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'ד ךמסמ
הז הזוח/זרכממ דרפנ יתלב קלח הווהמה

 

18/08/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     002 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו מ ד ק ו מ  00 ק ר פ       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.00 ק ר פ  ת ת       
      
תרגסמב הדידמה ינפואו תודובעה לכ :תורעה      
ןיבה יללכה טרפמה יפל םניה הז טקייורפ      
ןיבה הדעוה תאצוהב )לוחכה רפסה( ידרשמ      
דרשמו ןוחטבה דרשמל תדחוימה תידרשמ      
תופתושמ תודעו תאצוהב וא ןוכישהו יוניבה      
הנורחאה םתרודהמב ל"הצלו ןוחטבה דרשמל      
טרפמב שרופמב תרחא ןייוצ םא אלא -      
.תויומכה בתכב וא/ו דחוימה      
      
תוללוכ הז הזוח/זרכמ תרגסמב תודובעה לכ      
דע רתאב הבכרהו המאתה ,הקפסא ,רוציי      
.םלשומ רמגל      
      
הדובעה יאנת תא בטיה דומלל ןלבקה לע      
ירוזא ,רתאל השיגה תוברל רתאב      
הנלבקתת אל .'וכו המוקה הבוג ,תונגראתהה      
יאנת תרכה יא ןיגב ןלבקה דצמ הנעט לכ      
.ותעצה יולימ תעב ךכב בשחתהל וילעו רתאה      
      
הביבסל תוערפההש ךכל גואדל ןלבקה לע      
.תוילמינימ הנייהת      
      
הלימה תנייוצמ וב תויומכה בתכב םוקמ לכב      
רשואי רשא ךרע הווש רצומל הנווכה ע"ש      
אל .חקפמה וא/ו לכירדאה י"ע בתכבו שארמ      
.רושיא לביק אל רשא רמוחב שומיש רתוי      
      
ימוחת לכב םוי ידימ ןויקינל גואדל ןלבקה לע      
לכ ךרואל הילא השיגה יכרד לכב ןהו הדובעה      
רתאל יוניפ ללוכ ריחמה .עוציבה תפוקת      
יולימ רובע .תימוקמה תושרה י"ע רשואמ ךפש      
ךכב בשחתהל וילעו ןלבקל םלושי אל הז יאנת      
.ותעצה יולימ תעב      
      
םואית תוברל ותדובע תא םאתל ןלבקה לע      
םוקימ ,םוקמב תורתומה הדובעה תועש      
םיירוביצה םיחטשה ןויקינ ,תלוספה תלוכמ      
תפסות ןלבקל םלושת אל ל"נה רובע .'וכו      
.ותעצה יולימ תעב ךכב בשחתהל וילעו ריחמ      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תויללכ תורעה 10.00 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( תומדקומ 00 כ"הס          
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18/08/2021
דף מס':     003 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
0.0 ק ר פ  ת ת  00.10 ק ר פ  ת ת       
      
0.0 קרפ תת      
      
0.00 קרפ תת      
      
רמאנל תופופכ תודובעה לכ .1תויללכ תורעה      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,)"לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
      
וא יללכה טרפמב םיללכנ םניאש םיפיעסב .2      
קר  שמתשהל  שי  ,וב רמאנל םידגונמ      
.תדחוימ השירד לש םירקמב      
      
תודע תוינכתו הדשו הדבעמ תוקידב .3      
ונובשח לעו עצבמה ןלבקה לע םילטומ      
      
ותומדקל בצמה תרזחהו תלוספ קוליס .4      
אלו ריחמב לולכ .עצבמה ןלבקה לע םילטומ      
.דרפנב םלושי      
      
+ הדובע + רמוח םיללוכ םיריחמה לכ .5      
.)מ"עמ אלל( םישדח םילקשב םיבוקנו חוור      
      
,557 י"תב ודמעי רמגהו הינבה ירמוח לכ .6      
תדועת איצמהל שי ,139-ו ,4 קלח 129      
םרט ל"נה םינקתב תודימעל תרכומ הדבעמ      
תינב ונובשח לעו ןלבקה תוירחאב .7.עוציב      
תויתשת יוהיז .8.ךמסומ דדומ י"ע טסירגונש      
םלושי אלו הזוחה יריחמב לולכ תומייק      
קודיה ריחמ ללוכ הריפחה ריחמ .9.דרפנב      
.רקובמ אל תיתש      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.0 קרפ תת 00.10 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש ו  ה ר י פ ח  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
,הרזחב יולימו חטשב תיללכ  הביצח/הריפח     01.01.0010
הפצרל ,דוסי תורוקלו ,םירבוע תודוסיל      
וטנ דדמת הביצח/הריפחה .הפצרה יבועלו      
וא ןוטבה טנמלא לש תוירטמואיג תודימ יפל      
.תוינכתב תונמוסמה הריפחה תודימ יפל      
הדובעל תפסות )1 םיללוכ הדיחיה יריחמ      
)2 םימייק םינבמ תברקבו םילבגומ םיחטשב      
רשואמ תלוספ רתאל ףדועה רמוחה קוליס      
)3 שומיש ךשמהל היינבה רתאב ותמירע וא/ו      
קודיהו מ"ס 02 לש תובכשב ליגר רזוח יולימ      
תויתשת יוהיז )4  תויחנהל םאתהב רקובמ      

                  100.00 .תומייק ק"מ   
      

10.10 קרפ תתב הרבעהל        
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18/08/2021
דף מס':     004 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
תמדאב םיינדי םילכ תרזעב הריפח     01.01.0020
לכל מ"ס 001 לש קמועל דע  תילוח/הרמח      

                   10.00 .רתויה ק"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו הריפח 10.10 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10 כ"הס          

      
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       
      
לכב  .04-ב היהי םיטנמלאה לכב ןוטבה גוס      
ירט ןוטב תוקידב תחקל שי ןוטבה יטנמלא      
ןוטב יטנמלא .ילארשיה ןקתה תשירד י"פע      
ועצובי ירט ןוטב תקידב חקלית אל םהב רשא      
לכ יריחמ .ןוטב ילילג תועצמאב תוקידב הל      
תועצמאב םינוטבה תקידב םיללוכ םיפיעסה      
.תרשואמ הקדבמ      
      
ןוטב תודובע 20 - קרפ תודובע יפיעס לכ      
שרדנה לכ תא םריחמב םיללוכ ,רתאב קוצי      
,תוינבת ,הדובע תוברל הדובעה עוציבל      
לכלו המוק לכל םילכהו םירמוחה , תוכימת      
שומיש תוברל הדובעה שרדת וב םוקמ      
תבאשמב שומיש רובע .ןוטב תובאשמב      
לש םדקומ רושיאבו דרפנב םלושי "וקיימ"      
.חקפמה      
      
ןוטבב ואלומי םיאשונה הדלפה ידומע לכ      
שאב תודימע רופיש ךרוצל 03-ב      
      
,הפצר ,תודוסיב ןוטבה לש הפישחה תגרד      
3 הפישח תגרד היהת םידומעו תוריק      
      
049  ןקתב םידמועה דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0060
007 לש סמועב דומעל םיכירצ םיזגראה(      
תורוקל תחתמ מ"ס 52 הבוגב )ר"מ/ג"ק      

                  154.00 מ"ס 02 בחורב רטמ   
      

                  260.00 מ"ס 03 בחורב ךא ל"נכ רטמ  02.01.0070
      

                   52.00 מ"ס 04 בחורב ךא ל"נכ רטמ  02.01.0080
      
049  ןקתב םידמועה דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0090
007 לש סמועב דומעל םיכירצ םיזגראה(      

                  560.00 םיפצרמל תחתמ מ"ס 52 הבוגב )ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
      
      
      

10.20 קרפ תתב הרבעהל        
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18/08/2021
דף מס':     005 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
וא עצמ יבג לע תוקוצי  ,03-ב דוסי תורוק     02.01.0460
עצמה ,מ"ס 02 תורוקה בחור .עקרק לע      
יבועב לגילופ תוחול ללוכ דרפנב דדמנ      
תליזנ תעינמל תורוקה ידיצמ תינכתב שרדנכ      
ליסורוט תוחירמב םוטיא ללוכ ןכ ומכ ןוטבה      
םע עגמב רשא םיינוציח תורוק ינפ חטש ג"ע      
ןויקנ רחאל םיינוילע הפצר ינפ דע עקרקה      
תונספטל הרישק יטתוחו ותונוספט תויראשמ      

                    1.00 . ק"מ   
      

                    1.00 מ"ס 03 בחורב תוקוצי תורוק ךא ל"נכ ק"מ  02.01.0480
      

                    6.00 מ"ס 04 בחורב תוקוצי תורוק ךא ל"נכ ק"מ  02.01.0500
      
,מ"ס 05 בחורב תוקוצי תורוק ךא ל"נכ     02.01.0510
לש לוגיעה ללוכ ריחמה - ןיינבה תפטעמב      

                   20.00 .תינכת יפל הלוגע הרוצב תונספט - תורוקה ק"מ   
      

                    9.00 מ"ס 06 בחורב תוקוצי תורוק ךא ל"נכ ק"מ  02.01.0530

)זוכיר ףדל הרבעהל( .רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 כ"הס          

      
ם י פ צ ר מ  - ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.20 ק ר פ  ת ת       
.ת ו פ צ ר ו       
      
לע וא עצמ לע םיקוצי 03 -ב ןוטב יפצרמ     02.02.0050
תיפקיה תונספט ללוכ מ"ס 22 יבועב עקרקה      
מ"ס 2 דע רקלק חול ללוכ תורוק ןיב וא      
ןוטב תפטעמ תקיצי ללוכ ךרוצה יפל הדרפהכ      

                  560.00 .הפצרל התרשיקו תיעקרק תת תרנצל ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( .תופצרו םיפצרמ - ןוטב תודובע 20.20 כ"הס          

      
ת ו ר י ק  - ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  30.20 ק ר פ  ת ת       
.ם י ד ו מ ע ו       
      

                   12.00 מ"ס 02 יבועב 03 -ב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0030
      

                   14.00 מ"ס 03 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0060
      

                  135.00 מ"ס 05 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.03.0070
      
עצובמ ריקה ,מ"ס 05 בחורב ךא ל"נכ תוריק     02.03.0080
תונפד ללוכ ,תינכת יפל תילגעמ הרוצב      
יפל עופישב תועצובמ מ"ס 02 תוריקה      

                  110.00 תינכותה .תיזחה ק"מ   
      
      
      
      
      

30.20 קרפ תתב הרבעהל        
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18/08/2021
דף מס':     006 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
פ"ע דומעה תודימכ ובשחי םידומעה תודימ      
תוקיצי .רוטקורטסנוקה תינכותב םושרה      
קלחכ םימלושמ )רשק ינוניש( תוברטשל ןוטב      
תינב רובע םולשתל בשוחמה חטשהמ      
.םגוסל םיקולב      
      

                   10.00 .03-ב ןוטבמ םילדב םידומע ק"מ  02.03.0100

)זוכיר ףדל הרבעהל( .םידומעו תוריק - ןוטב תודובע 30.20 כ"הס          

      
,ת ו ר ו ק  - ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  40.20 ק ר פ  ת ת       
.ת ו ר ו ג ח ו  ת ו ק ע מ       
      
ךתח 03-ב ןוטבמ תוקעמו תונוילע תורוק     02.04.0140

                   44.00 מ"ס 02 בחורב ק"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( .תורוגחו תוקעמ ,תורוק - ןוטב תודובע 40.20 כ"הס          

      
ת ו ר ק ת  - ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  50.20 ק ר פ  ת ת       
.ת ו ג ג ו       
      

                  594.00 .מ"ס 05 יבועב 03 -ב ןוטב תורקת ר"מ  02.05.0040

)זוכיר ףדל הרבעהל( .תוגגו תורקת - ןוטב תודובע 50.20 כ"הס          

      
ת ו ק י צ י  - ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  60.20 ק ר פ  ת ת       
.ת ו נ ו ש  ם י נ י ב       
      
םירטוקה לכב םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.06.0370
וניה הדלפה גוס - םינוטבה ןויזל םיכרואהו      

                   55.00 .הכיתר תלעוצמ הדלפ ןוט   
      
םירטוקה לכב תוכתורמ הדלפ תותשר     02.06.0380

                   20.00 םינוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
      
םיכתורמ לזרב יבולכמ תואסנולכ ןויז     02.06.0390
הדלפה גוס ,תינכותה יפל םינוש םירטקב      
ללוכ ריחמה .הכיתר תעלוצמ הדלפ וניה      

                   14.00 .רתאל הלבוהו רוציי ןוט   
      
לקשמב ףצקומ ןוטב םע םיעופיש תריצי     02.06.0400
ר"מס\ג"ק 04 קזוחב ק"מ\ג"ק 0061 יבחרמ      

                   90.00 מ"ס -51- עצוממ יבוע ק"מ   
      
טיטמ 'מס 6*6 תודימב תושלושמ תוקלור     02.06.0500

                  130.00 .3:1 טנמצ רטמ   
      
04-ב ןוטבל טקיורפה ללכל ריחמ תפסות     02.06.0510

                1,034.00 . 03-ב ןוטב םוקמב ק"מ   
      
      

60.20 קרפ תתב הרבעהל        
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18/08/2021
דף מס':     007 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
:ןוגכ םינוש םיטנמלאב תונטק ןוטב תוקיצי     02.06.0520
דויצל ןוטב יסיסב ,למשח תונוראל םילקוצ      
הרוי רשא רחא טנמלא לכו גגה לע ריווא גוזימ      
ןויזל לזרב ללוכ ריחמה .חקפמה וילע      
8 רטוקב םירוח חודיק י"ע ןוטבל תורבחתהו      
םיחורמ מ"מ 8 רטוקב םיצוק תרדחהו מ"מ      
קוציה חפנה יפל וטנ הדידמה .יסקופא קבדב      

                    5.00 .לעופב ק"מ   
      
םייבועב גגו תוריק( ןוטב "תונולמ" תקיצי     02.06.0530
.גגב א"מ תולעת תואיצי יחתפ לעמ )םינוש      
י"ע ןוטבל תורבחתהו ןויזל לזרב ללוכ ריחמה      
םיצוק תרדחהו מ"מ 8 רטוקב םירוח חודיק      
הדידמה .יסקופא קבדב םיחורמ מ"מ 8 רטוקב      

                    2.00 .לעופב קוציה חפנה יפל וטנ ק"מ   
      
02 הבוגבו מ"ס 01 בחורב 03-ב ןוטב תורוגח     02.06.0540
,םיבוטר םירוזאב תוציחמ תיתחתב מ"ס      
ןוטבה תפצרל תורבחתהו ןויזל לזרבה תוברל      
םיצוק תרדחהו מ"מ 8 רטוקב חודיק י"ע      
05 לכ יסקופא קבדב םיחורמ מ"מ 8 רטוקב      

                    1.00 .מ"ס ק"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( .תונוש םיניב תוקיצי - ןוטב תודובע 60.20 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          

      
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     04.01.0010
,תויקפוא ןוטב תורוגח תוברל מ"ס 01      
,תורוגחה ןויז ,תוברטש ,תויפקה ,תויכנא      

                  750.00 .'וכו םיצוק תועצמאב םייקל ןוגיע ר"מ   
      
יבועב )םירוח 4( םילולח ןוטב יקולב תוריק     04.01.0030
,תויקפוא ןוטב תורוגח תוברל מ"ס 02      
,תורוגחה ןויז ,תוברטש ,תויפקה ,תויכנא      

                  100.00 .'וכו םיצוק תועצמאב םייקל  ןוגיע ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( היינב תודובע 10.40 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( היינב תודובע 40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
008/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     008 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
תובכש 2-ב םיבוטר םירוזיאב הפצר םוטיא     05.01.0010
ע"ש וא "AKIS" 'בח תרצות "701 פוט הקיס"      
תנכה תוברל הבכש לכב ר"מ/ג"ק 5.1 תומכב      
,םירוח תמיתס ,ןוטבה יוקינ י"ע חטשה      
שלושמ ךתחב ןוטב תוקלור ,ןוטבה תקלחה      
לע הילע ללוכ ריחמה .'וכו רמיירפ ,מ"ס 6/6      
02 הבוגל דע םוטאה רוזאה ףקיהב תוריקה      
טרופמכ לכה .תוריק ןיב וטנ הדידמה .מ"ס      

                   40.00 .דחוימה טרפמב ר"מ   
      
פוט הקיס" תובכש 2-ב ןוחלקמ תוריק םוטיא     05.01.0020
5.1 תומכב ע"ש וא "AKIS" 'בח תרצות "701      
י"ע חטשה תנכה תוברל הבכש לכב ר"מ/ג"ק      
,ריקה תקלחה ,םירוח תמיתס ,ריקה ינפ יוקינ      
דחוימה טרפמב טרופמכ לכה .'וכו רמיירפ      

                   45.00 .ןרציה תויחנהל םאתהבו ר"מ   
      
ןדיצב הנבמה ףקיהב דוסי תורוק םוטיא     05.01.0030
ללוכ יבועב "ליסורוט" תובכש יתשב ינוציחה      

                   80.00 .רחא ןווגב הבכש לכ .מ"מ 1 לש ילמינימ ר"מ   
      
תועירי לש תובכש יתשב תוגג םוטיא     05.01.0040
תורפושמ מ"מ 5+4 יבועב תללכושמ תינמוטיב      
העיריה .רמיירפ תוברל SBS רמילופב      
לכה .םיעבטומ ןבא יבבש ןוילע רמגב הנוילעה      

                  560.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ ר"מ   
      

                  130.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ תוקלור םוטיא רטמ  05.01.0050
      
גגה תוקעמל תועיריה עוביקל םוינימולא לגרס     05.01.0060

                  130.00 . קיטסמב המיתס תוברל רטמ   
      
םיחישק םייופיחל תחתמ תותיזח םוטיא     05.01.0070
יתשב )'וכו דנובוקולא ,LPH :ןוגכ( תותיזחב      
ר"מ/ג"ק 5.1 תומכב 701 פוט הקיס תובכש      
.רחא ןווגב הבכש לכב עוציבה .הבכש לכב      

                  730.00 .םוטאו םלשומ רמגל דע טלפמוק לכה ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 10.50 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50 כ"הס          

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
ן מ ו א  ת ו ר ג נ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"ס 012/001 תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0010

                   10.00 .המישרב 1-נ סופיטמ 'חי   
      
      

10.60 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
009/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     009 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
,מ"ס 012/001 תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0020

                    1.00 .המישרב 1*-נ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/001 תודימב תיפנכ דח הזזה תלד     06.01.0030

                    1.00 .המישרב 2-נ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/001 תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0040

                    4.00 .המישרב 3-נ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/09 תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0050

                    3.00 .המישרב 4-נ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/011 תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0060

                    8.00 .המישרב 5-נ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 012/001 תודימב תיפנכ דח הזזה תלד     06.01.0070

                    1.00 .המישרב 6-נ סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 002/09 תודימב תיפנכ דח ץע תלד     06.01.0080

                    1.00 .המישרב 7-נ סופיטמ 'חי   
      
1-.מ.נ סופיטמ ,מ"ס 05/012/69 תודימב ןורא     06.01.0090

                    1.00 .המישרב 'חי   
      
מ"ס 05/05/631 תודימב ןותחת םיתורש ןורא     06.01.0100
מ"ס 05/631 תודימב הגטרוא חטשמ תוברל      
לנפ ללוכ ריחמה .לכירדאה תריחבל ןווגב      
ילרגטניא רויכ ,מ"ס 01 הבוגב ירוחא הגטרוא      
מ"ס 06/631 תודימב תילטסירק הארמ ,קוצי      
.שישה חטשמב םישורדה םידוביעה לכ תא ןכו      

                    1.00 'פמוק .תורגנה תמישרב 2-.מ.נ סופיטמ טלפמוק לכה  
      
מ"ס 06/012/07 תודימב תיכנא IB תדיחי     06.01.0110
06/09/58+523 תודימב ןותחת חבטמ ןוראו      
תודימב הגטרוא חטשמ תוברל מ"ס      
.לכירדאה תריחבל ןווגב מ"ס 06/551+523      
הגטרוא שישב ירוחא ריק יופיח ללוכ ריחמה      
םידוביעה לכ תא ,מ"ס 021 הבוגב ל"נכ      
הנכהו קוצי רויכ ןכו שישה חטשמב םישורדה      
סופיטמ טלפמוק לכה ,ילזונ ןובס ןקתמלו זרבל      

