ךרואב ,"ןולילס" םגד      
עובצו ןוולגמ, ע"ש וא  "בגש מא.יא" תרצות      

                  9.00 'פמוק תילכירדאה תריחבל עבצב  
      
עקרקב ןגועמ ינקת לגר-טק / די-רודכ ירעש      04.40.09.0050
ןווליגה , םירוביחהו םיקוזיחה לכ תוברל      
קודב , רזעה ירמוח לכו תשר , העיבצהו      

                  2.00 'פמוק םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש תודובעו קחשמ ינקתמ , בוחר טוהיר  90.04.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( יפונ חותיפ  04.40 כ"הס          
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     193 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 40 הנבמ
הייקשהו ןוניג תודובע  14 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע   14.40 ק ר פ       
      
ה י י ק ש ה   10.14.40 ק ר פ  ת ת       
      
01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש      04.41.01.0010

                 60.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל מ"מ 57 רטוקב רטמ   
      
רטוקב והשלכ גוסמ ןליתאילופמ ףוטפט תרנצ      04.41.01.0020

                800.00 תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט םע מ"מ 61 רטמ   
      
רטוקב ףוטפיט רוניצמ םיצעל ףוטפט תחולש      04.41.01.0030
תוילרגטניא וק תופטפט 21-41 אשונ מ"מ 61      

                 35.00 'פמוק .'מ 4 החולשה ךרוא .תותסוותמ  
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ      04.41.01.0040

                200.00 .6 גרד מ"מ 52 רטוקב אוהשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ      04.41.01.0050

                100.00 .6 גרד מ"מ 23 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ      04.41.01.0060

                 60.00 .6 גרד מ"מ 04 רטוקב והשלכ רטמ   
      
גוסמ ןליתאילופמ תיעקרק תת הייקשה תרנצ      04.41.01.0070

                 70.00 .6 גרד מ"מ 05 רטוקב והשלכ רטמ   
      
04-063 "רטנה" תרצות ,ןווכתמ החיג ריטממ      04.41.01.0080
חווטב הבצהל ע"ש וא "M.G.P" םגד תולעמ      

                 19.00 .רטמ 9-5 לש 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הייקשה  10.14.40 כ"הס          

      
ת ו ע י ט נ ו  ן ו נ י ג   20.14.40 ק ר פ  ת ת       
      

                650.00 ףושיחו חטשה יוקינ,היחמיצ תרסה  ר"מ  04.41.02.0010
      

                650.00 החוחיתו עקרקה תכיפה ללוכ ,עקרקה דוביע  ר"מ  04.41.02.0020
      
"פא דנור" הרבדה רמוחב םיחטש סוסיר      04.41.02.0030

                650.00 םיבשע תליטקל ר"מ   
      

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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     194 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 40 הנבמ
הייקשהו ןוניג תודובע  14 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,)םנודל ק"מ 02( "טסופמוק" גוסמ ינגרוא לבז      04.41.02.0040

                650.00 .108 ןקת ות י"פע ר"מ   
      

                400.00 רטיל 0.1 ילכה לדוג ,3 'סמ לדוג םיליתש  'חי  04.41.02.0050
      

                700.00 רטיל 0.3 ילכה לדוג ,4 'סמ לדוג םיליתש  'חי  04.41.02.0060
      

                 80.00 רטיל 0.01 ילכה לדוג ,6 'סמ לדוג םיליתש  'חי  04.41.02.0070
      
לודיגמ 2" רטוקב בצועמ עזג ילעב םיצע      04.41.02.0080

                 35.00 .המדאב 'חי   
      

                350.00 "ורוטלא רפוס" ןזמ םידברמב אשד  ר"מ  04.41.02.0090
      
י"ע תרשואמ 'דכו הרמח גוסמ ןג תמדא      04.41.02.0100

                200.00 ןוניג יחטשב רושיו רוזיפ תוברל ןנכתמה ק"מ   
      
םאתהב לגרודכ ישרגמל יטטניס אשד      04.41.02.0110

                370.00 ינכטה טרפמב תויחנהל ר"מ   
      
םייק רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה      04.41.02.0120
,'מ 3 לעמ הבוגבו מ"ס 03 לעמ עזג רטוקב      

