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

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     001 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ע ה  00 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.00 ק ר פ  ת ת       
      
טקיורפ תרגסמב הדידמה ינפואו תודובעה לכ-      
ידרשמ ןיבה יללכה טרפמה יפל םניה הז      
תידרשמ ןיבה הדעוה תאצוהב )לוחכה רפסה(      
יוניבה דרשמו ןוחטבה דרשמל תדחוימה      
דרשמל תופתושמ תודעו תאצוהב וא ןוכישהו      
אלא - הנורחאה םתרודהמב ל"הצלו ןוחטבה      
וא/ו דחוימה טרפמב שרופמב תרחא ןייוצ םא      
.תויומכה בתכב      
      
תוללוכ הז הזוח/זרכמ תרגסמב תודובעה לכ-      
דע רתאב הבכרהו המאתה ,הקפסא ,רוציי      
שרופמב תרחא ןייוצ םא אלא-םלשומ רמגל      
      
םוי ידימ ןויקינל ונובשח לע גואדל ןלבקה לע-      
לכב ןהו  םיירוביצה םיחטשב,הדובעה םחתמב      
יולימ רובע .הדובעה םחתימל השיגה יכרד      
ךכב בשחתהל וילעו ןלבקל םלושי אל הז יאנת      
.ותעצה יולימ תעב      
      
לכב ןויקינל גואדל ןלבקה לע טקיורפה רמגב-      
לכבו  םיירוביצה םיחטשב,הדובעה םחתמ      
לש הגרדב ,הדובעה םחתימל השיגה יכרד      
תאזב רהבומ . שילופ ללוכ ןויקינ תרבח      
עוניש יאנתב בשחתהל ןלבקה לע יכ שרופמב      
םוקמ לכב .הדובעה םוקמל דויצהו םירמוחה      
הנווכה ע"ש הלימה תנייוצמ וב תויומכה בתכב      
בתכבו שארמ רשואי רשא ךרע הווש רצומל      
שומיש רתוי אל .חקפמה וא/ו לכירדאה י"ע      
.רושיא לביק אל רשא רמוחב      
      
םיימ תכירצו למשחו םיימל ינמז רוביח תויולע-      
ןלבקה לש ידעלבה ונובשח לע ויהי למשחו      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.00 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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     002 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רושיאל ןלבקה שיגי תודובעה תליחת ינפל-      
/ םירצומ / תודובעה לכמ תואמגוד חקפמה      
לש תואמגוד ןלבקה ןיכי ומכ. רמגה ירמוח      
םינקתומ 'וכו רמג ירמוח/םירצומ/תודובע      
חקפמה רושיאל חטשב תמלשומ הרוצב רתאב      
.חקפמה תוארוה יפל םפקיהו תואמגודה תומכ,      
ןלבקה ליחתי בתכב חקפמה רושיא רחאל קר      
ועצובי תואמגודה .תרשואמה הדובעה עוציבב      
,ןמוא תורגסמ ,ןמוא תורגנ  תודובעל      
םיפוציר ,חיט ,למשח ,האורבת ,םוינימולא      
,תוילעמ ,ריווא גוזימ ,ןבא ,עבצ ,םייופיחו      
םיטנמלא ,שרח תורגנ ,שרח תורגסמ      
'וכו שא יוביכו יוליג ,טוהיר ,תושיגנ ,םישעותמ      
ותטלחה יפ לע שרדיתש תרחא אמגוד לכ ןכו      
.חקפמה לש תידעלבה      
      
תונגהה לכ עוציב םג םיללוכ הדיחיה יריחמ-      
לכב םימייק םיטנמלא לע תושרדינה      
םיירוביצה םיחטשב,הדובעה םחתמ      
תוברל,הדובעה םחתמל השיגה יכרד לכבו      
העיגפ לכ.הדובעה רמגב תונגהה קוליסו קורפ      
לעו ןלבקה ידי לע ןקותת םימייק םיטנמלאב      
.ונובשח      
      
םיפיעסל םיהז םיריחמב בוקנל ןלבקה לע-      
בוקני ןלבקהו הדימב.תויומכה יבתכ לכב םיהז      
לוזה ריחמה םולשתל עבקי םינוש םיריחמב      
.רתויב      
      
תעצובמ הדובעהש תאזב שגדומ-      
םייק הנבמב-םידיריה זכרמ-ליעפ םחתמב      
לכ ךרואל תפטושה ותוליעפב ךישמיש ליעפו      
םינבמל ךומסבו רוביחבו עוציבה תפוקת      
תיתרגשה תוליעפה םהב תכשמנ רשא םימייק      
חקפמה םע שארמ םאתל ןלבקה לע ,תפטושהו      
ויתויחנה תא לבקלו העוציב ינפל הדובע לכ      
אלש תנמ לע הידעומו הדובעה תרוצל רשאב      
לש הליגרה םתוליעפב תוערפהל םורגל      
.םחתמה לכבו םינבמב םישמתשמה      
      
      
      
      
      

10.00 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
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22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     003 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םיבלש סמב עצובת הדובעהש ףסונב שגדומ-      
שרדיי ןלבקה בלש לכב .חקפמה תרדגה יפ לע      
תללוכש בלשה ותואל המיאתמה תונגראתהל      
תודרפהו קותינ ,םייקל הז בלש ןיב ץיח תריצי      
ףצרב הדובעה עוציבו ,תוכרעמו יוניב לש      
העיבת ןלבקל היהת אל .בלשה ותוא תמלשהל      
וילע היהיו םיבלשב ותדובע ןיגב איהשלכ      
םינמזה חולבו ויתורוקתב ןובשחב ל"נה תחקל      
.ןיכיש      
      
ידעומ םואית לע ןלבקה דיפקי דחוימ ןפואב-      
תונושה הנזהה תוכרעממ קותינ וא/ו הקספה      
לכ .'וכו תרושקת ,בויב ,למשח ,םימ :ןוגכ      
.םימרוגה לכ םע םואתב ועצובי םיקותינה      
רוזיא ותואל קר עצובי ל"נה תוכרעמה קותינ      
ראשל תוכרעמהש ךכ הדובעה םחתמ לש      
.דקפתל וכישמי הנבמה יקלח      
      
לע הרתי הדפקה דיפקהל ןלבקה שרדנ ןכ-      
תנמ לע םישרדנה תוחיטבה יעצמא לכ תטיקנ      
,םימייקה םינבמל שוכרו שפנ יקזנ עונמל      
אשי ןלבקה .םהב םישמתשמהו םתלוכת      
.וזכ העיגפ לכל האלמ תוירחאב      
      
וא סבג תוציחמ ונובשח לע עצבי ןלבקה-      
םע תותלדו תוינמז תירוכסיא חפ תוציחמ      
יקלח ראשל הדובעה ירוזיא ןיב הדרפהל הליענ      
תקתעה תוברל חקפמה תוארוה יפל הנבמה      
תדימב .שרדייש םעפ לכב תותלדהו תוציחמה      
,תיטסוקא הדרפה לולכת הציחמה ךרוצה      
.'וכו  קורי סבג ,ןוליינ תועירי תועצמאב הנגה      
      
יפ לעש תרחא הדובע לכ וא/ו תושעור תודובע-      
תוגירח תועשב ןעצבל שרדיי חוקיפה לוקיש      
רומאכ תודובע עוציב .ולא תועשב ועצובי      
.ורושיאבו  חקפמה לומו  הנבמה לומ ומאותי      
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004/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     004 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
עוציב םיללוכ הדיחיה יריחמש תאזב שגדומ-      
שומיש תוברל שרדייש הבוג לכב תודובעה      
לכמ המרה יעצמא,גוס לכמ םימוגיפב      
לכב, 'וכו המרה תומב,גוס לכמ םיפונמ,גוס      
םיליעפמ תוברל,שרדיש לככו שרדייש הבוג      
ךרוא לכל,שרדיש לככ םייעוצקמ םידבועו      
עוציבה תפוקת      
      
תטלחומה תוירחאה הלח קפס/ןלבקה לע-      
םירמוחה לש שאה תודימע גוויס תמאתהל      
םדועייל תויומכה בתכב רואיתל םימיאתמה      
יבכמ תושירד לכ יפ לע הנבמב יפוסה םמוקמב      
ילארשיה םינקתהו שא      
ןוכמ לש רושיא איצמהל קפס/ןלבקה לע      
וקפוסש םירמוחה לש ילארשיה םינקתה      
.יפיצפס ןפואב ןימזמה רתאל לעופב      
הדועתה יכ רשאי ילארשיה םינקתה ןוכמ       
המיאתמ ןכא יטנוולרה רמוחל הקפנוהש      
.ןימזמה לש רתאב לעופב םינקותמה םירמוחל      
      
ילארשיה םינקתה ןוכמ לש תודועת ורשואי אל-      
םיקדבנה םירמוחל יללכ ןפואב תוסחייתמה      
רתאל ינטרפ ןפואב תוסחייתמ םניא רשאו      
םיקדבנה םירמוחה ונקתוה םהב ןימזמה      
.לעופב      
רמוחה תקפסא ינפל אדוול בייחתמ ןלבקה      
ןוכמ רושיא לש ופקות רושיא תא רתאל      
לכ לע יכ תאזב רהבומ .ילארשיה םינקתה      
.129 גוויסב 557 י"ת יאנתב דומעל םיפוצירה      
םירושיאב היעב וא המאתה יא הלגתתו הדימב      
אלה רמגה ירמוח תא ןלבקה קרפי - ולא      
תריחבל םיינקת רמג ירמוחב םפילחיו םיינקת      
לש ותוירחא לעו ונובשח לע תאז לכו - ןימזמה      
.ןלבקה      
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מ"עב ןינב תסדנהו ןונכת דוד לאיתוקי
יאמכ
11 המוק )םיקסע לדגמ( םינושאר ילאירזע צ"לשאר 2 םינ 'דש
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22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     005 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לכ ריחמש תאזב שגדומ-      
לכ לש, 'וכו םירצומה/םירמוחה/תודובעה      
הזוח/זרכימב םיניוצמה, 'וכו םיקפס/םינרציה      
רומאה לכ תא םיללוכ,הז      
ךמסמ לכבו םיגולטקב/םיטרפימב/םיטרפב      
השירדה יפלו םיקפס/םינרציה לש רחא      
לש תידעלבה ותטלחה יפ לע רתויב הרימחמה      
הדובעה רמגב -   . ןימזמה גיצנ וא/ו  חקפמה      
ןכאש  קפס/ןרציה לש רושיא ןלבקה שיגי      
לש םיטרפ/םיטרפימה יפ לע העצוב הדובעה      
ערוג אל הז רושיא הרקמ לכב.קפס/ןרציה      
.הדובעה ביטל ןלבקה לש תידעלבה ותוירחאמ      
      
תוינכות ונובשח לע ןיכי ןלבקה-      
    SGNIWARD POHS םיטנמלאה לכל  
יפ לע ללכה ןמ אצוי אלל  טקייורפב תודובעהו      
יצעוי לכ רושיאל, חקפמה תויחנהו תושירד      
םינוקיתה לכ   עוציב תוברל,טקייורפה      
יצעוי לכ לש תורעהה יפ לע םינוכדיעהו      
רושיא רחאל קר.יפוסה םרושיאל דע טקייורפה      
תודובעה עוציבבו רוצייב ןלבקה ליחתי יפוס      
      
םינגומ ויהי טקיורפב םיבכרומה םירצומה לכ-      
לש רוצייה ךילהתמ קלחכ שא תוטשפתה ינפמ      
ךשמל ,רצומה ידדצ לכב ,תפסותב וא רצומה      
ץעוי תויחנה פ"עו 129 י"תב שרדנכ ןמז      
.תוחיטבה      
      
ינקתב רומאה לכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמ-      
יטרפמ - םרדעהבו ילארשיה םינקתה ןוכמ      
וא/ו םיילארשי םינקת רדעיהב .)כ"מפמ( ןוכמ      
,ב"הרא לש םינקת - םיטנבלר ןוכמ יטרפימ      
.ןימזמה רושיאב ,הינמרג וא תפרצ ,הינטירב      
      
הביבסל תוערפההש ךכל גואדל ןלבקה לע-      
.תוילמינימ הנייהת      
      
קלח עצבל ןלבקה שרדיי הז טקיורפ תרגסמב-      
תועשב/תוגירח הדובע תועשב ויתודובעמ      
תפסות לכ ןלבקל םלושת אל ךכ רובע .הלילה      
.ותעצה יולימ תעב ךכב בשחתהל וילעו ריחמ      
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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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     006 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרגסמב יכ ותעצהב בשחתהל ןלבקה לע-      
םינלבק לש תודובע םג ליבקמב ועצובי ותדובע      
ישאר ןלבקכ ןלבקה שמשי םהילע - םירחא      
ןלבק יתוריש תא ונובשח לע םהל תתל וילעו      
חוטיב,םימוגיפ,למשח,םיימ ןוגכ ישאר      
לכ,םינמזה חולבו הדובעב בוליש,רתא      
הדובע להנמ,תודובעה עוציב רחאל םינוקיתה      
.'וכו      
      