                    1.00 'פמוק .תורגנה תמישרב 3-.מ.נ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.60 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
010/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     010 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
מ"ס 06/081/07 תודימב תיכנא IB תדיחי     06.01.0120
מ"ס 06/09/012 תודימב ןותחת חבטמ ןוראו      
מ"ס 06/082 תודימב הגטרוא חטשמ תוברל      
ריק יופיח ללוכ ריחמה .לכירדאה תריחבל ןווגב      
תא ,מ"ס 09 הבוגב ל"נכ הגטרוא שישב ירוחא      
רויכ ןכו שישה חטשמב םישורדה םידוביעה לכ      
לכה ,ילזונ ןובס ןקתמלו זרבל הנכהו קוצי      

                    1.00 'פמוק .תורגנה תמישרב 4-.מ.נ סופיטמ טלפמוק  
      
מ"ס 05/05/141 תודימב ןותחת םיתורש ןורא     06.01.0130
מ"ס 05/141 תודימב הגטרוא חטשמ תוברל      
לנפ ללוכ ריחמה .לכירדאה תריחבל ןווגב      
ילרגטניא רויכ ,מ"ס 01 הבוגב ירוחא הגטרוא      
מ"ס 06/141 תודימב תילטסירק הארמ ,קוצי      
.שישה חטשמב םישורדה םידוביעה לכ תא ןכו      

                    1.00 'פמוק .תורגנה תמישרב 5-.מ.נ סופיטמ טלפמוק לכה  
      
טלפמוק לכה .מ"ס 05/09/672 תודימב ןורא     06.01.0140

                    1.00 'פמוק .תורגנה תמישרב 6-.מ.נ סופיטמ  
      
.)תותלד אלל( מ"ס 65/012/011 תודימב ןורא     06.01.0150

                    1.00 'פמוק .תורגנה תמישרב 7-.מ.נ סופיטמ טלפמוק לכה  
      
אלל( מ"ס 06-04/012/732 תודימב ןורא     06.01.0160
תמישרב 8-.מ.נ סופיטמ טלפמוק לכה .)תותלד      

                    1.00 'פמוק .תורגנה  
      
לכה .מ"ס 08/37/093 תודימב דקומ ןחלוש     06.01.0170

                    1.00 'פמוק .תורגנה תמישרב 9-.מ.נ סופיטמ טלפמוק  
      
טלפמוק לכה .ישאר תובישי רדח ןחלוש     06.01.0180

                    1.00 'פמוק .תורגנה תמישרב 01-.מ.נ סופיטמ  

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןמוא תורגנ 10.60 כ"הס          

      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
1-מ סופיטמ ,מ"ס 001/001 תודימב ףדה ןולח     06.02.0010

                   10.00 .המישרב 'חי   
      
2-מ סופיטמ ,מ"ס 001/001 תודימב ףדה ןולח     06.02.0020

                   11.00 .המישרב 'חי   
      
,מ"ס 012/09 תודימב תיפנכ דח ףדה תלד     06.02.0030

                    1.00 .המישרב 3-מ סופיטמ 'חי   
      
012/041 תודימב תיפנכ דח םיסיסר ףדה תלד     06.02.0040

                    1.00 .המישרב 4-מ סופיטמ ,מ"ס 'חי   
      
      

20.60 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
011/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     011 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
012/041 תודימב תיפנכ דח םיסיסר ףדה תלד     06.02.0050

                    1.00 .המישרב 5-מ סופיטמ ,מ"ס 'חי   
      

                    1.00 .המישרב 6-מ סופיטמ ,8" רטוקב ריווא רוניצ 'חי  06.02.0060
      

                    2.00 .המישרב 7-מ סופיטמ ,8" רטוקב ריווא רוניצ 'חי  06.02.0070
      

                    1.00 .המישרב 8-מ סופיטמ ,8" רטוקב ריווא רוניצ 'חי  06.02.0080
      
,מ"ס 012/001 תודימב תיפנכ דח שא תלד     06.02.0090

                    1.00 .המישרב 9-מ סופיטמ 'חי   
      
012/052 תודימב תיפנכ וד םיסיסר ףדה תלד     06.02.0100

                    1.00 .המישרב 01-מ סופיטמ ,מ"ס 'חי   
      
ITTOP ATROP תרצותמ םיימיכ םיתורש     06.02.0110
"חנ תבית - לא תיב תוישעת" י"ע םיקוושמה      
לכימ םע הלסא בלשמה ןוילע קלח םיללוכה      
הסכמ םע בשומ לעב ,םייקנ םימב הפיטש      
תפיטשל תינדי הבאשמו ,הרסהל םינתינה      
הווהמה ןותחת קלחו  שומישה ירחא הלסאה      
תועצמאב ןקורל ןתינ ותוא ,ןיכפוש לכימ      

                    1.00 'פמוק .ולש הקרהה תיבוברז  
      
טנמלא תוברל רטיל 57 חפנב םימ לכימ     06.02.0120

                    1.00 'פמוק )מ"ממל( .זרבו יביטקורטסנוק האישנ  
      
מ"ממל היולת )כ"בא( ריווא ןוניס תכרעמ     06.02.0130
וא בקעי ןורכז לא תיב תוישעת 'בח תרצות      
:חופמה ריווא תקיפס .חנ תבית םגד ,ע"ש      
,הסינכ םותסשל תורבחתה ללוכ ,ש"לקמ 003      
שרדנה לכו ידגנ ריקב ףדה םותסש ללוכ      

                    1.00 'פמוק טלפמוק לכה .וז 'חי לש הניקת הלועפל  

)זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמ 20.60 כ"הס          

      
ט ו ל י ש  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
תויחנהל םאתהב ועצובי םיטלשה לכ :הרעה      
.תוחיטב 'כתב טרופמכו לכירדאה      
      

                    1.00 ."תווצהמ תוריש תעצה" טלש 'חי  06.03.0010
      
51 ילמינימ הבוגב םיכנ יתורישל הנווכה טלש     06.03.0020

                    4.00 .מ"ס 'חי   
      

                   30.00 .םירדח דועי יטלש 'חי  06.03.0030
      
      
      

30.60 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
012/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     012 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
םייולת ,םיראומ ,סקפסרפמ "האיצי" יטלש     06.03.0040

                    5.00 .הרקתהמ 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( טוליש 30.60 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס          

      
)ה נ ב מ ( ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י מ ח  / ם י ר ק  ם י מ  ת ק פ ס א  10.70 ק ר פ  ת ת       
      
יריחמ , רמוחה תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה      
, עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורונצה      
לכב הביצחה וא/ו הריפחה תדובע תא םיללוכ      
יקלח לש םיריחמה לכ .2 .עקרקה יגוס      
העיבצה תא םיללוכ םייולגה תכתמה      
      
רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     07.01.0010
ימ / שא תודמע( םירק םימל 2" רטוקב      
וא םייומס םייולת םייולג םינקתומ )הייתש      
םיחפס תוברל תוגרבהב םירבוחמ ,יולימב      

                   40.00 . הריפחו תוביצח ןוטב תפיטעו רטמ   
      

                   10.00 . שניא 3 רטוק ךא ל"נכ רטמ  07.01.0020
      
םגד יטסלפ רוניצמ םימ וק תחנהו הקפסה     07.01.0030
ךותב ןקתומ םימחו םירק םימל לוגיטלומ      
מ"מ 61 רטוקב ףוצרל תחתמו יולג , תוריקה      
ךותב תושורדה תודובעהו םירזיבאה לכ ללוכ      

                   60.00 . תומלשב לוורש רטמ   
      

                  180.00 לוגיטלומ )מ"מ 02 , 52( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0040
      

                   50.00 לוגיטלומ )מ"מ23( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  07.01.0050
      
םימ תרנצל מ"מ 91 יבועב דיבנע דודיב     07.01.0060
תפיטע ללוכ 1" -  4/3" -2/1" רטוקב םימח      

                  130.00 . יטסלפ טרס רטמ   
      
א"כ ןוראב תנקתומ תינקת שא יובכ תדמע     07.01.0070
2 , ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב ללוכ      
דמצמ םע 'מ 51 ךרואב 2" רטוקב םיקונרז      
ירודכ זרב םע 2" סוסיר/ ןוליס קנזמ ץרוטש      
ימוג וא יטסלפ שימג רונצ םע ןולגלג ללוכ      
םע ףות לע ןקתומ 'מ 03 ךרואבו 4/3" רטוקב      
רטוק סוסיר ןוליס קנזמ ללוכ תבבותסמ עורז      

                    2.00 'פמוק .1" ירודכ זרב 1"  
      

                    2.00 . ג"ק 6 השבי שא יובכ הפטמ 'חי  07.01.0080

)זוכיר ףדל הרבעהל( םימח / םירק םימ תקפסא 10.70 כ"הס          
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013/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     013 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י כ פ ו ש ו  ן י ח ו ל ד  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.02.0010
    ).E.P.D.H( םייומס , םייולג םינקתומ תירבג  
, םילפינ , תותשק , םיחפס תוברל יולימב וא      

                   70.00 ןוטב תפיטע + 4" רטוק  , ןולספיא , תופומ רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.02.0020
    ).E.P.D.H( םייומס , םייולג םינקתומ תירבג  
, םילפינ , תותשק , םיחפס תוברל יולימב וא      

                   20.00 ןוטב תפיטע + 6" רטוק  , ןולספיא , תופומ רטמ   
      
)ןיחולד( םימח םיכפשל E.P.D.H תורונצ     07.02.0030
םיחפס תוברל ) -04 23 (  רטוקב א"מ זוקינו      
תרצות , ןולספיא , תופומ , םילפינ , תותשק ,      
יולת וא/ו ןוטב תפיטע + ע"ווש וא יקסיפל      

                   70.00 . םירזיבא ללוכ רטמ   
      
תוברל E.P.D.H מ"מ 05 רטוקב ךא ל"נכ     07.02.0040
ןולספיא , תופומ , םילפינ , תותשק , םיחפס      

                  140.00 . םירזיבא ללוכ יולת וא/ו ןוטב תפיטע + רטמ   
      

                    5.00 . 4" רטוקב.יס.יו.יפ ריוא עבוכ 'חי  07.02.0050
      
תרוקיב תספוק ,יפות םוסחמ ,הפצר םוסחמ     07.02.0060
-מ םייושע מ"מ 05/001 רטוקב הליגר      
    E.P.D.H וא תשרו תעבורמ תרגסמ תוברל  
תריחבל הטסורינ וא זילפמ גרבומ הסכמ      

                   20.00 .לכירדאה 'חי   
      

                   11.00 . 4"/4" תלפונ תרוקב תספוק ךא ל"נכ 'חי  07.02.0070

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 20.70 כ"הס          

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  30.70 ק ר פ  ת ת       
      
םרזמ וא/ו זרב וא/ו הללוס ריחמ :הרעה      
- הדימעב שיש וא רויכה לעמ הנקתהל      
שימג רוניצ םע "לינ" יזרב /זרב תוברל      
תמלשומ הנקתה םשל שרדנה לכו ,ןיירושמ      
      
סרחמ םיירטינסה םילכה לכ ).1(  :תורעה      
םירטינס םילכ גוס רשאל שי , 'א גוסמ ויהי      
. חקפמ/לכירדא לצא      
      
םיידי תליטנ / חבטמ רויכל דבלב הנקתה     07.03.0010
םיקוצי םירויכ  / יולת וא/ו החוטש הנקתהב      
לכבו גוס לכמ , הגטרוא יחטשמב םיבלושמה      
הקפסא ללוכ )םיריחא י"ע קפוסמה( לדוג      
, ע"ש וא יקספל תרצות ינקת ןופיס תנקתהו      

                    9.00 . םלשומ ןקתומ 'חי   
      
      

30.70 קרפ תתב הרבעהל        
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014/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     014 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
חבטמ זרב הדצמ חרפ זרב הנקתהו הקפסא     07.03.0020
תבבותסמ הכורא הלוגע היפ תולעמ 09      
הקפסא תוברל , 252503 ט"קמ תמח תרצות      
תמלשהל רזעה רמוח לכ + לינ יזרב הנקתהו      

                    3.00 . הנקתהה 'חי   
      
תמח תרצות , םימח / םירק םימל הללוס     07.03.0030
לכ םע םלשומ ןקתומ , םורכ הפוצמ      

                    6.00 .םירזיבאה 'חי   
      
04/05 הצחר רויכ ,הרטיו תרצות םיכנ רויכ     07.03.0040
, ARTIV ,705355 ט"קמ , זאוקרוט מ"ס      
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןבל / ןומגרפ עבצ      

                    2.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו 'חי   
      
םע םישנאל( שיגנ רויכל חרפ הללוס     07.03.0050
תידיו העובק הרצק היפ םע , )תולבגומ      
"תמח" תמגוד טסרווא 148003 ט"קמ קפרמ      
תוברל םלשומ ןקתומ םורכ רומיג ע"ש וא      

                    2.00 . רזעה ירמוח לכו לינ יזרב 'חי   
      
הרטיו תרצות היולת הלסא הנקתהו הקפסא     07.03.0060
הסכמו בשומ ללוכככ  , הרצק  02S םגד      
, םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ סופיט      
tnemele xifibmoK החדה לכימ ללוכ      
    TIREBEG 281 םגד קולב ריקלPU וד  
ןוטב תקיציו הנקתה ללוכ רטיל 9/6 יתומכ      
םישרדנה רזעה ירזיבא לכו ןרצי תוארוה יפל      
םגד TIREBEG םימאות םינצחל +      
    05ATLED םלשומ ןקתומ , םורכ םיפוצמ +  
לכל החדהה לכימ ןקתימ לכל ןוטב תקיצי      

                    4.00 . והבוג 'חי   
      
903022 - םיכנ תלסא הנקתהו הקפסא     07.03.0070
    TIVARUD , דבכ סופיט הסכמו בשומ ללוכ  
לכימ ללוכ , םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע      
ריקל tnemele xifouD TIREBEG החדה      
ללוכ רטיל 9/6 יתומכ וד 1PU28 םגד קולב      
לכו ןרצי תוארוה יפל ןוטב תקיציו הנקתה      
םימאות םינצחל + םישרדנה רזעה ירזיבא      
    TIREBEG 05 םגדATLED םורכ םיפוצמ ,  
לכימ ןקתימ לכל ןוטב תקיצי + םלשומ ןקתומ      

                    2.00 . והבוג לכל החדהה 'חי   
      
, הרקתה ללחב וא ריקב 4/3" קותינ יזרב     07.03.0080

                   12.00 . םלשומ ןקתומ 'חי   
      
, הרקתה ללחב וא ריקב 1" קותינ יזרב     07.03.0090

                    4.00 . םלשומ ןקתומ 'חי   
      

30.70 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
015/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     015 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
לכ ללוכ ןגומורכ תרצות 'ל 051 ילמשח דוד     07.03.0100
תרצות רזוח לע םותסש, םישורדה םירזיבאה      
זרב זוקינל ךפשמ,ןוחטב זרב "ןגומורכ"      
םומיח ףוג םישורדה םירזיבאה לכו ןוחטיבה      
ימרטורדיה זרב + ריהמ םומיח ט"וק 3      
+  םיחתור םימ תולעמ 54 'פמט תלבגהל      
םיאתמ ל"קק 9616 תשוחנ שמש טלוק      

                    1.00 'פמוק . גגב תרנצ ירוביח +ןגומורכ תרצות  
      
ימינפ ףוג :ללוכה ןוחלקמל ךרד 3 ץופרטניא     07.03.0110
תמגודכ . ךרד 3 ריק תכרעמל ינוציח יוסיכ +      
+ ךרע הווש וא ."טסרווא" תרדסמ "תמח"      

                    3.00 . שימג רוניצ 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תויאורבת תועובק 30.70 כ"הס          

      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  40.70 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     07.04.0010
    ).E.P.D.H( םייומס,םייולג םינקתומ תירבג  
ללוכ 4" רטוק ,םיחפס תוברל יולימב וא      

                   30.00 . ןוטב תפיטע רטמ   
      
51S טיבלד זקנ רמלד תרצות םשג ימ טלוק     07.04.0020

                    5.00 4". 'חי   
      

                    5.00 .4" רטוק הדלפמ ןותחת בזרמ אצומ 'חי  07.04.0030
      
בזרמ אצומ דיל תימורט ןוטבמ תינגא     07.04.0040

                    5.00 "רצחה סלפמב םיליבש ךותב ןטובמו עבוקמ" 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םשג ימ זוקינ 40.70 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( )הנבמ( האורבת ינקתמ 70 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
ילארשי ןקת יפל ונבי למשחה תוחול .א      
םינקתה ןוכמ י"ע רשואמ ןרצי י"ע 93416      
םית"מאמה לש קותינ רשוכ.ב רוקמ ןרציו      
.CEI 898 ןקת יפל AK01 היהי      
םרז יקספמ רובע .ג                              
קותינה רשוכש חיטבהל שי םייטמוטא-יצח      
UCI=SCI היהי      
      

                  170.00 A52X1 , AK01 דע יזאפ דח ת"מאמ 'חי  08.01.0010
      
      
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        
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016/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     016 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
וא,A52X2 ,AK01 דע  יבטוק וד ת"מאמ     08.01.0025

                    5.00 1X25A+N. 'חי   
      

                   18.00 .A52X3, AK01 דע יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  08.01.0030
      

                   15.00 .A04X3, AK01 יזאפ תלת ת"מאמ 'חי  08.01.0035
      
A04X3 דע ל"נה םית"מאמה דחאל תפסות     08.01.0045

                    2.00 .רזע עגמו הלפה לילס רובע 'חי   
      
A52X3 דע ל"נה םית"מאמה דחאל תפסות     08.01.0050

                    2.00 .חולב לוענמ רובע 'חי   
      

                    2.00 .A52X4, Am03, 'A'EPYT תחפ רסממ 'חי  08.01.0060
      

                   12.00 .A04X4, Am03, 'A'EPYT תחפ רסממ 'חי  08.01.0065
      
קולב ללוכ A52X3, 1CA דע יזאפ תלת ןעגמ     08.01.0070

                    2.00 .רזע יעגמ 'חי   
      
קולב ללוכ ,A52X3, 3CA יזפ תלת ןעגמ     08.01.0075

                    2.00 .רזע יעגמ 'חי   
      
קולב ללוכ ,A23X3, 3CA יזפ תלת ןעגמ     08.01.0080

                    3.00 .רזע יעגמ 'חי   
      
קולב ללוכ ,A04X3, 3CA יזפ תלת ןעגמ     08.01.0085

                    3.00 .רזע יעגמ 'חי   
      

                    6.00 .םינעגמ 2 דעצ רסממ 'חי  08.01.0095
      
A61X2, C.N+ O.N ךא ל"נכ סמועב קתנמ     08.01.0110

                    2.00 .V42 O.N  רזע יעגמ + 'חי   
      

                    1.00 .יבטוק תלת דוקיפ ןצחל 'חי  08.01.0115
      
תלפה דגנ ללוכ DEL סופיטמ ןומיס תרונ     08.01.0120

                   12.00 .חתמ 'חי   
      

                    1.00 .םיבצמ A01X1 3 טקפ דוקיפ קספמ 'חי  08.01.0125
      

                    5.00 .םיבצמ A01X1, 4 טקפ דוקיפ קספמ 'חי  08.01.0130
      

                    1.00 .םיבצמ A52X3  3 ,סמועב קתנמ 'חי  08.01.0135
      

                    1.00 .םיעגמ V032 4 דוקיפ רסממ 'חי  08.01.0145
      

                    3.00 A2X3 םיריעז םיכיתנ ךא ל"נכ חיטבמ 'חי  08.01.0165
      
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        
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017/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     017 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
איש קפסה חתמ םרזל ילטגיד דדומ בר     08.01.0175
HE  םגד קפסה לפוכ ללוכ שוקיב      
    531CETAS דע ורובע םרז ינשמ ללוכ  
    A5/004X3  תרושקת סיטרכ ללוכ  

                    1.00 .הנבמ הרקב תכרעמל םאותמ SUBDOM 'חי   
      
איש קפסה חתמ םרזל ילטגיד דדומ בר     08.01.0180
HE םגד קפסה לפוכ ללוכ שוקיב      
    531CETAS דע ורובע םרז ינשמ ללוכ  
    A5/001X3  תרושקת סיטרכ ללוכ  

                    1.00 .הנבמ הרקב תכרעמל םאותמ SUBDOM 'חי   
      
A08X3, AK52 דע יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.01.0190
,תננווכתמ תימרט הנגה ללוכ .עונמ תנגהל      
ללוכ  עונמ תנגהל תדעוימ תיטנגמ הנגה      