                  4.00 תושרה םוחתב 'חי   
      
,םהישרוש לע םירגוב םיצע תריקעו התירכ      04.41.02.0130
04 לעמ עזג רטוקבו 'מ 6 לע הלועה הבוגב      

                  1.00 )םזגה יוניפו םידקמ םיפנע םוזיג ללוכ( מ"ס 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תועיטנו ןוניג  20.14.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( הייקשהו ןוניג תודובע  14.40 כ"הס          
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     195 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 40 הנבמ
ץוח טוהיר 24 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ט ו ה י ר  24.40 ק ר פ       
      
ת ו י ז ר ב  24.24.40 ק ר פ  ת ת       
      
,טילונרג/קלח רמגב ,םורוט ןוטבמ היזרב     04.42.42.0010
2 םע ,מ"ס 58 הבוגבו מ:ס 84/33 תודימב      
םולה" םגד ילאדנו יטנא םינגומ הציחל יזרב      
,"אכירא םחש" תרצות ,רופא ןווגב ,"ןטק      

                  1.00 הלעתו סוסיב תוברל 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תויזרב 24.24.40 כ"הס          

      
ם י ל ס פ ס  34.24.40 ק ר פ  ת ת       
      
היונב המוק תכימתל תכתמ ידומע ביבס לספס     04.42.43.0010
ןוילגב "םידומעל הנגה לספס" טרפ י"פע לכה      

                  5.00 'פמוק 11 'סמ חותיפ יטרפ  
)זוכיר ףדל הרבעהל( םילספס 34.24.40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ץוח טוהיר 24.40 כ"הס          
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196/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     196 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 40 הנבמ
הלילס תודובע  15 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע   15.40 ק ר פ       
      
ה נ כ ה ו  ק ו ר י פ  ת ו ד ו ב ע   10.15.40 ק ר פ  ת ת       
      
וא/ו ןוטב וא/ו תכתמ וא/ו ץע תלוגרפ קוריפ     04.51.01.0010
ןוטב קוריפ תוברל ,םיטנמלאה לכ ללוכ ,דב      
,חקפמה הרויש םוקמב רמוחה ןוסחיא ,דוסיה      
רשואמ ת לוספ יוניפ רתאל וא/ו ריעה םוחתב      
תורוב יולימ ,הביבסה תנגהל דרשמה ידי לע      

                 40.00 .רתאה יוקינו ר"מ   
      
תודובע תרגסמב והשלכ גוסמ ףוציר קוריפ      04.51.01.0020

                 45.00 תוכרדמ תפלחה ר"מ   
      
יבועב ןייוזמ ןוטב חטשמ וא/ו ליבש קוריפ      04.51.01.0030

                 70.00 והשלכ ר"מ   
      

                 20.00 והשלכ יבועבו גוסמ ןייוזמ ןוטבמ ריק קוריפ  ק"מ  04.51.01.0040
      

                  1.00 ויתודוסיו וידומע לע לגר יכלוהל רעש קוריפ  'חי  04.51.01.0050
      

                 50.00 והשלכ גוסמ תכתמ רדג קוריפ  רטמ  04.51.01.0060
)זוכיר ףדל הרבעהל( הנכהו קוריפ תודובע  10.15.40 כ"הס          

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע   20.15.40 ק ר פ  ת ת       
      

              1,300.00 רקובמ םיחטש קודיה  ר"מ  04.51.02.0010
)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע  20.15.40 כ"הס          

      
ם י ע צ מ   30.15.40 ק ר פ  ת ת       
      
דיחא יבועב , תוכרדמו םישיבכל 'א גוס עצמ      04.51.03.0010

                500.00 הנתשמו ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיעצמ  30.15.40 כ"הס          

      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( הלילס תודובע  15.40 כ"הס          
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197/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     197 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 40 הנבמ
לעיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל ע י ת ו  ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  75.40 ק ר פ       
      
ם י ל פ מ  60.75.40 ק ר פ  ת ת       
      
ןוטב תפיטע םע מ"מ 061 רטוק ינוציח לפמ     04.57.06.0010
דוביע תוברל C.V.P.-מ םירזיבאו תרנצ ,ןיוזמ      

                  1.00 ימ 5.1 דע )הבוג שרפה( לפמה הבוג ,לעתימ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םילפמ 60.75.40 כ"הס          

