
ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019 זרכמ
דף מס':     001 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
םינוש םיקמועל חטשב הביצח וא/ו הריפח     01.01.0010
רפעה בטיממ רזוח יולימ תוברל .שרדנכ      
קוליס וא/ו מ"ס 0251 לש תובכשב קדוהמ      
יבחרמ אלל וטנ הדידמה.רשואמ ךפש םוקמל      

                  450.00 .הריפח יעופיש אללו הדובע ק"מ   
      
תודימב דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     01.01.0020
קדוהמ רפעה בטיממ רזוח יולימ תוברל .תונוש      
םוקמל קוליס וא/ו מ"ס 0251 לש תובכשב      
הדובע יבחרמ אלל וטנ הדידמה.רשואמ ךפש      

                   34.00 .הריפח יעופיש אללו ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 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       
ה נ ב מ  -      
      
ןייוצ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס .1 :הרעה      
הקיצי םיללוכ הדיחיה יריחמ .2 .תרחא      
לכ עוציב םיללוכ הדיחיה יריחמ .3 .עופישב      
יפ לע ןוטבה תפישח תגרד תלבקל שרדינה      
.811  ילארשי ןקת      
ןוטבל םיברע תפסות םיללוכ הדיחיה יריחמ .4      
.תוינכותב טרופמכ      
      
תחתמ מ"מ 3.0 יבועב ןליתאילופ תועירי עצמ     02.01.0010
.מ"ס 02 לש תויפחב םישורפ ,ןוטב יפצרמל      

                  870.00 .וטנ הדידמה ר"מ   
      
52 הבוגב ,ןיכס דוח 049 דיבילופ יזגרא עצמ     02.01.0020

                  870.00 .דוסי תורוקו ןוטב יפצרמל תחתמ מ"ס ר"מ   
      
תוינכותב טרופמכ תונוש תודימב דוסי תורוק     02.01.0030

                   34.00 .תוערגמו תוטילב תוברל ק"מ   
      
טרופמכ תונוש תודימב תואסנולכ ישאר     02.01.0035

                   29.00 . תוינכותב ק"מ   
      
יפצרמל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     02.01.0040

                  870.00 .ןוטב ר"מ   
      

                  845.00 .מ"ס 81 יבועב ןוטב יפצרמ ר"מ  02.01.0050
      

10.20.10 קרפ תתב הרבעהל        
002/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     002 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                   13.00 )תומכהמ %05(.מ"ס 02 יבועב ןוטב יפצרמ ר"מ  02.01.0060
      

                   13.00 )תומכהמ %05(.מ"ס 52 יבועב ןוטב יפצרמ ר"מ  02.01.0065
      
ךתחבו תונוש ךתח תודימב ןוטב ידומע     02.01.0070
הקיציו תוערגמ,תוטילב תוברל ,הבוגל הנתשמ      

                   25.00 .תוינוסכלא תוינבתב ק"מ   
      

                    3.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0080
      

                   17.00 .מ"ס 03 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0090
      

                    5.00 .מ"ס 04 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.0100
      
תודימב תונוילע וא תונותחת ןוטב תורוק     02.01.0110

                  132.00 .תוערגמו תוטילב תוברל תונוש ק"מ   
      

                  535.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0120
      

                  162.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0130
      

                  162.00 .מ"ס 82 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0140
      

                   25.00 .מ"ס 04 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.01.0150
      
תוברל ,מ"ס 0381 הנתשמ יבועב ןוטב ינוגג     02.01.0160
תפסות ,ןוטבה ינפ תקלחהו עופישב הקיצי      
יפל תומכב NORTENEP גוסמ םוטיא ברע      

                  247.00 .ןרציה תוארוה ר"מ   
      
תוברל ,מ"ס 3281 הנתשמ יבועב ןוטב ינוגג     02.01.0170
תפסות ,ןוטבה ינפ תקלחהו עופישב הקיצי      
יפל תומכב NORTENEP גוסמ םוטיא ברע      

                   57.00 .ןרציה תוארוה ר"מ   
      
לש יבחרמ לקשמב לקטבמ גגב םיעופיש     02.01.0180
,מ"ס 4 לש ילאמינימ יבועב ,ק"מ/ג"ק 0021      
ןוטב תוקלורו םוטיאל הנכהכ הקלחה תוברל      

                  120.00 . מ"ס 6/6 ק"מ   
      
תונוכמל תונוש תודימב םיינבלמ ןוטב יסיסב     02.01.0190
תריצי ,תוניפ םוטיק תוערגמו תוטילב תוברל      
תפסותב ןוטבה ינפ תקלחה ,ףושח ןוטב יחטש      
,ףצוזיאמ דודיבה ,ר"מל טנמצ ג"ק 1½ לש      
לכה .'וכו תיבלש ודה הקיציהו קיטסמה      

                    8.00 .טלפמוק ק"מ   
      
      

10.20.10 קרפ תתב הרבעהל        
003/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     003 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םיכיתר םיעלוצמ ,W005-פ הדלפ תוטומ     02.01.0200

                   81.00 .ןוטבה ןויזל תוכתורמ הדלפ תותשרו ןוט   
      
םיחתפל לעמ ,מ"ס 51-21 יבועב ןוטב ינוגג     02.01.0210

                   10.00 .ןוטבה תקלחהו עופישב הקיצי תוברל גגב ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הנבמ - רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 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
,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגח תוברל מ"ס 01      
םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,תוברטש ,תויפקה      

                  190.00 .'וכו םיצוק תועצמאב ר"מ   
      
02 יבועב )םירוח 4( םילולח ןוטב יקולב תוריק     04.01.0020
,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגח תוברל מ"ס      
םייקל ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,תוברטש ,תויפקה      
תוקעמב היינב תוברל ,'וכו םיצוק תועצמאב      

                  370.00 .גגב ר"מ   
      
תוברל ,מ"ס 22 יבועב סימופ יקולב תוריק     04.01.0030
,תויפקה ,תויכנא ,תויקפוא ןוטב תורוגח      
ןוגיע ,תורוגחה ןויז ,הלעת יקולב ,תוברטש      

                  475.00 .'וכו םיצוק תועצמאב םייקל ר"מ   
      
לש ןושאר ךבדינ ןיבו ןוטב יפצרמ ןיב הדרפה     04.01.0040

                   35.00 .יתבכש וד לוט ריינב היינב תורוק ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( היינב תודובע 10.40 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( היינב תודובע 40 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

004/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     004 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
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       
      
תוללכושמ תוינמוטיב תועיריב תוגג םוטיא     05.01.0010
תוקלור תוברל ,מ"מ 5+4 יבועב תובכש יתשב      
2 ,רמיירפ ,שרדייש םוקמ לכב מ"ס 6/6 ןוטב      
יתשב םוטיא ,52/57 םח ןמוטיב תובכש      
לגרסל דע תוקעמה יבג לע גגה תועירי      
קוזיח תעיריב תוקלור םוטיא ,םוינימולאה      
לגרסב תוקעמל תועיריה קוזיח ,יופיח תעיריו      
טרופמה לכו קיטסמב המיתס + םוינימולא      
ץצח רמגב ויהי תועיריה .דחוימה טרפמב      
תועיריה יתשל תחא םעפ הדידמה .עבטומ      
טרפ האר( .תוקעמה ןיב יקפוא לטיהב דחיב      

                  825.00 )תוגג םוטיא ר"מ   
      
F-03 ףצקומ ןרטסילופ י"ע תוגגב ימרת דודיב     05.01.0020
ןוטבה תרקתל םיקבדומ ,מ"ס 3 יבועב      

                  825.00 .םח טלפסאב ר"מ   
      
הזתה תוברל ,םידסמו דוסי תורוק םוטיא     05.01.0040
הנגה ,מ"מ 4 יבועב םוגיסקלפ גוסמ תינמוטיב      
,מ"ס 3 יבועב 03F רקלק תוחולב םוטיאה לע      

                  170.00 .'וכו תינמוטיב הקלור ר"מ   
      
XF-001 ליסורוטב LPH יופיצל תחתמ םוטיא     05.01.0060
תומכב תובכש יתשב 701 ליספוטהקיס וא      
,תיתשתה תנכה תוברל ,ר"מ/ג"ק 3 לש תיללכ      
לכה .שרדנכ תובכשה לכו ןוטב תוקלור      

                  290.00 .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק ר"מ   
      
ליסורוטב םיבוטר םיחטש תפצר םוטיא     05.01.0070
    001-XF תובכש יתשב 701 ליספוטהקיס וא  
תנכה תוברל ,ר"מ/ג"ק 3 לש תיללכ תומכב      
.שרדנכ תובכשה לכו ןוטב תוקלור ,תיתשתה      

                   48.00 .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק לכה ר"מ   
      
וא XF-001 ליסורוטב ןוטב ינוגג םוטיא     05.01.0090
תיללכ תומכב תובכש יתשב 701 ליספוטהקיס      
,תיתשתה תנכה תוברל ,ר"מ/ג"ק 4 לש      
לכה .שרדנכ תובכשה לכו ןוטב תוקלור      

                  304.00 .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק ר"מ   
      
מ"ס 2 יבועב F-03 רקלק תוחולמ רוק ירשג     05.01.0100

                  285.00 .'וכו MPX תשר ,סקדא תוברל ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 10.50 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50 כ"הס          

      
      
      

005/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     005 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  ת מ י ש ר  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-נ 'סמ סופיט ,תלד     06.01.0010

                    3.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-נ 'סמ סופיט ,תלד     06.01.0020

                    1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-נ 'סמ סופיט ,תלד     06.01.0030

                    6.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 4-נ 'סמ סופיט ,תלד     06.01.0040

                    1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
5-נ 'סמ סופיט ,תותלדו תוציחמ תכרעמ     06.01.0050

                    2.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      
6-נ 'סמ סופיט ,תותלדו תוציחמ תכרעמ     06.01.0060

                    2.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      
7-נ 'סמ סופיט ,תותלדו תוציחמ תכרעמ     06.01.0070

                    1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      
לכה .המישרב 8-נ 'סמ סופיט ,ןותחת ןורא     06.01.0080

                    1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 9-נ 'סמ סופיט ,ןורא     06.01.0090

                    1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 01-נ 'סמ סופיט ,תלד     06.01.0100

                    1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
.המישרב 31-נ,21-נ,11-נ 'סמ סופיט ,הארמ     06.01.0110

                   89.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה ר"מ   
      
לכה .המישרב 41-נ 'סמ סופיט ,הלבק קפלד     06.01.0130

                    1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 51-נ 'סמ סופיט ,םילתמ + ףדמ     06.01.0140

                    2.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תורגנ תמישר 10.60 כ"הס          

      
ת ו ר ג ס מ  ת מ י ש ר  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
לכה .המישרב 1-מ 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     06.02.0010

                    3.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
      

20.60.10 קרפ תתב הרבעהל        
006/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     006 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-מ 'סמ סופיט ,ןולח     06.02.0020

                    1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.02.0030

                    1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 5-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.02.0050

                    1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 6-מ 'סמ סופיט ,הדלפ דומע     06.02.0060

                    4.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 7-מ 'סמ סופיט ,הדלפ דומע     06.02.0070

                    4.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 8-מ 'סמ סופיט ,הדלפ דומע     06.02.0080

                    4.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 9-מ 'סמ סופיט ,הדלפ דומע     06.02.0090

                    4.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 01-מ 'סמ סופיט ,הדלפ רוניצ     06.02.0100

                    2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 11-מ 'סמ סופיט ,תלד     06.02.0110

                    2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 21-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0120

                    1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 31-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0130

                    1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 41-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0140

                    1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 51-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0150

                    1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 61-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0160

                    2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 71-מ 'סמ סופיט ,ןורא     06.02.0170

                    1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
      
      
      

20.60.10 קרפ תתב הרבעהל        
007/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     007 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תחלקמלו םיכנ יתורשל די יזחאמ תכרעמ     06.02.0180
טלפמוק לכה .המישרב 81-מ 'סמ סופיט ,םיכנ      

                    1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ  
      
לכה .המישרב 91-מ 'סמ סופיט ,סירת     06.02.0190

                    1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
'סמ סופיט ,לוחמל םימאתומ םיעובק םירב     06.02.0200
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 02-מ      
תורוניצה יתשל תחא םעפ הדידמה( .המישרב      

                   50.00 .)דחי רטמ   
      
12-מ 'סמ סופיט תושובלת תיילתל םילתמ     06.02.0210

                   22.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב רטמ   
      
טלפמוק לכה .המישרב 22-מ 'סמ סופיט טירפ     06.02.0220

                   65.00 .המישרב טרופמכ רטמ   
      
לכה .המישרב 32-מ 'סמ סופיט  םייח וק     06.02.0230

                   66.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
טלפמוק לכה .המישרב 42-מ 'סמ סופיט םלוס     06.02.0240

                    7.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תורגסמ תמישר 20.60 כ"הס          

      
ש י ש  ת מ י ש ר  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
.המישרב 1-ש 'סמ סופיט ,רסיק ןבא חטשמ     06.03.0010

                    1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
      
.המישרב 2-ש 'סמ סופיט ,רסיק ןבא חטשמ     06.03.0020

                    1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
      
.המישרב 3-ש 'סמ סופיט ,רסיק ןבא חטשמ     06.03.0030

                    1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
      
.המישרב 4-ש 'סמ סופיט ,רסיק ןבא חטשמ     06.03.0040

                    1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( שיש תמישר 30.60 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס          

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם י נ ו ו ל ו ג מ  ה ד ל פ  ת ו ר ו נ י צ  11.70 ק ר פ  ת ת       
      
04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ      
      

11.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
008/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     008 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רפת אלל 04 לוידקס םינוולוגמ הדלפ תורוניצ     07.11.0410
)םיעובצו( םייולג םינקתומ םימחו םירק םימל      
,4/3" רטוק ,תוגרבהב םירבוחמ ,םייומס וא      

                   10.00 םיחפס תוברל רטמ   
      

                   20.00 םיחפס תוברל ,1" רטוק , ל"נכ הדלפ תורוניצ רטמ  07.11.0420
      

                   10.00 םיחפס תוברל ,2" רטוק , ל"נכ הדלפ תורוניצ רטמ  07.11.0450
      

                   70.00 םיחפס תוברל ,3" רטוק , ל"נכ הדלפ תורוניצ רטמ  07.11.0460
      
רבעמ לוורש רובע    רטוקב רוניצל תפסות     07.11.0910

                    2.00 א"גה טרפ יפ לע ,דממ תוריקב 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םינוולוגמ הדלפ תורוניצ 11.70 כ"הס          

      
ם י מ ל  ם י י ט ס ל פ  ת ו ר ו נ י צ  21.70 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ח ו  ם י ר ק       
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0010
61  רטוק )G.M וא S.P(  םוינימולא ןיערג םע      
וא םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

                   70.00 םיחפס תוברל םייומס רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0020
רטוק )G.M וא S.P(   םוינימולא ןיערג םע      
םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ 02      

                   30.00 םיחפס תוברל םייומס וא םייולג רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0030
52 רטוק )G.M וא S.P( םוינימולא ןיערג םע      
וא םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

                   20.00 םיחפס תוברל םייומס רטמ   
      
םימחו םירק םימל בלוצמ ןליתאילופ תורוניצ     07.12.0040
23 רטוק )G.M וא S.P(  םוינימולא ןיערג םע      
וא םייולג םינקתומ 'מטא 01 הדובע ץחלל מ"מ      

                   10.00 םיחפס תוברל םייומס רטמ   
      
ילוורש םע םימח םימ תורוניצל דודיב     07.12.0210
רטוק תורוניצל 4/3" יבועב ע"ש וא "סקלפודיו"      
יטרס תוברל מ"מ 02 - 61  ; 4/3 - 2/1"      

                   60.00 יס.יו.יפ-מ הקבדה רטמ   
      
      
      
      
      

21.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
009/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     009 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םירק  םימל םייטסלפ תורוניצל זילפמ םיקלחמ     07.12.0630
ןליטובילופ וא  בלוצמ  ןליתאילופמ  םימחו       
זגרא ךותב םלשומ  ןקתומ ,םיקקפ תוברל      
61רטוק ,דרפנב םלושמה םיאתמ סלגרביפ      

                    5.00 תואיצי  2 ,4/3"  גירבת מ"מ 'חי   
      
םירק  םימל םייטסלפ תורוניצל זילפמ םיקלחמ     07.12.0632
ןליטובילופ וא  בלוצמ  ןליתאילופמ  םימחו       
זגרא ךותב םלשומ  ןקתומ ,םיקקפ תוברל      
61רטוק ,דרפנב םלושמה םיאתמ סלגרביפ      

                    3.00 תואיצי  3 ,4/3"  גירבת מ"מ 'חי   
      

                    6.00 'פמוק תפסונ איצי לכ רובע ,קלחמל תפסות 07.12.0635
      
תודימב )היזכרמ( םיקלחמל סלגרביפמ זגרא     07.12.0678

                    2.00 ריק ךותב םלשומ ןקתומ ,מ"ס 61/03/04 'חי   
      
תודימב )היזכרמ( םיקלחמל סלגרביפמ זגרא     07.12.0680

                    3.00 ריק ךותב םלשומ ןקתומ ,מ"ס 61/04/05 'חי   
      
רובע  גגה לע  שמש יודדל רוניצל תפסות     07.12.0920

                    1.00 הרקתב רבעמ "אבס לקמ" לוורש 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םימחו םירק םימל םייטסלפ תורוניצ 21.70 כ"הס          

      
ם י מ ו ת ס ש  ,ם י ז ר ב  12.70 ק ר פ  ת ת       
ם י נ נ ס מ ו       
      

                    1.00 2/1"  רטוק תשוחנ תגוסגסמ ןג יזרב 'חי  07.21.0100
      

                    1.00 4/3"  רטוק תשוחנ תגוסגסמ ןג יזרב 'חי  07.21.0110
      
םייושע ,2/1" רטוק םיירודכ םיזרב     07.21.0400

                    4.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל זילפ/הזנורב 'חי   
      
םייושע ,4/3"  רטוק םיירודכ םיזרב     07.21.0410

                    3.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל זילפ/הזנורב 'חי   
      
זילפ/הזנורב םייושע ,1"  רטוק םיירודכ םיזרב     07.21.0420

                    4.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל 'חי   
      
זילפ/הזנורב םייושע ,2"  רטוק םיירודכ םיזרב     07.21.0450

                    3.00 דרפנב םלושמה דרוקרה אלל 'חי   
      
      
      
      
      

12.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
010/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     010 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןורא ךותב תנקתומ ,תינקת שא יוביכ תדמע     07.21.0470
דמצמ םע 2" הפירש זרב תוברל , סלגרביפ      
םע 'מ 51 ךרואבו 2" רטוקב םיקונרז 2 ,ץרוטש      
זרב םע 2" סוסיר/ןוליס קנזמ ,ץרוטש ידמצמ      
וא יטסלפ שימג רוניצ םע םינולגלג  ,ירודכ      
לע  ןקתומ ,'מ 03 ךרואבו 4/3" רטוקב ימוג      
קנזמ תוברל ,תבבותסמ עורז םע ףות      

                    2.00 'פמוק 1" ירודכ זרבו 4/3" רטוק סוסיר/ןוליס  
      
תלד םע סלגרביפמ שא יוביכ דויצל ןורא     07.21.0480

                    2.00 'פמוק ריקל רבוחמ ,מ"ס 03/08/021 תודימב ,תלעונ  
      

                    4.00 'פמוק ג"ק 6 השבי הקבא ףטמ 07.21.0490
      
דוד :תוללוכה ,חוטש גגל תוירלוס תוכרעמ     07.21.0510
םע ע"ש וא "ןגמורכ" תרצות ,רטיל 021 חפנב      
,קוצי ןתירואילופ דודיבו ימינפ ליאמא יופיצ      
םע םיאתמ חטשב דחא שמש טלוק ,הדימעב      
לע דמעמ תוברל תומלשב ,יולק יסקופא יופיצ      
תומייק למשחו םימ תדוקנל רוביח ,חוטש גג      

                    1.00 'פמוק םינש 5 לש תוירחא תפוקתו  
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיננסמו םימותסש ,םיזרב 12.70 כ"הס          

      
ם י ז ק נ  ת כ ר ע מ ל  ת ו ר ו נ י צ  13.70 ק ר פ  ת ת       
      
וא םייולג םינקתומ ןליפורפילופ תורוניצ     07.31.0300
- 23רטוק ,ע"ש וא "תוילוח" תמגוד ,םייומס      

                   60.00 םיחפס תוברלו  םירבחמ תוברל ,מ"מ 04 רטמ   
      
,מ"מ 05 רטוק , ל"נכ ןליפורפילופ תורוניצ     07.31.0310

                   40.00 םירבחמ תוברל רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0395
    )E.P.D.H(  וא "טירבג" וא "תוילוח" תמגוד  
,םייומס וא םייולג םינקתומ ,ע"ש וא "תיליבומ"      
תוברלו םירבחמ תוברל ,מ"מ 04 - 23 רטוק      

                   30.00 םיחפס רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0400
    )E.P.D.H(  תוברל ,מ"מ 05 רטוק ,ל"נכ  

                   40.00 םירבחמו םיחפס רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצ     07.31.0430
    )E.P.D.H( תוברל ,מ"מ 011 רטוק ,ל"נכ  

                   90.00 'וכו ןוטב תפיטע ,םירבחמ ,םיחפס רטמ   
      

                    1.00 2" רטוק C.V.P רורווא יעבוכ 'חי  07.31.0710
13.70.10 קרפ תתב הרבעהל        

011/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     011 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    3.00 4" רטוק C.V.P רורווא יעבוכ 'חי  07.31.0720
      
רבעמ לוורש רובע    רטוקב רוניצל תפסות     07.31.0910

                    1.00 א"גה   טרפ יפ לע ,דממ תוריקב 'חי   
      
רובע  גגה לע ירווא ןגזמ זוקנ רוניצל תפסות     07.31.0920

                    3.00 הרקתב רבעמ "אבס לקמ" לוורש 'חי   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופ תורוניצל תפסות     07.31.0950
    )E.P.D.H(  תפיטע רובע ,מ"מ 011 רטוק  
ינודומע :תוברל - תורוניצל ביבסמ ןיוזמ ןוטב      

                   50.00 'וכו ןויזה לזרב  ,הילת רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיזקנ תכרעמל תורוניצ 13.70 כ"הס          

      
ת ו ל ע ת ו  ה פ צ ר  י מ ו ס ח מ  43.70 ק ר פ  ת ת       
ז ו ק י נ       
      
ןליתאילופמ מ"מ 011/002 הפצר ימוסחמ     07.34.0040
תשר/הסכמ םע )E.P.D.H( ההובג תופיפצב      