                    4.00 .רדיינש לש X.S.N  םגד  רזע יעגמ קולב 'חי   
      
,A001X3 ךא ל"נכ  יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.01.0200

                    5.00 25KA (ICS=ICU). 'חי   
      
A061X3 ךא ל"נכ יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.01.0205
    ,AK52 )UCI=SCI(, תינורטקלא הנגה  
תהשומ תיטנגמ הנגה,תידיימ תיטנגמ הנגהו      

                    2.00 .ע"וש וא רדיינש תרצות I.S.L 'חי   
      
,A004X3 דע ל"נכ יטמוטוא יצח םרז קספמ     08.01.0210
    AK63 )UCI=SCI(, הנגהו תינורטקלא הנגה  
I.S.L תהשומ תיטנגמ הנגה,תידיימ תיטנגמ      

                    5.00 .ע"וש וא רדיינש תרצות 'חי   
      
A052X3 דע ל"נה קספמה ריחמל תפסות     08.01.0220

                    9.00 .רזע יעגמ קולבו הלפה לילס רובע 'חי   
      
A004X3  דע  ל"נה קספמה ריחמל תפסות     08.01.0225

                    5.00 .רזע יעגמ קולבו הלפה לילס רובע 'חי   
      
A004X3 דע קספמל ילנגרוא הכירד עונמ     08.01.0230

                    5.00 .הקספהו הלעפה ילילס ללוכ 'חי   
      
םרובע הנגה יכיתנ ללוכ קרב יניגמ תיעיבר     08.01.0250
    AK51 C+B SSALC תרצות NHED םגד  

                    3.00 VENTILLE 'חי   
      
רצק םרז A6X3 דע טמוטוא יצח םרז קיספמ     08.01.0265
    AK63 01 תאמגוד-MZKP ללוכ רלומ לש  

                   12.00 .תודגנתה תדיחי ןכו רזע יעגמ קולב 'חי   
      
קוצי V42/032, AV051  קוצי דוקיפ יאנש     08.01.0275

                    1.00 .DNARGEL תרצות 'חי   
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        
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018/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     018 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
2-ל תיטמטוא םיקספמב הפלחה תכרעמ     08.01.0280
ןכו תיווק דח המכס יפל םיענוממ םיקספמ      
םירקב ללוכ ,םיפסונ םיענומ 2 לש דוקיפ      
תכרעמ ,שרדנכ תואיצי תוסינכ םע םיתנכותמ      
    SPU חתמ רסוח ירסממ 'טוא-די םיררוב  
הדובע וא יביכר לכו תילמשח רוביח תכרעמ,      
תויחנה יפל הפלחה תכרעמ עוציבל תשרדנה      
תמכס תמאתה ןלבקה תוירחאב( ןנכתמ      

                    1.00 'פמוק .)םיעצומה םיקספל םירוביח  
      
ספ לע הנקתהל תוארתה 8 ל הלעפה קשממ     08.01.0285
תוארתה תלבקו חתמה רוביח םע ןיד      
שבי עגמ תאיצי ללוכ ,שא יוליג תכרעממ      
,הארתהל המודא ןומיס תרונמ ללוכ תופילחמ      
,KSP :תרבח תרצות OSI8-B-655 תמגוד      

                    1.00 .הרקב ג"צמ :קפס 'חי   
      
21 -ל ךא ל"נכ תוארתהל הלעפה קשממ     08.01.0295
: םגד ,ףילחמ שבי עגמ תואיצי      

                    2.00 ISO-556B-12 'חי   
      
ללוכ יזפ תלת ,הזפ וא חתמ רסוח רסממ     08.01.0300

                    4.00 .לופכ שבי עגמו ןומיס תורונ ,לויכ תורשפא 'חי   
      
הנקתהל A ךומנ חתמ  למשח תוחול הנבמ     08.01.0305
הדמעה תינכות יפל הלעפה זכרמ  ןיינבב      
מ"מ 2 טריפוקד חפמ יונב תיוק דח המכסו      
הפצרה לע הדמעהל רונתב יסקופאב עובצ      
יספ ,תוחפל מ"ס 05 לש ילמנימ קמועב      
03PI םוטא תינכות יפל A521X3 הריבצ      
םילנפ תיזחב תואלמ תותלד ,יתניפ את ללוכ      
,הריבצ יספ ,טוויח ,דויצה תבכרה ללוכ      
הנכה ,תוימינפ תוטלפ,םיקדהמ ,טוליש      
לכו חולה לש ןוילעה קלחב הריבצ ספ רובחל      
תמלשהל םישרדנה תודובעהו םירמוחה      
תומאתההו תודובעה לכ ללוכ טלפמוק חולה      
דומעי חולה .הריבצ יספ תלעת רוביחל      
י"ע בכרויו 93416 ילארשי ןקת תושירדב      
ןוכמ י"ע ךמסומו רשואמ תוחול לעפמ      
רודימ תמר חולה לש ירוקמ ןרציו םינקתה      
    B2 תאמגוד: YGRENE-X רלומ לש  
לש LEETSLE וא BBA לש UTRAוא      

                    2.50 .חול תיזח ר"מ יפל תוחולה תדידמ . רדיינש ר"מ   
      
םידמ"מ תוחול רובע ךא ל"נכ הנבמ     08.01.0330

                    1.00 'פמוק REGUH לש  IGF :תמגוד רטסאילופמ  
      
      
      
      

10.80 קרפ תתב הרבעהל        
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019/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     019 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
תונוראמ ךא ל"נכ למשח תוחול הנבמ     08.01.0335
A004 דע םרזל 56PI ןיירושמ רטסאילופ      

                    2.00 'פמוק . ריוא גוזמ דויצ תונזה רובע גגה לע הנקתהל  
      
טוויחו הנקתה ,הבכרה ,ןרציה לעפממ הלבוה     08.01.0345
הלעפה זכרמ ןיינב ישאר חול לש םימלשומ      
    )A( טרופמכ למשחה ןוראב  ויקלח לכ לע  
,הנזהה יווק לכ תוברל ללוכ תינכותב      
םג ללוכ ריחמה .'פמוק דוקיפהו םילגעמה      
תועצמאב הריבצ יספ תולעת 2 רובח      
םלשומ ןפואב חטשב תילנגרוא תונשוש      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק  
      

                    1.00 'פמוק .החמוג ךותב הקולח חול הנקתהו הלבוה 08.01.0360
      

                    1.00 'פמוק .רוטרנג הקולח חול הנקתהו הלבוה 08.01.0365
      
לש םיכיתנו םינומ רליפ רובע ןוטב Z תחמוג     08.01.0370
מ"ס 05/09 תודימב ,םיקספמ + ח"ח      
ינשמ מ"ס 013 לש הבוגו 05/001 תודימבו      
טרפל םאתהב.הנקתהו הריפח תוברל םידדצ      

                    1.00 .תוינכותב ףרוצמה 'חי   
      
,רוטרנג הקולח חול רובע ןוטב תחמוג     08.01.0375
מ"ס 082 לש הבוגו מ"ס 05/021 תודימב      

                    1.00 .הנקתהו הריפח תוברל 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 10.80 כ"הס          

      
ה י צ ל ט ס נ י א ו  ת ו ד ו ק נ  20.80 ק ר פ  ת ת       
ת י ל מ ש ח       
      
דח( ר"ממ YX2N 5.1 לבכב רואמ תדוקנ     08.02.0005
לחשומ םיכילומ וא )תיזפ תלת וא תיזפ      
הלעתב חנומ וא )שא ןיסח( ףכירמ רוניצב      
תודימב תיטסאלפ הלעת ללוכ למשח חולמ      
םילולכ ןורירמ רוניצ וא מ''ס 5.2X3 דע      
קלחמה וקב הקלח ללוכ , הדוקנה ריחמב      
.תופעתסה תואספוק ,למשחה חולמ לחה      
הנקתהל )לופכ וא דיחי( רואמ קספמב םויס      

                  240.00 .סיווג וא ורגלא רדיינש םגד ט"הת 'קנ   
      
םוטא יקספמ רובע ל"נה .קנה ריחמל תפסות     08.02.0010

                   10.00 .םימל 'קנ   
      
יקספמ גוז רובע ל"נה .קנה ריחמל תפסות     08.02.0015

                    5.00 .ףוליח 'קנ   
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
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020/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     020 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
וק תועצמאב רואמ תקלדה ןצחל תדוקנ     08.02.0025
    YX2N5.1X5 שא ןיסח רוניצב לחשומ ר"ממ  
תופעתסה תאספוק ללוכ חולהמ .מ"מ 61      

                   17.00 .סיווג וא ורגלא רדיינש ראומ ןצחלב םויס 'קנ   
      
ר"ממ YX2N 5.2X3 לבכב ריק רוביח תדוקנ     08.02.0030
שא ןיסח( ףכירמ רוניצב םילחשומ םיכילומ וא      
חולמ הלעתב חנומ וא )שרדנו הדימב      
דע תודימב תיטסלפ הלעת ללוכ ,למשחה      
    5.2X3 ריחמב םילולכ ןורירמ רוניצ וא מ"ס  
חולמ לחה קלחמה וקב הקלח ללוכ , הדוקנה      
עקשב םויס .תופעתסה תואספוק ,למשחה      
םגד טה"חת הנקתהל רפמא 61 ילארשי      

                  220.00 .סיווג וא ורגלא רדיינש 'קנ   
      
דומצ עקש רובע ל"נה .קנה ריחמל תפסות     08.02.0035

                  350.00 .ףסונ 'קנ   
      
םוטא עקש רובע ל"נה .קנה ריחמל תפסות     08.02.0040

                   15.00 .יטמרה הסכמ םע 55PI םימל 'קנ   
      
6 ריחמ ללוכ ריק רובח 'קנ ריחמל תפסות     08.02.0055
יעקש SPU + 2 יעקש 2 +למשח םיעקש      
םיעקש תנקתהל סווג ימאתמ ללוכ תרושקת      
    54JR תודוקנ 2 ל םימתסמ ללוכ םירחא י"ע  
תחא םיעקש תדיחיב תודוקנה לכ בוליש      
ריקב העוקש הנקתהל הדובע תדמע הווהמה      
לודומ 02 ל תדעוימ ןוטב וא םיקולב וא סבג      
,טסלפ הדע וא וקסינ תרצות )םיעקש 01(      
יפל תויכנאו תויקפוא תוימינפ תוציחמ ללוכ      
םיינקת םירזיבאו למשחה תרבח תשירד      

                   42.00 .'פמוק 'חי   
      
4 ריחמ ללוכ ריק רובח 'קנ ריחמל תפסות     08.02.0060
ללוכ תרושקת יעקש 2 + למשח םיעקש      
י"ע 54JR םיעקש תנקתהל סווג ימאתמ      
לכ בוליש תודוקנ 2 ל םימתסמ ללוכ םירחא      
הווהמה תחא םיעקש תדיחיב תודוקנה      
וא סבג ריקב העוקש הנקתהל הדובע תדמע      
6( לודומ 21 ל תדעוימ ןוטב וא םיקולב      
ללוכ ,טסלפ הדע וא וקסינ תרצות )םיעקש      
יפל תויכנאו תויקפוא תוימינפ תוציחמ      
םיינקת םירזיבאו למשחה תרבח תשירד      

                    1.00 .'פמוק 'חי   
      
      
      
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
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021/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     021 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
תודוקנו ריק רוביח 'קנ ריחמל ל"נכ תפסות     08.02.0070
םיעקש רזיבאב םבוליש רובע תרושקתה      
למשח יעקש 4 ללוכ טוהירב העוקש הנקתהל      
רזיבאל רומש םוקמו ,תרושקת עקש 2 ,      
    IMDH 6( לודומ 21 ה"כס ןופירקמל עקשו  
םילבכ תאיצי םע  56PI הסכמ ללוכ )םיעקש      

                    7.00 .)לבמא: ןאובי( ןמרקא תרצות 'חי   
      
עקש רובע ריק רוביח .קנ ריחמל תפסות     08.02.0075
םיעקשל( S.P.U 'עמ רובע לוחכ עבצב      

                   10.00 .)תודמע ללוכ אל םידדוב 'קנ   
      
עקש רובע ריק רוביח .קנ ריחמל תפסות     08.02.0080

                    1.00 .ד"ממב חופמל ןיירושמו םימל םוטא 'קנ   
      
לבכ תועצמאב A61 לצופמ ןגזמל הדוקנ     08.02.0105
    YX2N5.2X3 ףכירמ רוניצב לחשומ ר"ממ  
עקשב םויס חולהמ רישי וק שא ןיסח מ"מ 52      

                   20.00 .A61 םילוגע םיניפ יזפ דח 'קנ   
      
YX2N5.2X3  לבכ י"ע ילמשח םימ דודל 'קנ     08.02.0110
וא מ"מ 52 ףכירמ רוניצב לחשומ ר"ממ      
רישי וק  מ"ס 5.2X3 תיטסלפ הלעתב      
יביטרקוד קספמ( רזיבא ללוכ חולהמ      
    A61X2 ןוחטב קפסהב םויס )ןומיס תרונ םע  
, דודה רוביח ללוכ ,דודל דומצ יביטרקוד      

                    1.00 . 'פמוק 'קנ   
      
,בשחמ וא PI ןופלט וא היזיולטל הנכה 'קנ     08.02.0115
וא שא ןיסח מ"מ 52 ףכירמ רוניצ היושע      
יומס ןקתומ הכישמ טוח םע יולג ןורירמ רוניצ      
דע תשר תלעתמ רישי וק הרקתבו תוריקב      
תינבלמ סיווג רזיבא הספוקב םויס .הדוקנל      

                  150.00 .ןנכתמה תיחנה יפל ריקב העוקש 'קנ   
      
מ"מ 05 רוניצב IMDH  רוביחל הנכה 'קנ     08.02.0120
הדוקנהמ רישי וק ,הכישמ טוח םע שא ןיסח      
הסינכל הנכה ללוכ תינכות יפל האיציל דע      

                   15.00 . םיעקש תאספוקל 'קנ   
      
וא הקעזא תכרעמ וא חפנ יאלג רובע  הדוקנ     08.02.0125
םע שא ןיסח מ"מ 02 רוניצב הסינכ תרקב      

                   25.00 .הכישמ טוח 'קנ   
      
ריווא גוזמ טטסומרטל ךא ל"נכ הנכה תדוקנ     08.02.0130
הרקתה לעמ הדיחיל דע מ"מ 52 רוניצ י"ע      
ףכירמ מ"מ 52 רוניצ ללוכ תיטסוקאה      

                   25.00 .הלעפה חולל דע תימינפ הדיחיהמ 'קנ   
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
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022/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     022 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
לבכ היושע  הקיני חופמל הנזה 'קנ     08.02.0135
    YX2N5.2X3 מ"מ 52 ףכירמ רוניצב לחשומ  
גגב חולהמ רישי וק הלעתב וא שא ןיסח      
דומצ A61X2 ןוחטב קספמב םייתסמו      
לש קחרמ תדידמ ןלבקה תוירחאב( .הדיחיל      

                   10.00 .)לבכה יאות 'קנ   
      
לבכ י"ע תיללכ םורח תקספה ןצחל תדוקנ     08.02.0170
    HXHN5.1X5 5.2 תיטסלפ הלעתבX3 מ"ס  
ןושיטפ םע םורח ןצחלב םויס למשחה חולמ      
ןצחל וא קינכמלט לש E52SAX םגד ץופינ      

                    8.00 . לעננ הירטפ 'קנ   
      
רוניצ י"ע רוגס לגעמב המלצמל הנכה 'קנ     08.02.0180
הכישמ טוח םע שא ןיסח ,מ"מ 52 ףכירמ      
רישי וק הרקתבו תוריקב  יומס ןקתומ      
55 הספוקב םויס .הדוקנל דע תזכר/ר"התהמ      

                    7.00 .)קמוע תאספוק בשחמל( ריקב העוקש 'קנ   
      
ללוכ ,טילפמוק תרושקת תודוקנ תנקתה     08.02.0185
םיזוכירהמ תרושקת לבכ תלחשהו תקפסא      
תשוחנ םידדוב םילבכ םע הצק תודוקנל דעו      
    )ZHM0001( 1 7 הגי'גTAC תרצות M3 וא  
תווצק יתשב ןומיס לולכת הדובעה ,רודלט      
רזיבא 1 תוברל .ויתווצק יתשב לבכה רוביחו      
M3 תרצותמ ךכוסמ A6TAC 54JR )עקש(      
םימאתמ ללוכו שרדייש רזיבא לכל םיאתיש      

                  200.00 למשחה ןלבק י"ע ונכויש תודוקנל תרגסמו 'קנ   
      
3( םידיג 6 לבכ היושע תמלשומ ןופלט 'קנ     08.02.0190
רטוקב שא ןיסח ףכירמ רוניצב לחשומ )תוגוז      
/ ר"התהמ רישי וק ןורירמ רוניצ וא מ"מ 52      
ינקת קזב רזיבאב תמייתסמו  מ"התהמ      

                  100.00 .סיווג וא ורגלא רדיינש םגד ט"החת 'קנ   
      
י"ע תובישי ירדח הרבגה 'עמל הנכה 'קנ     08.02.0200
טוח םע מ"מ 02 שא ןיסח ףרירמ רוניצ      
רישי וק הרקתבו תוריקב יומס ןקתומ הכישמ      
55 תספוקב םויס לוקמרל דע זוכיר תספוקמ      

                    4.00 .הרקתב וא ריקב העוקש 'קנ   
      
תשוחנמ ר"ממ YX2N5.1X3 למשח לבכ     08.02.0205
ןקתומ וא רוניצב לחשומ וא ריקל ןקתומ      
(.תיתכתמ וא תיטסלפ םילבכ תלעתב      
תודוקנה יריחמב םילולכ םניאש םילבכל      

                  100.00 .)דבלב רטמ   
      

                  100.00 .ר"ממ YX2N 5.1X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.02.0210
      

                   30.00 .ר"ממ YX2N 5.1X7 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.02.0215

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
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023/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     023 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
                  200.00 .ר"ממ YX2N 5.2X3 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.02.0220

      
                  150.00 .ר"ממ YX2N 5.2X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.02.0225

      
                   70.00 .ר"ממ YX2N6X5  ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.02.0235

      
                   70.00 ר"ממ YX2N 01X5 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.02.0240

      
                  180.00 ר"ממ YX2N 61+53X3 ךא ל"נכ למשח לבכ רטמ  08.02.0250

      
YX2N 07+051X3  ךא ל"נכ למשח לבכ     08.02.0265

                  200.00 ר"ממ רטמ   
      
YX2AN םוינימולא ךא ל"נכ למשח לבכ     08.02.0270

                   50.00 ר"ממ 021+042X3 רטמ   
      
רוזש ףושח תשוחנמ הקראה ךילומ ךא ל"נכ     08.02.0285

                  200.00 ר"ממ 61 ךתחב רטמ   
      
רוזש ףושח תשוחנמ הקראה ךילומ ךא ל"נכ     08.02.0290

                  100.00 ר"ממ 52 ךתחב רטמ   
      
רוזש ףושח תשוחנמ הקראה ךילומ ךא ל"נכ     08.02.0295

                  150.00 ר"ממ 53 ךתחב רטמ   
      
רוזש ףושח תשוחנמ הקראה ךילומ ךא ל"נכ     08.02.0305

                  100.00 ר"ממ 07 רטמ   
      
רוזש ףושח תשוחנמ הקראה ךילומ ךא ל"נכ     08.02.0315

                   80.00 ר"ממ021 ךתחב רטמ   
      
דדובמ תשוחנמ הקראה ךילומ ךא ל"נכ     08.02.0320

                  100.00 .ר"ממ 53 ךתחב רטמ   
      
דדובמ תשוחנמ הקראה ךילומ ךא ל"נכ     08.02.0325

                   50.00 .ר"ממ 021 ךתחב רטמ   
      
09E-HXHN 5.1X3 ךא ל"נכ למשח לבכ     08.02.0330
וא ריקל ןקתומ תשוחנמ שא ןיסח ר"ממ      
םילבכ תלעתב ןקתומ וא רוניצב לחשומ      

                  100.00 תיתכתמ וא תיטסלפ רטמ   
      
09E-HXHN5.1X5 ךא ל"נכ למשח לבכ     08.02.0335

                   50.00 .ר"ממ רטמ   
      
09E-HXHN5.2X3 ךא ל"נכ למשח לבכ     08.02.0340

                  300.00 .ר"ממ רטמ   
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
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18/08/2021
דף מס':     024 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
, ןקתומ 7TAC ינקת םיבשחמ תרושקת לבכ     08.02.0350
םילולכ םניאש םילבכל( רבוחמו לחשומ      