תרבח תוארוהל עמשיהל בייחתמ ןלבקה-       
זכרמ םחתמו הנבמה לש לוהינה      
ןיינבה לש הדובעה ילהנ לע רומשלו םידיריה      
.םידיריה זכרמ םחתמו      
      
הינבה ירמוח לכ יכ שרופמב תאזב רהבומ-      
ףופכב םיקילד יתלב ויהי הז טקיורפ תרגסמב      
תאזו 129 י"ת תושירדל םימאתומו 557 י"תל      
םיפיעסב שרופמב הנייוצ אל וז השירד םא ףא      
ןלבקל םלושת אל הז יאנת יולימ רובע .םינושה      
יולימ תעב ךכב בשחתהל וילעו ריחמ תפסות      
.ותעצה      
      
תגשהל יללכו אלמ לופיט םג ללוכ ריחמה-      
:ןלהל טרופמכ סולכאל םיאבכה תושר רושיא      
.םיצעויהמ םישרדנה םירושיאה לכ תגשה )1      
הדבעמ תוקידב םולשתו םואת ,הנמזה )2      
תושר י"ע תושרדנה תוקידבה לכל תרשואמ      
י"ע ושרדיש תורזוח תוקידב ללוכ תואבכה      
.רושיא תלבקל דע הדבעמה      
םירמוחל םישרדנה םירושיאה לכ תלבק )3      
.םינושה      
תוקידב םואיתו הרגא םולשת ,הנמזה )4      
סולכיאל רושיא תלבקל דע תואבכה תושר      
.תוגייתסה אלל      
.םלשומ רמגל דע טלפמוק לכה      
      
%5 ןימזמל רוסמי ןלבקה-ן י מ ז מ ל  ת ו ב ר ז ר -      
רחא ביכר לכמ וא/ו םייופיחהו םיפוצירה לכמ      
ןלבקל םלושי אל ל"נה רובע .חקפמה שורדיש      
הדיחיה יריחמב םתולע תא לולכל וילעו דרפנב      
.םינושה      
      
      
      

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

 
007/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     007 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
/םירזיבאה/םיטנמלאה לכ לש ,הדיחיה יריחמ-      
םייולתה , הז טקיורפב 'וכו םייופיח/םירצומה      
תורקת/סבג תורקת/סבג תוציחמב םיבלושמהו      
תחיתפ םיללוכ ,'וכו םינוש םייופיח/תויטסוקא      
האישנ תיצקורטסנוק,םיחתפה קוזיחו םיחתפ      
ךרוצל םישרדנה תונכההו םיקוזיחה לכ תאו      
דנוברוא תרבח יטרפ יפל ,טנמלאה תבכרה      
םא ןיב,שרדיש יפכו טנמלאה ןרצי טרפמ יפלו      
ןיבו ןלבקה ידי לע ועצוביו וקפוסי םיטנמלאה      
ידי לע וקפוסיו ועצובי םיטנמלאה םא      
תוציחמ,תונולח,תותלד תוברל,םירחא      
םילכ,תונורא,די יזחאמ,תוקעמ,תיכוכז      
םיזחאמ,םיתורש ירזיבא,םיירטינס      
,םירלקנירפס ,היצלטסניא ירזיבא,םיכנל      
גוזימ ירזיבא,למשח ירזיבא,הרואת יפוג,םיאלג      
תויזיולט,גוס לכמ םינוש םייופיח,םיסירת,ריווא      
.שרדינכ רחא רזיבא לכו 'וכו      
      
שרדיש לככו גוס לכמ הדבעמה תוקידב לכ      
תוברל,ונובשח לעו ןלבקה ידי לע ועצובי      
ידי לע ועצובי תוקידבה,תויטסוקא תוקידב      
.חקפמה ידי לע רשואתש תכמסומ הדבעמ      
      
םיעצמאה לכב ונובשח לע טוקני ןלבקה      
קרפב טרופמכ הדובעב תוחיטבל םישרדינה      
הנמי ןלבקה.ןיד לכ יפ לעו יללכה טרפימב  79      
לע חקפתש תינוציח חוקיפ תרבח ונובשח לע      
תוברל טקייורפב תוחיטבה אשונ לכ      
.חקפמל ישדוח תוחיטב ח"וד תקפנה      

תויללכ תורעה 10.00 כ"הס          
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תורעה 00 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

008/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     008 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
טרופמה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
םיטרפב ,תותלד/תורגסמ/תורגנה תומישרב      
תויחנהב ,הקיטסוקא ץעוי תויחנהב ,תוינכותב      
לכה .טקיורפה יצעוי ראשו תוחיטבה ץעוי      
.ומוקמב עובקו םלשומ טלפמוק      
      
לוזרפה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
יריזחמ,ילמשח לוענמל תונכה תוברל,שרדנכ      
'וכו ןמש      
      
,רונתב עבצ ,ןווליג םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
.'וכו םיפוקשמה ןוגיעו ןוטיב      
      
רטסאמ חתפמ םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
.הדובעה םחתמב תותלדה לכ תא חתפיש      
      
םיקוזיחה לכ תא םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
הרקתבו תוריקב ,הפצרב םישרדנה תונכההו      
יליפורפ תוברל םיטנמלאה תנקתה ךרוצל      
    SHR תורקתבו תופצרב םינגועמ םינבלוגמ.  

תורעה 10.60 כ"הס          
      
ת ו ת ל ד  ת מ י ש ר  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 4-ד 'סמ סופיט ,תלד     06.02.0010

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 5-ד 'סמ סופיט ,תלד     06.02.0020

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 6-ד 'סמ סופיט ,תלד     06.02.0030

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
תותלד תמישר 20.60 כ"הס          

      
ט ו ה י ר  ת מ י ש ר  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
לכה .המישרב 1 טוהיר 'סמ סופיט ,טירפ     06.03.0010

                  1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 2 טוהיר 'סמ סופיט ,טירפ     06.03.0020

                  1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      

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

 
009/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     009 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לכה .המישרב 3 טוהיר 'סמ סופיט ,טירפ     06.03.0030

                  3.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 4 טוהיר 'סמ סופיט ,טירפ     06.03.0040

                  3.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 6-5 טוהיר 'סמ סופיט ,טירפ     06.03.0050

                  3.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 7 טוהיר 'סמ סופיט ,טירפ     06.03.0060

                  1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 8 טוהיר 'סמ סופיט ,טירפ     06.03.0070

                  2.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
טוהיר תמישר 30.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
 

010/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     010 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ק פ ס א   10 ק ר פ  ת ת  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
םימחו םירק םימל םישימג םייטסלפ תורונצ     07.01.0001
לעתמ תוברל מ"מ 52 רטוקב PS םגד      

                 10.00 .המדאב ןיבו תוריקב ןיב יולימב ןיב םינקתומ רטמ   
      
םימחו םירק םימל םישימג םייטסלפ תורונצ     07.01.0002
לעתמ תוברל מ"מ 02 רטוקב PS םגד      

                  5.00 .המדאב ןיבו תוריקב ןיב יולימב ןיב םינקתומ רטמ   
      
םימחו םירק םימל םישימג םייטסלפ תורונצ     07.01.0003
לעתמ תוברל מ"מ 61 רטוקב PS םגד      

                 20.00 .המדאב ןיבו תוריקב ןיב יולימב ןיב םינקתומ רטמ   
      

                  1.00 ."ביגש" תרצותמ ,1 " רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  07.01.0004
      

                  2.00 ."ביגש" תרצותמ ,2/1 " רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  07.01.0005
      

                  1.00 'פמוק .םימייק  םימ תורונצל 2/11" רטוקב תורבחתה 07.01.0006
םימ תקפסא  10 קרפ תת 10.70 כ"הס          

      
ז ו ק י נ  ת כ ר ע מ  20 ק ר פ  ת ת  20.70 ק ר פ  ת ת       
ר ו ר ו ו א ו       
      
תרצותמ )EPDH( חישק ןליטאלופ תורונצ     07.02.0001
    "TIRRBEG" תוברל ןינבב מ"מ 05 רטוקב  

                 30.00 .םירזיבאו םיחפס רטמ   
      
חישק CVP םייושע ריוא גוזימל זוקינ תורוניצ     07.02.0002
,מ"מ 05 רטוקב ,הקבדהב םינקתומ ,ןפוד הבע      
רטוקב ,ריוא גוזימ תדיחיל רוביח הצק תוברל      

                 40.00 .מ"מ 05 רטמ   
      
,ןפוד הבע חישק CVP רוניצמ הקינס רוניצ     07.02.0003

                 15.00 .מ"מ 23 רטוקב ,הקבדהב רבוחמ רטמ   
      
011 רטוקב םיאוצ/ןיחולד רוניצל תורבחתה     07.02.0004
רזעה תודובעו םירזיבאה לכ תוברל מ"מ      

                  1.00 'פמוק .תושורדה  
      

                 12.00 'פמוק .םייק ריוא גוזימ זוקינ רוניצ תורבחתה 07.02.0005
      

                  1.00 'פמוק .NASINAS 4 תמגודכ הביאש תכרעמ 07.02.0006
      

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

 
011/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     011 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                  2.00 'פמוק .ןופיס תנקתה תוברל,בויב רוניצל תורבחתה 07.02.0016
רורוואו זוקינ תכרעמ 20 קרפ תת 20.70 כ"הס          

      
ת ו ע ו ב ק  30 ק ר פ  ת ת  30.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ת א ו ר ב ת       
      

                  2.00 'פמוק .8 -ק חבטמ ףטשמ 07.03.0001
      

                  2.00 .8 -ק חבטמ רויכל 2/1" הללוס 'חי  07.03.0002
      

                  4.00 .םורכ הפוצמ 2/1" רטוקב "T" זרב 'חי  07.03.0003
      
nortlE תרצותמ  MHD םגד ריהמ םמחמ     07.03.0004

                  1.00 'פמוק .Staibel  
תויתאורבת תועובק 30 קרפ תת 30.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
012/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     012 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
הבוגבו מ"מ 001 בחורב  םילבכל תשר תלעת     08.01.0030
רזע דויצ לכו םיגרב , םיקוזיח תוברל מ"מ 08      

                200.00 . תמלשומ הדובע תלבקל שרדנה רחא רטמ   
      
רשואי  , הדוקנהמ קלח(  ףכירמ מ"מ 52 רוניצ     08.01.0110

                450.00 ) שארמ חקפמ ידי לע רטמ   
      
רשואי  , הדוקנהמ קלח( ףכירמ מ"מ 92 רוניצ     08.01.0115

                450.00 )שארמ חקפמ ידי לע רטמ   
םיליבומ 10.80 כ"הס          

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  20.80 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ. םלשומ רוביח לולכי ךילומ וא\ו לבכ      
. חולב רוביח      
      

                380.00 ר"ממ CVP  61 ידדובמ תשוחנ יכילומ רטמ  08.02.0030
      

                 90.00 ר"ממ CVP  53 ידדובמ תשוחנ יכילומ רטמ  08.02.0035
      

                 90.00 YX2N05X4  לבכ רטמ  08.02.0080
      

                200.00 יל'ג 8.0X2X02 ןופלט לבכ רטמ  08.02.0170
      

                320.00 7TAC RODAGIG  בשחמ לבכ רטמ  08.02.0200
םיכילומו םילבכ 20.80 כ"הס          

      
ת ו י נ ב ו  ת ו ק י צ י  ת ו ר י פ ח  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
רדגומ אלש תומוקמב םייק ןוטב ריקב רבעמ     08.03.0040
לש שארמ רושיאו השירד י"פע הדוקנכ      
לכבו אוהש גוס לכמ ריקב רבעמה. חקפמה      
היצלטסניאו םילבכ רבעמל שרדנה רטוק      
רבעמה , מ"ס 51X53 רבעמה לדוג- תילמשח      
ודדמיי אל , דבלב תולעת תרבעהל שמשי      

                  9.00 'פמוק . םילבכ וא-ו תרנצ ירבעמ  
      
וא ריקב 4" רטוקב םולהי חדקמ םע חודיק     08.03.0110
םיחודיק 4 דע מ"ס 03 דע יבועב ןוטב תפצרב      

                  2.00 'פמוק . טקיורפב  
      
      

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

 
013/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     013 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רדגומ אלש תומוקמב םייק םיקולב ריקב רבעמ     08.03.0120
לש שארמ רושיאו השירד י"פע הדוקנכ      
לכבו אוהש גוס לכמ ריקב רבעמה. חקפמה      
היצלטסניאו םילבכ רבעמל שרדנה רטוק      
רבעמה , מ"ס 51X53 רבעמה לדוג -תילמשח      
ודדמיי אל , דבלב תולעת תרבעהל שמשי      