      
ן ל י ת א י ל ו פ  ת ו ר ו נ י צ  21.75.40 ק ר פ  ת ת       
      
"לוגסקפ" תמגוד בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     04.57.12.0299
,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,01 גרד      
,הריפח תודובע תוברל ,מ"מ 09 רוניצה רטוק      

                 33.00 רזוח יולימו לוח תפיטע רטמ   
      

                 81.00 מ"מ 011 רטוק תורוניצ ךא ,ל"נכ רטמ  04.57.12.0300
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןליתאילופ תורוניצ 21.75.40 כ"הס          

      
ש א  י ו ב י כ  י ז ר ב  62.75.40 ק ר פ  ת ת       
      
,3" רטוק דדוב ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     04.57.26.0021
שוג ,3" רטוק ףקז תוברל ,הגרבהב רבוחמ      

                  1.00 'פמוק םימ וקל רוביחו ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב  
)זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוביכ יזרב 62.75.40 כ"הס          

      
ם י כ פ ש  ת ר נ צ  23.75.40 ק ר פ  ת ת       
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P. תורוניצ     04.57.32.0030
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 061 רטוק ,ע"ש וא,  
52.2  דעו 'מ 57.1 דע  קמועב עקרקב םיחנומ      
יולימו לוח תפיטע ,הפירח תודובע תוברל ,'מ      

                 40.00 רזוח רטמ   
      
דע 'מ 62.2 לעמ קמועב תורוניצ ךא ,ל"נכ     04.57.32.0040

                 38.00 'מ 57.2 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיכפש תרנצ 23.75.40 כ"הס          
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198/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     198 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

ילשואפ-'ב בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 40 הנבמ
לעיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ל ו ג ע  ה ר ק ב  ת ו ח ו ש  24.75.40 ק ר פ  ת ת       
      
תיתחתו תוילוחמ תוילוגע הרקב תוחוש     04.57.42.0040
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
הכירד יבלש , )ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 05      
םוחתפ יחודק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו      
םע ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל      
דע 'מ 57.1 קמעב F-019 גוסמ הרידח םטא      

                  4.00 רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 52.2 'חי   
      
דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב תוחוש ךא ,ל"נכ     04.57.42.0050

                  2.00 ימ 57.2 'חי   
      
'מ 11 דע קמועו מ"מ 006 רטוק לוחליח רוב     04.57.42.0060

                  6.00 'פמוק "מ"עב םימכח םימ תונורתפ איג" תרבח  
      
תיתחתו תוילוחמ תוילוגע הרקב תוחוש     04.57.42.0099
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 521      
הכירד יבלש , )ןוט 521B )5.21 ןיממ מ"ס 05      
םוחתפ יחודק ינש תוברל ,םירזיבאה לכו      
םע ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל      
'מ 52.2 לעמ קמעב F-019 גוסמ הרידח םטא      

                  1.00 רזוח יולימו הריפח תודובע תוברל ,'מ 57.2 דע 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוילוגע הרקב תוחוש 24.75.40 כ"הס          

      
ת ו ר ו נ י צ ל  ן ו ט ב  ת פ י ט ע  34.75.40 ק ר פ  ת ת       
      
,גוס לוכב תורוניצל 02-ב ןייוזמ ןוטב תפיטע     04.57.43.0010
לזרב תוברל ,תורוניצה ביבס מ"ס 01 יבועבו      

                 40.00 מ"מ 011 רטוק תורוניצל ,ןויזה רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תורוניצל ןוטב תפיטע 34.75.40 כ"הס          

      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( לעיתו בויב ,םימ יווק 75.40 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( ילשואפ-'ב בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 40 כ"הס        
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199/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     199 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

  
כ"הס  

ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
םורט ןוטב תודובע 30 קרפ    
  
םיכורד םילולח םימורט תוחול 10.30 קרפ תת     
  
תותיזחב םיטסקירפ 20.30 קרפ תת     
  
םורט ןוטב תודובע 30 כ"הס    
  
היינב תודובע 40 קרפ    
  
היינב תודובע 10.40 קרפ תת     
  
היינב תודובע 40 כ"הס    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
עקרק תמוק תפצר םוטיא 10.50 קרפ תת     
  