                  500.00 . )דבלב בשחמ תודוקנ יריחמב רטמ   
      
גוס לכמ תרושקת לבכ לש דבלב הלחשה     08.02.0355

                  500.00 . ןימזמה י"ע קפוסמ אוהש רטמ   
      
ר"ממ 6.0X2X3 םוקרטנא וא ןופלט לבכ     08.02.0360
הטעמ ללוכ תילעמב תודוקנ תנזה רובע      

                  200.00 .רבוחמו לחשומ YYN רטמ   
      
ינקת ר"ממ 6.0X2X01 ינקת ןופלט לבכ     08.02.0365

                  100.00 הלעתב ןקתומ וא רוניצב לחשומ רטמ   
      

                  100.00 .ר"ממ 6.0X2X02 ךא ל"נכ לבכ רטמ  08.02.0370
      
תודימב םח ןוולגב תנוולוגמ תשר תלעת     08.02.0375
:ללוכ הרקתל תחתמ תנקתומ מ"ס 5.8/01      
םיקוזח ,םיכמות , םילתימ,תוניפ ,םיתמצ      

                   20.00 .'פמוק רטמ   
      

                   20.00 .מ"ס 5.8/02 תודימב הלעת ךא ל"נכ רטמ  08.02.0380
      

                   70.00 .מ"ס 5.8/03 תודימב הלעת ךא ל"נכ רטמ  08.02.0385
      

                   70.00 מ"ס 5.8/04 תודימב הלעת ךא ל"נכ רטמ  08.02.0390
      
יבוע מ"מ 2 םח ןוולגב ןוולוגמ חפ תלעת     08.02.0400
:ללוכ הסכמ םע תררוחמ מ"ס 6/01 תודימב      
לכה םיקוזח םיכמות ,תוניפ ,םיתמצ      
NAMRETTEB-OBO - תמגוד ילאניגרוא      

                   10.00 .תודימ יפל קלומ וא ריקי וא דריל לש רטמ   
      

                   10.00 מ"ס 6/03 תודימב הלעת ךא ל"נכ רטמ  08.02.0410
      

                   10.00 מ"ס 6/04 תודימב הלעת ךא ל"נכ רטמ  08.02.0415
      
ללוכ דבכ סופיטמ םילבכ קוזיחל םילבכ םלוס     08.02.0425
וא NAMRETTEB-OBO תרצות םיבלש      
םח ןווליג ןוולוגמ  תודיפל קלומ וא ריקי      
וא הרקתל תחתמ ןקתומ מ"ס 04 בחורב      

                    2.00 .םלשומ לוכה תוינפ ,תויוז ,םילתמ ללוכ ריקל רטמ   
      
מ"מ 02 רטוקב שא ןיסח ףכירמ רוניצ     08.02.0435
ןקתומ )הדוקנה ריחמב הלולכ הניאש תרנצל(      
ללוכ תיטסוקא הרקת לעמ קזוחמ וא הקיציב      

                  100.00 .רבעמ תואספוקו הכישמ טוח רטמ   
      

                  100.00 .מ"מ 52 רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  08.02.0440
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
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025/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     025 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
                   30.00 .מ"מ 23 רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  08.02.0445

      
                   20.00 .מ"מ 04 רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  08.02.0450

      
                   20.00 .מ"מ 05 רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  08.02.0455

      
A004 םרזל  ישאר םילאצנטופ תאוושה ספ     08.02.0465

                    2.00 .רבוחמו ןקתומ ינקת תשוחנמ 'חי   
      
דע םרזל תומוקב ינשמ ךא ל"נכ האוושה ספ     08.02.0470

                    1.00 100A. 'חי   
      
דע רטוקב םימ רוניצל הקראה תדוקנ רוביח     08.02.0475

                    2.00 .תינקת הלש ללוכ 6" 'חי   
      

                    2.00 2" רטוקב םימ רוניצל הקראה ל"נכ  רוביח 'חי  08.02.0480
      
משח ילבכ תילע ריפב םילבכ לע יופיצ עוציב     08.02.0500
021 הבוגל דעו הפצרהמ לחה תרושקתו ל      
תטיש יפל תוטשפתה תעינמל יופיצ י"ע מ"ס      
    SBK יוביכה תויושר י"ע רשואמ ע"ש וא  

                    5.00 .יופיצ ר"מ יפל הדידמ .תוחטבה ץעויו ר"מ   
      
תומוק ןיב םילבכ רבעמ םוטיא ךא ל"נכ עוציב     08.02.0505

                    5.00 םילבכה ןיב םימלשומ םיריבעמ םוטא ללוכ ר"מ   
      
המוטאו דדובמ ד"ממל תרנצ תסינכ עוציב     08.02.0510
92 רטוקב תורוניצ 4 רובע TCM תטיש יפל      

                    2.00 .טלפמוק קזוחמו הקיציב ןקתו ןקתומ מ"מ 'חי   
      
תקיצי י"ע ןיינבה גגב תרנצל ןוילע הסחמ     08.02.0515
ללוכה ,מ"ס 07 הבוג ,מ"ס 04 בחורב ןוטב      
ןולחו S תרוצב 4" תויווז הנקתהו הקפסא      

                    9.00 'פמוק .הפפר  
      
רוטרנג לזיד רוביח רובע רטסאילופ ןורא     08.02.0520
טוויח ,עבוקמו יתכתמ דנטס לע ןקתומ      
םיפלשנ םינקתה ירוביחו תימע ספ ,םירזיבא      

                    1.00 .'פמוק לכה A521X5 'חי   
      
56PI םימל םוטא ,יבוביס ןוחטב קספמ     08.02.0540
רבוחמו ןקתומ A61X3 תילניגרוא הביתב      
דומצ טלפמוק )ןטשק( ILOZALAP תרצות      

                   10.00 תכמנומ הרקת לעמ וא הנוכמל 'חי   
      

                    5.00 .A61X2 ךא ל"נכ ןוחטב קספמ 'חי  08.02.0545
      
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        
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026/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     026 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
םיתמאמל סירת םע תיטסלפ םיעקש תבית     08.02.0560
ת"מאמ 1.1 :תללוכה םיטרפ תינכות יפל      
    A04X3 AK6. 2.ת"מאמ A23X3 AK6. 3.2  
A61X1 ת"מאמ A61X3 AK6 . 4.2 ת"מאמ      
    AK6. 5. תחפ רסממ A04X4 AM03.  6. 2  
םימל םוטא יזאפ דח A61 ילארשי ק"ח      
,EEC, A61X5 יזפ תלת ק"ח 2 .7  .תודיחי      
    55PI. 8. רזיבא דועל ףסונ רומש םוקמ  
ןקתומ לכה .יזפ תלת וא יזפ דח םיעקש      
הנזהל רובחו ריקל הנקתה ללוכ טווחמו      

                    1.00 .דבלב וא DNARGEL וא סיווג תאמגוד 'חי   
      
חתממ ןוזינ ,יתרקת XUL בלושמ RIP יאלג     08.02.0565
םירסממ ינש לעב יאלגה .CAV032 תשרה      
דוקיפל  A5 דעו הרואתה תוכרעמל A01 דע      
ןמז בצוק םע דרפנ רמייט רסממ לכל .ןגזמה      
חטש לעב יאלגה .ינדי לויכל ןתינה הנוש      
09 דע הבחרהל ןתינו ר"מ 54-כ לש יוסיכ      
םגד .תפסונ הפיכ  רוביח תרזעב ר"מ      

                   25.00 .קירטקלא רדיינש תיבמ EWBDC 'חי   
      
קר( י'גרב ךמסומ יאלמשח לש י'גרב ע"ש     08.02.0570
חקפמה י"ע בתכב שארמ ורשואש תודובעל      

                   30.00 )הדובעה ןמויב ע"ש   
      

                   30.00 רזוע יאלמשחל ל"נכ י'גרב ע"ש ע"ש  08.02.0575
      
הנבמל תמלשומ דוסי תקראה תכרעמ     08.02.0580
תודוסיב דוסי תקראה תדורטקלא :תללוכה      
ספמ רושיג תעבט ,םירבוע תודוסי וא סנולכ      
ץוח תואיצי ,מ"מ 4X03 ךתחב לזרב      
גגה לע ץוח תאיצי תוברל טרפ יפל תונוולוגמ      
תאוושה ספל תואיצי ,ןיוול תחלצ רובע      
תוטשפתה ירפת ,םיכותירה לכ ,םילאיצניטופ      

                    1.00 'פמוק .טלפמוק םלשומ לכה  
      
03X08X06 תודימב םינופלט תישאר ר"הת     08.02.0600
ץע בג ללוכ רונתב עובצ טרופוקד חפמ מ"ס      

                    2.00 הקראה תודוקנו 'חי   
      

                    2.00 .מ"ס 02/06/06 תודימב ךא ל"נכ מ"הת 'חי  08.02.0605
      
ןוראב תנקתומ מ"ס 2 יבועב ץע תטלפ     08.02.0610

                   10.00 .תרושקת תוכרעמל דסמ תשמשמו תרושקת ר"מ   
      
      
      
      
      
      

20.80 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א
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18/08/2021
דף מס':     027 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
חפמ יושע יללכ שא יבכמל תוארתה לנפ     08.02.0620
תלד םע רונתב יסקופא עובצ טריפוקד      
.םירזיבאה לכ תא ללוכו חתפמ +תיכוכז      
ישאר לנפ .א  :דרפנב בלושמ םרובע םיאבה      
ןצחל .ג .םורח ןופורקימ.ב . שא יוליג 'עמ      
ןצחל .ד .)ץופינ תיכוכז םע( למשח תקספה      
.רוטרנג תקספה ןצחל .ה  .שא      
לש ירלודומ םיאבכל הטילש זכרמ תמגוד      
תוציחמ ללוכ טווחמ לכה .ELATAM תרבח      

                    1.00 .טלפמוקםלשומ ןפואב תודרפהו 'חי   
      
מ"ס 51/51 תודימב למשחל רבעמ תאספוק     08.02.0621
תרנצה תרדחה ללוכ תנקתומ 56PI המוטא      
םע תיטסלפ ריקב העוקש הנקתהל טלפמוק      

                    5.00 .גרבותמ הסכמ 'חי   
      
02/04/04 תודימב תרושקתל רבעמ תאספוק     08.02.0622
םע תיטסלפ ,ריקב העוקש הנקתהל מ"ס      

                    4.00 .גרבותמ הסכמ 'חי   
      
סדנהמ לש רושיאו הקידב ,ןקתמה תרבעה     08.02.0625
ןימזמה י"ע שרדיש לככ תוקידב רפסמ קדוב      
ללוכ טקיורפה  תומדקתה יפל םיבלשבו      
לכו םייוקיל ןוקית ,הקידב תוח"וד תנכה      

                    1.00 'פמוק .'פמוק םלשומ ןפואב קדובל םימולשתה  
      
םגד לכמ הרואת ףוג לש תמלשומ הנקתה     08.02.0630
ללוכ )ינוציח ,יתישעת ,עוקש ,יולת( אוהש      
,חטשל ותלבוה ,ןימזמה ינסחמב ותלבק      
דויצה רוביחו ותנקתה ,הזיראהמ ותאצוה      
ותקידב ,םירבצמו םוריח ריממ ללוכ ,תורונהו      
יא רבדב ןימזמה תעדוהו ותנקתה ינפל      
ורוביחו חטשב ותנקתה ,ףוגה תוניקת      
ירמוחו תודובעה לכ ללוכ האלמה ותלעפהו      

                  240.00 .'פמוק םישו רדה רזעה 'חי   
      
רובע ךא ל"נכ םימלשומ רוביחו הנקתה     08.02.0635

                   90.00 .תכמונמ הרקתב עוקש דל ליפורפ רטמ   
      
רובע ךא ל"נכ םימלשומ רוביחו הנקתה     08.02.0640

                   90.00 .תכמונמ הרקתב עוקש דל ליפורפ רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תילמשח היצלטסניאו תודוקנ 20.80 כ"הס          
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028/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     028 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
דבלב הקפסא ללוכ ןלהל הרואתה יפוג ריחמ      
םיתצמ ןכו,םילבק, תורונו הקלדה דויצ ללוכ      
ףוגב םישורדה םירזיבאה לכו םינורטקלא      
ףיעס יפל םלושי הנקתהה רובע הרואתה      
.טרופמכ דרפנ      
      
הנקתהל יתילכת-דח םורח תרואת ףוג     08.03.0015
ללוכ , DEL-W3  תכמנומ הרקתב העוקש      
רביירד ללוכ םורח ירבצמו הקלדה דויצ      
לש 5DL-XULYX :םגד ,ILAD תכרעמל      

                   24.00 .)קטלנא:ןאובי( LLEWKCAM 'חי   
      
DEL סופיטמ תינקת םורח תאיצי תרונמ     08.03.0030
51 הבוגב תויתוא ,קורי יבג לע ןבל עבצב      
ללוכ םוינימולא תקיצימ תיתילכת-וד ,מ"ס      
לש XEV-YX :םגד ,ILAD תכרעמל רביירד      
    AMLLEWC י"ע תרשואמ קטלנא :ןאובי  

                   10.00 .םינקתה ןוכמ 'חי   
      
,W92, DEL, ml0072  הרקת/ריק דומצ ת"ג     08.03.0040
    56PI, K0004, רזפמ םוינמולא תקיצימ ףוג  
ESPILCE:םגד יבלח רומיגב טנרקילופ רוא      
וא דריל ץינייטש :ןאובי PMALINU :תרצות      

                    8.00 . רשואמ ע"ש 'חי   
      
,04PI ,מ"ס 06/06 תודימב דל לנפ     08.03.0055
    ,UGR<19 RISK=0 ,40W ,3500lum  
וא הרקת דומצ וא תיטסוקא הרקתב עוקש      
ףוג רוונס ענומ יבלח רוא רזפמ ,יולת      
:תרצות ,EROC DEL ENIL :םגד ,תכתממ      

                   46.00 .ץינייטש דריל :ןאובי ,SPILIHP 'חי   
      
הנקתהל 'ml0081 'לוגע DEL W81 ת"ג     08.03.0070
תקיצימ יושע תכמנומ הרקתב העוקש      
שטולמ םוינימולא רוטקלפר םע םוינימולא      
:תרצות דרלימ :םגד ,יבלח יוסיכ      

                  105.00 .רשואמ ע"ש וא שעג :ןאובי INAIGGER 'חי   
      
הרקתב עוקש DEL, W31 44PI לוגע ת"ג     08.03.0075
DEL םגד , םוינמולא תקיצימ ףוג ,תכמנומ      
    SUTEC תרצות NROHT ץנייטש ןאובי  

                   13.00 רשואמ ע"וש וא .שעג לש דל סקיפ וא דריל 'חי   
      
רזפמ ,56PI , W04 ריק דומצ DEL  ת"ג     08.03.0090
תרצות ,AZZAIP םגד יטמזירפ טנוברקילופ      
    NROHT, דל ראטס וא ץינייטש דריל :ןאובי  

                    9.00 .ע"ש וא שעג לש 'חי   
      
      
      
      

30.80 קרפ תתב הרבעהל        
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029/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     029 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
מ"ס 06 ךרוא ,DEL W21 44PI ת"ג     08.03.0100
יושע ,רויכה לעמ ריקה לע הנקתהל      
םגד ,יבלח רוא רזפמ לעבו טנוברקילופמ      
    DEL IMIC תרצות NROHT ץנייטש ןאובי  

                    3.00 .שעג לש דלורפ וא דריל 'חי   
      
m/W52, 04PI ךא ל"נכ הרואת ליפורפ     08.03.0115

                   90.00 .ריקב העוקש הנקתהל רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוג 30.80 כ"הס          

      
ש א  י ו ל י ג ו  י ו ב י כ  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
ע"ש וא רייפלט תרצות היהי דויצה לכ :הרעה      
.ןיפור ימדקאה זכרמה י"ע רשואמ      
      
ללוכ תנעוממ תזכרל יגולנא יטפוא ןשע יאלג     08.04.0010

                   40.00 תבשותו תבותכ 'חי   
      
תזכרהמ האיצי )שבי עגמ( תבותכ תדיחי     08.04.0025
תקספה ,יוביכל זג לכימ ,רפוצ תלעפהל      

                    1.00 טנוברקילופ הספוקב תנקתומ 'וכו למשח 'חי   
      
שבי עגממ הסינכ ךא ל"נכ תבותכ תדיחי     08.04.0030

                    1.00 תוינוציח תוארתה רובע ינוציח 'חי   
      
תזכרל ץופינל יתכתמ שא תקעזא ןצחל     08.04.0035

                   10.00 תבותכ ללוכ תנעוממ 'חי   
      

                    5.00 שא תקעזא ןומיס תרונמ 'חי  08.04.0040
      

                   10.00 .ץנצנ םע תימינפ הנקתהל הארתה רפוצ 'חי  08.04.0045
      
ץנצנ םע תינוציח הנקתהל הארתה רפוצ     08.04.0050

                    1.00 םוטא 'חי   
      
תלוביק םע תיגולנא תנעוממ שא יוליג תזכר     08.04.0055
הגוצת ,תוחפל תובותכ םירוזא 06 -ל      
םירזיבאה רתי לכו תירבעב תילטגיד      
ילרגטניא יטמוטוא ןגייח ללוכ םיטרופמה      

                    1.00 םינופלט 5 ל תזכרב 'חי   
      
)וכו הרונמ ,ןצחל ,יאלג( שא יוליג תדוקנ     08.04.0070
1 םודא ינקת לבכ היושע תנעוממ תזכר רובע      
םידיג רפסמ ,)םישימג םיבבוסמ( ר"ממ      
ןיסח ףכירמ רוניצב םילחשומ ,ךרוצל םאתהב      
וא מ"ס 5.1X5.1 דע תיטסלפ הלעתב וא שא      
הדוקנהמ וא תזכרהמ יולג ןורירמ רוניצב      

                   50.00 הבורקה 'קנ   
      

40.80 קרפ תתב הרבעהל        
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030/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     030 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
תמלשומ הלעפהו הצרה ללוכ םלשומ טוויח     08.04.0100
םוחת לכב שאה יוביכו יוליג תכרעמ לש      
לש רושיאו הקידב התרבעה ןכו טקיורפה      
ןוכמ רובע םימולשת ללוכ םינקתה ןוכמ      

                    1.00 'פמוק .'פמוק םינקתה  

)זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוליגו יוביכ 40.80 כ"הס          

      
ת ו י ת ש ת ו  ה ר י פ ח  50.80 ק ר פ  ת ת       
ת י ע ק ר ק -ת ת       
      
וא םילכב תרנצל הלעת לש הביצח/הריפח     08.05.0005
מ"ס 011 קמוע ,מ"ס 001 דע בחורב םיידיב      
לוח יוסיכ תרנצה תחנה ,לוח דופיר ללוכ      
יולימ תרזחה ,םיקולב יוסיכ ,מ"ס 03 הרזחב      
רושיו יוסיכ קודיה ,ןומיס טרס ,הפונמ      

                  220.00 'פמוק םיפדועה קוליסו המדאה רטמ   
      
התקמעה רובע ל"נה הריפחה ריחמל תפסות     08.05.0010

                   30.00 מ"ס 051 קמועל רטמ   
      
רוסינ רובע ל"נה הריפחה ריחמל תפסות     08.05.0015
תינקת הבכשב םנוקיתו םינוטב וא םיטלפסא      

                  100.00 חקפמה תיחנה יפל קוזיח ללוכ האלמ רטמ   
      
רובע מ"מ 57 רטוקב ל"נכ יטסלפ רוניצ     08.05.0020

                  200.00 . )ע"קי( תרושקת רטמ   
      
הלופכ ןפוד ירושרש יעקרק-תת יטסלפ רוניצ     08.05.0025
חנומ ע"ש וא הרבוק תאמגד מ"מ 08 רטוקב      

                  150.00 הכישמ טוח ללוכ הריפחב רטמ   
      
הלופכ ןפוד ירושרש יעקרק-תת יטסלפ רוניצ     08.05.0030
חנומ ע"ש וא הרבוק תאמגד מ"מ 011 רטוקב      

                   30.00 הכישמ טוח ללוכ הריפחב רטמ   
      
01 גרד 6" רטוקב חישק CVP רוניצ     08.05.0040

                  650.00 .ןומיס טרס ללוכ הנכומ הריפחב, רטמ   
      
רובע מ"ס 001 רטוקב הלוגע רבעמ תכירב     08.05.0045
,הנוילע תעבט םע מ"ס 021 קמוע תרושקת      
ללוכ ןוט 04 ינקת הסכמ הנותחת תעבט      