                    2.00 זילפ 'חי   
      
םע מ"מ 1 יבועב )הטסורינ( מ"בלפמ תשר ילס     07.34.0100
8"/4"  הפצר םוסחמב םינקתומ המרה תידי      

                    2.00 )דרפנב דדמנ םוסחמה( 'חי   
      
תעבט םע 4"/2" ןליפורפילופמ הפצר ימוסחמ     07.34.0200

                    8.00 זילפמ  תשרו 'חי   
      
תמגוד תחלקמל ןליפורפילופמ הפצר ימוסחמ     07.34.0210

                    4.00 ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
      
הסכמ םע ןליפורפילופמ 4"/2" יפות ימוסחמ     07.34.0300

                    4.00 זילפ 'חי   
      
תמגוד 4"/2" ןליפורפילופמ תרוקיב תואספוק     07.34.0400

                    4.00 ע"ש וא "תוילוח" 'חי   
      
וטנ( מ"מ 017 ךרואב תחלקמל זוקינ תלעת     07.34.0680
06 בחורב ,מ"מ 851-001 הבוגב ,)מ"מ 056      
,מ"מ 21 םיחירא לש ילמיסקמ הבוגו מ"מ      
05 רטוק האיצי רוניצ ,םיזקנ 2 תוברל      
תודימב ,)הטסורינ( 403 מ"בלפמ יוסיכומ"מ      

                    1.00 ע"ש וא "ןואסלפ" תמגוד מ"מ 056/06 'חי   
      
4"/4" ןליפורפילופמ תלפונ תרוקיב תואספוק     07.34.0910

                   10.00 ע"ש וא "תוילוח" תמגוד 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( זוקינ תולעתו הפצר ימוסחמ 43.70 כ"הס          

      
012/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     012 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ח ד ה  י ל כ י מ  ,ת ו ל ס א  14.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ת ש מ ו       
      
ט"קמ 2/1" רטוק ריקהמ מ"מ 001 ךפוש זרב     07.41.0010
תידי םע ע"ש וא "תמח" תמגוד 702003      

                    2.00 םלשומ ןקתומ ,םורכ רומיג ,תינומעפ 'חי   
      
"הסרח"  םגד  'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ     07.41.0011

                    4.00 תולכירדא יפ לע 'חי   
      
ט"קמ 2/1" רטוק ריקהמ מ"מ 051 ךפוש זרב     07.41.0020
תידי םע ע"ש וא "תמח" תמגוד 802003      

                    2.00 םלשומ ןקתומ ,םורכ רומיג ,תינומעפ 'חי   
      
ט"קמ 4/3" רטוק ,ריקהמ הסיבכ וא ןג זרב     07.41.0030
הרצק היפ ,ע"ש וא "תמח" תמגוד 902003      
ןקתומ ,םורכ רומיג ,תינומעפ תידיו העובק      

                    1.00 םלשומ 'חי   
      
םגד 'א גוס ןבל סרחמ הצחר ירויכ - "שיגנ"     07.41.0035

                    1.00 תולכירדא יפ לע   "הסרח" 'חי   
      
3 תחלקמל )ץופרטניא( ריק תכרעמ - "שיגנ"     07.41.0040
הנקתה תכרעמ תוברל "תמח" תמגוד ךרד      
תכרעמל ינוציח יוסיכ ,חיטל תחתמ תמדקומ      

                    1.00 'פמוק תחלקמ שארו עורז ,ריק  
      
ךרד 3 תחלקמל )ץופרטניא( ריק תכרעמ     07.41.0042
תמדקומ הנקתה תכרעמ תוברל "תמח" תמגוד      
ט"קמ ריק תכרעמל ינוציח יוסיכ ,חיטל תחתמ      

                    4.00 'פמוק תחלקמ שארו עורז,985202  
      
םגד 'א גוס ןבל סרחמ םיכנ תלסא - "שיגנ"     07.41.0081
,מ"ס 05 הבוגבו מ"ס 96 ךרואב , "הסרח"      
הסכמו בשומ ,"קולבונומ" החדה לכימ תוברל      
וא "ןומרח" םגד מ"בלפ יגרב םע רבוחמ חישק      

                    1.00 ע"ש 'חי   
      
סרחמ םייולת קולבונומ החדה לכימו הלסא     07.41.0088
בשומ תוברל  -"הסרח"  םגד  'א גוס ןבל      

                    7.00 'וכו ריקל םותיר ןקתמ 'דבכ הסכמו 'חי   
      
הנותחת היפ םע ריקהמ הנקתהל רויכל הללוס     07.41.0111
ןקתומ םורכ רומיג , "תמח" תמגוד  תבבותסמ      

                    1.00 רזעה ירמוח לכ םע םלשומ 'חי   
      
      
      
      
      
      

14.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
013/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     013 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
היפ םע ,הדימעב חבטמ תרעקל הללוס     07.41.0162
,"הכורא היפ  54  םתור" תרדסמ תבבותסמ      
רומיג ,ע"ש וא "תמח" תמגוד  225009 ט"קמ      
לכו לינ יזרב תוברל ,םלשומ ןקתומ ,םורכ      

                    1.00 רזעה ירמוח 'חי   
      
תודימב 'א גוס ןבל סרחמ חבטמ תורעק     07.41.0300

                    1.00 תולכירדא יפ לע  ,מ"ס 04/06 'חי   
      
הרצק היפ םע ,הדימעב רויכל הללוס - "שיגנ"     07.41.0398
תמגוד 144103 ט"קמ קפרמ תידיו העובק      
םלשומ ןקתומ ,םורכ רומיג ,ע"ש וא "תמח"      

                    1.00 רזעה ירמוח לכו לינ יזרב תוברל 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונתשמו החדה ילכימ ,תולסא 14.70 כ"הס          

      
ם י מ ש ג  י מ  ז ו ק י נ  05.70 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוד יבוע 4" רטוק ,םימשג ימל הדלפ תורוניצ     07.50.0020
העיבצו טנמצ טלמ םינפ יופיצ םע 23/5"      
,יולג וא םידומעב ,תוריקב םינקתומ תינוציח      

                   70.00 םיחפס אלל ,םירבחמו םיקבח  תוברל רטמ   
      
םינוולוגמ םיטוחמ סדרב םע םימשג ימ טלוק     07.50.0030
חפ תחלצ תוברל ,בזרמה שארב מ"מ 4 רטוק      

                    6.00 41 'סמ ץבא 'חי   
      

                   11.00 בזרמה אצומב 4" רטוק הדלפ רוניצמ םייכרב 'חי  07.50.0040
      
עקרקה לע תוחנומ םורט ןוטבמ בזרמל תקוש     07.50.0060

                   11.00 מ"ס 01/54/03 תודימב 'חי   
      
האיצי םע הקיצי לזרבמ תוגגל םשג ימ טלוק     07.50.0200
םגד "HTIMS" תמגודכ 4" רטוק - תיכנא      

                    6.00 תשר תוברל ע"ש וא 0131 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םימשג ימ זוקינ 05.70 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( האורבת ינקתמ 70 כ"הס          

      
ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ת י ט ס ל פ  ל מ ש ח  ת ר נ צ  12.80 ק ר פ  ת ת       
      
"נ"פ" ,"וילאמ הבכ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     08.21.0010
לבח תוברל םייולג וא  םייומס ,מ"מ 02 רטוק      

                  700.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ רטמ   
      
      
      

12.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
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14/11/2019
דף מס':     014 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
"נ"פ" ,"וילאמ הבכ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     08.21.0020
לבח תוברל םייולג וא  םייומס ,מ"מ 52 רטוק      

                  360.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ רטמ   
      
"נ"פ" ,"וילאמ הבכ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     08.21.0030
לבח תוברל םייולג וא  םייומס ,מ"מ 04 רטוק      

                   25.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ רטמ   
      
"נ"פ" ,"וילאמ הבכ" םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     08.21.0040
לבח תוברל םייולג וא  םייומס ,מ"מ 05 רטוק      

                  350.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( הכישמ רטמ   
      
רטוק )םיירושרש( םישימג םייטסלפ תורוניצ     08.21.0050
הכישמ לבח תוברל ,םייולג וא םייומס ,מ"מ 52      

                   50.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( רטמ   
      
רטוק )םיירושרש( םישימג םייטסלפ תורוניצ     08.21.0060
הכישמ לבח תוברל ,םייולג וא םייומס ,מ"מ 05      

                   50.00 רזע ירמוחו תואספוק ,)שרדנ םא( רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תיטסלפ למשח תרנצ 12.80 כ"הס          

      
ם י ל ב כ  ת ו ל ע ת  32.80 ק ר פ  ת ת       
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     08.23.0010
,לזרב יקוזיח תוברל תנוולוגמ לזרב תשרמ      
י"ע קוושמ ,םירבחמו תויווז ,תותשק ,םילתמ      

                  220.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 002 בחורב תולעת     08.23.0020
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ      
י"ע קוושמ ,םירבחמו תויווז ,תותשק ,םילתמ      

                   90.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
      
,מ"מ 58 קמועבו מ"מ 003 בחורב תולעת     08.23.0030
,לזרב יקוזיח תוברל ןוולוגמ לזרב תשרמ      
י"ע קוושמ ,םירבחמו תויווז ,תותשק ,םילתמ      

                   50.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םילבכ תולעת 32.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

015/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/11/2019
דף מס':     015 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

YX2N  ת ש ו ח נ  י ל ב כ  13.80 ק ר פ  ת ת       
    (XLPE)  
      
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0010
    5.1X3 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
י"ע קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                   50.00 ע"שוא "הכרא" רטמ   
      
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0020
    5.2X3 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
י"ע קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                   50.00 ע"שוא "הכרא" רטמ   
      
ךתחב YX2N )EPLX(  גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0030
    5.2X5 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
י"ע קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                   25.00 ע"שוא "הכרא" רטמ   
      
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0040
    4X5 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
י"ע קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                   50.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
      
5.1X21 ךתחב YX2N גוסמ דוקיפ ילבכ     08.31.0050
וא תולעתב וא תומלוס לע םיחנומ ,ר"ממ      
ינשב רוביח תוברל תורוניצב םילחשומ      

                   50.00 ע"ש וא "הכרא" י"ע קוושמ ,תווצקה רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( )YX2N )EPLX  תשוחנ ילבכ 13.80 כ"הס          

      
ם י ד ד ו ב מ  ת ש ו ח נ  י כ י ל ו מ  43.80 ק ר פ  ת ת       
      
םע ר"ממ 5.1 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     08.34.0010
םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ C.V.P  דודיב      
קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב      

                   25.00 ע"ש וא "הכרא" י"ע רטמ   
      
םע ר"ממ 5.2 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     08.34.0020
םיחנומ וא  תורוניצב םילחשומ C.V.P דודיב      
קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב      

                   25.00 ע"ש וא "הכרא" י"ע רטמ   
      
םע ר"ממ 6 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     08.34.0030
םיחנומ וא  תורוניצב  םילחשומ C.V.P דודיב      
קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב      

                   25.00 ע"ש וא "הכרא" י"ע רטמ   
      

43.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
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14/11/2019
דף מס':     016 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םע ר"ממ 01 ךתחב םידדובמ תשוחנ יכילומ     08.34.0040
םיחנומ וא  תורוניצב  םילחשומ C.V.P דודיב      
קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל ,תולעתב      

                  150.00 ע"ש וא "הכרא" י"ע רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םידדובמ תשוחנ יכילומ 43.80 כ"הס          

      
ש א  י נ י ס ח  ם י ל ב כ  73.80 ק ר פ  ת ת       
      
HXHN 09E 081EF גוסמ שא יניסח םילבכ     08.37.0010
וא "הכרא" י"ע קוושמ ,ר"ממ 5.1X3 ךתחב      
וא תומלוס לע םיחנומ הנבמל םיעובק ,ע"ש      
תוברל ,תורוניצב םילחשומ וא תולעתב      

                  100.00 תווצקה ינשברוביח רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( שא יניסח םילבכ 73.80 כ"הס          

      
ת ו ר ח א  ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  04.80 ק ר פ  ת ת       
      
תשוחנמ םיושע םילאיצנטופ תאושהל םיספ     08.40.0010

                    1.00 מ"מ 4x04x004 תודימב 'חי   
      
יפל הכרעהב ריחמ .הנבמ לש דוסי תוקראה     08.40.0020

                  870.00 ןינבה לש דוסיה תמוק חטש ר"מ ר"מ   
      
ספמ ר"ממ 61 תשוחנ ךילומב הקראה תדוקנ     08.40.0030
וא ,יתכתמ טנמלאל םילאיצנטופה תאוושה      

                   10.00 תינקת הלשו ןגמ תרנצ תוברל ,םימ תרנצל 'קנ   
      
ןוולוגמ לזרבב הקראה תעבטמ ץוח תאיצי     08.40.0040

                    4.00 טולישו םימ תנגומ הבית תוברל מ"מ 04X5 'חי   
      
טנמלאל ר"ממ 01 ךילומב הקראה תדוקנ     08.40.0050
םלושמ ךילומה רובע( םימ תרנצל וא יתכתמ      
,דויצל ךתורמ וא רבוחמ גרוב תוברל ,)דרפנב      
רתי לכו טוליש ,לבכ לענ ,תויקסיד      

                   20.00 הדוקנה רוביחלשרדנה 'קנ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תורחא תונגהו תוקראה 04.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל ל  ה נ ב מ  16.80 ק ר פ  ת ת       
I.C ת ו ב י ת ו       
      
םיירלודומ חפ יאתמ םיבכרומ ,תוחולל םינבמ     08.61.0010
תוברל ,מ"מ 005/0012/008 תודימב ,םיעובצו      
,הריבצ יספ ללוכ אל(  ,הבכרה תטלפו תלד      

                    3.00 )רזע ירמוחו םיקדהמ ,טווח 'חי   
      
      
      

16.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
017/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     017 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לוענמ םע "קזב" ןקת רטסאילופמ חול הנבמ     08.61.0020
תודימב ץעמ בגו "קזב" למס ,חירב בר      

                    1.00 מ"מ 013X575X048 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( I.C תוביתו למשח תוחולל הנבמ 16.80 כ"הס          

      
C ן י י פ ו א  ם י ז "א מ  26.80 ק ר פ  ת ת       
      
דח רפמא 4 דע 1 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0010

                    7.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
דח רפמא 23-01 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0020

                  137.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
תלת רפמא 6 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0030

                    1.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
      
רפמא 01-23 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0040

                   17.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק תלת 'חי   
      
תלת רפמא 04 ילנימונ םרזל C ןייפוא ז"אמ     08.62.0050

                    5.00 רפמאוליק 01 קותינ רשוכ ,יבטוק 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( C ןייפוא םיז"אמ 26.80 כ"הס          

      
ם י ת "מ א מ  36.80 ק ר פ  ת ת       
      
52 קותינ רשוכ רפמא 061X3 דע םית"מאמ     08.63.0010
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

                    1.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
52 קותינ רשוכ רפמא 052X3 דע םית"מאמ     08.63.0020
תנתינ תיטנגמו תימרת הנגהב רפמאוליק      

                    1.00 )הליגר תידי תוברל( ןוויכל 'חי   
      
דע ת"מאמל הריגס לילס וא CT הקספה לילס     08.63.0030

                    2.00 A630X3 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םית"מאמ 36.80 כ"הס          

      
ם י נ ע ג מ ו  ם י ר ס מ מ  66.80 ק ר פ  ת ת       
      

                   17.00 61A יבטוק דח דעצ רסממ 'חי  08.66.0010
      
03 תושיגר רפמא 52X2 תחפ רסממ     08.66.0020
קוושמה "REGAH" תרצות A םגד רפמאילימ      

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

66.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
018/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     018 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
03 תושיגר רפמא  52X4 תחפ רסממ     08.66.0030
קוושמה "REGAH" תרצות A םגד רפמאילימ      

                    8.00 ע"ש וא "וכלומ" 'בח י"ע 'חי   
      
03 תושיגר רפמא  04X4 תחפ רסממ     08.66.0040
קוושמה "REGAH" תרצות A םגד רפמאילימ      

                   13.00 ע"ש וא "וכלומ" 'בח י"ע 'חי   
      
004X3 יזפ תלת חתמל הזפ רסוחל םירסממ     08.66.0050

                    1.00 טלוו 'חי   
      

                    7.00 יעובש/ימוי ילטיגיד ןועש קספמ 'חי  08.66.0060
      

                    1.00 דחא ץורע ימונורטסא ןועש קספמ 'חי  08.66.0070
      
רפמא 52 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.66.0080

                    4.00 AC3 'חי   
      
רפמא 55 דע םרזל םייבטוק תלת םינעגמ     08.66.0090

                    3.00 AC3 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םינעגמו םירסממ 66.80 כ"הס          

      
י ר ז י ב א  ,ם י ל ב ק  ,ם י א נ ש  96.80 ק ר פ  ת ת       
ה ד י ד מ  י ר י ש כ מ ו  ה ר ק ב ו  ד ו ק י פ       
      

                    1.00 רפמא טלוו 001 דע םיאנש 'חי  08.69.0010
      
וא "אדמל" תמגוד 42CDV בצוימ חכ קפס     08.69.0020

                    1.00 5A דע ע"ש 'חי   
      
תואיצי 4 םע שא יוליג תכרעמל הארתה רסממ     08.69.0030

                    1.00 OSI - 655 B 4 הרקב גצמ תמגוד 'חי   
      
דח "לגוט" וא "טקפ" סופיטמ דוקיפ יקספמ     08.69.0040

                    7.00 רפמא 01 םייבטוק 'חי   
      

                    1.00 חתפמ י"ע רורחש ,לעננ הקספה ןצחל 'חי  08.69.0050
      

                    1.00 רפמא 5/052 דע םרז הנשמ 'חי  08.69.0060
      
תדידמל תינועבצ תיפרג הגוצת םע דדומ בר     08.69.0070
,םיקפסה ,תינומרה 46 דע ,םימרז ,םיחתמ      
איש ,DHT ינומרה תוויע ,קפסה ימדקמ ,רדת      
תמגוד ,ז'ועת לודומ תוברל ,היגרנאו שוקיב      
אל( ע'וש וא "טנלא" 'בח י'ע קוושמה TL םגדה      

                    1.00 )םרז ינשמ ללוכ 'חי   
      

96.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
019/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     019 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    3.00 דליטלומ תרונו ינועבצ הסכמ םע ןומיס תרונמ 'חי  08.69.0080
      
001( םיבטק העברא קרב יניגמ תיעיבר     08.69.0090

                    1.00 B+C רפמאוליק O+HP3( 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הדידמ ירישכמו הרקבו דוקיפ ירזיבא ,םילבק ,םיאנש 96.80 כ"הס          

      
ע ק ת  י ת ב  27.80 ק ר פ  ת ת       
      
םגד ,רפמא 61 חיטה לע הנקתהל עקת יתב     08.72.0010
    "3 ,"EEC  44 םיעגמPI וא "דרובסיוו" תרצות  

                    1.00 ע"ש 'חי   
      
,םירזיבא 8 רובע ,םירזיבא אלל עקת יתב בר     08.72.0020
81D םגד "טסלפ .א.ד.ע" תמגוד ,סיסב תוברל      
וא "דרובסיוו" תרצות "הנקסוט" םגד וא      
םיפיעסב תונכהו םירזיבא **>p<ע"ש      

                   27.00 >p/<** םיטנוולרה 'חי   
      
וקסינ תמגוד טנוברקילופמ תוריש תואספוק     08.72.0030
    LPN תוברל ףוקש הסכמ םע טסלפ .א.ד.ע וא  
ינש ,A52X4 תחפ רסממ ,A52X3 ז"אמ      
םגד 61A יזפ דח עקת תיב ,A61X1  םיז"אמ      
EEC םגד 61A יזפ דח עקת תיב ,ילארשי      
ןקתומ EEC םגד 23A יזפ תלת עקת תיבו      

                    3.00 )הנזה וק ללוכ אל( טלפמוק רבוחמו 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( עקת יתב 27.80 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א  37.80 ק ר פ  ת ת       
      

                    2.00 )לסוטופ( ץוח תרואתל ירטקלא-וטופ את 'חי  08.73.0010
      
תנגומ הביתב רפמא 61X1 טקפ םרז קספמ     08.73.0020
וא "דרובסיוו" תרצות "ODOM" תרדס םימ      

                    6.00 ע"ש 'חי   
      
תנגומ הביתב רפמא 3X23 טקפ םרז קספמ     08.73.0030
וא "דרובסיוו" תרצות "ODOM" תרדס םימ      

                    3.00 ע"ש 'חי   
      

                    4.00 ט"הת הריבשל תיכוכז םע יטסלפ םורח ןצחל 'חי  08.73.0040
      

                    2.00 םיראומ הלעפה ינצחל 2 םע הבית 'חי  08.73.0050
      

                    4.00 םיראומ הלעפה ינצחל 3 םע הבית 'חי  08.73.0060
)זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבא 37.80 כ"הס          

      
      
      

020/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     020 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו א מ  ת ו ד ו ק נ  47.80 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל יזפ דח לגעמב תמלשומ רואמ תדוקנ     08.74.0010
ילבכ ,הפישח וא היולג הנקתהב תורוניצ      
םע תשוחנ יכילומ וא/ו RF/YX2N תשוחנ      
דע חולהמ ר"ממ 5.1 ךתחב  C.V.P דודיב      
,םיקספמה דעו ריקה וא הרקתהמ האיציה      
וא יבטוק וד וא לופכ וא דיחי םרז י/קספמ      
וא םימ ןגומ וא םינצחל וא בלצ וא ףוליח      
וא "סוקופ" םגד  "דרובסיוו" תמגוד ,ןיירושמ      
,םורח תרואתל הדוקנ רובע ףסונ ךילומו ע "ש      

                  335.00 הילת וו תוברל ,שרדנ םא 'קנ   
      
"סיווג" ז"מ רזיבא רובע רואמ תדוקנל תפסות     08.74.0020
םגד "דרובסיוו" וא "METSYS" םגד      

                   30.00 ע"ש וא "הנקסוט" 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רואמ תודוקנ 47.80 כ"הס          

      
ע ק ת  י ת ב  ת ו ד ו ק נ  57.80 ק ר פ  ת ת       
      
תשוחנ ילבכ היושע תמלשומ עקת תיב תדוקנ     08.75.0010
    RF/YX2N דודיב םע תשוחנ יכילומ וא/ו  
    C.V.P  5.1 ךתחבX3 תרנצב םילחשומ ,ר"ממ  
תיב דע חולהמ ,הפישח וא היומס הנקתהב      
תמגוד ,רפמא 61 עקת תיב ןכו עק5תה      
ןקתומ ,ע"ש וא "סוקופ" םגד "דרובסיוו"      

