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0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי
4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     002 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
רפע תודובע 10 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10.10 ק ר פ  ת ת       
      
ישאר ,דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     01.01.01.0010
.תונוש תודימב 'וכו תולעת ,תורוב ,תואסנולכ      
קדוהמ רפעה בטיממ רזוח יולימ תוברל      
םוקמל קוליס וא/ו מ"ס 0251 לש תובכשב      
הדובע יבחרמ אלל וטנ הדידמה .רשואמ ךפש      
הנמטה ,הלבוה תוברל.הריפח יעופיש אללו      

                120.00 .תורגאו ק"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.10.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../003 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     003 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.10 ק ר פ       
      
ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20.10 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
ןייוצ םא אלא 03-ב ןוטבה גוס .1 :הרעה      
הקיצי םג םיללוכ הדיחיה יריחמ .2 .תרחא      
.עופישב הקיצי ןכו םינוש םיסוידרב תשקב      
שרדינה לכ עוציב םג םיללוכ הדיחיה יריחמ.3      
ןקת יפ לע ןוטבה תפישח תגרד תלבקל      
.811  ילארשי      
      
יפצרמל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ     01.02.01.0010

              1,034.00 .שרדייש םוקמ לכבו ןוטב ר"מ   
      
מ"ס 52 הבוגב ןיכס דיבילופ יזגרא עצמ     01.02.01.0020
םוקמ לכב דוסי תורוקו ןוטב יפצרמל תחתמ      

              2,100.00 .שרדיש ר"מ   
      
תחתמ מ"מ 3.0 יבועב ןליתאילופ תועירי עצמ     01.02.01.0030
.מ"ס 02 לש תויפחב םישורפ ,ןוטב יפצרמל      

              2,100.00 .וטנ הדידמה ר"מ   
      

                 10.00 .תונוש תודימב תואסנולכ ישאר ק"מ  01.02.01.0040
      
תוינכותב טרופמכ תונוש תודימב דוסי תורוק     01.02.01.0050

                 95.00 .תוערגמו תוטילב תוברל ק"מ   
      

.מ"ס 02 יבועב ןוטב יפצרמ ר"מ                        01.02.01.0060
      

              1,475.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטב יפצרמ ר"מ  01.02.01.0070
      
,תוכירבל מ"ס 0352 יבועב ןוטב יפצרמ     01.02.01.0080
תפסות ,ןוטב תקלחהו םיעופישב הקיצי תוברל      
עוציבה ,'וכו רזייסיטסלפרפוס גוסמ ברע      

                625.00 .תונפדה םע דחיב תחא הקיציב ר"מ   
      
תוטילב תוברל תונוש ךתח תודימב ןוטב ידומע     01.02.01.0090

                 25.00 .תוערגמו ק"מ   
      
םיקוצי םינוש םירטקב םילוגע ןוטב ידומע     01.02.01.0100

                  2.00 .קלח ןוטב ינפ תלבקל הדלפ תוינבתב ק"מ   
      

                175.00 .מ"ס 0251 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  01.02.01.0110
10.20.10 קרפ תתב הרבעהל        

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../004 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     004 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוטילב תוברל מ"ס 0352 יבועב ןוטב תוריק     01.02.01.0120

                295.00 .תוערגמו ק"מ   
      
תוטילב תוברל מ"ס 0453 יבועב ןוטב תוריק     01.02.01.0130

                 95.00 .תוערגמו ק"מ   
      
תולדב וא תונוילע וא תונותחת ןוטב תורוק     01.02.01.0140

                225.00 .תוערגמו תוטילב תוברל תונוש תודימב ק"מ   
      

                 15.00 .מ"ס 51 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  01.02.01.0150
      

                160.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  01.02.01.0160
      

                225.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  01.02.01.0165
      

.מ"ס 03 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ                        01.02.01.0170
      

              1,290.00 .מ"ס 53 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  01.02.01.0180
      
לש יבחרמ לקשמב לקטבמ גגב םיעופיש     01.02.01.0190
,מ"ס 4 לש ילאמינימ יבועב ,ק"מ/ג"ק 0021      
ןוטב תוקלורו םוטיאל הנכהכ הקלחה תוברל      

                235.00 . מ"ס 6/6 ק"מ   
      
מ"ס 5 יבועב  ןוטבב תוגגב םוטיא לע הנגה     01.02.01.0200
לש תוצבשמב מ"מ 6 רטוק ןויז תשר תוברל      

              1,504.00 .מ"ס 51/51 ר"מ   
      
יחטשמ תוברל תונוש תודימב ןוטב תוגרדמ     01.02.01.0210
,ןוטב ישלושמ ,םיעפושמ םיחטשמ ,םייניב      
תוגרדמ( .'וכו ןוטבה תקלחה ,תוערגמ תוטילב      

                  3.00 )ףתרמל הדירי ק"מ   
      
תונוכמל תונוש תודימב םיינבלמ ןוטב יסיסב     01.02.01.0220
תריצי ,תוניפ םוטיק תוערגמו תוטילב תוברל      
תפסותב ןוטבה ינפ תקלחה ,ףושח ןוטב יחטש      

                  5.00 .טלפמוק לכה .'וכו ר"מל טנמצ ג"ק 1½ לש ק"מ   
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../005 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     005 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוכירב רובע תונוש תודימב ןוטב תונפד     01.02.01.0230
,םיעקש ,תוערגמ ,תוטילב תוברל ,הייחש      
ברע תפסות ,ןוטבה תקלחה ,השילג תולעת      
הקיציב עוציבה ,'וכו רזייסיטסלפרפוס גוסמ      

                150.00 .הפצירה םע דחיב תחא ק"מ   
      
הפצר - מ"ס 57/001/001 תודימב זוקינ תורוב     01.02.01.0240

                  6.00 'פמוק .הייחש תוכירבב - תונפדו  
      

                  9.00 .תוכירבל הדיריל ןוטב תוגרדמ ק"מ  01.02.01.0250
      
7 לש ילמינימ יבועב "גניפוט" המילשמ הקיצי     01.02.01.0260
תמיתס תוברל ,תוימורט תוטלפ ג"ע מ"ס      
תפיטש טנמצ טיטב תוטלפה ןיב םיקשימה      

.טלפמוק לכה .'וכו תוטלפה יוקינו ר"מ                         
      
ידיצבו ןיב תונוש תודימב הקיצי תומלשה     01.02.01.0270

.תוטלפה הבוג יפל הדידמה .תוימורט תוטלפ ק"מ                         
      
הקיצי תוברל ,מ"ס 0351 יבועב ןוטב ןוגג     01.02.01.0280
רמג ,ןוילעה קלחב ןוטבה תקלחה ,עופישב      

                202.00 'וכו ןותחתה קלחב ילכירדא ןוטב ר"מ   
      
ףקיהב מ"ס 02 יבועב היולת ןוטב תפצר     01.02.01.0290

                531.00 .תוכירבה ר"מ   
      
,הדלפה גג ףקיהב תונוש תודימב ןוטב תולעת     01.02.01.0300
םייקפוא םיחטשמ ,תוערגמ ,תוטילב תוברל      
,12-12 םיכתח 90 תינכות האר .'וכו םייכנאו      

                 66.00 22-22 ק"מ   
      
,גגב חתפ לעמ מ"ס 5251 יבועב ןוטב ןוגג     01.02.01.0310

                  8.00 .ןוטבה ינפ תקלחהו עופישב הקיצי תוברל ר"מ   
      
יולימ תוברל ,גגב מ"ס 52 יבועב ןוטב יפצרמ     01.02.01.0320

                 24.00 .לק ר"מ   
      
,מ"ס 02/02 ךתחב ,ןוטב תוריקמ ןוטב תוטילב     01.02.01.0330

                 40.00 .תוימורט תוטלפל תבשותכ רטמ   
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../006 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     006 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
52 הבוג,מ"ס 01 קמוע,םייק ןופיד ריק תותיס     01.02.01.0340

                 27.00 .מ"ס רטמ   
      

                 19.00 םינוש תומוקמב MSLC יולימ ק"מ  01.02.01.0350
      
לכימבו ןוזיאה תורובב הפצרב ןוטב תהבגה     01.02.01.0360
דוביע ללוכ םירלקנירפסל םיימ תריגא      

                  2.00 .זוקינ רוניצ ןוויכל םיעופיש ק"מ   
      

                 10.00 .עופישב דוביע ללוכ םיננסמל ןוטב יסיסב ק"מ  01.02.01.0370
      
יבג לע זוקינ תלעת בוציל ןוטב תרוק/תרוגח     01.02.01.0380

                  2.00 .תונוכמ רדחב ןוטב תפצר ק"מ   
      
רדחב תונוש תודימב ןוטב תורוב/תולעת     01.02.01.0390

                  6.00 תונוכמ ק"מ   
      
דומצב קוצי מ"ס 02 םומינימ יבועב ןוטב ריק     01.02.01.0395
תפיטשו יוקינ תוברל ,ןופידה תואסנולכל      
יצח קמוע דע ןוטב יולימ ,ןופידה תואסנולכ      
ץחלב חדקה יוקינ ,םירוח חודיק ,סנולכה רטוק      

                300.00 .'וכו יסקופא קבד ,םיצוק ,ריווא ר"מ   
      
םיכיתר םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     01.02.01.0400
םאתהב -ןוטבה ןויזל תוכתורמ הדלפ תותשרו      
לזרב 3 קלח 6644 י"ת ילארשי ןקת ןוכדעל      

                280.00 "C גוסמ 005 ןוט   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../007 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     007 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
םורט ןוטב תודובע 30 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

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

.מ"ס 04 יבועב ,ע"ש וא טירקנפס ר"מ                         
)זוכיר ףדל הרבעהל( םורט ןוטב תודובע 10.30.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../008 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     008 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
היינב תודובע 40 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

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

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

                360.00 .'וכו םיצוק תועצמאב ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( היינב תודובע 10.40.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../009 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     009 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
םוטיא 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  50.10 ק ר פ       
      
0.5 ק ר פ  ת ת  00.50.10 ק ר פ  ת ת       
      
הרעה      
      
לכ   .2 .ח"שב םיבוקנ םיריחמה לכ   .1      
,ראשה ןיב ,םיללוכ הדיחיה יריחמ      
תויחנה פ"ע םתנקתהו םירמוחה תקפסא      
.3                    .ןרציה וא/ו טרפמה      
ריחמ לש הלופכ פ"ע בשוחי םולשתה      
הדדמנ ,לעופב העצובש תומכב הדיחיה      
לכ - םולשתו הדידמ ינפוא   .4 .הרשואו      
תוינמוטיב תועיריב םילפוטמה       םיחטשה      
תכרעמה תדרפה ךות ,ללכ ךרדב       ,ודדמי      
םיחטש ,ונייה .םינושה היביכרמל           
םוטיא תוקלור ,םייכנא םיחטש ,םייקפוא      
.תועיריה עוביקל םוינימולא ליפורפו      
תחפו תועיריב תויפחה ,קפס רסה ןעמל      
ריחמב םילולכ םהו ודדמי אל םירמוח      
תוכרעמ ,ללככ   .5     .בוקנה הדיחיה      
רושיק תבכשל       לעמ תונקתומ םוטיאה      
ןייוצ אל םא םג       ,ךכו הדימב .תמאות      
לולכ רושיקה       תבכש ריחמ ,שרופמב      
םירקמב       .בוקנה הדיחיה ריחמב      
רושיקה      תבכשב ךרוצ ןיא םימייוסמ      
.שרופמב םיכמסמב ןייוצי רבדהו      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.5 קרפ תת 00.50.10 כ"הס          
      
ת ת  ה נ ב מ  י ק ל ח  10.50.10 ק ר פ  ת ת       
ם י י ע ק ר ק       
      
םוטיא ******     10.60.50 קרפ       *****       
םייעקרק תת הנבמ יקלח      
      
תורוקו סנולכ ישאר לש ינושאר םוטיא    .א      
54-61.3 ,1-24.3 טרפ      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../010 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     010 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
םוטיא 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןפודה לע תורוק / סנולכה שאר ףקיה לכב     01.05.01.0005
יטנמצ םוטיא רמוח םשיל שי ,יקפואהו יכנאה      
.NI 3 THCIDMEC 1 גוסמ שימג ילטסירק      
םוטיאה תכרעמ הבוג .ר"מ/ג"ק 3 - תומכה      
- הטמל ןוילעה הצקהמ דודמ יכנאה ןפה לע      

                470.00 .מ"ס 05 תוחפל ר"מ   
      
8-24.3 טרפ -05.4 תינכט רצח םוטיא   .ב      
      
תוקבדנה תועירי י"ע הפצרל תחתמ םוטיא     01.05.01.0010

                188.00 .)FOORPLAUD )APB  גוסמ ןוטבל תינכמ ר"מ   
      
תוריקה ףקיהב הקיצי תקספה רפת םוטיא     01.05.01.0015

                 61.00 .טרפה פ"ע רטמ   
      
תונכה תינכטה רצחה תוריק םוטיא   .ג      
דחוימה טרפמה פ"ע םוטיאה ינפל תושרדנ      
םוטיא תודובעל      
      
דבל בג תיליטוב הקיבד העוצר תקבדה     01.05.01.0020
    SEPAT TSACDRAH )ע )תונורתפ וקימ"  

                 61.00 .טרפמה רטמ   
      
שי ,הפצרה תקיציל םדוק ,ריפה תוריק םורב     01.05.01.0025

                 61.00 .טרפה פ"ע םימ ירצע תעוצר ןיקתהל רטמ   
      
פ"ע יביכר וד ינמוטיב םוטיא רמוח תזתה     01.05.01.0030

                282.00 .8-24.3 טרפ .טרפמה ר"מ   
      
החוטש EPDH תעירי י"ע םוטיאה לע הנגה     01.05.01.0035

                282.00 .מ"מ 5.1 יבועב ר"מ   
      
טרפ תוכירבהו הנבמה תפצר םוטיא  .ד      
    3.42-7  
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../011 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     011 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
םוטיא 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תועירי תנקתה י"ע הפצרל תחתמ םוטיא     01.05.01.0040
תרצותמ FOORPLAUD גוסמ תוידועיי      
קבד לש הקבדה תוברל ,הינמרג APB תרבח      
    508 MEC תוארוה פ"ע לכה .תויפחה ךרואל  
לש תוינוציחה תוינבתה לע הילע ללוכ ,ןרציה      
שאר לע הלעת תועיריה תנקתה .ריפה תפצר      

              1,081.00 .מ"ס 01-5 -כ רשק תורוק / סנולכ ר"מ   
      
ריקל הפצרה ןיב הקיצי תקספה רפת םוטיא     01.05.01.0045
טרפ פ"ע םימ רצע תעוצר תנקתה י"ע      

                310.00 6.45-2 רטמ   
      
41-24.3 טרפ פ"ע הביאשה רוב םינפ םוטיא     01.05.01.0050

                 19.00 .ר"מ/ג"ק 3 - תומכה .THCIDMEC ר"מ   
      
הכירבה תפצר ןיב הקיצי תקספה רפת םוטיא     01.05.01.0055

                235.00 7-24.3 טרפ פ"ע הכירבה תוריקל רטמ   
      
טרפ פ"ע הכירבהו הנבמה תוריק םוטיא     01.05.01.0060

                376.00 .םוטיא תודובעל דחוימה טרפמהו 7-24.3 ר"מ   
      
עקרקה לע קוציה הפצרה ןוטב לע הנגה   .ה     01.05.01.0065

              1,128.00 54-61.3 טרפ פ"ע ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םייעקרק תת הנבמ יקלח 10.50.10 כ"הס          

      
ן ו ט ב  ם י ר ד ו ח  ת ו ר ו נ י צ  20.50.10 ק ר פ  ת ת       
      
םוטיא ******    20.60.50 קרפ    ******       
ןוטבה תא םירדוחה תורוניצ ביבס      
      
תת ריק / הפצר רדוחה רוניצ ביבס דוביע     01.05.02.0010
FOORPLAUD תעוצר תנקתה י"ע יעקרק      
2 עבקל שי ,רוניצה םורב .רוניצל ביבסמ      
532 וא BD POTSREPYH גוסמ םימ ירצע      

                 19.00 .33-06.9 טרפ פ"ע לכה .LAESNOC 'חי   
      
ףופיל י"ע ריקה תא רדוחה רוניצ ביבס םוטיא     01.05.02.0015
ינפל חפות יליפורדיה םימ רצע תעוצר      
רחאל יתשורח רזיבא תנקתהו הקיציה      
תכרעמ תלבקל ידרק דב םע רזיבאה .הקיציה      

                  9.00 5-14.5 טרפ פ"ע לכה .םוטיאה 'חי   
20.50.10 קרפ תתב הרבעהל        

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../012 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     012 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
םוטיא 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תא רדוחה לבכ/רוניצ ןיבש ללחה םוטיא     01.05.02.0020
,ריקה ךותב ןכומ 4" רטוקב לוורש ךרד ריקה      
ביבסמ חפות יליפורדיה םימ רצע ללוכ      
תידועיי החשמ י"ע ללחה םוטיא ,לוורשל      
,םימילשמ םירמוח תנקתהו QAPOTS גוסמ      

                 24.00 .92-06.5 טרפ פ"ע לכה 'חי   
      

                  8.00 .6" רטוקב לוורשה ךא ,)520( ל"נכ 'חי  01.05.02.0025
      
רצע תעוצר ןיקתהל שי ,ןוטבה תקיציל םדוק     01.05.02.0030
.רדוחה רוניצה ביבס ימוגמ יליפורדיה םימ      
.תידיתע הפצרה ךתח זכרמב העוצרה םוקימ      
י"ע הקיציה .םירחאו 6-09.5 םיטרפ האר      

                 19.00 .םירחא 'חי   
      
רדח תפצר רדוח רוניצ ביבס טרפ דוביע     01.05.02.0035
החשמ ,יסקופא ףרש תוקיצי ללוכ ,בוטר      
רמוחו ןוטב תהבגה תקיצי ,QAPOTS גוסמ      

                  9.00 1-09.5 טרפ פ"ע לכה .יתחשמ םוטיא 'חי   
      

רדוחה רוניצל ביבסמ 'צנלפ תנקתה 'חי                        01.05.02.0040
      
פ"ע גג רדוחה רוניצ ביבס םוטיא טרפ דוביע     01.05.02.0045
טרפב ראותמכ טיבלד ידועיי רזיבא ללוכ      

                  9.00 5.70-28. 'חי   
      
יונבה גג תרדוח תרנצ ביבס טרפ דוביע     01.05.02.0050
ןטירואילופ ללוכ )טירקנפס( םישעותמ תוחול      
וא/ו םייטנמצ םירמוח תוקיצי ,ףצקומ      
יסקופא ףרש ,QAPOTS יולימ ,םיירמילופ      
DNAB הקיבד העוצר ,םיקצומ %001      
    GNIPPARW QAPOTS רמלד תנקתהו.  

                  9.00 . 42-27.5 טרפ פ"ע לכה 'חי   
      
פ"ע םשג ימ ןטלוק ביבס םוטיא טרפ דוביע     01.05.02.0055

                  7.00 31-30.5 טרפ 'חי   
      
הכירבה תא םירדוחה תורוניצ ביבס םוטיא     01.05.02.0060

                  9.00 70.60.50 דחוימה טרפמב םוטיא רקפ פ"ע 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב םירדוח תורוניצ 20.50.10 כ"הס          

      
      

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../013 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     013 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
םוטיא 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ב ו ט ר  ם י ר ד ח  30.50.10 ק ר פ  ת ת       
      
םוטיא  ******     30.60.50 קרפ    ******       
םיבוטר םירדח      
      
    I.   ינכט /םיתורש ירדח תפצר םוטיא  
      
/תונוכמ רדח/םיתוריש ירדח תפצר םוטיא     01.05.03.0010

                160.00 .51-08.4 טרפ פ"ע הפשא רדח/ הירטיפק ר"מ   
      
תחלקמ ירדח םוטיא   .2      
ףוציר - 'א הפולח 11-05.4 ,01-05.4 םיטרפ       
.1  :תורעה 01-05.4 טרפ האר לוח לע      
י"ע הפצרל םימה תרנצ עוביק      
תיטנמצ תבורעתב םייוסיכ      
תריציו םירמילופ י"ע תחבשומה      
שרדנ םאב .ל"נכ רמוחמ תוקלור      
תקיצי  .2              .תרחבנה הפולחה פ"ע      
הצברה  .3              .חתפה בחורל יומס ףס      
םע עגמב םיאבה רדחה תוריק לע תיטנמצ      
עוציב תליחתל םדוק                   ושעיי .םימ      
.םוטיאה                   תודובע      
      
לע יתחשמ רמוח י"ע רדחה תפצר םוטיא     01.05.03.0015
םשוימ ,רמילופ י"ע חבשומה ןמוטיב סיסב      
שביה יבועה .ןרציה תוארוה פ"ע תובכשב      
%05 - 'א הפולח .מ"מ 5 אוה רבצמה      

                103.00 .תומכהמ ר"מ   
      
לע הנגהל ר"מ/'רג 004 ינכטואג דב תשירפ     01.05.03.0020

                103.00 .תומכהמ %05 - 'א הפולח .םוטיאה ר"מ   
      
טרפ האר ןוטב הדמ לע ףוציר - 'ב הפולח      
    4.50-11  
      
)יביטקורטסנוקה ןוטבה( רדחה תפצר םוטיא     01.05.03.0025
.םירמילופ חבשומ ינמוטיב םוטיא רמוח י"ע      
'ב הפולח .מ"מ 5 אוה רבטצמה שביה יבועה      

                103.00 .תומכהמ %05 - ר"מ   
      
לע הנגהל ר"מ/'רג 004 ינכטואג דב תשירפ     01.05.03.0030

                103.00 .תומכהמ %05 - 'א הפולח .םוטיאה ר"מ   
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../014 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     014 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
םוטיא 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
י"ע עבקיש יפכ יבועב ןוטב הדמ תקיצי     01.05.03.0035
%05 - 'ב הפולח .היצקורטסנוקה סדנהמ      

.תומכהמ ר"מ                         
      
השימג תילטסירק תיטנמצ תכרעמ םושיי     01.05.03.0040
הדמה תבכש לע NI 3 THCIDMEC 1 גוסמ      
3 - תומכה .ףוצירה יחירא תחנהל םדוק      

                103.00 .תומכהמ %05 - 'ב הפולח .ר"מ/ג"ק ר"מ   
      
י"ע לולח קולב םייונבה רדחה תוריק םוטיא     01.05.03.0045
גוסמ תידועיי םוטיא תכרעמ      
    LLAW RETSAM לטוק ףסות ללוכ  

                226.00 .מ"מ 3 -מ ןטקי אל שביה יבועה .תוירטפ ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיבוטר םירדח 30.50.10 כ"הס          

      
ח ו ת י פ  י ח ט ש  40.50.10 ק ר פ  ת ת       
      
םוטיא ******     40.60.50 קרפ       ******       
21-10.7 ,01-86.8 םיטרפ חותיפ יחטש      
      
לבוש םיללוכה םייסלפמ וד םינטלוק תנקתה     01.05.04.0010
וא REMRAH גוסמ תינמוטיב העירי      

                  1.00 DALLMER 'חי   
      
ןטקי אל הבכשה יבוע .םיעופישל הדמ תקיצי     01.05.04.0020

                141.00 .מ"ס 5-מ םוקמ םושב ר"מ   
      
חטש לש שגפמה יווק ךרואל הקלור תריצי     01.05.04.0025
ךתחב תוקלורה .תוהבגהה םע םוטיאה      
תיטנמצ תבורעת י"ע 4X4 שלושמ      

                 40.00 .ירמילופ ףסות י"ע תחבשומה רטמ   
      
0.2 לש תומכב 52/57 ןמוטיב תבכש םושיי     01.05.04.0030
תבכש לע םושייה .גגה חטש ללכ לע ר"מ/ג"ק      

                141.00 .השביו תמאות רושיק ר"מ   
      
תועירי היושעה םוטיא תובכש 2 םושיי     01.05.04.0035
תועיריה .R/5/SBS גוסמ תוינמוטיב      
עוביקה .ןוטבה תיתשתל תינכמ תועבוקמ      
דגנ הנוילע העירי .ןרציה תוארוה פ"ע      

                141.00 .םישרוש ר"מ   
40.50.10 קרפ תתב הרבעהל        

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../015 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     015 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
םוטיא 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                 40.00 יופיח תועיריו קוזיח תועירי ךותיר רטמ  01.05.04.0040
      
ליפורפ י"ע תוהבגהל תועיריה עוביק     01.05.04.0045

                 19.00 .םאות קיטסמו םידתימ ,ינקת םוינימולא רטמ   
      

                141.00 .ר"מ/'רג 004 ינכטואיג דב תועירי תשירפ ר"מ  01.05.04.0050
      
טגרגא אלל הדמ תקיצי י"ע םוטיאה לע הנגה     01.05.04.0055
ןויז תשר תוברל מ"ס 5 -כ הבכשה יבוע .סג      

                141.00 .מ"ס 51/51 לש תוצבשימב מ"מ 6 רטוק ר"מ   
      
הנגהל תידמימ תלת EPDH תועירי תשירפ     01.05.04.0060

                141.00 .זוקינו ר"מ   
      
ינטלוק ביבס ינכטואיג דבב ףוטע ץצח רוזיפ     01.05.04.0065

                  1.00 םימה 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( חותיפ יחטש 40.50.10 כ"הס          