                 12.00 'פמוק . םילבכ וא-ו תרנצ ירבעמ  
תוינבו תוקיצי תוריפח 30.80 כ"הס          

      
ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש ךתחב תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.04.0040
    05X5 אספוק ךותב ,םידדובמ ג"ע ,מ"מ  
,וילא הקראהה יכילומ לכ רוביח תוברל ,תנגומ      
תאוושה ספמ הקראה ךילומ רוביח תוברל      
81 דעל  היהי ספה ישארה םילאיצנטופה      

                  1.00 'פמוק .םיגרב  
      
תוברל למשח ןקתמב םילאיצנטופ תאוושה     08.04.0070
, תויטסוקא תורקתל הקראה יכילומ רוביח      
תרנצ , תופצ תופצר , בויב תרנצ , םימ תרנצ      
גוזימ תולעת , תשר תולעת , םירלקנירפס      
תורש לכו הנבמה לש םייתכתמ םיטרפ , ריווא      
לכל תילמשח תופיצר תחטבא, רחא יתכתמ      
תורבחתה לולכת הדובעה , יתכתמ תורש      
, תולש , הקראה ךילומ תוברל , יתכתמ תורשל      
ךילומ . םישרדנ רוביח יעצמאו םירושיג      
םילאיצנטופה תאוושה ספל רבחמה הקראה      

                  1.00 'פמוק . דרפנב דדמיי  
תונגהו תוקראה 40.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       
      
וא דנרגל תרצותמ היהי חולב תונגהה דויצ לכ      
'בח תרצותמ היהי גותימ דויצ , ןר'ג וילרמ      
היהי םיט"מאמ לש קותינ רשוכ , קינכמלט      
םיז"אמ לש קותינה רשוכ , א"ק 52 תוחפל      
. א"ק 01 תוחפל היהי      
      
      
      
      
      

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

 
014/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     014 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
עוציבל ורשואיש תוינכתה יפל  טלפמוק  חול     08.05.0020
צ"פ םע תומלשומ הנקתהו הקפסה ללוכ      
    A001X3 תוחפל מ"מ 2 יבועב טירפוקד חפמ,  
ותנקתהל ומיאתי רשא תודימב טרפמה פ"ע      
לכ תא ללוכ ריחמה .םייוניש עוציב אלל רתאב      
יטלש צ"פ ,םיקדהמ תוברל חולב ימינפה דויצה      
תנגה ,םילגעמ ןומיסל ןבל םודא ץיבדנס      
,םיכילומה ,ירקמ עגמ ינפב הנגהל סנקיטרפ      
םלשומ חול תלבקל םישורדה םירזבאה ראשו      
חולה תינכת יפל הנגהו גותימה ירזבא  ללוכ      
חולה תנקתה תא ללוכ ריחמה . רושיאה רחאל      
,ךכל םישורדה םירזבאה תוברל ריקה לע      
חולל ףרצי ןלבקה .חקפמה י"ע ןייוציש םוקמב      
אלל םיקתוע השולשב "EDAM SA" תוינכות      

                  1.00 'פמוק .ריחמ תפסות  
      
תספוק תוברל  ןכרצ תנזהל A001X3 ט"מאמ     08.05.0030

                  1.00 םינומ ןורא דיל IC 'חי   
למשח תוחול 50.80 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ו ד ו ק נ  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
תודוקנה לכ תרחא רמאנ םא טרפ : הרעה      
םיכילומ 5 דע ר"ממ 5.2 ךתחב םילבכ תוללוכ      
, הדוקנה דעו חולהמ CVP תלעת וא-ו תרנצ ,      
."לרס" תמגוד תומוטא םירוביח תואספוק      
הנקתהה . ט"הת , "סיווג" תרצות  םירזיבא      
תוציחמו סבג תוציחמ , םיקולב , ןוטב תוריקב      
.דרפינב ודדמי תולעתו תומלוס  תוקירפ      
      
גוס לכמ , טלוו 032 הרואת ףוגל רואמ תדוקנ     08.06.0010
וא-ו םיכילומ , CVP תלעת וא תרנצ :ללוכ      
הרואתה ףוגמ ר"ממ 5.1X6 דע ךתחב םילבכ      
תומוטא ירוביח תואספוקו למשח חולל דע      
וא-ו "סיווג" גוסמ ז"מ תוברל "לרס" תמגוד      
ףילחמ קיספמ וא-ו "סיווג" תרצות ראומ ןצחל      
הנקתה לולכת הדוקנה תולע ."סיווג" תרצות      
אוהש גוס לכמ הרואת ףוג לש םימלשומ טוויחו      

                234.00 . 'קנ   
      
YX2N 5.1X2 לבכ תוברל םורח ןצחל תדוקנ     08.06.0020
םע רזיבאו הדוקנל דע מ"מ 61 רונצב לחשומ      

                  1.00 . קינכמלט םגד הריבש תיכוכז 'קנ   
60.80 קרפ תתב הרבעהל        

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

015/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     015 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תדיחי רובע תיזפ-דח ט"הת עקת-תיב תדוקנ     08.06.0030
דע ,YX2N 5.2X3 לבכ תללוכה 'א 61 , ןגזמ      
תרגסמב "סיווג" תרצות ק"ח ירזיבא ינש      

                 30.00 . תפתושמ 'קנ   
      
'א 61 , תיזפ-דח ט"הת עקת-תיב תדוקנ     08.06.0040
ירזיבא ינש דע ,YX2N 5.2X3 לבכ תללוכה      
תנגומ תפתושמ תרגסמב "סיווג" תרצות ק"ח      

                  2.00 .PI-55 םימ 'קנ   
      
םגד 'א 61 , יזפ-דח ט"הע עקת-תיב תדוקנ     08.06.0050

                  3.00 . N-3 "וקסינ" 'קנ   
      
תוברל , תבלושמ הזירכו שא יוליג תודוקנ     08.06.0120
, לומקר,רפוצ ,ןצחלל שא יוליג לבכו תרנצ      
רזיבאל רוביחו יאלגו, ןומיס תירונ , ןופרוקימ      

                 75.00 . יוליגה תזכרלו 'קנ   
      
'וכו חפנ יאלג ןוגכ הצירפה תכרעמ לש הדוקנ     08.06.0160
הדוקנל דע מ"מ 61 רטוקב רונצ תוברל      

                 45.00 . םירחא י"ע ועצובי םירוביחהו טוויחה. 'קנ   
      
YX2N5.2X3 לבכ תוברל עקש בר  תדוקנ     08.06.0210
תורוניצ 2 , ףכירמ מ"מ 02  רוניצב לחשומ      
טסלפ .א.ד.ע גוסמ רזיבאו   מ"מ 52 ףכירמ      
ללוכה D-71 םגד ט"הת וא ת"הע הנקתהל      
JR-54 יעקש  העברא , םינבל םיעקש  העברא      
7TAC לבכו JR-54 רזיבאל םימאתמ ללוכ      

                 23.00 . טלפמוק לכה , בשחמ יעקש לכל 'קנ   
      
םע JR-54 בשחמ תדוקנ תוברל IFIW תודוקנ     08.06.0220
לבכ םע ילמשח עקשו TAC 7 לבכ      
    YX2N5.2X3 הרקתה ללחב ןקתומ  

                 12.00 תיטסוקאה 'חי   
      
YX2N5.2X3 לבכ תוברל עקש בר  תדוקנ     08.06.0230
תורוניצ 2 , ףכירמ מ"מ 02  רוניצב לחשומ      
טסלפ .א.ד.ע גוסמ רזיבאו   מ"מ 52 ףכירמ      
ללוכה D-81 םגד ט"הת וא ת"הע הנקתהל      
JR-54 יעקש  העברא , םינבל םיעקש  השיש      
7TAC לבכו JR-54 רזיבאל םימאתמ ללוכ      

                 39.00 . טלפמוק לכה , בשחמ יעקש לכל 'קנ   
      
      

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

 
016/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     016 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לחשומ 8.0X2X4 לבכ תוברל ןופלט תדוקנ     08.06.0360
םע גיד תרצות ט"הת רזיבאו מ"מ 52 רוניצב      

                 12.00 ינקת ןופלט עקש 'קנ   
      
םע YX2N5.1X3 לבכ םע ילמשח ךסמ תדוקנ     08.06.0370
YX2N5.1X4 לבכו דרוה םרה ינוויכ וד קספמ      
, עונמה דיל עקש וא קספמ ללוכ ךסמה עונמל      
וא מ"מ 52 תורוניצ תוברל טלפמוק לכה      

                 17.00 CVP4X3  תולעת 'קנ   
םירזיבאו תודוקנ 60.80 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
ידי לע וקפוסיש םוריח תרואת יפוג טעמל      
ידי לע וקפוסי םירחא םייבוציע םיפוג ןלבקה      
ןלבקה ידי לע ורבוחיו ונקתויו ןימזמה      
      
ןעטמ םיללוכ םורחה תרואת יפוג לכ :הרעה      
תוחפל תוקד 09 לש םורחב הקפסאל רבצמו      
.םינקתה ןוכמ רשואמ      
      
םע דל תרונ םע  תמגודכ םורח תרואת ףוג     08.07.0060

                  5.00 LLEWCAM תרצות "האיצי" טלש 'חי   
      
דבלב םוריח תרואתל יתילכת וד הרואת ףוג     08.07.0170
טוו 3 דל תרונו תוקד 09-ל םוריח לולכמ םע      
A4BL םגד קטלנא ןאובי LLEWCAM תרצות      

                 63.00 XYLUX 'חי   
      
דל  ליפורפ גוסמ הרואת ףוג לש דבלב הנקתה     08.07.0190
ילמשחו ינכמ רוביח ללוכ תורקתה יגוס לכב      
רזע ירזיבאו תודובעה לכ תוברל םלשומ      

                235.00 לעופו רבוחמ םלשומ ףוג תלבקל םישרדנה רטמ   
      
לכב עוקש דל הרואת ףוג לש דבלב הנקתה     08.07.0200
ללוכ ילמשחו ינכמ רוביח תוברל תורקתה יגוס      
תלבקל םישרדנה רזעה ירזיבאו תודובעה לכ      

                230.00 . לעופו ןקתומ ףוג 'חי   
הרואת יפוג 70.80 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  80.80 ק ר פ  ת ת       
      

                 90.00 . ךמסומ יאלמשח לש הדובע תעש ע"ש  08.08.0010
80.80 קרפ תתב הרבעהל        

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

017/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     017 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ךומנ חתמ ןקתמל קדוב סדנהמ תרוקב     08.08.0040
"רזוע יאלמשח" תוחפל לש תוחכונב      
לכל ( תואצוהה לכ ללוכ ,"ךמסומ יאלמשח"-ו      

                  2.00 'פמוק .) דרפנב הנבמ  
      
ינקת חול , םיעקש , הרואת תוברל ינמז למשח     08.08.0050
קוריפ תוברל טלפמוק לכה הדובעה רתאל      

                  1.00 'פמוק עוציבה םויסב  
תונוש 80.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח ינקתמ 80 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

018/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     018 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
      
הז קרפב םינושה םיפיעסב הדיחיה יריחמ .1      
יליפורפ ,םיפסה ,םירמוחה לכ תא םג םיללוכ      
םויס יליפורפ ,קותינ יליפורפ ,הדרפהה      
ןיב רבעמב ,םוינימולא/זילפ/הטסורינמ      
,םייופיח/םיפוציר הצקבו םייופיח/םיפוציר      
םייכנאו םייקפוא ,םהינימל רמגה יליפורפ      
וא ,ע"ש וא "םייופיצ לייא" י"ע םיקוושמה      
,לכירדאה תריחב יפל תרחא הרבח תרצות      
תוינכותב ראותמכו לכירדאה תשירד יפל לכה      
.תוינכותב םיטרפבו      
      
תטלחומה תוירחאה הלח קפס/ןלבקה לע .2      
םירמוחה לש שאה תודימע גוויס תמאתהל      
םדועייל תויומכה בתכב רואיתל םימיאתמה      
יבכמ תושירד לכ יפ לע הנבמב יפוסה םמוקמב      
.םיילארשיה םינקתהו שא      
ןוכמ לש רושיא איצמהל קפס/ןלבקה לע .3      
וקפוסש םירמוחה לש ילארשיה םינקתה      
.יפיצפס ןפואב ןימזמה רתאל לעופב      
הדועתה יכ רשאי ילארשיה םינקתה ןוכמ .4      
המיאתמ ןכא יטנוולרה רמוחל הקפנוהש      
.ןימזמה לש רתאב לעופב םינקותמה םירמוחל      
      
