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29/06/2021 םערבג - ןגוממ ןג
דף מס':     001 םערבג-ןגוממ ןג

     
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ     
     
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת     
     

                     300.00 מ"ס 02 דע קמועל חטשה יוקינו ףושיח ר"מ 
     
,'מ 1 דע קמועל חטשב הביצח וא/ו הריפח    
תורוק ןיב רפעה בטיממ רזוח יולימ תוברל    
אללו הדובע יבחרמ אלל וטנ הדידמה דוסי    

                     200.00 .הריפח יעופיש ק"מ 
     
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ     
     
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת     
     
ןייוצ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס .1 :הרעה    
י"ת יפ לע ןוטבה תפישח תגרד .2 .תרחא    
ירמוח לכ:םיללוכ ןוטבה תודובע . 3. .811    
םילגרס,תוניפ םוטיק תוברל םישרדנה רזעה    
ףקיהב םימ ףא תריציל יזפרט ךתחב    
. ןוגג/הלוגרפ תורוק/זינרק    
     
מ"מ 2.0 יבועב ןליתאילופ תועירי עצמ    
02 לש תויפחב םישורפ ,ןוטב יפצרמל תחתמ    

                     180.00 .וטנ הדידמה .מ"ס ר"מ 
     
תחתמ מ"ס 52 הבוגב ןיכס רקלק יזגרא עצמ    

                     150.00 .ןוטב יפצרמל ר"מ 
     
מ"ס 52 הבוגב ןיכס רקלק יזגרא עצמ    
תורוקל תחתמ הרוקה בחורל םאתומ בחורבו    

                      90.00 .דוסי רטמ 
     

                       5.00 מ"ס 02 בחורב דוסי תורוק ק"מ 
     

                       5.00 מ"ס 03 בחורב דוסי תורוק ק"מ 
     

                       7.00 מ"ס 04 בחורב דוסי תורוק ק"מ 
     
תוברל תונוש ךתח תודימב ןוטב ידומע    

                       1.00 .תוערגמו תוטילב ק"מ 
     

                      14.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק ק"מ 
     

                       3.00 מ"ס 52 יבועב תוריק ק"מ 
     

                      18.00 .מ"ס 53-03 יבועב ןוטב תוריק ק"מ 
     

                      41.00 .מ"ס 04 יבועב ןוטב תוריק ק"מ 
002/...   SKN קובץ: גן ממוגן 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב



29/06/2021
דף מס':     002 םערבג-ןגוממ ןג

     
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת

                     155.00 .מ"ס 52 יבועב היולת ןוטב תפצר ר"מ 
     
תונוש תודימב תוקעמו תונוילע ןוטב תורוק    

                      17.00 .תוערגמו תוטילב תוברל ק"מ 
     

                      37.00 .מ"ס 03 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ 
     

                     165.00 .מ"ס 04 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ 
     
לש יבחרמ לקשמב לקטבמ גגב םיעופיש    
,מ"ס 4 לש ילאמינימ יבועב ,ק"מ/ג"ק 0021    
ןוטב תקלורו םוטיאל הנכהכ הקלחה תוברל    

                      35.00 .מ"ס 6/6 ק"מ 
     
מ"ס 51/51 תוצבשמב מ"מ 5 יבועב תשר    
היפח ללוכ ,לקטבה תבכש קוזיחל תנוולגמ    
ןיב יקפוא ליהב וטנ הדידמה מ"ס 03 לש    

                       0.45 .תוקעמ/תורוק ןוט 
     

                      17.00 ןוטבה ןויזל םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ ןוט 
     

                      13.00 ןוטבה ןויזל תוכתורמ הדלפ תותשר ןוט 
     
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ     
     
ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40 ק ר פ  ת ת     
     
יבועב )םירוח 3( םילולח ןוטב יקולב תוציחמ    
,תויקפוא ןוטב תורוגח תוברל מ"ס 01    
,תורוגחה ןויז ,תוברטש ,תויפקה ,תויכנא    

                      40.00 .'וכו םיצוק תועצמאב םייקל ןוגיע ר"מ 
     
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ     
     
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת     
     
תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא    
תוברל ע"ש וא רקזפ תרצות מ"מ 5  יבועב    
קוזיח ,תוקלור םוטיא ,474SG דוסי תבכש    
המיתס + םוינימולא לגרסב תוקעמל תועיריה    
.דחוימה טרפמב טרופמה לכו קיטסמב    
הדידמה .עבטומ ץצח רמגב ויהי תועיריה    

                     200.00 .תוקעמה ןיב יקפוא לטיהב ר"מ 
     
וא XF-001 ליסורוטב םיבוטר םיחטש םוטיא    
תומכב תובכש יתשב 701 ליספוטהקיס    
תנכה תוברל ,ר"מ/ג"ק 3 לש תיללכ    
.שרדנכ תובכשה לכו ןוטב תוקלור ,תיתשתה    

                      18.00 .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק לכה ר"מ 
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003/...   SKN קובץ: גן ממוגן 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב



29/06/2021
דף מס':     003 םערבג-ןגוממ ןג

     
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת

ליסורוטב םידסמו דוסי תורוק םוטיא    
    001-XF תובכש יתשב 701 ליספוטהקיס וא
תנכה תוברל ,ר"מ/ג"ק 3 לש תיללכ תומכב    
טלפמוק לכה .שרדנכ תובכשה לכו ,תיתשתה    

                      40.00 .ןרציה טרפמ יפל ר"מ 
     
ליסורוטב תותלד ףס/תונולח ינדא םוטיא    
    001-XF תובכש יתשב 701 ליספוטהקיס וא
תנכה תוברל ,ר"מ/ג"ק 3 לש תיללכ תומכב    
.שרדנכ תובכשה לכו ןוטב תוקלור ,תיתשתה    

                      15.00 .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק לכה רטמ 
     
ףצקומ ןרטסילופ י"ע תוגגב ימרת דודיב    
    03-F ןוטבה תרקתל םיקבדומ ,מ"ס 5 יבועב

                     190.00 .םח טלפסאב ר"מ 
     
ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ     
     
ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  10.60 ק ר פ  ת ת     
ן מ ו א     
     
תיפנכ דח,ךוניח תודסומל תיתוחיטב תלד    
012/021 תודימ תיריצ החיתפ,ןוולוגמ חפמ    
5816 י"ת יפל "אתלד אפלא" םגד,מ"ס    
תבכרומ ףנכה,ע"ש וא ינברהש תותלד תמגוד    
םע ןוולוגמ מ"מ 8.0 יבועב הדלפ תוחול ינשמ    
ןפואב תללוכ תלדה,ףצקומ ןטירואילופ001%    
ריצ ליפורפ תוברל תוחיטב ירזיבא הנבומ    
ןונגנמ,ףנכה תא קבוחה לגועמ םוינימולא    
םע עובצו ןוולוגמ חפ ףוקשמ,רתסנ ןוסיר    

                       2.00 ."קינאפ" לוענמ,יפקיה םטא 'חי 
     
תרושקת,למשחל הסינכב השינב תונורא    
,םיחתפנו םיעובק םיקלח  תוברל שא יוביכו    

                       7.00 .'וכו םיפדמ ,לקוס ר"מ 
     
ח ב ט מ  ת ו נ ו ר א  20.60 ק ר פ  ת ת     
     
71 לש יבועב ץיודנס תוטלפ יושע ןוראה ףוג    
תרצות םידדצ ינשב הקימרופ הפוצמ מ"מ    
.ריידה תריחב יפל ןווגב ךרע הווש וא י.ד.ל    
יפל םאות ןווגב מ"מ C.V.P 0.2 - םיטנק    
יופיצב םיימינפ - םיפדמ - .ריידה תריחב    
לקינ תוידי .םידדצה לכמ תימינפ הקימרופ    
ןווג חפ ןפוד לבונ תוליסמ-תוריגמ. שרבומ    
דצ יופיצ  ,הטקש הקירט האלמ הפילש רופא    
עוציב ינפל הדידמ עצבמה תוירחאב .בגו    
.רתאב    
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004/...   SKN קובץ: גן ממוגן 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב



29/06/2021
דף מס':     004 םערבג-ןגוממ ןג

     
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת

הבוגבו 'מ 5.7  לש ללוכ ךרואב  ןותחת ןורא    
דובל ץע יושע   )םיפדמ +תוריגמ' 6( הנתשמ    
ץוח/םינפ הקיאמרופ יופיצ+ מ"מ 71 יבועב    

                       1.00 'פמוק .לכירדאה תריחב יפל ןווגב
     
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ     
     
ש א  י ו ב י כ ו  ה כ י ר צ  י מ  ת ר נ צ  10.70 ק ר פ  ת ת     
     
ע"ש וא )PS( בלצומ ןליטאילופמ תורונצ    
הציחל ירזיבא םע םינקתומ מ"מ 61 רטוקב    
,םיחפס ללוכ םיצירחבו תוריקב ,םייולג    

                      25.00 םיקוזיחו תוכימת ,םיקלחמ רטמ 
     
םוינימולא קזוחמ בלצומ ןליטאילופמ תורונצ    
    )PS( ירזיבא םע םינקתומ מ"מ 02 רטוקב
ללוכ םיצירחבו תוריקב ,םייולג הציחל    

                      20.00 םיקוזיחו תוכימת ,םיקלחמ ,םיחפס רטמ 
     
,םייולג  םינקתומ מ"מ 52  רטוקב ךא ל"נכ    
,םיקלחמ ,םיחפס ללוכ םיצירחבו תוריקב    

                      15.00 םיקוזיחו תוכימת רטמ 
     
הכירצ ימ תנזהל 2" רטוקב הדלפ תורונצ    
04 .קס רפת אלל םינוולוגמ ,שא יוביכ תדמעו    
חנומ,יתבכש תלת ןליתאילופ תפיטע םע    
תוברל 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב    

                      30.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע,הריפח,םיחפס רטמ 
     
'ב גרד םינוולוגמ 2" רטוקב הדלפ תורונצ    
םינקתומ םימח וא םירק םימל הפיטע אלל    
תוברל תוגרבהב םירבוחמ םייומס וא םייולג    

                      15.00 .)תוכמנומ תורקת ללחב(םיחפס רטמ 
     
- :תללוכה השינב ןינבה ךותב שא יובכ תדמע    
4/3" רטוקב ןירושמ רונצ םע )ףות( ןוליגלג    
זרב םע 'מ 03 ךרואב 'מטא 8 הדובע ץחלל    
-  .020 הרדס "ביגש" תרצותמ 1" ירודכ    
2" הפירש זרב - .1" סוסיר/ןוליס תנלסמ    
םעו 2" "ץרוטש" רבחמ םע "בכוכה" תרצותמ    
רבחמ םע 2" סוסיר/ןוליס- ."ץרוטש" קקפ    
2" רטוקב ןלירטמ םיקונרז 2 -  .2" "ץרוטש"    
-  .2" "ץרוטש" ירבחמ םע א"כ 'מ 51 ךרואבו    
תרצותמ דויצה .ג"ק 6 הקבא יוביכ יפטמ 2    
ןקתומ דויצל םילתמ ללוכ ע"ש וא "תובהל"    

                       1.00 .תוחיטבה תושירדל םאתהב םלשומ 'חי 
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005/...   SKN קובץ: גן ממוגן 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב



29/06/2021
דף מס':     005 םערבג-ןגוממ ןג

     
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת

ר ו ר ו ו א ו  ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת     
     
תרצותמ ןליטאילופמ תרוקיב תספוק    
תעבורמ תרגסמ םע ע"ש וא "תוילוח"    
רוביח םע תנקתומ ,גרבומ זילפמ ".ה.פ.מ"    
רטוקב ההובג תופיפצב ןליטאילופמ רוניצל    

                       2.00 "4 'חי 
     
4/"2" הפצר םוסחמ וא יפות םוסחמ    
םע ע"ש וא "תוילוח" תרצותמ ןליפורפילופמ    
,גרבומ הסכמו זילפמ תעבורמ תרגסמ    
רטוקב ןליפורפילופ רונצל רוביח םע תנקתומ    

                       2.00 2" דע 'חי 
     
חישק ןליתאילופמ ןיחולדו ןיכפוש תורונצ    
תרצותמ )EPDH( ההובג תופיפצב    
    "TIREBEG" עקרקב םינקתומ רשואמ
רטוקב יוסיכו הריפח ללוכ 'מ 05.1 דע קמועב    

                       3.00 מ"מ 011 רטמ 
     
תוברל )םימשנ(רורוויא תורוניצ רובע,ל"נכ    

                      10.00 .תוריק ךותב םינקתומ,םיחפס רטמ 
     
מ"ס 03X03 תודימב ןיוזמ ןוטב תפיטע    
ןויז ללוכ טרפ פ"ע 4" רטוקב עקרקב תורונצל    

                       3.00 תוילתו רטמ 
     

                       2.00 4" רונצל םאתומ .יס.יו.יפמ 4" ריוא עבוכ 'חי 
     
ללוכ  םיבכרומ 2" רטוקב ןליפורפילופ תורונצ    

                      30.00 )א"זמ יזוקינ( םיקוזיחו תוכימת ,םיחפס רטמ 
     
ת ו ע ו ב ק ו  ם י מ  ת ו ד ו ק נ  30.70 ק ר פ  ת ת     
ן ה י ר ז י ב א ו  ת ו י א ו ר ב ת     
     
היילתב ןקתומ )1 הצובק( רסיק ןבא חטשמ    
ללוכ לכירדאה תריחבל ןווגב ,ןקתמה תוברל    

                       0.80 .םילבוא םירויכ 2-ל הנכה ר"מ 
     
תריחבל ןווג  )1 הצובק( רסיק ןבא חטשמ    
חבטמ ןוראל תומאות תודימב לכירדאה    
הנקתהב םירויכ 2 -ל הנכה ללוכ ןותחת    
תחיתפ תוברל  ןורא תדיחיב ןקתומ החוטש    

                       4.50 .תיזחב לגועמ טנקו םירוח ר"מ 
     
תודימב חבטמ רויכ לש הנקתהו הקפסא    
    94X95 הרפוא" םגד "הסרח" תרצותמ מ"ס"
ללוכ חטשמב בכרומ,ןבל ןווג ,715 ט"קמ    

                       2.00 .םישרדנה םירזיבאה לכו ןופיס 'חי 
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006/...   SKN קובץ: גן ממוגן 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב



29/06/2021
דף מס':     006 םערבג-ןגוממ ןג

     
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת

ילבוא ןבל סרח רויכ תנקתהו הקפסא    
)םיתורישב(שיש חטשמל תחתמ הנקתהל    
ןקתומ,ע"ש וא הסרח לש "רפונ" םגדמ    

                       2.00 .ןופיס ללוכ םלשומ 'חי 
     
היפ םע הדימעב חבטמ תרעקל הללוס    
תמגוד "אפלא" תרדסמ תבבותסמ הכורא    
לינ יזרב תוברל םלשומ ןקתומ ע"ש וא תמח    