      
ת ו ג ג  50.50.10 ק ר פ  ת ת       
      
םוטיא *****     50.60.50 קרפ     ******       
םיטרפ םיפושח תוגג םוטיא     .א תוגג      
    8.00-23 ,8.00-30  
      
רושיק תבכש םושיי,ימרט דודיב שרדנ םאב     01.05.05.0005
52/57 ןמוטיב היושעה הבכש ,השביו תמאות      
תוחול תקבדה .ר"מ/ג"ק 5.2 לש תומכב      

              1,222.00 .DEDURTXE דודיב ר"מ   
      
תחבשומה תיטנמצ תבורעתמ הקלור םושיי     01.05.05.0020
גגה רושימ ןיב שגפמה וק ךרואל רמילופ י"ע      
-כ הקלורה תודימ .תוהבגהה ןיבל יקפואה      

                235.00 .מ"ס 4X4 רטמ   
      
םשייל שי ,לקטב םיקוצי םיעופישה רשאכ     01.05.05.0025
גוסמ תררוחמ העירי - םידא תנזאמ העירי      
    TNEVYLOP רושיק תבכש ללוכ .ע.ש וא  
,ירמוטסלא ןמוטיב תבכשו העיריל תחתמ      
,"רקזפ" תרצותמ ,"597 םוגוטסלא" תמגודכ      
ר"מ/ג"ק 2 -  "םוטיב" תרצותמ ,"םוגילופ" וא      

              1,222.00 .העיריה לעמ ר"מ   
50.50.10 קרפ תתב הרבעהל        

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../016 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     016 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
םוטיא 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םקמל שי ,לקטב םיקוצי םיעופישה רשאכ     01.05.05.0030

                 31.00 .32-00.8 טרפ האר .םירווא עבקלו 'חי   
      
םוטיאל תוינמוטיב תועירי תובכש 2 םושיי     01.05.05.0035
לע םושייה .R/4/SBS גוסמ העיריה .גגה      
הנוילע העירי  .השביו תמאות רושיק תבכש      

              1,222.00 .טגרגא םע ר"מ   
      

                235.00 יופיח תועוצרו קוזיח תועוצר ךותיר רטמ  01.05.05.0040
      
ליפורפ י"ע תוהבגהל תועיריה עוביק     01.05.05.0045
פ"ע םאות קיטסמו םידתימ ,ינקת םוינימולא      

                235.00 36-00.8 וא 26-00.8 םיטרפ רטמ   
      
גגה לע םינקתמל םיסיסב םוטיא   .ב      
      
םינקתמל םיסיסבל תחתמ םוטיאה רובגת     01.05.05.0050
תבכש לע R/5/SBS גוסמ העירי ךותיר י"ע      

                 94.00 .43-09.8 טרפ האר .תמאות רושיק ר"מ   
      
תודימ .סיסבה ףקיהב תיטנמצ הקלור םושיי     01.05.05.0055

                 47.00 .4X4 -כ הקלורה רטמ   
      
ףקיהב תינמוטיב העירימ קוזיח תעוצר ךותיר     01.05.05.0060

                 47.00 .סיסבה רטמ   
      
.סיסבה ףקיהל םוטיאה תועירי עוביק     01.05.05.0065
םידתימ ,םוינימולא ליפורפ י"ע עוביקה      

                 47.00 .םאות קיטסמו רטמ   
      
,ףצוזיא תנקתה ינפלו סיסבה תקיציל םדוק     01.05.05.0070
יטנמצ םוטיא רמוח י"ע חטשה ינפ םוטיא      
,NI 3 THCIDMEC 1 גוסמ שימג ילטסירק      
    APB, האר .ר"מ/ג"ק 3 - תומכה .הינמרג  

                 47.00 .51-19.8 טרפ ר"מ   
      
מ"ס 2 -כ לש בחורב תוטשפתה רפת םוטיא     01.05.05.0075

                 47.00 .51-19.8 טרפ פ"ע רטמ   
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../017 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     017 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
םוטיא 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
סיסב ףקיהב תוטשפתהה רפת םוטיא רובגת     01.05.05.0080
גוסמ תידועיי העירי ךותיר י"ע םינקתמל      
    LYDOEN 03 -העיריה בחור .רפתה ךרואל  

                 47.00 .51-19.8 טרפ האר .מ"ס רטמ   
      
ףקיהב תוטשפתהה רפת לש ןוילע יופיח     01.05.05.0085
ףפוכמ חפ עוביק י"ע םינקתמל םיסיסב      

                 47.00 .51-19.8 טרפ האר .עובצו רטמ   
      
גוזימ תולעת רבעמל גגב חתפ םוטיא    .ג      
.ריווא      
      
ההבגה תקיצי ,חתפה ףקיהב םימ רצע םושיי     01.05.05.0090
ןיב חוורה יולימו ,הבוג מ"ס 03 תוחפל      
לכה .ףצקומ ןטירואילופב ההבגהל הלעתה      

                  3.00 .יטנוולרה טרפה פ"ע 'חי   
      
רבעמל םיחתפ לעמ םינבנה "םינוגג" םוטיא     01.05.05.0095
זפוניא י"ע םוטיאה .ריווא גוזימ תולעת      
    O2H. טרפ האר .ר"מ/ג"ק 5.2 - תומכה  

                  3.00 5.68-3. 'חי   
      
לע הסכמה הירטמכ חפ יופיח תנקתה     01.05.05.0100
יופיח םור ןיבל תיכנאה הלעתה ןיב .חתפה      
.REMYLOP SM קיטסמ םשייל שי ,חפה      
םג הלעת גגה לע תמשוימה םוטיאה תכרעמ      
הפולח .גגב חתפה ביבס ונבנש תוהבגהה לע      

                  3.00 .5-86.5 - 'ב 'חי   
      

                 47.00 4-68.8 טרפ פ"ע זוקינ תולחזמ םוטיא      .ד רטמ  01.05.05.0105
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוגג 50.50.10 כ"הס          

      
ץ ו ח  ת ו ר י ק  60.50.10 ק ר פ  ת ת       
      
םוטיא ******    70.60.50 קרפ     ******       
6-78.7 טרפ ןבא יפוחמ ץוח תוריק      
      
תילטסירק תיטנמצ םוטיא תכרעמ םושיי     01.05.06.0010
תוחפ אל כ"הס .THCIDMEC גוסמ השימג      

              1,090.00 .ר"מ/ג"ק 3 -מ ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ץוח תוריק 60.50.10 כ"הס          

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../018 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     018 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
םוטיא 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ח ש  ת כ י ר ב  70.50.10 ק ר פ  ת ת       
      
םוטיא ******     70.60.50 קרפ     ******       
תפטעמה םוטיא םימה דצמ הייחש תכירב      
10.60.50 קרפ פ"ע תוכירבה לש תינוציחה      
םוטיא תודובעל דחוימה טרפמב      
      
,םוטיא ,חיט תוברל הייחש תוכירב םינפ יופיח     01.05.07.0020
,ןלצרופ ,הקימרק ,ספיספ יחירא תקבדה      
לע-li.oc.xifrm.www רתאב םיעיפומ םירצומה      
תנכה תוברל-הייחש תוכירב תונפדו תפציר      
תקבדה,חיט תבכיש,םוטיא תכרעמ,תיתשתה      
,םייקפוא ,םיחטש יופיח,הבור,םיחיראה      
םיכותיח ,םילגועמ ,םיעפושמ ,םייכנא      
בוליש ,םירצו םינטק םיחטש ,תומאתהו      
השילג תולעת ,תוגרדמ תואמגודו םיספ,םינווג      
טרופמכ,םלשומ עוציבל שרדינה לכו      
םידדמינ דבלב םיחיראה.םידחוימה םיטרפימב      

                907.00 .01 קרפב ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הייחש תכירב 70.50.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא 50.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../019 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     019 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60.10 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.60.10 ק ר פ  ת ת       
      
טרופמה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
טרפימב,תותלד/תורגסמ/תורגנה תומישרב      
ץעוי תויחנהב ,תוינכותב םיטרפב ,דחוימה      
ראשו תוחיטבה ץעוי תויחנהב ,הקיטסוקא      
עובקו םלשומ טלפמוק לכה .טקיורפה יצעוי      
.ומוקמב      
      
לוזרפה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
תוידי,םירוצעמ,ןמש יריזחמ תוברל שרדנכ      
,הריגס ימאתמ,רהוצ,םילוענמ,םיריצ,הלהב      
תושיגנ ירזיבא,םייטסוקא םידודיבו םימוטיא      
'וכו ןקת יפ לע      
      
,רונתב עבצ ,ןווליג םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
.'וכו םיפוקשמה ןוגיעו ןוטיב      
      
רטסאמ חתפמ םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
.הדובעה םחתמב תותלדה לכ תא חתפיש      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורעה 00.60.10 כ"הס          
      
ת ו ר ג נ  ת מ י ש ר  10.60.10 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-נ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.01.0010

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-נ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.01.0020

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-נ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.01.0030

                  4.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 4-נ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.01.0040

                 14.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 5-נ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.01.0050

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 6-נ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.01.0060

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../020 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     020 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לכה .המישרב 8-נ 'סמ סופיט ,הלבק קפלד     01.06.01.0080

                  1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 9-נ 'סמ סופיט ,ןונזמ קפלד     01.06.01.0090

                  1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 01-נ 'סמ סופיט ,לספס+םירקול     01.06.01.0100

                264.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
.המישרב 11-נ 'סמ סופיט ,לספס אלל םירקול     01.06.01.0110

                 64.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תורגנ תמישר 10.60.10 כ"הס          

      
ת ו ר ג ס מ  ת מ י ש ר  20.60.10 ק ר פ  ת ת       
      
לכה .המישרב 1-מ 'סמ סופיט ,די זחאמ     01.06.02.0010

                 23.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
לכה .המישרב 2-מ 'סמ סופיט ,הלעתל הכבס     01.06.02.0020

                 11.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2*-מ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0025

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-מ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0030

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 4-מ 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.02.0040

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 5-מ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0050

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 6-מ 'סמ סופיט ,הכבס     01.06.02.0060

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 7-מ 'סמ סופיט ,הלעתל הכבס     01.06.02.0070

                  7.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
טלפמוק לכה .המישרב 9-מ 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.02.0090

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
20.60.10 קרפ תתב הרבעהל        

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../021 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     021 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
טלפמוק לכה .המישרב 9*-מ 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.02.0100

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב A9-מ 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.02.0105

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 11-מ 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.02.0110

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 11*-מ 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.02.0115

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 21-מ 'סמ סופיט ,ןורא     01.06.02.0120

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 31-מ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0130

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 41-מ 'סמ סופיט ,ףדה תלד     01.06.02.0140

                  2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 51-מ 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     01.06.02.0150

                  6.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 61-מ 'סמ סופיט ,ריווא רוניצ     01.06.02.0160

                  2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 71-מ 'סמ סופיט ,הזיחא טומ     01.06.02.0170

                  2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 81-מ 'סמ סופיט ,ףדה ןולח     01.06.02.0180

                  2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 91-מ 'סמ סופיט ,הצחר ןקתמ     01.06.02.0190

                  1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 91*-מ 'סמ סופיט ,הצחר ןקתמ     01.06.02.0200

                  2.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק  
      
לכה .המישרב 02-מ 'סמ סופיט ,הכירב ןוביבס     01.06.02.0210

                  3.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../022 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     022 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
טלפמוק לכה .המישרב 12-מ 'סמ סופיט ,רעש     01.06.02.0220

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 12*-מ 'סמ סופיט ,רעש     01.06.02.0230

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
'סמ סופיט ,הכירב תוגרדמ דצב די זחאמ     01.06.02.0240
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 22-מ      

                 12.00 .המישרב רטמ   
      
'סמ סופיט ,הכירבל הדירי םלוס ידיצב הקעמ     01.06.02.0250
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 32-מ      

                  6.00 .המישרב 'חי   
      
32*-מ 'סמ סופיט ,םיקומע םימ ןומיסל דומע     01.06.02.0255

                  2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 'חי   
      
.המישרב 42-מ 'סמ סופיט ,םינתיווז + הסכמ     01.06.02.0260

                  4.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
      
A42-מ 'סמ סופיט ,םינתיווז + הסכמ     01.06.02.0270

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 'חי   
      
52-מ 'סמ סופיט ,םילולסמל הרישק וו     01.06.02.0280

                 12.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 'חי   
      
לכה .המישרב 62-מ 'סמ סופיט ,די זחאמ     01.06.02.0290

                  2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
62*-מ 'סמ סופיט ,ןומיס לבכ תרישקל דומע     01.06.02.0300

                  4.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 72-מ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0310

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 72*-מ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0315

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 82-מ 'סמ סופיט ,םלוס     01.06.02.0320

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../023 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     023 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לכה .המישרב 03*-מ 'סמ סופיט ,םלוס     01.06.02.0330

                  2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
.המישרב 13-מ 'סמ סופיט ,הטסורינ תלעת     01.06.02.0350

                 21.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה רטמ   
      
23-מ 'סמ סופיט ,שיגנ אתל םירזיבא תכרעמ     01.06.02.0360

                  1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      
סופיט ,שיגנ םיתורש אתל םירזיבא תכרעמ     01.06.02.0370
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 33-מ 'סמ      

                  1.00 'פמוק .המישרב  
      
סופיט ,שיגנ תחלקמ אתל םירזיבא תכרעמ     01.06.02.0375
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 33*-מ 'סמ      

                  2.00 'פמוק .המישרב  
      
טלפמוק לכה .המישרב 43-מ 'סמ סופיט ,רעש     01.06.02.0385

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 53-מ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0390

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 63-מ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.02.0400

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 04-מ 'סמ סופיט ,סירת     01.06.02.0420

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
סופיט ,השיגנ הנתשמ דיל םיכנל הזיחא תידי     01.06.02.0430
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 14-מ 'סמ      

                  2.00 .המישרב 'חי   
      
24-מ 'סמ סופיט ,הכירבל םיכנ תדרוהל ןקתמ     01.06.02.0440

                  1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תורגסמ תמישר 20.60.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../024 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     024 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ט נ מ ל א  ת מ י ש ר  30.60.10 ק ר פ  ת ת       
ם י ש ע ו ת מ       
      
לכה .המישרב 2-תמ 'סמ סופיט ,תבסבס     01.06.03.0020
םוכיסל אל           2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-תמ 'סמ סופיט ,רעש     01.06.03.0030
םוכיסל אל           1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 4-תמ 'סמ סופיט ,רק ימ ןקתמ     01.06.03.0040
םוכיסל אל           3.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 5-תמ 'סמ סופיט ,רק ימ תקוש     01.06.03.0050
םוכיסל אל           1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
.המישרב 6-תמ 'סמ סופיט ,הלתחה ןקתמ     01.06.03.0060
םוכיסל אל           2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
      
לכה .המישרב 8-תמ 'סמ סופיט ,היינובס     01.06.03.0080
םוכיסל אל          13.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 9-תמ 'סמ סופיט ,םיידי שביימ     01.06.03.0090
םוכיסל אל           5.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
.המישרב 01-תמ 'סמ סופיט ,רעיש שביימ     01.06.03.0100
םוכיסל אל           4.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
      
11-תמ 'סמ סופיט ,םיידי בוגינל ןקתמ     01.06.03.0110
םוכיסל אל           4.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 'חי   
      
21-תמ 'סמ סופיט ,תונתשמ ןיב הציחמ     01.06.03.0120

                  3.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 'חי   
      
סופיט ,תחלקמ אתל תותלדו תוציחמ תכרעמ     01.06.03.0130
טלפמוק לכה .המישרב 41-תמ ,31-תמ 'סמ      

                 16.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 61-תמ 'סמ סופיט ,זוקינ תלעת     01.06.03.0150

                150.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
71-תמ 'סמ סופיט ,ילמשח םי ידגב שבימ     01.06.03.0160

                  2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 'חי   
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../025 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     025 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
81-תמ 'סמ סופיט ,השבי הנואס תכרעמ     01.06.03.0170

                  2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 'חי   
      
לכה .המישרב 91-תמ 'סמ סופיט ,הייזרב     01.06.03.0180

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
.המישרב 02-תמ 'סמ סופיט ,םיימיכ םיתורש     01.06.03.0190

                  2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
      
לכה .המישרב 12-תמ 'סמ סופיט ,םיימ לכימ     01.06.03.0200

                  2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םישעותמ םיטנמלא תמישר 30.60.10 כ"הס          

      
CVP ת ו ד ו ב ע  ת מ י ש ר  40.60.10 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-פ 'סמ סופיט ,תלד     01.06.04.0010

                  2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 2-פ 'סמ סופיט ,םלוס     01.06.04.0020

                  4.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( CVP תודובע תמישר 40.60.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../026 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     026 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ט ש  ח ו ת י פ ו  ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70.10 ק ר פ       
      
/ ם י ר ק  ם י מ  ת ק פ ס א  10.70.10 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ח       
      
יריחמ , רמוחה תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה      
, עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורונצה      
לכב הביצחה וא/ו הריפחה תדובע תא םיללוכ      
יקלח לש םיריחמה לכ .2 .עקרקה יגוס      
העיבצה תא םיללוכ םייולגה תכתמה      
      
םע 23/5" .ד.ע 4" רטוקב הדלפמ םימ וק     01.07.01.0010
קיטסלפ תפיטעו ןוטב ץוח / םינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
תוברל , קמוע לכב עקרקב חנומ ע"ש      

                250.00 .םיחפס רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 3" רטוקב הדלפמ םימ וק     01.07.01.0020
קיטסלפ תפיטעו ןוטב ץוח / םינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
תוברל , קמוע לכב עקרקב חנומ ע"ש      

                 50.00 .םיחפס רטמ   
      
םע 23/5" .ד.ע 2" רטוקב הדלפמ םימ וק     01.07.01.0030
קיטסלפ תפיטעו ןוטב ץוח / םינפ יופיצ      
וא CPA-3 תמגוד תיתבכש תלת תלחושמ      
תוברל , קמוע לכב עקרקב חנומ ע"ש      

                 60.00 .םיחפס רטמ   
      
תפיטעו 1" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     01.07.01.0040
תמגוד תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ      
    3-CPA קמוע לכב עקרקב חנומ ע"ש וא ,  

                 20.00 .םיחפס תוברל רטמ   
      
4/3" רטוקב 04 לוידקס ןבלוגמ םימ וק     01.07.01.0050
תיתבכש תלת תלחשומ קיטסלפ תפיטעו      
לכב עקרקב חנומ ע"ש וא CPA-3 תמגוד      

                 10.00 .םיחפס תוברל , קמוע רטמ   
      
רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     01.07.01.0060
ימ / שא תודמע( םירק םימל 2" רטוקב      
וא םייומס םייולת םייולג םינקתומ )הייתש      
םיחפס תוברל תוגרבהב םירבוחמ ,יולימב      

                290.00 . הריפחו תוביצח ןוטב תפיטעו רטמ   
10.70.10 קרפ תתב הרבעהל        

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../027 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     027 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                 80.00 . שניא 3 רטוק ךא ל"נכ רטמ  01.07.01.0070
      

                 10.00 . שניא 4 רטוק ךא ל"נכ רטמ  01.07.01.0080
      
םגד יטסלפ רוניצמ םימ וק תחנהו הקפסה     01.07.01.0090
ךותב ןקתומ םימחו םירק םימל לוגיטלומ      
מ"מ 61 רטוקב ףוצרל תחתמו יולג , תוריקה      
ךותב תושורדה תודובעהו םירזיבאה לכ ללוכ      

                180.00 . תומלשב לוורש רטמ   
      

                300.00 לוגיטלומ )מ"מ 02 , 52( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  01.07.01.0100
      

                 90.00 לוגיטלומ )מ"מ23( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  01.07.01.0110
      

                 20.00 לוגיטלומ )מ"מ 04( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  01.07.01.0120
      
םימ תרנצל מ"מ 91 יבועב דיבנע דודיב     01.07.01.0130
תפיטע ללוכ 1" -  4/3" -2/1" רטוקב םימח      

                180.00 . יטסלפ טרס רטמ   
      
םימ תרנצל מ"מ 52 יבועב דיבנע דודיב     01.07.01.0140
טרס תפיטע ללוכ 2"-5.1" רטוקב םימח      

                 80.00 . יטסלפ רטמ   
      
א"כ ןוראב תנקתומ תינקת שא יובכ תדמע     01.07.01.0150
2 , ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב ללוכ      
דמצמ םע 'מ 51 ךרואב 2" רטוקב םיקונרז      
ירודכ זרב םע 2" סוסיר/ ןוליס קנזמ ץרוטש      
ימוג וא יטסלפ שימג רונצ םע ןולגלג ללוכ      
םע ףות לע ןקתומ 'מ 03 ךרואבו 4/3" רטוקב      
רטוק סוסיר ןוליס קנזמ ללוכ תבבותסמ עורז      

                  7.00 'פמוק .1" ירודכ זרב 1"  
      

                  7.00 . ג"ק 6 השבי שא יובכ הפטמ 'חי  01.07.01.0160
      

                  3.00 .שניא 4/3 םינובה ןג זרב 'חי  01.07.01.0170
      
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../028 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     028 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
, תינכותב טרפ יפל 4" ישאר תכרעמ שאר     01.07.01.0180
STTAW "4  ח"זמ  , דרא 4" םימ דמ תוברל      
ינוסכלא ףוגמ + 4" םיפוגמ 3 + 4" ןנסמ +      
ריוא ררחשמ+ 3" רזוח לא + 3" רזוח לא +2"      
3" לופכ הקנסה זרב , 3" יוביכ זרב +      
+ ןנכתמה י"ע רשואמו טלפמוק , 3" רזוחלאו      

                  1.00 'פמוק .םימה דיגאת  
      
שיבכב םייק םימ וקל שדח םימ וק רוביח     01.07.01.0190
, הריפחו שושיג טלפסא שיבכ תייצח תוברל      
תרבח + קזב םע םואית + ןורפחמב שומיש      
+ תורחאה תוישרה לכו הייריע + למשחה      

                  1.00 'פמוק . םימה דיגאת  
      
רטוקב הסכמ םע מ"ס 06 רטוקב הרקב את     01.07.01.0200
,רטמ 05.1 דע קמועב 521B ןיממ מ"ס 04      
לא + 2" ינוסכלא ףוגמ + ץצח תפצר תוברל      
לכ ללוכ םלשומ ןקתומ , ינקת 2" ח"זמ      

                  2.00 . ןוטב הסכמו הרקת + םישרדנה םירזיבאה 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םימח / םירק םימ תקפסא 10.70.10 כ"הס          

      
ן י כ פ ו ש ו  ן י ח ו ל ד  ת כ ר ע מ  20.70.10 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     01.07.02.0010
    ).E.P.D.H( םייומס , םייולג םינקתומ תירבג  
, םילפינ , תותשק , םיחפס תוברל יולימב וא      

                250.00 ןוטב תפיטע + 4" רטוק  , ןולספיא , תופומ רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     01.07.02.0020
    ).E.P.D.H( םייומס , םייולג םינקתומ תירבג  
, םילפינ , תותשק , םיחפס תוברל יולימב וא      

                 50.00 ןוטב תפיטע + 6" רטוק  , ןולספיא , תופומ רטמ   
      
)ןיכלוד( םימח םיכפשל .יס.יו.יפ תורונצ     01.07.02.0030
םיחפס תוברל ) -04 23 (  רטוקב א"מ זוקינו      
תרצות , ןולספיא , תופומ , םילפינ , תותשק ,      
יולת וא/ו ןוטב תפיטע + ע"ווש וא יקסיפל      

                 40.00 . םירזיבא ללוכ רטמ   
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../029 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     029 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוברל תיירבגמ מ"מ 05 רטוקב ךא ל"נכ     01.07.02.0040
ןולספיא , תופומ , םילפינ , תותשק , םיחפס      

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

                 10.00 . 4" רטוקב.יס.יו.יפ ריוא עבוכ 'חי  01.07.02.0050
      
תרוקיב תספוק ,יפות םוסחמ ,הפצר םוסחמ     01.07.02.0060
םייושע מ"מ 05/001 רטוקב הליגר      
תשרו תעבורמ תרגסמ תוברל ןליפורפילופמ      
תריחבל הטסורינ וא זילפמ גרבומ הסכמ וא      

                 20.00 .לכירדאה 'חי   
      

                 36.00 . 4"/4" תלפונ תרוקב תספוק ךא ל"נכ 'חי  01.07.02.0070
      

                  2.00 . 6"/6" תלפונ תרוקב תספוק ךא ל"נכ 'חי  01.07.02.0080
      
ןליתאילופמ מ"מ 001/002 הפצר םוסחמ     01.07.02.0090
זילפ תשר םע )E.P.D.H( ההובג  תופיפצב      
הטסורינ וא תעבורמ תרגסמב תגרבומ      

                 36.00 .לכירדאה תריחבל 'חי   
      
רבוחמ 3" רטוקבב ינוציח שא יוביכל זרב     01.07.02.0100
,הריבש ןקתמ תוברל ןגוא י"ע וא הגרבהב      
ץרוטש דמצמ ,ןוגיעל ןוטב שוג ,3" רטוק ףקז      