תילעמ ריפ םוטיא 20.50 קרפ תת     
  
םיבוטר םירדח םוטיא 50.50 קרפ תת     
  
יולג ןוילע גג םוטיא 80.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    

 
 
 
 

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

200/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     200 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

  
כ"הס  

ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
תורגנ תמישר 20.60 קרפ תת     
  
תורגסמ תמישר 30.60 קרפ תת     
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס    
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
םימ תרנצ 10.70 קרפ תת     
  
הדלפ תורוניצ 11.70 קרפ תת     
  
םימחו םירק םימ תקפסא 21.70 קרפ תת     
  
םיננסמו םימוטסש ,םיזרב 12.70 קרפ תת     
  
בויב תרנצ 13.70 קרפ תת     
  
הפצר ימוסחמ 43.70 קרפ תת     
  
ןהירזבאו תויאורבת תועובק 14.70 קרפ תת     
  
ןהירזבאו תויאורבת תועובק 24.70 קרפ תת     
  
ןהירזבאו תויאורבת תועובק 54.70 קרפ תת     
  
םשג תרנצ  05.70 קרפ תת     
  
שא יוביכ 15.70 קרפ תת     
  
האורבת ינקתמ 70 כ"הס    
  
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ    
  
םיליבומ 20.80 קרפ תת     
  
תויפוסו תופומ ,םיכילומ ,םילבכ 30.80 קרפ תת     
  
תורחא תונגהו תוקראה 40.80 קרפ תת     
  
למשח תוחול 50.80 קרפ תת     
  
םירזיבאו עקת יתב ,רואמל םרז יקספמ 60.80 קרפ תת     

0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
201/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     201 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

  
כ"הס  

הרואת יפוג 70.80 קרפ תת     
  
תונוש תודוקנו עקת יתב תודוקנ ,רואמ תודוקנ 90.80 קרפ תת     
  
םינופלטל תופעתסה תובית 21.80 קרפ תת     
  
תוקידב 81.80 קרפ תת     
  
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 כ"הס    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
חיט תודובע 10.90 קרפ תת     
  
חיט תודובע 90 כ"הס    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת     
  
שיש תמישר 20.01 קרפ תת     
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת     
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
םוינימולא תמישר 10.21 קרפ תת     
  
םידעסמו תוקעמ 20.21 קרפ תת     
  
םוינימולא תודובע 21 כ"הס    
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202/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     202 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

  
כ"הס  

א בלש ריווא גוזימ 'עמ 0202 -0021 ןורשה דוה רפסה תיב 51 קרפ    
  
רורוואו ריווא גוזימ 'עמ 10.51 קרפ תת     
  
gnusmaS 'בח 'גוד frv ןקתמ תנקתה 20.51 קרפ תת     
  
א בלש ריווא גוזימ 'עמ 0202 -0021 ןורשה דוה רפסה תיב 51 כ"הס    
  
תוילעמ 71 קרפ    
  
תוילעמ 10.71 קרפ תת     
  
תוילעמ 71 כ"הס    
  
תרושקת 81 קרפ    
  
תונושו תודוקנ 20.81 קרפ תת     
  
םירזיבא 30.81 קרפ תת     
  
תרושקת 81 כ"הס    
  
שרח תורגסמ 91 קרפ    
  
שרח תורגסמ 10.91 קרפ תת     
  
שרח תורגסמ 91 כ"הס    
  
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22 קרפ תת     
  
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס    
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ    
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 קרפ תת     
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס    

 
 
 
 

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

203/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     203 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