םינקתה ןוכמ לש תודועת ורשואי אל .5      
םירמוחל יללכ ןפואב תוסחייתמה ילארשיה      
יניטרפ ןפואב תוסחייתמ םניא רשאו םיקדבנה      
םיקדבנה םירמוחה ונקתוה םהב ןימזמה רתאל      
.לעופב      
רמוחה תקפסא ינפל אדוול בייחתמ ןלבקה .6      
ןוכמ רושיא לש ופקות רושיא תא רתאל      
לכ לע יכ תאזב רהבומ .ילארשיה םינקתה      
.129 גוויסב 557 י"ת יאנתב דומעל םיפוצירה      
םירושיאב היעב וא המאתה יא הלגתתו הדימב      
אלה רמגה ירמוח תא ןלבקה קרפי - ולא      
תריחבל םיינקת רמג ירמוחב םפילחיו םיינקת      
לש ותוירחא לעו ונובשח לע תאז לכו - ןימזמה      
.ןלבקה      
      
      
      

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

 
019/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     019 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ינפמ םתנגה ללוכ םיפוצירה לכ ריחמ .7      
,תרחא העיגפ לכ וא םימתכ וא תוינכמ תועיגפ      
ןליתאילופ עצממ תובכרומה תועירי תועצמאב      
םקרמ לעב 4F גוסמ ,מ"מ 4 יבועב חפונמ      
דימע ,םיביסב קזוחמ ןוטרק קבדומ וילע יגופס      
,היינבב הנגה תונורתפ תיניגמ תרצות ,תוחלב      
.ןימזמה ידיל תיפוסה םתריסמל דע תאזו      
םרט ןייוניפו תונגהה תרסה ללוכ ריחמה      
.הריסמה      
      
ט"קמ ,"סקיפ-רטסימ" תמגודכ תסלפתמ הדמ     10.01.0010
םאתהב שרדייש יבוע לכב ,ע"ש וא 344      
ףוצירל הנכהכ ,םיננכותמהו םימייקה םיסלפמל      

                675.00 .גניפוטורקימ ר"מ   
      
םינווגב ,גניפוטורקימ תכרעמב ףוציר     10.01.0020
תנכה תוברל ,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      
דגנ דוביע ,שרדנכ תובכשה לכ ,תיתשתה      
טלפמוק לכה .'וכו רליס ,ןקת יפ לע הקלחה      

                675.00 .ןרציה יטרפמו יטרפ יפל ר"מ   
      
תכרעמב ,'וכו םידומע ,תוריק יופיח     10.01.0030
תריחב יפל תואמגודו םינווגב ,גניפוטורקימ      
,דוסי תבכש ,תיתשתה תנכה תוברל ,לכירדאה      
טלפמוק לכה .'וכו רליס ,שרדנכ תובכשה לכ      

                140.00 .ןרציה יטרפמו יטרפ יפל ר"מ   
      

                325.00 .רוחש ןווג ,מ"ס 4 הבוגב ירמילופ לנפ רטמ  10.01.0040
יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
 

020/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     020 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11 ק ר פ  ת ת       
      
תואמגודו םינווג בוליש םיללוכ העיבצה יריחמ      
תויחנהל םאתהב ,שרדייש לככ דחא ללחב      
.לכירדאה      
      
לטכפשה ינוקית לכ תא םיללוכ העיבצה יריחמ      
לכ תסנכה רחאל( סולכיא ינפל ושרדיש עבצהו      
.חקפמה ןוצר תועיבשל )הנבמל דויצה      
      
לטכפש תודובע תוללוכ עבצה תודובע ללכ      
לטכפש ,רוביחו ןוירש יטרס תנקתה ,םירפתב      
םירפתב אלמ יוסיכל תוחפל תובכש יתשב      
.םלשומ רמג תלבקל דע םיגרבבו      
      
יפל תואמגודו םינווגב ,ע"ש וא לירקרפוס עבצ     11.01.0010
חיט לע ,םיהכ םינווג תוברל ,לכירדאה תריחב      
,םירניס ,תורקת ,תוריק - 'וכו סבג ,םינפ      
דע תוחפל תובכש שולש - 'וכו םידומע ,תורוק      
םינווג בוליש תוברל ,דיחא ןווג תלבקל      

                900.00 .לכירדאה תריחב יפל תואמגודו ר"מ   
      
רוא טלופ עבצב ןגומה בחרמה ןומיסו טוליש     11.01.0020
רוא טלופ טוליש תוברל .א"גה ןקת יפל      

                  1.00 'פמוק .תרושקתו למשח ירזיבאל  
      
,היצלטסניא ,למשח תונוראל רוא טלופ טוליש     11.01.0030
םירדח ,שא תותלדל ,'וכו שא יוביכ ,תרושקת      
ירדח ,םינסחמ ,םינגומ םיבחרמ ,םיינכט      
,םיתרש ירדח ,םימ ידמ ,יוביכ יזרב ,תוגרדמ      
לכה ,שרדיש רחא טוליש לכו םורח ינצחל      
.םינקתה לכו שא יוביכ תושירד יפל טלפמוק      
לכב שרדנה טולישה לכל טלפמוק הדידמה      

                  1.00 'פמוק .הדובעה םחתמ  
      
דע תובכש שולשב אלמ יאקירמא לטכפש     11.01.0040
חיט/סבג תוחול יבג לע ,קלח חטשמ תלבקל      
לכו דוסי תבכש ,תיתשתה תנכה תוברל םינפ      
,הקיפרג ,עבצל הנכה( .שרדנכ תובכשה      

                150.00 .שארמ חקפמה רושיאב עצובי ףיעס-)םיטפט ר"מ   
      
      
      
      

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

 
021/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     021 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
112/971 תודימב תיפנכ דח תלדל עבצ שודיח     11.01.0050
יוקינ תוברל ,רוחש ןווג ,ףוקשמ + ףנכ ,מ"ס      
םיימעפו דוסי עבצב העיבצ ,הדלפ תושרבמב      

                  4.00 .ןוילע עבצ 'חי   
      
003/022 תודימב תיפנכ וד תלדל עבצ שודיח     11.01.0060
יוקינ תוברל ,רוחש ןווג ,ףוקשמ + ףנכ ,מ"ס      
םיימעפו דוסי עבצב העיבצ ,הדלפ תושרבמב      

                  4.00 .ןוילע עבצ 'חי   
העיבצ תודובע 10.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

העיבצ תודובע 11 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

022/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     022 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
      
.י"ת י"פע ויהיו תומסוחמ ויהי תויכוכזה לכ      
      
םיצעויה תוינכות לכ לומ ומאותי םיטנמלאה לכ      
.'וכו ריוא גוזימ ,למשח :ןוגכ      
      
טרפ עוציב םיללוכ תוירלדומה תוציחמה יריחמ      
הציחמה ןיב שגפמב םיחוורמה םוטיא      
יטרפ פ"ע לכה ,סבגה תוריקל תשעותמה      
ןרציה יטרפ פ"עו הקיטסוקאה ץעוי,לכירדאה      
.הקיטסוקאה ץעוי לומ ורשואיש      
      
י"תו שא יוביכ תושירדב ודמעי םיטנמלאה לכ      
.םיאתמה גוויסב ,5 גרד 129      
      
םיקוזיחה לכ עוציב תא וללכי םיריחמה לכ      
הרקתבו תוריקב ,הפצרב םישרדנה תונכההו      
יליפורפ תוברל םיטנמלאה תנקתה ךרוצל      
    SHR םינבלוגמ.  
      
טרופמה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ      
,תוינכותב םיטרפב ,לכירדאה תומישרב      
ץעוי תויחנהב ,הקיטסוקא ץעוי תויחנהב      
טרפ תוברל,טקייורפה יצעוי ראשו תוחיטבה      
טלפמוק לכה .'וכו םייטסוקא םיפס,ףלוח      
.ומוקמב עובקו םלשומ      
      
לוזרפה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ      
יריזחמ,ילמשח לוענמל תונכה תוברל,שרדנכ      
'וכו ןמש      
      
חתפיש רטסאמ חתפמ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
.הדובעה םחתמב תותלדה לכ תא      

תורעה 10.21 כ"הס          
      
      
      
      
      
      
      
      

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

023/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     023 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י כ ו כ ז  ת ו צ י ח מ  ת כ ר ע מ  20.21 ק ר פ  ת ת       
ה ר ק ת /ה פ צ ר       
      
גוגיז ,הרקת/הפצר תיכוכז תוציחמ תכרעמ     12.02.0010
קטיברב תרבח תרצות ,3PLW םגד ,לגניס      
,מ"מ 05 הבוג ,מ"מ 57 תכרעמ יבוע ,לארשי      
BVP תבכש םע סקלפירט הפוקש תיכוכז      
טנוברקילופ תיכוכז ןיב רוביח ,מ"מ 67.0      
המיטא תוימוג ,M3 רוביח/שבי רוביח/ףוקש      
,םיספילק אלל םייומס םירבחמ ,תויטסוקא      
יפ לע תיטסוקא המר ,לכירדאה תריחבל עבצ      
תונכהה לכ תוברל ,הקיטסוקא ץעוי  תושירד      
םימוטיאו םידודיב ,הרקתבו תוריקב ,הפצרב      

                115.00 .טלפמוק לכה .'וכו םייטסוקא ר"מ   
      
החיתפל תחא ףנכ ,תילרגטניא תיכוכז תלד     12.02.0020
תיכוכז ףנכ ,מ"ס 572/021 דע תודימב ,הליגר      
ללוכה יפקיה ףוקשמ ,מ"מ 01 יבועב תמסוחמ      
,רדניליצ ,לוענמ תוברל ,םיבע ןרפואינ ימטא      
תוידי ,יתפצר ןמש ריזחמ ,תלד רוצעמ      
ץעוי  תושירד יפ לע תיטסוקא המר ,הטסורינ      
,םייטסוקא םימוטיאו םידודיב ,הקיטסוקא      
תותלד(.טלפמוק לכה .'וכו םייטסוקא םיפס      

                  6.00 )תובישי ירדחל הסינכ 'חי   
      
,טוויפ החיתפ ,תיכוכז תותלד 4-2 תכרעמ     12.02.0030
,מ"ס 003/382572 לש תויללכ תודימב      
יפקיה ףוקשמ ,מ"מ 01 יבועב תמסוחמ תיכוכז      
,לוענמ תוברל ,םיבע ןרפואינ ימטא ללוכה      
,יתפצר ןמש ריזחמ ,תלד רוצעמ ,רדניליצ      
תושירד יפ לע תיטסוקא המר ,הטסורינ תוידי      
,םייטסוקא םימוטיאו םידודיב ,הקיטסוקא ץעוי      

                  3.00 'פמוק )םירדח ןיב(.טלפמוק לכה .'וכו םייטסוקא םיפס  
      

                 27.00 .תיבלח תיכוכז רובע ל"נל ריחמ תפסות ר"מ  12.02.0040
      
086 לש ללוכ בחורב ,יזכרמ ןילקרט ןולח תיזח     12.02.0050
הקעמ תוברל ,מ"ס 852 ללוכ הבוג ,מ"ס      
6 תכרעמ ,מ"ס 022 הבוגב עובק תיכוכז      
יבועב תמסוחמ תיכוכז ,טוויפ החיתפל תונולח      
ןרפואינ ימטא ללוכה יפקיה ףוקשמ ,מ"מ 01      
,תלד רוצעמ ,רדניליצ ,לוענמ תוברל ,םיבע      
המר ,הטסורינ תוידי ,יתפצר ןמש ריזחמ      
,הקיטסוקא ץעוי  תושירד יפ לע תיטסוקא      
םייטסוקא םיפס ,םייטסוקא םימוטיאו םידודיב      

                  1.00 'פמוק 7 תינכותב 0-0 תיזח האר .טלפמוק לכה .'וכו  
הרקת/הפצר תיכוכז תוציחמ תכרעמ 20.21 כ"הס          

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

024/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     024 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ת ל ד  ת מ י ש ר  30.21 ק ר פ  ת ת       
      
לכה .המישרב 1-ד 'סמ סופיט ,תיכוכז תלד     12.03.0010

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 2-ד 'סמ סופיט ,שא תיכוכז תלד     12.03.0020

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 3-ד 'סמ סופיט ,שא תיכוכז תלד     12.03.0030

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
תותלד תמישר 30.21 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוינימולא תודובע 21 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
025/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     025 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת י מ  51 ק ר פ       
      
ת ו ד י ח י  10 ק ר פ  ת ת  10.51 ק ר פ  ת ת       
ר י ו א ב  ל ו פ י ט       
      

                  1.00 .4 ק"אטי - ריואב לופיטל הלק הדיחי 'חי  15.01.0001
      

                  1.00 .6 ק"אטי - ריואב לופיטל הלק הדיחי 'חי  15.01.0002
      

                  2.00 .QS 4 - ק"אטי ,ריואב לופיטל הלק הדיחי 'חי  15.01.0003
      

                  6.00 .QS 7 - ק"אטי ,ריואב לופיטל הלק הדיחי 'חי  15.01.0004
      

                  1.00 .QS 01 - ק"אטי ,ריואב לופיטל הלק הדיחי 'חי  15.01.0005
      
,MFC 000,4 תמייק ריוא גוזימ תדיחי קוריפ     15.01.0006

                  1.00 'פמוק .למשחו תרנצ ,תולעת תוברל  
ריואב לופיט תודיחי 10 קרפ תת 10.51 כ"הס          

      
ת ר נ צ  20 ק ר פ  ת ת  20.51 ק ר פ  ת ת       
ה י ר ז י ב א ו       
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפמ תורונצ     15.02.0001