                  4.00 'פמוק 4/3" ןג זרבו  
      
רזוח לא םע זילפמ 3" לופכ הקנסה זרב     01.07.02.0110

                  2.00 . םירזיבאה לכ םע 'פמוק ןנקתומ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 20.70.10 כ"הס          

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  30.70.10 ק ר פ  ת ת       
      
םרזמ וא/ו זרב וא/ו הללוס ריחמ :הרעה      
- הדימעב שיש וא רויכה לעמ הנקתהל      
שימג רוניצ םע "לינ" יזרב /זרב תוברל      
תמלשומ הנקתה םשל שרדנה לכו ,ןיירושמ      
      
סרחמ םיירטינסה םילכה לכ ).1(  :תורעה      
םירטינס םילכ גוס רשאל שי , 'א גוסמ ויהי      
. חקפמ/לכירדא לצא      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../030 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     030 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
החוטש הנקתה / יולת ןבל סרחמ הצחר ירויכ     01.07.03.0010
תרצות תמגודכ , לכירדאה תריחב יפל      
ןקתומ , ע"וש וא " ולסוא " םגד "הסרח"      

                 20.00 . ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ 'חי   
      
תמח תרצות , םימח / םירק םימל הללוס     01.07.03.0020
לכ םע םלשומ ןקתומ , םורכ הפוצמ      

                 20.00 .םירזיבאה 'חי   
      
04/05 הצחר רויכ ,הרטיו תרצות םיכנ רויכ     01.07.03.0030
, ARTIV ,705355 ט"קמ , זאוקרוט מ"ס      
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןבל / ןומגרפ עבצ      

                  2.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו 'חי   
      
םע םישנאל( שיגנ רויכל חרפ הללוס     01.07.03.0040
תידיו העובק הרצק היפ םע , )תולבגומ      
"תמח" תמגוד טסרווא 148003 ט"קמ קפרמ      
תוברל םלשומ ןקתומ םורכ רומיג ע"ש וא      

                  2.00 . רזעה ירמוח לכו לינ יזרב 'חי   
      
הרטיו תרצות היולת הלסא הנקתהו הקפסא     01.07.03.0050
הסכמו בשומ ללוכככ  , הרצק  02S םגד      
, םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ סופיט      
tnemele xifibmoK החדה לכימ ללוכ      
    TIREBEG 281 םגד קולב / סבג ריקלPU  
ןוטב תקיציו הנקתה ללוכ רטיל 9/6 יתומכ וד      
םישרדנה רזעה ירזיבא לכו ןרצי תוארוה יפל      
םגד TIREBEG םימאות םינצחל +      

                 16.00 .םלשומ ןקתומ , םורכ םיפוצמ 05ATLED 'חי   
      
903022 - םיכנ תלסא הנקתהו הקפסא     01.07.03.0060
    TIVARUD , דבכ סופיט הסכמו בשומ ללוכ  
לכימ ללוכ , םורכ םיפוצמ תכתמ יריצ םע      
ריקל tnemele xifouD TIREBEG החדה      
רטיל 9/6 יתומכ וד 281PU םגד קולב / סבג      
ןרצי תוארוה יפל ןוטב תקיציו הנקתה ללוכ      
םינצחל + םישרדנה רזעה ירזיבא לכו      
05ATLED םגד TIREBEG םימאות      

                  2.00 .םלשומ ןקתומ , םורכ םיפוצמ 'חי   
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../031 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     031 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
זרב ללוכ "רוקמא" תרצות היתש ימ ררקמ     01.07.03.0070

                  3.00 'פמוק .םורכ הפוצמ היתש  
      
ינחלוש "ןואיש" םגד היתש ימ ררקמ     01.07.03.0080
םורכ הפוצמ היתש יזרב 2 ללוככ הטסורינמ      

                  1.00 'פמוק תמאות רוריק תדיחי ללוכ  
      
, הרקתה ללחב וא ריקב 4/3" קותינ יזרב     01.07.03.0090

                 30.00 . םלשומ ןקתומ 'חי   
      
, הרקתה ללחב וא ריקב 1" קותינ יזרב     01.07.03.0100

                  6.00 . םלשומ ןקתומ 'חי   
      
תרצות םוריח תחלקמ הנקתהו הקפסא     01.07.03.0110
, שוט + םייניע ףטשמ תללוכה באלונכט      
םירזיבאה לכ ללוכ תמלשומ תנקתומ      

                  1.00 'פמוק . םישרדנה  
      
ללוכ תרצות הבוח תחלקמ הנקתהו הקפסא     01.07.03.0120
תנקתומ , היחש תוכירבל תדעוימה , שוט      

                  2.00 . םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ תמלשומ 'חי   
      
ימינפ ףוג :ללוכה ןוחלקמל ךרד 4 ץופרטניא     01.07.03.0130
תמגודכ . ךרד 4 ריק תכרעמל ינוציח יוסיכ +      
+ ךרע הווש וא ."טסרווא" תרדסמ "תמח"      

                  1.00 . שימג רוניצו תחלקמ שאר 'חי   
      
ימינפ ףוג :ללוכה ןוחלקמל ךרד 3 ץופרטניא     01.07.03.0140
תמגודכ . ךרד 3 ריק תכרעמל ינוציח יוסיכ +      
+ ךרע הווש וא ."טסרווא" תרדסמ "תמח"      

                 18.00 . שימג רוניצ 'חי   
      
תרצות , סרחמ הנתשמ הנקתהו הקפסא     01.07.03.0150
רוביח ללוכ 'א גוס , ןבל עבצ , ע"ש וא הסרח      
תנקתומ , םירתמ םימ םרזמ + ןיחולדו םימל      

                  4.00 . םישרדנה םירזיבאה לכ ללוכ תמלשומ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תויאורבת תועובק 30.70.10 כ"הס          

      
      
      
      
      

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../032 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     032 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  40.70.10 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     01.07.04.0010
    ).E.P.D.H( םייומס,םייולג םינקתומ תירבג  
ללוכ 4" רטוק ,םיחפס תוברל יולימב וא      

                 40.00 . ןוטב תפיטע רטמ   
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     01.07.04.0020
    ).E.P.D.H( םייומס,םייולג םינקתומ תירבג  
ללוכ 6" רטוק ,םיחפס תוברל יולימב וא      

                 70.00 . ןוטב תפיטע רטמ   
      
51S טיבלד זקנ רמלד תרצות םשג ימ טלוק     01.07.04.0030

                  7.00 4". 'חי   
      
51S טיבלד זקנ רמלד תרצות םשג ימ טלוק     01.07.04.0040

                  4.00 6". 'חי   
      

                  2.00 .6" רטוק הדלפמ ןותחת בזרמ אצומ 'חי  01.07.04.0050
      

                  2.00 . בזרמ אצומ דיל תימורט ןוטבמ תינגא 'חי  01.07.04.0060
      
מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ זוקינל הרקב תחוש     01.07.04.0070
וא "ןמפלוו" תמגוד רטמ 52.1 דע קמועבו      
גוסמ מ"ס 05 רטוק הסכמו הרקת םע , ע"ש      
טסלפונגמ תיתחת תוברל ןוט 5.21 .ב.ב      
דגנכ רטוק לכב החושה יקלח לכ ןיב םוטיא      

                 11.00 . "טסלפוטיא" םטא תועצמאב םימ תורידח 'חי   
      
מ"מ 011 רטוקב זוקינל הבע C.V.P רוניצ     01.07.04.0080
תפיטע , הביצח וא הריפח ללוכ עקרקב חנומ      
תחתמו לעמ מ"ס 03 יבועב תונויד לוח      
םירוביח קודיה עקרק קודיה יולימ רוניצל      
יללכה טרפמב טרופמה לכו תרוקיב יאתל      

                 60.00 .רטמ 52.1 דע קמועב רטמ   
      
NS-8 חישק C.V.P-מ יטסלפ זוקינ רוניצ     01.07.04.0090
וא הריפח ללוכ םותכ,ךרע הווש וא דיברמ      
מ"ס 03 יבועב תונויד לוח תפיטע , הביצח      
עקרק קודיה יולימ רוניצל  תחתמו לעמ      
טרופמה לכו תרוקיב יאתל םירוביח קודיה      
521 דע קמועבו 6" רטוקב , יללכה טרפמב      

                 40.00 .מ"ס רטמ   
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../033 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     033 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
NS-8 חישק C.V.P-מ יטסלפ זוקינ רוניצ     01.07.04.0100
וא הריפח ללוכ םותכ,ךרע הווש וא דיברמ      
מ"ס 03 יבועב תונויד לוח תפיטע , הביצח      
עקרק קודיה יולימ רוניצל  תחתמו לעמ      
טרופמה לכו תרוקיב יאתל םירוביח קודיה      
521 דע קמועבו 8" רטוקב , יללכה טרפמב      

                 90.00 .מ"ס רטמ   
      
תולובט תובאשמ יתש תנקתהו הקפסא     01.07.04.0110
דגנכ ש"קמ 53 לש הקיפסל א"כ , בויבל      
, הריהמ הפילשל לגר ללוכ רטמ 51 לש דמוע      
ללוכ ריחמה .םיקצומ קוסירל תחלצ ןכו      
תמלשומה התנקתהל דע הבאשמה תבצה      
דוקיפו למשח חול  םע הקינסה וקל הרוביחו      
DAOL REVO", "REVO" לולכיש      
    EGNAHC", הלקת/הקספה/הלעפה תוירונ.  
2-ל רוביח תורשפאו יטמוטוא/ינדי קספמ      
רובל ךומסב םקומי חולה . הבאשמה יפוצמ      
םירזיבא תנקתהו הקפסא ללוכ , תובאשמה      
:ןוגכ הקינסה וקל הבאשמ רוביחל םינוש      
לא , תורוניצ ,תויווז ,םיזרב ,םידרוקר      
ריווא ררחשמ , קותינ זרב ,םינגוא ,םירזוח      
הבאשמה תבצה ללוכ םירבחמ ראשו      
ןוטיב תחוש ללוכ  ןוטבמ החושב םירזיבאהו      
2 הבוג מ"ס 051 רטוקב ס תימורט ןמפלוו      
61 גרד 3" הקינס וק + תומלוס ללוכ רטמ      
ללוכ יולת / ןקתומ ךרוא רטמ 03 דע ךרואב      

                  1.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא , הפיטע  
      
תמייק זוקינ תחושל שדח זוקינ וק רוביח     01.07.04.0120
הריפחו שושיג שיבכ תייצח תוברל שיבכב      
ח"ח+ קזב םע םואית + ןורפחמב שומיש      

                  1.00 'פמוק תורחאה תויושרה לכו הייריעו  
)זוכיר ףדל הרבעהל( םשג ימ זוקינ 40.70.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../034 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     034 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  ל ו ע י ת ו  ב ו י ב  50.70.10 ק ר פ  ת ת       
      
מ"מ 011 רטוקב בויבל הבע C.V.P רוניצ     01.07.05.0010
תפיטע , הביצח וא הריפח ללוכ עקרקב חנומ      
תחתמו לעמ מ"ס 03 יבועב תונויד לוח      
םירוביח קודיה עקרק קודיה יולימ רוניצל      
יללכה טרפמב טרופמה לכו תרוקיב יאתל      

                 90.00 .רטמ 52.1 דע קמועב רטמ   
      
NS-8 חישק C.V.P-מ יטסלפ בויב רוניצ     01.07.05.0020
וא הריפח ללוכ םותכ,ךרע הווש וא דיברמ      
מ"ס 03 יבועב תונויד לוח תפיטע , הביצח      
עקרק קודיה יולימ רוניצל  תחתמו לעמ      
טרופמה לכו תרוקיב יאתל םירוביח קודיה      
521 דע קמועבו 6" רטוקב , יללכה טרפמב      

                 60.00 .מ"ס רטמ   
      
NS-8 חישק C.V.P-מ יטסלפ בויב רוניצ     01.07.05.0030
וא הריפח ללוכ םותכ,ךרע הווש וא דיברמ      
מ"ס 03 יבועב תונויד לוח תפיטע , הביצח      
עקרק קודיה יולימ רוניצל  תחתמו לעמ      
טרופמה לכו תרוקיב יאתל םירוביח קודיה      
621 -מ קמועבו 6" רטוקב , יללכה טרפמב      

                 70.00 .מ"ס 571 דע רטמ   
      
NS-8 חישק C.V.P-מ יטסלפ בויב רוניצ     01.07.05.0040
וא הריפח ללוכ םותכ,ךרע הווש וא דיברמ      
מ"ס 03 יבועב תונויד לוח תפיטע , הביצח      
עקרק קודיה יולימ רוניצל  תחתמו לעמ      
טרופמה לכו תרוקיב יאתל םירוביח קודיה      
671 -מ קמועבו 6" רטוקב , יללכה טרפמב      

                 50.00 .מ"ס 522 דע רטמ   
      
NS-8 חישק C.V.P-מ יטסלפ בויב רוניצ     01.07.05.0050
וא הריפח ללוכ םותכ,ךרע הווש וא דיברמ      
מ"ס 03 יבועב תונויד לוח תפיטע , הביצח      
עקרק קודיה יולימ רוניצל  תחתמו לעמ      
טרופמה לכו תרוקיב יאתל םירוביח קודיה      
622 -מ קמועבו 6" רטוקב , יללכה טרפמב      

                 20.00 .מ"ס 003 דע רטמ   
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../035 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     035 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ בויבל הרקב תחוש     01.07.05.0060
וא "ןמפלוו" תמגוד רטמ 52.1 דע קמועבו      
גוסמ מ"ס 06 רטוק הסכמו הרקת םע , ע"ש      
םוטיא טסלפונגמ תיתחת תוברל ןוט 52 .ב.ב      
תורידח דגנכ רטוק לכב החושה יקלח לכ ןיב      

                  5.00 . "טסלפוטיא" םטא תועצמאב םימ 'חי   
      
מ"ס 001 רטוקב ןוטבמ בויבל הרקב תחוש     01.07.05.0070
תמגוד רטמ 52.2 דע 62.1 -מ קמועבו      
מ"ס 06 רטוק הסכמו הרקת םע , "ןמפלוו"      
טסלפונגמ תיתחת תוברל , ןוט 04 .ב.ב גוסמ      
דגנכ רטוק לכב החושה יקלח לכ ןיב םוטיא      

                  4.00 . "טסלפוטיא" םטא תועצמאב םימ תורידח 'חי   
      
מ"ס 521 רטוקב ןוטבמ בויבל הרקב תחוש     01.07.05.0080
תמגוד רטמ 00.3 דע 62.2 -מ קמועבו      
מ"ס 06 רטוק הסכמו הרקת םע , "ןמפלוו"      
טסלפונגמ תיתחת תוברל , ןוט 04 .ב.ב גוסמ      
דגנכ רטוק לכב החושה יקלח לכ ןיב םוטיא      
+  "טסלפוטיא" םטא תועצמאב םימ תורידח      

                  5.00 .ינקת הדירי םלוס 'חי   
      

                  5.00 והשלכ רטוקב הרקב תחושב ימינפ לפמ 'חי  01.07.05.0090
      
שיבכב תמייק ב.של שדח בויב וק רוביח     01.07.05.0100
שומיש הריפחו שושיג שיבכ תייצח תוברל      
לכו הייריעו ח"ח+ קזב םע םואית + ןורפחמב      

                  1.00 'פמוק תורחאה תויושרה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( חותיפ לועיתו בויב 50.70.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../036 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     036 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80.10 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ  10.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
ןקת יפל 6" רטוקב חישק יטסלפ למשח רוניצ     01.08.01.0010
)מ"מ  8 רטוק רוזש ןוליינ( הכישמ טוח םע י"חח      
תדדמנה םילבכ תמלוס לע וא הריפחב חנומ      

                300.00 .דרפנב רטמ   
      

                750.00 .4" רטוקב ךא  ל"נכ יטסלפ רוניצ רטמ  01.08.01.0020
      
05 רטוקב 5.31 ע"קי יטסלפ תרושקת רוניצ     01.08.01.0030
הריפחב חנומ ,ל"נכ הכישמ טוח םע מ"מ      

                150.00 .דרפנב תדדמנה רטמ   
      
מ"מ 05 רטוקב  "ףכירמ" ףיפכ יטסלפ רוניצ     01.08.01.0040

                350.00 .דרפנב תדדמנה הריפחב הנקתהל רטמ   
      
רטוקב תובכש בר דבכ ירושרש ךא ל"נכ רוניצ     01.08.01.0050

                350.00 .מ"מ 08 רטמ   
      
02 רטוקב )וילאמ הבכ( נ"פ ףיפכ יטסלפ רוניצ     01.08.01.0060
הרקת יללחב וא הנבמה תוקיציב ןקתומ מ"מ      
הפצר ללחב וא הפצרה יולימב וא תכמנומ      

                500.00 .הלופכ רטמ   
      

                750.00 .מ"מ 52 רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  01.08.01.0070
      

                500.00 .מ"מ 23 רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  01.08.01.0080
      

                250.00 .מ"מ 83 רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  01.08.01.0090
      

                500.00 .מ"מ 84 רטוקב ךא ל"נכ רוניצ רטמ  01.08.01.0100
      
תודימב עקרקב הלעת תביצח וא/ו תריפח     01.08.01.0110
    001X06 ללוכ תרושקת וא למשח רובע מ"ס  
,תימוקמ יולימ תמדאב יולימ לוחב יוסיכו דופיר      
םודא וא )למשח( בוהצ הרהזא טרסב ןומיס      

                600.00 .חקפמה ןוצר תועיבשל יפוס קודיה )תרושקת( רטמ   
      
םע 06 רטוקב ןוטב רוניצמ תימורט למשח תחוש     01.08.01.0120

                  1.00 .ןוט 8 סמועל מ"ס 06 רטוקב ב.ב הסכמ 'חי   
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../037 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     037 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תוימינפ תודימב היונב למשח תחוש     01.08.01.0130
    021X051X051 למשח ילבכ רובע מ"ס  
8-ו לזרב תרגסמ ללוכ י"חח תושירדל םאתהבו      
ץצח  תפצר ,רובה תריפח ,םיימורט םיסכמ      

                  2.00 'פמוק .טלפמוק לכה  
      
תודימב P 'סמ קזב ןקת יפל ימורט רבעמ את     01.08.01.0140
,רובה תריפח ללוכ מ"ס 021X16X16 תוימינפ      
)קזב י"ע וקפוסי( םידבכ םיסכמו לזרב תרגסמ      

                  1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
,ןבלוגמ לזרב תשר היושע ,םילבכ תלעת     01.08.01.0150
תולוזנוק ללוכ מ"ס 5.8X02 תודימב      
לכ ללוכ .הנבמה תרקת וא ריקל הילת/קוזיח      

                 50.00 .רזעה ירמוחו תודובע רטמ   
      

                100.00 .מ"ס 5.8X01 ךא ל"נכ הלעת רטמ  01.08.01.0160
      
5.1 יבועב ןבלוגמ חפ היושע ,םילבכ תלעת     01.08.01.0170
,הסכמ ללוכ מ"ס 01X02 תודימב ,מ"מ      
.הנבמה תרקת וא ריקל הילת/קוזיח תולוזנוק      

                 60.00 .רזעה ירמוחו תודובע לכ ללוכ רטמ   
      

                 50.00 .מ"ס 01x02 תודימב ךא ל"נכ הלעת רטמ  01.08.01.0180
      
הנקתהל תצרוחמ מ"ס 8x02 ךא ל"נכ הלעת     01.08.01.0190

                125.00 מ"ס 06 לכ הכימת תוילגר ללוכ הנבמה גג לע רטמ   
      

                 50.00 .מ"ס 01X03 ךא ל"נכ הלעת רטמ  01.08.01.0200
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיליבומ 10.80.10 כ"הס          

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  20.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
עובק ר"ממ 021 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ     01.08.02.0010
וא ,תולעתב וא תומלוס לע חנומ וא הנבמל      

                 15.00 דרפנב תדדמנה הריפחב רטמ   
      

                 50.00 ר"ממ 07 ךתחב ךא ל"נכ ךילומ רטמ  01.08.02.0020
      

                350.00 ר"ממ 05 ךתחב ךא ל"נכ ךילומ רטמ  01.08.02.0030
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../038 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     038 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                350.00 ר"ממ 53 ךתחב יולג ךא ל"נכ ךילומ רטמ  01.08.02.0040
      

                150.00 ר"ממ 52 ךתחב ךא ל"נכ ךילומ רטמ  01.08.02.0050
      
61+53X3 ךתחב YX2N גוסמ תשוחנ לבכ     01.08.02.0060
וא ,תומלוס לע חנומ וא הנבמל עובק ר"ממ      
םידדמנה הריפחב חנומ וא ,תורוניצב לחשומ      

                 20.00 .דרפנב רטמ   
      

                 10.00 ר"ממ 61+52X3 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  01.08.02.0070
      

                 50.00 ר"ממ YX2N61X5 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  01.08.02.0080
      

                500.00 ר"ממ YX2N01X5 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  01.08.02.0090
      

                150.00 ר"ממ YX2N6X5 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  01.08.02.0100
      

                200.00 ר"ממ YX2N4X5 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  01.08.02.0110
      

                750.00 ר"ממ 5.1X5-3 ךתחב ךא ל"נכ לבכ רטמ  01.08.02.0120
      
גוסמ שא ןיסח ךא ל"נכ לבכ     01.08.02.0130

                150.00 NHXHXS180/E90 רטמ   
      
ךתחב םוינימולא לבכ     01.08.02.0140
    YX2AN021+042x3 וא הנבמל עובק ר"ממ  
חנומ וא תורוניצב לחשומ וא תומלוס לע חנומ      

                250.00 .דרפנב םידדמנה הריפחב רטמ   
      
שא ןיסח ךתחב ךא ל"נכ לבכ     01.08.02.0150

                 15.00 NH XHXS180/E90 רטמ   
      
YX2AN07+021x3 םוינימולא ךא ל"נכ לבכ     01.08.02.0160

                 40.00 .ר"ממ רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיכילומו םילבכ 20.80.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../039 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     039 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  30.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
'סמ תוינכתל םאתהב דוסי תקראה תכרעמ     01.08.03.0010
    a1-097 ו-b1-097 רובע ןויז לזרבב שומיש םע  
רובע האיציו ץוח תואיצי 4 ללוכ .רושיג תעבט      

                  1.00 'פמוק .דרפנב דדמנה םילאיצנטופ תאוושה ספ  
      
תונקתל םאתהב םילאיצנטופ תאוושה ספ     01.08.03.0020
ריקל ןקתומ מ"ס 008X5X06 תשוחנ ספ יושע      

                  1.00 'פמוק .קחרמ יקיזחמ ללוכ הנבמה  
      
תודימב ךא ל"נכ םילאיצנטופ תאוושה ספ     01.08.03.0030

                  1.00 'פמוק 004X4X04 מ"ס.  
      