                  118.00 םימאתמ תוברל םלשומ לכה ,ט"הת 'קנ   
      
לופכ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     08.75.0020

                   55.00 ט"הת וא טה"ע הנקתהל 'חי   
      
וא/ו םילבכ רובע עקת תיב תדוקנל תפסות     08.75.0030

                  113.00 ר"ממ 5.2 םיכילומ 'חי   
      

                   30.00 םימ ןגומ ת"ב רובע עקת תיב תדוקנל תפסות 'חי  08.75.0040
)זוכיר ףדל הרבעהל( עקת יתב תודוקנ 57.80 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ק נ  67.80 ק ר פ  ת ת       
      
םע יבטוק וד ז"מ תוברל םימח םימ דוד תדוקנ     08.76.0010
םגד "דרובסיוו" תמגוד ,טלשו ןומיס תרונמ      
םא( דודה דיל ןוחטיב קספמ ,ע"ש וא "סוקופ"      
יכילומ ו0א/ו RF/YX2N תשוחנ ילבכ ,)שרדנ      
ר"ממ  5.1x3 ךתחב C.V.P דודיב םע תשוחנ      
תרנצב םילחשומ ,)שרדנכ ר"ממ  5.2X3וא(      
דע למשחה חולמ ,הפישח וא היומס הנקתהב      
רוניצ תוברל ,םימה דודל ילמשח רוביח ,דודה      
םלשומ לכה ,דודה דע ריקהמ האיציהמ הנגה      

                    1.00 טלפמוק 'קנ   
      

67.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
021/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     021 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוברל ,שא יוליג תזכרל הנזה רוביח תדוקנ     08.76.0020
יבטוק וד םרז קספמ ,ר"ממ 3X5.2 לבכו תרנצ      
"דרובסיוו" וא "סיווג" תמגוד ,ןומיס תרונ םע      

                    1.00 ע"ש וא 'קנ   
      
תוברל יטסלפ םורח תקספה ןצחלל הדוקנ     08.76.0030
רזיבאו ר"ממ 3X5.1 םילבכ וא םיכילומו תרנצ      

                    4.00 הריבשל תיכוכז םע 'קנ   
      
רטוקב רוניצ היושע תמלשומ ןופלט תדוקנ     08.76.0040
לבכ תוברל ,הפישח וא היומס הנקתהב שרדנכ      
רבוחמו לחשומ תוחפל תוגוז 3 ןופלט       
דע מ"התה וא/ו ר"התהמ וקה ,טלפמוק      
,"קזב" תושירד יפל םויס רזיבא ןכו0הדוקנה      
לכה ,ע"ש וא "סוקופ" םגד "דרובסיוו" תמגוד      

                   11.00 םירשגמו הנורוק ירבחמ תוברל םלשומ 'קנ   
      
םגד "סיווג" רזיבא רובע ןופלט תדוקנל תפסות     08.76.0050
    "METSYS" וא "הנקסוט" םגד "דרובסיוו" וא  
"קינוסנפ" תרצותמ "AEHT AMITPO" םגד      

                   11.00 ע"ש וא 'חי   
      
רטוקב רוניצ היושע תמלשומ היזיולט תדוקנ     08.76.0060
תוברל הפישח וא היומס הנקתהב שרדנכ      
תושירד יפל ילאיסקאוק לבכו תופעתסה תובית      
םויס רזיבאו תימוקמה היזיולטה תרבח      
וא "METSYS" םגד "סיווג" תמ5גוד      
AEHT" םגד וא "הנקסוט" םגד "דרובסיוו"      

                    4.00 ע"ש וא "קינוסנפ" תרצותמ "AMITPO 'קנ   
      
רזיבא רובע היזיולטל הנכה תדוקנל תפסות     08.76.0070
םגד "דרובסיוו" וא "METSYS" םגד "סיווג"      
"AEHT AMITPO" םגד וא "הנקסוט"      

                    4.00 ע"ש וא "קינוסנפ" תרצותמ 'חי   
      
)מ"נמ( דואמ ךומנ חתמ תכרעמל הנכה תדוקנ     08.76.0080
,םילוקמר ,םירפוצ  ,ןשע  יאלג ,םוקרטניא(      
היושע  )'ודכו םינשייח ,תומלצמ ,חפנ יאלג      
תואספוק ,הכישמ טוח םע שרדנכ רטוקב תרנצ      
וא היומס הנקתהב רבעמ תוביתו תופעתסה      
תופעתסהה תביתמ םיוקה תוברל ,הפישח      
יטסלפ הסכמ תוברל הנכהה 'קנ דע תיזכרמה      

                  155.00 האיציה תביתל םיגרבב קזוחמ 'קנ   
      
      
      
      
      

67.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
022/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     022 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
A7-TAC תמלשומ םיבשחמ תרושקת תדוקנ     08.76.0090
וא היומס הנקתהב שרדנכ רטוקב רוניצ היושע      
ילבכ תרדסמ TAC-7 לבכ תוברל ,הפישח      
    AGIG בצקב הדובעל םאתומה G01 תוברל  

                   75.00 תווצקה ינשב הדוקנה רוביחו שרדנכ רזיבא 'קנ   
      
,םכח תיב תכרעמב םכח קספמל הנכה תדוקנ     08.76.0100
היומס הנקתהב ,מ"מ 02 רטוקב תרנצ היושע      
,רבעמ תוביתו הכישמ טוח תוברל ,הפישח וא      
רשרושמ וא ,הדוקנה דע הרקבה חולמ      
חולמ הקולחה וקב הקלח תוברל ,תודוקנה ןיב      
הסכמו תומוקמ 3 סיווג תבית תוברל ,הרקבה      

                   40.00 האיציה תביתל קזוחמ יטסלפ 'קנ   
      
תורוניצ תוברל ילמשח ךסמ/ סירת תדוקנ     08.76.0110
דעו קספמה ךרד חולהמ םילבכ וא םיכילומו      
,עונמה רוביחו ינוויכ וד יבטוק וד ןצחל ,עונמה      

                   16.00 טלפמוק םלשומ לכה 'קנ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש תודוקנ 67.80 כ"הס          

      
ת ו פ ע ת ס ה  ת ו ב י ת  77.80 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו פ ל ט ל       
      
ץעמ בג תוברל ,םינופלטל תופעתסה תובית     08.77.0010
תלד םע מ"מ 02 לש יבועב עצקוהמ ןבל      
יפל לוענמו מ"ס 02/04/06 םינפ תודימב      

                    1.00 "קזב" 'בח תושירד 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םינופלטל תופעתסה תובית 77.80 כ"הס          

      
ך מ ס ו מ  ק ד ו ב  ת ק י ד ב  87.80 ק ר פ  ת ת       
      
דע לדוגב ירחסמ למשח ןקתמ תקידב תקידב     08.78.0010
    3X052 םולשת תוברל ךמסומ קדוב י"ע רפמא  
קדובל עויסו תוינכות תשגה ,הקידבה רובע      

                    1.00 'פמוק תודידמה תכירעב  
)זוכיר ףדל הרבעהל( ךמסומ קדוב תקידב 87.80 כ"הס          
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14/11/2019
דף מס':     023 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר נ צ  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  97.80 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ ב ו  ם י ט ל ק מ ב  ם י ל ב כ ו       
      
םילבכ רבעמ םוטיאל TCM תירלודומ תכרעמ     08.79.0030
תרשואמ ,םינגומ םיבחרמו םיטלקמל הסינכב      
הדלפ רוניצ תללוכ הדיחיה .ףרועה דוקיפ י"ע      
תוברלןוטבב קוצי )4"( מ"מ 001 רטוק ירוקמ      
םימטא יולימו לוגע חדקל המיטא תכרעמ      
תכרעמה ,םירדוחה םילבכה רטוקל םאתהב      
אל( ע"ש וא "שא תומולא" 'בח י"ע תקוושמ      

                    4.00 )חדקה עוציב ללוכ 'חי   
      
םילבכ רבעמ םוטיאל TCM תירלודומ תכרעמ     08.79.0040
תרשואמ ,םינגומ םיבחרמו םיטלקמל הסינכב      
הדלפ רוניצ תללוכ הדיחיה .ףרועה דוקיפ י"ע      
תוברלןוטבב קוצי )6"( מ"מ 051 רטוק ירוקמ      
םימטא יולימו לוגע חדקל המיטא תכרעמ      
תכרעמה ,םירדוחה םילבכה רטוקל םאתהב      
אל( ע"ש וא "שא תומולא" 'בח י"ע תקוושמ      

                    4.00 )חדקה עוציב ללוכ 'חי   
      
"1X2BGR" גוסמ TCM תירלודומ תכרעמ     08.79.0170
רבעמ םוטיאל ע"ש וא "NOSLEN" תמגוד      
םיבחרמו םיטלקמל הסינכב תורוניצו םילבכ      
תדיחי ,ףרועה דוקיפ י"ע תרשואמ ,םינגומ      
הדלפמ תעבורמ תרגסמ תללוכםוטיאה      
הדיחי םע ןוטבב הקוצי מ"מ 06/021 תודימב      
,םירדוחה תורוניצהו םילבכה םוטיאל תצחול      
תוכרעמ ןמרוק.ב.י" 'בח י"ע תקוושמ תכרעמה      

                    1.00 "מ"עב ש א ןוגימ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םינגומ םיבחרמבו םיטלקמב םילבכו תרנצ ירבעמ םוטיא 97.80 כ"הס          

      
/ ת ר ו ש ק ת  / ה ר ו א ת  י פ ו ג  99.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש       
      
הרקת עוקש 06X06 הרואת ףוג     08.99.0001
    THGIL KCAB םגד DEL BISI, תרצות  
    IC-ESSE יאפוריא, K0004 ML0614 W43  
ת"ג .ןטשק .א.י ןאובי  ILAD רביירד 45PI ב      

                   95.00 תינכותב A 'חי   
      
LPH תראהל ץוחב הנקתהל לוגע הרואת ףוג     08.99.0002
72 שעג תרצות ןשב םגד םיילכירדא םידומע      

                    9.00 תינכותב B ת"ג  ןמול 56PI  0032 טאוו 'חי   
      
      
      
      
      
      

99.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
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14/11/2019
דף מס':     024 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יביטרוקד הרקת עוקש הרואת ףוג     08.99.0003
    THGIL KCAB םגד רוריק תועלצ םע  
    LLAMS DEL LLAH תרצות IC-ESSE  
,44PI K0004 ML0292 W52 ,יאפוריא      
ןאובי  .ILAD רביירד ,תולעמ 04 רוא תמולא      

                   15.00 תינכותב C  ת"ג .ןטשק .א.י 'חי   
      
יביטרוקד הרקת עוקש הרואת ףוג     08.99.0004
    THGIL KCAB םגד רוריק תועלצ םע  
    LLAMS DEL LLAH תרצות IC-ESSE  
,44PI K0004 ML0641 W81 ,יאפוריא      
.ILAD רביירד ,תולעמ 04 רוא תמולא      

                   29.00 תינכותב D ת"ג .ןטשק .א.י ןאובי 'חי   
      
    INIM ORP DEL LLAH רוטקלפר םע 08.99.0005
44PI W5.7 396ML K0004/0003 םוינימולא      
.ןטשק.א.י ןאובי יאפוריא IC-ESSE תרצותמ      

                   11.00 .תינכותב E ת"ג 'חי   
      
יביטרוקד הרקת עוקש הרואת ףוג     08.99.0006
    THGIL KCAB םגד רוריק תועלצ םע ןנווכתמ  
    XELFORP LLAMS DEL LLAH תרצות  
    IC-ESSE יאפוריא, ML0381 W81  
    44PI K0004/K0003, ת"ג .ןטשק .א.י ןאובי  

                   27.00 . תינכותב F 'חי   
      
םגד THGIL KCAB ינוציח הרואת ףוג     08.99.0007
    021TW, תרצות SPILIHP יאפוריא, K0004  
    ML0004 W43 םינקתה ןוכמ רושיא לעב  
    56PI 01KI, הנקתהל ףרועה דוקיפ רשואמ  

                    4.00 .תינכותב G ת"ג .ןטשק .א.י ןאובי ,םיד"ממב 'חי   
      
KCART VL םגדמ יולת יזאפ תלת הריבצ ספ     08.99.0008
,םירזיבאה לכ םע ,יאפוריא IC-ESSE תרצות      
יפוגל םיאתמ ,הוולנ דויצו תוניפ ,םירבחמ      
ןאובי .טלפמוק רטמ יפל ריחמ ,ILAD הרואת      

                    3.60 תינכותב H ת"ג .ןטשק .א.י רטמ   
      
הריבצ ספל טופס הרואת ףוג     08.99.0009
    MUIDEM CP SERET תרצות IC-ESSE  
,ML0942 W81, 09>IRC ,יאפוריא      
    04PI K0004 רביירד ,תולעמ 42 רוא תמולא  

                    3.00 תינכותב I ת"ג .ןטשק .א.י ןאובי ,ILAD 'חי   
      
      
      
      
      

99.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
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14/11/2019
דף מס':     025 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרצות 61F םגד ,ןוקיליסב קוצי יתוכיא דל ספ     08.99.0010
רוא ןווג ML054 V42 W6, ,RAELC רילק      
רוזיפל םוינימולא תלעת ללוכ ,56PI הריחבל      
K ת"ג .ןטשק .א.י ןאובי ,םירביירדו םוחה      

                   35.00 .תינכותב רטמ   
      
תרצות ,521PVB םגד הפצה הרואת ףוג     08.99.0013
    SPILIHP ההובג תירוא תוליצנ לעב ,יאפוריא  
המולא םע למשחה תכירצב ןוכסחו      
,הובג IRC ,הריחבל תירטמיס/תיטרמיסא      
    K0004 ML0008 W08 ןוכמ רושיא לעב  
הניקת לעב 56PI 80KI םינקתה      
    RG0 EN62471 LM79 LM80  
    TM-21 L.O.R 100% Mac Adams 3  

                   13.00 .ןטשק .א.י ןאובי, 28ML 'חי   
      
יביטרוקד הרקת עוקש הרואת ףוג     08.99.0014
    BACK LIGHT  
MUIDEM 56PI DEL LLAH םגד      
,יאפוריא IC-ESSE תרצות      
    56PI K0004/K0003 ML0171 W81 לעב  
08ML הניקת לעב ,םינקתה ןוכמ רושיא      
    ,LM82 TM-21 RG0 EN62471 LM79  

                   18.00 .תינכותב N ת"ג .ןטשק .א.י ןאובי 'חי   
      
תימצע הקידב םע תוקד 081 םורח הרואת ףוג     08.99.0015
,יאפוריא MT תרצות ,C CETNO םגד עוקש      
םע  ML042 W2 ההובג תירוא תוליצנ לעב      
תללוסו הריחבל תירטמיס וא תילאבוא השדע      

                   52.00 .ןטשק .א.י ןאובי ,4OPEFI םויתיל 'חי   
      
081 יתילכת וד הרואת ףוג  - האיצי יטלש     08.99.0016
םגד ינוציח תימצע הקידב םע תוקד      
    G CETNO תרצות MT יאפוריא,  
51 תויתוא הבוג ,הריחבל עוקש/יריק/ינוציח      
ההובג תירוא תוליצנ לעבידדצ וד/דח ,מ"ס      
ןוכמ רושיא לעב ,4OPEFIL םויתיל תללוסו      

                   14.00 .ןטשק .א.י ןאובי ,םינקתה 'חי   
      
סמות סנפמ הנקתהל הבקנ /רכז 5.2X3 לבכ     08.99.0017
וא וקסינ תרצות םירמיד ןוראל דע הרקתב      

                  500.00 . ןקת לעב ,ע"ש רטמ   
      
קסיד םע 8I-IN2369SD םגד הטלקה רישכמ     08.99.0019
ש"ב תייריע לש תרושקתה טרפמ יפל - הרט 4      

                    1.00 לטומ ןמור - 'חי   
      
      

99.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     026 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
טרפמ יפל -  EOP TROP 42 תרושקת גתמ     08.99.0020

                    1.00 לטומ ןמור - ש"ב תייריע לש תרושקתה 'חי   
      
לש תרושקתה טרפמ יפל - תינוציח המלצמ     08.99.0021

                    8.00 לטומ ןמור - ש"ב תייריע 'חי   
      
לש תרושקתה טרפמ יפל תימינפ המלצמ     08.99.0022

                    4.00 לטומ ןמור - ש"ב תייריע 'חי   
      

                1,000.00 לטומ ןמור - 7TAC הגיג לבכ רטמ  08.99.0023
      
ט"קמ 3.0 רטמ  a6tac ןוראל רשגמ לבכ     08.99.0024

                   82.00 ןמ'גרות - 081020016 הייריע רטמ   
      
ט"קמ -  3 רטמ  a6tac ןוראל רשגמ לבכ     08.99.0025

                   82.00 ןמ'גרות - 012020016 הייריע רטמ   
      
ט"קמ - םיכרואה לכל tir רשגמ לבכל תפסות     08.99.0026

                   82.00 ןמ'גרות- 252020016 - הייריע 'חי   
      
ללוכ רטמל ריחמ ןקת ות g1 תרושקת לבכ     08.99.0027
הייריע ט"קמ - םייק יאוותב הנקתה      

                  300.00 ןמ'גרות - 182020016 רטמ   
      
הייריע ט"קמ - trop 42 םירוביח לנפ     08.99.0028

                    4.00 ןמ'גרות - 492020016 'חי   
      
ט"קמ- הדובע- הדוקנל ריחמ טוליש + הקידב     08.99.0029

                   82.00 ןמ'גרות - 210020216 הייריע 'חי   
      
הייריע ט"קמ -  תרושקת יאנכט הדובע תעש     08.99.0030

                  130.00 ןמ'גרות - 210020216 'חי   
      
הייריע ט"קמ - tir a6 tac 54 jr עקש     08.99.0031

                  164.00 ןמ'גרות -733020016 'חי   
      
תרושקת תביבסל דעוימה trop 84 גתמ     08.99.0032
הייריע ט"קמ - xx55 תרדסמ תמייק      

                    1.00 ןמ'גרות - 110060608 'חי   
      
םיפדמ 2 םירוואמ  8 םיעקש u02 םיתרש ןורא     08.99.0033
הייריע ט"קמ - 06 קמוע  תכתמ תלד      

                    1.00 ןמ'גרות - 110060608 'חי   
      
םיביס 21 ןיירושמ יטפוא לבכ הנקתהו הקפסא     08.99.0034
    mm 663020016- הייריע ט"קמ - ןיירושמ -  

                  850.00 ןמ'גרות רטמ   
      

99.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
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דף מס':     027 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
- םימאתמ ללוכ ts/cs  trop21 יטפוא לנפ     08.99.0035

                    3.00 ןמ'גרות - 973020016 - הייריע ט"קמ 'חי   
      
יטפוא רשגמ תקפסא     08.99.0036
    retem 2 ts/cs/cl-cs mm - הייריע ט"קמ  

                    6.00 ןמ'גרות - 593020016- 'חי   
      
טלקמ רדשמ תרזעב יטפוא וק תוניקת הקידב     08.99.0037

                    8.00 'פמוק ןמ'גרות - 904020016 - הייריע ט"קמ -  
      
     EOP D211 RSF ט"קמ - חשקומ גתמ 08.99.0038

                    2.00 ןמ'גרות - 444060608 הייריע 'חי   
      
    CG NART GF הייריע ט"קמ - קיבג 08.99.0039

                    4.00 ןמ'גרות - 545060608 'חי   
      
    RL PFS NART GF הייריע ט"קמ - קיבג 08.99.0040

                    1.00 ןמ'גרות - 475060608 'חי   
      
    EOP D421 SF הייריע ט"קמ - גתמ 08.99.0041

                    1.00 ןמ'גרות - 785060608 'חי   
      
- 84-042PRD - CD V84 גתמל חוכ קפס     08.99.0042

                    2.00 ןמ'גרות 'חי   
      
    C123 PAF הייריע ט"קמ - ימינפ השיג תדוקנ 08.99.0043

                    4.00 ןמ'גרות - 642120016 'חי   
      

ןשע רורחש תונולח תכרעמ ק/ט                          08.99.0100
      
0002*0021 ןשע רורחש ןולחל ילמשח עונמ     08.99.0101
טלוו 42 רשי םרזב לעפומה ,מ"מ      
    A8.0ןשע רורחשל םיחתפ לש הריגסו החיתפל  
תובלתשהל םיביכרהו םירזיבאה לכ ללוכ      
תמגודכ חתפה תריגס/תלעפהלעונמה      
CDC CDV42 0060-2520 ב םגד      
תרצותמ NE-2/10121 שדח יאפוריא ןקתב      
    AWR NOMIS תרבח י"ע תקפוסמה  
החיתפ רשפאי עונמה ךלהמ תעיבק .סרפלטמ      
רשואמ ,תונקתב תושירדה לע ןולחה לש האלמ      
לדוג בקע - טלפמוק טרופמכ רבוחמו ןקתומ      
םיעונמ 2 תנקתהב ךרוצ שי ,ןולחה לש לקשמו      
הריגסו החיתפ, םוטיא לבקל תנמ לע ףנכ ג"ע      
תמישרב 8-א טרפ . ןולחה לש האלמ      

                    2.00 .םוינימולא 'חי   
      
      
      

99.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
028/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     028 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודימב ןשע רורחש ןולחל ילמשח עונמ     08.99.0103
טלוו42 רשי םרזב לעפומה ,מ"מ 0002*004      
ןשע רורחשל םיחתפ לש הריגסו החיתפל8.0      
עונמה תובלתשהל םיביכרהו םירזיבאה לכ ללו      
םגד תמגודכ חתפה תריגס/תלעפהל      
    0060-2520 CDC CDV42 יאפוריא ןקתב  
תרצותמ - NE-2/10121 שדח      
    AWR NOMIS תרבח י"ע תקפוסמה  
החיתפ רשפאי עונמה ךלהמ תעיבק .סרפלטמ      
רשואמ ,תונקתב תושירדה לע ןולחה לש האלמ      
לדוג בקע .טלפמוק טרופמכ רבוחמו ןקתומ      
םיעונמ 2 תנקתהב ךרוצ שי ,ןולחה לש לקשמו      
הריגסו החיתפ, םוטיא לבקל תנמ לע ףנכ ג"ע      
תמישרב 9-א טרפ - ןולחה לש האלמ      

                    2.00 .םוינימולא 'חי   
      
תודימב ןשע רורחש ןולחל ילמשח עונמ     08.99.0105
טלוו 42 רשי םרזב לעפומה, מ"מ 059*004      
    A8.0 םיחתפ לש הריגסו החיתפל  
םיביכרהו םירזיבאה לכ ללוכ ןשע רורחשל      
חתפה תריגס/תלעפהל עונמה תובלתשהל      
םגדה תמגודכ      
    24VDC CDC 0252-0600  
תרצותמ NE-2/10121 יאפוריא ןקתב      
    AWR NOMIS תרבח י"ע תקפוסמה  
החיתפ רשפאי עונמה ךלהמ תעיבק .סרפלטמ      
רשואמ ,תונקתב תושירדה לע ןולחה לש האלמ      