  
כ"הס  

שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ    
  
תנעוממ תזכרל םירזיבא 20.43 קרפ תת     
  
שא יוליג תכרעמל טווחו יטמוטוא ןגייח 30.43 קרפ תת     
  
יטמוטוא שא יוביכ תוכרעמ 50.43 קרפ תת     
  
יוליג תכרעמו םיאבכ ןופלט םע בלושמ םורח תזירכ תכרעמ 60.43 קרפ תת     
  
ןשע רורחש תונולח תכרעמ 70.43 קרפ תת     
  
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס    
  
םינבמ תרקב תוכרעמ 53 קרפ    
  
הקיזומ תצפה - הזירכ תוכרעמ 40.53 קרפ תת     
  
הצירפ יוליג 60.53 קרפ תת     
  
הסינכ תרקב 80.53 קרפ תת     
  
המדא תודיערל הארתה תוכרעמ 01.53 קרפ תת     
  
היגרנאב ןוכסיח תכרעמ 11.53 קרפ תת     
  
םינבמ תרקב תוכרעמ 53 כ"הס    
  
תילעמה ריפב תודובע 94 קרפ    
  
תילעמה ריפב תודובע 10.94 קרפ תת     
  
תילעמה ריפב תודובע 94 כ"הס    
  
הנירק ןוגימ 06 קרפ    
  
הנירק ןוגימ 10.06 קרפ תת     
  
הנירק ןוגימ 06 כ"הס    

 
 
 
 

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

204/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     204 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

  
כ"הס  

שא ירבעמ םוטיא 07 קרפ    
  
שא ירבעמ םוטיא 10.07 קרפ תת     
  
שא ירבעמ םוטיא 07 כ"הס    
ילשואפ-'א בלש-הנבמ 10 כ"הס   
  
ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
םורט ןוטב תודובע 30 קרפ    
  
םיכורד םילולח םימורט תוחול 10.30 קרפ תת     
  
תותיזחב םיטסקירפ 20.30 קרפ תת     
  
םורט ןוטב תודובע 30 כ"הס    
  
היינב תודובע 40 קרפ    
  
היינב תודובע 10.40 קרפ תת     
  
היינב תודובע 40 כ"הס    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
עקרק תמוק תפצר םוטיא 10.50 קרפ תת     
  
ויטאפ םוטיא 40.50 קרפ תת     
  
םיבוטר םירדח םוטיא 50.50 קרפ תת     

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

 
205/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     205 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

  
כ"הס  

יולג ןוילע גג םוטיא 80.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
תורגנ תמישר 20.60 קרפ תת     
  
תורגסמ תמישר 30.60 קרפ תת     
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס    
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
הדלפ תורוניצ 11.70 קרפ תת     
  
םימחו םירק םימ תקפסא 21.70 קרפ תת     
  
םיננסמו םימוטסש ,םיזרב 12.70 קרפ תת     
  
בויב תרנצ 13.70 קרפ תת     
  
הפצר ימוסחמ 43.70 קרפ תת     
  
ןהירזבאו תויאורבת תועובק 14.70 קרפ תת     
  
ןהירזבאו תויאורבת תועובק 24.70 קרפ תת     
  
ןהירזבאו תויאורבת תועובק 54.70 קרפ תת     
  
םשג תרנצ  05.70 קרפ תת     
  
שא יוביכ 15.70 קרפ תת     
  
םימח םימ ידוד 25.70 קרפ תת     
  
האורבת ינקתמ 70 כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 

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

206/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     206 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

  
כ"הס  

תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 קרפ    
  
םיליבומ 20.80 קרפ תת     
  
תויפוסו תופומ ,םיכילומ ,םילבכ 30.80 קרפ תת     
  
תורחא תונגהו תוקראה 40.80 קרפ תת     
  
למשח תוחול 50.80 קרפ תת     
  
םירזיבאו עקת יתב ,רואמל םרז יקספמ 60.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 70.80 קרפ תת     
  
תונוש תודוקנו עקת יתב תודוקנ ,רואמ תודוקנ 90.80 קרפ תת     
  
םינופלטל תופעתסה תובית 21.80 קרפ תת     
  
תוקידב 81.80 קרפ תת     
  
תרושקתו הרואת ,למשח תויתשת 80 כ"הס    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
חיט תודובע 10.90 קרפ תת     
  
חיט תודובע 90 כ"הס    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת     
  
שיש תמישר 20.01 קרפ תת     
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת     
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס    

 
 

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

207/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     207 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

  
כ"הס  

םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
םוינימולא תמישר 10.21 קרפ תת     
  