םייתכתמה הנבמה יתורשל הקראה תדוקנ     01.08.03.0040
01 דדובמ תשוחנ ךילומ יושע תונקתל םאתהב      
ללוכ םיאתמ ףכירמ רוניצב לחשומ ר"ממ      
ללוכ תורשלו םילאיצנטופ תאוושה ספל רוביח      

                 10.00 'פמוק .טלפמוק םישורדה רזעה תודובעו ירמוח לכ  
      
תשוחנ טוח יושע הנבמ תכתמ יקלח תקראה     01.08.03.0050
'מ 2 דע לש םיעטקב ר"ממ 52 ךתחב רוזש      
םיחודיק ללוכ םימיאתמ לבכ ילענ ללוכ      

                100.00 .יללכ ךרוא רטמ יפל ריחמה .םיקוזיחו רטמ   
      

                  1.00 'פמוק .ןינבב ישאר םימ הנומ לע ינקת תקראה רשג 01.08.03.0060
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונגהו תוקראה 30.80.10 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
ןורא יושע ישאר םרז קספמ למשח חול הנבמ     01.08.05.0010
דומצ  הפצרה לע הדמעהל תותלד םע חפ      
תואיציו תוסינכ - דבלב םינפלמ השיג םע ריקל      
דויצה לכ תנקתהל ,טרופמכ הטמלמ      
,ןלהל םיטרופמהו תוינכתב ןמוסמכ םירזיבאהו      
לכו עבצ ,םיקדהמ ,םיטלש ,הריבצ יספ ללוכ      
בצמל ותאבהו חולה תמלשהל שורדה רתי      

                  1.00 'פמוק .רתאב ןקתומו קודב אוהשכ ןיקת הלועפ  
      
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../040 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     040 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םילנפ חפ ןורא יושע ,ישאר למשח חול הנבמ     01.08.05.0020
ריקל דומצ  הפצרה לע הדמעהל תותלד אלל      
תואיציו תוסינכ - דבלב םינפלמ השיג םע      
דויצה לכ תנקתהל ,טרופמכ הטמלמ      
,ןלהל םיטרופמהו תוינכתב ןמוסמכ םירזיבאהו      
לכו עבצ ,םיקדהמ ,םיטלש ,הריבצ יספ ללוכ      
בצמל ותאבהו חולה תמלשהל שורדה רתי      

                  1.00 'פמוק .רתאב ןקתומו קודב אוהשכ ןיקת הלועפ  
      
ןורא יושע רשוכ רדח למשח חול הנבמ     01.08.05.0030
דומצ הפצרה לע הדמעהל תותלד אלל חפ      
החמוג ךותב דבלב םינפלמ השיג םע ריקל      
תואיציו הלעמלמ הסינכ - וז הרטמל הנביתש      
דויצה לכ תנקתהל ,טרופמכ ,הטמלמ      
,ןלהל םיטרופמהו תוינכתב ןמוסמכ םירזיבאהו      
לכו עבצ ,םיקדהמ ,םיטלש ,הריבצ יספ ללוכ      
בצמל ותאבהו חולה תמלשהל שורדה רתי      

                  1.00 'פמוק .רתאב ןקתומו קודב אוהשכ ןיקת הלועפ  
      

                  1.00 'פמוק ןונזמ למשח חול הנבמ ,ךא ל"נכ 01.08.05.0040
      
זגרא יושע האשדמ למשח חול הנבמ     01.08.05.0050

                  1.00 'פמוק 56PI םימ ןגומ ןיירושמ רטסאילופ  
      
םילנפ חפ ןורא יושע , גג למשח חול הנבמ     01.08.05.0060
דגנ ןוגג ללוכ( 55PI םימ ןגומ תותלד םע      
תנבלוגמ לזרב תרגסמ לע הדמעהל ,)םשג      
דומצ ,)הנבמה גג לע( םילגר 8 םע העובצו      
תואיציו תוסינכ - דבלב םינפלמ השיג םע ריקל      
דויצה לכ תנקתהל ,טרופמכ הטמלמ      
,ןלהל םיטרופמהו תוינכתב ןמוסמכ םירזיבאהו      
לכו עבצ ,םיקדהמ ,םיטלש ,הריבצ יספ ללוכ      
בצמל ותאבהו חולה תמלשהל שורדה רתי      

                  1.00 'פמוק .רתאב ןקתומו קודב אוהשכ ןיקת הלועפ  
      
,רפמא 019/0521X3 הדובע םרזל ת"מאמ     01.08.05.0070
,תוינורטקלא תונגה ,א"ק 56 קותינ רשוכ      

                  1.00 .טרופמכ תרצות 'חי   
      

                  1.00 .רפמא 036X3 םרזל ךא ל"נכ ת"מאמ 'חי  01.08.05.0080
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../041 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     041 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ללוכ ,רפמא 052X3 םרזל םיבטק 4 ת"מאמ     01.08.05.0090

                  1.00 'פמוק ינאכמ רוגיח  
      
,רפמא 052 הדובע םרזל ךא ל"נכ ת"מאמ     01.08.05.0100

                  4.00 .א"ק 03 קותינ רשוכ 'חי   
      

                  1.00 .רפמא 061X3 םרזל ,ךא ל"נכ ת"מאמ 'חי  01.08.05.0110
      
רשוכ ,רפמא 001X3  םרזל ךא ,ל"נכ ת"מאמ     01.08.05.0120

                  2.00 .א"ק 81 קותינ 'חי   
      

                  6.00 .רפמא 36X3 םרזל ךא ,ל"נכ ת"מאמ 'חי  01.08.05.0130
      

                  5.00 .רפמא 04X3 םרזל ךא ,ל"נכ ת"מאמ 'חי  01.08.05.0140
      
רשוכ ,רפמא 52X3 םרזל ךא ,ל"נכ ת"מאמ     01.08.05.0150
הנגה ירסממ םע )MZKP( ,א"ק 001 קותינ      
תרצות ,ןוויכל םינתינ תיטנגמו תימרט      

                  4.00 .טרופמכ 'חי   
      
הדובע םרזל )תונגה אלל( קפסה קתנמ     01.08.05.0160

                  1.00 .טרופמכ תרצות ,רפמא 0521X3 'חי   
      

                  1.00 .רפמא 036X3 ,ךא ל"נכ קפסה קתנמ 'חי  01.08.05.0170
      

                  3.00 .רפמא 08X3 ,ךא ל"נכ קפסה קתנמ 'חי  01.08.05.0180
      

                  3.00 .רפמא 36X3 ,ךא ל"נכ קפסה קתנמ 'חי  01.08.05.0190
      
הדובע לילס םע ,רפמא 08X3 םרזל ןעגמ     01.08.05.0200

                  4.00 .טרופמכ תרצות טלוו 032 חתמל 'חי   
      

                 10.00 .רפמא 52X3 םרזל ךא ל"נכ ןעגמ 'חי  01.08.05.0210
      
טלוו 032 חתמב הדובעל .ףלשנ דוקיפ רסממ     01.08.05.0220

                  5.00 .ע"וש וא IMUZI תרצות 'חי   
      
חתמו הזאפ רסח תקידבל יזאפ תלת רסממ     01.08.05.0230
תרצות ,ינורטקלא םגד ,םיפילחמ םיעגמ 2 םע      

                  1.00 .ע"וש וא ןואזוע 'חי   
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../042 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     042 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןוויכ טלוו 032 חתמב הדובעל היהשה רסממ     01.08.05.0240
ןואזוע תרצות ינורטקלא םגד תוינש 003-0 ןמז      

                  2.00 .ע"וש וא 'חי   
      
רשוכ רפמא 04X3 דע ילנימונ םרזל ז"אמ     01.08.05.0250

                 10.00 .טרופמכ תרצות ,א"ק 01 קותינ 'חי   
      

                 10.00 רפמא 61 םיבצמ 3 יבטוק דח ררוב קספמ 'חי  01.08.05.0260
      

                 25.00 .רפמא 52X3 דע ךא ל"נכ ז"אמ 'חי  01.08.05.0270
      

                100.00 .רפמא 61X1 דע ךא ל"נכ ז"אמ 'חי  01.08.05.0280
      
הקספה לילס רובע ת"מאמל ריחמ תפסות     01.08.05.0290

                  5.00 והשלכ גוסמ 'חי   
      

                 12.00 רפמא 61 םיבצמ 3 יבטוק דח ררוב קספמ 'חי  01.08.05.0300
      
4-ל תילטיגיד הגוצת לעב קפסה םדקמ רקב     01.08.05.0310

                  1.00 תוגרד 'חי   
      
רפמאטלוו 0001 דעו 005 לעמ שבי יאנש     01.08.05.0320

                  1.00 ץרה 05 טלוו 011 לע טלוו 032 יזאפ-דח 'חי   
      
CEI 1/34616 יפל I SSALC רתי חתמ ןגמ     01.08.05.0330
הנגה תמר ,)EDV NID 6/5760 יפל B המר(      
    vK2, 053/01( רפמאוליק 05 הקירפ םרז(,  
    sn001<aT. םגד B-05 CM OBO לש וא  
NNAMRETTEB OBO וא XINEOHP 'בח      

                  4.00 .NEHD וא 'חי   
      
דע ילנימונ םרזל יזאפ תלת םיכיתנ קתנמ     01.08.05.0340
005 חתמל CRH םיכיתנ תוברל רפמא 521      
לולכי קתנמה ,רפמא 521 דע םרזלו טלוו      

                  1.00 .ףורש ךיתנ ןומיסל תירונ 'חי   
      
ןקתומ ילארשי םגד רפמא 61X3 עקת תיב     01.08.05.0350

                  2.00 יטרדנטס ספ לע חולב 'חי   
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../043 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     043 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רמוחמ יושע 44PI םימ ןגומ עקת תיב     01.08.05.0360
EEC, 61X5 71 ןקת יפל חישק יטסלפ      

                  1.00 חולב העוקש הנקתה גוס ,רפמא 'חי   
      
םע ץוח רליפב תימינפ הנקתהל םימ ןגומ .ת.ג     01.08.05.0370

                  1.00 טו 21 דל תרונ 'חי   
      
.ת.ג תלעפהל ץוח רליפב הנקתהל לובג קספמ     01.08.05.0380

                  1.00 חולה תלד תחתיפ י"ע ימינפ 'חי   
      
)hwk( תילמשח היגרנא תדידמל ילטיגיד דדומ     01.08.05.0390

                  1.00 .חולב הנקתהל 'חי   
      
תיביטקאיר תילמשח היגרנא תדידמל ךא ל"נכ     01.08.05.0400

                  1.00 (KVAR) 'חי   
      
םיטירפתו הגוצת ללוכה ילטיגיד דדומ בר     01.08.05.0410
תשר תוכיאו היגרנא ינותנ דדומה .תירבעב      
ינותנ לש ינומרה חותינ ללוכ למשחה      
3  .46-ה הינומרהה דע חתמו םרז ,למשחה      
ךשמל םינותנה ףוסיא תוברל תוגוצת      
,חתמ ,םרז לש םיימוי םיאיש ללוכ ,םייתנשכ      
1.0 קוידה תמר קפסה םדקמ ,קפסה      
    SSLAC, תוכיאב תולקת ינותנ תגצה  
תוברל ,)תונורחא תולקת 0001 דע( למשחה      
םגד SR , 232 SR 584 תרושקת תואיצי      

                  1.00 הרקב ימושיי לש RG-TENLE 'חי   
      
םיטירפתו הגוצת ללוכה ילטיגיד דדומ בר     01.08.05.0420
תשר תוכיאו היגרנא ינותנ דדומה .תירבעב      
תוגלפתה חותינו בושיח ללוכ למשחה      
תכירצ ינותנ  תריגאו הרימש .תינומרה      
לע היגרנא בושיח , )hravk/hwk( היגרנא      
םומינימ יכרע תדידמ , ז"ועת סיסב      
, SR 584 תרושקת תואיצי ללוכ םומיסכמו      

                  2.00 הרקב ימושיי לש TL-TENLE םגד 'חי   
      
םע הדובעל רפמא 5/0001 םרז הנשמ     01.08.05.0430

                  6.00 .דרפנב דדמנה רטמרפמא 'חי   
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../044 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     044 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רפמא 04X4 םרזל יבטוק עברא תחפ רסממ     01.08.05.0440

                 25.00 .רפמאילימ 03 תושיגרו 'חי   
      
תושליגר רפמא 61X2 םרזל יבטק וד ךא ל"נכ     01.08.05.0450

                  4.00 .רפמאילימ 01 'חי   
      
רטוקב .םינוש םיעבצב דליטלומ ןומיס תרונמ     01.08.05.0460

                 15.00 .ע"וש וא רטרב תרצות מ"מ 22 'חי   
      
42 תימוי המרגורפ םע ילמשח דוקפ תבש ןועש     01.08.05.0470

                  2.00 .'ש 21- ל תינכמ הברזרו 'ש 'חי   
      

                  2.00 ימונורטסא ךא ל"נכ 'חי  01.08.05.0480
      
יפוגל רביירד לש ,דבלב הנקתהו הקפסא     01.08.05.0490
V21/032 חתמב םיימימ תת דל הרואת      
,םיקדהמ ,טוויח ללוככ דחא לכ טו 63 קפסהב      

                 14.00 .טלפמוק שרדנה רתי לכו טוליש 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 50.80.10 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א  60.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
012615AN םגד וקסינ תרצות םיעקש תדיחי     01.08.06.0010

                 10.00 .ט"הע הנקתהל 'חי   
      
ןקת יפל רפמא 61X5 יזפ תלת ריק רוביח     01.08.06.0020

                  5.00 .ט"הע הנקתהל EEC 'חי   
      

                 25.00 .רפמא 61X3 יזפ דח םרזל ךא ל"נכ ק"ח 'חי  01.08.06.0030
      
ןקתומ טקפ םגד רפמא 52X3 יבטק תלת ז"מ     01.08.06.0040
תילנגרוא םימ תנגומ המוטא תיטסלפ הספוקב      

                 10.00 .ט"הע הנקתהל 'חי   
      

                 16.00 .רפמא 04X3 םרזל ךא ל"נכ ז"מ 'חי  01.08.06.0050
      
רפמא 61 ,םיעגמ 55PI, 3 םימ ןגומ ,דיחי ק"ח     01.08.06.0060
וא ט"הע ןקתומ חישק יטסלפ רמוחמ יושע      

                 10.00 .ט"הת 'חי   
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../045 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     045 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
61 ,םיעגמ 55PI, 3 םימ ןגומ ,לופכ ק"ח     01.08.06.0070
ט"הע ןקתומ חישק יטסלפ רמוחמ יושע ,רפמא      

                 25.00 .ט"הת וא 'חי   
      
ןקת יפל רפמא 61 דיחי יזאפ דח ק"ח     01.08.06.0080

                 20.00 .)S.B( יטירב 'חי   
      
)שרדנכ םיעגמ רפסמ( םורח תקספה ןצחל     01.08.06.0090
ךותב תנווכתמ תציחל י"ע למשח תקספהל      
תיכוכז הסכמ םע םימ תנגומ תיתכתמ הספוק      
שיטפ םע ,)תיברזר תיכוכז לש הקפסא תוברל(      

                  1.00 .הספוקל הרושקה תרשרשו 'חי   
      
םימ ןגומ הרואת ףוג ךותב ירטקלאוטופ את     01.08.06.0100

                  1.00 .55PI קבאו 'חי   
      
םילודומ 2 תללוכה תבלושמ םיעקש 'חי     01.08.06.0110
,ןוטב/םיקולב וא סבג תוריקב העוקש הנקתהל      
הנקתה  תרשפאמה ט"הע הנקתהל וא      
תודיחיו ילמשח עקש תודיחי לש תבלושמ      
וא  XOBAMIC תמגודכ ,תרושקת יעקש      
ירוביח תלעב , וקסינ וא )11D( טסלפ א.ד.ע      
רשפאל מ"ע תיוזב םינקתומ וא םירשי ריק      
,תוציחמ תוברל .םיעקתה לש חנ רוביח      
רז עה ירמוח לכו םימאתמ ,תורגסימ      
םייטסלפ םירמוחמ היושע הדיחיה .םישורדה      

                 10.00 .וילאמ הבכ גוסמ 'חי   
      
2( םילודומ 4 תללוכה תבלושמ םיעקש 'חי     01.08.06.0120
העוקש הנקתהל תרושקת 2-ו למשח ק"ח      
הנקתהל וא ,ןוטב/םיקולב וא סבג תוריקב      
תודיחי לש תבלושמ הנקתה תרשפאמה ט"הע      
תמגודכ ,תרושקת יעקש תודיחיו ילמשח עקש      
    XOBAMIC 41( טסלפ א.ד.ע ואD( וקסינ וא ,  
תיוזב םינקתומ וא םירשי ריק ירוביח תלעב      
תוברל .םיעקתה לש חנ רוביח רשפאל מ"ע      
רז עה ירמוח לכו םימאתמ ,תורגסימ ,תוציחמ      
םייטסלפ םירמוחמ היושע הדיחיה .םישורדה      

                  8.00 .וילאמ הבכ גוסמ 'חי   
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../046 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     046 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ק"ח 4( םילודומ 6 תללוכה םיעקש 'חי     01.08.06.0130
העוקש הנקתהל ,)תרושקת 4-ל םוקמ+למשח      
הנקתהל וא ,ןוטב/םיקולב וא סבג תוריקב      
4 לש תבלושמ הנקתה תרשפאמה ט"הע      
,תרושקת יעקש תודיחיו ילמשח עקש תודיחי      
)71D( טסלפ א.ד.ע וא XOBAMIC תמגודכ      
וא םירשי ריק ירוביח תלעב , וקסינ וא      
לש חנ רוביח רשפאל מ"ע תיוזב םינקתומ      
םימאתמ ,תורגסימ ,תוציחמ תוברל .םיעקתה      
היושע הדיחיה .םישורדה ר זעה ירמוח לכו      

                  5.00 .וילאמ הבכ גוסמ םייטסלפ םירמוחמ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבא 60.80.10 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  70.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
הרקתב עוקש מ"ס 06x06 יעוביר .ת.ג     01.08.07.0010
ע"וש וא דלנפ םגד שעג תרצות ,תכמנומ      
ללוכ ,K000,4 ,ןמול 004,3 ,טו 04 קפסהב      

                100.00 .םיאתמ רביירד 'חי   
      
ריקל וא הרקתל הנקתהל 56PI םימ ןגומ .ת.ג     01.08.07.0020
03 קפסהב ,ע"וש וא דליס םגד שעג תרצות      
רביירד ללוכ K000,4 ,ןמול 002,2 ,טו      

                 24.00 .םיאתמ 'חי   
      
םירדח תראהל תוצצופתה ןגומ ךא ל"נכ .ת.ג     01.08.07.0030

                  2.00 .רולכ ילכימ תנסחאל 'חי   
      
הרקתב עוקש מ"ס 71 רטוקב לוגע .ת.ג     01.08.07.0040
םע ,ע"וש וא דלוקד םגד שעג תרצות ,תכמנומ      
,ןמול 008 ,טו 21 קפסהב דל גוסמ רוא רוקמ      

                 88.00 .םיאתמ רביירד ללוכ K000,4 'חי   
      
,הרקתל היולת הנקתהל  לוגע רדניליצ .ת.ג     01.08.07.0050
רוקמ םע ,ע"וש וא דל םהוש םגד שעג תרצות      
ללוכ K000,4 ,טו 52 קפסהב דל גוסמ רוא      

                  8.00 .ילרגטניא םיאתמ רביירד 'חי   
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../047 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     047 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הרקתב עוקש  45PI םימ ןגומ לוגע .ת.ג     01.08.07.0060
דערוא( GNITHGILPMAL תרצות תכמנומ      
LP תרונ םע ,ע"וש וא CINOK םגד )מ"עב      

                 24.00 .הרובע םלשומ דויצו טו 62 קפסהב רטמ   
      
הנקתהל 56PI םימ ןגומ ץוח תרואתל .ת.ג     01.08.07.0070
,ע"וש וא דל ראטס םגד שעג תרצות ריקל      
רביירד ללוכ ןמול 006,2 ,טאו 13 קפסהב      

                 25.00 .םיאתמ 'חי   
      
מ"מ 53x93 םוינימולא ליפורפ יושע דל ספ     01.08.07.0080
52 קפסהב דל תרואת םע  מ"ס 021 ךרואב      
הרקתב ןקתומ ,םיאתמ רביירד םע רטמ/טו      
ןירג ובונ תרצות ילפוא יוסיכ ללוכ היולת      

                  8.00 .גניטייל 'חי   
      

                  8.00 .מ"ס 081 ךרואב ךא ל"נכ ספ 'חי  01.08.07.0090
      

                 12.00 .מ"ס 042 ךרואב ךא ל"נכ ספ 'חי  01.08.07.0100
      

                  2.00 .מ"ס 003 ךרואב ךא ל"נכ ספ 'חי  01.08.07.0110
      

                  8.00 .מ"ס 063 ךרואב ךא ל"נכ ספ 'חי  01.08.07.0120
      

                  1.00 .מ"ס 084 ךרואב ךא ל"נכ ספ 'חי  01.08.07.0130
      
יבלח יוסיכ םע ליפורפ יושע שימג הרואת ספ     01.08.07.0140
תוירונ ללוכ הנבמה תרקתל ןקתומ וא עוקש      

                 40.00 .םישורדה הנקתהה ירזיבא רתי לכו רטמ   
      
ךשמב הדובעל יתילכת דח םורח תרואת ףוג     01.08.07.0150
הרקתל וא ריקל תוחפל תוקד 06      
A4DL XULYX םגד llewkcaM תרצות       
ללוכ )7615588-90 :לט ,מ"עב קטלנא-ןאובי(      
,ןקתל םאתהב תושדע טס ,טאו 6-3 דל תרונ      
קדוב ,םוימדק לקינ תוללוס ,ןעטמ ,ריממ      
הלקת תארתה ,יוויח תוירונ ,יטמוטוא תוניקת      
תודובע רתי לכו .הקידב ןצחלו תילאוזיוו תילוק      
תינאכמ הנקתהל םישורדה רזעה ירמוחו      
הלועפ בצמל הרואתה ףוג תאבהו תילמשחו      

                 50.00 .ןיקת 'חי   
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../048 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     048 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                 20.00 ינקת "האיצי" טוליש םע יתילכת וד םורח .ת.ג 'חי  01.08.07.0160
      
56PI םימ ןגומ מ"ס 8x43 ינבלמ .ת.ג     01.08.07.0170
,םירבעמ תראהל ריקב העוקש הנקתהל      
רביירד םע טו 8-6 דל תרונ ללוכ ,..וכו תוגרדמ      
טאנובראקילופ וא תמסוחמ תיכוכז ,ילרגטניא      
וא דריל/ץינייטש וא שעג תרצות תילדנו יטנאו      

                 75.00 ע"וש 'חי   
      
טנוברקילופ ספ יושע תוארמ תראהל .ת.ג     01.08.07.0180
הנקתהל םוינימולא תבשות םע מ"ס 04 ךרואב      
דל תרואתל הדיחי ללוכ טיילנדלוג תרצות      

                 10.00 .ילרגטניא רביירד םע טו 21 קפסהב 'חי   
      
ללוכ היחש תוכירבב תימימ תת הרואתל .ת.ג     01.08.07.0190
63 דל תרואת 'חי הרואת ףוג ,ןוטיב תספוק      
ךרואב ילניגירוא לבכ ,טלוו 21 חתמב ,טו      
תודובע רתי לכו םיאתמ קפס/רביירד םיאתמ      

                 14.00 'פמוק .טלפמוק םישורדה רזעה ירמוחו  
      
ע"וש וא סיטנלטא םגד שעג תרצות דל רואקרז     01.08.07.0200
ללח תראהל K000,4 ןווגב טו 003 קפסהב      

                 20.00 .הרוקמה הכירבה םלוא 'חי   
      
לזרב רוניצמ הייחשה תכירב ירואקרזל T עורז     01.08.07.0210
2 ללוכ 'מ 5.1 דע ךרואב 2" רטוקב ןבלוגמ      
קוזיחל הטסורינ יגרבו הנבמה גגל םיקוזיח      

                 10.00 'פמוק .טלפמוק ,םירואקרזה  
      
6" רטוקב 'מ 1 הבוגב )דראלוב( הרואת ןודומע     01.08.07.0220
דל תרואת תדיחי ,קוזיח גרובו ןוטב דוסי ללוכ      
תמוגד ירלגטניא רביירדו טו 83 קפסהב      
לע ןקתומ )דריל/ץינייטשPMALINU ( תרצות      
תודובע רתי לכו דוסי יגרב ללוכ ,הנבמה גג      

                  2.00 'פמוק .טלפמוק רזעה ירמוחו  
      
      
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../049 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     049 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןבלוגמ לזרבמ ינוק הלעמ הרואת דומע     01.08.07.0230
תטלפ ללוכ ינוק הלעמ יושע 'מ 5.3 הבוגב      
לע ןקתומ .םירזיבא שגמל תלד םע חתפו דוסי      
יפל עצובי דומעה .דרפנב דדמנה ןוטב דוסי      
תריחב יפל ןווגב עבצ ללוכ 218 ילארשי ןקת      

                  5.00 .לכירדאה 'חי   
      

                 16.00 .'מ 5 הבוגב דומע ךא ל"נכ דומע 'חי  01.08.07.0240
      
תודימב הבוג 'מ 5.3 הרואת דומעל ןוטב סיסב     01.08.07.0250
    06X05X05 ילוורש ,דוסי יגרב ללוכ מ"ס  

                  5.00 'פמוק .טלפמוק רובה תריפחו הסינכ  
      
תודימב הבוג 'מ 5 הרואת דומעל ןוטב סיסב     01.08.07.0260
    09x07x07 ילוורש ,דוסי יגרב ללוכ מ"ס  
םאתהב לוכה רובה תריפחו הסינכ      

                 16.00 'פמוק .טלפמוק ,תינכתב טרפל  
      
םגד שעג תרצות םיליבש תרואתל סנפ     01.08.07.0270
טו 04 קפסהב דל תרואת 'חי םע סיראלופ      
ןיב YX2N5.1x3 לבכ ללוכ ירלגטניא רביירדו      

                  5.00 .דויצה שגמל סנפה 'חי   
      
גניטיילרפוק תרצות םישיבכ תרואתל סנפ     01.08.07.0280
ןקתומ QW5 וא NOIVAN 3T םגד )דערוא(      
םלושמ ורובע ,'מ 6 הבוגב הרואת דומע לע      
טו 95 קפסהב דל תרואת 'חי םע דרפנב      
ןיב YX2N5.1x3 לבכ ללוכ ילרגטניא רביירדו      

                 18.00 .דויצה שגמל סנפה 'חי   
      
תינוציח הנקתהל יתילכת וד םורח תרואת ףוג     01.08.07.0290
del oiaicca םגד )סקולארשי( illegib תרצות      
דומע לע וא ריקב העוקש הנקתהל טו 6      

                  4.00 הרואת 'חי   
      
)'מ 5 וא 5.3 הבוגב הרואתה דומעל( דויצ שגמ     01.08.07.0300
דחא ז"אמ םע םיליבש תרואתל סנפ ללוכה      
ספ ,האיציו הסינכ יקדהמ ללוכ ,רפמא 6 לדוגב      
דומעב ןקתומ טלפמוק לכה ינקת הקראה      