                    2.00 .טלפמוק טרופמכ רבוחמו ןקתומ 'חי   
      
תודימב ןשע רורחש ןולחל ילמשח עונמ     08.99.0106
טלוו42 רשי םרזב לעפומה ,מ"מ 0091*004      
    A8.0ןשע רורחשל םיחתפ לש הריגסו החיתפל  
תובלתשהל םיביכרהו םירזיבאה לכ ללוכ      
םגד תמגודכ חתפה תריגס/תלעפהלעונמה      
    0060-2520 CDC CDV42 יאפוריא ןקתב  
AWR NOMIS תרצותמ NE-2/10121 שדח      
ךלהמ תעיבק . סרפלטמ תרבח י"ע תקפוסמה      
לע ןולחה לש האלמ החיתפ רשפאיעונמה      
רבוחמו ןקתומ רשואמ ,תונקתב תושירדה      
,ןולחה לש לקשמו לדוג בקע .טלפמוק טרופמכ      
תנמ לע ףנכ ג"ע םיעונמ 2 תנקתהבךרוצ שי      
ןולחה לש האלמ הריגסו החיתפ, םוטיא לבקל      

                    2.00 .םוינימולא תמישרב 31-א טרפ - 'חי   
      
      
      
      
      

99.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
029/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     029 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
0821*004  ןשע רורחש ןולחל ילמשח עונמ     08.99.0107
טלוו 42 רשי םרזב לעפומה ,מ"מ      
    A8.0 רורחשל םיחתפ לש הריגסו החיתפל  
תובלתשהל םיביכרהו םירזיבאה לכ ללוכ ןשע      
םגד תמגודכ חתפה תריגס/תלעפהל עונמה      
    0060-2520 CDC CDV42, ןקתב  
תרצותמ NE-2/10121 שדח יאפוריא      
    AWR NOMIS תרבח י"ע תקפוסמה  
החיתפ רשפאי עונמה ךלהמ תעיבק .סרפלטמ      
רשואמ  תונקתב תושירדה לע ןולחה לש האלמ      
לדוג בקע .טלפמוק טרופמכ רבוחמו ןקתומ      
םיעונמ 2 תנקתהבךרוצ שי ,ןולחה לש לקשמו      
הריגסו החיתפ, םוטיא לבקל תנמ לע ףנכ ג"ע      

                    2.00 ןולחה לש האלמ 'חי   
      
ןעטמ תללוכה 01A דע הרקבו דוקיפ תדיחי     08.99.0108
,תוחפל תועש 051 ךשמל םירבצמו חכ קפס      
הערתה ,תוללוסה תניעט תרקב ןונגנמ      
.תכרעמ בצמל תילאוזיוותילוק      
יאפוריא ןקתל םאתות דוקיפה תדיחי      
תרצותמ VEHS-01 םגד NE-9/10121 שדח      
    AWR NOMIS סרפלטמ תרבח י"עתקפוסמה  
טרופמכ לכה תרבוחמו תנקתומ תרשואמ -      

                    1.00 .טלפמוק 'חי   
      
תרונ ללוכה ,םוריח תעשל ירוזא הלעפה  ןצחל     08.99.0109
תרצות EH 08 םגדה תמגודכ יוויח      
    AWR NOMIS סרפלטמ תרבח י"ע קפוסמה  
טרופמכ רבוחמו ןקתומ רשואמ,ךרע הווש וא      

                    1.00 .טלפמוק 'חי   
      
רשפאמה תימוקמ החיתפל ינורטקלא סיטרכ     08.99.0110
הלעפהל ןתינו רורוואל םג ןולחב שומיש      
ךרוצ אלל,םידיג ינש תועצמאב תינמז וב דע      
AWR תרצותמ m-001 םדמ .דחוימ טוויחב      
    NOMIS תרבח י"ע תקפוסמה הינמרג  

                    1.00 סרפלטמ 'חי   
      
ללוכ אל - ןשע רורחש תונולח תכרעמ תנקתה     08.99.0111

                    1.00 'פמוק טוויח/ םוגיפ  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש / תרושקת / הרואת יפוג 99.80 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח ינקתמ 80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

030/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     030 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

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       
      
,םינוויכ יתשב לגרס ,תובכש יתשב םינפ חיט     09.01.0010
קוזיח תוברל ,םיירושימ םיחטש ג"ע דבל רמג      
תשר ינתיווזב תויכנאהו תויקפואה תוניפה  לכ      
    M.P.X תוניפ םע םינבלוגמ C.V.P ךרוא לכל  
םינטק םיחטש ,םיחתפ יפשח לע חיט,הניפה      
ןיב מ"ס 08 בחורב C.V.P תותשר ,םירצו      

                  950.00 .תמייקל השדח היינב ןיבו ןוטב יטנמלאל היינב ר"מ   
      
הנותחת הצברה תבכש תוברל ץוח חיט     09.01.0020
רוחש חיט תבכש תוביטר תרידח תעינמל      
תבורעתל דנוב.י'ג.יב קבד תפסות ,תרשיימ      
תויכנאהו תויקפואה תוניפה לכ קוזיח ,חיטה      
תוניפ םע םינבלוגמ M.P.X תשר ינתיווזב      
    C.V.P יפשח לע חיט ,הניפה ךרוא לכל  
C.V.P תותשר ,םירצו םינטק םיחטש ,םיחתפ      
ןיבו ןוטב יטנמלאל היינב ןיב מ"ס 08 בחורב      

                1,650.00 .'וכו תמייקל השדח היינב ר"מ   
      
בחרמל 077LP וא 031LP  יתילכת בר חיט     09.01.0030
,מ"מ 01 יבועב ,ע"ש וא ריקומרת תרצות ןגומ      

                   60.00 .רגב טכילשו תיכוכז יביס תשר תוברל ר"מ   
      
תוברל ,גגב תוקעמ לש ימינפה קלחב ץוח חיט     09.01.0040
תרידח תעינמל הנותחת הצברה תבכש      
תבכש ,תרשיימ רוחש חיט תבכש ,תוביטר      
קבד תפסות ,עבצל הנכהכ הקלח טכילש      
תוניפה לכ קוזיח ,חיטה תבורעתל דנוב.י'ג.יב      
M.P.X תשר ינתיווזב תויכנאהו תויקפואה      
,הניפה ךרוא לכל C.V.P תוניפ םע םינבלוגמ      
םינטק םיחטש ,םיחתפ יפשח לע חיט      
ןיב מ"ס 08 בחורב C.V.P תותשר,םירצו      
השדח היינב ןיבו ןוטב יטנמלאל היינב      

                  375.00 .'וכו תמייקל ר"מ   
      
רובמט תרצותמ ינועבצ ילירקא טכילש תבכש     09.01.0050
יפל תואמגודו םינווגב ,ע"ש וא טלרינ וא      
תוברל שדח ץוח חיט ג"ע ,לכירדאה תריחב      
לכ ,דוסי תבכש ,רמיירפ ,תיתשתה תנכה      
.'וכו תואמגודו םינווג בוליש ,שרדנכ תובכשה      

                1,650.00 .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק לכה ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 10.90 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 90 כ"הס          

      
      
      
      
      

031/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     031 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01 ק ר פ  ת ת       
      
הז קרפב םינושה םיפיעסב הדיחיה יריחמ      
יליפורפ ,םיפסה ,םירמוחה לכ תא םג םיללוכ      
רבעמב ,םוינימולא/זילפ/הטסורינמ הדרפהה      
,םייופיח/םיפוציר הצקבו םייופיח/םיפוציר ןיב      
םייכנאו םייקפוא ,םהינימל רמגה יליפורפ      
וא ,ע"ש וא "םייופיצ לייא" י"ע םיקוושמה      
,לכירדאה תריחב יפל תרחא הרבח תרצות      
תוינכותב ראותמכו לכירדאה תשירד יפל לכה      
.תוינכותב םיטרפבו      
      
03/03 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0010
,לוחמ ירדחב C.V.P ףוצירל הנכהכ ,מ"ס      

                  420.00 .שרדנכ םיעצמה לכ תוברל ר"מ   
      
03/03 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0020
לכ תוברל ר"מ/ח"ש 04 דוסי ריחמ ,מ"ס      
םיקשימ ,תיתשה תנכה ,שרדנכ םיעצמה      
בוליש,תילירקא הבור רמג ,מ"מ 5 דע בחורב      

                   30.00 )ןסחמב( .'וכו תואמגודו םינווג ר"מ   
      

                   21.00 .מ"ס 01 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ רטמ  10.01.0030
      
תודימב רופא ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0040
,ע"ש וא ינולא לש ARTEIP םגד ,מ"ס 06/06      
םיעצמה לכ תוברל ,01R הקלחה דגנ גוסמ      
5 דע בחורב םיקשימ ,תיתשה תנכה ,שרדנכ      
םינווג בוליש,תילירקא הבור רמג ,מ"מ      

                  125.00 .'וכו  תואמגודו ר"מ   
      

                  110.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ רטמ  10.01.0050
      
קלחומ ןוטב יומד ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0060
ינולא לש 516302 ט"קמ ,מ"ס 09/09 תודימב      
לכ תוברל ,01R הקלחה דגנ גוסמ ,ע"ש וא      
םיקשימ ,תיתשה תנכה ,שרדנכ םיעצמה      
בוליש ,תילירקא הבור רמג ,מ"מ 5 דע בחורב      

                   95.00 .'וכו תואמגודו םינווג ר"מ   
      

                   55.00 .מ"ס 7 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ רטמ  10.01.0070
      
לש טקרפ יומד ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0080
ןווג ,ONIHCUPAC ALUBUT םגד ,ינולא      
דגנ גוסמ ,מ"ס 06/51 תודימב ,ההכ םוח      
,שרדנכ םיעצמה לכ תוברל ,01R הקלחה      
רמג ,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ ,תיתשה תנכה      

                  126.00 .'וכו תואמגודו םינווג בוליש ,תילירקא הבור ר"מ   
10.01.10 קרפ תתב הרבעהל        

032/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     032 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ללוכ יבועב ,רולפ קי'גמ תרבח לש לוחמ תפצר     10.01.0100
C.V.P תועיריב ףוציר ןוילע רמג ,מ"ס 5 לש      
םינווגב ,לוחמל םימיאתמ ,מ"מ 1½ יבועב      
הפצרה לע ,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      
לש תיתדוקנ העיקש רשפאלו השימג תויהל      
לטיהב הדידמה( .םילנפ תוברל ,מ"מ 01      
י"פע שרדנה לכ תא ללוכ ריחמה )יקפוא      

                  420.00 .קפסה י"ע שרדנש לכו תוינכותה ר"מ   
      
הקימרק יחיראב ,ןוטב וא קולב תוריק יופיח     10.01.0110
לש 620002 ט"קמ ,מ"ס 06/021 תודימב      
תוברל ר"מ/ח"ש 08 דוסי ריחמ,ע"ש וא ינולא      
חיט תבכש ,הצברה תבכש ,תיתשתה תנכה      
5 דע בחורב םיקשימ ,קבדב הקבדה ,רוחש      
ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא הבור רמג ,מ"מ      
יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג בוליש ,הנוש      
םיכותיח ,םירצו םינטק םיחטש ,םיחתפ      

                  235.00 )םיתורש( .טלפמוק לכה 'וכו תומאתהו ר"מ   
      
וא הקימרק יחיראב ,ןוטב וא קולב תוריק יופיח     10.01.0120
דוסי ריחמ ,מ"ס 05/02 תודימב ןלצרופ טינרג      
תבכש ,תיתשתה תנכה תוברל ,ר"מ/ח"ש 08      
,קבדב הקבדה ,רוחש חיט תבכש ,הצברה      
הבור רמג ,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ      
בוליש ,הנוש ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא      
םיחטש ,םיחתפ יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג      
לכה 'וכו  תומאתהו םיכותיח ,םירצו םינטק      

                   27.00 .טלפמוק ר"מ   
      
,תונוש תודימב ,מ"מ 6 יבועב לטסירק תוארמ     10.01.0130

                    5.00 .עובצ ץע וא םוינימולא תרגסמ תוברל ר"מ   
      
בחור ,מ"ס 3 יבועב ןורבח שישמ תונולח ינדא     10.01.0140

                   75.00 .םימ ףא תוברל מ"ס 03 דע רטמ   
      
,ריינ יקיזחמ ,תוינובס :ןוגכ םיתורשב םירזיבא     10.01.0150
002 לש דוסי ריחמב 'וכו ילזונ ןובסל םינקתמ      

                   22.00 .'חי/ח"ש 'חי   
      

                    1.00 .םיכנ יתורשב םירויכ לעמ ינקת ףדמ 'חי  10.01.0160
      

                    1.00 .םיכנ תחלקמל ינקת אסיכ 'חי  10.01.0170
      
      
      
      
      
      

10.01.10 קרפ תתב הרבעהל        
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14/11/2019
דף מס':     033 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תובכש יתשב AP-52 ביצלפ תועירי עצמ     10.01.0180
לע היילע תוברל ,הבכש לכ מ"מ 6 יבועב      
יקפוא לטיהב הדידמה .םייפקיהה תוריקה      

                  420.00 .דחיב תועיריה 2-ל תחא םעפ ר"מ   
)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       
      
וא/ו םינפ חיט ג"ע ,ע"ש וא לירקרפוס עבצ     11.01.0010
תוחפל תובכש שולש ףושח ןוטב וא סבג תוחול      
םינווג בוליש תוברל ,דיחא ןווג תלבקל דעו      
לכו דוסי תבכש ,תיתשתה תנכה ,תואמגודו      

                1,485.00 .ןרציה טרפימ יפל שרדינכ תובכשה ר"מ   
      
רוא טלופ עבצב ןגומה בחרמה ןומיסו טוליש     11.01.0020
רוא טלופ טוליש תוברל ,א"גה ןקת יפל      

                    1.00 'פמוק .תרושקתו למשח ירזיבאל  
      
שולש ץוח חיט לע ע"ש וא לירקרפוס עבצ     11.01.0030
תוברל ,דיחא ןווג תלבקל דעו תוחפל תובכש      
,תיתשתה תנכה ,תואמגודו םינווג בוליש      
טרפימ יפל שרדינכ תובכשה לכו דוסי תבכש      

                  375.00 .ןרציה ר"מ   
      
,למשח תונוראל רוא טלופ טוליש עוציבו ןונכת     11.01.0040
תותלדל ,'וכו שא יוביכ ,תרושקת ,היצלטסניא      
,םינסחמ ,םינגומ םיבחרמ ,םיינכט םירדח ,שא      
טוליש לכו םימ ידמ ,יוביכ יזרב ,תוגרדמ ירדח      
יוביכ תושירד יפל טלפמוק לכה ,שרדיש רחא      
לכל טלפמוק הדידמה .םינקתה לכו שא      
ךותב הדובעה םחתמ לכב שרדנה טולישה      

                    1.00 'פמוק .רצחבו הנבמה תותיזחב ,הנבמה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 10.11 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11 כ"הס          

      
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 מ י ש ר  10.21 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-א 'סמ סופיט ,ןולח     12.01.0010

                    5.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
      
      

10.21.10 קרפ תתב הרבעהל        
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14/11/2019
דף מס':     034 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-א 'סמ סופיט ,ןולח     12.01.0020

                   10.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-א 'סמ סופיט ,ןולח     12.01.0030

                    1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 4-א 'סמ סופיט ,ןולח     12.01.0040

                    1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 5-א 'סמ סופיט ,ןולח     12.01.0050

                    1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 6-א 'סמ סופיט ,ןולח     12.01.0060

                    1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 7-א 'סמ סופיט ,ןולח     12.01.0070

                    1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 8-א 'סמ סופיט ,הנירטיו     12.01.0080

                    1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 9-א 'סמ סופיט ,הנירטיו     12.01.0090

                    1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 01-א 'סמ סופיט ,הנירטיו     12.01.0100

                    1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 11-א 'סמ סופיט ,הנירטיו     12.01.0110

                    1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 21-א 'סמ סופיט ,הנירטיו     12.01.0120

                    1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 31-א 'סמ סופיט ,הנירטיו     12.01.0130

                    1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 41-א 'סמ סופיט ,הנירטיו     12.01.0140

                    1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תמישר 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       
      
י ו ב י ע  ת ו ד י ח י  10.51 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 .)1-.ע.י( ,יוביע תודיחי 'חי  15.01.0010
      

10.51.10 קרפ תתב הרבעהל        
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14/11/2019
דף מס':     035 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    2.00 .)2.2-.ע.י( ,)1.2-.ע.י( ,יוביע תודיחי 'חי  15.01.0020
      

                    1.00 .)3-.ע.י( ,יוביע תודיחי 'חי  15.01.0030
      

                    1.00 .)4-.ע.י( ,יוביע תודיחי 'חי  15.01.0040
      

                    1.00 .)5-.ע.י( ,יוביע תודיחי 'חי  15.01.0050
      

                    1.00 .)6-.ע.י( ,יוביע תודיחי 'חי  15.01.0060
)זוכיר ףדל הרבעהל( יוביע תודיחי 10.51 כ"הס          

      
ו א  ר י ו ו א ב  ל ו פ י ט  ת ו ד י ח י  20.51 ק ר פ  ת ת       
ר ו ר ו ו א       
      

                    1.00 .)1-אמ( ,1 וידוטסל ריוואב לופיט תדיחי 'חי  15.02.0010
      
,)1.2-אמ( ,2 וידוטסל ריוואב לופיט תדיחי     15.02.0020

                    2.00 .)2.2-אמ( 'חי   
      

                    1.00 .)3-אמ( ,3 וידוטסל ריוואב לופיט תדיחי 'חי  15.02.0030
      

                    1.00 .)4-אמ( ,חצ ריוואב לופיט תדיחי 'חי  15.02.0040
      

                    1.00 .)1-מ( ,תרתסנ תיקפוא ןושחנ חופמ תדיחי 'חי  15.02.0050
      

                    1.00 .)2-מ( ,תרתסנ תיקפוא ןושחנ חופמ תדיחי 'חי  15.02.0060
      

                    1.00 .)3-מ( ,תרתסנ תיקפוא ןושחנ חופמ תדיחי 'חי  15.02.0070
      

                    1.00 .)4-מ( ,תרתסנ תיקפוא ןושחנ חופמ תדיחי 'חי  15.02.0080
      

                    1.00 .)5-מ( ,תרתסנ תיקפוא ןושחנ חופמ תדיחי 'חי  15.02.0090
      

                    1.00 .)6-מ( ,תרתסנ תיקפוא ןושחנ חופמ תדיחי 'חי  15.02.0100
      

                    1.00 .)7-מ( ,תרתסנ תיקפוא ןושחנ חופמ תדיחי 'חי  15.02.0110
      

                    1.00 .)8-מ( ,תרתסנ תיקפוא ןושחנ חופמ תדיחי 'חי  15.02.0120
      

                    1.00 .)1-פמ( ,םיתוריש רורווא חופמ 'חי  15.02.0130
      

                    1.00 .)2-פמ( ,םיתורש רורווא חופמ 'חי  15.02.0140
)זוכיר ףדל הרבעהל( רורווא וא ריוואב לופיט תודיחי 20.51 כ"הס          

      
      
      
      
      

036/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     036 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ר ק  ת ר נ צ  40.51 ק ר פ  ת ת       
      
לכ תוברל תמלשומ ררק תרנצ לולכמ     15.04.0010
תדיחיל )1-.ע.י( יוביע תדיחי ןיב ,םירזיבאה      
הביצחו תותיס תוברל ,)1-אמ( ריוואב לופיט      
ןלבקה לע הז ףיעסב .תוריק ,תורקת ,תופצרב      
תלעת ,תוכימת ,תרנצה דודיב ויריחמב לולכל      
לכ יוטיעו ,גגה לע היולג תרנצל ןוולוגמ חפ      
יוטיעו ,ספליסב ול הצוחמו ןיינבב תרנצה      
ןיינבה גג לע תרנצה תולעתל הנגה      

                    1.00 'פמוק .VL-OMSEDREPYH-ב  
      
לכ תוברל תמלשומ ררק תרנצ לולכמ     15.04.0020
/)1.2-.ע.י( יוביע תודיחי ןיב ,םירזיבאה      
/)1.2-אמ( ריוואב לופיט תודיחיל )2.2-.ע.י(      
,תופצרב הביצחו תותיס תוברל ,)2.2-אמ(      
לולכל ןלבקה לע הז ףיעסב .תוריק ,תורקת      
חפ תלעת ,תוכימת ,תרנצה דודיב ויריחמב      
תרנצה לכ יוטיעו ,גגה לע היולג תרנצל ןוולוגמ      
הנגה יוטיעו ,ספליסב ול הצוחמו ןיינבב      
ןיינבה גג לע תרנצה תולעתל      

                    2.00 'פמוק .VL-OMSEDREPYH-ב  
      
לכ תוברל תמלשומ ררק תרנצ לולכמ     15.04.0030
תודיחיל )3-.ע.י( יוביע תדיחי ןיב ,םירזיבאה      
הביצחו תותיס תוברל ,)3-אמ( ריוואב לופיט      
ןלבקה לע הז ףיעסב .תוריק ,תורקת ,תופצרב      
תלעת ,תוכימת ,תרנצה דודיב ויריחמב לולכל      
לכ יוטיעו ,גגה לע היולג תרנצל ןוולוגמ חפ      
יוטיעו ,ספליסב ול הצוחמו ןיינבב תרנצה      
ןיינבה גג לע תרנצה תולעתל הנגה      

                    1.00 'פמוק .VL-OMSEDREPYH-ב  
      
לכ תוברל תמלשומ ררק תרנצ לולכמ     15.04.0040
תדיחיל )4-.ע.י( יוביע תדיחי ןיב ,םירזיבאה      
תותיס תוברל ,)4-אמ( חצ ריוואב לופיט      
הז ףיעסב .תוריק ,תורקת ,תופצרב הביצחו      
,תרנצה דודיב ויריחמב לולכל ןלבקה לע      
לע היולג תרנצל ןוולוגמ חפ תלעת ,תוכימת      
ול הצוחמו ןיינבב תרנצה לכ יוטיעו ,גגה      
גג לע תרנצה תולעתל הנגה יוטיעו ,ספליסב      

                    1.00 'פמוק .VL-OMSEDREPYH-ב ןיינבה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

40.51.10 קרפ תתב הרבעהל        
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14/11/2019
דף מס':     037 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לכ תוברל תמלשומ ררק תרנצ לולכמ     15.04.0050
תודיחיל )5-.ע.י( יוביע תדיחי ןיב ,םירזיבאה      
תותיס תוברל ,)5-מ( דע )1-מ( ןושחנ חופמ      
הז ףיעסב .תוריק ,תורקת ,תופצרב הביצחו      
,תרנצה דודיב ויריחמב לולכל ןלבקה לע      
לע היולג תרנצל ןוולוגמ חפ תלעת ,תוכימת      
ול הצוחמו ןיינבב תרנצה לכ יוטיעו ,גגה      
גג לע תרנצה תולעתל הנגה יוטיעו ,ספליסב      