                 60.00 .4/3" רטוקב רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפמ תורונצ     15.02.0002

                 50.00 .1" רטוקב רטמ   
      
רפת אלל 04 לוידקס הרוחש הדלפמ תורונצ     15.02.0003

                 20.00 .1 4/1" רטוקב רטמ   
      

                  2.00 .1" רטוקב ףוגמ 'חי  15.02.0004
      

                  4.00 .1 4/1" רטוקב ףוגמ 'חי  15.02.0005
      

                  2.00 .1 2/1" רטוקב ףוגמ 'חי  15.02.0006
      
תוברל 2" רטוקב תמייק תרנצל תורבחתה     15.02.0007

                  2.00 'פמוק .דודיב ינוקית  
      

                 24.00 'פמוק .1" דע םימייק תרנצ יפוגמל תורבחתה 15.02.0008
      
יטטניס ימוג ילוורשב םימ תורוניצ דודיב     15.02.0009
טרסב הפיטע תוברל 4/3" יבועב "סקלפמרא"      

                 60.00 .4/3" רטוקב תורוניצל C.V.P רטמ   
      

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

 
026/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     026 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יטטניס ימוג ילוורשב םימ תורוניצ דודיב     15.02.0010
טרסב הפיטע תוברל 4/3" יבועב "סקלפמרא"      

                 50.00 .1" רטוקב תורוניצל C.V.P רטמ   
      
יטטניס ימוג ילוורשב םימ תורוניצ דודיב     15.02.0011
טרסב הפיטע תוברל 4/3" יבועב "סקלפמרא"      

                 20.00 .4/11" רטוקב תורוניצל C.V.P רטמ   
      
יטטניס ימוג ילוורשב םימ תורוניצ דודיב     15.02.0012
טרסב הפיטע תוברל 4/3" יבועב "סקלפמרא"      

                 10.00 .2/11" רטוקב תורוניצל C.V.P רטמ   
      
ימוג י"ע )'וכו םיזרב( תרנצ ירזיבא דודיב     15.02.0013
4/3" יבועב "סקלפמרא" יגופס יטטניס      

                 40.00 .CVP טרס תפיטעו 1 4/1" רטוק דע תורונצל 'חי   
      
ימוג י"ע )'וכו םיזרב( תרנצ ירזיבא דודיב     15.02.0014
4/3" יבועב "סקלפמרא" יגופס יטטניס      

                  6.00 .CVP טרס תפיטעו 1 2/1" רטוקב תורונצל 'חי   
הירזיבאו תרנצ 20 קרפ תת 20.51 כ"הס          

      
ת ו כ ר ע מ  30 ק ר פ  ת ת  30.51 ק ר פ  ת ת       
ר י ו א  ר ו ז י פ       
      

                400.00 .ןוולוגמ חפמ ריוא תולעת ר"מ  15.03.0001
      

                100.00 .1" יבועב תיכוכז רמצמ ימרט דודיב ר"מ  15.03.0002
      

                300.00 .1" יבועב תיכוכז רמצמ יטסוקא דודיב ר"מ  15.03.0003
      
,תונוש ראוצ תודימב םייתרקת ריוא ירזפמ     15.03.0004
תרצות מ"ס X 06 06 תודימב הרקתל םיאתמ      

                  4.00 .K-4DO םגד דעי 'חי   
      
DO-1 םגד "דעי" תרצות לוגע יתרקת רזפמ     15.03.0005

                 34.00 .מ"ס 53 רטוקב 'חי   
      
DO-1 םגד "דעי" תרצות לוגע יתרקת רזפמ     15.03.0006

                  5.00 .מ"ס 04 רטוקב 'חי   
      
תוברל ,TLS 3-52 יוק יתרקת ריוא רזפמ     15.03.0007

                 20.00 .תדדובמ םונלפ תספוק 'חי   
      

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

 
027/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     027 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
021 ךרואב TLS 4-52 יוק יתרקת ריוא רזפמ     15.03.0008

                  6.00 .תדדובמ םונלפ תספוק תוברל ,מ"ס 'חי   
      
,LCD 21 םגד דעי תרצות יריק ריוא רזפמ     15.03.0009

                 25.00 .תדדובמ םונלפ תספוק תוברל רטמ   
      
,LCD 22 םגד דעי תרצות יריק ריוא רזפמ     15.03.0010

                  8.00 .תדדובמ םונלפ תספוק תוברל רטמ   
      

                  3.00 .ר"מ 3.0 דע חטשב ריוא תרזחה תכבש 'חי  15.03.0011
      
1" יבועב הציחרל ןנסמ םע ריוא תרזחה תכבש     15.03.0012
הליענ תידיו םיריצ  ,תויומכ תסוו :תוברל      

                  2.00 .X06"  "06 :תודימב 'חי   
      
02 :תודימב הלעתב בכרומ ינדי תוסיו ףדמ     15.03.0013

                 10.00 .מ"ס X  02  מ"ס 'חי   
      
דע חטשב הלעתב בכרומ ינדי תוסיו ףדמ     15.03.0014

                  2.00 .ר"מ 52.0 'חי   
      

                 10.00 'פמוק .ןיינבב תמייק הלעתל הלעת תורבחתה 15.03.0015
      

                  4.00 .ר"מ 53.0 דע חטשב ןשע תקיני סירת 'חי  15.03.0016
      
תודימב ,תובישי ירדחמ ריוא רורחשל תולעת     15.03.0017
    03 X 04 תותשק 2 תוברל ,'מ 3 ךרואבו מ"ס,  

                  7.00 'פמוק .םירבעמ םוטיאו םיסירת 2 ,יטסוקא דודיב  
ריוא רוזיפ תוכרעמ 30 קרפ תת 30.51 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  40 ק ר פ  ת ת  40.51 ק ר פ  ת ת       
      

                  1.00 'פמוק .הצרהו תוסיו ,הלעפה 15.04.0001
      
המאתהל םינקתה ןוכמ רושיא תלבקב לופיט     15.04.0002
תוברל ,תורעה אלל יקנ ח"וד ,1001 י"תל      

                  1.00 'פמוק .םינקתה ןוכמל םולשת  
תונוש 40 קרפ תת 40.51 כ"הס          

      
      
      
      
      

ריוא גוזימ ינקתימ 51 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
028/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     028 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת  81 ק ר פ       
      
ת י ב י ס א פ  ת ר ו ש ק ת  10.81 ק ר פ  ת ת       
      
לש טולישו ןומיס ,הקידב ,הנקתה ,הקפסא     18.01.0010
a7 yrogetaC לבכ תססובמ תרושקת תדוקנ      
,תוחפל %55 ךוכיסב רטמ 55 דע לש ךרואב      
יעקש תללוכה ,תוחפל zHM0021 ךמות      
יסחיה קלחהו A6 yrogetaC ןקתב ןוטסיק      
הצקמ G01 לנא'צ( תרושקתה זוכירב לנפב      

                 60.00 'פמוק )הצקל  
      
3MO 521/05 יטפוא ביס לש הנקתהו הקפסא     18.01.0020

                 50.00 םידיג 6 לעב FMM רטמ   
      
3 לעב םיביס גוציי לנפ לש הנקתהו הקפסא     18.01.0030

                  2.00 'פמוק "91 ןוראב הנקתהל FMM CL ירבחמ  
      
לע הילתל תרושקת ןורא לש הנקתהו הקפסא     18.01.0040
מ"ס 08 בחור ,מ"ס 08 קמוע ,U22 הבוג,ריק      
תונפד ,לוענמ םע תימדק תיכוכז תלד ללוכ      
,"91 דויצ תנקתהל תוימדק תוליסמ ,תוקירפ      

                  1.00 'פמוק ררואמו הקראה רוביחל טיק  
      
להונמ אל לש םיעקש ספ לש הנקתהו הקפסא     18.01.0050

                  2.00 ילארשי למשח יעקש 6 םע 'חי   
      
יביטקארטניא קספ לא לש הנקתהו הקפסא     18.01.0060
ךרד לוהינ ללוכ AvK2 לש קפסהב "91 זראמב      

                  1.00 'פמוק tenrehtE קשממ תועצמאב תשרה  
      

                  2.00 קספ לאה אצומל UDP םיעקש ספ תמאתה 'חי  18.01.0070
      
3MO 521/05 יטפוא תשר רשגמ לש הקפסא     18.01.0080
    FMM ןומיסו עבצב מ"ס 001 לש ךרואב ליגר  

                  6.00 ןימזמה תריחבל 'חי   
      
PTS A6 yrogetaC תשר רשגמ לש הקפסא     18.01.0090
תריחבל ןומיסו עבצב מ"ס 05 לש ךרואב ליגר      

                 25.00 ןימזמה 'חי   
      
PTS A6 yrogetaC תשר רשגמ לש הקפסא     18.01.0100
תריחבל ןומיסו עבצב רטמ 1 לש ךרואב  ליגר      

                 40.00 ןימזמה 'חי   
      
      

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

 
029/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     029 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
PTS A6 yrogetaC תשר רשגמ לש הקפסא     18.01.0110
תריחבל ןומיסו עבצב רטמ 2 לש ךרואב ליגר      

                 40.00 ןימזמה 'חי   
      
PTS A6 yrogetaC תשר רשגמ לש הקפסא     18.01.0120
תריחבל ןומיסו עבצב רטמ 3 לש ךרואב ליגר      

                 25.00 ןימזמה 'חי   
תיביסאפ תרושקת 10.81 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תרושקת תויתשת 81 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

030/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     030 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.22 ק ר פ  ת ת       
      
תוציחמכ ודדמי תונוש תודימב סבג תושינ .1      
יופיחכ וא/ו )תוחול 2-מ עצוביו הדימב( סבג      
דחא חולמ עצוביו הדימב( םידומעו תוריק      
.)דבלב      
      
םיחתפ קוזיח םיללוכ הדיחיה יריחמ .2      
חפמ םיבצינ תועצמאב תותלדו תונולחל      
.מ"מ 2 יבועב ןוולוגמ      
      
קחרמה יכ שרופמב תאזב רהבומ .3      
.מ"ס 04 היהי תוציחמה יבצינ ןיב ילמיסקמה      
      
,םיפשח תריצי םיללוכ סבגה תוציחמ יריחמ .4      
תאזב רהבומ .םיגניפוק תוברל ,םיפילגו םיטנק      
םיפילגהו תוישפוחה תוניפה לכ יכ שרופמב      
תרצות DAEB RENROC תניפב וקזוחי      
    G.S.U ע"ש וא.  
      
םידימעו םימב םידימע ,םיליגר סבג תוחול .5      
תמגודכ ,קורי ילארשי ןקת ות ילעב ויהי שאב      
.ע"ש וא דנוברוא      
      
יבצינ קוזיח םיללוכ הז קרפב הדיחיה יריחמ .6      
סבגה ירניס/תורקת וא/ו סבגה תוציחמ      
דגנכ לפוטמה ןרוא ץעמ שרק תועצמאב      
,חפה יליפורפ ךותב ןקתומה שאו םיקיזמ      
סבגה לע םינקתומה םיטנמלא תיילתל הנכהכ      
רחא טנמלא לכ וא/ו תונוליו ,תונורא :ןוגכ      
.לכירדאה תוינכותב עיפומה      
      
םג רתיה ןיב םיללוכ סבגה תוציחמ יריחמ .7      
ךרד תוכרעמ ירבעמ דודיבו םוטיא תמלשה      
.דרפנב הנדדמת אל ןהו טנמלאה      
      
הינבה ירמוח לכ יכ שרופמב תאזב רהבומ .8      
ףופכב םיקילד יתלב ויהי הז קרפ תרגסמב      
תאזו 129 י"ת תושירדל םימאתומו 557 י"תל      
םיפיעסב שרופמב הנייוצ אל וז השירד םא ףא      
ןלבקל םלושת אל הז יאנת יולימ רובע .םינושה      
יולימ תעב ךכב בשחתהל וילעו ריחמ תפסות      
.ותעצה      
      

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

 
031/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     031 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לכמ קותינ יליפורפ םיללוכ הדיחיה יריחמ .9      
.םיטרפל םאתהב אוהש גוס      
      
י"תו שא יוביכ תושירדב ודמעי תורקתה לכ      
לכ ןכ ומכ .םיאתמה גוויסב ,5 גרד 129      
לע 3015 י"ת תושירדב דומעי בתותה תורקת      
.ויקלח לכ      
      