                 16.00 'פמוק .הרואתה  
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../050 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     050 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                  2.00 'פמוק םיסנפ 2 רובע ךא ל"נכ 01.08.07.0310
)זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוג 70.80.10 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  80.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
וא ןופלט תכרעמ לש רוביח יקדהמ תבכרהל חול     01.08.08.0010
לדוגב דובל ץע חול יושע ךומנ חתמ      
    2X051X001 החמוג ךותב ט"הע ןקתומ מ"ס  
תודובע לכ ללוכ םירחא י"ע הנכוהש הנבמב      

                  1.00 .םישורדה רזעה ירמוחו 'חי   
      
תרצות ,תוגוז 01 ,ןופלט לבכל םיקדהמ קולב     01.08.08.0020
זוכירה זגראב ןקתומ ,קזב ןקת יפל "הנורק"      

                 10.00 .דרפנב םלושמ ורובע 'חי   
      
P םגד קזב טרדנטס יפל ימורט הרקב את     01.08.08.0030
ללוכ תוברל מ"ס 021x16x16 תודימב      
ירמוחו תודובע לכ ללוכ .ב.ב הסכמו תרגסמ      

                  1.00 'פמוק .טלפמוק םישורדה רזעה  
      
יטרפ קדוב תרוקב למשחה ןקתמ תרבעה     01.08.08.0040
ןוקית ,למשחה תרבח תרוקב ינפל ךמסומ      
םולשת ללוכ ,ולגתיו הדימב ,ולגתיש םייוקילה      
ידיל ןקתמה תריסמו תפסונ תרוקיב רובע      

                  1.00 'פמוק .טלפמוק סדנהמה וא חקפמה וא ןימזמה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 80.80.10 כ"הס          

      
ם י פ י ע ס ו  ת ו ד ו ק נ  90.80.10 ק ר פ  ת ת       
ם י ד ח ו י מ       
      
תמלשומ תיזאפ דח,הנושאר רואמ תדוקנ     01.08.09.0010
לבכ יושע למשחה חול דע וקה ללוכ טרופמכ      
    YX2N5.1X4-3 דפ" ףכירמ רוניצ וא תולעתב"  
דע םידדובמ תשוחנ יכילומ מ"מ 02 "נפ" וא      
    5.1X4 ט"הת םינקתומ )הקראה ללוכ( ר"ממ,  
ללחב וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו תוקיציב וא/ו      
לוכ ,תווצקה רוביח ללוכ ,תכמנומ הרקת      

                370.00 .ט"הת סיווג ,רואמ קספמ 'קנ   
      

                 27.00 .יזפ תלת הנזה לגעמב ךא ל"נכ רואמ תדוקנ 'קנ  01.08.09.0020
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../051 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     051 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רובע ןגזמל טטסומרט רובע ךא ל"נכ הדוקנ     01.08.09.0030
YX2N5.1x5 לבכ םע 02 ףכירמ רוניצ      

                  5.00 ט"הת ןקתומ 'קנ   
      
וקב ןשע רורחש ןולחל ןונגנמ תלעפהל הדוקנ     01.08.09.0040
לבכו ל"נכ רוניצ יושע      

                  8.00 3x1.5NHXHXS180/E90. 'קנ   
      

                  5.00 .תונוכמ ירדחב הפצה יאלגל תדוקנ ךא ל"נכ 'קנ  01.08.09.0050
      
אלל ,טרופמכ תמלשומ תיזפ דח ק"ח תדוקנ     01.08.09.0060
ק"ח .קנ םע( ףתושמ לגעמב ,יפוס רזיבא      
לבכ יושע למשחה חול דע וקה ללוכ )תופסונ      
    YX2N5.2X3 נפ" וא "דפ" ףכירמ רוניצ וא"  
5.2X3 דע םידדובמ תשוחנ יכילומ מ"מ 02      
וא/ו,ט"הת םינקתומ )הקראה ללוכ( ר"ממ      
הרקת ללחב וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו תוקיציב      

                 75.00 .תכמנומ 'קנ   
      

                 20.00 .דרפנ לגעמב ךא ל"נכ ק"ח תדוקנ 'קנ  01.08.09.0070
      
אלל ,טרופמכ תמלשומ תיזפ תלת ק"ח תדוקנ     01.08.09.0080
ק"ח .קנ םע( ףתושמ לגעמב  ,יפוס רזיבא      
לבכ יושע למשחה חול דע וקה ללוכ )תופסונ      
    YX2N4X5 52 "נפ" וא "דפ" ףכירמ רוניצ וא  
ר"ממ 4X5 דע םידדובמ תשוחנ יכילומ מ"מ      
תוקיציב וא/ו,ט"הת םינקתומ )הקראה ללוכ(      

                  6.00 .תכמנומ הרקת ללחב וא/ו ףוצירל תחתמ וא/ו 'קנ   
      
"דפ" רוניצ  ללוכ  תרושקת תשרל הנכה הדוקנ     01.08.09.0090
תופעתסהה תביתל דע ,מ"מ 52 "נפ" וא      
,תוריקב וא ,תכמנומ הרקת יללחב ןקתומ      
הכישמ טוח ללוכ הנבמה תוקיציו תופצר      

                 75.00 .םיאתמ 'קנ   
      
"דפ" רוניצ  ללוכ הזירכ לוקמרל הנכה הדוקנ     01.08.09.0100
תופעתסהה תביתל דע ,מ"מ 02 "נפ" וא      
,תוריקב וא ,תכמנומ הרקת יללחב ןקתומ      
הכישמ טוח ללוכ הנבמה תוקיציו  תופצר      

                115.00 .םיאתמ 'קנ   
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../052 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     052 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,ןשע יולג תכרעמב םירזיבאל הנכה תדוקנ     01.08.09.0110
םירפוצו הלעפה ינצחל ,ןומיס תורונמ ,םיאלג      
טוח םע 02 רטוקב "נפ" וא "דפ" רוניצ תללוכה      
תזכרה וא תופעתסהה תביתל דע מ"מ הכישמ      
,תוריקב וא ,תכמנומ הרקת יללחב ןקתומ      
תספוקב - רמג ,הנבמה תוקיציו תופצר      

                 70.00 .ט"הת 55 םירזיבא 'קנ   
      
ס"מט תכרעמב םירזיבא רובע ךא ל"נכ הדוקנ     01.08.09.0120

                 22.00 .הצירפ יאלג וא 'קנ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םידחוימ םיפיעסו תודוקנ 90.80.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../053 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     053 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
חיט תודובע 90 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

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

              1,635.00 .תמייקל השדח ר"מ   
      
תבכש תוברל ,םילוגע םידומע לע םינפ חיט     01.09.01.0020
טכילש תבכשו רוחש חיט תבכש ,הצברה      

                  9.00 .עבצל הנכהכ הקלי הנוילע הקלח ר"מ   
      
הנותחת הצברה תבכש תוברל ץוח חיט     01.09.01.0030
, חיט תובכש יתש,תוביטר תרידח תעינמל      
,חיטה תבורעתל דנוב.י'ג.יב קבד תפסות      
ינתיווזב תויכנאהו תויקפואה תוניפה  לכ קוזיח      
לכל C.V.P תוניפ םע םינבלוגמ M.P.X תשר      
,םיפילג,םיחתפ יפשח לע חיט,הניפה ךרוא      
תותשר,תורוק,םידומע,םירצו םינטק םיחטש      
    C.V.P יטנמלאל היינב ןיב מ"ס 08 בחורב  

                300.00 .'וכו תמייקל השדח היינב ןיבו ןוטב ר"מ   
      
בחרמל 077LP וא 031LP  יתילכת בר חיט     01.09.01.0040
,מ"מ 01 יבועב ,ע"ש וא ריקומרת תרצות ןגומ      
,תיכוכז יביס תשר,תיתשתה תנכה תוברל      
טרפימ יפל שרדינכ תובכשה לכו רגב טכילש      

                132.00 .ןרציה ר"מ   
      
תוברל ,גגב תוקעמ לש ימינפה קלחב ץוח חיט     01.09.01.0050
תרידח תעינמל הנותחת הצברה תבכש      
קבד תפסות ,חיט תובכש יתש,תוביטר      
תוניפה לכ קוזיח ,חיטה תבורעתל דנוב.י'ג.יב      
M.P.X תשר ינתיווזב תויכנאהו תויקפואה      
ךרוא לכל C.V.P תוניפ םע םינבלוגמ      
םינטק םיחטש ,םיחתפ יפשח לע חיט,הניפה      
בחורב C.V.P תותשר,תורוק,םידומע,םירצו      
היינב ןיבו ןוטב יטנמלאל היינב ןיב מ"ס 08      

              1,150.00 .'וכו תמייקל השדח ר"מ   
10.90.10 קרפ תתב הרבעהל        

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../054 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     054 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
חיט תודובע 90 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רובמט תרצותמ ינועבצ ילירקא טכילש תבכש     01.09.01.0060
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      

                300.00 .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק לכה ר"מ   
      
רובמט תרצותמ ינועבצ ילירקא טכילש תבכש     01.09.01.0070
יפל תואמגודו םינווגב ,ע"ש וא טלרינ וא      
םינפ חיט ג"ע ,לכירדאה תריחב      
,רמיירפ ,תיתשתה תנכה תוברל םינולמגב      
םינווג בוליש ,שרדנכ תובכשה לכ ,דוסי תבכש      

                400.00 .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק לכה .'וכו תואמגודו ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 10.90.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../055 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     055 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01.10 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.01.10 ק ר פ  ת ת       
      
םיללוכ הז קרפב םיפיעסה לכב הדיחיה יריחמ      
יליפורפ ,םיפסה ,םיליפורפה לכ תא םג      
,קותינ יליפורפ ,הניפ יליפורפ ,הדרפהה      
יליפורפ ,םייפקיה םיליפורפ ,םייפוס םיליפורפ      
םיליפורפ,םילנפכ םישמשמה םיליפורפ,הקולח      
שגפימב םיליפורפ,תוריק/הפצר שגפימב      
,שרדייש רחא ליפורפ לכ,הרקת/תוריק      
ןיב רבעמב ,םוינימולא/זילפ/הטסורינמ      
תוניפבו הצקבו םייופיח/םיפוציר      
לכמ םהינימל רמגה יליפורפ ,םייופיח/םיפוציר      
לככ ,םילגועמ/םיעפושמ/םייכנא/םייקפוא ,גוס      
תושירד יפל לכה ,שרדיש םוקמ לכב שרדיש      
םיטרפבו תוינכותב ראותמכו לכירדאה      
יטרפמו יטרפ יפו תוינכותב      
וא "םייופיצ לייא" תרצותמ םיליפורפה.םינרציה      
תריחב יפל תרחא הרבח תרצות וא ע"ש      
לכירדאה      
      
תועיגפ ינפמ םתנגה ללוכ םיפוצירה לכ ריחמ      
,תרחא העיגפ לכ וא םימתכ וא תוינכמ      
ןליתאילופ עצממ תובכרומה תועירי תועצמאב      
םקרמ לעב 4F גוסמ ,מ"מ 4 יבועב חפונמ      
דימע ,םיביסב קזוחמ ןוטרק קבדומ וילע יגופס      
,היינבב הנגה תונורתפ תיניגמ תרצות ,תוחלב      
.ןימזמה ידיל תיפוסה םתריסמל דע תאזו      
םרט ןייוניפו תונגהה תרסה ללוכ ריחמה      
.הריסמה      
      
ןימזמה י"ע וקפוסיש יופיחו ףוציר ירמוח      
תחפב תובשחתה וללכי,ןלבקה ידי לע ונקתויו      
שומישל יארחא היהי ןלבקה ,דבלב %5 דע לש      
לכ עוציבלו ,ול וקפוסיש םיפוצירב ינכסח      
םיפוצירה ונקנ וליאכ ףיעסה תלוכתב רומאה      
וקפוסי תחפ %5 לעמ ףוציר תויומכ .וידי לע      
יארחא היהי ןלבקה .ונובשח לעו ןלבקה ידי לע      
ותלבוה ,קפסה ינסחממ רמוחה תכישמל      
.'וכו הרימש ,הנבמב רוזיפ ,רתאל      
      
בתכב םינייוצמה דוסיה יריחמש תאזב שגדומ      
תחפ םיללוכ תויומכה      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורעה 00.01.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../056 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     056 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01.10 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 03/03 תודימב וצרט תופצרמב ףוציר     01.10.01.0010
לכ ,תיתשתה תנכה תוברל.C.V.P -ל הנכהכ      
לוח/םוסמוס עצמ ןוגכ  שרדנכ םיעצמה      

                394.00 ,ןוטב הדמ/בצוימ ר"מ   
      
,מ"ס 03/03 תודימב וצרט תופצרמב ףוציר     01.10.01.0020
תואמגודו םינווגב ,ר"מ/ח"ש 001 דוסי ריחמ      
,תיתשתה תנכה תוברל ,לכירדאה תריחב יפל      
לוח/םוסמוס עצמ ןוגכ  שרדנכ םיעצמה לכ      
מ"ס 01 הבוגב םילנפ,ןוטב הדמ/בצוימ      
.)תוריקה ןיב יקפוא לטיהב הדידמה(.'וכו      

                140.00 )ףתרמ( ר"מ   
      
תריחב יפל 06/06 תודימב םיחיראב ףוציר     01.10.01.0040
ריחמ,ןקת יפ לע הקלחה דגנ  גוסמ,לכירדאה      
יפל תואמגודו םינווגב ,ר"מ/ח"ש 57 דוסי      
שרדנכ םיעצמה לכ תוברל ,לכירדאה תריחב      
תנכה ,ןוטב הדמ/בצוימ לוח/םוסמוס עצמ ןוגכ      
,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ ,הקבדה,תיתשה      
םינווג בוליש ,תילירקא הבור רמג      
םיכותיח,םיעופיש דוביע,תואמגודו      
הבוגב םילנפ,םירוחו םיחתפ דוביע,תומאתהו      
ןיב יקפוא לטיהב הדידמה(.'וכו מ"ס 01      

                400.00 .)תוינכותב 3PRG ןומיס האר(.)תוריקה ר"מ   
      
וא מ"ס 06/03 תודימב םיחיראב ףוציר     01.10.01.0060
גוסמ ,לכירדאה תריחב יפל תורחא תודימב      
001 דוסי ריחמ ןקת יפ לע הקלחה דגנ      
תריחב יפל תואמגודו םינווגב ,ר"מ/ח"ש      
עצמ ןוגכ שרדנכ םיעצמה לכ תוברל,לכירדאה      
תנכה ,ןוטב הדמ/בצוימ לוח/םוסמוס      
,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ ,הקבדה,תיתשה      
םינווג בוליש ,תילירקא הבור רמג      
םיכותיח,םיעופיש דוביע,תואמגודו      
הבוגב םילנפ,םירוחו םיחתפ דוביע,תומאתהו      
ןיב יקפוא לטיהב הדידמה(.'וכו מ"ס 03      

                760.00 )תינכותב 1PRG ןומיס האר(.)תוריקה ר"מ   
      
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../057 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     057 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וא מ"ס 03/03 תודימב םיחיראב ףוציר     01.10.01.0070
יפ לע הקלחה דגנ גוסמ ,תורחא תודימב      
םינווגב ,ר"מ/ח"ש 001 דוסי ריחמ,ןקת      
לכ תוברל ,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      
לוח/םוסמוס עצמ ןוגכ שרדנכ םיעצמה      
,הקבדה,תיתשה תנכה ,ןוטב הדמ/בצוימ      
הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ      
דוביע,תואמגודו םינווג בוליש ,תילירקא      
םיחתפ דוביע,תומאתהו םיכותיח,םיעופיש      
הדידמה(.'וכו מ"ס 01 הבוגב םילנפ,םירוחו      
7PRG ןומיס האר(.)תוריקה ןיב יקפוא לטיהב      

                 85.00 )תינכותב ר"מ   
      
וא מ"ס 03/03 תודימב םיחיראב ףוציר     01.10.01.0090
יפ לע הקלחה דגנ גוסמ ,תורחא תודימב      
םינווגב ,ר"מ/ח"ש 001 דוסי ריחמ,ןקת      
לכ תוברל ,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      
לוח/םוסמוס עצמ ןוגכ שרדנכ םיעצמה      
,הקבדה,תיתשה תנכה ,ןוטב הדמ/בצוימ      
הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ      
דוביע,תואמגודו םינווג בוליש ,תילירקא      
םיחתפ דוביע,תומאתהו םיכותיח,םיעופיש      
םוכיסל אל          25.00 )תינכותב 8PRG ןומיס האר(. 'וכו םירוחו ר"מ   
      
,מ"ס 3 יבועב ,ןורבח ןבא תוחולב ףוציר     01.10.01.0100
תריחב יפל תואמגודו םינווגב,תונוש תודימב      
תוברל ,ןקת יפ לע הקלחה דגנ גוסמ,לכירדאה      
עצמ ןוגכ שרדנכ םיעצמה לכ ,תיתשתה תנכה      
,שיש קבד ,ןוטב הדמ/בצוימ לוח/םוסמוס      
לכ ,תילטסירק הקרבה ,שוטיל ,תוגופ  ץוריח      
םינווג בוליש ,הקבדה,שרדנכ םיכותיחה      
םיחתפ דוביע,םיעופיש דוביע,רליס,תואמגודו      
הדידמה(.'וכו מ"ס 01 הבוגב םילנפ,םירוחו      
- םייניב יחטשמ( .)תוריקה ןיב יקפוא לטיהב      

                  1.00 )ףתרמל הדירי תוגרדמ ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../058 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     058 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ריחמ,טקרפ תמגודב C.V.P תועיריב ףוציר     01.10.01.0120
יפל תואמגודו םינווגב,ר"מ/ח"ש 001 דוסי      
,תיתשתה תנכה תוברל ,לכירדאה תריחב      
.'וכו םילנפ ,םוינימולא ילגרס ,הקבדה ,לטכפש      
רדחב .תוריקה ןיב יקפוא לטיהב הדידמה      
1CVP ןומיס האר( .רשוכ רדחבו םיגוח      

                385.00 .)תוינכתב ר"מ   
      
03 יבוע ,קירבר תרבח לש ימוג יחיראב ףוציר     01.10.01.0130
ידי לע רוביח ,מ"ס 001/001 תודימב ,מ"מ      
םינווגב ,לזאפ רוביחב וא םירתסנ םיניפ      
.רשוכ רדחב .לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      

                 43.00 .)תוינכתב 2CVP ןומיס האר( ר"מ   
      
יחיראב ,ןוזיא תורוב תפצירו תוריק יופיח     01.10.01.0140
04 דוסי ריחמ ,מ"ס 02/02 תודימב הקימרק      
תריחב יפל תואמגודו םינווגב ,ר"מ/ח"ש      
תבכש ,תיתשתה תנכה תוברל ,לכירדאה      
,קבדב הקבדה ,רוחש חיט תבכש ,הצברה      
הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ      
בוליש ,הנוש ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא      
םיחטש ,םיחתפ יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג      
דוביע,תומאתהו םיכותיח ,םירצו םינטק      
ןומיס האר(.טלפמוק לכה .'וכו םירוחו םיחתפ      

                 85.00 .)תוינכתב 1MRC ר"מ   
      
תודימב םיחיראב ,ןוטב וא קולב תוריק יופיח     01.10.01.0150
תריחב יפל תורחא תודימב וא, מ"ס 09/03      
םינווגב ,ר"מ/ח"ש 06 דוסי ריחמ,לכירדאה      
תנכה תוברל ,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      
,רוחש חיט תבכש ,הצברה תבכש ,תיתשתה      
,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ ,קבדב הקבדה      
,הנוש ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא הבור רמג      
,םיחתפ יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג בוליש      
םיכותיח ,םירצו םינטק םיחטש      
לכה .'וכו םירוחו םיחתפ דוביע,תומאתהו      

                975.00 )תוינכתב 3MRC ןומיס האר( .טלפמוק ר"מ   
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../059 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     059 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודימב םיחיראב ,ןוטב וא קולב תוריק יופיח     01.10.01.0160
תריחב יפל תורחא תודימב וא, מ"ס 03/01      
םינווגב,ר"מ/ח"ש 07 דוסי ריחמ ,לכירדאה      
תנכה תוברל ,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      
,רוחש חיט תבכש ,הצברה תבכש ,תיתשתה      
,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ ,קבדב הקבדה      
,הנוש ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא הבור רמג      
,םיחתפ יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג בוליש      
םיכותיח ,םירצו םינטק םיחטש      
לכה .'וכו םירוחו םיחתפ דוביע,תומאתהו      

                 60.00 )תוינכתב 4MRC ןומיס האר(.טלפמוק ר"מ   
      
תיכוכז ספיספב ,ןוטב וא קולב תוריק יופיח     01.10.01.0170
ריחמ,לכירדאה תריחב יפל ,תונוש תודימב      
יפל תואמגודו םינווגב ,ר"מ/ח"ש 003 דוסי      
,תיתשתה תנכה תוברל ,לכירדאה תריחב      
הקבדה ,רוחש חיט תבכש ,הצברה תבכש      
הבור רמג ,ןקת יפ לע בחורב םיקשימ ,קבדב      
בוליש ,הנוש ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא      
םיחטש ,םיחתפ יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג      
דוביע,תומאתהו םיכותיח ,םירצו םינטק      
ןומיס האר(.טלפמוק לכה .'וכו םירוחו םיחתפ      

                 10.00 )תוינכתב 5MRC ר"מ   
      
םיקירב יחיראב ,ןוטב וא קולב תוריק יופיח     01.10.01.0180
,לכירדאה תריחב יפל ,תונוש תודימב      
תוברל ,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו םינווגב      
חיט תבכש ,הצברה תבכש ,תיתשתה תנכה      
יפ לע בחורב םיקשימ ,קבדב הקבדה ,רוחש      
ןווגב םיספ בוליש ,תילירקא הבור רמג ,ןקת      
יפשח יופיח ,תואמגודו םינווג בוליש ,הנוש      
םיכותיח ,םירצו םינטק םיחטש ,םיחתפ      
לכה .'וכו םירוחו םיחתפ דוביע,תומאתהו      

                 15.00 )תוינכתב 1KRB ןומיס האר(.טלפמוק ר"מ   
      
ג"ע מ"ס 2 יבועב רסיק ןבאמ הדובע יחטשמ     01.10.01.0190
,םירויכל חתפ דוביע תוברל םיתורשב םירויכ      
םירוח ,םיירוחאו םיימדק םייכנא תוחול      
.'וכו האישנ תייצקורטסנוק ,םיזרב ,תוינובסל      

                 15.00 .)וטנ הדידמה( .טלפמוק לכה ר"מ   
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../060 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     060 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תודימב ,מ"מ 5 יבועב לטסירק תוארמ     01.10.01.0200
ץע וא םוינימולא תרגסמ תוברל ,מ"ס 001/06      
האר( תוארמה ירוחאמ תוכימת ללוכ .עובצ      

                 16.00 .)תוינכתב 2RIM ןומיס 'חי   
      
תוחולב חלשו םור ןוטב תוגרדמ יופיח     01.10.01.0210
ספ תותיס תוברל ,מ"ס 42 יבועב ןורבח ןבא      
.םודנרוברוק יולימ,הגרדמה חלשב הקלחה דגנ      

                 24.00 .)ףתרמל הדירי תוגרדמ( רטמ   
      
תמגודכ ןבא/שישמ תוגרדמ ידיצב םילנפ     01.10.01.0220

                 24.00 .מ"ס 01 הבוגב ,גרודמ וקב ,תוגרדמה רטמ   
      
םיגוח רדחב ,מ"מ 5 יבועב לטסירק תוארמ     01.10.01.0230
,האישנ תיצקורטסנוק תוברל ,רשוכ רדחבו      
םיעובצ םוינימולאמ םיליפורפ ,תודשל הקולח      
לש תופיפצב הארמה ירוחאמ תוכימת ,רונתב      
לכו םיקוזיחה ,םירוביחה לכו ,ר"מל תוכימת 6      
1RIM ןומיס האר(.םהינימל רזעה ירמוח      

                 63.00 )תוינכתב ר"מ   
      
חטשמ/רתאמ חטשמ/ישושימ הארתה חטשמ     01.10.01.0240
,הטסורינ יספ,הטסורינ יטנמלאמ,ליבומ      

                 19.00 .תושיגנ ןקת יפל ,הטסורינ תורמסמ ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 10.01.10 כ"הס          

      
ה כ י ר ב  י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  20.01.10 ק ר פ  ת ת       
      
.206 ,106 ,006 תוינכות האר :הרעה      
      
םיללוכ ןלהל םיטרופמה םיחיראה ריחמ      
ןייוצ םא אלא רתאל דבלב הקפסא      
יפ לע דרפינב םלושי  הנקתהה רובע,תרחא      
0200.70.50  ףיעס 50 קרפב טרופמה      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../061 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     061 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הייחש תכירב תפצר ףוציר לש רתאל הקפסא     01.10.02.0010
יחיראב תידומיל הכירבו תיפמילוא יצח      
הקלחה דגנ גוסמ ,תוכירבל םימיאתמ הקימרק      
    B, וא לטכוב תרצות ,מ"ס 21/52½ תודימב  
דגנ םיחירא ללוכ ,הפצרל םיחירא ,ע"ש      
,ןקת יפל הדרפה יספ ,הייחש יספ ,הקלחה      