                    8.00 הנקתהו הריפח 'חי   
      
מ"ס 061 רטוקב הלוגע למשחל רבעמ תחוש     08.05.0050
ללוכ תועבט יתשמ היונב מ"ס 021 קמוע      
יולימ הנקתה ,הריפח ללוכ ןוט 04 הסכמ      

                    3.00 .טלפמוק קודיהו 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תיעקרק-תת תויתשתו הריפח 50.80 כ"הס          
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031/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     031 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ץ ו ח  ת ר ו א ת  60.80 ק ר פ  ת ת       
      
'מ 6 הבוגב הדלפמ  ינוק לוגע הרואת דומע     08.06.0005
תובכש יתשבו רשקמ עבצב עובצ , ןוולוגמ      
לכירדאה תריחב יפל  ןווגב רונתב יפוס עבצ      
ןקתומ הקראה ירודיסו דויצ חתפ ללוכ      
רובע דומעה תועורזב תונכה ללוכ רבוחמו      
םילבכ רבעמ וק ללוכה םיסנפ תנקתה      
'סמ ,סנפה תנקתהל תוימינפ תוגרבהו      
םידעוימה םיסנפה רפסמל םאתהב תונכהה      

                    4.00 .דומעה תועורזל תונקתהל 'חי   
      
ינוק דומע רובע מ"ס 021 הבוגב  עורז     08.06.0010
יתשבו רשקמ עבצב העובצ תנוולוגמ הדלפמ      

                    3.00 .דומעה ןווגב רונתב יפוס עבצ תובכש 'חי   
      
ינוק דומע רובע מ"ס 021 הבוגב לופכ עורז     08.06.0015
יתשבו רשקמ עבצב העובצ תנוולוגמ הדלפמ      

                    2.00 .דומעה ןווגב רונתב יפוס עבצ תובכש 'חי   
      
'מ 6  דומעב דויצה חתפב ןקתומ דויצ שגמ     08.06.0020
תופעתסה יקדהמו תנוולוגמ הטלפ ללוכ      

                    4.00 .טרפ יפל IXEGOS סופיטמ 'חי   
      
הנקתהל A61, AK6 יבטוק - וד ת"מאמ     08.06.0025
וא .הרואתה דומע לש דויצה חתפב      

                    4.00 .תניירושמ רבעמ תאספוקב 'חי   
      
את ךותב ןקתומ מ"ס 03/51 תוקראה ספ     08.06.0030

                    4.00 דומעב םירוביח 'חי   
      
הנבמ 66PI תומיטא תגרדב  הרואת ףוג     08.06.0035
:םגד W65 DEL קפסה םוינימולא תקיצימ      
    DEL TLIT ןרצי:CETALCE ץינייטש :ןאובי  

                    6.00 . דריל 'חי   
      
הרואת דומעל מ"ס  07/05/05 ןוטב סיסב     08.06.0040
ללוכ 2/1"-053 דוסי יגרב ללוכ 03-ב ןוטבמ      

                    4.00 .'מ 6 דומעל הקיציו הריפח 'חי   
      
ףוג רטמ 1 הבוג ,DEL W83, 56PI דרולוב     08.06.0045
םוינמולא רוטקלפר ,םוינמולא תקיצימ      
תארוה יפל ןוטב סיסב ללוכ רווניס תעינמל      
:תרצות ,TALFIJUF :םגד ,ןרציה      
    PMALINU, םגד דארולב ןיפולחל וא  

                   17.00 .דריל ץינייטש :ןאובי LAPOMOP: 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

60.80 קרפ תתב הרבעהל        
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032/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     032 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.06.0050
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
,חודיק תחוש ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
תחוש ךותב ,תעבט קדהמ ,השקה שאר      
תפצר םע מ"ס 06 קמועב ,מ"ס 06 רטוקב      
העיבצו טוליש ,521B גוסמ הסכמו ץצח      

                    3.00 'פמוק .טלפמוק  
      
תשוחנמ ר"ממ YX2N 01X4 למשח לבכ     08.06.0060

                  150.00 רוניצב לחשומ רטמ   
      
רוזש ףושח תשוחנמ הקראה ךילומ ךא ל"נכ     08.06.0065

                  150.00 ר"ממ 53 ךתחב רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.06.0070
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק      

                  150.00 .הכישמ רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( ץוח תרואת 60.80 כ"הס          

      
S.P.U ת כ ר ע מ  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
S.P.U תודיחי 2 רוביח ללוכ ריחמה      
. ליבקמב תונורכנוסמ      
      
S.P.U תכרעמ לש רובחו הנקתה , הקפסא     08.07.0010
טרופמה לכ ללוכ AVK03, V004 תיזפ-תלת      
ףקוע ,תושרדנה תונגהה תוברל ינכט טרפמב      
תא הגיצמה DCL הגוצת םע ילרגטניא יטטס      
תכרעמ ללוכ הדיחיה לש םירטמרפה לכ      
קפסהב הדובעל המיאתמ תדרפנ םירבצמ      
ילבכ ללוכ ,תוחפל תוקד 51 ךשמל אלמ      
לכה םירבצמה קנב ןיבו תכרעמה ןיב רושיג      

                    1.00 .'פמוק ינכטה טרפמה יפל םלשומ 'חי   
      
הגוצת לנפ רובע הדיחיה ריחמל תפסות     08.07.0015
ותנקתה ללוכ תכרעמהמ דרפנ הארתהו      

                    1.00 .תכרעמה ןיבו וניב רוביח לבכו קפלדב 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( S.P.U תכרעמ 70.80 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תודובע 80 כ"הס          

      
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       
      
:הרעה      
תשר תוניפ ללוכ חיטה תודובע ריחמ      
תיכנאו תיקפוא הניפ לכב )MPX( תונוולוגמ      
.דרפנב םרובעב םלושי אלו תימינפו תינוציח      
      

10.90 קרפ תתב הרבעהל        
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033/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     033 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתשב םינפ חיט     09.01.0020

                1,300.00 .תוריקב םיירושימ םיחטש ג"ע דבל רמג ר"מ   
      
ע"ש וא "רובמט" 'בח תרצות 78 ראגב טכילש     09.01.0030
לכ םושיי רחאל ףויש תוברל תובכש יתשב      
העיבצל ןכומ םלשומ רמגל דע לכה .הבכש      

                   50.00 .מ"ממב .ןרציה יטרפמב ראותמכ ר"מ   
      
,תובכש יתשב גגה תוקעמ בג לע יטנמצ חיט     09.01.0040

                  210.00 .דבל רמגו הצברה תבכש תוברל ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 10.90 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 90 כ"הס          

      
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      
יליפורפ ,םיפסה ,םירמוחה לכ תא םג םיללוכ      
יליפורפו )םיפוציר ןיב רבעמב( הדרפהה      
םיייקפוא ,יופיחבו ףוצירב םהינימל רמגה      
וא "םייופיצ-לייא" י"ע םיקוושמה םייכנאו      
.לכירדאה תשירד יפל לכה ,ע"ש      
      
08/08 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0010
רסונמ הזינס ץיווסנורב 'צרופ םגדמ ,מ"ס      
םדקמ ,"ינולא" י"ע קוושמה 349012 ט"קמ      
תוגופ תוברל הקבדהב עוציבה ,01R הקלחה      
תילירקא הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב      

                  480.00 .לכירדאה תריחבל ןווגב "רובמט" ר"מ   
      
.מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה ןיממ םילופיש     10.01.0020

                  430.00 .טרפ האר רטמ   
      
01/01 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0040
םגד ,גוסמ ,מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 וא מ"ס      
08 דוסי ריחמב לכירדאה תריחבל ןווגו      
תריצי תוברל ,11R הקלחה םדקמ ,ר"מ/ח"ש      
תומכב בצוימ לוח ,זוקינה 'קנ ןוויכל םיעופיש      
תוגופ ,יטנמצ טיט ,לוח ק"מל טנמצ ג"ק 002      
תיסקופא הבורב ןייולימו מ"מ 4 בחורב      
.לכירדאה תריחבל ןווגב "רובמט"      

                   40.00 )הצחר ירדח/םיתורשב( ר"מ   
      
םיימוקמ םיעופיש תריצי רובע ריחמ תפסות     10.01.0050

                    6.00 .תוחלקמ ירוזאב ףוצירב ר"מ   
      
      

10.01 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
034/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     034 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
,מ"ס 05 בחורבו מ"ס 3 יבועב ןורבח ןבא יפס     10.01.0160

                    6.00 .ץוח ףוצירל םינפ ףוציר ןיב םינקתומ רטמ   
      
,מ"ס 01 בחורבו מ"ס 3 יבועב ןורבח ןבא יפס     10.01.0170

                    2.00 .ןוחלקמ ףוצירל םיתוריש ףוציר ןיב םינקתומ רטמ   
      
02/02 תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.01.0190
.לכירדאה תריחבל םינוש םינווג 4-ב מ"ס      
ריחמב לכירדאה תריחבל םגדו גוסמ םיחיראה      
ג"ע הקבדהב עוציבה ,ר"מ/ח"ש 08 דוסי      
,תרשיימ חיט תבכש תוברל םייונב תוריק      
תילירקא הבורב ןייולימו מ"מ 3 בחורב תוגופ      
.לכירדאה תריחבל ןווגב ,ע"ש וא "רובמט"      

                  200.00 )םיתורשב( ר"מ   
      
02/02 תודימב הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.01.0210
לכירדאה תריחבל ןווגו םגד ,גוסמ ,מ"ס      
001 דוסי ריחמב )םינוש םינווג יבוליש תוברל(      
םייונב תוריק ג"ע הקבדהב עוציבה ,ר"מ/ח"ש      
3 בחורב תוגופ ,תרשיימ חיט תבכש תוברל      
,ע"ש וא "רובמט" תילירקא הבורב ןייולימו מ"מ      

                    6.00 )חבטמב( .לכירדאה תריחבל ןווגב ר"מ   
      
ASEEG תרצות טלאוט ריינ ןקתמ     10.01.0510
ט"קמ "סקומינ" תרדסמ )דנלוה(      

                    6.00 .ע"ש וא "ןוזניש" לש EG-50-9056 'חי   
      
תרצות הלסא יוקינ תשרבמל יולת ןקתמ     10.01.0520
    ASEEG )ט"קמ "סקומינ" םגדמ )דנלוה  
    50-1156-EG לש תשרבומ הטסורינ ןווגב  

                    6.00 .ע"ש וא "ןוזניש" 'חי   
      
תרצות 2624 ט"קמ ,םיידיל ריינ תובגמ ןקתמ     10.01.0530

                    4.00 .ע"ש וא "ןוזניש" לש "קירבוב" 'חי   
      
"קירבוב" תרצות הטסורינמ לופכ הילת וו     10.01.0560

                    2.00 . ע"ש וא "ןוזניש" י"ע קוושמה 72767B ט"קמ 'חי   
      
2114 ט"קמ ריקה לע היולת הינובס     10.01.0570
וא "ןוזניש" י"ע תקוושמה "קירבוב" תרצות      

                    7.00 .ע"ש 'חי   
      
021TR תילסרפ תמגודכ םירושימ 2 זחאמ     10.01.0580
ורושיאבו תוריק/תוציחמל םיקוזיחה לכ תוברל      
י"ע םיקוושמ םירצומה .תוחיטבה ץעוי לש      

                    3.00 )ןוחלקמל( .ע"ש וא ןוזניש 'חי   
      
      
      
      

10.01 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
035/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     035 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
לע טלפמוק םיכנ יתורשל ינקית םירזיבא טס     10.01.0590
תמגודכ םירושימ 2 זחאמ ללוכה ,ויביכרמ לכ      
תמגודכ תממורתמ עורז ,021TR תילסרפ      
תמגודכ תלדל רשי זחאמו 0011R תילסרפ      
תילסרפ הלסאל ההבגה ,201TR תילסרפ      
    33R, לכ תוברל םלשומ רמגל דע טלפמוק לכה  
ץעוי לש ורושיאבו תוריק/תוציחמל םיקוזיחה      
וא ןוזניש י"ע םיקוושמ םירצומה .תוחיטבה      

                    2.00 'פמוק .ע"ש  
      
לע יולת מ"ס 16 ךרואב םיכנ יתורישל ףדמ     10.01.0600
"קירבוב" תרצות 386 ט"קמ תמגודכ ריק      

                    3.00 .ע"ש וא "ןוזניש" י"ע קוושמה 'חי   
      
,מ"ס 09/06  תודימב יגלב לטסירק תארמ     10.01.0620
1 םוינימולא תרגסמ תוברל ,תוביטרב הדימע      

                    2.00 .יזואפ וא מ"ס 'חי   
      
,מ"ס 001/961  תודימב יגלב לטסירק תארמ     10.01.0630
1 םוינימולא תרגסמ תוברל ,תוביטרב הדימע      

                    1.00 .יזואפ וא מ"ס 'חי   
      
,מ"ס 001/241  תודימב יגלב לטסירק תארמ     10.01.0640
1 םוינימולא תרגסמ תוברל ,תוביטרב הדימע      

                    1.00 .יזואפ וא מ"ס 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 10.01 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          

      
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       
      
שומיש םיללוכ העיבצה יריחמ :הרעה      
םינווג 3 דע בוליש ןכו הנבמב םינוש םינווגב      
.לכירדאה תויחנהל םאתהב דחא ללחב םינוש      
תפסות לכ ןלבקל ןתנת אל יכ שרופמב רהבומ      
.הנבמב םינוש םינווג רפסמ עוציב ןיגב ריחמ      
      
וא "רובמט" תרצות "0002 לירקרפוס" עבצ     11.01.0020
גולטקמ לכירדאה תריחבל םינווגב ,ע"ש      
חיט וא/ו סבג יטנמלא ג"ע ,"סקימרובמט"      
דע תוחפל תובכש שולש ,תורקתו תוריקב      

                1,750.00 דיחא ןווגו אלמ יוסיכ תלבקל ר"מ   
      
)רהוז( רוא טלופ עבצב ם"ימממ ןומיסו טוליש     11.01.0031
טלפמוקכ הדידמה .ר"עקפ תויחנהל םאתהב      

                    1.00 'פמוק .מ"ממ לכל  

)זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 10.11 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11 כ"הס          

      

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
036/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     036 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
012/021 תודימב תיפנכ דח םוינימולא תלד     12.01.0010

                    2.00 .המישרב 1-א סופיטמ ,מ"ס 'חי   
      
012/032 תודימב תיפנכ וד םוינימולא תלד     12.01.0020

                    1.00 .המישרב 2-א סופיטמ ,מ"ס 'חי   
      
012/021 תודימב תיפנכ דח םוינימולא תלד     12.01.0030

                    2.00 .המישרב 3-א סופיטמ ,מ"ס 'חי   
      
012/021 תודימב תיפנכ דח םוינימולא תלד     12.01.0040

                    1.00 .המישרב 4-א סופיטמ ,מ"ס 'חי   
      
סופיטמ ,מ"ס 001/06 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0050

                    4.00 .המישרב 5-א 'חי   
      
,מ"ס 001/051 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0060

                    1.00 .המישרב 6-א סופיטמ 'חי   
      
יושעה ,מ"ס 022/08 תודימב תיזח ןוחלקמ     12.01.0070
וא הבירצ םע הפוקש מ"מ 6 תמסוחמ תיכוכז      
תריחב יפל( תיבלח מ"מ 6 תמסוחמ תיכוכז      
תוברל .הליגר החיתפל ףנכ ,)לכירדאה      
םיפוקש םיטנגמו ןותחת בגמ ,םיליפורפ      
תעינמל םאות הפצר ףס ,תיברימ המיטאל      
7-א סופיטמ .תידיו לקינ לוזרפ ,םימ תאיצי      

                    2.00 .המישרב 'חי   
      
,מ"ס 001/061 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0080

                    2.00 .המישרב 8-א סופיטמ 'חי   
      
,מ"ס 001/001 תודימב םוינימולא ןולח     12.01.0090

                   21.00 .המישרב 9-א סופיטמ 'חי   
      
יושעה ,מ"ס 022/68 תודימב תיזח ןוחלקמ     12.01.0110
וא הבירצ םע הפוקש מ"מ 6 תמסוחמ תיכוכז      
תריחב יפל( תיבלח מ"מ 6 תמסוחמ תיכוכז      
.עובק ףגאו הליגר החיתפל ףנכ ,)לכירדאה      
םיפוקש םיטנגמו ןותחת בגמ ,םיליפורפ תוברל      
תעינמל םאות הפצר ףס ,תיברימ המיטאל      
01-א סופיטמ .תידיו לקינ לוזרפ ,םימ תאיצי      

                    1.00 .המישרב 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

10.21 קרפ תתב הרבעהל        
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037/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     037 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
בכורמ םוינימולא חפמ תוחולב תותיזח יופיח     12.01.0120
מ"מ 4 יבועב ע"ש וא "דנובוקולא" תמגודכ      
ןורקימ 52 יבועב FDVP עבצב רונתב עובצ      
'כתב ראותמכ לכירדאה תריחבל םינוש םינווגב      
,האישנ תייצקורטסנוק תוברל  .תותיזחבו      
םיגנושלפ ,םינתיוז ,םירבחמ ,סוליפ יטנמלא      
,םיפילגו םיחתפ ביבס םיחתפ דוביע ,םהינימל      
רוציי תוינכות תנכה ,םיגניפוק ,תונולח יפשח      
    SGNIWARD POHS דע טלפמוק לכה .'וכ  
,תולכירדא 'כתב ראותמכ םלשומ רמגל      
יפל ר"מב וטנ הדידמה .םיכתחבו תותיזחב      
.םיחתפה לכ יוכינב תיתיזחה יופיחה ינפ חטש      
יפשח ,םיפילג ,תויפח ,םיפופיכ ודדמי אל      

                   70.00 .'וכו םיגניפוק ,תונולח ר"מ   
      
לכה .ל"נכ "דנובוקולא" תוחולב םינוגג יופיח     12.01.0130
תוינכותב ראותמכ םלשומ רמגל דע טלפמוק      

                   35.00 .501V טרפבו ר"מ   
      
,ףפוכמ םוינימולא חפמ עפושמ ןולח ןדא     12.01.0140

                   21.00 .ץוח יופיח יטרפ ןויליגב 301V טרפב ראותמכ רטמ   
      
טרפב ראותמכ מ"ס 01 הבוגב ינוציח לנפ     12.01.5010

                  130.00 .ץוח יופיח יטרפ ןויליגב 101V רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 10.21 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תודובע 21 כ"הס          

      
ר י ו ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       
      
ם י ח ו פ מ  02.51 ק ר פ  ת ת       
      
םע דחי לעפומ ,ינווכ דח 6" )הטנוו( חופמ     15.20.0112

                    3.00 הרואתה 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םיחופמ 02.51 כ"הס          

      
ת ו ד י ח י ו  ם י ל צ ו פ מ  ם י נ ג ז מ  14.51 ק ר פ  ת ת       
י ז כ ר מ  י נ י מ       
      
תקופתל )תיטרדנטס הנקתה( לצופמ ןגזמ     15.41.0009
A יטגרנא גוריד לעב RH/UTB 000,9 רוריק      
לש םינושאר א"מ 0.2 תוברל )הבעמ+( B וא      
,CA,81-CA,91-CA:חי למשחו זג תרנצ      

                    9.00 'פמוק AC-16,AC-11,AC-07, 17-AC-26,AC-20  
      
      
      
      
      
      

14.51 קרפ תתב הרבעהל        
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038/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     038 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
תקופתל )תיטרדנטס הנקתה( לצופמ ןגזמ     15.41.0010
יטגרנא גוריד לעב RH/UTB 000,21 רוריק      
    A וא B )+םינושאר א"מ 0.2 תוברל )הבעמ  
,CA,32-CA-41 :'חי.למשחו זג תרנצ לש      

                    5.00 'פמוק AC-09,AC-06,AC-05  
      
תקופתל )תיטרדנטס הנקתה( לצופמ ןגזמ     15.41.0012
יטגרנא גוריד לעב RH/UTB 000,81 רוריק      
    A וא B )+םינושאר א"מ 0.2 תוברל )הבעמ  

                    1.00 'פמוק CA-12 יחי .למשחו זג תרנצ לש  
      
תקופתל )תיטרדנטס הנקתה( לצופמ ןגזמ     15.41.0014
יטגרנא גוריד לעב RH/UTB 000,42 רוריק      
    A וא B )+םינושאר א"מ 0.2 תוברל )הבעמ  