תורקת/סבג תוציחמ  לש ,הדיחיה יריחמ -      
,'וכו םינוש םייופיח/תויטסוקא תורקת/סבג      
תאו  םיחתפה קוזיחו םיחתפ תחיתפ םיללוכ      
תבכרה ךרוצל םישרדנה תונכההו םיקוזיחה לכ      
םייופיח/םירצומה /םירזיבאה/םיטנמלאה לכ      
םיבלושמהו םייולתה , הז טקיורפב 'וכו      
תורקת/סבג תורקת/סבג תוציחמ      
תרבח יטרפ יפל ,'וכו םינוש םייופיח/תויטסוקא      
יפכו טנמלאה ןרצי טרפמ יפלו דנוברוא      
לע ועצוביו וקפוסי םיטנמלאה םא ןיב,שרדיש      
וקפוסיו ועצובי םיטנמלאה םא ןיבו ןלבקה ידי      
תוציחמ,תונולח,תותלד תוברל,םירחא ידי לע      
םילכ,תונורא,די יזחאמ,תוקעמ,תיכוכז      
םיזחאמ,םיתורש ירזיבא,םיירטינס      
ירזיבא,םיכנל      
יפוג,םיאלג,םירלקנירפס,היצלטסטניא      
גוזימ ירזיבא,למשח ירזיבא,הרואת      
תויזיולט,גוס לכמ םינוש םייופיח,םיסירת,ריווא      
.שרדינכ רחא רזיבא לכו 'וכו      
      
הז קרפב םינושה םיפיעסב הדיחיה יריחמ      
תוברל גוס לכמ םיליפורפה לכ תא םג םיללוכ      
יליפורפ ,קותינ יליפורפ ,הדרפה יליפורפ      
יליפורפ,Z+L,Z,T,L יליפורפ,םויס      
לכו,רונתב םיעובצ,הדרפה יליפורפ,אגמוא      
לכירדאה תושירד יפל לכה,שרדיש רחא ליפורפ      
יפלו תוינכותב םיטרפבו תוינכותב ראותמכו      
.םינרציה יטרפימו יטרפ      
      
רוטקורטסנוק רושיא ונובשח לע שיגי ןלבקה -      
.הז קרפב םיטנמלאה לכ תיילת רובע      
      
      
      
      
      

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

 
032/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     032 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לכ תא םיללוכ ןהינימל תוציחמה יריחמ :הרעה      
טרופמכ םהינימל יטסוקאה םוטיאה יטרפ      
הקיטסוקאה ץעוי יטרפבו יטסוקא ץעוי ח"ודב      
. דרפנב םרובע םלושי אלו      

תורעה 00.22 כ"הס          
      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ב       
      
סבגמ םיזינרק וא/ו סבג ירניס וא/ו סבג תורקת     22.01.0010
םירניס,תונוליול םירניס וא/ו סבג תורוק וא/ו      
טרופמכ ,עפושמ ,יכנא ,יקפוא ,'וכו הרואתל      
'וכו םינוש םיהבגבו םינוש תומוקמב ,תוינכותב      
תוברל ,½" יבועב תוזפ 4 ןבל סבג חולמ -      
םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוק      
תחיתפ ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו      
,עבצל הנכה ,םיחתפה קוזיח ,גוס לכמ םיחתפ      
םיחטשב םושיי ,)"0 הניפ" תכתמ( תוניפ      
יליפורפ ,קותינ יליפורפ ,תועוצרבו םינטק      
    RTS, תנקתה לש דחוימ םואית,ץע יקוזיח  
'וכו הרואת יפוג,םיזתמ,םיאלג,םילירג,םירזפמ      
.טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו      

                120.00 )ןיעל הארנה חטשה לש הסירפ יפל הדידמה( ר"מ   
      
סבג תורוק וא/ו סבג ירניס וא/ו סבג תורקת     22.01.0020
,תוינכותב טרופמכ ,עפושמ ,יכנא ,יקפוא ,'וכו      
חולמ - 'וכו םינוש םיהבגבו םינוש תומוקמב      
תוברל ,½" יבועב תוזפ 4 ןבל סבג      
םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוק      
תחיתפ ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו      
,עבצל הנכה ,םיחתפה קוזיח ,גוס לכמ םיחתפ      
םיחטשב םושיי ,)"0 הניפ" תכתמ( תוניפ      
יליפורפ ,קותינ יליפורפ ,תועוצרבו םינטק      
    RTS, תנקתה לש דחוימ םואית,ץע יקוזיח  
'וכו הרואת יפוג,םיזתמ,םיאלג,םילירג,םירזפמ      
.טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו      
)ןיעל הארנה חטשה לש הסירפ יפל הדידמה(      

                300.00 )AWSAB תרקתל הנכה( ר"מ   
      
      
      
      
      

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

 
033/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     033 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וא אוצי אובי הדוהי לש AWSAB םגד הרקת     22.01.0030
,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו םינווגב ,ע"ש      
,שרדנכ תובכשה לכ ,תיתשתה תנכה תוברל      
םילגרס ,םיחתפ דוביע ,תואמגודו םינווג בוליש      
לש דחוימ םואית,גוס לכמ םיליפורפ ,גוס לכמ      
יפוג,םיזתמ,םיאלג,םילירג,םירזפמ תנקתה      
ירמוח לכו םיקוזיחה ,םירוביחה לכו 'וכו הרואת      
יטרפ יפל טלפמוק לכה .םהינימל רזעה      

                300.00 .ןרציה יטרפמו ר"מ   
      
ילגרס םייושע ,תוריק יופיצ/תיטסוקא הרקת     22.01.0040
םואתל חוורמ ,זוגא רינרופ ןווג ,מ"מ 02/05 ץע      
תרצות ,ENILYSAE תכרעמ ,יטסוקא      
    SOMTA תיצקורטסנוק תוברל,ע"ש וא  
FDM יבג לע ,יטסוקא דודיב לנפ ,האישנ      
EDAM בצועמ ,הריעב בכעמ ,רוחש      
    MOTSUC טקיורפל ידועי בוציעו ןונכת יפל  
ללוכ ,SOMTA ןונכתה תקלחמ םע םואתב      
,זוגא ןווגב רינרופ ץעו תכתממ לוזרפ יטרפ      
,העיבצ ,היצנגרפמיא לופיט ,שא דגנ לופיט      
לכמ םיחתפ תחיתפ ,גוס לכמ םויס יליפורפ      
תנקתה לש דחוימ םואית,םיחתפה קוזיח ,גוס      
לכו  הרואת יפוג,םיזתמ,םיאלג,םילירג,םירזפמ      
רזעה ירמוח לכו םיקוזיחה ,םירוביחה      

                500.00 .טלפמוק לכה .םהינימל ר"מ   
      
םיבלושמ,מ"ס 06/06 תודימב , תורש יחתפ     22.01.0050
תוריק/תורקת תמגודכ,ל"נה ץע תורקת/תוריקב      
דוביע ,ףוקשמ תוברל ,ל"נה ץע      
,היצנגרפמיא לופיט ,שא דגנ לופיט,חתפה      
ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה לכו העיבצ      
יטרפ יפל טלפמוק לכה ,םהינימל רזעה      

                 10.00 .ןרציה יטרפמו 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
034/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     034 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,GD SUCOF ןופוקא גוסמ תיטסוקא הרקת     22.01.0060
02 יבוע ,ע"ש וא,הידווש תרצות ,רתסנ יצח      
מ"ס 021/06-ו מ"ס 06/06 תודימב ,מ"מ      
,42T ליפורפ ,CRN=09.0 ,מ"ס 021/021-ו      
יליפורפ ,האישנ תיצקורטסנוק תוברל      
    Z+L,Z,T,L תחיתפ ,שרדייש רחא ליפורפ לכו  
דחוימ םואית,םיחתפה קוזיח ,גוס לכמ םיחתפ      
יפוג,םיזתמ,םיאלג,םילירג,םירזפמ תנקתה לש      
ירמוח לכו םיקוזיחה ,םירוביחה לכו 'וכו הרואת      

                130.00 .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ר"מ   
      
םגד טראנפוא תרצותמ םישעותמ תורש יחתפ     22.01.0070
06/06 תודימב ,ע"ש וא קיסאלק      
,ףוקשמ תוברל ,תורקת/תוריקב םיבלושמ,מ"ס      
תרקתל תרקתל תונכה/תומאתה,חתפה דוביע      
    AWSAB ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה לכו  
יטרפ יפל טלפמוק לכה ,םהינימל רזעה      

                 10.00 .ןרציה יטרפמו 'חי   
      
תוחול 4 תויושע הרקת/הפצר סבג תוציחמ     22.01.0080
דצ לכב תוחול 2,חול לכ ½" יבועב ,ןבל סבג      
תיצקורטסנוק תוברל ,מ"ס 51 דע ללוכ יבועבו      
ינורזמב דודיב ,םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ      
42 לש יבחרמ לקשמב 2" יבועב תיכוכז רמצ      
םירפתב אלמ לטכפש ,דנבירפמוק ,ק"מ/ג"ק      
תורקת ןיב רפתב לטכפש ,ןוטבה תרקתל דע      
לכו םיעקש,תושינ דוביע ,סבגה ריקל ןוטבה      
דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה      
תוניפ ,עבצל הנכה ,םיחתפה קוזיח ,םיחתפ      
.'וכו קותינ יליפורפ ,ץע יקוזיח ,)0 הניפ( תכתמ      
ח"ודב 2.1 טרפ האר(.טלפמוק לכה      

                 60.00 )הקיטסוקא ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
035/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     035 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
דעו תיכוכז תותלדו תוציחמ לעמ סבג ירניס     22.01.0090
,ןבל סבג תוחול 4  םייושע ,ןוטבה תרקתל      
ללוכ יבועבו דצ לכב תוחול 2,חול לכ ½" יבועב      
האישנ תיצקורטסנוק תוברל ,מ"ס 21 לש      
רמצ ינורזמב דודיב ,םינבלוגמ חפ יליפורפמ      
42 לש יבחרמ לקשמב 2" יבועב תיכוכז      
,םירפתב אלמ לטכפש ,דנבירפמוק ,ק"מ/ג"ק      
סבגה רניסל ןוטבה תורקת ןיב רפתב לטכפש      
תחיתפ ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו      
,עבצל הנכה ,םיחתפה קוזיח ,גוס לכמ םיחתפ      
םיקוזיח ,םיפילג ,)0 הניפ( תכתמ תוניפ      
תוציחמל האישנ תיצקורטסנוקו תונכהו      
יפל טלפמוק לכה .'וכו  קותינ יליפורפ,תיכוכזה      
םיטרפ האר(.תותלדהו תוציחמה קפס תויחנה      

                120.00 )הקיטסוקא ח"ודב 1.1,3.1 רטמ   
      
,ךסמ תוריק ,תורוק ,םידומע ,תוריק יופיצ     22.01.0100
חולב 'וכו תושינ ,םירצו םינטק םיחטש ,םיפילג      
תיצקורטסנוק תוברל ½" יבועב ןבל סבג      
ןיב קחרמה( םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ      
)הציחמה הבוגל םאתהב ןקתה יפ לע םידטסה      
לקשמב 2" יבועב תיכוכז רמצ ינורזמב דודיב      
לטכפש ,דנבירפמוק ,ק"מ/ג"ק 42 לש יבחרמ      
לטכפש ,ןוטבה תרקתל דע םירפתב אלמ      
לכו ,סבגה ריקל ןוטבה תורקת ןיב רפתב      
תחיתפ ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה      
,עבצל הנכה ,םיחתפה קוזיח ,גוס לכמ םיחתפ      
יליפורפ,ץע יקוזיח ,)0 הניפ( תכתמ תוניפ      
יופיצה לש ללוכ יבוע .טלפמוק לכה .'וכו  קותינ      

                200.00 .תוינכותב טרופמה יפ לע ר"מ   
      
םחתמ לכב םירדחה לכ רופסמל טוליש     22.01.0110
יוביכו םינקתה ןוכמ תושירד יפ לע ,הדובעה      
הקבדמ ,תולכירדא תוינכותב טרופמכ ,שא      
טולישה לכל טלפמוק הדידמה .מ"ס 7 הבוגב      

                  1.00 'פמוק .םירדחה לכל  
      
,םייכנאו םייקפוא ,םיחתפו םירבעמ תריגס     22.01.0120
תוריקב ,הדובעה םחתמ לכב ,תונוש תודימב      
םהב רמוחה גוסל םאתהב ,גוס לכמ תורקתו      
םידודיבו תוריגס תוברל ,רבעמה םייק      

                  1.00 'פמוק .םייטסוקא  
      
      

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

 
036/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     036 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
דוסי ריחמ ,מ"ס 51 הבוג ,תכתממ הזוזמ תיב     22.01.0130

                 13.00 .'חי/ח"ש 051 'חי   
      
רשכ ,חושמ ףלק ,מ"ס 21 הבוגב ,הזוזמ ףלק     22.01.0140
002 דוסי ריחמ .ךמסומ בר רושיאב ,ןירדהמל      