                500.00 .ןומיס חירא ללוכ ,לגר ךרדמל ינקת חירא ללוכ ר"מ   
      
הייחש תכירב תפצר ףוציר לש רתאל הקפסא     01.10.02.0020
,תוכירבל םימיאתמ הקימרק יחיראב תוטועפ      
,מ"ס 21/52½ תודימב ,C הקלחה דגנ גוסמ      
ללוכ ,הפצרל םיחירא ,ע"ש וא לטכוב תרצות      
הדרפה יספ ,הייחש יספ ,הקלחה דגנ םיחירא      
ללוכ ,לגר ךרדמל ינקת חירא ללוכ ,ןקת יפל      

                100.00 .ןומיס חירא ר"מ   
      
הייחש תוכירב תונפד יופיצ לש רתאל הקפסא     01.10.02.0030
תודימב ,תוכירבל םימיאתמ הקימרק יחיראב      
יספ , ע"ש וא לטכוב תרצות ,מ"ס 21/52½      
ינקת חירא ללוכ ןקת יפל הדרפה יספ ,הייחש      

                200.00 .ןומיס חירא ללוכ לגר ךרדמל ר"מ   
      
,השילג תולעת םינפ יופיח  לש רתאל הקפסא     01.10.02.0040
יחיראב ,תוכירב ףקיהב ,תונוש תודימב      
02/02  תודימב ,תוכירבל םימיאתמ ,הקימרק      

                230.00 . ע"ש וא לטכוב תרצות ,מ"ס רטמ   
      
,מ"ס L 2/2 ימרק טנמלא לש הנקתהו הקפסא     01.10.02.0050
תולעת ידיצב השילג תולעתל תוכבשל ידועי      

                460.00 .השילגה רטמ   
      
C.V.P תוכבס-םילירג לש הנקתהו הקפסא     01.10.02.0060
וא שרח ןאובי יתרדש וד ןבל ANIP תרצות      
תולעת לע ,לכירדאה תריחבל ןווגב ,ע"ש      

                230.00 .השילג רטמ   
      
הכירבל הדירי םלוס בלש לש הנקתהו הקפסא     01.10.02.0070

                 11.00 .מ"ס 75 בחור ,טרפ יפל מ"ס 7/7 הקימרקמ 'חי   
      
יושירל טוליש תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     01.10.02.0080

                  1.00 'פמוק הכירב תלעפה םויל תינקת הכרע-הכירב  
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../062 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     062 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םלש חיראמ די זחאמ חירא לש רתאל הקפסא     01.10.02.0090
דגנ ,ןלצרופ טינרגמ ,השילגה תולעת דצב      

                230.00 .מ"ס 42½ בחור ,C המר הקלחה רטמ   
      
הכירבל הדירי תוגרדמ יופיצ לש רתאל הקפסא     01.10.02.0100
,חלשו םור ,תידומיל הכירבו תיפמילוא יצח      
,C הקלחה דגנ גוסמ ,םינוש הקימרק יחיראמ      

                 15.00 .תולגועמ תוניפ ללוכ רטמ   
      
הדירי תוגרדמ יופיצ לש רתאל הקפסא     01.10.02.0110
הקימרק יחיראמ ,חלשו םור , תוטועפ תכירבל      

                 32.00 . תולגועמ תוניפ ללוכ ,C הקלחה דגנ ,םינוש רטמ   
      
לע ,םימ קמוע ןומיס לש הנקתהו הקפסא     01.10.02.0120
תומודא תורפס ,ןוילעה קלחבו הכירבה תונפד      

                 40.00 .תורפס 3 דע ,מ"ס 7½ תוא לדוג 'חי   
      
ןיב שגפמב רועק חירא  לש רתאל הקפסא     01.10.02.0130

                230.00 . ע"ש וא לטכוב תרצות  הכירב תפצרל ריקה רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הכירב יופיחו ףוציר 20.01.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../063 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     063 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
העיבצ תודובע 11 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

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

              1,277.00 )תוינכותב 3TNP ןומיס ר"מ   
      
חיט יבג לע לירקורינ תמגודכ ילירקא עבצ     01.11.01.0020
תוחפל תובכש שולש  ןוטב וא סבג וא םינפ      
םינווג בוליש תוברל דיחא ןווג תלבקל דעו      
לכו דוסי תבכש ,תיתשתה תנכה ,תואמגודו      
האר( .ןרציה טרפימ יפל שרדינכ תובכשה      

              1,448.00 )תוינכותב 2TNP ןומיס ר"מ   
      
רוא טלופ עבצב ןגומה בחרמה ןומיסו טוליש     01.11.01.0030
רוא טלופ טוליש תוברל .א"גה ןקת יפל      
יטלש,ןופלט,תרושקתו למשח ירזיבאל      
תואיצי,האיציו הסינכ טוליש,האיצי      
ןומיס,ןוניס תכרעמ,םיימיכ םיתוריש,םוריח      
תוגרדמ,תומלוס,םיפוקשמ,ריווא תורוניצ,תוניפ      

                  2.00 'פמוק .ףרועה דוקיפ ןקת יפל טלפמוק לכה,'וכו  
      
שולש ץוח חיט לע ע"ש וא לירקרפוס עבצ     01.11.01.0040
תוברל ,דיחא ןווג תלבקל דעו תוחפל תובכש      
,תיתשתה תנכה ,תואמגודו םינווג בוליש      
טרפימ יפל שרדינכ תובכשה לכו דוסי תבכש      

              1,150.00 )גגב תוקעמ לש ימינפ קלחב( .ןרציה ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../064 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     064 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
העיבצ תודובע 11 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תונוראל ,תומרגוטקיפ טוליש/רוא טלופ טוליש     01.11.01.0050
,'וכו שא יוביכ ,תרושקת ,היצלטסניא ,למשח      
ירדח ,םינסחמ ,םיינכט םירדח ,שא תותלדל      
תכירב ,םיתורש,םימ ידמ ,יוביכ יזרב ,תוגרדמ      
,תוחיטבו טולימ ילולסמ ,םינוחבטמ ,הייחש      
'סמ ןויצ ,תרנצ יגוס ,האייחה ירישכמל טוליש      
הכרדה טוליש ,הרקב תכרעמ ,םילגעמ      
טוליש ,תואובמ/תומוק/תוקלחמ/םיפגאל      
תויולבגומ ילעבל טוליש ,ןושיע תוניפ,םירדחל      
לכה ,שרדיש רחא טוליש לכו העונת ילבגומו      
.םינקתה לכו שא יוביכ תושירד יפל טלפמוק      
לכב שרדנה טולישה לכל טלפמוק הדידמה      
תותיזחב ,הנבמה ךותב הדובעה םחתמ      

                  1.00 'פמוק .רצחבו הנבמה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 10.11.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../065 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     065 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21.10 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.21.10 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
      
טרופמה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
,דחוימה טרפימב,םוינימולאה תומישרב      
,הקיטסוקא ץעוי תויחנהב ,תוינכותב םיטרפב      
.טקיורפה יצעוי ראשו תוחיטבה ץעוי תויחנהב      
.ומוקמב עובקו םלשומ טלפמוק לכה      
      
.י"ת י"פע ויהיו תומסוחמ ויהי תויכוכזה לכ      
      
םיעובקה םיטנמלאה לכ לש הדיחיה יריחמ -      
לכ תא םיללוכ סבג תוציחמב םיבלושמהו      
תוריקב ,הפצרב םישרדנה תונכההו םיקוזיחה      
תוברל םיטנמלאה תנקתה ךרוצל הרקתבו      
םיליפורפ,םינבלוגמ SHR יליפורפ      
םינגועמ 'וכו ץע יקוזיח,םיקזוחמ      
.תורקתבו תוריקב,תופצרב      
      
לוזרפה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
תוידי,םירוצעמ,ןמש יריזחמ תוברל שרדנכ      
תוקבדמ,םילוענמ,םיריצ,הלהב      
םימוטיא,ןקת יפ לע תושיגנ ירזיבא,תושיגנ      
םיימ תרידח דגנכ םוטיא,םייטסוקא םידודיבו      
'וכו      
      
םירויע םיפוקשמ םג םיללוכ הדיחיה יריחמ -      
.שרדיש לככ      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורעה 00.21.10 כ"הס          
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת מ י ש ר  10.21.10 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-לא 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0010

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב A2-לא 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0020

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב B2-לא 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0025

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../066 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     066 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לכה .המישרב A3-לא 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0030

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 5-לא 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0040

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 7-לא 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0060

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 01-לא 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0090

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 11-לא 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0100
חפב גניפוק ללוכ.המישרב טרופמכ טלפמוק      

                  1.00 .רונתב עובצו ףפוכמ מ"מ 2.1 ןוולוגמ 'חי   
      
לכה .המישרב 21-לא 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0110

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 51-לא 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0140

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 61-לא 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0150

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 02-לא 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0160

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 12-לא 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0170

                  2.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 12*-לא 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0175

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 22-לא 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0180

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
לכה .המישרב 32-לא 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0190

                  1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק 'חי   
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../067 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     067 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
םוינימולא תודובע 21 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
טלפמוק לכה .המישרב 42-לא 'סמ סופיט ןולח     01.12.01.0200

                  1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      

                  1.00 .תותיזחב SSALGU טנמלא ר"מ  01.12.01.0210
)זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תמישר 10.21.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../068 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     068 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
ןבא תודובע 41 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41.10 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  10.41.10 ק ר פ  ת ת       
      
לופכה ריקה תטישב הנבמה תותיזח יופיח     01.14.01.0010
דוביעב הבוהצ תייז ריב ןבא תוחול תועצמאב      
ךרוא ,מ"ס 03 בחור ,מ"ס 5.5 יבוע ,םסמסומ      
,שיטלת דוביעב תייז ריב ןבא בולישב ,ישפוח      
ךרוא ,מ"ס 0351 בחורב ,מ"ס 5.5 יבועב      
יפל תואמגודו םינווגב,תונוש תודימב ,ישפוח      
,הטסורינמ םיטוח תוברל ,לכירדאה תריחב      
יפל טלפמוק לכה .'וכו םינבלוגמ הדלפ ינתיווז      
ןה ר"מ יפל וטנ הדידמה .תוינכותב םיטרפה      
םיעפושמ ,םייכנא ,םייקפוא םיחטשב      
םידומע יופיח ,םיעקש ,םיקשימ ,םילגועמו      
,םיגניפוק,תונולח ינדא,םיחתפ יפשח ,תורוקו      
ןוילע ןגמ יופיצ ,םינוש ןבא יגוס בוליש ,תוזוזמ      
וטנ טלפמוק לכה .ןיעל הארנה חטשה יפל 'וכו      
לכ לעו 6 קלח 8732 ןקתב טרופמכו ר"מב      
4NTS ןומיס האר .דחוימה טרפמבו ויקלח      

              1,250.00 .תוינכותב ר"מ   
      
ריב ןבא תוחולב הנבמה ךותב תוריק יופיצ     01.14.01.0020
03 בחור ,מ"ס 5.5 יבוע ,הבטומ דוביעב תייז      
,הצברה תבכש תוברל ,הנתשמ ךרוא ,מ"ס      
,הבור ,םיקשימ ,הקבדה ,רוחש חיט תבכש      
.'וכו םירצו םינטק םיחטש ,םיחתפ יפשח יולימ      

                 80.00 .)תוינכתב 3NTS ןומיס האר( ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןבא תודובע 10.41.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןבא תודובע 41.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../069 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     069 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
רורוואו ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ר ו ו א ו  ר י ו א  ג ו ז י מ  ת כ ר ע מ  51.10 ק ר פ       
      
0.51 ק ר פ  ת ת  00.51.10 ק ר פ  ת ת       
      
0.51 קרפ תת      
      
המדקה      
      
םירמוחה תא וללכי ןלהלד תודיחיה יריחמ      
הנקתהל ,הקפסהל םישורדה הדובעה תאו      
תופסותה תא וללכיו תכרעמה לש הלעפהלו      
יקלח לכל .טרפמבו תוינכותב ראותמכ      
.1001 ןקת ות היהי תוכרעמה      
      
רובע תכמסומ הדבעמ תקידב ללוכ ריחמה      
.1001 י"ת      
      
בתכב רושיא תלבק ינפל דויצ ןימזהל ןיא      
.ץעויהמ      

)זוכיר ףדל הרבעהל( 0.51 קרפ תת 00.51.10 כ"הס          
      
ר ו ר ו ו י א ו  ר י ו א  ג ו ז י מ  10.51.10 ק ר פ  ת ת       
      
:ללוכ ריחמה .ריוא לופיט תדיחי .1-אמ     01.15.01.0010
תאו םיינורטקלא תוטשפתה ימותסש      

                  1.00 .דויצ תואלבטב טרופמה 'חי   
      
:ללוכ ריחמה .ריוא לופיט תדיחי .2-אמ     01.15.01.0020
תאו םיינורטקלא תוטשפתה ימותסש      

                  1.00 .דויצ תואלבטב טרופמה 'חי   
      
:ללוכ ריחמה .ריוא לופיט תדיחי .3-אמ     01.15.01.0030
תאו םיינורטקלא תוטשפתה ימותסש      

                  1.00 .דויצ תואלבטב טרופמה 'חי   
      
,PH, RT6.63 גוסמ FRV יוביע תדיחי     01.15.01.0040
קספמ ללוכ ריחמה .5ETL םגד GL תמגודכ      
)PMUP TAEH( תודיער ימלובו ןוחטב      

                  1.00 .3-אמ רובע ,ןיקייד וא ישיבוצימ תרצותמ 'חי   
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../070 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     070 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
רורוואו ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
גוסמ FRV יוביע תדיחי .ג-1עי,ב-1עי,א-1עי     01.15.01.0050
    RH, RT23, תמגודכ GL 5 םגדETL.  
תודיער ימלובו ןוחטב קספמ ללוכ ריחמה      
    )YREVOCER TAEH( ישיבוצימ תרצותמ  

                  3.00 1-אמ רובע ,ןיקייד וא 'חי   
      
,RH, RT3.22 גוסמ FRV יוביע תדיחי     01.15.01.0060
קספמ ללוכ ריחמה .5ETL םגד GL תמגודכ      
YREVOCER( תודיער ימלובו ןוחטב      

                  1.00 .ןיקייד וא  ישיבוצימ תרצותמ )TAEH 'חי   
      
,PH, RT23 גוסמ FRV יוביע תדיחי     01.15.01.0070
קספמ ללוכ ריחמה .5ETL םגד GL תמגודכ      
)PMUP TAEH( תודיער ימלובו ןוחטב      

                  1.00 .ןיקייד וא ישיבוצימ תרצותמ 'חי   
      
ץחל לעותמ גוסמ GL תמגודכ FRV דייאמ     01.15.01.0100
RH/UTB009,59, MFC0052 םגדמ ינוניב      
םישימג םירוביחו ןנסמ ללוכ ריחמה .69,      

                  7.00 .תולעתל 'חי   
      
םגדמ ,טסאק גוסמ GL תמגודכ FRV דייאמ     01.15.01.0110

                  1.00 .ןנסמ ללוכ ריחמה  .RH/UTB000,42 ,42 'חי   
      
VNI T04 DME םגדמ ,יזכרמ ינימ ןגזמ     01.15.01.0120
ןוט 8.2 לש הקופתל ,הרטקלא תרצותמ      
םישימג םירוביח ללוכ ריחמה .רוריק      
,ןוחטב קספמ ,דייאמל תוריש עקש ,תולעתל      
תריחבל( קוחר טלש וא יריק טטסומרת      
ימלובו יוביע תדיחיל תבשות ,)ןימזמה      

                  1.00 .יוביע 'חילו דייאמל תודיער 'חי   
      
VNI 53 הקיימאג םגדמ ,יזכרמ ינימ ןגזמ     01.15.01.0130
ןוט 0.2 לש הקופתל ,הרטקלא תרצותמ      
םישימג םירוביח ללוכ ריחמה .רוריק      
,ןוחטב קספמ ,דייאמל תוריש עקש ,תולעתל      
תריחבל( קוחר טלש וא יריק טטסומרת      
ימלובו יוביע תדיחיל תבשות ,)ןימזמה      

                  1.00 .יוביע 'חילו דייאמל תודיער 'חי   
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../071 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     071 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
רורוואו ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
MUNITALP 071 הרטקלא יליע ןגזמ     01.15.01.0140
ריחמה .רוריק ןוט 1 לש הקופתל ,רטרבניא      
דייאמל תודיער ימלוב ,ןוחטב קספמ ללוכ      
קוחר טלש וא טטסומרת ,יוביע 'חילו      
דייאמל תוריש עקש ,)ןימזמה תריחבל(      

                  1.00 .יוביע תדיחיל תבשותו 'חי   
      
MUNITALP 032 הרטקלא יליע ןגזמ     01.15.01.0145
ריחמה .רוריק ןוט 5.1 לש הקופתל ,רטרבניא      
דייאמל תודיער ימלוב ,ןוחטב קספמ ללוכ      
קוחר טלש וא טטסומרת ,יוביע 'חילו      
דייאמל תוריש עקש ,)ןימזמה תריחבל(      

                  2.00 .יוביע תדיחיל תבשותו 'חי   
      
םגדמ תמלשומ כ"בא ןוניס תדיחי     01.15.01.0150
    081/084HAF רורחשו ףדה ימותסש ללוכ  
ןורכז .א.ב תוישעת תרצותמ ץחל רורחישל      

                  2.00 .בקעי 'חי   
      
0002 תמגודכ יטסוקא אתב רורווא חופמ     01.15.01.0160
    WA ןגומ הנבמ םע ,הללוס אלל ןנסמ ללוכ  
םירוביח ללוכ ריחמה .חצ ריוא סירתו םשג      

                  1.00 .ןוחטב קספמו תולעתל םישימג 'חי   
      

                  1.00 .דויצ תלבט יפל םירזיבא ללוכ ריחמה .1-פמ 'חי  01.15.01.0170
      

                  1.00 .דויצ תלבט יפל םירזיבא ללוכ ריחמה .2-פמ 'חי  01.15.01.0180
      

                  1.00 .דויצ תלבט יפל םירזיבא ללוכ ריחמה .3-פמ 'חי  01.15.01.0190
      

                  1.00 .דויצ תלבט יפל םירזיבא ללוכ ריחמה .4-פמ 'חי  01.15.01.0200
      
    0052-FCA הלבט יפל םחפ ןוניס תדיחי 01.15.01.0210
םוכיסל אל           1.00 תינכותב 'חי   
      
רטיל 2 חפנב הריגא לכימ םע זוקינ תבאשמ     01.15.01.0220
הלעפהל ףוצמו רזוח-לא םותסש םע      
םגד ,רוריק ירצומ ןייד תרצותמ ,תיטמוטוא      

                  2.00 VCMA20S 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( רורוויאו ריוא גוזימ 10.51.10 כ"הס          

      
      

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../072 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     072 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
רורוואו ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ז י ב א ו  ת ו ל ע ת  20.51.10 ק ר פ  ת ת       
      

              1,800.00 .מ"מ 0.1-7.0 יבועב ןוולוגמ חפ תלעת ר"מ  01.15.02.0010
      
םעו תכתורמ מ"מ 2 יבועב רוחש חפ תלעת     01.15.02.0020
דוסי עבצב העיבצ ללוכ ריחמה .השיג יחתפ      

                 60.00 .יפוס עבצבו ר"מ   
      

                400.00 .מ"מ 6 יבועב SPP ןליפורפילופ תלעת ר"מ  01.15.02.0030
      
מ"ס 02X03 ךתחב הסכמ םע חפ תלעת     01.15.02.0040

                 50.00 .הנבמל ץוחמ תרנצ תנגה רובע רטמ   
      

                210.00 .ימינפ 01" רטוקב תדדובמ השימג הלעת רטמ  01.15.02.0050
      

                 60.00 .ימינפ 21" רטוקב תדדובמ השימג הלעת רטמ  01.15.02.0060
      

                 15.00 6" רטוקב השימג הלעת רטמ  01.15.02.0070
      

                 50.00 01" רטוקב השימג הלעת רטמ  01.15.02.0080
      

                 50.00 21" רטוקב השימג הלעת רטמ  01.15.02.0090
      
580.0 לעמ חטשב .כ.ו + יתרקת ריוא רזפמ     01.15.02.0100

                  7.00 ר"מ ר"מ   
      
580.0 דע חטשב .כ.ו + יתרקת ריוא רזפמ     01.15.02.0110

                 14.00 ר"מ 'חי   
      
3 םע LMDS םגדמ TOLS ריוא רזפמ     01.15.02.0120

                 55.00 .א"כ 1" בחורב םיצירח רטמ   
      
םגדמ מ"ס 02  בחורב יתפצר רזפמ     01.15.02.0130
    B-5F-ZRG םוינימולא רומיג .דעי תרצותמ  
תיזחמ תוסיול ןתינה תומכ תסוו םעו שרבומ      

                 90.00 .רזפמה רטמ   
      
לעמ חטשב םיריצ ג"ע ןנסמ םע ריוא סירת     01.15.02.0140

                  6.00 .ר"מ 580.0 ר"מ   
      

                 30.00 .ר"מ 580.0 דע חטשב .כ.ו + ריוא סירת 'חי  01.15.02.0150
      

                  2.00 .ר"מ 580.0 לעמ חטשב .כ.ו + ריוא סירת ר"מ  01.15.02.0160
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../073 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     073 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
רורוואו ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                  8.00 .ר"מ 580.0 לעמ חטשב סירת ר"מ  01.15.02.0170
      

                  4.00 580.0 דע חטשב SPP כ.ו + ריוא סירת 'חי  01.15.02.0180
      

                  2.00 580.0 לעמ חטשב SPP כ.ו + ריוא סירת ר"מ  01.15.02.0190
      

                  3.00 מ"מ 580.0 לעמ חטשב םשג ןגומ סירת ר"מ  01.15.02.0200
      

                  2.00 .הלעתב ןקתומ םוח דמ 'חי  01.15.02.0210
      

                  6.00 .ר"מ 52.0 דע חטשב ינדי תוסיו ףדמ 'חי  01.15.02.0220
      
52.0 דע חטשב עונמ ללוכ ןשעו שא ףדמ     01.15.02.0230

                  2.00 .שא יוליג תזכרל רוביחו ר"מ 'חי   
      
רוביחו ר"מ 52.0 לעמ חטשב ענוממ ףדמ     01.15.02.0240

                  7.00 .שא יוליג תזכרל ר"מ   
      

                  5.00 2/1" תופיפצב תנוולוגמ תשר ר"מ  01.15.02.0250
      
ריוא רזפמל השימג הלעת ןיב דדובמ םאתמ     01.15.02.0260

                230.00 .לדוג לכב השימג הלעת ןיבו 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאו תולעת 20.51.10 כ"הס          

      
ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  30.51.10 ק ר פ  ת ת       
      
הבוגבו 1" רטוקב תדדובמ תשוחנמ תדוכלמ     01.15.03.0010

                  9.00 .ןגזמ רובע מ"ס 7 'חי   
      
½1" רטוקב תדדובמ תשוחנמ תדוכלמ     01.15.03.0020

                  3.00 .אטי רובע מ"ס 02 הבוגבו 'חי   
      
רטמ 2 ךרואב 1" רטוקב יטסלפ זוקינ רוניצ     01.15.03.0030

                 11.00 'פמוק .מ"מ 23 רוניצל םאתמ םע  
      
2 ךרואב ½1" רטוקב תשוחנמ זוקינ רוניצ     01.15.03.0040

                  3.00 'פמוק .מ"מ 23 רוניצל םאתמ םע רטמ  
      
הנזה יוק םע דדובמ תשוחנמ זג תרנצ גוז     01.15.03.0050
רובע ¼" ;8/3" םירטק רובע םיילמשח דוקיפו      

                 70.00 ספליס ללוכ ריחמה .יליע ןגזמ רטמ   
30.51.10 קרפ תתב הרבעהל        

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../074 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     074 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
רורוואו ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הנזה יוק םע דדובמ תשוחנמ זג תרנצ גוז     01.15.03.0060
8/3" ;8/5" םירטק רובע םיילמשח דוקיפו      

                 50.00 ספליס ללוכ ריחמה .יזכרמ ינימ ןגזמ רובע רטמ   
      
תשוחנמ FRV תכרעמל תמלשומ זג תרנצ     01.15.03.0070
לכב םיקלחמו םילצפמ תוברל ,תדדובמ      
ןרצי י"ע רשואי םירטקהו תרנצה ךרעמ .רטוק      
תודיחי ןיב תרנצ ללוכ ריחמה .םינגזמה      
,םילתמ ,הפיטש ,יוקינ ,3-אמ ןיבל יוביעה      
דודיב לעמ ספליס יופיצו דוקיפו למשח ילבכ      
גוסמ RT6.63 יוביע 'חי רובע תרנצ .תרנצה      

                  1.00 'פמוק (HEAT PUPM) HP  
      
תשוחנמ FRV תכרעמל תמלשומ זג תרנצ     01.15.03.0080
לכב םיקלחמו םילצפמ תוברל ,תדדובמ      
ןרצי י"ע רשואי םירטקהו תרנצה ךרעמ .רטוק      
תודיחי ןיב תרנצ ללוכ ריחמה .םינגזמה      
,םילתמ ,הפיטש ,יוקינ ,1-אמ ןיבל יוביעה      
דודיב לעמ ספליס יופיצו דוקיפו למשח ילבכ      
הקופתב יוביע תודיחי 3 רובע תרנצ .תרנצה      