                    1.00 'פמוק CA-51  'חי .למשחו זג תרנצ לש  
      
000,72 רוריק תקופתל יזכרמ ינימ ןגזמ     15.41.0060
    RH/UTB )+2 ,תיטרדנטס הנקתה( )הבעמ  
,א.מ תלעת ללוכ אל ,למשח,זג תרנצ א"מ      
WA 70-CA-1 : 'חי .סבגו הינב תודובע      

                    4.00 'פמוק ,AW-05, AW-06,  
      
000,63 רוריק תקופתל יזכרמ ינימ ןגזמ     15.41.0080
    RH/UTB )+2 ,תיטרדנטס הנקתה( )הבעמ  
,.א.מ תלעת ללוכ אל למשח,זג תרנצ א"מ      

                    1.00 'פמוק WA-4  :'חי)סבגו הינב תודובע  
      
000,84 רוריק תקופתל יזכרמ ינימ ןגזמ     15.41.0090
    RH/UTB )+2 ,תיטרדנטס הנקתה( )הבעמ  
,.א.מ תלעת ללוכ אל למשח,זג תרנצ א"מ      

                    2.00 'פמוק WA ,20-WA-30 :'חי )סבגו הינב תודובע  
      
גוזימל הטעמ םע ןגזמל למשחו זג תרנצ     15.41.0110
תשוחנ תורוניצ 2 תללוכה )א"מצ( ריווא      
למשח רוניצ ,8/5" ,8/3" םירטקב םידדובמ      
לוורשב וידחי דגואמ לכה ,ידיג בר לבכ םע      
ריחמב םילולכה םינושארה א"מ 0.2 לעמ(      
שרדנכ ןמשו זג יולימ תוברל )ןגזמ תנקתה      

                  250.00 וז תרנצ תפסותל רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( יזכרמ ינימ תודיחיו םילצופמ םינגזמ 14.51 כ"הס          

      
ח פ  ת ו ל ע ת  16.51 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 8.0 חפ יבוע תונוולגמ חפ תולעת`     15.61.0060

                  310.00 . םיתסוו תוילת ללוכ הטכיש רוביח ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( חפ תולעת 16.51 כ"הס          

      
      
      
      

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
039/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     039 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ש י מ ג  ת ו ל ע ת  46.51 ק ר פ  ת ת       
ם ו י נ י מ ו ל א מ       
      
אלל 6" רטוק םוינימולאמ השימג הלעת     15.64.0010
,תוחקלתהל 557 י"תב תדמוע ,דודיב      

                   60.00 ןשע תופיפצ רטמ   
      
תדדובמ 01" רטוק םוינימולאמ השימג הלעת     15.64.0020
ימינפ יופיצ ,ק"מ/ג"ק 61 תופיפצב 1" דודיבב      

                  120.00 557 י"תב תדמוע ,םוינימולא רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולאמ תושימג תולעת 46.51 כ"הס          

      
ר י ו ו א  ר ו ז י פ  י ר י ז ב א  56.51 ק ר פ  ת ת       
      
םאתמ ללוכ ריואה ירזפמ ריחמ : הרעה      
תודובע + )תינכות יפל( המיאתמ תודימב      
. לכירדא תריחב יפל עבצ + חטשב הנקתה      
      
תרצותל המודב יתרקת הקיני/ ריווא רזפמ      15.65.0010
דע  חטשב רונתב עובצ BH "סרפלטמ"      
יסירת(ריווא תומכ תסו תוברל ר"מ 580.0-מ      

                   33.00 .)םילוגע הקיני 'חי   
      
תרצותל המודב יתרקת הקיני/ריווא רזפמ     15.65.0020
לודג חטשב רונתב עובצ BH "סרפלטמ"      

                    0.50 ריווא תומכ תסו תוברל ר"מ 580.0-מ ר"מ   
      
לודג חטשב ,רונתב עבצ ,רזוח ריווא תוכבש     15.65.0110

                    1.59 ריווא תומכ תסו תוברל ר"מ 580.0-מ ר"מ   
      
-מ לודג חטשב רונתב עובצ םשג דגנ סירת     15.65.0210

                    0.20 ר"מ 1.0 ר"מ   
      
יציפק ןונגנמ לוורש תוברל ,)רפמד( שא ףדמ     15.65.0500

                    0.20 ר"מ 52.0 דע חטשב ןוחטב ךיתנו 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( ריווא רוזיפ יריזבא 56.51 כ"הס          

      
י ט ס ו ק א ו  י מ ר ת  ד ו ד י ב  08.51 ק ר פ  ת ת       
ת ו ל ע ת ל       
      
יושע ריווא תולעתב ימינפ יטסוקא דודיב     15.80.0040

                  300.00 1" יבועב ןרפואנ םיפוצמ תיכוכז יביסמ ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תולעתל יטסוקאו ימרת דודיב 08.51 כ"הס          

      
ם י ג י ר ח  99.51 ק ר פ  ת ת       
      
למשח רוביח תודובע עצבל גוזימה ןלבק לע       
ינכטה טרפמל םאתהב גוזימה דויצל זוקינו      
. 1001 ןקת יפלו תוינכותו ןנכתמה לש      
      
      

99.51 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
040/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     040 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
לע םינקתומ טטסומרט-הלעפהה תוחול לכ      
האר( דיינ טלש אלל העובק הרוצב ריקה      
)תינכות      
      
תקופתל )תיטרדנטס הנקתה( לצופמ ןגזמ     15.99.0020
גוריד לעב RH/UTB 0000,9 דבלב רוריק      
א"מ 0.2 תוברל )הבעמ+( B וא A יטגרנא      

                    1.00 CA-10:חי למשחו זג תרנצ לש םינושאר 'חי   
      
חצ ריואל תדעוימ א.ט.י הנקתהו הקפסא     15.99.0029
הקופתל MFC "1=PS 006 ריוא תקיפסל      
    h/utB00082, םגד: HAF82G-OE,תרצות  
םיציפק לע חנומ חופמ,רשואמ"עוש וא סירוא      
היצקורטסנוק לע הדיחי תנקתה ללוכ      
םוינמלאמ םיליפורפ םע יחי םיקוזיחו      
שימג זג תרנצו זוקינו למשחל תרבוחמ      
NIKS 2" דודיב ילניגרוא      
    ELBUOD+דייאמ + תוטשפתה ימותסש  
יראניב ט"וק 5.3 םומיח ףוג+קורי זג טקש      
םוח תבאשמ+םיאתמ ל"נל הבעמ ללוכ      
םירזיבאה לכ ללוכ ל"נה אטיל רבוחמ      
שאר ץחל תוסיו + הניקת הלועפל םישורדה      

                    2.00 .UAF 2-UAF-1:'חי . 'חי   
      
הקיניל ילגופירטנצ חופמ הנקתהו הקפסא     15.99.0039
ד"למר 027 הקיפסל,יטסוקא אתב םיתורישמ      
ללוכ,חבש/איגש תמגודכ 5.1" ץחל לפמ,      
הלעפה,טלפמוק טווחו הנקתה הלעפה תיחול      
תוימוג + קזוחמ ןוולגמ ןחלוש+רמייט י"ע      
+הטילפב םיאתמ רזוחלא סירת +טקפ+      

                    1.00 )תינכות האר( םיקרח דגנ תשר 'חי   
      
םוחב םינוולגמ גרוסו ןחלוש הנקתהו הקפסא     15.99.0049

                   25.00 . תוצרוחמ תוימוגו ריואה הבעמל לוענמ ללוכ 'חי   
      
'חיל תודימה לכל רופא ינקת תינושמש שימג     15.99.0059

                    9.00 . גוזימה 'חי   
      
תונוש רטוקב אבס תולקמ הנקתהו הקפסא     15.99.0069
ללוכ חצ ריווא תרנצ רבעמו תוטנוו,זג תרנצל      

                   30.00 . םוטיא 'חי   
      
רבעמל א"גה טרפ יפל TCM "4 תמיטא     15.99.0079

                    1.00 . מ"ממב זג תרנצ 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( םיגירח 99.51 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( ריווא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס          

      
      
      
      

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
 

041/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     041 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

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       
      
ס ב ג  י ו פ י צ ו  ת ו צ י ח מ  10.22 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
ףוצירה סלפממ ועצובי סבגה תוציחמ לכ )1      
תרחא ןיוצ םא טעמל( ןוטבה תרקת סלפמ דעו      
,םירדחה ןיב אלמ םוטיא תוברל )תוינכותב      
.םירדחה ןיב תויטסוקא תוצרפ תעינמל תאזו      
הדובעה םויסב יכ שרופמב תאזב רהבומ      
םיטנמלאל תויטסוקא תוקידב ועצובי      
תושירדב דומעי אלש טנמלא לכ .םינקתומה      
תלבקל דע תינשב ןקתויו קרופי תויטסוקאה      
לע תאז לכ .םישרדנה םייטסוקאה םיכרעה      
.ןלבקה לש ותוירחא לעו ונובשח      
      
תטלחומה תוירחאה הלח קפס/ןלבקה לע  )2      
םירמוחה לש שאה תודימע גוויס תמאתה לע      
םדועיל תויומכה בתכב רואתל 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 םינקתומה םירמוחל      
םינקתה ןוכמ לש תודועת ורשואי אל )5      
םירמוחל יללכ ןפואב תוסחייתמה ילארשיה      
ינטרפ ןפואב תוסחיתמ םניא רשאו םיקדבנה      
םיקדבנה םירמוחה ונקתוה םהב ןימזמה רתאל      
.לעופב      
      
תורקתה רמגב יכ שרופמב תאזב רהבומ )6      
ירוניסו תורקת תוברל ןהינימל תויטסוקאה      
סדנהמ רושיא גיצהל ןלבקה שרדיי סבגה      
תורקתה תיילת ןפואל - יושר היצקורטסנוק      
אלל .סבגה תורקתו םירוניסל ןכו תויטסוקאה      
ןובשחה לבקתי אל חקפמל הז רושיא תריסמ      
.יפוסה      
      
םיללוכ םהינימל תורקתהו תוציחמה יריחמ )7      
תורקת/תוריקב םישרדנה םיקוזיחה לכ תא      
תוציחמ / תוירלודומ תוציחמה תנקתה ךרוצל      
.תיכוכז      
      
אלמ םוטיא םיללוכ הז קרפב הדיחיה יריחמ )8      
,תרנצה תרבעה תודוקנ לכ ביבס םלשומו      
םירדחה ויב ,םירדחה ןיב - 'וכו תולעתה      
.חקפמה הרוי וילע םוקמ לכבו ןורדסמל      
      
      

10.22 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
042/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     042 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
תוציחמכ ודדמי תונוש תודימב סבג תושינ )9      
.הסירפב סבג      
      
קחרמה יכ שרופמב תאזב רהבומ )01      
.מ"ס 04 היהי תוציחמה יבצינ ןיב ילמיסקמה      
      
תריצי םיללוכ סבגה תוציחמ יריחמ )11      
םאתהב םיגניפוק תוברל םיפילגו םיפשח      
.תולכירדאה 'כתב טרופמל      
      
םיחתפ קוזיח םיללוכ הדיחיה יריחמ )21      
חפמ םיבצינ תועצמאב תותלדו תונולחל      
.מ"מ 2 יבועב ןוולוגמ      
      
4 יבועב ןיוזמ ןוטב חולב החדה ילכימ יופיצ     22.01.0100

                   15.00 .מ"ס ר"מ   
      
שומש רובע סבגה יטנמלאל ריחמ תפסות     22.01.0150
7.21 יבועב )םימב םידימע( קורי סבג תוחולב      
ןכומו םלשומ לכה ,ןבל סבג תוחול םוקמב מ"מ      

                   10.00 .העיבצל ר"מ   
      
תרצותמ LPH תוחולב תותיזח יופיח     22.01.0160
    xaMrednuF ע"ש וא "לנפ טרא" תרבח לש  
,roiretxe xaM הירוגטק .םילגועמ םיווקב      
מ"ס 03 הבוגב תוחולה תודימ ,מ"מ 6 יבוע      
ללוכ ,לכירדאה תוסירפבו תוינכותב ראותמכ      
םינווג רפסמב םושיי ךרוצה יפל תוחולה ךותיח      
.חולה ידיצ ינשמ ההז ןווג ,לכירדאה תריחבל      
היולת היצקורטסנוק תוברל היולג הנקתה      
םייולג םיטינב ינכמ ןוגיעו תסלופמ םוינימולאמ      
.ריקהמ מ"ס 01 דע קחרמב םושיי .חולה ןווגב      
ימרת דודיב ,םיפשחו םיפילג יופיח ללוכ      
5 יבועב "דיבילופ" תרצות "שאילופ" תוחולב      
יפלו טרפמהו יטרפה יפל ,ןקתה יפל לכה .מ"ס      
לש םיטרפ תרבוחו ןרציה תויחנה      
    XAMREDNUF. ינפ חטש יפל וטנ הדידמה  

                  340.00 .םיפשחה ,םיפילגה תדידמ אלל תיזחה ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.22 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
043/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     043 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
תרצותמ LPH תוחולב תותיזח יופיח     22.01.0170
    xaMrednuF ע"ש וא "לנפ טרא" תרבח לש.  
,מ"מ 6 יבוע ,roiretxe xaM הירוגטק      
ראותמכ תונוש תודימב תוחולב עוציבה      
ךותיח ללוכ ,לכירדאה תוסירפבו תוינכותב      
םינווג רפסמב םושיי ךרוצה יפל תוחולה      
.חולה ידיצ ינשמ ההז ןווג ,לכירדאה תריחבל      
היולת היצקורטסנוק תוברל היולג הנקתה      
םייולג םיטינב ינכמ ןוגיעו תסלופמ םוינימולאמ      
.ריקהמ מ"ס 01 דע קחרמב םושיי .חולה ןווגב      
ימרת דודיב ,םיפשחו םיפילג יופיח ללוכ      
5 יבועב "דיבילופ" תרצות "שאילופ" תוחולב      
יפלו טרפמהו יטרפה יפל ,ןקתה יפל לכה .מ"ס      
לש םיטרפ תרבוחו ןרציה תויחנה      
    XAMREDNUF. ינפ חטש יפל וטנ הדידמה  

                  320.00 .םיפשחהו םיפילגה תדידמ אלל תיזחה ר"מ   
      
טרופמה לכ תוברל ל"נכ LPH תוחולמ גניפוק     22.01.0180
תוינכותב 701V טרפב טרופמכו ליעל      

                  145.00 .לכירדאה רטמ   
      
,העובצו תנוולוגמ 003PNU תרוק     22.01.0190
הבוגבו מ"מ 5 יבועב ןוולוגמ הדלפ חול תוברל      
י"ע ןגועמו ןוטבה תקיציב עקושמ מ"ס 83      
.ךותיר י"ע הדלפה חולל הרוקה ןוגיעו םיגרב      
יופיח יטרפ ןויליגב 601V טרפב ראותמכ לכה      

                   75.00 .ץוח רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( סבג יופיצו תוציחמ 10.22 כ"הס          

      
ב ת ו ת  ת ו ר ק ת  20.22 ק ר פ  ת ת       
      
ירניסל וא/ו תורקתל סבגה תוחול לכ :הרעה      
.תוזאפ 4 ילעב תוחולמ ועצובי םהינימל סבגה      
ריחמ תפסות לכ ןלבקל םלושת אל ל"נה רובע      
.ותעצה יולימ תעב ךכב בשחתהל וילעו      
      
ןרוביח תא ללוכ תורקתה ריחמ :הרעה      
תוברל האישנ תייצקורטסנוק /ןוטב תורקתל      
.םישרדנה םיליפורפה לכ      
      
רמגב יכ שרופמב תאזב רהבומ :הרעה      
תורקת תוברל ןהינימל תויטסוקאה תורקתה      
רושיא גיצהל ןלבקה שרדיי סבגה ירניסו      
ןפואל - ומעטמ יושר היצקורטסנוק סדנהמ      
תורקתו םירניסה ,תויטסוקאה תורקתה תיילת      
םאתהב - םייולתה םיטנמלאה רתיו סבגה      
לבקתי אל חקפמל הז רושיא תריסמ אלל .י"תל      
.יפוסה ןובשחה      
      

20.22 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
044/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     044 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
הדבעמ וא י"תמ תקידב םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תורקתו םירניסה תנקתה ןפואל תכמסומ      
.בתותה      
      
רייפס %3 קפסל ןלבקה לע יכ תאזב רהבומ      
ועצוביש הרקתה יחירא לכל( חירא גוס לכמ      
תורוגס ,תושדח תוזיראב )הז טקיורפב      
אל ל"נה רובע .ןימזמה ינסחמב תומותחו      
בשחתהל וילעו ריחמ תפסות ןלבקל םלושת      
.ותעצה יולימ תעב ךכב      
      
םיווקב רמג םיללוכ הז קרפב הדיחיה יריחמ      
.הרקת תינכתב ראותמכ םילגועמו םירשי      
      
סבג חולמ 'וכו םיזינרק וא/ו םירניס וא/ו תורקת     22.02.0010
לגועמ ,יכנא ,יקפוא - מ"מ 7.21 יבועב ןבל      
יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוק תוברל .'וכו      
,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה ,םינוולוגמ חפ      
תוניפ ,רזוח ריואל םייומס דצ יחתפ ,םיקותינ      
ללוכ ריחמה .םהינימל רזעה ירמוח לכו ןגמ      
יפל וטנ הדידמה .העיבצל הנכהו לטכפש      

                  270.00 .הסירפב ןיעל הארנה חטשה ר"מ   
      
םיררוחמ סבג תוחולמ תיטסוקא הרקת     22.02.0020
R81/8 FFU uabnI oenaelC םגדמ      
ע"ש וא "דנוברוא" י"ע םיקוושמה )לוגע רוריח(      
,מ"מ 5.21 יבועבו מ"ס 002/021 תודימב      
רמג ,תנוולוגמ האישנ תייצקורטסנוק תוברל      
תיטסוקא הנרבממ ,םילגועמו םירשי םיווקב      
הילעמו חיראה בגל תקבדומ מ"מ 2.0 יבועב      
42 לקשמבו 2" יבועב תיכוכז רמצ ינורזמ      
לכה .תיתחתב הרוחש הזיג םע ק"מ/ג"ק      
יטרפמב ראותמכ םלשומ רמגל דע טלפמוק      

                  140.00 )ארקמב E סופיט( .ןרציה ר"מ   
      
םיחיראמ העוקש יצח תיטסוקא הרקת     22.02.0040
EMIRP םגדמ מ"ס 06/06 תודימב םיילרנימ      
    QIPOT תרבח תרצות "FMA FUANK"  
תוברל ,"דנוברוא" 'בח י"ע תקוושמ ,)הינמרג(      
51T הקולח ליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
LAR ןווגב רונתב םיעובצ L+Z רמג יליפורפו      

                  110.00 )B סופיט( .תוריקה ףקיהב לכירדאה תריחבל ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      

20.22 קרפ תתב הרבעהל        

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
045/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     045 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
םיחיראמ העוקש יצח תיטסוקא הרקת     22.02.0050
EMIRP םגדמ מ"ס 021/06 תודימב םיילרנימ      
    QIPOT תרבח תרצות "FMA FUANK"  
תוברל ,"דנוברוא" 'בח י"ע תקוושמ ,)הינמרג(      
51T הקולח ליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
LAR ןווגב רונתב םיעובצ L+Z רמג יליפורפו      

                   40.00 )B סופיט( .תוריקה ףקיהב לכירדאה תריחבל ר"מ   
      
03 בחורב םימוטא חפ ישגממ תיטסוקא הרקת     22.02.0150
4-ב םיפפוכמ ,מ"מ 8.0 חפה יבוע ,מ"ס      
םינוולוגמ ,מ"ס 4 ףופיכה הבוג ,םידדצ      
לכירדאה תריחבל ןווגב רונתב םיעובצו      
,האישנ תיצקורטסנוק תוברל .LAR גולטקמ      
L+Z יליפורפו הגמוא הקולח יליפורפ      
ףקיהב לכירדאה תריחבל ןווגב רונתב םיעובצ      

                   20.00 )ארקמב D סופיט( .טלפמוק לכה .תוריקה ר"מ   
      
בחורב ,םיציחר ,םיררוחמ חפ ישגממ הרקת     22.02.0160
4-ב םיפפוכמ ,מ"מ 6.0 חפה יבוע ,מ"ס 06      
םינוולוגמ ,מ"ס 4 ףופיכה הבוג ,םידדצ      
לכירדאה תריחבל ןווגב רונתב םיעובצו      
,האישנ תיצקורטסנוק תוברל .LAR גולטקמ      
םיעובצ L+Z יליפורפו הגמוא הקולח יליפורפ      
.תוריקה ףקיהב לכירדאה תריחבל ןווגב רונתב      