                    1.00 'פמוק .VL-OMSEDREPYH-ב ןיינבה  
      
לכ תוברל תמלשומ ררק תרנצ לולכמ     15.04.0060
תודיחיל )6-.ע.י( יוביע תדיחי ןיב ,םירזיבאה      
תותיס תוברל ,)6-מ( דע )6-מ( ןושחנ חופמ      
הז ףיעסב .תוריק ,תורקת ,תופצרב הביצחו      
,תרנצה דודיב ויריחמב לולכל ןלבקה לע      
לע היולג תרנצל ןוולוגמ חפ תלעת ,תוכימת      
ול הצוחמו ןיינבב תרנצה לכ יוטיעו ,גגה      
גג לע תרנצה תולעתל הנגה יוטיעו ,ספליסב      

                    1.00 'פמוק .VL-OMSEDREPYH-ב ןיינבה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( ררק תרנצ 40.51 כ"הס          

      
ר י ו ו א  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  50.51 ק ר פ  ת ת       
      
,ךומנ ץחלל ןוולוגמ חפמ ריווא תולעת     15.05.0010
מ"מ 52.1 חפ יבועב ,הנבמה ךותב תונקתומ      

                   10.00 .םינגוא ירוביח םע ר"מ   
      
תונקתומ ךומנ ץחלל ןוולוגמ חפמ ריווא תולעת     15.05.0020
תולעתה ירפת םוטיא תוברל ,הנבמל ץוחמ      
הלעתה יוטיעו TSAC-CED תרצות םיטרסב      
9.0 דע חפ יבועב ,VL-OMSEDREPYH-ב      

                  200.00 .מ"מ ר"מ   
      
,ךומנ ץחלל ןוולוגמ חפמ ריווא תולעת     15.05.0030
םוינימולא יטרס םע ,הנבמה ךותב תונקתומ      

                  550.00 .מ"מ 9.0 דע חפ יבועב ,תולעתה ירוביח לע ר"מ   
      
תדדובמ תיטסוקאו תימרת השימג ריווא תלעת     15.05.0040
םיקבח ירוביח םע מ"מ 52 יבועב דודיבב      

                   50.00 .01" רטוקב ,המיטא יטרסו דלח-לאמ רטמ   
      
תדדובמ תיטסוקאו תימרת השימג ריווא תלעת     15.05.0050
םיקבח ירוביח םע מ"מ 52 יבועב דודיבב      

                   50.00 .8" רטוקב ,המיטא יטרסו דלח-לאמ רטמ   
      
      
      

50.51.10 קרפ תתב הרבעהל        
038/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     038 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תדדובמ תיטסוקאו תימרת השימג ריווא תלעת     15.05.0060
םיקבח ירוביח םע מ"מ 52 יבועב דודיבב      

                   60.00 .6" רטוקב ,המיטא יטרסו דלח-לאמ רטמ   
      
,עובצו ךושמ םוינימולאמ יתרקת ריווא רזפמ     15.05.0070
רוביח םע דדובמ םונלפ ,רובח ןוראווצ םע      
ףילחמ ,8"/01"/01" תעבורמ הלעתל לוגע      

                   16.00 .21x"21" ראווצ תודימב ,חירא 'חי   
      
,עובצו ךושמ םוינימולאמ יתרקת ריווא רזפמ     15.05.0080
רוביח םע דדובמ םונלפ ,רובח ןוראווצ םע      
ףילחמ ,8"/01"/01" תעבורמ הלעתל לוגע      

                   20.00 .51x"51" ראווצ תודימב ,חירא 'חי   
      
,עובצו ךושמ םוינימולאמ יתרקת ריווא רזפמ     15.05.0090
ריווא תויומכ תסוו אלל ,רובח ןוראווצ םע      

                    0.50 .)ר"מ 580.0 םומינימ( ר"מ   
      
,עובצו ךושמ םוינימולאמ יתרקת ריווא רזפמ     15.05.0100
תויומכ תסוו תסוו אלל ,רובח ןוראווצ םע      

                    4.00 .51x"51" ראווצ תודימב ,חירא ףילחמ ,ריווא 'חי   
      
,עובצו ךושמ םוינימולאמ יתרקת ריווא רזפמ     15.05.0110
,ריווא תויומכ תסוו אלל ,רובח ןוראווצ םע      

                    6.00 .21x"21" ראווצ תודימב ,חירא ףילחמ 'חי   
      
ךושמ םוינימולאמ ברעו יתש יריק ריווא רזפמ     15.05.0120
תויומכ תסוו אלל רוביח ןוראווצ םע ,עובצו      

                    1.50 .)ר"מ 580.0 םומינימ( ריווא ר"מ   
      
םוינימולאמ ד"ממל ברעו יתש יריק ריווא רזפמ     15.05.0130

                    1.00 .8" רטוקב עובצו ךושמ 'חי   
      
,עובצו ךושמ םוינימולאמ יתרקת ריווא רזפמ     15.05.0140
סופיטמ ריווא תויומכ תסוו ,רובח ןוראווצ םע      
רטוקב ראווצ תודימב ,DO-1 םגד ,'רפרפ'      

                   10.00 .מ"מ 053 'חי   
      
אלל עובצו ךושמ םוינימולאמ רזוח ריווא סירת     15.05.0150

                    7.00 .)ר"מ 580.0 םומינימ( ריווא תויומכ תסוו ר"מ   
      
םיריצ לע החיתפל ןנסמ םע רזוח ריווא סירת     15.05.0160
םר' תרצות תמגוד ,חירא ףילחמו םייומס      

                    3.00 .)ר"מ 580.0 םומינימ( 'ריווא ירזפמ ר"מ   
      
תרצות תמגוד )ימותסש( לוגע הקיני סירת     15.05.0170

                    9.00 .מ"מ 002 רטוקב ,VP-1 םגד 'דעי ירזפמ' 'חי   
      

50.51.10 קרפ תתב הרבעהל        
039/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     039 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
עובצו ךושמ םוינימולאמ םשג דגנ סירת     15.05.0180

                    2.00 .)ר"מ 52.0 םומינימ( ר"מ   
      
ןבלוגמ חפ תלעת ןיב רובחל לענ רזיבא     15.05.0190

                   50.00 .8"/01"/21" רטוקב שימג רובחל תעבורמ 'חי   
      
רטוקב תעבורמ הלעתל לוגע רובח     15.05.0200

                   50.00 "12/"10/"8. 'חי   
      
רטוקב ררוחמ ףדמ םע לוגע ריווא תויומכ תסוו     15.05.0210
תמגוד ,תוסיוול לבכ י"ע לעפומ ,8"/01"/21"      

                   50.00 .'דעי ירזפמ' תרצות 'חי   
      
םומינימ( תוכסכוסמ תופכ ריווא תויומכ תסוו     15.05.0220

                    4.00 .)ר"מ 52.0 ר"מ   
      

                   12.00 .)DIP( ריווא תויומכ תוסיוול םיפדמ עונמ 'חי  15.05.0230
      
רטסיגר - תוכסכוסמ תופכ ריווא תויומכ תסוו     15.05.0240

                    1.00 .)ר"מ 580.0 םומינימ( ר"מ   
      
ןפודב הנקתהל ימינפ ףופיכ םע תוריש תלד     15.05.0250
םירזיבא דצב םיקולב וא סבג ריק וא הלעת      

                    8.00 .מ"ס 03x03 תודימב הלעתב םינקתומה 'חי   
      
,ריווא תולעתל רליפקו שגר םע לוגע םוח דמ     15.05.0260

                   11.00 .5" רטוקב 'חי   
      
ןבלוגמ חפ תרגסמב תנבלוגמ טריונ תשר     15.05.0270

                   10.00 .דויצו תולעת יחתפב תנקתומ ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ריווא רוזיפ תכרעמ 50.51 כ"הס          

      
ד ו ד י ב  60.51 ק ר פ  ת ת       
      
ץוחמ ריווא תולעתל יטסוקאו ימרת דודיב     15.06.0010

                  200.00 .2" דודיב יבועב הנבמל ר"מ   
      
ךותב ריווא תולעתל יטסוקאו ימרת דודיב     15.06.0020
,םירפתה לע םוינימולא יטרס םע ,הנבמה      

                  550.00 .1" דודיב יבועב ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( דודיב 60.51 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו כ ר ע מ  70.51 ק ר פ  ת ת       
      

                    1.00 'פמוק .)PE-1( ,למשח חול 15.07.0010
      
      

70.51.10 קרפ תתב הרבעהל        
040/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     040 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
טוויחו )תילמשח היצלטסניא( למשח ןקתמ     15.07.0020
תוכרעמ לכל וירזיבא לכ לע םלשומ ילמשח      
טרפמב םיטרופמה רורוואהו ריוואה גוזימ      
רשא םירמוחהו םירזיבאה לכ ללוכ ,ינכטה      
םישרדנה רזעה ירמוח לכו שרופמב ורכזוה      
תויתשת ללוכ םלשומ ןפואב ןקתמה תלעפהל      
י"ע דויצל רוביח ,םירחא י"ע הנזה( הליבכו      
שי הז ףיעסב :ןלבקה בל תמושתל .)א"מ ןלבק      
הניזה ילבכל םרז קתנמ םע דויצה רוביח לולכל      

                    1.00 'פמוק .םירחא י"ע ועצוביש  
      
יזכרמ תיטמוטוא דוקיפו הלעפה תכרעמ     15.07.0030
גוזימ תוכרעמ לכל הירזיבא לכ לע תמלשומ      
ינכטה טרפמב םיטרופמה רורוואהו ריוואה      
לע הז ףיעסב .םהלש תמלשומ הלעפהל      
םיאתמ תרושקת לבכ תנקתה לולכל ןלבקה      
חופמ תדיחי ,יוביעה תדיחי ןיב ךכוסמו      
לנפ ,יתכרעמ טלש ,הלעפהה תויחול ,ןושחנה      
שא יוליג תכרעמ ,יזכרמ יוביכ גתמ ,םיאבכ      

                    1.00 'פמוק .תויתשת ללוכ ,תוכרעמה לש הלעפהו תונכתו  
      
םע תונכתו הטילשל יתצובק יזכרמ טלש     15.07.0040
תדוקנמ שבי עגמ ידי לע יזכרמ יוביכל םאתמ      
תכרעממו המוק/ןינבהמ האיציב תיזכרמ יוביכ      

                    1.00 .םיאבכ חולמו 'שא' בצמב שא יוליג 'חי   
      

                    2.00 .רורווא חופמל הלעפה תיחול 'חי  15.07.0050
)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוכרעמ 70.51 כ"הס          

      
ת כ ר ע מ ו  ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע  80.51 ק ר פ  ת ת       
ר ז ע       
      
םע 4" רטוקב הדלפמ ינקת א"גה לוורש     15.08.0010
ןגומ בחרמל )TSB תמגוד( םוטיא תכרעמ      

                    2.00 .ףרועה דוקיפ תונקת יפל ,ריקב בכרומ 'חי   
      
בחרמל 8" רטוקב הדלפמ ינקת א"גה לוורש     15.08.0020

                    3.00 .ףרועה דוקיפ תונקת יפל ריקב בכרומ ןגומ 'חי   
      
הלעפה חטשמב ריווא תסינכל המיטא לולכמ     15.08.0030
רבעמ עטק .1 :ראשה ןיב ללוכהו ,םורחב      
סופיטמ םותסש .2 .)'קיטשפ'( ןגואמ      
    .GAS-TIGHT-SHUT-OFF-VALVE  
רוביח םע ןגוא .3 .8" רטוקב ,לא תיב תרצות      

                    1.00 'פמוק .השימג תירושרש הלעתל רוביחל לוגע  
      
      

80.51.10 קרפ תתב הרבעהל        
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ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     041 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םינגומ םירוזיאל ריווא רוהיטו ןוניס תכרעמ     15.08.0040
"חנ תבית" תרצות AF-003/008 תמגוד      
,תינדיו תילמשח הלעפה םע חופמ תוברל      
םירוביח ,ןנסמ םע ףדה םותסש ,כ"בא ןנסמ      
דמ ,הלעפה גתמו למשח תיצלטסניא ,םישימג      
רורחשו ףדה םותסש ,םורח תרואת ,הקיפס      
י"תל םאתהב ףרועה דוקיפ י"ע רשואמ ,ץחל      
לולכל ןלבקה לע הז ףיעסב :הרעה .0754      
לש תרשואמ הדבעמ י"ע תומיטא תקידב תולע      

                    1.00 .ןגומה בחרמה 'חי   
      
ןושחנ חופמ תדיחיל זוקינ תבאשמ תפסות     15.08.0050

                    1.00 .ןרציה לש תוילניגרוא תינוציח וא תילרגטניא 'חי   
      
ןבלוגמ יעוצקמ לזרבמ הדלפ תיצקורטסנוק     15.08.0060
,תודיחיל םידמעמ ,עוציבל העובצו תדבועמ      
תרבוחמ ,'וכו גורמ חפמ םירבעמ ,תרנצ תילת      
יפל( TURTSINU יליפורפ תוברל העובצו      

                  800.00 .)חקפמה לש תשרופמ היחנה ג"ק   
      
תודיחיו ריוואב לופיט תודיחיל תודיער ימלוב     15.08.0070
ילעב "WIC" םגד NOSAM תרצות יוביע      

                   28.00 .1" תיטטס העיקש 'חי   
      
תודיחיל דרפומ סיסבל רזע ירמוח לולכמ     15.08.0080

                   20.00 .ריוואב לופיט תודיחילו ,יוביע ר"מ   
      
,םיחחפ ,םירנצ )רזועו ריכב( םידבוע תווצ     15.08.0090
רושיאב םייוניש עוציבל ,םיניקתמ ,םיאלמשח      

                   20.00 .חקפמהמ בתכבו שארמ ע"ש   
      

                    1.00 'פמוק .)תיטנגמ הידמו ריינ יקתוע 5( ןקתמ רפס 15.08.0100
      
הדובע ללוכ קדבה תפוקתב תוירחאו תורש     15.08.0110
63 ךשמל ןרציה לש םיילניגרוא םיקלחו      

                    1.00 'פמוק .ןקתמה רפסו תוכרעמה תלבק םוימ םישדוח  
)זוכיר ףדל הרבעהל( רזע תכרעמו תונוש תודובע 80.51 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( ריווא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

042/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     042 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת  81 ק ר פ       
      
ה י נ ו פ ל ט ל  ה צ ק  י ר ז י ב א  04.81 ק ר פ  ת ת       
ת י ג ו ל נ א       
      
,תוגוז 05 הנורק ןופלטל םירוביח תספוק     18.40.0080
יושע ,הטסורינ תבשות ,קזב רשואמ      
תמגודכ שמש תנירקב דימע טנוברקילופמ      
הנקתה תוברל ,ע"ש וא BM-82 טסלפ .א.ד.ע      

                    1.00 תוגוזה טוויחו 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תיגולנא הינופלטל הצק ירזיבא 04.81 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקת תויתשת 81 כ"הס          

      
ך ו כ י ס ו  ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  91 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  10.91 ק ר פ  ת ת       
ך ו כ י ס ו       
      
גוסמ הדלפ יליפורפמ הדלפ ידומע     19.01.0010
    5/001/051SHR , םיקוזיחה לכ תוברל,  
,םיגוסה לכמ םיגרבה ,םיכותירה ,םירוביחה      
.'וכ העיבצ,ןווליג ו,םיכתורמ םיצוק ,תוקטלפ      

                    1.00 .תוינכותב םיטרפ יפל טלפמוק לכה ןוט   
      
ל"נה הדלפה  ידומעל םייתעשל שא בכעמ עבצ     19.01.0050
לכ,הדלפל המיאתמ דוסי תבכש תוברל      
שאה תודימע תלבקל דע שרדינכ תובכשה      
שרדינכ תובכשה לכו הריחבל ןווג,תשרדינה      

                    1.00 .טלפמוק לכה.עבצה ןרצי טרפימ יפ לע ןוט   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 10.91 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס          

      
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       
      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ב       
      
םינבלוגמ םימוטא חפ ישגממ בתות תרקת     22.01.0010
בחור ,מ"מ 8.0 חפה יבוע ,רונתב םיעובצו      
תייצקורטסנוק תוברל ,מ"ס 03 םישגמה      
םיחתפ תחיתפ ,Z+L, Z, T, L יליפורפ ,האישנ      
ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה לכ ,גוס לכמ      

                   43.00 .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ר"מ   
      
      
      
      
      
      

10.22.10 קרפ תתב הרבעהל        
043/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     043 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רורח םיררוחמ חפ ישגממ תיטסוקא הרקת     22.01.0020
חפה יבוע ,רונתב םיעובצו םינבלוגמ ,ורקימ      
גוסמ ,מ"ס 06 םישגמה בחור ,מ"מ 6.0      
    RODIRROC NO KOOH, תוברל  
,Z+L, Z, T, L יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
םירוביחה לכ ,גוס לכמ םיחתפ תחיתפ      
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו      

                   53.00 .טלפמוק ר"מ   
      
סוקופ ןופוקא םגד תילרנימ תיטסוקא הרקת     22.01.0030
    E, 06/06 תודימב ,אוצי אובי הדוהי תרבח לש  
תוברל ,ENOTS REVLIS ,מ"ס      
ןייפ יליפורפ ,ןייל ןייפ האישנ תייצקורטסנוק      
םירוביחה לכו  גוס לכמ םיחתפ תחיתפ ,ןייל      
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו      

                   65.00 .טלפמוק ר"מ   
      
E סוקופ ןופוקא םגד תילרנימ תיטסוקא הרקת     22.01.0040
,ע"ש וא אוצי אובי הדוהי תרבח לש      
,מ"ס 06/06 תודימב ,ןייל ןייפ הייצקורטסנוק      
    DNOMAID KRAD, תייצקורטסנוק תוברל  
לכמ םיחתפ תחיתפ ,ןייל ןייפ יליפורפ ,האישנ      
רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה לכו ,גוס      

                  290.00 .טלפמוק לכה .םהינימל ר"מ   
      
גוסמ ררוחמ חפ יחיראמ תיטסוקא הרקת     22.01.0050
    KOOLORCIM ע"ש וא אוצי אובי הדוהי לש,  
תיצקורטסנוק תוברל ,מ"ס 06/06 תודימב      
תחיתפ ,ןייל ןייפ יליפורפ ,ןייל ןייפ האישנ      
סקטדנואס תיטסוקא העירי ,גוס לכמ םיחתפ      
ירמוח לכו םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו      

                   22.00 .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ר"מ   
      
תיכוכז רמצ ינורזמב תויטסוקא תורקת דודיב     22.01.0060
ק"מ/ג"ק 42 לש יבחרמ לקשמבו 2" יבועב      
רמצ תזיג תוברל שא ןיסח ןליתאילופב םיפוטע      

                   75.00 .תקבדומ הרוחש תיכוכז ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.22.10 קרפ תתב הרבעהל        
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ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     044 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
סבג תורוק וא/ו סבג ירונס וא/ו סבג תורקת     22.01.0070
,עפושמ ,יכנא ,יקפוא - סבגמ םיזינרק וא/ו      
- 'וכו םינוש םיהבגבו םינוש תומוקמב לגועמ      
תוברל 2/1" יבועב תוזפ 4 ןבל סבג חולמ      
םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוק      
דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו      
הנגה ינתיווז ,לטכפש ,עבצל הנכה ,םיחתפ      
רזעה ירמוח לכו 'וכו  קותינ יליפורפ ,תוניפב      
יפל וטנ הדידמה( .טלפמוק לכה .םהינימל      

                  355.00 .)ןייעל הארינה חטשה לש  השירפ ר"מ   
      
םיחטש ,םיפילג ,תורוק ,םידומע ,תוריק יופיצ     22.01.0080
סבג חולב 'וכו  םיחתפ יפשח ,םירצו םינטק      
האישנ תיצקורטסנוק תוברל ,½" יבועב ןבל      
םידטסה ןיב קחרמה( םינבלוגמ חפ יליפורפמ      
לכו )הציחמה הבוגל םאתהב ןקתה יפ לע      
דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה      
קותינ יליפורפ ,ןגמ תוניפ ,עבצל הנכה ,םיחתפ      
יפ לע יופיצה לש ללוכ יבוע .טלפמוק לכה .'וכו      

                  140.00 .שרדינה ר"מ   
      
2" יבועב תיכוכז רמצ ינורזמב סבג יופיצ דודיב     22.01.0090
םיפוטע ק"מ/ג"ק 42 לש יבחרמ לקשמב      
םינורזמה קוזיח תוברל ,שא ןיסח ןליתאילופב      

                  140.00 .הליפנ תעינמל הציחמה לש היצקורטסנוקל ר"מ   
      
סבג/בתות/תיטסוקא הרקתל ריחמ תפסות     22.01.0100
בחרמל האישנ תיצקורטסנוק רובע גוס לכמ      
תוברל ,ףרועה דוקיפ ידי לע תרשואמ ןגומ      
םיטנמלאה לכלו הרואת יפוגל םיקוזיח      

                   17.00 .הרקתב םיבלושמה ר"מ   
      

                    1.00 'פמוק .ןגומ בחרמל ינקת ימיכ אסיכ תיב 22.01.0110
      
חולב  םיתורשב תולסא ירוחאמ תוריק יופיצ     22.01.0120
תיצקורטסנוק תוברל ½" יבועב  קורי סבג      
,םירוביחה לכו  םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ      
תוניפ ,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה      
יופיצה לש ללוכ יבוע .טלפמוק לכה .'וכו ןגמ      

                    4.00 .שרדינה יפ לע ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      

10.22.10 קרפ תתב הרבעהל        
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ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     045 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוחולב הנבמה תותיזחב תוריק יופיח     22.01.0130
     xamrednuf %03 ,לנאפטרא תרבח לש  
,מ"ס 002/001 תודימב ,ספדה םע םכותמ      
תוברל ,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו םינווגב      
,םירוביחה לכו האישנ תיצקורטסנוק      
יפשח ,םיגנושלפ ,םיחתפ דוביע ,םיקוזיחה      
יפל טלפמוק לכה .'וכו םיגניפוק ,םיחתפ      
.ןרציה יטרפמו יטרפ יפלו תוינכותב םיטרפ      
,םייקפוא םיחטשב ןה ר"מב וטנ הדידמה      
יפלו 'וכו םיגניפוק ,םיחתפ יפשח ,םייכנא      