                       2.00 .רזעה ירמוח לכו 'חי 
     
הרצק היפ םע הדימעב רויכל הללוס-שיגנ    
וא תמח לש "רילק" םגד קפרמ תידיו העובק    

                       1.00 .םלשומ ןקתומ ע"ש 'חי 
     
הרצק היפ םע הדימעב הצחר רויכל הללוס    

                       2.00 .םלשומ ןקתומ ע"ש וא "תמח" העובק 'חי 
     
"ARTIV" םגד,ןבל סרחמ היולת םיכנ הלסא    
יומס החדה לכימ םע מ"ס 07 ךרואב ע"ש וא    
חישק הסכמו בשומ תוברל,)דרפנב דדמנה(    

                       1.00 .ע"ש וא הסרפ םגד 'חי 
     
יומס החדה לכימל תפסות    
וא יונב ריק ךותב ע"ש וא "ןואסלפ"/"טירביג"    

                       1.00 .ריקה יוביע תוברל םלשומ ןקתומ סבג 'חי 
     
"P-233" םגד 'א גוס ןבל סרחמ םידלי תלסא    
הלסא בשומ תוברל,ע"ש וא הסרח תמגוד    

                       2.00 .םיבצמ 2 החדה לכימו 'חי 
     
םירק םימ  P.S תרנצ תוברל רויכל 'קנ    
תוברל 'מ 3 דע ןיחולד רוניצ,'מ 2 דע םימחו    
רויכה(םלשומ ןקתומ הללוסהו רויכה תנקתה    

                       5.00 .)דרפנב םידדמנ הללוסהו 'חי 
     
2 דע P.S םירק םימ רוניצ תוברל,הלסאל 'קנ    
רבוחמו תוריק רבעמב םיכפש זוקינ רוניצ,'מ    
החדה לכימו הלסאה תנקתה,רורוויא רוניצל    

                       2.00 .םלשומ ןקתומ 'חי 
     
החדה לכימ קוזיח תוברל הייולת הלסאל,ל"נכ    

                       1.00 .תוכימתו ןוטב ןוגיע ללוכ ריקל 'חי 
     
דוד :תללוכה חוטש גגל תיראלוס תכרעמ    
וא "ןגמורכ" תרצות רטיל 051 חפנב    
םימו למשח 'קנל רוביח,דחא שמש טלוק,ע"ש    

                       1.00 .םינש 5 לש תוירחא תפוקתו תומייק 'חי 
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007/...   SKN קובץ: גן ממוגן 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב



29/06/2021
דף מס':     007 םערבג-ןגוממ ןג

     
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת

ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  ת כ ר ע מ  40.70 ק ר פ  ת ת     
     
וא תוריק/םידומעל םידומצ םשג ימ תורוניצ    
רטוק).E.P.D.H( ןלתאילופמ ,תוריק ךותב    
רוניצל הסכמ ,םיחפס ללוכ מ"מ 011 בזרמה    

                      30.00 'וכו רטמ 
     
ם י ת ו ר י ש ל  ם י ר ז י ב א  80.70 ק ר פ  ת ת     
ם י ש י ג נ     
     
דע 06/06  תודימב L תרוצב עובק די זחאמ    
ריקה לע הנקתהל םיכנ יתורישל מ"ס 57/57    
תמגוד םורכ הפוצמ תכתמ יושע הלסאה דיל    

                       1.00 .8191 לארשי ןקת יפל ע"ש וא ש.ל.ה.צ 'חי 
     
רושיא םע םיכנ יתורישל םמורתמ די זחאמ    
09-57 ךרואב םינקתה ןוכמ תדבעמ תקידב    
תכתמ תוספתיה ןגומ הנבומ ריצ םע מ"ס    
י"ת יפל ע"ש וא ש.ל.ה.צ תמגוד  םורכ הפוצמ    

                       1.00 .1918 'חי 
     
יתורישל מ"ס 06 תדימב רשי עובק די זחאמ    
יושע תלדה לע וא/ו ריקה לע הנקתהל םיכנ    
ע"ש וא ש.ל.ה.צ תמגוד םורכ הפוצמ תכתמ    

                       1.00 .8191 לארשי ןקת יפל 'חי 
     
לדוג "לטסירק" תשטולמ תיכוכזמ הארמ    

                       1.00 מ"ס 09/54 ינקת 'חי 
     
יושע םידי בוגינ ןקתמ תהנקתהו הקפסה    

                       1.00 ם"בלפ 'חי 
     

                       1.00 מ"ס 03/51 ףדמ תנקתהו הקפסה 'חי 
     

                       1.00 .הסכמ תוברל רטיל 5 חפנל לוגע הפשא חפ 'חי 
     
םורכ הפוצמ תכתממ חותפ ריינ קיזחמ    

                       3.00 .םלשומ ןקתומ 'חי 
     
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ     
     
ת י ט ס ל פ  ל מ ש ח  ת ר נ צ  12.80 ק ר פ  ת ת     
     
"נ"פ" ,"וילאמ הבכ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ    
לבח תוברל םייולג וא םייומס ,מ"מ 52 רטוק    

                      25.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ רטמ 
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008/...   SKN קובץ: גן ממוגן 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב



29/06/2021
דף מס':     008 םערבג-ןגוממ ןג

     
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת

ם י ל ב כ  ת ו ל ע ת  32.80 ק ר פ  ת ת     
     
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת    
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ    
יקדהמו ,םירבחמ ,תויווז ,תותשק ,םילתמ    

                      60.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ הקראה רטמ 
     
ם י ד ד ו ב מ  ת ש ו ח נ  י כ י ל ו מ  43.80 ק ר פ  ת ת     
     
םע ר"ממ 01 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ    
םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב    
,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב    

                      60.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ רטמ 
     
ש א  י נ י ס ח  ם י ל ב כ  73.80 ק ר פ  ת ת     
     
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ    
וא "הכרא" תמגודכ ,ר"ממ 5.1X3 ךתחב    
וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש    
תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא תולעתב    

                      50.00 תווצקה ינשב רוביח רטמ 
     
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80 ק ר פ  ת ת     
     
תשוחנמ םייושע םילאיצנטופ תאוושהל םיספ    

                       1.00 מ"מ 4x04x004 תודימב 'חי 
     
יפל הכרעהב ריחמ .הנבמ לש דוסי תוקראה    

                     180.00 ןינבה לש דוסיה תמוק חטש ר"מ ר"מ 
     
ןוולוגמ לזרבב הקראה תעבטמ ץוח תאיצי    

                       4.00 טולישו םימ תנגומ הבית תוברל מ"מ 04X5 'חי 
     
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל ל  ה נ ב מ  16.80 ק ר פ  ת ת     
I.C ת ו ב י ת ו     
     
םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ תוחולל םינבמ    
,םילנפ ,הבכרה תטלפ ,תלד תוברל ,םיעובצו    
,םידדובמ ,טוליש ,טווח ,םיקדהמ ,הריבצ יספ    
חולה תמלשהל שרדנה לכו ההבגה סיסב    

                       1.20 A001X3 דע טלפמוק ר"מ 
     
לוענמ םע "קזב" ןקת רטסאילופמ חול הנבמ    
תודימב ץעמ בגו "קזב" למס ,חירב בר    

                       1.00 מ"מ 061X003X053 'חי 
     
םימ ןגומ רפמא X352 הינב רתאל ינמז חול    
    PI55, תרבחו םינקתה ןוכמ י'ע רשואמ
םגדה תמגוד , דויצו םי'זאמ תוברל , למשחה    