                  1.00 'פמוק .א"כ RT23  לש  
      
תשוחנמ FRV תכרעמל תמלשומ זג תרנצ     01.15.03.0090
לכב םיקלחמו םילצפמ תוברל ,תדדובמ      
ןרצי י"ע רשואי םירטקהו תרנצה ךרעמ .רטוק      
תודיחי ןיב תרנצ ללוכ ריחמה .םינגזמה      
,םילתמ ,הפיטש ,יוקינ ,2-אמ ןיבל יוביעה      
דודיב לעמ ספליס יופיצו דוקיפו למשח ילבכ      

                  1.00 'פמוק .RT3.22 יוביע 'חי רובע תרנצ .תרנצה  
      
תשוחנמ FRV תכרעמל תמלשומ זג תרנצ     01.15.03.0100
לכב םיקלחמו םילצפמ תוברל ,תדדובמ      
ןרצי י"ע רשואי םירטקהו תרנצה ךרעמ .רטוק      
תודיחי ןיב תרנצ ללוכ ריחמה .םינגזמה      
,הפיטש ,יוקינ ,םידייאמה לכ ןיבל יוביעה      
ספליס יופיצו דוקיפו למשח ילבכ ,םילתמ      
יוביע 'חי רובע תרנצ .תרנצה דודיב לעמ      

                  1.00 'פמוק RT23 גוסמ PH )PMUP TAEH(.  
)זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאו תרנצ 30.51.10 כ"הס          

      
      
      

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../075 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     075 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
רורוואו ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י מ ר ת  ד ו ד י ב  40.51.10 ק ר פ  ת ת       
      

              1,150.00 .חפ תולעתל 1" יבועב יטסוקא דודיב ר"מ  01.15.04.0010
      

                290.00 .חפ תולעתל 2" יבועב יטסוקא דודיב ר"מ  01.15.04.0020
)זוכיר ףדל הרבעהל( ימרת דודיב 40.51.10 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.51.10 ק ר פ  ת ת       
      
ילמשח טוויח ללוכ ,1 'סמ א"מ למשח חול     01.15.05.0010
ינשמ ללוכו דוקיפ ירזיבאלו דויצל אלמ      

                  1.00 תכרעמ .םיעונמל תוריהמ  
      
ילמשח טוויח ללוכ ,2 'סמ א"מ למשח חול     01.15.05.0020
ינשמ ללוכו דוקיפ ירזיבאלו דויצל אלמ      

                  1.00 תכרעמ .םיעונמל תוריהמ  
)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 50.51.10 כ"הס          

      
ה ר ק ב  60.51.10 ק ר פ  ת ת       
      
םע FRV תוכרעמ לכל תיזכרמ הרקב תכרעמ     01.15.06.0010
.תידועיי הנכות םעו תודיחי 821 דע הטילש      
תרושקת ימאתמ םע 01" לדוגב עגמ ךסמ      
לכל טוויח ללוכ ריחמה .טנרטניאל קשממו      

                  1.00 'פמוק .הצקה תודיחי  
      
,םגד לכב FRV דייאמ תדיחיל טטסומרת     01.15.06.0020

                  7.00 .חיטל תחתמ עוקש 'חי   
      
לש תיטמוטוא הלעפהל קוחרמ הלעפה תיחול     01.15.06.0030

                  1.00 'פמוק .הרקב חולל טוויח ללוכ רורווא יחופמ  
      
תנכותמ CDD רקב םע 1  'סמ הרקב חול     01.15.06.0040
םישגר ,םיליעפמ( הצקה תודיחיל טוויח ללוכ      

                  1.00 תכרעמ .)'וכו  
      
תיזכרמ ריוא גוזימ תרקב תכרעמ     01.15.06.0050
םיכסמ ,הנכות ,רתיה ןיב תללוכה,ראותמכ      
תכרעמל תרושקת ימאתמ ,םייפרג      
חול ןיב טוויחו תספדמו CP תדמע,הרקבה      

                  1.00 'פמוק .תיזכרמ הרקב תכרעמל הרקבה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( הרקב 60.51.10 כ"הס          

      
      

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../076 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     076 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
רורוואו ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  70.51.10 ק ר פ  ת ת       
      
חפ םע גגב ריפל תרנצו תולעת תרידח םוטיא     01.15.07.0010

                  7.00 'פמוק .טרפ יפל ןוקיליסו  
      
לכל עובצ םוינימולאמ הטלפ רובע תפסות     01.15.07.0020
06x06 לדוגל הרקת חירא תמלשהל סירת      

                 50.00 .מ"ס 16x16 וא 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 70.51.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רורוואו ריוא גוזימ תכרעמ 51.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../077 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     077 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
םימח םימ רוציי תכרעמ 61 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י מ ח  ם י מ  ר ו צ י י  ת כ ר ע מ  61.10 ק ר פ       
      
ם י מ  ר ו צ י י  ת כ ר ע מ  10.61.10 ק ר פ  ת ת       
. ם י מ ח       
      
י"ע דויצה לש ינכטה טרפמ רשאל שי : הרעה      
. עוציב ינפל ןנכתמה      
      
הכירב ימ םומיחל םוח תבאשמ     01.16.01.0010
    RETREVNI םגד הטנומילקא תרבח תרצות  
53 תילנמונ םומיח תקופתל רשואמ ע"וש וא      
, סויזליצ 54 הקפסא 'פמט , רורק ןוט      
םיסחדמ ,  םישימג , תרנצ , למשחל תרבוחמ      
, ץחלו 'פמט ידמ , רזוחלא , קותינ יזרב ,      
,םייגרוב םיסחדמ , דלוגייאלפ הללוס יופיצ      
יחופמל ףיצר תוריהמ הנשמ , הנגה תשר      
, תשוחנ תשוחנ הבעמ , הבעמ      
םע םיטקש הבעמ יחופמ, רוססרפורקימ      
ללוכ תולופכ תותלד םע למשח חול , תשר      
האיפק ןגמ שאר ץחל תרימש , חתמ תונגה      
יפל לכה ,  הבעמ תללוסל הנגה יסירת      
סדנהמ י"ע תרשואמ םיטרפמו תוינכות      
יפל ףצ ןוטב סיסב + גגה לע תפנה , גוזימה      
דחוימב הטקש הדיחי. ןוסיימ םיציפק  + טרפ      

                  2.00 'פמוק 40DB  
      
RETREVNI הכירצ ימ םומיחל םוח תבאשמ     01.16.01.0020
ע"וש וא םגד הטנומילקא תרבח תרצות      
רורק ןוט 01 תילנמונ םומיח תקופתל רשואמ      
למשחל תרבוחמ , סויזליצ 07 הקפסא 'פמט ,      
, קותינ יזרב , םיסחדמ, םישימג , תרנצ ,      
הללוס יופיצ , ץחלו 'פמט ידמ , רזוחלא      
, הנגה תשר ,םייגרוב םיסחדמ , דלוגייאלפ      
הבעמ , הבעמ יחופמל ףיצר תוריהמ הנשמ      
הבעמ יחופמ, רוססרפורקימ , תשוחנ תשוחנ      
תותלד םע למשח חול , תשר םע םיטקש      
שאר ץחל תרימש , חתמ תונגה ללוכ תולופכ      
,  הבעמ תללוסל הנגה יסירת האיפק ןגמ      
י"ע תרשואמ םיטרפמו תוינכות יפל לכה      
ןוטב סיסב + גגה לע תפנה , גוזימה סדנהמ      
הטקש הדיחי. ןוסיימ םיציפק  + טרפ יפל ףצ      

                  2.00 'פמוק BD04 דחוימב  
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../078 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     078 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
םימח םימ רוציי תכרעמ 61 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הקיפסל םימח/םירק םימ רורחס תבאשמ     01.16.01.0030
רטמ 03  םימ דמוע דגנ ש"קמ 04 תילנמונ      
הדובעל תמאתומ ,  סופדנרג תרבח תמגודכ      
תילגופרטנצ הבאשמה , תוגרד יתשב      
עונמ קוריפ תורשפא רוגס עונמ קולבונומ      
יונישל רקב ללוכ , הבאשמ ףוג קוריפ אלל      

                  2.00 'פמוק . הבאשמ תוריהמ  
      
הקיפסל םימח/םירק םימ רורחס תבאשמ     01.16.01.0040
רטמ 52  םימ דמוע דגנ ש"קמ 52 תילנמונ      
הדובעל תמאתומ ,  סופדנרג תרבח תמגודכ      
תילגופרטנצ הבאשמה , תוגרד יתשב      
עונמ קוריפ תורשפא רוגס עונמ קולבונומ      
יונישל רקב ללוכ , הבאשמ ףוג קוריפ אלל      

                  2.00 'פמוק . הבאשמ תוריהמ  
      
הקיפסל םימח/םירק םימ רורחס תבאשמ     01.16.01.0050
רטמ 02  םימ דמוע דגנ ש"'מ 02 תילנמונ      
הדובעל תמאתומ ,  סופדנרג תרבח תמגודכ      
תילגופרטנצ הבאשמה , תוגרד יתשב      
עונמ קוריפ תורשפא רוגס עונמ קולבונומ      
יונישל רקב ללוכ , הבאשמ ףוג קוריפ אלל      

                  1.00 'פמוק . הבאשמ תוריהמ  
      
הקיפסל םימח/םירק םימ רורחס תבאשמ     01.16.01.0060
רטמ 02  םימ דמוע דגנ ש"'מ 51 תילנמונ      
הדובעל תמאתומ ,  סופדנרג תרבח תמגודכ      
תילגופרטנצ הבאשמה , תוגרד יתשב      
עונמ קוריפ תורשפא רוגס עונמ קולבונומ      
יונישל רקב ללוכ , הבאשמ ףוג קוריפ אלל      

                  1.00 'פמוק . הבאשמ תוריהמ  
      
הקיפסל םימח/םירק םימ רורחס תבאשמ     01.16.01.0070
רטמ 01  םימ דמוע דגנ ש"'מ 01 תילנמונ      
הדובעל תמאתומ ,  סופדנרג תרבח תמגודכ      
תילגופרטנצ הבאשמה , תוגרד יתשב      
עונמ קוריפ תורשפא רוגס עונמ קולבונומ      
יונישל רקב ללוכ , הבאשמ ףוג קוריפ אלל      

                  1.00 'פמוק . הבאשמ תוריהמ  
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../079 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     079 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
םימח םימ רוציי תכרעמ 61 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תרצות םוינאטיטמ תוטלפמ םוח ףילחמ     01.16.01.0080
ללוכ רורק ןוט 4 לש הקופתל ןרוא תרבח      
+ רוזבאהו תודידמה לכ ללוכ תויילתו םינגוא      

                  1.00 'פמוק . םיפוגמ  
      
תרצות םוינאטיטמ תוטלפמ םוח ףילחמ     01.16.01.0100
ללוכ רורק ןוט 02 לש הקופתל ןרוא תרבח      
+ רוזבאהו תודידמה לכ ללוכ תויילתו םינגוא      

                  1.00 'פמוק .םיפוגמ  
      
תרצות םוינאטיטמ תוטלפמ םוח ףילחמ     01.16.01.0110
ללוכ רורק ןוט 06 לש הקופתל ןרוא תרבח      
+ רוזבאהו תודידמה לכ ללוכ תויילתו םינגוא      

                  1.00 'פמוק .םיפוגמ  
      
דדובמ 4" רטוק "לאפר" ירודכ  קותינ זרב     01.16.01.0120

                  5.00 י"ת 'חי   
      
דדובמ 3" רטוק "לאפר" ירודכ  קותינ זרב     01.16.01.0130

                  8.00 י"ת 'חי   
      
דדובמ 2" רטוק "לאפר" ירודכ  קותינ זרב     01.16.01.0140

                 35.00 י"ת 'חי   
      
דדובמ 2" רטוק  "ביגש" ילמשח תוסיו זרב     01.16.01.0150

                  2.00 י"ת 'חי   
      
דדובמ 3" רטוק  "ביגש" ילמשח תוסיו זרב     01.16.01.0160

                  2.00 י"ת 'חי   
      

                  2.00 י"ת דדובמ 4" רטוק "לאפר" רזוחלא 'חי  01.16.01.0170
      

                  2.00 י"ת דדובמ 3" רטוק "לאפר" רזוחלא 'חי  01.16.01.0180
      

                  6.00 י"ת דדובמ 2" רטוק "לאפר" רזוחלא 'חי  01.16.01.0190
      
רטוקב )ח"זמ( STTAW תרזוח המירז ענומ     01.16.01.0200
תקידב ללוכ ,י"ת םלשומ ןקתומ דדובמ 2"      

                  2.00 .תואירב דרשמל רושיא תרבעהו ח"זמ 'חי   
      

                  2.00 דדובמ NOSAM "4 ןוסיממ ילג וד שימג 'חי  01.16.01.0210
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../080 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     080 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
םימח םימ רוציי תכרעמ 61 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                  4.00 דדובמ NOSAM "3 ןוסיממ ילג וד שימג רטמ  01.16.01.0220
      
002 חפנ המגרפאיד רוגס תוטשפתה לכימ     01.16.01.0230

                  4.00 .רטיל 'חי   
      

                 12.00 .הטסורינמ רטמונמ 'חי  01.16.01.0250
      

                  8.00 .רוניצ לע רטמומרט 'חי  01.16.01.0260
      
םימ דמ ןנסמ זרב ללוכ תשר ימ תכרעמ     01.16.01.0270
ינש ללוכ 4/3" םירטקב רזוחלא ץחל ןיטקמ      

                  2.00 .םירזוחלא 'חי   
      

                  2.00 .תינבא תעינמל םילקמיכ ןונימ תכרעמ 'חי  01.16.01.0280
      
ללוכ םוחה תובאשמל ישאר למשח חול     01.16.01.0290
תבש ינועש םירקב םירוטקטנוק םית"ממ      
'פמט גצו הלעפהל םיררוב תורונמ      
תא רקבמ רקבו ילאיצנרפיד טטסומרטו      
םושירו רורחס תובאשמו םוח תובאשמ      
לכה,תודידמה ינותנ ףוסיאל בשחוממ      
חולה. תכרעמה לש הניקת הלעפהל טלפמוק      
הקסה ןנכתמ רושיא רובעל בייח      
)דיתעב בשחמ רוביחל הייצפוא(.למשחו      
תובאשמו םוחה תובאשמ תא ןיזמ חולה      
דוקיפל טוויח ללוכ םומיח יפוגו רורחס      
עצבמה ןלבקה י"ע ןנכותמ חולה(.הרקבו      

                  2.00 'פמוק .  דויצה לכ תא ןיזמה  
      
ןיבל  ישאר חול ןיב תילמשח היצלטסניא     01.16.01.0300
תובאשמו םוח תובאשמ תונוכמ רדח יביכרמ      

                  2.00 'פמוק ."כו רגוא, רורחס  
      
ןקתמל  יארחא רדחב ישאר הלעפה חול     01.16.01.0310

                  2.00 'פמוק . טרפמ יפל , הקסה  
      
ללוכ הדלפמ  4" דע 1"רטוק תיללכ תרנצ     01.16.01.0320
001-כ עצוממ ךרוא דודיבו תשק,יט םירזיבא      
ריחמה  , תונוכמ רדחל ילאשואפ ריחמ רטמ      
דע תונוכמ רדחב םיחפסהו תרנצה לכ ללוכ      

                  1.00 'פמוק .תובאשמל  , םירונת ןיב תרנצ ללוכ האיציל  
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../081 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     081 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
םימח םימ רוציי תכרעמ 61 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                  2.00 . רזיבא ללוכ דדובמ 4" דמרב ןנסמ 'חי  01.16.01.0330
      
תואיצי 4 דע 2 םע תינכת יפל 6" דלופינמ     01.16.01.0340
לכו םינדוא ללוכ םלשומ ןקתומ , 2" רטוקב      

                  2.00 'פמוק . ןוקיר יזרב + םידרדנה םירזיבאה  
      
יפל , רטיל 0002 לש חפנב םימח םימ רגוא     01.16.01.0350
מ"ס 01 יבוע ןארירטאילופ דדובמ , טרפמ      
תובכש יתש עובצ מ"מ 2 חפמ יוסיכ ללוכ      
ללוכ תואיצי 6 , הייזורק דגנ לייאמא יופיצ      
, זוקינל זרב , ריוא ררחשמ ץחל קרופ      
+  תידוטק הנגה+ טלפמוק לכה , טטסומרט      
םומיח יפוג תועצמאב ילמשח יוביג היהי      
תירלוס תכרעמ רוביח + ט"וק 05 קפסה      
םיאתמ דודיב ללוכ ליעממ יונב היהי רגואה      

                  1.00 . רשואמ , תירלוס תכרעמל תורבחתהל 'חי   
      
יפל , רטיל 0031 לש חפנב םימח םימ רגוא     01.16.01.0360
מ"ס 01 יבוע ןארירטאילופ דדובמ , טרפמ      
תובכש יתש עובצ מ"מ 2 חפמ יוסיכ ללוכ      
ללוכ תואיצי 6 , הייזורק דגנ לייאמא יופיצ      
, זוקינל זרב , ריוא ררחשמ ץחל קרופ      
+  תידוטק הנגה+ טלפמוק לכה , טטסומרט      
םומיח יפוג תועצמאב ילמשח יוביג היהי      
תירלוס תכרעמ רוביח + ט"וק 05 קפסה      
םיאתמ דודיב ללוכ ליעממ יונב היהי רגואה      

                  1.00 'פמוק . רשואמ , תירלוס תכרעמל תורבחתהל  
      
לש הקופתב שמש יטלוק תקפסאו הנקתה     01.16.01.0370
מ"ס 002/081 לש תודימב ,  ל"קק 0088      
, םיחפס ללוכ , תדדובמ תרשקמ תרנצ ללוכ      

                  6.00 םלשומ ןקתומ ,הדלפ היצקולטסנוק לע חנומ 'חי   
      

                 18.00 דדובמ 1" רטוק ירודכ  קותינ זרב 'חי  01.16.01.0380
      
י"ע , הלנויגל -ל םימח םימ תקידב עוציב     01.16.01.0390
תוניקתל יפוס רושיא ללוכ תכמסומ הדבעמ      

                  1.00 'פמוק . םימחה םימה לש תכרעמה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( . םימח םימ רוציי תכרעמ 10.61.10 כ"הס          

      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םימח םימ רוציי תכרעמ 61.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../082 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     082 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ך ו כ י ס ו  ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  91.10 ק ר פ       
      
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  10.91.10 ק ר פ  ת ת       
ך ו כ י ס ו       
      
,הנבמב םינוש תומוקמב הדלפ תיצקורטסנוק     01.19.01.0010
,תורוק ,םיחפ תורוק ,םידגא ,םידומע      
הדלפ יליפורפמ 'וכו חתפנ גגל הייצקורטסנוק      
תוברל ,שרדייש יפכו תוינכותב טרופמכ םינוש      
םיגרבה ,םיכותירה ,םירוביחה ,םיקוזיחה לכ      
,םיכתורמ םיצוק ,תוקטלפ,םילבכ,םיגוסה לכמ      
לכה .'וכו העיבצ ,ןווליג ,)לוגרע( תשקב העיבק      
רושיא ללוכ.תוינכותב םיטרפ יפל טלפמוק      

                 80.00 .םיננכתמ ןוט   
      
תיצקורטסנוקל םייתעשל שא בכעמ עבצ     01.19.01.0020
המיאתמ דוסי תבכש תוברל  ל"נה הדלפה      
תלבקל דע שרדינכ תובכשה לכ ,הדלפל      
לכו הריחבל ןווג ,תשרדינה שאה תודימע      
.עבצה ןרצי טרפימ יפ לע שרדינכ תובכשה      

                  1.00 .טלפמוק לכה ןוט   
      
גגהמ קלחב רמוקמ גג יופיח עוציבו ןונכת     01.19.01.0030
יבועב טנוברקילופ תוחולמ,תילמשח חתפנש      
V.U ECNAMROFREP גוסמ ,מ"מ 61      
    HGIH תנגה םע VU תנגהו RI,תרבח לש  
    TSALP-G לכירדאה תריחבל ןווג, ע"ש וא,  
טנוברקילופמ הצק ירזיבאו םירבחמ תוברל      
םיקובחה הבגומ הצק םע םיילוש ,םוינימולאו      
םימותרו ידועי טנוברקילופ ירבחמ תרזעב      
,הטסורינ תויחפ ידי לע היצקורטסנוקל      
,םייקפוא םיחטש יופיח ,םשג ימל תולחזמ      
,םירוביחה לכו םילגועמ ,םיעפושמ ,םייכנא      
רזעה ירמוח לכו םימוטיאה ,םיקוזיחה      
ומוקמב עובקו םלשומ טלפמוק לכה .םהינימל      
םיטרפ םג האר ,םלשומו םוטא גג תלבקל דע      
לע לטיהב וטנ הדידמה ( .תוינכותב םיחנמ      
תדדמנ דבלב הדלפה תייצקורטסנוק .)יקפוא      

                300.00 .0100.10.91 ףיעסב דרפנב ר"מ   
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../083 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     083 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 91 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תכירב לעמ עובק רמוקמ גג עוציבו ןונכת     01.19.01.0040
61 יבועב טנוברקילופ תוחולמ הייחשה      
V.U ECNAMROFREP HGIH גוסמ,מ"מ      
תרבח לש, RI תנגהו VU  תנגה םע      
    TSALP-G לכירדאה תריחבל ןווג ,ע"ש וא,  
טנוברקילופמ הצק ירזיבאו םירבחמ תוברל      
םיקובחה הבגומ הצק םע םיילוש ,םוינימולאו      
םימותרו ידועי טנוברקילופ ירבחמ תרזעב      
,הטסורינ תויחפ ידי לע היצקורטסנוקל      
,םיקפוא םיחטש יופיח ,םשג ימל תולחזמ      
,םירוביחה לכו םילגועמ ,םיעפושמ ,םייכנא      
רזעה ירמוח לכו םימוטיאה ,םיקוזיחה      
ומוקמב עובקו םלשומ טלפמוק לכה .םהינימל      
םיטרפ םג האר .םלשומו םוטא גג תלבקל דע      
לע לטיהב וטנ הדידמה( תוינכותב םיחנמ      
תדדמנ דבלב הדלפה תייצקורטסנוק .)יקפוא      

                600.00 .0100.10.91 ףיעסב דרפנב ר"מ   
      
עוניש תוכרעמ רובע גגל ריחמ תפסות     01.19.01.0050
םידעוימה גגה יקלח לכ לש הריגסו החיתפל      
,םיריצ ,תוליסמ ,םיזיז ,ןונכת תוברל .החיתפל      
,הטילשו הלעפה תוכרעמ ,םיעונמ ,םילגלג      
תעינמ,קוחרמ הלעפה תכרעמ,רקב ללוכ      
תכרעמ,גגה לש תיקפוא הזוזת לש תורשפא      
תוממורתה לש תורשפא ענמתש "םילוענמ"      
שא ןקת תמאות תכרעמה לכ ,חור תקינימ גגה      
תוברל ,שא יוליג תוכרעמל רוביחו טוויח ללוכ      
תוליעפל תוירחאו תרוקיב ,הצרה ,הלעפה      

                  4.00 'פמוק .תוחפל םינש שולש לש הניקת  
)זוכיר ףדל הרבעהל( ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 10.91.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../084 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     084 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22.10 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.22.10 ק ר פ  ת ת       
      
הז קרפב םיטנמלאה לכ לש הדיחיה יריחמ      
יליפורפ ,גוס לכמ םיליפורפה לכ תא םג םיללוכ      
    Z+L,Z,T,L, הדרפה יליפורפ,הניפ יליפורפ,  
,הקולח יליפורפ ,םויס יליפורפ ,אגמוא יליפורפ      
שגפימב םיליפורפ,קותינ יליפורפ      
לכ ,ריק/הפצר שגפימב םיליפורפ,הרקת/תוריק      
שרדייש לככ,גוס לכמ ,שרדייש רחא ליפורפ      
תושירד יפל לכה ,שרדייש םוקמ לכבו      
םיטרפבו תוינכותב ראותמכו לכירדאה      
לכ.םינרציה יטרפימו יטרפ יפלו תוינכותב      
תואמגודו םינווגב רונתב םיעובצ םיליפורפה      
.לכירדאה תריחב יפל      
      
רוטקורטסנוק רושיא ונובשח לע שיגי ןלבקה -      
קרפב םיראותמה םיטנמלאה לכ תיילת רובע      
תויומכה בתכב םיקרפה לכב םיראותמהו הז      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורעה 00.22.10 כ"הס          
      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22.10 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ב       
      
םימוטא םוינימולא ישגממ בתות תרקת     01.22.01.0010
בחור ,מ"מ 6.0 חפה יבוע ,רונתב םיעובצ      
תייצקורטסנוק תוברל.מ"ס 03 םישגמה      
יליפורפ,Z+L, Z, T, L יליפורפ ,האישנ      
דוביעו תחיתפ ,שרדיש רחא ליפורפ לכ,אגמוא      
,םיחתפה קוזיח,הרטמ לכלו גוס לכמ םיחתפ      
רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה לכ      
5GLC ןומיס האר( .טלפמוק לכה .םהינימל      