                  240.00 .ןיעל הארנה חטשה ר"מ   
      
יבלש ,תונוש תודימב תונולחל םיאצינו םיסירת     22.01.0140

                   12.00 .םוינימולא ר"מ   
      
וא דנוברוא תרצותמ םישעותמ תורש יחתפ     22.01.0390
םיבלושמ ,מ"ס 06/06 תודימב ,ע"ש      
חתפה דוביע ,ףוקשמ תוברל ,תורקת/תוריקב      
רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה לכו      
יטרפמו יטרפ יפל טלפמוק לכה ,םהינימל      

                    6.00 .ןרציה 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס          

      
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  43 ק ר פ       
      
ת נ ע ו מ מ  ת ז כ ר ל  ם י ר ז י ב א  21.43 ק ר פ  ת ת       
      
תכרעמל( יטפוא ןשע יאלג     34.12.0020

                   50.00 )תנעוממ - ELBASSERDDA 'חי   
      

                    5.00 "תנעוממ" תכרעמל הקעזא ןצחל 'חי  34.12.0050
      
תלוביק ,"תנעוממ" ,תבשחוממ יוליג תזכר     34.12.0060

                    1.00 תובותכ 052 'חי   
      

                    5.00 תימינפ הנקתהל הקעזא רפוצ 'חי  34.12.0070
      

                    3.00 םימ ןגומ תינוציח הנקתהל הקעזא רפוצ 'חי  34.12.0080
      

                    1.00 תנעוממ תזכר רובע תימוקמ תבותכ תדיחי 'חי  34.12.0090
      
רורחש ןצחל תוברל שא תלדל טנגמורטקלא     34.12.0100

                    8.00 תבותכ םע האיצי רסממו חכ קפס ,ימוקמ 'חי   
      

                    1.00 תנעוממ תזכרל שא תקעזא ןומיס תרונמ 'חי  34.12.0300
      

21.43.10 קרפ תתב הרבעהל        
046/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     046 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    1.00 םודא דיחי םיאבכ ןופלטל זגרא 'חי  34.12.0560
      

                    1.00 םיאבכ ןופלטל תיתמוק תבותכ 'חי  34.12.0570
)זוכיר ףדל הרבעהל( תנעוממ תזכרל םירזיבא 21.43 כ"הס          

      
ט ו ו ח ו  י ט מ ו ט ו א  ן ג י י ח  31.43 ק ר פ  ת ת       
ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ ל       
      
ןעטמו תטלקומ העדוה תוברל יטמוטוא ןגייח     34.13.0010

                    1.00 רבצמ םע 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוליג תכרעמל טווחו יטמוטוא ןגייח 31.43 כ"הס          

      
ש א  י ו ב י כ  ת ו כ ר ע מ  02.43 ק ר פ  ת ת       
      
לוסוריאב תיטמוטוא שא יוביכל תכרעמ     34.20.0140
םאתהב הנקתהל תרשואמה ,םירוגס םיללחל      
,LU וא CLU תרשואמ ןכו 0125 י"תל      
הנקתה תוברל ע"ש וא ORPERIF תרצותמ      
0.5 דעו ק"מ 0.2 לעמ ללח חפנל טוויחו      
**>/p למשח חולל לוסוראב יוביכ**>p<ק"מ      

                    1.00 A> 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוביכ תוכרעמ 02.43 כ"הס          

      
ם ו ר ח  ת ז י ר כ  ת כ ר ע מ  22.43 ק ר פ  ת ת       
י ו ל י ג  ת כ ר ע מ ו  ם י א ב כ  ן ו פ ל ט  ם ע  ב ל ו ש מ       
      
ןגומ ROODTUO ינוציח רוטק'זורפ/לוקמר     34.22.0050
דע קפסהב היצקורטסנוק/חיט לע ןקתומ םימ      
    02W 69 לש המצועוBD, ץנצנ תוברל  
תירוחא אספוק םע תוחפל 57DC לש המצועב      

                    4.00 המיאתמ 'חי   
      
תבלושמ תכרעמל LU ןקת לעב יתרקת לוקמר     34.22.0065

                   13.00 LU+0221 ןקת יפל 'חי   
ףדל הרבעהל( יוליג תכרעמו םיאבכ ןופלט םע בלושמ םורח תזירכ תכרעמ 22.43 כ"הס          

)זוכיר                     
)זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס          

      
ם י נ ב מ  ת ר ק ב  ת ו כ ר ע מ  53 ק ר פ       
      
ה ק ו צ מ ו  ה צ י ר פ  י ו ל י ג  64.53 ק ר פ  ת ת       
      
דע הבוגב הצירפ יולג רזיבא לש דבלב הנקתה     35.46.2900
לבכ טוויח ,רוביח תוברל ,'מ 0.3      

                   50.00 'פמוק תוניקת תקידבו חתמ/תרושקת  
)זוכיר ףדל הרבעהל( הקוצמו הצירפ יוליג 64.53 כ"הס          

      
047/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
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14/11/2019
דף מס':     047 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ג ר נ א  ל ו ה י נ  05.53 ק ר פ  ת ת       
      
    RETSAM ןוכסחל תולעמ 063 יתרקת 35.50.0001
+ הרואתה לע הטילש תועצמאב היגרנאב      
םינוש הייהשה ינמז רידגהל היהי ןתינ .ןגזמ      
'קד 03 דע( גוזימה ץורעלו הרואתה ץורעל      
היוצר רוא תמצוע עובקל ןתינ .)הרואתל      
םאתהבו יעבטה רואה תמצועב תבשחתמה      
הרואתה תא הבכמ/קילדמ יאלגה ךכל      
רוביח לולכי יאלגה .ללחב העונת שיש ןמזב      
סמוע .הרואתה לע תינדי הטילשל יאלגל ןצחל      
תורדגהל םאתהב W0032 דע יאלגה      
W4.0 מ הנטק קפסה תכירצ .ןרצי      
'מ 3 הבוגב רטוק 'מ 01 השיח קחרמ      
56129 ט"קמ הינמרג GEB תרבח תרצות      

                   10.00 .ןטשק תצובק י"ע קוושמ 'חי   
      
SPILIHP תרצות הרואת םועמעל הטילש לנפ     35.50.0002
םגד תמגודכ הלעפה תודמעב הנקתהל      
    HCUOT HW XMD AYAV םיאתמ  
ןאובי . טקיורפב םינקתומה םיפוגלו תוכרעמל      

                    8.00 . ןטשק 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( היגרנא לוהינ 05.53 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( םינבמ תרקב תוכרעמ 53 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ כ"הס        
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14/11/2019
דף מס':     048 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

הדידמל - ץוח תויתשתו חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  י ס י ס ב ו  ת ו ר י פ ח  11.80 ק ר פ  ת ת       
      
בחורב םילבכל תולעתלש הביצח וא/ו הריפח     08.11.0010
יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 001 קמועו מ"ס 04      

                  180.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,לוח רטמ   
      
בחורב םילבכל תולעת לש הביצח וא/ו הריפח     08.11.0020
יוסיכו עצמ תוברל ,מ"ס 001 קמועו מ"ס 08      

                  100.00 יפוס קודיהו יוסיכ ,ןומיס יטרס ,לוח רטמ   
      
תחנה ךרוצל טלפסא שיבכ רוסינ רובע תפסות     08.11.0030
תוברל רוסינה ינפלש בצמל ותרזחהו תרנצ      

                   25.00 מ"ס 08 בחורב ,הנבמה רוזחש רטמ   
      
תמייק תפצורמ הכרדמ תחיתפ רובע תפסות     08.11.0040
ינפלש בצמל התרזחהו תרנצ תחנה ךרוצל      
תופצרמה םע הנבמה רוזחש תוברל החיתפה      

                    5.00 מ"ס 08 בחורב ,וקרופש רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב יסיסבו תוריפח 11.80 כ"הס          

      
ה ר ק ב  י א ת  21.80 ק ר פ  ת ת       
      
001 קמועבו מ"ס 08 רטוקב לוגע הרקב את     08.12.0010
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ      

                    5.00 תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הרקב יאת 21.80 כ"הס          

      
ת ו ח ו ל ל  ן ו ט ב  ת ו ח מ ו ג  31.80 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו מ       
      
,למשח חול רובע )םירליפ( ןוטב תוחמוג     08.13.0010
052 ינוציח הבוגו מ"ס 04X09 םינפ תודימב      

                    2.00 הנקתהו הריפח תוברל מ"ס 'חי   
      
036 חול רובע "0" םגד )םירליפ( ןוטב תוחמוג     08.13.0020
ןקת יפ לע למשחה תרבח י"ע רשואמ ,רפמא      
042 הבוגו מ"ס 28X04 תודימב ,הנירקה      
וא סקימידר ,ןייטשרקא תרצות תמגוד ,מ"ס      

                    1.00 תמלשומ הנקתהו הריפח תוברל ,רשואמ ע"ש 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םינומ תוחולל ןוטב תוחמוג 31.80 כ"הס          

      
ת י ט ס ל פ  ל מ ש ח  ת ר נ צ  12.80 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 011 רטוק NS-8 םיחישק C.V.P תורוניצ     08.21.0010

                  100.00 הכישמ לבח םע מ"מ 2.3 ןפוד יבוע רטמ   
      

12.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
049/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     049 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

הדידמל - ץוח תויתשתו חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לבח םע מ"מ 05 רטוק םייטסלפ תורוניצ     08.21.0020
'בח תושירדל  םאתהב  ןופלט יוק רובע הכישמ      

                  500.00 5.31 ע"קי ,"קזב" רטמ   
      
מ"מ 05 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.21.0030

                  350.00 הכישמ לבח םע רטמ   
      
מ"מ 57 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.21.0040

                  200.00 הכישמ לבח םע רטמ   
      
011 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.21.0050

                   50.00 הכישמ לבח םע מ"מ רטמ   
      
061 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     08.21.0060

                  350.00 הכישמ לבח םע מ"מ רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תיטסלפ למשח תרנצ 12.80 כ"הס          

      
YX2N ת ש ו ח נ  י ל ב כ  13.80 ק ר פ  ת ת       
    (XLPE)  
      
ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0010
    5.1X3 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
י"ע קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                  220.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
      
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     08.31.0020
    4X5 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
י"ע קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                  220.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( )YX2N )EPLX תשוחנ ילבכ 13.80 כ"הס          

      
YX2AN ם ו י נ י מ ו ל א  י ל ב כ  23.80 ק ר פ  ת ת       
    (XLPE)  
      
ךתחב YX2AN )EPLX( גוסמ םוינימולא ילבכ     08.32.0010
    59X4  לע  םיחנומ  ,הנבמל  םיעובק  ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
י"ע קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                  220.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( )YX2AN )EPLX םוינימולא ילבכ 23.80 כ"הס          
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ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     050 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

הדידמל - ץוח תויתשתו חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י י ו ל ג  ת ש ו ח נ  י כ י ל ו מ  53.80 ק ר פ  ת ת       
      
םינומט ,ר"ממ 53 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.35.0010
םלוס לע וא/ו רוניצב םילחשומ וא/ו  עקרקב      
י"ע קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל םילבכ      

                  220.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םייולג תשוחנ יכילומ 53.80 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  י ש ג מ  75.80 ק ר פ  ת ת       
      
םע ז"אמ תוברל הרואת דומעל םירזיבא שגמ     08.57.0010
הקראה גרוב ,קפסה יקדהמ ,ספאה קותינ      
ףוגל שגמה ןיב רוביח ילבכ ,הקראה רוביחו      
םיקדהמ ללוכ טלפמוק טרופמכ הרואתה      

                    6.00 .דוקיפ רובע 'חי   
      
יפוג 2 רובע הרואת דומעל םירזיבא שגמ     08.57.0020
יקדהמ ,ספאה קותינ םע ז"אמ תוברל ,הרואת      
ילבכ ,הקראה רוביחו הקראה גרוב ,קפסה      
ללוכ טרופמכ הרואתה ףוגל שגמה ןיב רוביח      

                    2.00 .דוקיפ רובע םיקדהמ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאו דויצ ישגמ 75.80 כ"הס          

      
ם י פ ס ו נ  ם י פ י ע ס  85.80 ק ר פ  ת ת       
      
ךמות ספיליפ רביירד ,  OLATI 1 םגד סנפ     08.58.0010
קפסה , ספיליפ DEL יביכר ,ILAD לוקוטורפ      
הלעמו IRC 08 , 0003 רוא ןווג , טאוו 25 דע      
.א"מ 053 הדובע םרז , 50S הירטמוטופ ,      
, סנפל שגמהמ 5.1X5 לבכ : ללוכ ריחמה      
.ינלבק חוור ,ןרצי תוירחא ,הלבוה ,הנקתה      

                   10.00 מ.ש :קפס CEA : ןרצי 'חי   
      
ץבאב ןוולוגמ ,ינוק לוגע הדלפמ הרואת דומע     08.58.0020
דוסי תטלפ תוברל 'מ 5 סנפ תיילת הבוגב םח      
לכו תלד םע םירזיבא אתל הנכה ,טולישו      
רוחלו דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה      
"רצוטש" םע הרצק עורז ללוכ .ושארב עורזה      
יפל ןרציה לעפמב עבצ ללוכ .םיינש וא דחא      
הנקתה ללוכ ריחמה.ףונה לכירדא רחביש ןווג      

                    8.00 .תוירחא, הקפסא ,חוור, 'חי   
      
דוסיה יגרב יוסכל יביטרוקד חפ יוסיכ     08.58.0030
לוגע היהייוסכה ,םיפצש תוגורעב רואמידומעב      
עבצוףונה לכירדא תויחנה יפל עבורמ וא      
תאתוסכל בייח יוסכה דומעה עבצב רונתב      
ינפ לעמ םהבוג ללוכ דוסיה יגרב 4 לכ      

                    8.00 .דוסיה 'חי   
      
      

85.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
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ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
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14/11/2019
דף מס':     051 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

הדידמל - ץוח תויתשתו חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ב ןוטבמ קוצי 'מ 5 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.58.0040
תקראה ללוכ .מ"ס 06/06/08 תודימב 03-      

                    8.00 .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי 'חי   
      
תשרדנש תומוקמב תרנצ לעמ ןוטב תקיצי     08.58.0050
ללוכ ריחמה .תינכותב ןומיסל םאתהב הנגה      
תקיצי עוציב ותקפסא , 03-ב גוסמ ןוטבה      
.ףרוצמ טרפל םאתהב  תרנצה לעמ ןוטבה      

                   50.00 .ינלבק חוור ללוכ. ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיפסונ םיפיעס 85.80 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח ינקתמ 80 כ"הס          

      
ת ר ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת  81 ק ר פ       
      
001 קמועבו מ"ס 06 רטוקב לוגע הרקב את     18.0005
הסכמ ,הרקת ,הנקתה ,הריפח תוברל מ"ס      
,םיחתפ תנכה ,טוליש ,ןוט 5.21-ל םיאתמ      

                    1.00 תיתחתב ץצחו םוטיא 'חי   
      
,למשח חול רובע )םירליפ( ןוטב תוחמוג     18.0010
052 ינוציח הבוגו מ"ס 04X09 םינפ תודימב      

                    1.00 הנקתהו הריפח תוברל מ"ס 'חי   
      
רטסאילופ ןורא - ללוכ: טלפמוק תרושקת ןורא     18.0045
03X06X08 לודימב , 56PI םימ ןגומ ןיירושמ      
ףדמ ,הבכרה תטלפ ,לוענמו תלד תוברל .מ"ס      
. םיילארשי םיעקש 6 , דויצ תחנהל      
יפל לכה ,IC תואספוק ,םית"מאמ,םיקדהמ      
תחמוגב ןקתומ ןוראה . ףרוצמה טרפה      

                    1.00 .ןוטב 'חי   
      
לופכ לבכ הנבמב קוצי ,PTS/S תרושקת לבכ     18.0085
    8giF/niwT, טרדנטסל םאות a7-taC, העברא  
,0021zhM -ל קדבנ ,22GWA םירוזש תוגוז      
תומיאת ,+-EOP ל המאתה ,RFFH הטעמ      
,הלחשה ,הנקתה ללוכ ,01spbG -ב הדובעל      
הדבעמ רושיא ללוכו ,תווצקה ינשב ןומיס      

                  100.00 ןקתה תושירדב הדימעל היולת יתלב תינוציח רטמ   
      
ךתחב YX2N )EPLX( גוסמ תשוחנ ילבכ     18.0090
    5.2X3 לע םיחנומ ,הנבמל םיעובק ר"ממ  
תורוניצב םילחשומ וא תולעתב וא תומלוס      
י"ע קוושמ ,תווצקה ינשב רוביח תוברל      

                  150.00 ע"ש וא "הכרא" רטמ   
      
מ"מ 05 רטוק םיירושרש םייתבכש בר תורוניצ     18.0500

                  250.00 הכישמ לבח םע רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקת תויתשת 81 כ"הס          

052/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/11/2019
דף מס':     052 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

הדידמל - ץוח תויתשתו חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
.03-ב ןוטבה גוס :הרעה      
      
מ"ס 05 רטוקב ,הקיציו חודיק ןוטב תואסנולכ     23.01.0010

                  285.00 )תומכהמ %05( .שרדנכ קמועבו רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב ,הקיציו חודיק ןוטב תואסנולכ     23.01.0020

                  110.00 )תומכהמ %05( .שרדנכ קמועבו רטמ   
      
מ"ס 07 רטוקב ,הקיציו חודיק ןוטב תואסנולכ     23.01.0030

                   25.00 )תומכהמ %05( .שרדנכ קמועבו רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב ,הקיציו חודיק ןוטב תואסנולכ     23.01.0040

                   13.00 )תומכהמ %05( .שרדנכ קמועבו רטמ   
      
מ"ס 05 רטוקב ,הקיציו חודיק ןוטב תואסנולכ     23.01.0050
תסימת םע הקיצי תוברל ,שרדנכ קמועבו      

                  285.00 )תומכהמ %05( .טיינוטנב רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב ,הקיציו חודיק ןוטב תואסנולכ     23.01.0060
תסימת םע הקיצי תוברל ,שרדנכ קמועבו      

                  110.00 )תומכהמ %05( .טיינוטנב רטמ   
      
מ"ס 07 רטוקב ,הקיציו חודיק ןוטב תואסנולכ     23.01.0070
תסימת םע הקיצי תוברל ,שרדנכ קמועבו      

                   25.00 )תומכהמ %05( .טיינוטנב רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב ,הקיציו חודיק ןוטב תואסנולכ     23.01.0080
תסימת םע הקיצי תוברל ,שרדנכ קמועבו      

                   13.00 )תומכהמ %05( .טיינוטנב רטמ   
      
ןויזל םיעלוצמו םילוגע ,םיכיתר הדלפ תוטומ     23.01.0090

                   19.00 .תואסנולכה ןוט   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס          

      
ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  60.75 ק ר פ  ת ת       
      

                  400.00 בויב יוקו םימ וקל ןומיס טרס רטמ  57.06.0110
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 60.75 כ"הס          
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14/11/2019
דף מס':     053 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

הדידמל - ץוח תויתשתו חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ  ת ו כ ר ע מ  70.75 ק ר פ  ת ת       
      
- םימחו םירק םימל םייטסלפ תורונצ     57.07.0010
ימ רובע רוחש עבצב בלוצמ ןליטאילופמ      
םיחנומ 01  גרד מ"מ 011  רטוקב   ,היתש      
ללוכ  מ"ס 001  לש ילמינימ יוסיכ םע עקרקב      

                  100.00 רוביחל םיחפס רטמ   
      

                   60.00 01  גרד מ"מ09   רטוק ל"נכ רטמ  57.07.0015
      

                   10.00 01  גרד מ"מ36  רטוק ל"נכ רטמ  57.07.0020
      

                   40.00 01  גרד מ"מ04  רטוק ל"נכ רטמ  57.07.0025
      

                    3.00 'פמוק ,1 2/1" רטוק ינוסכלא זרב 57.07.0080
      

                    4.00 'פמוק 2" רטוק ינוסכלא זרב 57.07.0090
      
םימ  דמל  הסינכב  4"  םינבא תדוכלמ, ןנסמ     57.07.0100

                    1.00 ךרע הווש וא F-40-079  םגד , דמרב , בלושמ 'חי   
      
ץחלל םינגוא םע רוגס בטקוא 3" רטוק םימ דמ     57.07.0110

                    1.00 'מטא 61 לש הדובע 'חי   
      
םינגוא םע רוגס בטקוא 1 2/1" רטוק םימ דמ     57.07.0115

                    1.00 'מטא 61 לש הדובע ץחלל 'חי   
      
רובע, 4" - מ"מ 011 סקפ  תרנצ - A -תוללכמ     57.07.0120
,םירזיבא ללוכ 'וכו םיפוגמ ,הדידמ תכרעמ      
םימטא ,ןגוא ירבחמ ,"ן'זויפורטקלא" םיכפס      

                    1.00 'פמוק 'וכו  
      
רובע 3" - מ"מ 09 סקפ תרנצ - B - תוללכמ     57.07.0125
םיפוגמ ,'וכו הייתש ימ ,שא יובכל תרנצ לוציפ      
,"ן'זויפורטקלא" םיכפס ,םירזיבא ללוכ 'וכו      

                    1.00 'פמוק 'וכו םימטא ,ןגוא ירבחמ  
      
םגד. י.ר.א תרצות2"  בלושמ ריוא םותסש     57.07.0130

                    2.00 קותינ זרב  ללוכ , ע"ש  וא קרב 'חי   
      

                    1.00 3"  ח"זמ 'חי  57.07.0150
      

                    1.00 1 2/1 "  ח"זמ 'חי  57.07.0155
      
ןכרצ רוביחב םייק ףוגמל שדח רונצ רוביח     57.07.0320

                    1.00 'פמוק םישורדה םיחפסהו םירזיבאה ללוכ  
      
      
      
      
      

70.75.20 קרפ תתב הרבעהל        
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ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
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14/11/2019
דף מס':     054 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

הדידמל - ץוח תויתשתו חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,4" רטוק דדוב ינוציח )טנרדיה( שא יוביכ זרב     57.07.0430
רטוק ףקז תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב רבוחמ      
דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,הריבש ןקתמ ,4"      

                    1.00 'פמוק ץרוטש  
      
רבוחמ ,2 * 3" רטוק שא יוביכל הקנסה ןקתמ     57.07.0440
,4" רטוק ףקז תוברל ,ןגוא י"ע וא הגרבהב      

                    1.00 'פמוק ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,הריבש ןקתמ  
      
ואT-1004  םגד" לאפר" תרצות, זירט ףוגמ     57.07.0460
ימינפ יופיצ םע  קלח רבעמ, ךרע הווש      
ללוכ  ליאמא וא יולק יסקופא ינוציחו ליאמאמ      
ל 3"  רטוק, םיידגנ םינגואו ןגוא רבחמ      