                       1.00 ע'וש וא "וכלומ" 'בח י'ע קוושמה 52Z31SC 'חי 
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009/...   SKN קובץ: גן ממוגן 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב



29/06/2021
דף מס':     009 םערבג-ןגוממ ןג

     
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת

C ן י י פ ו א  ם י ז "א מ  26.80 ק ר פ  ת ת     
     
רפמא 4 דע 1 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ    

                       2.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק דח 'חי 
     
רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ    

                      25.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק דח 'חי 
     
תלת רפמא 6 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ    

                       1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי 
     
רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ    

                       5.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת 'חי 
     
ם י ת "מ א מ  36.80 ק ר פ  ת ת     
     
52 קותינ רשוכ רפמא04X3 דע םית"מאמ    
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק    

                       1.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי 
     
ת"מאמל הריגס לילס וא CT הקספה לילס    

                       1.00 036X3A דע 'חי 
     
ם י נ ע ג מ ו  ם י ר ס מ מ  66.80 ק ר פ  ת ת     
     
03 תושיגר רפמא 52X2 תחפ רסממ    
"REGAH" תרצות A םגד רפמאילימ    
"הכרא" תמגודכ סיווג וא "וכלומ" 'בח תמגודכ    

                       1.00 ע"ש וא 'חי 
     
03 תושיגר רפמא 04X4 תחפ רסממ    
"REGAH" תרצות A םגד רפמאילימ    
"הכרא" תמגודכ סיווג וא "וכלומ" 'בח תמגודכ    

                       5.00 ע"ש וא 'חי 
     
תועש 42 לש תינכמ הברזר םע ןועש קספמ    

                       3.00 )תבש ןועש( 'חי 
     
רפמא 52 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ    

                       3.00 AC3 'חי 
     
י ר ז י ב א  ,ם י ל ב ק  ,ם י א נ ש  96.80 ק ר פ  ת ת     
ה ד י ד מ  י ר י ש כ מ ו  ה ר ק ב ו  ד ו ק י פ     
     
2 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ    

                       1.00 OSI - 655 2B הרקב גצמ תמגוד תואיצי 'חי 
     
וא "טקפ" סופיטמ םיפילחמ דוקיפ יקספמ    

                       3.00 ספא בצמ םע רפמא 01 םייבטוק-וד "לגוט" 'חי 
     

                       4.00 הקספה/הלעפה ןצחל 'חי 
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010/...   SKN קובץ: גן ממוגן 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב



29/06/2021
דף מס':     010 םערבג-ןגוממ ןג

     
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת

                       1.00 דל תרונו ינועבצ הסכמ םע ןומיס תורונמ 3 'חי 
     
ע ק ת  י ת ב  27.80 ק ר פ  ת ת     
     
,םירזיבא 6 רובע ,םירזיבא אלל עקת יתב בר    
םגד "טסלפ .א.ד.ע" תמגוד ,סיסב תוברל    

                       2.00 D17 'חי 
     
,םירזיבא 8 רובע ,םירזיבא אלל עקת יתב בר    
םגד "טסלפ .א.ד.ע" תמגוד ,סיסב תוברל    
    81D וא "דרובסיוו" תרצות "הנקסוט" םגד וא

                       1.00 ע"ש 'חי 
     
ם י ר ז י ב א  37.80 ק ר פ  ת ת     
     
תמגוד ןונווכל ןתינ ירטקלא-וטופ את    

                       1.00 305SD םגד NILSSARG 'חי 
     
- ןומיס תירונ םע רפמא 61 יבטוק וד ז"מ    

                       7.00 תוטנוו םידווד יקספמ 'חי 
     
תנגומ הביתב רפמא 61X3 טקפ םרז קספמ    

                       6.00 ע"ש וא "סיווג" תרצות םימ 'חי 
     

                       1.00 ט"הת הריבשל תיכוכז םע יטסלפ םורח ןצחל 'חי 
     

                       3.00 םיראומ הלעפה ינצחל 3 םע הבית 'חי 
     
3 תינבלמ הביתל ,םימ דוד תלעפהל ןועש    
,"ןוא סוטטס" םגד ,ט"הת הנקתהל ,םוקמ    

                       1.00 ע"ש וא "דרובסיוו" תרצות 'חי 
     
ם י נ פ  - ם י ד ל  ת ר ו א ת  58.80 ק ר פ  ת ת     
     
םגד ןיוולק 0004 טאו 03 ןמול 0063 ףטש    
םינקתה לכב דומעי ףוגה טייל קב לנאפ    
80 רושיא לעבו ינכטה טרפמב םישרדמה    
    THGIL KCAB 06 הרקת עוקשXףוג
שעג תרצות . ףרועה דוקיפA - 06 דל הרואת    

                      17.00 . דבלב רושיאב ע"ש וא 'חי 
     
טאו 42 ןמול 0042 ףטש הרקתב עוקש    
ףוגה . 822 ורפ דלסקיפ םגד ןיוולק 0004    
ה טרפמב םישרדמה םינקתה לכב דומעי    
    45PI 8.22 רטוקב םוטא לוגע דל הרואת ףוג
רושיאב ע"ש וא שעג תרצות . ינכט1B - מ"ס    

                       4.00 .  דבלב 'חי 
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011/...   SKN קובץ: גן ממוגן 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב



29/06/2021
דף מס':     011 םערבג-ןגוממ ןג

     
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת

טאו 01 ןמול 0001 ףטש הרקתב עוקש    
ףוגה . 041 ורפ דלסקיפ םגד ןיוולק 0004    
כטה טרפמב םישרדמה םינקתה לכב דומעי    
    45PI 41 רטוקב םוטא לוגע דל הרואת ףוג
רושיאב ע"ש וא שעג תרצות . ינ2B - מ"ס    

                      20.00 .  דבלב 'חי 
     
ML 0021 ע" ש וא שעג תרצות םדוא םגד    
    W21 56PI הנקתהל לוגע דל תרואת ףוג

                      11.00 1C - םימ ןגומ ט"הע 'חי 
     
ML 0081 ע" ש וא שעג תרצות םדוא םגד    
    W81 56PI הנקתהל לוגע דל תרואת ףוג

                       8.00 2C - םימ ןגומ ט"הע 'חי 
     
הרקתב העוקש הנקתהל לוגע דל הרואת ףוג    
    56PI טאוו 8 קפסה 08 ןנווכתמ ןשוח תמגוד

                      11.00 ע"ש וא שעג תרצות ןיוולק 0004 ןמול 008 'חי 
     
טאוו 3 קפסהב תיאמצע םורחל דל תרואת    
ןצחל תללוכה תוקד 021ל תנעטנ הללוס םע    
ןקת ות םע תיטמוטוא תיאמצע הקידב    
םגד . 22.2 קרפ 02 י"ת תושירדב הדימעו    

                      15.00 . שעג תרצות טולימ דל ריאי 'חי 
     
תוקד 021ל הללוס םע ראומ האיצי טלש    
םע . 22.2 02 י"ת יפל הלועפ ןומיס תרונו    
לע ןבל עבצב תויתוא ינקית " האיצי" טוליש    
21מ ןטקי אל ינקית תויתוא הבוג קורי עקר    

                       5.00 . ע"ש וא שעג תרצות קרב םגד . מ"ס 'חי 
     
K000,4 תינוציח הנקתהל דל הפצה ת"ג    
    mL009,3 W03 66PI 31 ןוקירוה םגד

                       7.00 ע"ש וא שעג תרצות 'חי 
     
ר ו א מ  ת ו ד ו ק נ  19.80 ק ר פ  ת ת     
     
תוברל יזפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ    
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 הרקתהמהאיציה    
וא יבטוק וד וא לופכ וא דיחי םרז י/קספמ    
וא םימ ןגומ וא םינצחל וא בלצ וא ףוליח    
ע"ש וא "הכרא" תמגודכ 'זארימ םגד ,ןיירושמ    
םא ,םורח תרואתל הדוקנ רובע ףסונ ךי לומו    