                 13.00 .'חי/ח"ש 'חי   
      
,תוציחמ - גוס לכמ סבגה יטנמלאל תפסות     22.01.0150
שומיש רובע - 'וכו םירניס ,תורקת ,םייופיצ      
םוקמב ½" יבועב קורי וא/ו דורו סבג תוחולב      
ןכומו םלשומ לכה ,½" יבועב ןבל סבג תוחול      

                 50.00 )התחפהל םג שמשי הז ףיעס( .העיבצל ר"מ   
      
,תוציחמ - גוס לכמ סבגה יטנמלאל תפסות     22.01.0160
שומיש רובע - 'וכו םירניס ,תורקת ,םייופיצ      
םלשומ לכה,½" יבועב ףסונ ןבל סבג חולב      

                 50.00 )התחפהל םג שמשי הז ףיעס( .העיבצל ןכומו ר"מ   
      
תיילתל סבג תוציחמב תונכהו םיקוזיח     22.01.0170
ץיוודנס תוחול תועצמאב םינוש םיטנמלא      
,סבגה תוציחמב םיבלושמ מ"ס 2 יבועב      
לכו האישנ תיצקורטסנוק תמלשה תוברל      
לכה .'וכו שא דגנ לופיט ,םירוביחה ,םיקוזיחה      

                 40.00 .טלפמוק ר"מ   
      
2 יבועב חפ תוחולב תילעמל הסינכ ריק יופיצ     22.01.0180
תודימב ,רוחש ןווג ,רונתב עובצו ןבלוגמ ,מ"ס      
יליפורפ ,האישנ תיצקורטסנוק תוברל ,תונוש      
לכו תוניפ דוביע ,םיחתפ דוביע ,םויס      
רזעה ירמוח לכו םיקוזיחה ,םירוביחה      

                 12.00 .טלפמוק לכה .םהינימל ר"מ   
      
תודימב ,תכתמו ץעמ תיביטרוקד הציחמ     22.01.0190
תמגודכ ץעה ,קפלד ירוחאמ ,מ"ס 572/022      
,האישנ תיצקורטסנוק תוברל ,ריקה יופיח      
לופיט ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו ץע יופיח      
יליפורפ ,העיבצ ,שא דגנ לופיט ,היצנגרפמיא      

                  1.00 'פמוק .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו םויס  
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22 כ"הס          

      
      
      
      

ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

037/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     037 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  ה ס י ר ה  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  42 ק ר פ       
      
ה ס י ר ה ו  ק ו ר פ  ת ו ד ו ב ע  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
ךפש םוקמל קוליס םג םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תוברל ,ונובשח לעו ןלבקה ידי לע ,רשואמ      
תויאשמ ,תולוכמ ,םילוורש ,תורגאה לכ םולשת      
'וכו  םינוש עוניש יעצמא ,יוניפ      
      
תונגהה לכ עוציב םג םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תוברל הסירהל אלש םיטנמלא לע תושרדינה      
העיגפ .הדובעה רמגב תונגהה קוליסו קורפ      
לעו ןלבקה ידי לע ןקותת םימייק םיטנמלאב      
.ונובשח      
      
שומישל םייואר חקפמה תעדל רשא םיטנמלא      
לע תיברימ תוריהזב וקרופי רומישל וא רזוח      
םוקמב ונסחואיו םתומלשב העיגפ עונמל תנמ      
.חקפמה הרויש      
      
ושרדייש םינוקיתה לכ תא םג ללוכ ריחמה      
ינוקית תוברל הסירההו קורפה תודובע בקע      
,םייופיחו םיפוציר ,חיט ,םוטיא ,הינב ,ןוטב      
תונוש תוכרעמ ,םישעותמ םיטנמלא ,ןבא ,עבצ      
יפ לעו שרדינכ רחא טנמלא לכ ןוקית ןכו      
.חקפמה תוארוה      
      
,הדובעה םחתמ לכב הסירהו קורפ תודובע     24.01.0010
םוקמ לכבו שרדיש לככ ,הדובעה יבלש לכב      
תוארוה יפלו תוינכותב טרופמכ ,שרדיש      
תוציחמ ,םילנפ קורפ תוברל ,חטשב חקפמה      
,תונולח ,תותלד ,גוס לכמ תוריק ,גוס לכמ      
םייופיח קורפ ,םינוש םירזיבא ,םיפוקשמ      
םייופיח,ןלצרופ טינרג ,הקימרק :ןוגכ םינוש      
תורקת :ןוגכ תולק תורקת קורפ ,םינוש      

                  1.00 'פמוק ,'וכו ץע תורקת ,סבג תורקת ,תויטסוקא  
      
לכמ תונורא- 010.1.42 ףיעס ךשמה      
,םיקפלד ,טוהיר קורפ ,תוכרעמ תונורא,גוס      
לכמ םוטיא תובכש תדרוה ,גוס לכמ תרנצ      
וא קוריפ תודובע לכ ןכו .'וכו הרואת יפוג,גוס      
עוציבל השורדה ,היומס וא היולג הסירה      
ובצממ הנבמה תאבהו הדובעה לש םלשומ      
לכ םלושת אל .יפוסה ןנכותמה ובצמל יחכונה      
.תפסות      

הסירהו קורפ תודובע 10.42 כ"הס          
תונושו הסירה קורפ תודובע 42 כ"הס          

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

038/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     038 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  י 'ג ר ב  ת ו ד ו ב ע  92 ק ר פ       
      
)י 'ג ר ( ת ו י מ ו י  ת ו ד ו ב ע  10.92 ק ר פ  ת ת       
      
לקד ןוריחמ יפ לע ןלבקל ומלושי 'יגר תודובע      
%01 לש החנהב  תויתשתו היינב      

)י'גר( תוימוי תודובע 10.92 כ"הס          
      
ן ו ט ב  י ט נ מ ל א ב  ם י ר ב ע מ  20.92 ק ר פ  ת ת       
ם י י ו ש ק       
      
רשואמ הכיפש םוקמל יוניפ ללוכ ריחמה      
      
יטנמלאב 4" דע רטוקב םילוגע םיחתפ חודיק     29.02.0010
,םולהי חדקמב עוציבה ,םינוש םייבועב ןוטב      

                  5.00 .רוטקורטסנוק רושיא תוברל 'חי   
      
דעו 4" לע הלועה רטוקב םילוגע םיחתפ חודיק     29.02.0020
עוציבה ,םינוש םייבועב ןוטב יטנמלאב 8"      

                  5.00 .רוטקורטסנוק רושיא תוברל ,םולהי חדקמב 'חי   
      
מ"ס 51-כ בחורב הפצרב תועוצר תחיתפ     29.02.0030
םילבכ/תרנצ תנמטה ךרוצל מ"ס 8-כ קמועבו      

                 50.00 .םירימגתה תלבקל הנכהו ןוטבב יוסיכ תוברל רטמ   
םייושק ןוטב יטנמלאב םירבעמ 20.92 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
 

039/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     039 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  43 ק ר פ       
      
ה ר ע ה  00.43 ק ר פ  ת ת       
      
עצבמה-דרוא-ןלבקה םע דובעל ביוחמ ןלבקה      
תוכרעמ לש הקוזחתהו המקהה תודובע תא      
.םידיריה זכרמב שא יוביכו יוליג      

הרעה 00.43 כ"הס          
      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  10.43 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב ,04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ      
תריחב יפל ןווגב םיעובצ ,םייולג וא םייומס ,1"      
.חקפמה      
      
רטוקב 01 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורונצ      
,חקפמה תריחב יפל ןווגב םיעובצ ,2/11"      
.היילת ירזיבאו םיחפס תוברל      
      
הבוגת ,םייולת וא םיבצינ ,הזנורבמ םיזתמ      
לש הרוטרפמטל ,2/1" רטוקב ,K=6.5 הריהמ      
.תולעמ 86      
      
םורכ  יפוצמ )RELKNIRPS BLUB( םיזתמ      
"RQ  , RQ 2/1 גוסמ הרקתב םיעוקש םייולת      
    K=6.5, הלופכ הטזור תוברל.  
      
יוניפו תמייק םירלקנירפס תכרעמ קוריפ      
.ןיינבה חטשמ תלוספ      
      
רוניצ תוברל ,הרקתב םוקימל םיזתמ תמאתה      
.'מ 5.1 דע שימג      
      
רטוקב ,םייק םירלקנירפס רוניצל תורבחתה      
    .3"  
      
תנכה תוברל ,םירלקנירפס תכרעמ תקידב      
םולשת תוברל ,ילארשיה םינקתה ןוכמ ח"וד      
.תכמסומ הדבעמל תורגא      
      
יולימו הדובע יכרצל םיממ תכרעמ ןוקיר      
.שדחמ      

שא יוביכו יוליג 10.43 כ"הס          
      
      
      
      

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

040/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     040 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ה י ר ז י ב א ו  ם י א ל ג  20.43 ק ר פ  ת ת       
      
. יגולנא ןעוממ "ירטקלאוטופ" ןשע יאלג      
      
. יגולנא ןעוממ םוח יאלג      

םהירזיבאו םיאלג 20.43 כ"הס          
      
ם ה י ר ז י ב א ו  ה ר ק ב  ת ו ח ו ל  30.43 ק ר פ  ת ת       
      
721- ל הזירכ בלושמ ןעוממ הרקב חול      
.ןקתב שרדנכ תוללוסו ןעטמ ללוכ תובותכ      

םהירזיבאו הרקב תוחול 30.43 כ"הס          
      
ם י ו ו ל נ  ם י ר ז י ב א  40.43 ק ר פ  ת ת       
      
.ט"הע וא ט"הע תדדוב הלעפה הקעזא ןצחל      
      
ט"הע הנקתהל אספוק ללוכ BD88 ימינפ רפוצ      
. ץנצנ םע      
      
.יטמוטוא ןגייח      
      
האיצי וא הסינכ סיטרכ      

םיוולנ םירזיבא 40.43 כ"הס          
      
ת ו נ ו ש  50.43 ק ר פ  ת ת       
      
םינקתה ןוכמ תרוקב שאה יוליג ןקתמ תרבעה      
ללוכ תכרעמה תוניקתל רושא תלבק דע      
. תורעהה לכ תמלשה      

תונוש 50.43 כ"הס          
      
ש א  ו ב י כ ו  י ו ל י ג  60.43 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה שא יוביכו יוליג תודובע כ"הס     34.06.0010
טרפימב טרופמכ ומוקמב עובקו םלשומ      

                  1.00 'פמוק .ליעל תויומכה בתכ יפיעסבו תוינכותב,דחוימה  
שא וביכו יוליג 60.43 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

שא יוביכו יוליג 43 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

041/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     041 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
ם י ל ו ק מ ר  10.53 ק ר פ  ת ת       
      
עצבמה-דרוא-ןלבקה םע דובעל ביוחמ ןלבקה      
תוכרעמ לש הקוזחתהו המקהה תודובע תא      
.םידיריה זכרמב  הזירכה      
      
תוברל ,  שא יוליג בלושמ ץ'ניא 8 לוקמר ה"וא      
תריחב פ"ע ימדק לירגו הביתב וק יאנש      
.לכירדאה      
      
לע ןופורקימ יוביג תללוס תוברל הזירכ תזכר      
005 לש קפסהל תוחפל םיצורע ינשל דנטס      
. שא יוליג תבלושמ טוו      
      
תכרעמל םוריחב תורבחתהל ץרופ ןופורקימ      
הזירכ      
      
םלשומ טלפמוק לכה הזירכ תכרעמ כ"הס     35.01.0050
טרפימב טרופמכ ומוקמב עובקו      

                  1.00 'פמוק .ליעל תויומכה בתכ יפיעסבו תוינכותב,דחוימה  
םילוקמר 10.53 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הזירכ תכרעמ 53 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
042/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     042 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו י ק י נ  ת ו ד ו ב ע  94 ק ר פ       
      
ן ו י ק י נ  ת ו ד ו ב ע  10.94 ק ר פ  ת ת       
      
ןויקנ תרבח י"ע סולכיאל ידוסי יללכ ןויקנ     49.01.0010
CP -ה ינפל-םיבלש יתשב חקפמ רושיאל      
הדובעה םחתמ לכב - BODF -ה ינפלו      
םחתמל םיליבומה םיירוביצה םיחטשבו      
תווצ י"ע עצובי ןויקנה :תווצ )1 :  הדובעה      
ללכושמ רושכמו דויצ :דויצ )2 .יארחאו ןמוימ      
.הז גוסמ תודובע עוציבל םימיאתמ םירמוחו      
קיזחהל ןויקנה תרבח לע :םיחוטיב )3      
ריחמה תיעוצקמ תוירחאו םימיאתמ םיחוטיבב      
,תונורא תוברל תורגנ ןויקנ )1 :םג ללוכ      
םילכה לכ ןויקנ )2 .'וכו חבטמ תונורא ,םיפדמ      
םייופיחו םיפוציר ןויקנ )3 .םיירטינסה      
,הקימרק ,ןלצרופ טינרג ,םיחיטש ,םהינימל      
.תוירלודומ תוציחמ ,תורקת ,תותלד ,תונירטיו      
תעינמל תושרדנ תונכהו תולועפה לכ תא )4      
ןויקנה )5 .םימייקה םיטנמלאה לכב העיגפ      
ןוצר תועיבשל האצות תלבקל דע עצובי      