                    4.00 תורפסומטא61- 'חי   
      

                    2.00 4"  רטוק, ל"נכ 'חי  57.07.0470
      
- םימחו םירק םימל םייטסלפ תורונצ     57.07.0510
שא יובכ רובע  לוגס עבצב  ןליטאילופמ      
םיחנומ 01 גרד מ"מ 09  רטוקב   היקשהו      
ללוכ  מ"ס 001  לש ילמינימ יוסיכ םע  עקרקב      

                   50.00 רוביחל םיחפס רטמ   
      

                   30.00 01  גרד מ"מ04  רטוק ל"נכ רטמ  57.07.0525
      
לוורש רובע   ןליטאילופמ   -  םייטסלפ תורונצ     57.07.0610
עקרקב םיחנומ 6 גרד מ"מ 011  רטוקב  הנגה      

                   10.00 מ"ס 001  לש ילמינימ יוסיכ םע  רטמ   
      
לוורש רובע   ןליטאילופמ   -  םייטסלפ תורונצ     57.07.0620
עקרקב םיחנומ 6 גרד מ"מ 061  רטוקב  הנגה      

                   10.00 מ"ס 001  לש ילמינימ יוסיכ םע  רטמ   
      
לוורש רובע   ןליטאילופמ   -  םייטסלפ תורונצ     57.07.0630
עקרקב םיחנומ 6 גרד מ"מ 002  רטוקב  הנגה      

                   10.00 מ"ס 001  לש ילמינימ יוסיכ םע  רטמ   
      
עבש ימ דיגאת תשירדל םאתהב םיפוגמ תחוש     57.07.0710

                    1.00 מ"ס 051  דע הבוג מ"ס 08  רטוקב רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םימ תוכרעמ 70.75 כ"הס          

      
ם י כ פ ש  ת ו כ ר ע מ  80.75 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ     57.08.0110
תוברל רטמ 52.1 דע קמועב ל"נכ מ"מ 061      

                   10.00 .לוח תפיטע רטמ   
      

80.75.20 קרפ תתב הרבעהל        
055/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
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14/11/2019
דף מס':     055 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

הדידמל - ץוח תויתשתו חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ     57.08.0120
קמוע דע רטמ 52.1-מ קמועב ל"נכ מ"מ 061      

                   20.00 .לוח תפיטע תוברל רטמ 57.1 רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ     57.08.0130
קמוע דע רטמ 57.1-מ קמועב ל"נכ מ"מ 061      

                   90.00 .לוח תפיטע תוברל רטמ 52.2 רטמ   
      
רטוקב "NS-8" גוסמ ,בויבל CVP תורונצ     57.08.0140
קמוע דע רטמ 52.2-מ קמועב ל"נכ מ"מ 061      

                   20.00 .לוח תפיטע תוברל רטמ 57.2 רטמ   
      
ימינפ רטוקב ל"נכ םיימורט םילוגע הרקב יאת     57.08.0210

                    2.00 רטמ52.1-  דע קמועבו מ"ס 08 'חי   
      
ימינפ רטוקב ל"נכ םיימורט םילוגע הרקב יאת     57.08.0220
קמוע דע רטמ62.1- מ קמועבו מ"ס 001      

                    6.00 'מ 57.1 'חי   
      
ימינפ רטוקב ,ל"נכ םיימורט םילוגע הרקב יאת     57.08.0230
קמוע דע רטמ67.1- מ קמועבו מ"ס 001      

                    2.00 'מ 52.2 'חי   
      
ימינפ רטוקב ל"נכ םיימורט םילוגע הרקב יאת     57.08.0240
קמוע דע רטמ62.2  מ קמועבו מ"ס 001      

                    4.00 'מ 57.2 'חי   
      
ןוטב תפיטע םע 061  רטוקב ינוציח לפמ     57.08.0270
תוברל C.V.P - מ םירזיבאו תרנצ ,ןייוזמ      
דע )הבוג שרפה( לפמה הבוג ,לעתימ דוביע      

                    1.00 'מ 0.2 'חי   
      
ןוטב תפיטע םע 011  רטוקב ינוציח לפמ     57.08.0280
תופיפצב ןליטאילופמ  םירזיבאו תרנצ ,ןייוזמ      
לפמה הבוג ,לעתימ דוביע תוברל ההובג      

                    5.00 'מ 0.2 לעמ )הבוג שרפה( 'חי   
      
,מ"מ  061 רטוקב ,בויבל 001EP תורוניצ     57.08.0320

                   30.00 67.1-דעו 62.1 מ קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
,מ"מ  061 רטוקב ,בויבל 001EP תורוניצ     57.08.0330

                   20.00 67.2-דעו 62.2 מ קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
דבמ לוורש םע מ"ס 04 רטוק זוקינ יחודיק     57.08.0950
ר"ג 052 תוחפל לש לקשמב גורא אל ינכטואיג      
דע ץצחב יולימ תוברל ,'מ 4 דע קמועב ר"מל      

                    3.00 עקרקה ינפמ רטמ 03.1 בוגל 1 2/1" לדוג 'חי   
      

80.75.20 קרפ תתב הרבעהל        
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ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
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14/11/2019
דף מס':     056 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

הדידמל - ץוח תויתשתו חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
04 רטוק חודיקל ףסונ רטמ לכ רובע תפסות     57.08.0960

                    8.00 מ"ס רטמ   
      
חישק C.V.P תורוניצ לש תמייק החושל רוביח     57.08.9050
,החושה ןפוד תרידח תוברל מ"מ 061  רטוק      

                    1.00 'וכו החושה תיעקרק דוביע יונש 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיכפש תוכרעמ 80.75 כ"הס          

      
ם ש ג  י מ  ק ו ל י ס  90.75 ק ר פ  ת ת       
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.09.0010
08 ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
05 רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס      
לכוהכירד יבלש ,)ןוט B521 )5.21 ןיממ מ"ס      
רוביחל םיחתפ יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה      
םטא םע ישאר וק לש האיציו הסינכ תורוניצ      
המיטאו "SC019" וא "-F019" גוסמ הרידח      
002F" וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה ןיב      
תוברל 'מ 52.1 דע קמועב ,ע"ש וא "קיטס-ורפ      

                    8.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.09.0015
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
יבלש ,)ןוט B521 )5.21 ןיממ מ"ס 05      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכוהכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "-F019" גוסמ הרידח םטא םע ישאר      
    "SC019" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא "טסלפוטיא"      
הריפח תודובע תוברל 'מ 52.1 דע קמועב      

                    2.00 רזוח יולימו 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.09.0030
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
יבלש ,)ןוט B521 )5.21 ןיממ מ"ס 05      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכוהכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "-F019" גוסמ הרידח םטא םע  ישאר      
    "SC019" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא"טסלפוטיא"      
תוברל 'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב      

                    9.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
      
      

90.75.20 קרפ תתב הרבעהל        
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14/11/2019
דף מס':     057 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

הדידמל - ץוח תויתשתו חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.09.0040
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
יבלש ,)ןוט B521 )5.21 ןיממ מ"ס 05      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכוהכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "-F019" גוסמ הרידח םטא םע  ישאר      
    "SC019" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא"טסלפוטיא"      
תוברל 'מ 52.2 דעו 'מ 57.1 לעמ קמועב      

                    1.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
תיתחתו תוילוחמ תולוגע הרקב תוחוש     57.09.0050
ימינפ רטוקב 856 י"ת יפל ןוטבמ תוימורט      
רטוק .ב.ב הסכמו תינוניב הרקת םע מ"ס 001      
יבלש ,)ןוט B521 )5.21 ןיממ מ"ס 05      
יחודיק ינש תוברל ,םירזיבאה לכוהכירד      
וק לש האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ      
וא "-F019" גוסמ הרידח םטא םע  ישאר      
    "SC019" גוסמ תוילוחה ןיב המיטאו  
,ע"ש וא "קיטס-ורפ 002F" וא"טסלפוטיא"      
תוברל 'מ 57.2 דעו 'מ 52.2 לעמ קמועב      

                    1.00 רזוח יולימו הריפח תודובע 'חי   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.09.0300
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוק ,ע"ש וא,  
םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל      
תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב      

                   40.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפחתודובע רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.09.0310
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 002 רטוק ,ע"ש וא,  
םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל      
תוברל ,'מ 67.1-דעו 52.1 מ קמועב עקרקב      

                   90.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפחתודובע רטמ   
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.09.0320
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 052 רטוק ,ע"ש וא,  
םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל      
תוברל ,'מ 52.1 דע קמועב עקרקב      

                   40.00 רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפחתודובע רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

90.75.20 קרפ תתב הרבעהל        
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14/11/2019
דף מס':     058 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

הדידמל - ץוח תויתשתו חותיפ תודובע 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
"הבע ביבירמ" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.09.0330
    8-NS 488 י"ת יפל ,מ"מ 052 רטוק ,ע"ש וא,  
םיחנומ ,םירבחמ טעמל םיחפס ללוכ אל      
57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב עקרקב      
יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל,'מ      

                   60.00 רזוח רטמ   
      
,מ"מ  002 רטוקב ,בויבל 001EP תורוניצ     57.09.0400

                   50.00 'מ 52.1 דעו 67.0-מ קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
,מ"מ  052 רטוקב ,בויבל 001EP תורוניצ     57.09.0420

                   20.00 67.1-דעו 62.1 מ קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
,מ"מ  052 רטוקב ,בויבל 001EP תורוניצ     57.09.0430

                   30.00 'מ 52.2 דעו 67.1-מ קמועב עקרקב םיחנומ רטמ   
      
ביבירמ" גוסמ מ"מ 052 רטוק זוקינ וק רוביח     57.09.0910
לכ תוברל ,םייק זוקינ אתל NS-8 "הבע      
דוביע ,רוביחה תודובע ,הריפחה תודובע      

                    1.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,םישורדה םירמוחה לכו לעתמה  
      

                    1.00 'פמוק , מ"מ 052  רטוקב  ,ינוציח לפמ 57.09.0920
      
ימ תטילק תשר רובע הרקב תוחושל תפסות     57.09.0930
םירמוחה ללוכ ,ףונ ןנכתמ תרדגה יפ לע - םשג      

                    4.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,םישורדה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( םשג ימ קוליס 90.75 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( בויבו םימ יווק 75 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( הדידמל - ץוח תויתשתו חותיפ תודובע כ"הס        
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14/11/2019
דף מס':     059 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

הדידמל - ףונ לכירדא תודובע 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ה ר י פ ח  02.10 ק ר פ  ת ת       
      
תודובעה ובשוחי תיללכ הריפחכ .1 :תורעה      
גוס לכמ רוטקרט י"ע עקרקב תועצובמה      
קזחה ךוליהב ותלעפה ךות ,אוהש      
)ראשה ןיב( םיללוכ הריפחה יריחמ .2  .רתויב      
,)הריפח תיעקרק( תיתש לש ליגר קודיה      
קחרמל דע( יולימל םיאתמה רמוחה תרבעה      
ליגר קודיה תוברל ,)רתאה חטשב מ"ק 2 לש      
רוזיפ ללוכ ריחמה .מ"ס 02 לש תובכשב      
םג( םינוש םיעקרק תת םינבמ ביבס יולימה      
)הריפחה תודובע בלשל דומצב אל עצובמ םא      
יולימל ולספנש הריפחה יפדוע לכ קוליס וא/ו      
קחרמל ,תויושרה י"ע רשואמ ךפש םוקמל      
רמוחה תרבעה רובע .רתאהמ מ"ק 51 דע לש      
.0060.020.10 ףיעס האר רתוי לודג קחרמל      
תורגא רובע .תורגא םולשת ללוכ וניא ריחמה      
גיציש תולבקל םאתהב ןלבקל םלושי הכיפש      
תויחנה יפל וא הדובעה ןימזמ י"ע ורשואיו      
תליחת ינפל הזוחב םזיה עבקיש תורחא      
רופחה רמוחה בטימ תרבעהל .3  .הדובעה      
קחרמל הדובעה רתאב יולימ יכרצל םיאתמה      
.0110.020.15  ףיעס האר - מ"ק 2 - ל לעמ      
      
2 דע אוהש קמוע לכל חטשב תיללכ הריפח     01.20.0004

                  900.00 רטמ ק"מ   
      
רבעמ קחרמל הריפח יפדוע יוניפ רובע תפסות     01.20.0600

                  700.00 מ"ק לכל הדובעה רתאמ מ"ק 51-ל ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הריפח 02.10 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       
      
ם י ע צ מ  11.20 ק ר פ  ת ת       
      
תחתמ מ"ס 5 יבועב 02-ב הזר ןוטב עצמ     02.11.0020

                  140.00 םירבוע תודוסיל ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיעצמ 11.20 כ"הס          

      
ת ו ר י ק  י ר י ח מ ל  ת ו פ ס ו ת  04.20 ק ר פ  ת ת       
ם י ב כ ר ו מ       
      
םיעפושמ םיבכרומ תוריק תינב רובע תפסות     02.40.0030

                   32.00 ךנאהמ םיטונה ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיבכרומ תוריק יריחמל תופסות 04.20 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס          
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14/11/2019
דף מס':     060 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

הדידמל - ףונ לכירדא תודובע 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם י נ ב מ  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  23.50 ק ר פ  ת ת       
ם י י ר מ י ל ו פ  ם י ר מ ו ח ב  ם י פ ת ר מ  ת ו ר י ק ו       
      
תוברל יטסלא ינמוטיב יופיצב תוריק םוטיא     05.32.0030
וא "דוסי זפ" גוסמ ינמוטיב רמיירפ      
ע"ש וא "0001 דוסי ריפס" וא "קיטסמוטיב"      
ידי לע תירוחא הנגהו ר"מ/'רג 003 תומכב      

                  200.00 מ"ס 3-2 יבועב רקלק תבכש ר"מ   
ףדל הרבעהל( םיירמילופ םירמוחב םיפתרמ תוריקו םינבמ תוריק םוטיא 23.50 כ"הס          

)זוכיר                     
)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       
      
ס ל ג ר ב י פ ו  ה ד ל פ  ת ו ק ע מ  25.60 ק ר פ  ת ת       
      
הבוגב )הטסורינ( 403 מ"בלפמ הפמרל הקעמ     06.52.0110
ןותחתה טומה ,)ןוילע טומ( זחאמה ,'מ 50.1       
9.2 ןפוד יבוע מ"מ04 רטוקב רוניצמ םידומעהו      
דע קחרמב םידומעה ,םהיניב םיכתורמ מ"מ      
תודימב םידומעל ןוגיע תטלפ תוברל ,'מ 8.1      
הקעמה .ןוגיע תוטומ םע מ"מ 051/051/6      

                   10.00 ןקתה יפל הבוגב הפמרב וא ןוטבב ןגועמ רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( סלגרביפו הדלפ תוקעמ 25.60 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס          

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ח י ט  12.90 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה :תוברל םיירושימ םיחטש לע ץוח חיט     09.21.0010
הטכילש תבכשו תרשיימ חיט תבכש ,הנותחת      

                   30.00 הרוחש ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ץוח חיט 12.90 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       
      
ף ו צ י ר ב  ה ר ה ז א  י נ ו מ י ס  16.01 ק ר פ  ת ת       
      
)רתאמ ןמיס( תוישושימ תורמסמ -שיגנ     10.61.0100
דע רטוקב ,)הטסורינ( 613 מ"בלפמ ,םידידב      
הרהזא חטשמל מ"מ 4 דע הבוגבו מ"מ 62      
השירד יפל ,)מ"ס 06 בחורב א"מל 'חי 071(      

                2,270.00 6 קלח 8191י"ת 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ףוצירב הרהזא ינומיס 16.01 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          
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14/11/2019
דף מס':     061 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

הדידמל - ףונ לכירדא תודובע 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ע ב צ  21.11 ק ר פ  ת ת       
      
ע"ש וא "הנקסוט" שימג ינועבצ ילירקא טכילש     11.12.0200
דדמנה( ץוח חיט לע ינוניב וא סג םקרמב      
טכילשו טכילשל דוסי תבכש תוברל ,)דרפנב      

                   30.00 ר"מ/ג"ק 0.2 לש תומכב ילירקא ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ץוח עבצ 21.11 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11 כ"הס          

      
ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       
      
ת ו צ י ח מ ו  ת ו ר י ק  ת ס י ר ה  21.42 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב מ ו  ה י נ ב מ       
      
םיפוחמ וא/ו םיחיוטמו םייונב תוריק תסירה     24.12.0020
תוברל ,מ"ס 22 וא מ"ס 02 יבועב ,הקימרקב      

                  100.00 הינבה ךותב ןוטב תורוגח ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטבמו הינבמ תוציחמו תוריק תסירה 21.42 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס          

      
י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ש ו  ם י ח ט ש מ  15.04 ק ר פ  ת ת       
      
קוצי תוכרדמו םיליבשל 03-ב ןוטב חטשמ     40.51.0010
לזרב תשר תוברל ,מ"ס 01 יבועב רתאב      
לכ רוטקורטסנוק טרפל םאתהב תכתורמ      

                  200.00 םיקשימו ןוטבה ינפ תקלחה ,מ"ס 02/02 ר"מ   
      
קוצי תוכרדמו םיליבשל 03-ב ןוטב חטשמ     40.51.0014
לזרב תשר תוברל ,מ"ס 51 יבועב רתאב      
לע וא/ו מ"ס 02/02 לכ מ"מ 8 רטוק תכתורמ      
ןוטבה ינפ תקלחה , רוטקורטסנוק טרפ יפ      

                  950.00 םיקשימו ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיליבשו םיחטשמ 15.04 כ"הס          

      
ן ו ט ב  ת ו ר ו ג ח ו  ת ו ג ר ד מ  25.04 ק ר פ  ת ת       
      
יולג ןוטב( 03-ב ןוטב ,רתאב תוקוצי תוגרדמ     40.52.0010
תוברל מ"ס 61/04 דע שלושמ ךתחב )קלחומו      
עצמ ,מ"ס 51 יבועב עפושמ ןוטב חטשמ      

                   48.00 ןוטבה ןויזו קדוהמ רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב תורוגחו תוגרדמ 25.04 כ"הס          
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14/11/2019
דף מס':     062 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

הדידמל - ףונ לכירדא תודובע 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ל ת ש מ  ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  35.04 ק ר פ  ת ת       
      
תא םיללוכ תובלתשמ םינבאב ףוציר יפיעס .2      
תא םיללוכ םניאו ,מ"ס 5 יבועב לוחה תבכש      
ודדמיש ,ןוטב תרוגחו עצמ ,תיתשה קודיה      
םניא ינועבצ ןווגב םיפוצירה יפיעס .3 .דרפנב      
.ןבאב ףוציר יפיעס .4 .קוריו לוחכ עבצ םיללוכ      
      
,מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0310
תויעובר וא מ"ס 02/01 תודימב תוינבלמ      
אל( מ"ס 5 לוח תוברל ,מ"ס 02/02 תודימב      

                   85.00 רופא ןווג ,)עצמ ללוכ ר"מ   
      
ידבכ םישנאל ליבומ הרהזא/ןומיס ןבא -שיגנ     40.53.2500
ףוציר תכמנהב )םיספ וא תוטילב םע( היאר      
ןווגב ,מ"ס 6/02/02 תודימב ,היצח ירבעמב      

                    4.50 רופא ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04 כ"הס          

      
י נ ב א  ,ן ג ו  ה פ ש  י נ ב א  45.04 ק ר פ  ת ת       
ם י צ ע ל  ג י ר ס ו  ם ו ח י ת       
      
דוסי תוברל מ"ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.54.0600

                   80.00 הזאפ אלל רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיצעל גירסו םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 45.04 כ"הס          

      
ן ו ט ב מ  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  16.04 ק ר פ  ת ת       
      
קמוע לכל ךמות ריקל רבוע דוסי רובע הריפח     40.61.0010

                   30.00 אוהש ק"מ   
      
םאתהב ,ךמות ריקל 03-ב ןוטבמ רבוע דוסי     40.61.0061
יפל ןויז ללוכ ריחמה .רוטקורטסנוק תויחנהל      

                   26.00 תינכות ק"מ   
      
,דחא דצמ יולג 03-ב ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק     40.61.0091
תוברל ,'מ 2 דע הבוגבו מ"ס אוהש לכ יבועב      
ריקה שאר דוביע ללוכ ריחמה .םיזקנו םירפת      

                   48.00 תינכות יפל ןויזו ק"מ   
      
ףושח ןוטבב רמג רובע ךמות ריקל תפסות     40.61.0109

                  100.00 תודחוימ תוינבתבו קלח ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטבמ םיכמות תוריק 16.04 כ"הס          
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14/11/2019
דף מס':     063 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

הדידמל - ףונ לכירדא תודובע 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  99.04 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב הצק טרפ לש הנקתהו הקפסא ,הלבוה     40.99.0001
FDM ץעמ הבישי ריק תניפל הנתשמ סוידר      
םאתהב חטשב תודימו המאתה יפ לע רצוימ      

                  150.00 ןנכתמ טרפו רטמ   
      
ריקל רוביח טרפ לש הנקתהו הלבוה ,הקפסא     40.99.0002

                   20.00 יסיויפמ חיט רטמ   
      
רובע ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק ריחמל תפסות     40.99.0005
, תותשק ןוגכ תדחוימ הירטמואיגב עוציב      
לכה ,'דכו תונתשמ תויווזב םירושימ ,םירומיק      
ץעוי תויחנהו ,םיכתחו תוינכות י"פע      

                   30.00 לכירדאהו םינוטבה ץעוי ,היצקורטסנוקה ק"מ   
      
יבועב "טקרפ ייומד" ןלצרופ טינרג ןבאב ףוציר     40.99.0006
תרצות תוגרדמו ,ןוטב חטשמ יבג לע מ"ס 1      
.רשואמ ע"וש וא ןוטסלימ      
יבג לעו טרפל םאתהב עצבתת הדובעה      
.ןוטב חטשמ      
ג"ע הנקתהו הלבוה הקפסא תללוכ הדובעה      

                  200.00 .םלשומ רמג דע עוציב טנמצ טיטו בצוימ לוח ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 99.04 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( יפונ חותיפ 04 כ"הס          

      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14 ק ר פ       
      
ה ע י ט נ  02.14 ק ר פ  ת ת       
      

                4,000.00 )רטיל 1( 3 'סמ לדוג םיליתש תעיטנ 'חי  41.20.0030
      
םלשומ רמג דע םיצע תליתשו הלבוה ,הקפסא     41.20.0190
3" עזג רטוקב "9 לדוג" )רטיל 001( לכיממ      
תוכומס גוז תוברל ,עקרקה ינפמ 'מ 3.0 דודמ      

                   40.00 ץעל טסופמוק רטיל 05 -ו תואטוחמ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( העיטנ 02.14 כ"הס          