                      78.00 הילת וו תוברל ,שרדנ 'קנ 
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012/...   SKN קובץ: גן ממוגן 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב



29/06/2021
דף מס':     012 םערבג-ןגוממ ןג

     
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת

ע ק ת  י ת ב  ת ו ד ו ק נ  29.80 ק ר פ  ת ת     
     
ילבכ היושע תמלשומ עקת תיב תדוקנ    
םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ    
םילחשומ ,ר"ממ 5.1X3 ךתחב C.V.P דודיב    
חולהמ ,הפישח וא היומס הנקתהב תרנצב    
םגד  ,רפמא 61 עקת תיב ןכועקתה תיב דע    
ןקתומ ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ 'זארימ    

                      35.00 םימאתמ תוברל םלשומ לכה ,ט"הת 'קנ 
     
לופכ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות    

                       9.00 ט"הת וא טה"ע הנקתהל 'חי 
     
וא/ו םילבכ רובע עקת תיב תדוקנל תפסות    

                      35.00 ר"ממ 5.2 םיכילומ 'חי 
     
ןגומ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות    

                       6.00 םימ 'חי 
     
היושע תמלשומ תיזפ-תלת עקת תיב תדוקנ    
תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ    
,ר"ממ 5.1X5 ךתחב C.V.P דודיב םע    
,הפישח וא היומס הנקתהב תרנצב םילחשומ    
61 עקת תיב ןכו עקתה תיבדע חולהמ    

                       6.00 םלשומ לכה ,ט"הת ןקתומ ,רפמא 'קנ 
     
רובע תיזפ תלת עקת תיב תדוקנל תפסות    

                       6.00 ר"ממ 5.2 םיכילומ וא/ו םילבכ 'חי 
     
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ק נ  39.80 ק ר פ  ת ת     
     
יבטוק וד ז"מ תוברל יראלוס דוד תדוקנ    
גג לע דודה תברקב ,45PI םוטאו ןיירושמ    
םע םימ תנגומ המוטא הספוקב הנבמה    
תמגודכ 'זארימ םגד ,טלשו ןומיס תרונמ    
םא( דודה דיל ןוחטיב קספמ ,ע"שוא "הכרא"    
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(    
למשחה חולמ ,הפישח וא היומ ס הנקתהב    
תוברל ,םימה דודל ילמשח רוביח ,דודה דע    
לכה ,דודה דע ריקהמ האיציהמ הנגה רוניצ    

                       1.00 טלפמוק םלשומ 'קנ 
     
וא/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכב ןגזמל הדוקנ    
02 רטוקב תרנצב ר"ממ 5.2X3 םיכילומב    
חולמ הפישח וא היומס הנקתהב ,מ"מ    
םגד ,ןגזמל עקת תיב ןכו הדוקנה דע למשחה    

                       5.00 ע"ש וא "הכרא" תמגודכ'זארימ 'קנ 
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013/...   SKN קובץ: גן ממוגן 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב



29/06/2021
דף מס':     013 םערבג-ןגוממ ןג

     
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת

תוברל ,שא יוליג תזכרל הנזה רוביח תדוקנ    
וד םרז קספמ ,ר"ממ 3X5.2 לבכו תרנצ    

                       1.00 ע"ש וא "סיווג" תמגוד ,ןומיס תרונ םע יבטוק 'קנ 
     
תוברל יטסלפ םורח תקספה ןצחלל הדוקנ    
ר"ממ 3X5.1 םילבכ וא םיכילומו תרנצ    

                       1.00 הריבשל תיכוכז םע רזיבאו 'קנ 
     
רטוקב רוניצ היושע תמלשומ ןופלט תדוקנ    
תוברל ,הפישח וא היומס הנקתהב שרדנכ    
רבוחמו לחשומ תוחפל תוגוז 3 ןופלט לבכ    
דע מ"התה וא/ו ר"התהמ וקה ,טלפמוק    
,"קזב" תושירד יפל םויס רזיבא ןכו הדוקנה    
לכה ,ע"ש וא "הכרא" תמגודכ 'זארימ םגד    

                       7.00 םירשגמו הנורוק ירבחמ תוברל םלשומ 'קנ 
     
"סיווג" רזיבא רובע ןופלט תדוקנל תפסות    

                       7.00 ע"ש וא "METSYS" םגד 'חי 
     
רטוקב רוניצ היושע תמלשומ היזיולט תדוקנ    
תוברל הפישח וא היומס הנקתהב שרדנכ    
יפל ילאיסקאוק לבכו תופעתסה תובית    
רזיבאו תימוקמה היזיולטה תרבח תושירד    
וא "METSYS" םגד "סיווג" תמגוד םויס    

                       3.00 ע"ש 'קנ 
     
רזיבא רובע היזיולטל הנכה תדוקנל תפסות    

                       3.00 ע"ש וא "METSYS" םגד "סיווג" 'חי 
     
,םוקרטניא( ךומנ חתמ תכרעמל הנכה תדוקנ    
םילוקמר םינצחל ,םירפוצ,תומלצמ ,ןשע יאלג    
טוח םע שרדנכ רטוקב תרנצ היושע )'ודכו    
תוביתו תופעתסה תואספוק ,הכישמ    
תוברל ,הפישח וא היומס הנקתהברבעמ    
'קנ דע תיזכרמה תופעתסהה תביתמ םיוקה    
םיגרבב קזוחמ יטסלפ הסכמ תוברל הנכהה    

                      20.00 האיציה תביתל 'קנ 
     
A6-TAC תמלשומ הדוחא תרושקת תדוקנ    
היומס הנקתהב שרדנכ רטוקב רוניצ היושע    
ילבכ תרדסמ TAC-7 לבכ תוברל ,הפישח וא    
    AGIG בצקב הדובעל םאתומה G01 תוברל

                      11.00 תווצקה ינשב הדוקנה רוביחו שרדנכ רזיבא 'קנ 
     
ת ו פ ע ת ס ה  ת ו ב י ת  69.80 ק ר פ  ת ת     
ם י נ ו פ ל ט ל     
     
ץעמ בג תוברל ,םינופלטל תופעתסה תובית    
תלד םע מ"מ 02 לש יבועב עצקוהמ ןבל    
יפל לוענמו מ"ס 02/04/06 םינפ תודימב    

                       1.00 "קזב" 'בח תושירד 'חי 
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014/...   SKN קובץ: גן ממוגן 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב



29/06/2021
דף מס':     014 םערבג-ןגוממ ןג

     
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת

ך מ ס ו מ  ק ד ו ב  ת ו ק י ד ב  79.80 ק ר פ  ת ת     
ת ו י פ ר ג ו מ ר ת  ת ו ק י ר ס ו     
     
3X36 דע לדוגב ירחסמ למשח ןקתמ תקידב    
רובע םולשת תוברל ךמסומ קדוב י"ע רפמא    
קדובל עויסו תוינכות תשגה ,הקידבה    

                       1.00 'פמוק תודידמה תכירעב
     
ץ ו ח  ת ו י ת ש ת  89.80 ק ר פ  ת ת     
     
4" י"חח טרדנטס יתבכש וד ירושרש רוניצ    
יפל ,י"חח לש םילבכ רובע הנכומ הריפחב    
טרסו ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ י"חח תושירד    