                   25.00 )םינוגג תיתחת ,G סופיט( .טלפמוק לכה ר"מ   
      
םיעוקש יצח ץע יחיראמ הרקת     22.02.0170
    PREAM FONO SCREENBALL E  
הדוהי" י"ע םיקוושמה מ"ס 06/06 תודימב      
FDM יחיראמ היושע הרקתה ."אובי אוצי      
/ רינרופ / עבצ / ןימלמ רמגב ,מ"מ 81 יבועב      
    LPH תייצקורטסנוק תוברל ,לכירדאה תריחבל  
Z+L רמג יליפורפ ,ןייל-ןייפ יליפורפמ האישנ      
תרקתל רוביח ,לכירדאה תריחבל ןווגב ע"ש וא      
6 רטוקב םינוולוגמ הגרבה תוטומ י"ע ןוטבה      
בגל תקבדומ הרוחש תיטסוקא הזיגו מ"מ      
2" יבועב םיעלס רמצ ינרזמ הילעו תוחולה      
יבועב ב"אלפב םיפוטע ק"מ/ג"ק 06 לקשמבו      
תושירדל םאתהב שאב תודימע .ןורקימ 03      
לכה .)V.3.4 - 557 י"ת( 129/139 י"ת      
'כתב ראותמכ םלשומ רמגל דע טלפמוק      
רדחב( .ןרציה יטרפמבו לכירדאה      

                   25.00 )C סופיט  . תובישי ר"מ   
      
לא רתסנ רוביח םע ךא ל"נכ ץע תוחול תרקת     22.02.0190
ללוכ ריחמה .םייביטקורטסנוק םיליפורפ      
םלשומ רמגל דע טלפמוק לכה .לגועמ רמג      
דרשמב .תורקת ארקמב F סופיטב ראותמכ      

                    5.00 )לוגע רדח( החוור ר"מ   
      

20.22 קרפ תתב הרבעהל        
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046/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     046 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
םינקתומה מ"ס 06/06 תודימב תוריש יחתפ     22.02.0191
םיקוושמה םיחתפה תמגודכ ,סבגה תרקתב      

                    5.00 .ע"ש וא "דנוברוא" י"ע 'חי   
      
תויחנה יפל מ"ממב תויטסוקא תורקת קוזיח     22.02.0192
בתות תורקת :4 קלח 3015 י"תו ר"עקפ      

                   17.00 .םיטלקמב הנקתהו ןכת יללכ :תוקירפ ר"מ   
      
שדח ןרוא ץע שרק תועצמאב תורקת קוזיח     22.02.0200
תונוליו תילת ךרוצל סבגה יבצינב יקנו      

                    7.00 .לכירדאה יטרפב ראותמכ רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( בתות תורקת 20.22 כ"הס          

      
ת ו נ ו ל י ו  30.22 ק ר פ  ת ת       
      
ןווגב "ןוגרוא" תרצות תשר הלילג ןוליו     22.03.0010
.NEERCS RALOS םגדמ לכירדאה תריחבל      
תיכוכז יביס %001 יושעה דבמ יושע ןוליוה      
לכ תא ללוכ ריחמה .שא ןיסח דבה .CVP אללו      
תפסות ןכו םישרדנה לופיקהו האישנה יטנמלא      
הלעפה .ןוליוה בוצייל םימאתומה םילבכ      
ןכומו םלשומ רמגל דע טלפמוק לכה .תינדי      

                   25.00 )תובישי .ח( .שומישל ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוליו 30.22 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס          

      
ת ו א ס נ ל כ  ת ק י צ י ו  ח ו ד י ק  32 ק ר פ       
      
0.32 ק ר פ  ת ת  00.32 ק ר פ  ת ת       
      
תורעה      
      
תונגראתה )א: םיללוכ הדיחיה יריחמ      
,דויצל םיליעפמ , דויצה תלבוה ,החידקל      
יזכרמ ןומיס ,תואסנולכה עוציב תווצ      
תקידב ,ךמסומ דדומ י"ע תואסנולכה      
דדומ י"ע הקיצי רחאל תואסנולכ תויזכרמ      
דלשה ןנכתמ לומ םרושיא ךרוצל ךמסומ      
יפל קיטסלפמ קחרמ ירמוש ,סוסיבהו      
עוציב םיללוכ הדיחיה יריחמ )ב.תינכת      
ךרוצל תואסנולכה ללכל תוינוס תוקידב      
ץעויהו דלשה ןנכתמ לומ תואצותה רושיא      
.עקרקה      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.32 קרפ תת 00.32 כ"הס          

      
      
      
      
      

1677347-90:סקפ 3641047-90:לט הננער .ת.א 4 רגסמה   ןינב  תסדנהב  םיתורש - גניסמ .א

 
 

047/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     047 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו א ס נ ו ל כ  ת ק י צ י ו  ח ו ד י ק  10.32 ק ר פ  ת ת       
      
השבי החידקב תואסנולכ תקיציו חודיק     23.01.0010
הקיציו חודיק 03-ב מ"ס 06 רטוק תואסנולכ      
ןוטרק ילוורש ללוכ רטמ 01 - 02 קמועב      

                  704.00 .תינכת יפל םיינוילע םיירטמ ינשב הנגה רטמ   
      
הקיצי רובע ןוטב יסנולכל ריחמ תפסות     23.01.0011
רוב תיתחתמ 'מ 5.1 דע  ימרת רוניצ תרזעב      

                   52.00 .סנולכה 'חי   
      
ץעוי רושיא רחאל - דבלב ריחמ תפסות     23.01.0021
- הצעומב סדנהמו דלשה ןנכתמ , עקרקה      
טיינוטניב תסימתב תואסנולכ תקיציו חודיקל      
ףיעסב ומכ .השביה הטישב םוקמב      
םוכיסל אל           704.00 23.1.010 רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( תואסנולכ תקיציו חודיק 10.32 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( תואסנלכ תקיציו חודיק 32 כ"הס          

      
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
0.04 ק ר פ  ת ת  00.04 ק ר פ  ת ת       
      
0.04 קרפ תת      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.04 קרפ תת 00.04 כ"הס          

      
35.04 ק ר פ  ת ת  35.04 ק ר פ  ת ת       
      
תובלתשמ םינבאב ףוציר      
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0311
תויעובר וא מ"ס 02/01 תודימב תוינבלמ      
אל( מ"ס 5 לוח תוברל ,מ"ס 02/02 תודימב      
ןבל טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווג ,)עצמ ללוכ      

                  218.00 לייטקוק ינווג וא/ו ןבל ןווג וא/ו )ןוטס רפוס( ר"מ   
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0372
5 לוח תוברל מ"ס 01/01  תודימב תויעובר      
סיסב לע - ינועבצ ןווג )עצמ ללוכ אל( מ"ס      
ינווג וא/ו ןבל ןווג וא/ו )ןוטס רפוס( ןבל טלמ      

                   15.00 לייטקוק ר"מ   
      
םינבא 8 , מ"ס 7 יבועב "תומר"  ףוציר ןבא     40.53.0634
ןוטסרקא" רמגב , 02166 ט"קמ ,טסב      
תרצות ,לכירדא תריחב פ"ע ןווגב ,"תתוסמ      
תוברל ףוציר תנקתה ללוכ ,ע"ש וא ןייטשרקא      

                   10.00 מ"ס 5 לוחו ינכמ ילכ ר"מ   
      
מ"ס 5-01 יבועב תיארפ תיעבט ןבאב ףוציר     40.53.2900

                   23.00 .טיט ללוכ. תיפולקיצ אמגודב 'חי   
      
      

35.04 קרפ תתב הרבעהל        
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048/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     048 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
                   15.00 רוחש ןווגב  תיעבט תרסונמ ךרדמ ןבא 'חי  40.53.2910

      
תודימב מ"ס7  יבועב "ונאברוא" ףוציר יחירא     40.53.2920
    80X80X7 / 40X100X7 / 40X80X7 ,  
,לכירדא תריחב פ"ע ןווגב ,"תתוסמ" רמגב      
תנקתה ללוכ ,ע"ש וא ןייטשרקא תרצות      

                  600.00 מ"ס5  לוחו ינכמ ילכ תוברל ףוציר ר"מ   
      
ידבכ םישנאל ליבומ הרהזא/ןומיס ןבא -שיגנ     40.53.2930
ףוציר תכמנהב )םיספ וא תוטילב םע( היאר      
יפל ,מ"ס 6/02/02 תודימב ,היצח ירבעמב      

                   15.00 ירכרוכ ןווגב ,6 קלח 8191 י"ת ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( 35.04 קרפ תת 35.04 כ"הס          

      
45.04 ק ר פ  ת ת  45.04 ק ר פ  ת ת       
      
םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא      
      
דוסי תוברל מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.54.0604
טלמ סיסב לע - ינועבצ ןווג ,ןוטב תנעשמו      

                  353.00 )ןוטס רפוס( ןבל רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( 45.04 קרפ תת 45.04 כ"הס          

      
0.11 ק ר פ  ת ת  55.04 ק ר פ  ת ת       
      
0.11 קרפ תת      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.11 קרפ תת 55.04 כ"הס          

      
21.11 ק ר פ  ת ת  65.04 ק ר פ  ת ת       
      
)לטכפש( ץוח קרמ      
      
וא "טלויו קטלא" גוסמ ילירקא )לטכפש( קרמ     40.56.0150
וא חיט לעמ ותקלחהו תובכש יתשב ע"ש      
.ריקה תשרבה רחאל ןוטב תוריק לעמ      
ןויזה ךותיחו ןוטב תרסה ללוכ וניא ריחמה(      

                   25.00 דבלב השירד יפל עצובת הדובעה .)קסיד י"ע ר"מ   
      
ינועבצ טכילש      
      
ןיילוקד" ןיירושמ שימג ינועבצ טכילש     40.56.0230
ןבא יסאלק םקרימ ,ע"ש וא "2.1 וקיטסלא      
דח החירמב ר"מ/ג"ק 2 לש תומכב ,הטורש      
לע ,ילירקא רמיירפ תחירמ תוברל תיתבכש      

                   25.00 חיט יבג ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( 21.11 קרפ תת 65.04 כ"הס          
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049/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     049 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

0.41 ק ר פ  ת ת  75.04 ק ר פ  ת ת       
      
0.41 קרפ תת      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.41 קרפ תת 75.04 כ"הס          

      
03.41 ק ר פ  ת ת  95.04 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 53 דע בחורב )"גניפוק"( שאר יכבדנ     40.59.0010
011 ןבאל דוסי ריחמב מ"ס 5 דע יבועבו      
ןוגיעו םישרדנה םיקוזיחה תוברל ,א"מ/ח"ש      

                   30.00 טרפ יפל ,ןבאה רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( 03.41 קרפ תת 95.04 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאה חותיפ 04 כ"הס          

      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
0.14 ק ר פ  ת ת  00.14 ק ר פ  ת ת       
      
0.14 קרפ תת      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.14 קרפ תת 00.14 כ"הס          

      
ת מ ד א ו  ע ק ר ק ה  ד ו ב י ע  11.14 ק ר פ  ת ת       
ן ו נ י ג       
      
תכיפה תוברל ,מ"ס 02 קמועל עקרקה דוביע     41.11.0020
יננג רושייו םיינכמ םילכב החוחיתו עקרקה      
רשא הקלחב ,תוינוניבו תולק תומדאב ,יפוס      

                1,749.00 ר"מ 052 לעמ החטש ר"מ   
      
חטשב רוזיפ תוברל ,ןוניגל המיאתמ המדא     41.11.0210

                  525.00 )הלודג תומכ( ק"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 11.14 כ"הס          

      
02.14 ק ר פ  ת ת  02.14 ק ר פ  ת ת       
      

                  150.00 )רטיל 1( 3 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.20.0030
      

                  299.00 )רטיל 3( 4 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.20.0040
      
רטוקב "5.8 לדוג" )רטיל 06( לכיממ םיצע     41.20.0900
גוז תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ 2" עזג      

                   22.00 ץעל טסופמוק רטיל 03 -ו תואטוחמ תוכומס 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( 02.14 קרפ תת 02.14 כ"הס          

      
03.14 ק ר פ  ת ת  03.14 ק ר פ  ת ת       
      
וא ויוקיק ןזמ ,)רמ 052 לעמ( אשד ידברמ     41.30.0030

                1,251.00 םוי 03 לופיט תוברל יאוופיט ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( 03.14 קרפ תת 03.14 כ"הס          
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050/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     050 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

04.14 ק ר פ  ת ת  04.14 ק ר פ  ת ת       
      
רטסאילופמ תכרעמ שארל הנגה ןורא     41.40.0628
םגד "דראגמולב טיילרוא" תמגודכ ןיירושמ      
    1112-RO 0011 תודימב ,ע"ש וא  
    X587X023 םאתהב לקוס סיסב תוברל מ"מ  

                    1.00 לוענמו ןוראה תודימל 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( 04.14 קרפ תת 04.14 כ"הס          

      
05.14 ק ר פ  ת ת  05.14 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה .יכרד תלת לגרס לע CD דיאונולוס     41.50.0700

                    7.00 הנשל תוירחא ,טוויחו 'חי   
      
"ןוקלג" תרצות "S6-CD" םגד היקשה רקב     41.50.0701

                    1.00 תונחת 6 םע ע"ש וא 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( 05.14 קרפ תת 05.14 כ"הס          

      
06.14 ק ר פ  ת ת  06.14 ק ר פ  ת ת       
      
,ע"ש וא I-02 םגד "RETNUH" ריטממ     41.60.0140
יוסיכ םע הרטלוא ,יתרזג וא יפקיה יטסלפ      

                   50.00 ימוג 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( 06.14 קרפ תת 06.14 כ"הס          

      
07.14 ק ר פ  ת ת  07.14 ק ר פ  ת ת       
      
,תינוניב דע הלק המדאב תולעת תריפח     41.70.0020
מ"ס 03 קמועב )ר'שנרט( ינכמ ילכ תועצמאב      
-מ לחה םירטקב היקשה תרנצ רובע יוסיכו      
תלבוה ללוכ ריחמה מ"מ 23 דע מ"מ 61      

                  736.00 םילכה רטמ   
      
,תינוניב דע הלק המדאב תולעת תריפח     41.70.0030
מ"ס 04 קמועב )ר'שנרט( ינכמ ילכ תועצמאב      
23 לעמ םירטקב היקשה תרנצ רובע יוסיכו      

                  253.00 םילכה תלבוה ללוכ ריחמה מ"מ רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0140
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 52 רטוק ,ךר 6      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

                  382.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0150
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 23 רטוק ,ךר 6      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

                  354.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
      
      
      

07.14 קרפ תתב הרבעהל        
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051/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     051 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0170
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 05 רטוק ,חישק 6      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

                  253.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
011 רטוק 01 גרד C.V.P רוניצמ לוורש     41.70.0640
,ךרדמ יחטשל םידעוימה תומוקמב ,מ"מ      
מ"ס 001 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל      

                  106.00 ןוליינ טוח תלחשהו רטמ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( 07.14 קרפ תת 07.14 כ"הס          

      
08.14 ק ר פ  ת ת  08.14 ק ר פ  ת ת       
      
םע מ"מ 61 רטוק ןליתאילופ רוניצמ תעבט     41.80.0120
,תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט 01      
תרבוחמ תעבטה ,מ"ס 03 לש םיחוורמב      

                   22.00 ןואסלפ רבחמ י"ע הנזהה רוניצל 'חי   
      
"םיפטנ םער" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תוחולש     41.80.0900

                  998.00 מ"ס 05 לכ תפטפט ,מ"מ  61 ,ע"ש וא רטמ   
      
הרקב אתב הנגה תוברל זקנמל הפיטש זרב     41.80.0901

                    5.00 םיאתמ יטסלפומרט 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( 08.14 קרפ תת 08.14 כ"הס          

      
001.14 ק ר פ  ת ת  18.14 ק ר פ  ת ת       
      
רובעו ףוטפט רובע 2" רטוק תכרעמ שאר     41.81.0010
רקב י"ע לעפומ ,)תודרפנ תוחולשב( הרטמה      
ףוגמ תוברל ,תומכ י"פע לעופה הייקשה      
ררחשמ ,דוקיפ ימל האיצי ,ןג זרב ,ןוסכלא      
,הזנורבמ ישאר ילוארדיה ףוגמ ,בלושמ ריווא      
,ש"מ 05 ןנסמ ,ילמשח טלפ םע םימ דמ      
לכו םידרוקר 2 ,ץחל ןיטקמ ,ש"מ 021 ןנסמ      
םישרדנה םירבחמהו רוביחה ירזיבא      

                    1.00 )דרפנב ודדמי תולעפהה( 'חי   
      
ילוארדיה ףוגמ תוברל 2" רטוק הלעפה     41.81.0160
ירזיבאו ףקז ,לופינממ תולצפתה ,הזנורבמ      

                    6.00 תרנצל רוביח 'חי   
      
2/1" זילפמ םוקאו םותסש רובע תפסות     41.81.0900

                    6.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ  

)זוכיר ףדל הרבעהל( 001.14 קרפ תת 18.14 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( היקשהו ןוניג 14 כ"הס          
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052/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     052 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ג  ט ו ה י ר  24 ק ר פ       
      
0.24 ק ר פ  ת ת  00.24 ק ר פ  ת ת       
      
0.24 קרפ תת      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.24 קרפ תת 00.24 כ"הס          

      
4.24 ק ר פ  ת ת  40.24 ק ר פ  ת ת       
      
תויזרבו הפשא ירותסמ ,םינותפשא      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 4.24 קרפ תת 40.24 כ"הס          

      
02.24 ק ר פ  ת ת  02.24 ק ר פ  ת ת       
      
יושע די דעסמו תנעשמ םע לספס -שיגנ     42.20.0900
קובמב תוחול הפוחמ ,רותב עובצו תכתמ      
וא ןומל תרצות , 44L ט"קמ , "ינירוטנס" םגד      
ללוכ ,לכירדא תריחב יפל תכתמה ןווג,ע"ש      

                   10.00 ןרצי תויחנה יפל,ןוגיעו הנקתה ,הלבוה 'חי   
      
םיבשומ םע ןוטבמ השיגנ הבישי תכרעמ     42.20.0910
,4071 ט"קמ ,שרוח םגד ץע יומד ןוטבמ      
,הלבוה ללוכ, ע"ש וא אכירא םחש תרצות      

                    3.00 ןרצי תויחנה יפל,ןוגיעו הנקתה 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( 02.24 קרפ תת 02.24 כ"הס          

      
12.24 ק ר פ  ת ת  12.24 ק ר פ  ת ת       
      
ץע תחולו יוריקו תכתמ יליפורפמ הלוגרפ     42.21.0920
וא ןומל תרצות 461L  ט"קמ "letse" םגד      
ןווג ,הלוגרפ טרפ האר ,ר"מ 5.5 ,ע"ש      
,הלבוה ללוכ ,לכירדא תריחב יפל תכתמה      

                    2.00 ןרצי תויחנה יפל,ןוגיעו הנקתה 'חי   
      
ט"קמ ,םורט ןוטבמ ,תנעשמ םע הגנ ףופ     42.21.0930
, מ"ס96  רטוקבו מ"ס46  הבוגב1441,      
ללוכ,רופא ןווגב ,ע"ש וא אכירא םחש תרצות      
'סמ לע לכירדא תריחב פ"ע ספדה תעבטה      
הנקתה , הלבוה ללוכ ,תינכות יפל םיבשומ      

                    7.00 ןוגיעו 'חי   
      
ט"קמ061'', םיקולח'' םגד םורט ןוטבמ לספס     42.21.0940
,מ"ס93  הבוגבו מ"ס951  לע,4741 58      
ללוכ ,רופא ןווגב ,ע"ש וא אכירא םחש תרצות      

                    6.00 ןוגיעו הנקתה , הלבוה 'חי   
      
      
      
      
      
      

12.24 קרפ תתב הרבעהל        
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053/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     053 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
םיקולח'' םגד םורט ןוטבמ לספס     42.21.0950
,מ"ס14  הבוגבו מ"ס,6741 832 ט"קמ042'',      
ללוכ ,רופא ןווגב ,ע"ש וא אכירא םחש תרצות      
'סמ לע לכירדא תריחב פ"ע ספדה תעבטה      
הנקתה , הלבוה ללוכ,תינכות יפל םיבשומ      

                    2.00 ןוגיעו 'חי   
      
ט"קמ002'', םיקולח'' םגד םורט ןוטבמ לספס     42.21.0960
תרצות ,מ"ס14  הבוגבו מ"ס,5741 991      
הלבוה ללוכ ,רופא ןווגב ,ע"ש וא אכירא םחש      