                  1.00 'פמוק .הדובעה ןימזמו חקפמה  
ןויקינ תודובע 10.94 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןויקינ תודובע 94 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
043/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     043 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ל י ו  95 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ל י ו  10.95 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ,ןוגרוא תרצות ,שא ןיסח הלילג ןוליו     59.01.0010
CVP+%03 %07 בולישב,ע"ש וא,אמגיס      
תריחב יפל תואמגודו םינווגב,רטסאילופ      
לופיקהו האישנה יטנמלא לכ תוברל ,לכירדאה      
הלעפה ,הריגס/החיתפ ןונגנמ ,םישרדינה      

                 30.00 .תינדי ר"מ   
תונוליו 10.95 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

תונוליו 95 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
044/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     044 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  07 ק ר פ       
      
ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  10.07 ק ר פ  ת ת       
      
םירלוק תנקתה ,שא ימוטיא עוציבו ןונכת     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  
שא ירבעמ םוטיא 10.07 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

שא ירבעמ םוטיא 07 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
045/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     045 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  88 ק ר פ       
      
ה ר ו א ת  10.88 ק ר פ  ת ת       
      
יפוג  לש דבלב הקפסא םיללוכ הדיחיה יריחמ      
האר הרואתה יפוג תנקתה. רתאל  הרואתה      
.80 קרפ      
      
.הרואת תכרעממ קלחכ הרקת עוקש ליפורפ     88.01.0010

                  6.65 TR רטמ   
      
הרקת עוקש ליפורפב םיבלושמ םיטרסניא     88.01.0020

                  5.00 RP .הרואת תכרעממ קלחכ 'חי   
      
.הרואת תכרעממ קלחכ הרקת עוקש ליפורפ     88.01.0030

                 17.70 TR1 רטמ   
      
הרקת עוקש ליפורפב םיבלושמ םיטרסניא     88.01.0040

                 14.00 RP .הרואת תכרעממ קלחכ 'חי   
      
.הרואת תכרעממ קלחכ הרקת עוקש ליפורפ     88.01.0050

                 14.05 TR2 רטמ   
      
הרקת עוקש ליפורפב םיבלושמ םיטרסניא     88.01.0060

                 11.00 RP .הרואת תכרעממ קלחכ 'חי   
      
.הרואת תכרעממ קלחכ הרקת עוקש ליפורפ     88.01.0070

                 16.00 TR3 רטמ   
      
הרקת עוקש ליפורפב םיבלושמ םיטרסניא     88.01.0080

                 13.00 RP .הרואת תכרעממ קלחכ 'חי   
      
.הרואת תכרעממ קלחכ הרקת עוקש ליפורפ     88.01.0090

                  9.35 TR4 רטמ   
      
הרקת עוקש ליפורפב םיבלושמ םיטרסניא     88.01.0100

                  7.00 RP .הרואת תכרעממ קלחכ 'חי   
      
.הרואת תכרעממ קלחכ הרקת עוקש ליפורפ     88.01.0110

                  4.20 TR5 רטמ   
      
הרקת עוקש ליפורפב םיבלושמ םיטרסניא     88.01.0120

                  3.00 RP .הרואת תכרעממ קלחכ 'חי   
      
.הרואת תכרעממ קלחכ הרקת עוקש ליפורפ     88.01.0130

                 39.60 TR6 רטמ   
10.88 קרפ תתב הרבעהל        

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

046/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     046 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הרקת עוקש ליפורפב םיבלושמ םיטרסניא     88.01.0140

                 30.00 RP .הרואת תכרעממ קלחכ 'חי   
      
.הרואת תכרעממ קלחכ הרקת עוקש ליפורפ     88.01.0150

                 32.40 TR7 רטמ   
      
הרקת עוקש ליפורפב םיבלושמ םיטרסניא     88.01.0160

                 24.00 RP .הרואת תכרעממ קלחכ 'חי   
      
.םיילושו ילפוא יוסיכ ללוכ הרקת עוקש ליפורפ     88.01.0170

                  2.70 PR1 רטמ   
      
.םיילושו ילפוא יוסיכ ללוכ הרקת עוקש ליפורפ     88.01.0180

                  8.70 PR2 רטמ   
      
.םיילושו ילפוא יוסיכ ללוכ הרקת עוקש ליפורפ     88.01.0190

                  8.70 PR3 רטמ   
      
.םיילושו ילפוא יוסיכ ללוכ הרקת עוקש ליפורפ     88.01.0200

                  5.80 PR4 רטמ   
      
.םיילושו ילפוא יוסיכ ללוכ הרקת עוקש ליפורפ     88.01.0210

                  1.30 PR5 רטמ   
      
.םיילושו ילפוא יוסיכ ללוכ הרקת עוקש ליפורפ     88.01.0220

                  3.60 PR6 רטמ   
      
.םיילושו ילפוא יוסיכ ללוכ הרקת עוקש ליפורפ     88.01.0230

                  9.50 PR7 רטמ   
      
ילפוא יוסיכ ללוכ תורגנב עוקש ליפורפ     88.01.0240

                  3.60 DEL .םיילושו רטמ   
      

                 25.20 1DEL .ילפוא יוסיכ ללוכ דל ליפורפ רטמ  88.01.0250
      

                  9.50 2DEL .ילפוא יוסיכ ללוכ דל ליפורפ רטמ  88.01.0260
      
ילפוא יוסיכ ללוכ תורגנב עוקש ליפורפ     88.01.0270

                  2.30 3DEL .םיילושו רטמ   
      
ילפוא יוסיכ ללוכ לספס טרפב עוקש ליפורפ     88.01.0280

                  7.20 4DEL .םיילושו רטמ   
      
      

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

 
047/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     047 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ילפוא יוסיכ ללוכ לספס טרפב עוקש ליפורפ     88.01.0290

                  6.60 5DEL .םיילושו רטמ   
      
ילפוא יוסיכ ללוכ לספס טרפב עוקש ליפורפ     88.01.0300

                  7.40 6DEL .םיילושו רטמ   
      
.ןנווכתמ ץע /הווסאב הרקת עוקש עבורמ .ת.ג     88.01.0310

                 60.00 RC 'חי   
      
הרואתל הרקת יולת לוגע יביטרוקד .ת.ג     88.01.0320

                  3.00 5LS .הרישי יתלבו הרישי 'חי   
      
הרואתל הרקת יולת לוגע יביטרוקד .ת.ג     88.01.0330

                  3.00 6LS .הרישי יתלבו הרישי 'חי   
      
הרואתל הרקת יולת לוגע יביטרוקד .ת.ג     88.01.0340

                  9.00 7LS .הרישי יתלבו הרישי 'חי   
      

                  1.00 8LS .הרקת יולת יביטרוקד .ת.ג 'חי  88.01.0350
      

                  3.00 9LS .הרקת יולת יביטרוקד .ת.ג 'חי  88.01.0360
      

                  1.00 01LS .הרקת יולת יביטרוקד .ת.ג 'חי  88.01.0370
      

                  1.00 WW .ריק ג"ע יביטרוקד .ת.ג 'חי  88.01.0380
      

                  2.00 LSF .תדמוע הרונמ 'חי  88.01.0390
      

                  3.00 MC .הרקת דומצ רדניליצ .ת.ג 'חי  88.01.0400
      

                  3.00 1MC .הרקת דומצ רדניליצ .ת.ג 'חי  88.01.0410
      
הרישי הרואתל ילפוא יוסיכ ללוכ דל ליפורפ     88.01.0420

                  2.20 7DEL .תולמל ןיב הרקת/ריק ג"ע רטמ   
      
הרישי הרואתל ילפוא יוסיכ ללוכ דל ליפורפ     88.01.0430

                 13.00 8DEL .תולמל ןיב הרקת/ריק ג"ע רטמ   
      
הרישי הרואתל ילפוא יוסיכ ללוכ דל ליפורפ     88.01.0440

                  3.90 MP .ריק ג"ע רטמ   
      
      
      
      

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

 
048/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     048 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הרישי הרואתל ילפוא יוסיכ ללוכ דל ליפורפ     88.01.0450

                  2.30 1MP .ריק ג"ע רטמ   
הרואת 10.88 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הרואת 88 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

049/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     049 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

  
כ"הס  

תורעה 00 קרפ   
  
תויללכ תורעה 10.00 קרפ תת    
  
תורעה 00 כ"הס   
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ   
  
תורעה 10.60 קרפ תת    
  
תותלד תמישר 20.60 קרפ תת    
  
טוהיר תמישר 30.60 קרפ תת    
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס   
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ   
  
םימ תקפסא  10 קרפ תת 10.70 קרפ תת    
  
רורוואו זוקינ תכרעמ 20 קרפ תת 20.70 קרפ תת    
  
תויתאורבת תועובק 30 קרפ תת 30.70 קרפ תת    
  
האורבת ינקתמ 70 כ"הס   
  
למשח ינקתמ 80 קרפ   
  
םיליבומ 10.80 קרפ תת    
  
םיכילומו םילבכ 20.80 קרפ תת    
  
תוינבו תוקיצי תוריפח 30.80 קרפ תת    
  
תונגהו תוקראה 40.80 קרפ תת    
  
למשח תוחול 50.80 קרפ תת    
  
םירזיבאו תודוקנ 60.80 קרפ תת    
  
הרואת יפוג 70.80 קרפ תת    
  
תונוש 80.80 קרפ תת    
  
למשח ינקתמ 80 כ"הס   

 
 

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

050/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     050 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

  
כ"הס  

יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
  
יופיחו ףוציר תודובע 10.01 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   
  
תורעה 10.21 קרפ תת    
  
הרקת/הפצר תיכוכז תוציחמ תכרעמ 20.21 קרפ תת    
  
תותלד תמישר 30.21 קרפ תת    
  
םוינימולא תודובע 21 כ"הס   
  
ריוא גוזימ ינקתימ 51 קרפ   
  
ריואב לופיט תודיחי 10 קרפ תת 10.51 קרפ תת    
  
הירזיבאו תרנצ 20 קרפ תת 20.51 קרפ תת    
  
ריוא רוזיפ תוכרעמ 30 קרפ תת 30.51 קרפ תת    
  
תונוש 40 קרפ תת 40.51 קרפ תת    
  
ריוא גוזימ ינקתימ 51 כ"הס   
  
תרושקת תויתשת 81 קרפ   
  
תיביסאפ תרושקת 10.81 קרפ תת    
  
תרושקת תויתשת 81 כ"הס   
  
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
  
תורעה 00.22 קרפ תת    
  
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22 קרפ תת    
  
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס   
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051/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     051 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

  
כ"הס  

תונושו הסירה קורפ תודובע 42 קרפ   
  
הסירהו קורפ תודובע 10.42 קרפ תת    
  
תונושו הסירה קורפ תודובע 42 כ"הס   
  
תונושו י'גרב תודובע 92 קרפ   
  
)י'גר( תוימוי תודובע 10.92 קרפ תת    
  
םייושק ןוטב יטנמלאב םירבעמ 20.92 קרפ תת    
  
תונושו י'גרב תודובע 92 כ"הס   
  
שא יוביכו יוליג 43 קרפ   
  
הרעה 00.43 קרפ תת    
  
שא יוביכו יוליג 10.43 קרפ תת    
  
םהירזיבאו םיאלג 20.43 קרפ תת    
  
םהירזיבאו הרקב תוחול 30.43 קרפ תת    
  
םיוולנ םירזיבא 40.43 קרפ תת    
  
תונוש 50.43 קרפ תת    
  
שא וביכו יוליג 60.43 קרפ תת    
  
שא יוביכו יוליג 43 כ"הס   
  
הזירכ תכרעמ 53 קרפ   
  
םילוקמר 10.53 קרפ תת    
  
הזירכ תכרעמ 53 כ"הס   
  
ןויקינ תודובע 94 קרפ   
  
ןויקינ תודובע 10.94 קרפ תת    
  
ןויקינ תודובע 94 כ"הס   
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052/...   Y1174 :קובץ 4434889-40 )4.61.40(  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
 

22/07/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     052 ביבא לת - םידיריה זכרמ - םיקסע ןילקרט

  
כ"הס  

תונוליו 95 קרפ   
  
תונוליו 10.95 קרפ תת    
  
תונוליו 95 כ"הס   
  
שא ירבעמ םוטיא 07 קרפ   
  
שא ירבעמ םוטיא 10.07 קרפ תת    
  
שא ירבעמ םוטיא 07 כ"הס   
  
הרואת 88 קרפ   
  
הרואת 10.88 קרפ תת    
  
הרואת 88 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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