      
ת ח נ ה ו  א ש ד  ת ל י ת ש  03.14 ק ר פ  ת ת       
י ט ט נ י ס  א ש ד       
      
תוברל ןוניג יחטשו האשדמל חטש תנכה     41.30.0010

                1,800.00 יפוס רושייו ןושיד ,טסופמוק ר"מ   
      

                  800.00 ינדנ םולפספ וא ורוט לא ןזמ,אשד ידברמ ר"מ  41.30.0040
)זוכיר ףדל הרבעהל( יטטניס אשד תחנהו אשד תליתש 03.14 כ"הס          

      
      
      
      

064/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/11/2019
דף מס':     064 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

הדידמל - ףונ לכירדא תודובע 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ק ב  ש א ר ל  ם י ר ז י ב א  04.14 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל ילמשח טלפ + ימרז בר םימ דמ     41.40.0060

                    1.00 1  2/1" ,ע"ש וא "דרא" תמגוד ,םידרוקר 'חי   
      
1 2/1" רטוק )ח"זמ( תרזוח המירז ענומ     41.40.0100
וא ירא קוויש LX םגד  ש"קמ  21 דע הקיפסל      

                    1.00 ע"ש 'חי   
      
ןיירושמ רטסאילופמ תכרעמ שארל הנגה ןורא     41.40.0630
תודימב ,ע"ש וא "דראגמולב טיילרוא" תמגודכ      
    024X6231X0731 תרגסמ תוברל ,מ"מ  

                    1.00 לוענמו ןוטב תקיציל תכתמ 'חי   
      
תמגודכ ןיירושמ רטסאילופמ לקוס סיסב     41.40.0634
תודימב ,ע"ש וא "דראגמולב טיילרוא"      

                    1.00 מ"מ 006X0731X024 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הרקב שארל םירזיבא 04.14 כ"הס          

      
ה י ק ש ה  י ר ק ב ו  ם י ב ש ח מ  05.14 ק ר פ  ת ת       
      
"ןוקלג" תרצות "S21-CD" םגד היקשה רקב     41.50.0390

                    1.00 תונחת 21 םע ע"ש וא 'חי   
      
הנקתה .יכרד תלת לגרס לע CD דיאונולוס     41.50.0700

                   13.00 הנשל תוירחא ,טוויחו 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( היקשה ירקבו םיבשחמ 05.14 כ"הס          

      
ם י ז ת מ /ם י ר י ט מ מ  06.14 ק ר פ  ת ת       
      
יטסלפ ,ע"ש וא I-02 םגד "RETNUH" ריטממ     41.60.0140

                   25.00 ימוג יוסיכ םע הרטלוא ,יתרזג וא יפקיה 'חי   
      

                   30.00 מ"ס 01 הבוגל ,היפ + ORP גוסמ החיג זתמ 'חי  41.60.0220
      
םיפיעסב החיג יזתמל תפסות     41.60.0250
תסוומ TSNI םגד רובע 0420-0020.060.14      

                   30.00 ע"ש וא 04SRP םגד וא 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיזתמ/םיריטממ 06.14 כ"הס          

      
ה י ק ש ה  ת ר נ צ  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      
61 -מ לחה םירטקב היקשה תרנצ רובע יוסיכו      

                  680.00 םילכה תלבוה ללוכ ריחמה מ"מ 23 דע מ"מ רטמ   
      
      
      

07.14.30 קרפ תתב הרבעהל        
065/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     065 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

הדידמל - ףונ לכירדא תודובע 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,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      

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

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

                  400.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו רטמ   
      
6 גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0170
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 05 רטוק ,חישק      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

                  200.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
גרד רוביח ירזיבא תוברל ןליתאילופ תורוניצ     41.70.0270
,םירזיבא תוברל ,מ"מ 36 רטוק ,חישק 01      
הלעתב וא עקרקה ינפ לעמ החנהו םירוביח      

                  100.00 )דרפנב םידדמנ יוסיכו הריפח( רטמ   
      
011 רטוק 6 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש     41.70.0680
מ"ס 07 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל ,מ"מ      

                   10.00 ןוליינ טוח תלחשהו רטמ   
      
,מ"מ 57 רטוק 6 גרד ןליתאילופ רוניצמ לוורש     41.70.0690
מ"ס 07 דע יוסיכ קמועב הריפח תוברל      

                   70.00 ןוליינ טוח תלחשהו רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( היקשה תרנצ 07.14 כ"הס          

      
ף ו ט פ ט  ת ו ח ו ל ש  08.14 ק ר פ  ת ת       
      
"םיפטנ םער" תמגוד ,תסוומ ףוטפט תוחולש     41.80.0020

                2,100.00 מ"ס 05-04 לכ תפטפט ,מ"מ  71 ,ע"ש וא רטמ   
      
01 םע מ"מ 61 רטוק ןליתאילופ רוניצמ תעבט     41.80.0120
םיחוורמב ,תותסוותמ תוילרגטניא תופטפט      
הנזהה רוניצל תרבוחמ תעבטה ,מ"ס 03 לש      

                   40.00 ןואסלפ רבחמ י"ע 'חי   
      
)עקרקל ףטפט תועבט וא תוחולשל( בציימ     41.80.0200
תרוצב מ"מ 6 רטוק ןוולוגמ לזרב טוממ יושע      

                  970.00 מ"ס 04 ךרואבו U 'חי   
08.14.30 קרפ תתב הרבעהל        

066/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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14/11/2019
דף מס':     066 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

הדידמל - ףונ לכירדא תודובע 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הרקב אתב הנגה תוברל זקנמל הפיטש זרב     41.80.0300

                   15.00 םיאתמ יטסלפומרט 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ףוטפט תוחולש 08.14 כ"הס          

      
ת כ ר ע מ  י ש א ר  09.14 ק ר פ  ת ת       
      
רובעו ףוטפט רובע 1 2/1" רטוק תכרעמ שאר     41.90.0001
רקב י"ע לעפומ ,)תודרפנ תוחולשב( הרטמה      
,ןוסכלא ףוגמ תוברל ןמז י"פע לעופה הייקשה      
ריוו0א ררחשמ ,דוקיפ ימל האיצי ,ןג זרב      
וא הזנורבמ ישאר ילוארדיה ףוגמ ,בלושמ      
021 ןנסמ ,ש"מ 05 ןנסמ ,CD ילמשח ףוגמ      
ירזיבא לכו ,םידרוקר 2 ,ץחל ןיטקמ ,ש"מ      
ודדמי תולעפהה( םישרדנה םירבחמהו רוביחה      

                    1.00 )דרפנב 'חי   
      
ףוגמ וא ןוקלג רוג תוברל 1 2/1" רטוק הלעפה     41.90.0002
ירזיבאו ףקז ,לופינממ תולצפתה ,CD ילמשח      

                    5.00 תרנצל רוביח 'חי   
      
ףוגמ וא ןוקלג רוג תוברל 1" רטוק הלעפה     41.90.0003
ירזיבאו ףקז ,לופינממ תולצפתה ,CD ילמשח      

                    2.00 תרנצל רוביח 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תכרעמ ישאר 09.14 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( היקשהו ןוניג 14 כ"הס          

      
ר ו ד י ג  44 ק ר פ       
      
י ל י פ ו ר פ מ  ת ו י ד ס ו מ  ת ו ר ד ג  21.44 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
)םידלי ינגו רפס יתבל( ע"ש וא "ןויצ" םגד רדג     44.12.0008
םיבצינ םיליפורפמ היושע 'מ 0.2 הבוגב      
ינש ,מ"מ 99 לש חוורמב מ"מ 5.1/52/52      
םידומעו ,מ"מ 2/06/04 םייקפוא םיליפורפ      
תוברל ,'מ 0.3 לכ מ"מ 2/06/06 ליפורפמ      

                   95.00 םידדוב ןוטב תודוסי רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ יליפורפמ תוידסומ תורדג 21.44 כ"הס          
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14/11/2019
דף מס':     067 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

הדידמל - ףונ לכירדא תודובע 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  י ל י פ ו ר פ מ  ם י ר ע ש  13.44 ק ר פ  ת ת       
      
וא "תינח" וא "ןויצ" םגד ןוולוגמ יפנכ דח רעש     44.31.0010
תרגסמ ,מ"ס 541-021/002 תודימב ע"ש      
תורוניצמ םיבצינ ,מ"מ 2.2/04/06  ליפורפמ      
תוברל,מ"מ 99 לש חוורמב 4/3"/ 2.2 רטוק      
ליפורפ וא 2"/6.2 רטוק רוניצמ םידומע      
ןוטב תודוסיל םינטובמ מ"מ 6.2/08/08      

                    2.00 לוזרפו מ"ס 04/04/04 תודימב 'חי   
      
וא "תינח" וא "ןויצ" םגד ןוולוגמ יפנכ-וד רעש     44.31.0020
ליפורפמ תרגסמ ,מ"ס 002/074 תודימב ע"ש      
2.2 רטוק תורוניצמ םיבצינ ,מ"מ 2.2/04/06      
םידומע תוברל ,מ"מ 99 לש חוורמב 4/3"/      
4/001/001 ליפורפ וא 2"/6.2 רטוק רוניצמ      
08/08/08 תודימב ןוטב תודוסיל םינטובמ מ"מ      

                    1.00 לוזרפו מ"ס 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ יליפורפמ םירעש 13.44 כ"הס          

      
ת ו ר ד ג ו  ם י ר ע ש  33.44 ק ר פ  ת ת       
ם ו י נ י מ ו ל א מ       
      
קטייה" םגד םוינימולאמ רדג וא יריצ רעש     44.33.0032
    541G" יושע ,ע"ש וא "רודילרט" תמגוד  
מ"מ 04/02 םייקפוא םוינימולא יליפורפמ      
תודוסי תוברל ,הלעמו מ"מ 51 דע םיחוורמב      

                   10.00 םידדוב ןוטב ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולאמ תורדגו םירעש 33.44 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( רודיג 44 כ"הס          

      
ן ו ט ב  י ח ט ש מ  05 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  י פ צ ר מ  03.05 ק ר פ  ת ת       
      

                  950.00 רטפוקילהב ןוטב יפצרמ תקלחה רובע תפסות ר"מ  50.30.0040
      
קוושמ "FE 5131 laeS ;pma& eruC" םושיי     50.30.0130
הרפשאל ע"ש וא מ"עב )2991( טירקונכט י"ע      
תקלחה רמגב דימ דחא רצומב רליסו      
תומכב הרפשאל הנושאר הבכש .רטפוקילהה      
רליסכ הינש הבכש ,ר"מ 01-5-ל רטיל 1 לש      

                  950.00 .ר"מ 51-01 -ל רטיל 1 לש תומכב ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב יפצרמ 03.05 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב יחטשמ 05 כ"הס          
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14/11/2019
דף מס':     068 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

הדידמל - ףונ לכירדא תודובע 30 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  01.15 ק ר פ  ת ת       
      
תריקעו םיצע תתירכ( םתומלשב םיצע תריקע     51.10.0045
0.1 הבוגב דדמנה םעזג ףקיהש )םיצע ימדג      
02 דעו מ"ס 01 לעמ וניה עקרקה ינפ לעמ 'מ      

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

                   26.00 'מ 0.6 דע םהבוגו מ"ס 'חי   
      

                  100.00 'מ 2 דע הבוגב תשר רדג קוריפ רטמ  51.10.0510
      
הדלפ תותשר וא הדלפ יליפורפמ רדג קוריפ     51.10.0516

                    4.00 'מ 2 דע הבוגב ,תוכתורמ רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( קוריפו הנכה תודובע 01.15 כ"הס          

      
ת ו י ת ש ת ו  ם י ע צ מ  03.15 ק ר פ  ת ת       
      
עצמה ,רקובמ קודיהו רוזיפ תוברל 'א גוס עצמ     51.30.0009

                  350.00 .תרשואמ הבצחממ קפוסי ק"מ   
      
יולימכ רזוח שומיש ךרוצל ,רופח רמוחב לופיט     51.30.0046
תדרפה ,)הסירג אלל( יופינו ןוימ ללוכ ,רתאב      
יולימ תרדגהל ותמאתהו ,הנשי םא תלוספה      
מ"ק 5 דעקחרמל רמוחה תלבוה תוברל .ררבנ      
02 דע יבועב תובכשב ורוזיפ ,הדובעה רוזאב      
קדוהמ יולימ ק"מ יפל םלושי .ליגר קודיהו מ"ס      

                  200.00 .אוהש קמוע לכל הריפחה חטשב ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תויתשתו םיעצמ 03.15 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( הדידמל - ףונ לכירדא תודובע כ"הס        
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14/11/2019 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     069 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

  
כ"הס  

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
הנבמ - רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 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    
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
תורגנ תמישר 10.60 קרפ תת     
  
תורגסמ תמישר 20.60 קרפ תת     
  
שיש תמישר 30.60 קרפ תת     
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס    
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
םינוולוגמ הדלפ תורוניצ 11.70 קרפ תת     
  
םימחו םירק םימל םייטסלפ תורוניצ 21.70 קרפ תת     
  
םיננסמו םימותסש ,םיזרב 12.70 קרפ תת     
  
םיזקנ תכרעמל תורוניצ 13.70 קרפ תת     
  
זוקינ תולעתו הפצר ימוסחמ 43.70 קרפ תת     
  
תונתשמו החדה ילכימ ,תולסא 14.70 קרפ תת     

 
 

070/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     070 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

  
כ"הס  

םימשג ימ זוקינ 05.70 קרפ תת     
  
האורבת ינקתמ 70 כ"הס    
  
למשח ינקתמ 80 קרפ    
  
תיטסלפ למשח תרנצ 12.80 קרפ תת     
  
םילבכ תולעת 32.80 קרפ תת     
  
)YX2N )EPLX  תשוחנ ילבכ 13.80 קרפ תת     
  
םידדובמ תשוחנ יכילומ 43.80 קרפ תת     
  
שא יניסח םילבכ 73.80 קרפ תת     
  
תורחא תונגהו תוקראה 04.80 קרפ תת     
  
I.C תוביתו למשח תוחולל הנבמ 16.80 קרפ תת     
  
C ןייפוא םיז"אמ 26.80 קרפ תת     
  
םית"מאמ 36.80 קרפ תת     
  
םינעגמו םירסממ 66.80 קרפ תת     
  
הדידמ ירישכמו הרקבו דוקיפ ירזיבא ,םילבק ,םיאנש 96.80 קרפ תת     
  
עקת יתב 27.80 קרפ תת     
  
םירזיבא 37.80 קרפ תת     
  
רואמ תודוקנ 47.80 קרפ תת     
  
עקת יתב תודוקנ 57.80 קרפ תת     
  
תונוש תודוקנ 67.80 קרפ תת     
  
םינופלטל תופעתסה תובית 77.80 קרפ תת     
  
ךמסומ קדוב תקידב 87.80 קרפ תת     
  
םינגומ םיבחרמבו םיטלקמב םילבכו תרנצ ירבעמ םוטיא 97.80 קרפ תת     
  
תונוש / תרושקת / הרואת יפוג 99.80 קרפ תת     
  
למשח ינקתמ 80 כ"הס    

 
 
 
 
 

071/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     071 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

  
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    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
םוינימולא תמישר 10.21 קרפ תת     
  
םוינימולא תודובע 21 כ"הס    
  
ריווא גוזימ ינקתמ 51 קרפ    
  
יוביע תודיחי 10.51 קרפ תת     
  
רורווא וא ריוואב לופיט תודיחי 20.51 קרפ תת     
  
ררק תרנצ 40.51 קרפ תת     
  
ריווא רוזיפ תכרעמ 50.51 קרפ תת     
  
דודיב 60.51 קרפ תת     
  
למשח תוכרעמ 70.51 קרפ תת     
  
רזע תכרעמו תונוש תודובע 80.51 קרפ תת     
  
ריווא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס    
  
תרושקת תויתשת 81 קרפ    
  
תיגולנא הינופלטל הצק ירזיבא 04.81 קרפ תת     
  
תרושקת תויתשת 81 כ"הס    

 
 
 
 
 

072/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     072 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

  
כ"הס  

ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ    
  
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 10.91 קרפ תת     
  
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 כ"הס    
  
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22 קרפ תת     
  
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס    
  
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ    
  
תנעוממ תזכרל םירזיבא 21.43 קרפ תת     
  
שא יוליג תכרעמל טווחו יטמוטוא ןגייח 31.43 קרפ תת     
  
שא יוביכ תוכרעמ 02.43 קרפ תת     
  
יוליג תכרעמו םיאבכ ןופלט םע בלושמ םורח תזירכ תכרעמ 22.43 קרפ תת     
  
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 כ"הס    
  
םינבמ תרקב תוכרעמ 53 קרפ    
  
הקוצמו הצירפ יוליג 64.53 קרפ תת     
  
היגרנא לוהינ 05.53 קרפ תת     
  
םינבמ תרקב תוכרעמ 53 כ"הס    
ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 כ"הס   
  
הדידמל - ץוח תויתשתו חותיפ תודובע 20 הנבמ   
  
למשח ינקתמ 80 קרפ    
  
ןוטב יסיסבו תוריפח 11.80 קרפ תת     
  
הרקב יאת 21.80 קרפ תת     
  
םינומ תוחולל ןוטב תוחמוג 31.80 קרפ תת     
  
תיטסלפ למשח תרנצ 12.80 קרפ תת     
  
)YX2N )EPLX תשוחנ ילבכ 13.80 קרפ תת     
  
)YX2AN )EPLX םוינימולא ילבכ 23.80 קרפ תת     
  
םייולג תשוחנ יכילומ 53.80 קרפ תת     
  
םירזיבאו דויצ ישגמ 75.80 קרפ תת     

073/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     073 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

  
כ"הס  

םיפסונ םיפיעס 85.80 קרפ תת     
  
למשח ינקתמ 80 כ"הס    
  
תרושקת תויתשת 81 קרפ    
  
תרושקת תויתשת 81 כ"הס    
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ    
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 10.32 קרפ תת     
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס    
  
בויבו םימ יווק 75 קרפ    
  
תונוש 60.75 קרפ תת     
  
םימ תוכרעמ 70.75 קרפ תת     
  
םיכפש תוכרעמ 80.75 קרפ תת     
  
םשג ימ קוליס 90.75 קרפ תת     
  
בויבו םימ יווק 75 כ"הס    
הדידמל - ץוח תויתשתו חותיפ תודובע 20 כ"הס   
  
הדידמל - ףונ לכירדא תודובע 30 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
הריפח 02.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
םיעצמ 11.20 קרפ תת     
  
םיבכרומ תוריק יריחמל תופסות 04.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
םיירמילופ םירמוחב םיפתרמ תוריקו םינבמ תוריק םוטיא 23.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    

 
 
 

074/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     074 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

  
כ"הס  

הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ    
  
סלגרביפו הדלפ תוקעמ 25.60 קרפ תת     
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
ץוח חיט 12.90 קרפ תת     
  
חיט תודובע 90 כ"הס    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
ףוצירב הרהזא ינומיס 16.01 קרפ תת     
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
ץוח עבצ 21.11 קרפ תת     
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס    
  
םיקוריפו תוסירה 42 קרפ    
  
ןוטבמו הינבמ תוציחמו תוריק תסירה 21.42 קרפ תת     
  
םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס    
  
יפונ חותיפ 04 קרפ    
  
םיליבשו םיחטשמ 15.04 קרפ תת     
  
ןוטב תורוגחו תוגרדמ 25.04 קרפ תת     
  
תובלתשמ םינבאב ףוציר 35.04 קרפ תת     
  
םיצעל גירסו םוחית ינבא ,ןגו הפש ינבא 45.04 קרפ תת     
  
ןוטבמ םיכמות תוריק 16.04 קרפ תת     
  
תונוש 99.04 קרפ תת     
  
יפונ חותיפ 04 כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 

075/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     075 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

  
כ"הס  

היקשהו ןוניג 14 קרפ    
  
העיטנ 02.14 קרפ תת     
  
יטטניס אשד תחנהו אשד תליתש 03.14 קרפ תת     
  
הרקב שארל םירזיבא 04.14 קרפ תת     
  
היקשה ירקבו םיבשחמ 05.14 קרפ תת     
  
םיזתמ/םיריטממ 06.14 קרפ תת     
  
היקשה תרנצ 07.14 קרפ תת     
  
ףוטפט תוחולש 08.14 קרפ תת     
  
תכרעמ ישאר 09.14 קרפ תת     
  
היקשהו ןוניג 14 כ"הס    
  
רודיג 44 קרפ    
  
הדלפ יליפורפמ תוידסומ תורדג 21.44 קרפ תת     
  
הדלפ יליפורפמ םירעש 13.44 קרפ תת     
  
םוינימולאמ תורדגו םירעש 33.44 קרפ תת     
  
רודיג 44 כ"הס    
  
ןוטב יחטשמ 05 קרפ    
  
ןוטב יפצרמ 03.05 קרפ תת     
  
ןוטב יחטשמ 05 כ"הס    
  
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ    
  
קוריפו הנכה תודובע 01.15 קרפ תת     
  
תויתשתו םיעצמ 03.15 קרפ תת     
  
תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס    
הדידמל - ףונ לכירדא תודובע 30 כ"הס   
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ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     076 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

  
כ"הס  

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
היינב תודובע 40 קרפ    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
למשח ינקתמ 80 קרפ    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
ריווא גוזימ ינקתמ 51 קרפ    
  
תרושקת תויתשת 81 קרפ    
  
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ    
  
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 43 קרפ    
  
םינבמ תרקב תוכרעמ 53 קרפ    
  
ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 כ"הס   
  
הדידמל - ץוח תויתשתו חותיפ תודובע 20 הנבמ   
  
למשח ינקתמ 80 קרפ    
  
תרושקת תויתשת 81 קרפ    
  
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ    
  
בויבו םימ יווק 75 קרפ    
  
הדידמל - ץוח תויתשתו חותיפ תודובע 20 כ"הס   

 
 
 

077/...   Grin1294 :קובץ 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     077 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

  
כ"הס  

הדידמל - ףונ לכירדא תודובע 30 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
םיקוריפו תוסירה 42 קרפ    
  
יפונ חותיפ 04 קרפ    
  
היקשהו ןוניג 14 קרפ    
  
רודיג 44 קרפ    
  
ןוטב יחטשמ 05 קרפ    
  
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ    
  
הדידמל - ףונ לכירדא תודובע 30 כ"הס   
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ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

14/11/2019
דף מס':     078 עבש ראב-'ו ףיקמ רפס תיב ,לוחמל רפס תיב

  
כ"הס  

ילשואפ - לוחמ םלוא הנבמ 10 הנבמ   
  
הדידמל - ץוח תויתשתו חותיפ תודובע 20 הנבמ   
  
הדידמל - ףונ לכירדא תודובע 30 הנבמ   

 
  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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