םידעסמו תוקעמ 20.21 קרפ תת     
  
םוינימולא תודובע 21 כ"הס    
  
ב בלש ריווא גוזימ 'עמ 0202 -0021 ןורשה דוה רפסה תיב 51 קרפ    
  
רורוואו ריווא גוזימ 'עמ 10.51 קרפ תת     
  
gnusmaS 'בח 'גוד frv ןקתמ תנקתה 20.51 קרפ תת     
  
ב בלש ריווא גוזימ 'עמ 0202 -0021 ןורשה דוה רפסה תיב 51 כ"הס    
  
תרושקת 81 קרפ    
  
תונושו תודוקנ 20.81 קרפ תת     
  
םירזיבא 30.81 קרפ תת     
  
תרושקת 81 כ"הס    
  
שרח תורגסמ 91 קרפ    
  
שרח תורגסמ 10.91 קרפ תת     
  
שרח תורגסמ 91 כ"הס    
  
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22 קרפ תת     
  
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס    
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ    
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 קרפ תת     
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס    

 
 

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

208/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     208 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

  
כ"הס  

'א בלשל 'ב בלש תורבחתה תודובע 92 קרפ    
  
'א בלשל 'ב בלש תורבחתה תודובע 10.92 קרפ תת     
  
'א בלשל 'ב בלש תורבחתה תודובע 92 כ"הס    
  
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ    
  
תנעוממ תזכרל םירזיבא 20.43 קרפ תת     
  
שא יוליג תכרעמל טווחו יטמוטוא ןגייח 30.43 קרפ תת     
  
יטמוטוא שא יוביכ תוכרעמ 50.43 קרפ תת     
  
יוליג תכרעמו םיאבכ ןופלט םע בלושמ םורח תזירכ תכרעמ 60.43 קרפ תת     
  
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס    
  
םינבמ תרקב תוכרעמ 53 קרפ    
  
הקיזומ תצפה - הזירכ תוכרעמ 40.53 קרפ תת     
  
הצירפ יוליג 60.53 קרפ תת     
  
הסינכ תרקב 80.53 קרפ תת     
  
היגרנאב ןוכסיח תכרעמ 11.53 קרפ תת     
  
םינבמ תרקב תוכרעמ 53 כ"הס    
  
הנירק ןוגימ 06 קרפ    
  
הנירק ןוגימ 10.06 קרפ תת     
  
הנירק ןוגימ 06 כ"הס    
  
שא ירבעמ םוטיא 07 קרפ    
  
שא ירבעמ םוטיא 10.07 קרפ תת     
  
שא ירבעמ םוטיא 07 כ"הס    

 
 

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

209/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     209 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

  
כ"הס  

םינוש םירוביח 99 קרפ    
  
.תומייק מ"נמו למשח תוכרעמל תורבחתה 10.99 קרפ תת     
  
םינוש םירוביח 99 כ"הס    
ילשואפ-'ב בלש-הנבמ 20 כ"הס   
  
ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 הנבמ   
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ    
  
למשח תוחול 50.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 70.80 קרפ תת     
  
תונוש תודוקנו עקת יתב תודוקנ ,רואמ תודוקנ 90.80 קרפ תת     
  
תורעה 03.80 קרפ תת     
  
תונכה 13.80 קרפ תת     
  
ץוח תרואתל תונכה 23.80 קרפ תת     
  
םיליבומו םילוורש 33.80 קרפ תת     
  
םילבכו םיכילומ 43.80 קרפ תת     
  
ץוח תרואתל תועורזו םידומע 53.80 קרפ תת     
  
הרואת ירזיבא 63.80 קרפ תת     
  
טרופס ישרגמו םירוקרזו הפצה הרואת - הרואת ירזיבא 83.80 קרפ תת     
  
למשח תרבחל תונכה 93.80 קרפ תת     
  
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 כ"הס    

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

 
210/...   Y1409 :קובץ 4434889-40 )0.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

18/11/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     210 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

  
כ"הס  

תרושקת תודובע 81 קרפ    
  
תרושקת תודובע 01.81 קרפ תת     
  
תרושקת תודובע 81 כ"הס    
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ    
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 קרפ תת     
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס    
  
יפונ חותיפ  04 קרפ    
  
תוגרדמו םיפוציר  60.04 קרפ תת     
  
תויעלסו תוריק  70.04 קרפ תת     
  
תכתמ תודובע  80.04 קרפ תת     
  
תונוש תודובעו קחשמ ינקתמ , בוחר טוהיר  90.04 קרפ תת     
  
יפונ חותיפ  04 כ"הס    
  
הייקשהו ןוניג תודובע  14 קרפ    
  
הייקשה  10.14 קרפ תת     
  
תועיטנו ןוניג  20.14 קרפ תת     
  
הייקשהו ןוניג תודובע  14 כ"הס    
  
ץוח טוהיר 24 קרפ    
  
תויזרב 24.24 קרפ תת     
  
ץוח טוהיר 24 כ"הס    
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     211 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