                    6.00 ןוגיעו הנקתה , 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( 12.24 קרפ תת 12.24 כ"הס          

      
14.24 ק ר פ  ת ת  14.24 ק ר פ  ת ת       
      
םינותפשא      
      
,6603 ט"קמ "ץע-איבל" םגד  ןותפשא     42.41.0900
הלבוה ללוכ , ע"ש וא "אכירא םחש" תרצות      

                    3.00 טרפ יפל ,הנקתהו 'חי   

)זוכיר ףדל הרבעהל( 14.24 קרפ תת 14.24 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןג טוהיר 24 כ"הס          

      
ת ו ר ד ג ו  ם י ר ע ש  44 ק ר פ       
      
0.44 ק ר פ  ת ת  00.44 ק ר פ  ת ת       
      
0.44 קרפ תת      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.44 קרפ תת 00.44 כ"הס          

      
22.44 ק ר פ  ת ת  22.44 ק ר פ  ת ת       
      
04 רטוקב ,דלח לא הטסורינ רוניצמ די זחאמ     44.22.0900
םידומע ללוכ, רונתב עובצו ןוולוגמ ,מ"מ      
ןוטיבו ןוגיע ,רתויה לכל 'מ 5.1 לכ םייכנא      
. טרפ יפל תוריקל רוביח וא עקרקב      
      

                    3.00    רטמ 

)זוכיר ףדל הרבעהל( 22.44 קרפ תת 22.44 כ"הס          
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054/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     054 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

13.44 ק ר פ  ת ת  13.44 ק ר פ  ת ת       
      
בקונמ חפמ תוכרעמל הרוגס השינל תלד     44.31.0910
יללכ הבוג ,מ"ס 001 דע תלד בחור ,ףפוכמ      
לכ  .הקירטב לעננה חירב ללוכ מ"ס 012 דע      
עבצב רונתב םיעובצו םינוולוגמ םיקלחה      
ףוקשמ ללוכ .לכירדא תריחב יפל LAR ןווגב      

                    1.00 'פמוק .ןוטב תחמוגל ןוגיעו יפקיה  
      
חפמ  תותלד 4-מ םימ למגל השינ תריגס     44.31.0920
,מ"ס 001 דע תלד בחור , ףפוכמ בקונמ      
לעננה חירב ללוכ מ"ס 051 דע יללכ הבוג      
םינוולוגמ םיקלחה לכ  .טרפ יפל הקירטב      
תריחב יפל LAR ןווגב עבצב רונתב םיעובצו      
תחמוגל ןוגיעו יפקיה ףוקשמ ללוכ .לכירדא      

                    1.00 'פמוק .ןוטב  

)זוכיר ףדל הרבעהל( 13.44 קרפ תת 13.44 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורדגו םירעש 44 כ"הס          

      
ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  ת ת  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
קוריפו הנכה תודובע      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 1.15 קרפ תת 10.15 כ"הס          

      
2.15 ק ר פ  ת ת  20.15 ק ר פ  ת ת       
      
רפע תודובע      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 2.15 קרפ תת 20.15 כ"הס          

      
3.15 ק ר פ  ת ת  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
תויתשתו םיעצמ      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 3.15 קרפ תת 30.15 כ"הס          

      
01.15 ק ר פ  ת ת  01.15 ק ר פ  ת ת       
      

                2,600.00 מ"ס 02 דע יבועב חטשה ףושיח ר"מ  51.10.0020
      
םיצע תתירכ( םתומלשב םיצע תריקע     51.10.0045
דדמנה םעזג ףקיהש )םיצע ימדג תריקעו      
01 לעמ וניה עקרקה ינפ לעמ 'מ 0.1 הבוגב      

                    3.00 'מ 0.3 דע םהבוגו מ"ס 02 דעו מ"ס 'חי   
      
םיצע תתירכ( םתומלשב םיצע תריקע     51.10.0046
דדמנה םעזג ףקיהש )םיצע ימדג תריקעו      
02 לעמ וניה עקרקה ינפ לעמ 'מ 0.1 הבוגב      

                    3.00 'מ 0.6 דע םהבוגו מ"ס 03 דעו מ"ס 'חי   
      
      

01.15 קרפ תתב הרבעהל        
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055/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     055 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
םיצע תתירכ( םתומלשב םיצע תריקע     51.10.0048
דדמנה םעזג ףקיהש )םיצע ימדג תריקעו      
03 לעמ וניה עקרקה ינפ לעמ 'מ 0.1 הבוגב      

                    3.00 'מ 0.6 דע םהבוגו מ"ס 04 דעו מ"ס 'חי   
      

                   93.00 תובלתשמ םינבא ףוציר קוריפ ר"מ  51.10.0460
      

                    5.00 'מ 2 דע הבוגב תשר רדג קוריפ רטמ  51.10.0510
      
סוסיבה קוריפ( דבלב ןבא תוגרדמ קוריפ     51.10.0538

                    4.00 )דרפנב דדמי רטמ   
      
מ"ס 53 דע לש ללוכ יבועב רדג ריק קוריפ     51.10.0910

                    5.00 סוסיבה קוריפ תוברל ,'מ 2 דע הבוגבו רטמ   
      
הרבדה ,םיבשע לטוק רמוחב םיחטש סוסיר     51.10.0920
לוחכ רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל השעית      
,40.40.20.14 דע 00.40.20.14 םיפיעס      
רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל עקרק יוטיחו      

                  793.00 50.20.14 ףיעס לוחכ ר"מ   
      
ללוכ הנתשמ יבועב ןיוזמ ןוטב יחטשמ קוריפ     51.10.0930

                    4.00 חטשהמ תלוספה קוליס ר"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( 01.15 קרפ תת 01.15 כ"הס          

      
02.15 ק ר פ  ת ת  02.15 ק ר פ  ת ת       
      
רתאב רוזיפו הלבוה ,הסמעה תוברל הריפח     51.20.0009

                  487.00 .הדובעה ק"מ   
      
)רקובמ אל קודיהב( קדוהמ יולימל תפסות     51.20.0102

                1,000.00 רקובמ קודיה רובע ק"מ   
      
קודיה( תירוקמ דוסי עקרק לש רקובמ קודיה     51.20.0120

                  400.00 )תיתש ר"מ   
      
םישיבכל תיתש לש רקובמ קודיהו רושיי     51.20.0130

                  793.00 )( מ"ס 02 הבוג דע )ךרד תרוצ( תוכרדמו ר"מ   
      
קפוסיש ,יולימ רמוח לש ליגר קודיהו רוזיפ     51.20.0150

                1,250.00 .מ"ס 02 לש תובכשב ,םירחא י"ע ק"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( 02.15 קרפ תת 02.15 כ"הס          

      
03.15 ק ר פ  ת ת  03.15 ק ר פ  ת ת       
      
,רקובמ קודיהו רוזיפ תוברל 'א גוס עצמ     51.30.0010

                  134.00 .תרשואמ הבצחממ קפוסי עצמה ק"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( 03.15 קרפ תת 03.15 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( הלילס תודובע 15 כ"הס          
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056/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     056 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ ב  ז ו ק י נ ו  ב ו י ב  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ ב  ם י מ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
יריחמ , רמוחה תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה      
, עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורונצה      
לכב הביצחה וא/ו הריפחה תדובע תא םיללוכ      
יקלח לש םיריחמה לכ .2 .עקרקה יגוס      
העיבצה תא םיללוכ םייולגה תכתמה      
      
םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0010
קיטסלפ תפיטעו ןוטב ץוח / םינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
תוברל , קמוע לכב עקרקב חנומ ע"ש      

                   80.00 .םיחפס רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     57.01.0020
קיטסלפ תפיטעו ןוטב ץוח / םינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
תוברל , קמוע לכב עקרקב חנומ ע"ש      

                   20.00 .םיחפס רטמ   
      
תפיטעו 1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.01.0030
תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ      
    3-CPA קמוע לכב עקרקב חנומ ע"ש וא ,  

                   10.00 .םיחפס תוברל רטמ   
      
4/3" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     57.01.0040
תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו      
לכב עקרקב חנומ ע"ש וא CPA-3 תמגוד      

                   20.00 .םיחפס תוברל , קמוע רטמ   
      

                    2.00 .שניא 4/3 םינובה ןג זרב 'חי  57.01.0050
      
שומיש  םייק םימ וקל שדח םימ וק רוביח     57.01.0060
למשחה תרבח + קזב םע םואית + ןורפחמב      
דיגאת + תורחאה תוישרה לכו הייריע +      

                    1.00 'פמוק . םימה  
      
רבוחמ 3" רטוקבב ינוציח שא יוביכל זרב     57.01.0070
,הריבש ןקתמ תוברל ןגוא י"ע וא הגרבהב      
ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,3" רטוק ףקז      

                    2.00 'פמוק 4/3" ןג זרבו  
      
, תינכותב טרפ יפל 3" ישאר תכרעמ שאר     57.01.0080
STTAW "3  ח"זמ  , דרא 3" םימ דמ תוברל      
ינוסכלא ףוגמ + 3" םיפוגמ 3 + 3" ןנסמ +      
יוביכ זרב + ריוא ררחשמ+ 3" רזוח לא +2"      
, 3" רזוחלאו 3" לופכ הקנסה זרב , 3"      

                    1.00 'פמוק .םימה דיגאת + ןנכתמה י"ע רשואמו טלפמוק  
      
      

10.75 קרפ תתב הרבעהל        
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057/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     057 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
רטוק לכב שרגמב םייק םימ וק קותינו קוריפ     57.01.0090
םימ וק רותיא ללוכ , גוס לכמו רמוע לכבו      
קוריפ / קותינ / יוליג / ןורפחמב שומיש      
תלהנמ םע שדח ירוביחו םיקותינ תמקתהו      
םירזיבאה לכ ללוכ םלשומ , הצעומה / רתאה      
/חקפמה תוראוהל םאתהבו םישרדנה      

                    1.00 'פמוק .ןנכתמה  
      
2 ,םימ דמ תוברל 2" רטוקב ןוניגל םימ רובח     57.01.0100
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 2" םיזרב      
רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ וקל רובח ללוכ ,      
"רשג"ו 'מ 3 דע תכרעמ שארל םימ וקל      

                    1.00 . הקראה 'חי   
      
)החמוג( םימ תשינל רמגל הדובע עוציב     57.01.0110
קמועב 061/024 לש תודידמב טרפל םאתהב      
הייושע , מ"ס 02 לש ןוטב יבוע מ"ס 05      
תודוסי ללוכ יקמ " ףושח ןוטב" ןייוזמ ןוטבמ      
רוטקורטסנוקה תוארוהו תינכתל םאתהבו      
תמלשומ , תושרדנה תומאתהה לכ ללוכ      

                    1.00 'פמוק . תנקתומ  

)זוכיר ףדל הרבעהל( חותיפב םימ 10.75 כ"הס          

      
ח ו ת י פ ב  ב ו י ב  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     57.02.0010
תפיטע , הביצח וא הריפח ללוכ עקרקב חנומ      
תחתמו לעמ מ"ס 03 יבועב תונויד לוח      
םירוביח קודיה עקרק קודיה יולימ רוניצל      
יללכה טרפמב טרופמה לכו תרוקיב יאתל      

                   70.00 .רטמ 52.1 דע קמועב רטמ   
      
NS-8 חישק C.V.P-מ יטסלפ בויב רוניצ     57.02.0020
וא הריפח ללוכ םותכ,ךרע הווש וא דיברמ      
מ"ס 03 יבועב תונויד לוח תפיטע , הביצח      
עקרק קודיה יולימ רוניצל  תחתמו לעמ      
טרופמה לכו תרוקיב יאתל םירוביח קודיה      
521 דע קמועבו 6" רטוקב , יללכה טרפמב      

                   30.00 .מ"ס רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ בויבל הרקב תחוש     57.02.0030
וא "ןמפלוו" תמגוד רטמ 52.1 דע קמועבו      
גוסמ מ"ס 06 רטוק הסכמו הרקת םע , ע"ש      
םוטיא טסלפונגמ תיתחת תוברל ןוט 52 .ב.ב      
תורידח דגנכ רטוק לכב החושה יקלח לכ ןיב      

                    4.00 . "טסלפוטיא" םטא תועצמאב םימ 'חי   
      

                    1.00 והשלכ רטוקב הרקב תחושב ימינפ לפמ 'חי  57.02.0040
      

20.75 קרפ תתב הרבעהל        
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058/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     058 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      

      
שיבכב תמייק ב.של שדח בויב וק רוביח     57.02.0050
שומיש הריפחו שושיג שיבכ תייצח תוברל      
לכו הייריעו ח"ח+ קזב םע םואית + ןורפחמב      

                    1.00 'פמוק תורחאה תויושרה  
      
ןוטב תוילוח םע מ"ס 08 רטוקב הגיפס חודיק     57.02.0060
יולימ ללוכ ,'מ 6 קמועב תוימורט תוררוחמ      
הסכמו ירושרש רוניצ ,ינכטואיג דב ,סג ץצח      
טרפל םאתהב , רוגס הסכמ + תקצימ תשרמ      

                    5.00 'פמוק . ןנכתמה רושיאו  

)זוכיר ףדל הרבעהל( חותיפב בויב 20.75 כ"הס          

      
602.75 ק ר פ  ת ת  30.75 ק ר פ  ת ת       
      
MSLC תבורעתב תורוב וא תולעת יולימ     57.03.0030
הכיפשב )רקובמ ךומנ קזוחב טילויפ(      

                   13.00 תונספט אלל תישפוח ק"מ   

)זוכיר ףדל הרבעהל( 602.75 קרפ תת 30.75 כ"הס          

)זוכיר ףדל הרבעהל( חותיפב זוקינו בויב םימ יווק 75 כ"הס          
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'ד ךמסמ
הז הזוח/זרכממ דרפנ יתלב קלח הווהמה

 

18/08/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     059 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

  
כ"הס  

תומדקומ 00 קרפ   
  
תויללכ תורעה 10.00 קרפ תת    
  
תומדקומ 00 כ"הס   

  
רפע תודובע 10 קרפ   
  
0.0 קרפ תת 00.10 קרפ תת    
  
תונושו הריפח 10.10 קרפ תת    
  
רפע תודובע 10 כ"הס   

  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
  
.רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
  
.תופצרו םיפצרמ - ןוטב תודובע 20.20 קרפ תת    
  
.םידומעו תוריק - ןוטב תודובע 30.20 קרפ תת    
  
.תורוגחו תוקעמ ,תורוק - ןוטב תודובע 40.20 קרפ תת    
  
.תוגגו תורקת - ןוטב תודובע 50.20 קרפ תת    
  
.תונוש םיניב תוקיצי - ןוטב תודובע 60.20 קרפ תת    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס   

  
היינב תודובע 40 קרפ   
  
היינב תודובע 10.40 קרפ תת    
  
היינב תודובע 40 כ"הס   

  
םוטיא תודובע 50 קרפ   
  
םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס   

  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ   
  
ןמוא תורגנ 10.60 קרפ תת    
  
הדלפ תורגסמ 20.60 קרפ תת    
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060/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     060 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

  
כ"הס  

טוליש 30.60 קרפ תת    
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס   

  
)הנבמ( האורבת ינקתמ 70 קרפ   
  
םימח / םירק םימ תקפסא 10.70 קרפ תת    
  
ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 20.70 קרפ תת    
  
תויאורבת תועובק 30.70 קרפ תת    
  
םשג ימ זוקינ 40.70 קרפ תת    
  
)הנבמ( האורבת ינקתמ 70 כ"הס   

  
למשח תודובע 80 קרפ   
  
למשח תוחול 10.80 קרפ תת    
  
תילמשח היצלטסניאו תודוקנ 20.80 קרפ תת    
  
הרואת יפוג 30.80 קרפ תת    
  
שא יוליגו יוביכ 40.80 קרפ תת    
  
תיעקרק-תת תויתשתו הריפח 50.80 קרפ תת    
  
ץוח תרואת 60.80 קרפ תת    
  
S.P.U תכרעמ 70.80 קרפ תת    
  
למשח תודובע 80 כ"הס   

  
חיט תודובע 90 קרפ   
  
חיט תודובע 10.90 קרפ תת    
  
חיט תודובע 90 כ"הס   

  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ   
  
יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס   

  
העיבצ תודובע 11 קרפ   
  
העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת    
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס   
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061/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     061 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

  
כ"הס  

םוינימולא תודובע 21 קרפ   
  
םוינימולא תודובע 10.21 קרפ תת    
  
םוינימולא תודובע 21 כ"הס   

  
ריווא גוזימ ינקתמ 51 קרפ   
  
םיחופמ 02.51 קרפ תת    
  
יזכרמ ינימ תודיחיו םילצופמ םינגזמ 14.51 קרפ תת    
  
חפ תולעת 16.51 קרפ תת    
  
םוינימולאמ תושימג תולעת 46.51 קרפ תת    
  
ריווא רוזיפ יריזבא 56.51 קרפ תת    
  
תולעתל יטסוקאו ימרת דודיב 08.51 קרפ תת    
  
םיגירח 99.51 קרפ תת    
  
ריווא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס   

  
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
  
סבג יופיצו תוציחמ 10.22 קרפ תת    
  
בתות תורקת 20.22 קרפ תת    
  
תונוליו 30.22 קרפ תת    
  
ןינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס   

  
תואסנלכ תקיציו חודיק 32 קרפ   
  
0.32 קרפ תת 00.32 קרפ תת    
  
תואסנולכ תקיציו חודיק 10.32 קרפ תת    
  
תואסנלכ תקיציו חודיק 32 כ"הס   

  
רתאה חותיפ 04 קרפ   
  
0.04 קרפ תת 00.04 קרפ תת    
  
35.04 קרפ תת 35.04 קרפ תת    
  
45.04 קרפ תת 45.04 קרפ תת    
  
0.11 קרפ תת 55.04 קרפ תת    
  
21.11 קרפ תת 65.04 קרפ תת    
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062/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     062 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

  
כ"הס  

0.41 קרפ תת 75.04 קרפ תת    
  
03.41 קרפ תת 95.04 קרפ תת    
  
רתאה חותיפ 04 כ"הס   

  
היקשהו ןוניג 14 קרפ   
  
0.14 קרפ תת 00.14 קרפ תת    
  
ןוניג תמדאו עקרקה דוביע 11.14 קרפ תת    
  
02.14 קרפ תת 02.14 קרפ תת    
  
03.14 קרפ תת 03.14 קרפ תת    
  
04.14 קרפ תת 04.14 קרפ תת    
  
05.14 קרפ תת 05.14 קרפ תת    
  
06.14 קרפ תת 06.14 קרפ תת    
  
07.14 קרפ תת 07.14 קרפ תת    
  
08.14 קרפ תת 08.14 קרפ תת    
  
001.14 קרפ תת 18.14 קרפ תת    
  
היקשהו ןוניג 14 כ"הס   

  
ןג טוהיר 24 קרפ   
  
0.24 קרפ תת 00.24 קרפ תת    
  
4.24 קרפ תת 40.24 קרפ תת    
  
02.24 קרפ תת 02.24 קרפ תת    
  
12.24 קרפ תת 12.24 קרפ תת    
  
14.24 קרפ תת 14.24 קרפ תת    
  
ןג טוהיר 24 כ"הס   

  
תורדגו םירעש 44 קרפ   
  
0.44 קרפ תת 00.44 קרפ תת    
  
22.44 קרפ תת 22.44 קרפ תת    
  
13.44 קרפ תת 13.44 קרפ תת    
  
תורדגו םירעש 44 כ"הס   
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063/...   BIN-2 :קובץ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



18/08/2021
דף מס':     063 ןולקשא ףוח הצעומ - הלעפה זכרמ תמקה

  
כ"הס  

הלילס תודובע 15 קרפ   
  
1.15 קרפ תת 10.15 קרפ תת    
  
2.15 קרפ תת 20.15 קרפ תת    
  
3.15 קרפ תת 30.15 קרפ תת    
  
01.15 קרפ תת 01.15 קרפ תת    
  
02.15 קרפ תת 02.15 קרפ תת    
  
03.15 קרפ תת 03.15 קרפ תת    
  
הלילס תודובע 15 כ"הס   

  
חותיפב זוקינו בויב םימ יווק 75 קרפ   
  
חותיפב םימ 10.75 קרפ תת    
  
חותיפב בויב 20.75 קרפ תת    
  
602.75 קרפ תת 30.75 קרפ תת    
  
חותיפב זוקינו בויב םימ יווק 75 כ"הס   

 

  
כ"הס  

החנה בושיחל םוכס   
הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    
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____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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