                      30.00 .ינקית ןומיס רדח 
     
ר"ממ 5.1X3 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ    

                      35.00 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ רדח 
     
05 רטוקב 5.31 .ע.ק.י גוסמ ןליתאילופ רוניצ    
8 רטוקב ןליפורפילופמ הכישמ טוח םע מ"מ    
רצמ תרצות םיינועבצ םיספ לעב רוניצה מ"מ    
חנומקזב טרדנטסתבג ורטסלפ וא טסלפ    
טרפמו עוציב טרפ יפל לכה הנכומ הלעתב    
לכ ללוכ 2701 קרפ קזב לש דחוימ ינכט    

                      50.00 םוטיאה ירמוח רדח 
     
ללוכ מ"מ 05 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ    
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ    
ףיעס יפל שרדנה לכ ללוכ ןוליינמ מ"מ    

                      60.00 08.1.021. רדח 
     
ללוכ ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N סופיטמ לבכ    
תויפוס ללוכ 750.3.80 ףיעס יפל שרדנה לכ    

                      30.00 .)"תופפכ"( תוצווכתמ תולצפמ רדח 
     
ללוכ םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח    
06 בחורב 252.1.80 ףיעס יפל שרדנה לכ    
ינאכמ ילכ לכ תועצמאב מ"ס 001 קמועו מ"ס    
תדובעב וא תולעת-רפוח תוברל שרדייש    

                      60.00 .עקרקה יגוס לכב ,םיידי רדח 
5254402-770:סקפלט הפי ימלת 68 הלאה   הינב חוקיפ לוהינ - םיטקיורפ תשק

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

015/...   SKN קובץ: גן ממוגן 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב



29/06/2021
דף מס':     015 םערבג-ןגוממ ןג

     
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ     
     
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90 ק ר פ  ת ת     
     
םיפוקשמ ןוטיב )1 : תוללוכ חיטה תודובע    
)2 תורגסמ,תורגנ ,םוינימולאה יקלחל םייומס    
רחאל םישרדנה םינוקיתה לכ תא תוללוכ    
היצלטסניא , גוזימ,למשח תויתשת תנכה    
תוביצח רחאל םישרדנה םינוקיתה לכ)3    
תודובע תרגסמב ועצוב םא ןיב 'וכו םירבעמ    
םינוקית )4 .ןימזמה י"ע ועצוב םא ןיבו ןלבקה    
קוזיח ).5 םילנפ תבכרהו ףוציר רחאל    
תולוגרפ,תוניפה לכב יקפואו יכנא תועוצקמ    
תוניפ םע םינוולגמ M.P.X תשר ינתיווזב 'וכו    
    CVP אללו הנבמ םינפ CVP הנבמ ץוח.
     
,םינוויכ יתשב לגרס ,תובכש יתשב םינפ חיט    

                     240.00 .םיירושימ םיחטש ג"ע  ר"מ 
     
תרצות ןגומ בחרמל יתילכת בר חיט    
תוברל ,מ"מ 01 יבועב ,ע"ש וא ריקומרת    

                      50.00 .רגב טכילשו תיכוכז יביס תשר ר"מ 
     
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     
     
לכ תא תוללוכ יופיחהו ףוצירה תודובע    
דוביע, הבור , םילנפ , תומאתה ,םיכותיחה    
תוניפ דוביע, םינטק םיחטשו םירצ םיספ    
יפל םאות ןווגב םוינימולא תוניפ וא( גנוריג    
דע קחרמ ירמושב שומיש , )ןימזמה תשירד    
בוליש , ןוחלקמב םיעופיש דוביע, מ"מ 5    
ירמוחו םיקבד , הטילמ ירמוח תוברל םיספ    
ןווגבוא רונתב םיעובצ םוינימולא תוניפ,רזעה    
תרצות הקימרק םיפוחמ תוריק תוניפב ,יעבט    
.ע"ש וא לייא    
     
תודימב ןלצרופ 01R טינרג יחיראב ףוציר    
תוברל ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמ,מ"ס 06/06    
םיקשימ ,תיתשה תנכה ,שרדנכ םיעצמה לכ    

                     150.00 .'וכו תילירקא הבור רמג ,מ"מ 5 דע בחורב ר"מ 
     

                     105.00 .מ"ס 01 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ רטמ 
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016/...   SKN קובץ: גן ממוגן 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב



29/06/2021
דף מס':     016 םערבג-ןגוממ ןג

     
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת

קולב  ג"ע )חבטמבו םיתורישב( תוריק יופיח    
טינרג וא הקימרק יחיראב ,הקבדהב ןוטב וא    
וא מ"ס 04/02 וא מ"ס 02/02 תודימב ןלצרופ    
תוברל ר"מ/ח"ש 05 דוסי ריחמ ,מ"ס 06/03    
חיט תבכש ,הצברה תבכש ,תיתשתה תנכה    
םיקשימ ,קבדב הקבדה ,תרשיימ רוחש    
'וכו תילירקא הבור רמג ,מ"מ 5 דע בחורב    

                      35.00 .)חבטמו םיתוריש( .טלפמוק לכה ר"מ 
     

                       4.00 .מ"מ 04/4 ךתחב  םוינימולאמ תותלד ינתפמ רטמ 
     
ג"ע מ"ס 2 יבועב רסיק ןבאמ הדובע יחטשמ    
,םירויכל רוח דוביע תוברל .חבטמ תונורא    
מ"ס 4 טנק ,םילגרס ,תוינובס ,םיזרבל םירוח    

                       2.00 .)וטנ הדידמה( .'וכו ר"מ 
     
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     
     
גולטק יפל ע"ש וא לירקרפוס עבצ    
וא סבג תוחול וא/ו םינפ חיט ג"ע סקימרובמט    
תלבקל דע תוחפל םימעפ שולש ףושח ןוטב    

                     350.00 .דיחא ןווג ר"מ 
     
וא "קלרפוס"ב  ןהיפוקשמו ןולח,תלד תעיבצ    
ץוחו םינפ מ"ממב תכתמה יקלח לכו ע"ש    

                       1.00 'פמוק .לכירדאה תריחבל ןווגב
     
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ     
     
ם ו י נ מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21 ק ר פ  ת ת     
     
תודימב "לקיטסילב" כ.ע.כ )M-1(הזזה ןולח    
תרבח לש "לארשי ןגמ" םגד,מ"ס 001/531    
    "AIB" תוברל ע"ש וא "לפרוא" תרבח וא

                      10.00 .תכמסומ הדבעמ רושיאו הקידב 'חי 
     

                       1.00 מ"ס 001/021 תודימב ךא ל"נכ 'חי 
     

                       1.00 מ"ס 001/09 תודימב ךא ל"נכ 'חי 
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017/...   SKN קובץ: גן ממוגן 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב



29/06/2021
דף מס':     017 םערבג-ןגוממ ןג

     
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ     
     
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  10.41 ק ר פ  ת ת     
     
תוזוזמ/םיפשח תוברל הנבמה תותיזח יופיח     
השק "אטי" גוסמ תיעבט ןבאב םיפוקשמו    
תוניפ יופיח םיללכנ דבלב ר"מ יפל בושיחב(    
תוזוזמ יופיח,האלמ תיווז ןבאב    
מ"ס 4 ילמנימ יבוע, שיטלט דוביע,)םיפשחו    
תנוולוגמ הדלפ תשר,הצברה תבכש תוברל    
4 רטוקב הטסורינמ םיטוח,מ"מ 6/051/051    
הלעמל 2(תומוקמ 4-ב ןבאל םירבוחמ מ"מ    
םינוולוגמ הדלפ ינתיווז,)םידדצב2    
יבועב ןוטב בג תריצי,'מ 3 לכמ"מ 5.7/57/57    
תשר רוביח,)"םוסמוס" טגרגא(מ"ס 4 ילמנימ    
06 לכ םיינקת םינגועב הנבמה ריקל הדלפה    
קחרמ ירמוש י"ע ריקהמ תקחורמ תשרו מ"ס    
םוטיא תוברל 8732 'סמ ןקת יפל לכה    
לקשמ:תוקידב עצבל ןלבקה לע.ריקה    
אל.הפילשו הציחל קזוח,תוגיפס,ילוגס,יבחרמ    
תלבק רחאל קר אלא עוציבל רושיא ןתני    
ןבא ןיימל ןלבקה לע.תויבויח תוקידב תואצות    
רושיא רחאלו רתאל העיגמה הזירא לכמ    
ועצובי ןבאה תוקידב(הנקתהה רתות חקפמה    
ןבאל דוסי ריחמ.)רתאל עיגמה חולשמ לכמ    

                     440.00 ר"מ/ח"ש 041 ר"מ 
     
תשטולמ  "אטי" הרוסנ ןבאמ תונולח ינדא    
יבוע מ"ס 53 דע בחורב  םימ ףאו הזאפ םע    
ידיצ ינשמ מ"ס 3 לש תוטילב תוברל מ"ס 3    

                      18.00 חתפה רטמ 
     
5 יבועב  "אטי" ןבאמ גג תוקעמ לע גניפוק    
םימ ףא תוברל מ"ס 53 דע בחורבו מ"ס    

                      55.00 .שיטלט דוביעו רטמ 
     
ר י ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד ו ב ע  51 ק ר פ     
     
ם י י ל י ע  ם י נ ג ז מ  10.51 ק ר פ  ת ת     
     
יליע סופיט לצופמ ןגזמ תדיחי    
UTB  008,43  ע"ש וא ןארידת/הרטקלא    
ירוביח , תוברל B וא A יטגרנא גורד לעב    
5 דע ךרואב(זג תרנצ ירוביח ,דוקיפו למשח    
'חיל ןוחטב קספמ ,זוקינ תדוקנל רוביחו )'מ    
לע היולת וא תחנומ תבשות,טלש ,יוביע    
גרוס ללוכ תנוולגמ הדלפמ היושע ריקה    

                       2.00 'פמוק .יביסמ הילת לוענמו
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018/...   SKN קובץ: גן ממוגן 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב



29/06/2021
דף מס':     018 םערבג-ןגוממ ןג

     
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת

ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ     
     
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22 ק ר פ  ת ת     
ן י י נ ב ב     
     
ריחמ ,ע"ש וא "ןופוקא"םגד תיטסוקא הרקת    
,מ"ס 06/06 תודימב ר"מ/ח"ש 85 דוסי    
תוברל ,09.0 מ תחפי אל לוק תעילב םדקמ    
,Z+L, Z, T יליפורפ, ,האישנ תייצקורטסנוק    
    L, םירוביחה לכו  גוס לכמ םיחתפ תחיתפ
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו    

                      60.00 .טלפמוק ר"מ 
     
לכב   סבג/תויטסוקא תורקת קוזיחל תפסות    
דוקיפ תושירדל םאתהב הנבמה חטש    

                     115.00 .ףרועה ר"מ 
     

                      12.00 םיתורישב םישגמ תרקת קוזיחל תפסות ל"נכ ר"מ 
     

                      17.00 הרואת יפוג קוזחל תפסות ל"נכ 'חי 
     
,ןבל  עבצב  עובצ  ןוולוגמ  חפ  ישגמ  תרקת    
03  בחורב  רוריח אלל וא םיררוחמ  םישגמ    
תא  ללוכ  ריחמה  .מ"מ  8.0 יבועבו מ"ס    
רמגו הילת יטנמלא  ,םיאשונה םיליפורפה    
עוציב  .תוריקה  דיל  מ"מ  2.1 יבועב  ןתיוז    

                      12.00 .םינפ ירימגתב  T - 1 ןומיס  יפל ר"מ 
     
531 בחורב םידלי יתורשל תוציחמ תכרעמ    
תמגוד )הפסרט("קילונפ" תוחול הייושע, מ"ס    
יטנא מ"מ 31 יבועב ע"ש וא "םיטקייורפ לנפ"    
םימ,הקיחש,תוטירש ינפב הדימעו םזילדנאו    
תוברל,מ"ס 001 דע בחורב אתה תיזח.תוחלו    
תושרבמ וא תוימוג  ,מ"ס 06 בחורב  םעתלד    
מ"ס 51 תכרעמה הבוג, תועבצא תנגהל    
לוזריפ םע מ"ס051 הבוגל דע הפצרהמ    
הציחמ ללוכ תכרעמה ריחמ,ןוליינ תקיצימ    

                       1.00 'פמוק .תחא תלד תיזחו תחא
     
תפסונ תלדו תיזח רובע תפסות ל"נכ    

                       1.00 .םידלי יתורישב 'חי 
     
30.2 בחורב תחא הציחמ,םיכנ יתורישב ל"נכ    
תחא תלדו תיזח ללוכ מ"ס 012 הבוגבו מ"ס    

                       1.00 'פמוק .מ"ס 09 בחורב
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019/...   SKN קובץ: גן ממוגן 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב



29/06/2021
דף מס':     019 םערבג-ןגוממ ןג

     
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת

סבג תורוק וא/ו סבג ירונס וא/ו סבג תורקת    
,עפושמ ,יכנא ,יקפוא - סבגמ םיזינרק וא/ו    
- 'וכו םינוש םיהבגבו םינוש תומוקמב לגועמ    
תוברל מ"מ 01 יבועב תוזפ 4 ןבל סבג חולמ    
חפ יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוק    
,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו םינבלוגמ    
,עבצל הנכה ,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה    
ירמוח לכו 'וכו תוניפב הנגה ינתיווז ,לטכפש    
וטנ הדידמה( .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה    
תורקתל לעמ מ"ס 01 הבוגל דע השירפ יפל    

                      60.00 .)תויטסוקא ר"מ 
     
יבועב םישגמ תרקת לעמ םיעלס רמצ דודיב    
תועיריב  םיפוטע ק"מ/ג"ק 06 לקשמב 1"    

                      12.00 .שא דגנ תודימע ןליתאילופ ר"מ 
     
ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ     
     
ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת     
ר ת א ב     
     
העיקש 03-ב ןוטבה גוס,שבי חודיק :הרעה    
    .6
     
מ"ס 05 רטוקב הקיציו חודיק ,ןוטב תואסנולכ    

                     190.00 .'מ 01 דע קמועבו רטמ 
     
מ"ס 06 רטוקב הקיציו חודיק ,ןוטב תואסנולכ    

                      20.00 .'מ 01 דע קמועבו רטמ 
     

                       4.00 םירטקה לכב תואסנולכל ןויז בולכ ןוט 
     
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  43 ק ר פ     
     
0.43 קרפ תת    
     
תרצות BT-07 תמגודכ HA7 V21 תוללוס    
תרדסמ תיתבותכ תזכרל רוביח רובע רייפלט    

                       1.00 0007-ה 'חי 
     
תמגודכ A4 קפסמה דווזמ יתבותכ חוכ קפס    

                       1.00 TPS-74A 'חי 
     
ןקת ות לעב יתבותכ ירטקלא וטופ ןשע יאלג    
'בח תרצותמ A084-OFT תמגודכ קורי    

                       6.00 סיסב ללוכ רייפלט 'חי 
     
תמגודכ קורי ןקת ות לעב יתבותכ םוח יאלג    

                       1.00 סיסב ללוכ רייפלט 'בח תרצותמ A082-HFT 'חי 
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020/...   SKN קובץ: גן ממוגן 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב



29/06/2021
דף מס':     020 םערבג-ןגוממ ןג

     
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת

תבותכ ללוכ יוליגל םודא יתבותכ ץופינ ןצחל    
תרצותמ RSA008-BPT תמגודכ תילרגטניא    

                       2.00 רייפלט 'בח 'חי 
     
תמגודכ דרפנ ץורע לעב ימינפ ץנצנ-רפוצ    

                       4.00 רייפלט 'בח י"ע קושמה S412-SFT 'חי 
     
LU ןקת לעב םימ ןגומ ינוציח ץנצנ-רפוצ    

                       1.00 רייפלט 'בח י"ע קושמה SFT-423 תמגודכ 'חי 
     
ינשל תיתרפס הגוצת לעב יטמוטוא ןגייח    
תרקב לעב שא יבכמ תושירד יפ לע םיעוריא    
'בח תרצותמ i005-MDT תמגודכ ןופלט וק    

                       1.00 רייפלט 'חי 
     
ןקת תלעב תובותכ 06 דע תיתבותכ תזכר    
    LU תמגודכ ילארשי ןקתל המאתה םעו
    7-DRAUG ות תלעב רייפלט 'בח תרצותמ
םיוות 04 דע תירבעב הגוצת םע ,קורי ןקת    
יפל ןשעה תמר לע ח"וד תאצוהל תורשפאו    

                       1.00 .יאלגה תבותכ 'חי 
     
ץ ו ח  ת ו י ת ש ת  75 ק ר פ     
     
ל ו ע ת ו  ב ו י ב ,ם י מ  ת ו י ת ש ת  10.75 ק ר פ  ת ת     
ש ר ג מ ב     
     
הלוגע   לועתו בויבל )החוש( הרקב את    
51 סמועל מ"ס 06 ימינפ רטוקב ןליתאילופמ    
"בינוטור"  תרצות "NAKLUV 06" םגד ןוט    
5.1 סמועל מ"ס 06 רטוקב הסכמ םע ע"ש וא    

                       2.00 .רזוח יולימו הריפח תוברל ןוט 'חי 
     
488 י"ת יפל בויבל חישק .יס.יו.יפ תורונצ    
ךרע הווש וא "תוילוח" תרצותמ "הבע"    
52.1 דע קמועב עקרקב םינקתומ 6" רטוקב    

                      20.00 .רזוח יולימו הריפח תוברל 'מ רטמ 
     
אלל 04 .קס םימל םינבלוגמ הדלפ תורונצ    
תינוציח הפיטע  םע 2" רטוקב רפת    
    LAG-CPA ע"ש וא  "תורבא" תרצותמ
ךותירב 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב םינקתומ    
,םיחפס ,תושרדנה תודובעה לכ ללוכ    

                      20.00 הפיטע תמלשהו םירזיבא ,םירמוח רטמ 
     

                       1.00 2" ינוסכלא ףוגמ 'חי 
     
ע"ש וא "דמרב" תרצותמ םינבא תדוכלמ    

                       1.00 2" רטוקב 'חי 
     

                       1.00 .םידרוקר תוברל DPW 2"  רטוק םימ דמ 'חי 
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021/...   SKN קובץ: גן ממוגן 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב



29/06/2021
דף מס':     021 םערבג-ןגוממ ןג

     
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת

2" רטוק זילפמ יושע יציפק רזוח לא םותסש    
                       1.00 .םידרוקר תוברל 'חי 

     
תוברל 2" רטוק לופכ רזוח לא ל"נכ    

                       1.00 .םידרוקרה 'חי 
     
2" רטוקב שדח םירק םימ וק לש תורבחתה    
הריפח  תוברל ינוריע  םייק םירק םימ וקל    
בצמ רזחהל תושרדנה תודובעו םירמוחה לכו    

                       1.00 תויושר םע םואת ללוכ ,ותומדקל  'חי 
     
ןפוד יבוע(2" רטוקב הדלפ תורונצמ "למג"    
עקרקה ינפ לעמ מ"ס 011 הבוגב )61/3"    
09 תויווז 4,'מ 5 דע ךרואב תרנצ יעטק ללוכ    
רוביח תוברל למגה תעיבצו םיכותיר,תולעמ    
םידדמנ םירזיבא(םלשומ ןקתומ םימ וקל    

                       1.00 .)דרפנב 'חי 
     
ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  95 ק ר פ     
     
ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו י א  י נ ק ת מ  10.95 ק ר פ  ת ת     
ם י ר ז י ב א ו     
     
מ"ס 04-03 יבועב ריקל רורוויא רוניצ    

                       1.00 ינוציח/ימינפ 'חי 
     

                       3.00 ינוציחו ימינפ ריקל 8" רטוקב ךא ל"נכ 'חי 
     
תודימב ןגומ בחרמל תידסומ  M-5 ףדה תלד    
ןוולוגמ חפ ףוקשמ תוברל מ"ס 002/001-58    

                       1.00 .עבצו 'חי 
     
רוד"מ ןגומ בחרמל ינקת M-4 ףדה ןולח    
בחורב ריקל מ"ס 001/001 סיכל ררגנ "שדח    
ןוולוגמ חפמ ףוקשמ תוברל מ"ס 04    
לילק 0071 םגד םוינימולא ןולח ללוכ,םיעובצו    

                       1.00 .ע"ש וא 'חי 
     
תוברל ,ןגומ בחרמל ינקת ימיכ אסיכ תיב    

                       1.00 'פמוק .ןוליו
     
םינגומ םיבחרמל 4" רטוק א"גה לוורש    
ללוכ TCM/TSB םגד  גוזימ תרנצ רבעמל    

                       1.00 המיטאה ירזיבא 'חי 
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022/...   SKN קובץ: גן ממוגן 4434889-40 )2.71.40(  ןנעב תיראנב



29/06/2021
דף מס':     022 םערבג-ןגוממ ןג

     
כ"הס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת

"SMP" וא "TCM" גוסמ תירלודומ תכרעמ    
םוטיאל ע"ש וא "SMC" וא "TSM-KBJ" וא    
םיבחרמו םיטלקמל הסינכב םילבכ רבעמ    
תכרעמה .ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמ ,םינגומ    
05 רטוקב לוגע חדקל םוטיא תכרעמתללוכ    
רטוקל םאתהב םימטא יולימו )2"( מ"מ    
עוציב ללוכ אל( םירדוחה תורוניצהו םילבכה    

                       2.00 )חדקה 'חי 
     
רוא טלופ עבצב ןגומה בחרמה ןומיסו טוליש    
רוא טלופ טוליש תוברל .א"גה ןקת יפל    

                       1.00 'פמוק .תרושקתו למשח ירזיבאל
     
ןקתמ ללוכ רטיל 001 חפנב םימ לכימ    

                       1.00 זרבו הדמעה 'חי 
     
תבית" גוסמ תידסומ ןוניסו רורוויא תכרעמ    
וא "לא תיב" תוישעת תרצות "הייומס" "חנ    
ןוטב תרקתל הדומצ NEDDIH-03  םגד,ע"ש    
הרקת בולישב וא תחתמ הייומסו    
ןוניס בצמב ש"קמ 081 תקפסמ,תיטסוקא    
דע ןוגימל דעוימ,רורוויא בצמב ש"קמ 063-ו    

                       1.00 0754 י"ת יפל לכה שיא 03 'חי 
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ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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