  
כ"הס  

הלילס תודובע  15 קרפ    
  
הנכהו קוריפ תודובע  10.15 קרפ תת     
  
רפע תודובע  20.15 קרפ תת     
  
םיעצמ  30.15 קרפ תת     
  
הלילס תודובע  15 כ"הס    
  
לעיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ    
  
םילפמ 60.75 קרפ תת     
  
ןליתאילופ תורוניצ 21.75 קרפ תת     
  
םיננסמו םימותסש 22.75 קרפ תת     
  
שא יוביכ יזרב 62.75 קרפ תת     
  
בויבל הדלפ תורוניצ 13.75 קרפ תת     
  
םיכפש תרנצ 23.75 קרפ תת     
  
תוילוגע הרקב תוחוש 24.75 קרפ תת     
  
ןיוזמ ןוטבמ תורוניצ 15.75 קרפ תת     
  
זוקינל תועבורמ הרקב תוחוש 26.75 קרפ תת     
  
תורוניצל ןוטב תפיטע 36.75 קרפ תת     
  
לעיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס    
ילשואפ-'א בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 30 כ"הס   
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     212 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

  
כ"הס  

ילשואפ-'ב בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 40 הנבמ   
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ    
  
תורעה 03.80 קרפ תת     
  
תונכה 13.80 קרפ תת     
  
ץוח תרואתל תונכה 23.80 קרפ תת     
  
םיליבומו םילוורש 33.80 קרפ תת     
  
םילבכו םיכילומ 43.80 קרפ תת     
  
ץוח תרואתל תועורזו םידומע 53.80 קרפ תת     
  
הרואת ירזיבא 63.80 קרפ תת     
  
טרופס ישרגמו םירוקרזו הפצה הרואת - הרואת ירזיבא 83.80 קרפ תת     
  
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 כ"הס    
  
תרושקת תודובע 81 קרפ    
  
תרושקת תודובע 01.81 קרפ תת     
  
תרושקת תודובע 81 כ"הס    
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ    
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 קרפ תת     
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס    
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     213 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

  
כ"הס  

יפונ חותיפ  04 קרפ    
  
תוגרדמו םיפוציר  60.04 קרפ תת     
  
תויעלסו תוריק  70.04 קרפ תת     
  
תכתמ תודובע  80.04 קרפ תת     
  
תונוש תודובעו קחשמ ינקתמ , בוחר טוהיר  90.04 קרפ תת     
  
יפונ חותיפ  04 כ"הס    
  
הייקשהו ןוניג תודובע  14 קרפ    
  
הייקשה  10.14 קרפ תת     
  
תועיטנו ןוניג  20.14 קרפ תת     
  
הייקשהו ןוניג תודובע  14 כ"הס    
  
ץוח טוהיר 24 קרפ    
  
תויזרב 24.24 קרפ תת     
  
םילספס 34.24 קרפ תת     
  
ץוח טוהיר 24 כ"הס    
  
הלילס תודובע  15 קרפ    
  
הנכהו קוריפ תודובע  10.15 קרפ תת     
  
רפע תודובע  20.15 קרפ תת     
  
םיעצמ  30.15 קרפ תת     
  
הלילס תודובע  15 כ"הס    
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
8104936-30 'לט
 

18/11/2020 )זוכיר( תויומכ בתכ-'ד ךמסמ
דף מס':     214 ןורשה דוה -  11 ריאמ הדלוג ידוסי רפס תיב

  
כ"הס  

לעיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ    
  
םילפמ 60.75 קרפ תת     
  
ןליתאילופ תורוניצ 21.75 קרפ תת     
  
שא יוביכ יזרב 62.75 קרפ תת     
  
םיכפש תרנצ 23.75 קרפ תת     
  
תוילוגע הרקב תוחוש 24.75 קרפ תת     
  
תורוניצל ןוטב תפיטע 34.75 קרפ תת     
  
לעיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס    
ילשואפ-'ב בלש-ץוח תויתשתו חותיפ 40 כ"הס   

 
  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    
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ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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