                130.00 )תוינכותב ר"מ   
      
06/06 תודימב ,תילרנימ תיטסוקא הרקת     01.22.01.0020
תוברל ןופוקא תמגודכ,CRN=09.0 ,מ"ס      
,Z+L, Z, T, L יליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
םיחתפ דוביעו תחיתפ ,שרדיש רחא ליפורפ לכ      
לכ ,םיחתפה קוזיח,הרטמ לכלו גוס לכמ      
רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה      
2GLC ןומיס האר(.טלפמוק לכה .םהינימל      

                160.00 )תוינכותב ר"מ   
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../085 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     085 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,תונוש תודימב ,טילקרה םגד תיטסוקא הרקת     01.22.01.0030
,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו םינווגב      
    09.0=CRN, האישנ תייצקורטסנוק תוברל,  
רחא ליפורפ לכ ,Z+L, Z, T, L יליפורפ      
לכלו גוס לכמ םיחתפ דוביעו תחיתפ ,שרדיש      
םירוביחה לכ ,םיחתפה קוזיח,הרטמ      
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו      

                155.00 )תוינכותב 7GLC ןומיס האר(.טלפמוק ר"מ   
      
םינווגב ,לוסירב םגד תיטסוקא הרקת     01.22.01.0040
תוברל ,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      
לכ ,גוס לכמ םיליפורפ ,האישנ תייצקורטסנוק      
םיחתפ דוביעו תחיתפ ,שרדיש רחא ליפורפ      
לכ ,םיחתפה קוזיח,הרטמ לכלו גוס לכמ      
רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה      
8GLC ןומיס האר(.טלפמוק לכה .םהינימל      

                 11.00 )תוינכותב ר"מ   
      
סבג תורוק וא/ו סבג ירונס וא/ו סבג תורקת     01.22.01.0050
,עפושמ ,יכנא ,יקפוא - סבגמ םיזינרק וא/ו      
תומוקמב ,תועוצרו םינטק םיחטש,לגועמ      
4 קורי סבג חולמ - 'וכו םינוש םיהבגבו םינוש      
האישנ תייצקורטסנוק תוברל 2/1" יבועב תוזפ      
,םירוביחה לכו םינבלוגמ חפ יליפורפמ      
דוביעו  דוביעו תחיתפ,םימוטיאה ,םיקוזיחה      
,םיחתפה קוזיח,הרטמ לכלו גוס לכמ םיחתפ      
,תוניפב הנגה ינתיווז ,לטכפש ,עבצל הנכה      
'וכו ,שרדיש רחא ליפורפ לכ ,קותינ יליפורפ      
.טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו      
הארינה חטשה לש  השירפ יפל וטנ הדידמה(      
)תויטסוקאה תורקתה לכ תעיבק רחאל ןיעל      

                800.00 )תוינכותב 1GLC ןומיס האר( ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../086 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     086 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
LPH תוחולב הנבמה ךותב תוריק יופיח     01.22.01.0060
024/031 תודימב ,היומס תירוחא הקבדהב      
יפל תואמגודו םינווגב ,תורחא תודימב וא ,מ"ס      
ןקת י"פע ,תוינכותב טרופמכ ,לכירדאה תריחב      
תיצקורטסנוק תוברל ,ןרציה תויחנה י"פעו      
,םינגוע ,םיגרב ,ןוגיעו רוביח ירזיבא ,האישנ      
,םירוביחה לכו תואמגודו םינווג בוליש      
יפשח ,םיגנושלפ ,םיחתפ דוביע ,םיקוזיחה      
,םירצו םינטק םיחטש ,תונולח ינדא,םיחתפ      
,תוניפ ידוביע ,מ"מ 2 םוינימולא חפמ םיגניפוק      
,הניפ יליפורפ ,םויס יליפורפ ,קותינ יליפורפ      
דוביעו תחיתפ ,שרדיש רחא יליפורפ לכ      
םיחתפה םוטיא ,הרטמ לכלו גוס לכמ םיחתפ      
יפלו תוינכותב םיטרפ יפל טלפמוק לכה .'וכו      
ןה ר"מב וטנ הדידמה .ןרציה יטרפמו יטרפ      
יפשח ,תורקת ,םייכנא ,םייקפוא םיחטשב      
ינדא ,תורוק ,םידומע ,םיגניפוק ,םיחתפ      
הארנה חטשה יפלו 'וכו םיפוקשמ ,תונולח      

                 10.00 )תוינכותב 1LPH ןומיס האר( .ןיעל ר"מ   
      
םיחטש ,םיפילג,תורוק ,םידומע ,תוריק יופיצ     01.22.01.0070
דנומייד חולב 'וכו םיחתפ יפשח ,םירצו םינטק      
האישנ תיצקורטסנוק תוברל ,מ"מ 21 יבועב      
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      

                775.00 )תוינכותב 1BPG ןומיס האר(.שרדינה ר"מ   
      
,דנומייד תוחול 2 תויושע הרקת/הפצר תוציחמ     01.22.01.0080
דצ לכב דחא חול ,חול לכ מ"מ 21 יבועב      
תיצקורטסנוק תוברל ,מ"ס 01 לש ללוכ יבועבו      
ןיב קחרמה( םינבלוגמ חפ יליפורפמ האישנ      
)הציחמה הבוגל םאתהב ןקתה יפ לע םידטסה      
תחיתפ ,םימוטיאה ,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו      
קוזיח,הרטמ לכלו גוס לכמ םיחתפ דוביעו      
יליפורפ,ןגמ תוניפ ,עבצל הנכה ,םיחתפה      
לכה .'וכו שרדיש רחא ליפורפ לכ,קותינ      

                150.00 .טלפמוק ר"מ   
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../087 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     087 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
2" יבועב תיכוכז רמצ ינורזמב תוציחמ דודיב     01.22.01.0090
םיפוטע ק"מ/ג"ק 42 לש יבחרמ לקשמב      
םינורזמה קוזיח תוברל שא ןיסח ןליתאילופב      

                150.00 .הליפנ תעינמל הציחמה לש היצקורטסנוקל ר"מ   
      
םינטק םיחטש ,תורוק ,םידומע ,תוריק יופיצ     01.22.01.0100
,תונוש תודימב ,טילקרה יחיראב ,'וכו םירצו      
תוברל ,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו םינווגב      
לכו םויס יליפורפ ,האישנ תיצקורטסנוק      
םהינימל רזעה ירמוח לכו םיקוזיחהו םירוביחה      

                425.00 )תוינכתב 1KRH ןומיס האר( .טלפמוק לכה ר"מ   
      
תודימב LPH תוחולב הנבמה תותיזחב יופיח     01.22.01.0110
םינווגב ,תורחא תודימב וא מ"ס 024/031      
טרופמכ ,לכירדאה תריחב יפל תואמגודו      
ןקת י"פע ,ץוח יאנתל םימיאתמ ,תוינכותב      
תיצקורטסנוק תוברל ,ןרציה תויחנה י"פעו      
,םינגוע ,םיגרב ,ןוגיעו רוביח ירזיבא ,האישנ      
,םירוביחה לכו תואמגודו םינווג בוליש      
יפשח ,םיגנושלפ ,םיחתפ דוביע ,םיקוזיחה      
,םירצו םינטק םיחטש ,תונולח ינדא,םיחתפ      
,תוניפ ידוביע ,מ"מ 2 םוינימולא חפמ םיגניפוק      
,הניפ יליפורפ ,םויס יליפורפ ,קותינ יליפורפ      
דוביעו תחיתפ ,שרדיש רחא יליפורפ לכ      
םיחתפה םוטיא ,הרטמ לכלו גוס לכמ םיחתפ      
יפלו תוינכותב םיטרפ יפל טלפמוק לכה .'וכו      
ןה ר"מב וטנ הדידמה .ןרציה יטרפמו יטרפ      
יפשח ,תורקת ,םייכנא ,םייקפוא םיחטשב      
ינדא ,תורוק ,םידומע ,םיגניפוק ,םיחתפ      
הארנה חטשה יפלו 'וכו םיפוקשמ ,תונולח      
2LPH ןומיס האר( )תומכהמ %05( .ןיעל      

                250.00 )תוינכותב ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../088 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     088 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
חפ תוטסקב הנבמה תותיזחב יופיח     01.22.01.0120
,תונוש תודימב ,מ"מ 2 יבועב ,םוינימולא      
תריחב יפל תואמגודו םינווגב ,רונתב םיעובצ      
יאנתל םימיאתמ ,תוינכותב טרופמכ ,לכירדאה      
תוברל ,ןרציה תויחנה י"פעו ןקת י"פע ,ץוח      
,ןוגיעו רוביח ירזיבא ,האישנ תיצקורטסנוק      
לכו תואמגודו םינווג בוליש ,םינגוע ,םיגרב      
,םיחתפ דוביע ,םיקוזיחה ,םירוביחה      
םיחטש ,תונולח ינדא,םיחתפ יפשח ,םיגנושלפ      
,מ"מ 2 םוינימולא חפמ םיגניפוק ,םירצו םינטק      
,םויס יליפורפ ,קותינ יליפורפ ,תוניפ ידוביע      
,שרדיש רחא יליפורפ לכ ,הניפ יליפורפ      
,הרטמ לכלו גוס לכמ םיחתפ דוביעו תחיתפ      
םיטרפ יפל טלפמוק לכה .'וכו םיחתפה םוטיא      
הדידמה .ןרציה יטרפמו יטרפ יפלו תוינכותב      
,םייכנא ,םייקפוא םיחטשב ןה ר"מב וטנ      
,םידומע ,םיגניפוק ,םיחתפ יפשח ,תורקת      
חטשה יפלו 'וכו םיפוקשמ ,תונולח ינדא ,תורוק      
ןומיס האר( )תומכהמ %05( .ןיעל הארנה      

                250.00 )תוינכותב 1ULA ר"מ   
      
סבג/בתות/תיטסוקא הרקתל ריחמ תפסות     01.22.01.0130
בחרמל האישנ תיצקורטסנוק רובע גוס לכמ      
תוברל,ףרועה דוקיפ ידי לע תרשואמ ןגומ      
םיטנמלאה לכלו הרואת יפוגל םיקוזיח      

                 42.00 .הרקתב םיבלושמה ר"מ   
      

                  2.00 'פמוק .ןוליו תוברל ,ןגומ בחרמל ינקת ימיכ אסיכ תיב 01.22.01.0140
      
חולב  םיתורשב תולסא ירוחאמ תוריק יופיצ     01.22.01.0150
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      

                 30.00 .שרדינה יפ לע ר"מ   
      
תוחולב םיינוציח םייופיחל תחתמ דודיב     01.22.01.0160

              1,160.00 .תשר+מ"ס 3 יבועב ןפודנור ר"מ   
      
5 יבועב ןפודנור תוחולב תוגג דודיב     01.22.01.0170

              1,300.00 .םח טלפסאב ןוטבה תרקתל םיקבדומ מ"ס ר"מ   
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../089 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     089 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                250.00 .מ"ס 5 יבועב שאילופ גוסמ ימרט דודיב ר"מ  01.22.01.0180
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../090 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     090 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
ןוטב תואסנולכ 32 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  32.10 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32.10 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
.03-ב ןוטבה גוס.1      
שרדינה לכ עוציב םג םיללוכ הדיחיה יריחמ.2      
ןקת יפ לע ןוטבה תפישח תגרד תלבקל      
תא םג םיללוכה דיחיה יריחמ .3 .811  ילארשי      
,תוקידבל תונכהה לכ ,שרדנכ תוקידבה לכ      
.'וכו הקידב תורוניצ      
      
מ"ס 05 רטוקב הקיציו חודיק ,ןוטב תואסנולכ     01.23.01.0005

                250.00 .שרדינכ קמועבו רטמ   
      
מ"ס 06 רטוקב הקיציו חודיק ,ןוטב תואסנולכ     01.23.01.0010

                500.00 .שרדינכ קמועבו רטמ   
      
מ"ס 07 רטוקב הקיציו חודיק ,ןוטב תואסנולכ     01.23.01.0020

                750.00 .שרדינכ קמועבו רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב הקיציו חודיק ,ןוטב תואסנולכ     01.23.01.0030

                750.00 .שרדינכ קמועבו רטמ   
      
ןויזל םיעלוצמו םילוגע םיכיתר הדלפ תוטומ     01.23.01.0040
י"ת ילארשי ןקת ןוכדעל םאתהב-תואסנולכה      

                 70.00 C גוסמ 005 לזרב 3 קלח 6644 ןוט   
)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב תואסנולכ 10.32.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../091 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     091 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
םירלקנירפס 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ל ק נ י ר פ ס  43.10 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  10.43.10 ק ר פ  ת ת       
      
יריחמ , רמוחה תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה      
וא יולימב םיחנומה םירזיבאהו תורונצה      
תרבעהל םולהי יחודיק / הביצח ללוכ, םייולת      
.2 . םיקולב וא ןוטב תורקת / תוריקב תרנצ      
םייולגה תכתמה יקלח לש םיריחמה לכ      
. העיבצה תא םיללוכ      
      
MF/LU םירשואמ ויהי םירלקנירפסה לכ      
      
הבוטר הלעפה תנחת הנקתהו הקפסא     01.34.01.0010
םירוביח ללוכ םירלקירפסה תכרעמל      
ללוכ תמלשומ הלעפהל דע 4" רטוק םירזיבאו      
יוליג ץיווס רפמט םע SO&Y רעש ףוגמ      
ללוכ שניא 4 רטוק MF/LU  רזוחלא 4" רטוק      
קיספמ + שא יוליג תכרעמל הנחת טווח      
הקפסא + ץחל ינועש +4" רזוחלא + המירז      
םגד 4" ישאר רוניצ לע המירז שגר הנקתהו      
    F-RSV תרצות  RETTOP יפל טווח ללוכ  
םירט תכרעמ, 6" רטוק הקעזא . טרפ      
ןכו הנחתה ג"ע ןקתומ ץחל קרופ + טלפמוק      
מ"ס 021X06X06 תודימב תשר ןורא      
הקנסה זרב ללוכ תישאר תרנצל תורבחתה      

                  1.00 'פמוק .הקנסה רבחמו רזוחלא םע לופכ  
      
MF/LU רשואמ ףוגמ תללוכ תיתמוק הנחת     01.34.01.0020
יוליג תכרעמל הנחת טווח ללוכ שניא 4 רטוק      
ינועש + 4" רזוחלא + המירז קיספמ + שא      
רוניצ לע המירז שגר הנקתהו הקפסא + ץחל      
RETTOP   תרצות F-RSV םגד 4" ישאר      

                  2.00 . טרפ יפל טווח ללוכ רטמ   
      
גוסמ םירלקנירפס הנקתהו הקפסא     01.34.01.0030
    THGIRPUוא TNEDNEP הבוגת ידיצ וא  
"פמט K=6.5 םדקמ םע 2/1" גירבת הריהמ      
רבחמ ללוכ סויזליצ תולעמ/141 86 הלעפה      

                150.00 .וקייאט תרבח תרצות זתמל 'חי   
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../092 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     092 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
םירלקנירפס 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,TNEDNEP/THGIRPU גוסמ רלקנירפס     01.34.01.0040
TPN "4/3,6.5=K"  ריחנ זילפ רומיג ,העוב      
תולעמ 281 141, הלעפהה 'פמט ,2/1,      
וא ""LARTNEC תרצות BG םגד ,סויסלצ      

                  5.00 ע"ש 'חי   
      

                125.00 .תיטסוקא הרקתל המאתה זתמל ינקת שימג 'חי  01.34.01.0050
      
01 -לוידקס הרוחש תרנצ הנקתהו הקפסא     01.34.01.0060
ירבחמ ללוכ  םילתמהו םיקוזיחה לכ ללוכ      
םותח יסקופא יופיצ ללוכ 4" רטוק תרנצ ךרוא      
תותשק םירזיבא ללוכ , ןוולגמ , רשואמו      

                150.00 . תותיוז םירבחמ רטמ   
      

                310.00 .םירזיבאה לכ ללוכ 2" רטוק ךא ל"נכ רטמ  01.34.01.0070
      

                 50.00 .םירזיבא ללוכ 2/11" ךא ל"נכ רטמ  01.34.01.0080
      

                 70.00 .1" ךא ל"נכ רטמ  01.34.01.0090
      
תמגוד 2" רטוק ירודכ זרב הנקתהו הקפסא     01.34.01.0100
ץרוטש רבחמ ללוכ  זוקינ רוניצל רוביח ביגש      

                  2.00 . טלשו 'חי   
      
הנקתה2/11"רטוק ץרוטש רבחמ אלל  ל"נכ     01.34.01.0110

                  1.00 TCM תמיטא ללוכ ד"ממל קותינ יזרבכ 'חי   
      
ןונכת ר"מ 0031 חטשל םינקתה ןוכמ רושיא     01.34.01.0120

                  1.00 'פמוק . םימ ףרגו תורגא ללוכ עוציב  
      
ימ רוניצל םירלקנירפס ימ וק רוביח     01.34.01.0130
םירמוחו םירוביח תמאתה ללוכ םירלקנירפס      
םלשומ ןקתומ , הנבמה תלהנמ םע םואיתבו      

                  1.00 'פמוק .  
)זוכיר ףדל הרבעהל( םירזיבאו דויצ 10.43.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../093 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     093 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
ךומנ חתמ ינקתמ 53 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ך ו מ נ  ח ת מ  י נ ק ת מ  53.10 ק ר פ       
      
י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת ו כ ר ע מ  10.53.10 ק ר פ  ת ת       
ש א       
      
,תנעוממ שא יוביכו יוליג תכרעמל הרקב תזכר     01.35.01.0010
ןקתה יפל םורח תזירכ תזכר םע תבלושמ      
ןקתל המיאתמ ,טרופמכ הרקב יגוח 2 ללוכה      
ללוכ ,ע"וש וא רייפיטונ וא סורברצ תרצות      
םאתהב למשח תקספה ןמזל רבצמו קפס      

                  1.00 'פמוק .טלפמוק .ינכטה טרפמל  
      
תנעוממ תזכר םע הדובעל היצזינוי ןשע יאלג     01.35.01.0020
הרקתל הנקתהל ןקתה תושירדב דמועה      

                 52.00 .למשח חולב וא ןוטב תרקת וא תכמנומ 'חי   
      

                  4.00 .תכמנומ הרקתל הנקתהל ךא ל"נכ םוח יאלג 'חי  01.35.01.0030
      
םע הדובעל שא יוליג תקעזא תלעפה ןצחל     01.35.01.0040
ללוכ ןקתה תושירדב דמועה ל"נה תזכרה      
תירקמ הלעפה תעינמל יציפק הסכמו תיכוכז      

                  6.00 .ט"הת הנקתהל 'חי   
      

                 15.00 .תימינפ הנקתהל יאלגל הליבקמ ןומיס תירונ 'חי  01.35.01.0050
      
ץנצנ םע bd09 שא יוליג תכרעמל רפוצ     01.35.01.0060

                  7.00 'פמוק .ט"הע תימינפ הנקתהל  
      
ץנצנ םע bd011 שא יוליג תכרעמל רפוצ     01.35.01.0070

                  4.00 'פמוק .ט"תינוציח הע הנקתהל  
      
,תורביל 2 לקשמב תומכ רובע ,זגל יוביכ לכימ     01.35.01.0080
ןועש ,הלעפה םותסש ,זג תצפה תכרעמ ללוכ      

                  2.00 'פמוק .טלפמוק המיאתמ הנקתה תבשותו ץחל  
      
ורובע יוביכ לכימב MF-002 יוביכ זג יולימ     01.35.01.0090

                  4.00 .דרפנב םלושמ ג"ק   
      
שאה יוביכו יוליג תכרעמל םלשומ טוויח     01.35.01.0100
ל"נה תוכרעמל ינקת לבכב תוינכתל םאתהב      
םילבכ תולעת/תומלוסב וא/ו תרנצב ןקתומו      
ירמוחו תודובע לכ ללוכ ,דרפנב םלושמ םרובע      

                  1.00 'פמוק .טלפמוק רזעה  
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../094 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     094 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
ךומנ חתמ ינקתמ 53 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                  1.00 'פמוק .םינקתה ןוכמ י"ע ןקתמה תקידב 01.35.01.0110
)זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוביכו יוליג תוכרעמ 10.53.10 כ"הס          

      
ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  20.53.10 ק ר פ  ת ת       
      
עמש דויצ תבכרהל 91" ינקת יזכרמ דויצ דסמ     01.35.02.0010
וא הפצרה לע הדמעהל ינכטה טרפמב טרופמכ      

                  1.00 'פמוק .טלפמוק ריקה לע הילתל  
      
חתמב הדובעל S.M.R טו 042 קפסה רבגמ     01.35.02.0020
ללוכה ינכטה טרפמב טרופמכ טלוו 42/032      
תוסינכ 4 ,)רסקימ( ילרגטניא לילצ לברע      
תאיציו הקיסומ תורוקמל תוסינכ 4 ,ןופורקימ      
.םיווק תרקב תכרעמ ללוכהו V001 וק      

                  1.00 'פמוק .טלפמוק דויצה דסמ לע הנקתהל  
      
טרפמב טרופמכ ,)רוטינומ לנפ( הרקב תדיחי     01.35.02.0050

                  1.00 'פמוק .טלפמוק דויצה דסמ לע הנקתהל ,ינכטה  
      
טרופמכ ,הנתשמ יתארשה המצוע תסוו     01.35.02.0060

                  1.00 'פמוק .טלפמוק דויצה דסמב הנקתהל ינכטה טרפמב  
      
טרפמב טרופמכ טלוו 42/032 םירבצמ ןעטמ     01.35.02.0070

                  1.00 'פמוק .טלפמוק דויצה דסמ לע ןקתומ ינכטה  
      
תועש רפמא 63 טלוו 42 םירבצמ תכרעמ     01.35.02.0080
דסמב הנקתהל ינכטה טרפמב טרופמכ םגדמ      

                  1.00 'פמוק .טלפמוק דויצה  
      
םירוזא 5  ןחלוש תדמע ללוכ הזירכ ןופורקימ     01.35.02.0090
לבכו )EDIR REVO( םורח תזירכ ןצחל םע      

                  1.00 'פמוק .טלפמוק ינכטה טרפמב טרופמכ ,רוביח  
      
םיאתמ עקת םע ,דבלב הזירכל ,דיינ ןופורקימ     01.35.02.0100

                  3.00 'פמוק .ריקל ןקתומ ,דרפנב םלושמ ורובע RLX עקשל  
      
הליענ רודיס םע דיינ ןופורקימ רוביחל עקש     01.35.02.0110

                  3.00 'פמוק .ט"הת הנקתהל RLX םגדמ  
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../095 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     095 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
ךומנ חתמ ינקתמ 53 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םילתמ ללוכ טו 6 קפסהב 8" לוגע לוקמר     01.35.02.0120
הנקתהל לכירדאה תריחב יפל ןווגב םימיאתמ      
ללוכ ,ינכטה טרפמב טרופמכ ,תכמנומ הרקתב      
לכו לכירדאה תריחב יפל ןווגב םיאתמ לירג      
תינכמ הנקתהל םישורדה רזעה ירמוח      

                 38.00 'פמוק .טלפמוק תילמשחו  
      
וק יאנש ללוכ הדוהת תספוקב ךא ל"נכ לוקמר     01.35.02.0130

                  4.00 .ריקל הנקתהל םיאתמ לירגו 'חי   
      
הנקתהל W52 קפסהב רפוש גוסמ לוקמר     01.35.02.0140

                  1.00 .ריקל תינוציח 'חי   
      
לבכב לוקמרה תודוקנל םלשומ טוויח     01.35.02.0150
תודוקנלו ר"ממ 8.0X2  לתופמ הקינורטקלא      
,םיאתמ ךכוסמ רודיש לבכב ןופורקימה      
םילבכ  תלעתב םיחנומ וא/ו תרנצב םילחשומ      
ירמוחו תודובע לכ ללוכ ,דרפנב םלושמ םרובע      

                  1.00 'פמוק .טלפמוק רזעה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( הזירכ תכרעמ 20.53.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ךומנ חתמ ינקתמ 53.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../096 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     096 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
SPU-ו רוטרנג לזיד  83 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

SPU-ו  ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד   83.10 ק ר פ       
      
ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד  ת כ ר ע מ  10.83.10 ק ר פ  ת ת       
      
הענתהל א"וק 061 דע קפסהב רוטרנג לזיד     01.38.01.0010
טרפמב 3-1 םיפיעסב טרופמכ תיטמוטוא      
ללוכ ילארגטניא ימוי קלד לכימ ללוכ ,ינכטה      
יעגפ ינפב הנגהו הקתשהל תיטסוקא הפוח      
)טזוזגא( הטילפ תכרעמ ללוכ ,ריוואה גזמ      
שימג רוביח תרנצ תללוכה תרבוחמו תמלשומ      
ןיבו לזידה עונמ לש הטילפה תפעס ןיב      
דע שער תתחפהל לוק קיתשמ ,לוקה קיתשמ      
    BD76 יוסיכו םיעלס רמצב תרנצה דודיב ללוכ  
םישורדה רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו חפ      
גג לע הנקתהל .טלפמוק תכרעמה תבכרהל      

                  1.00 'פמוק גגה לע הדיחיה תפנהל ףונמ ללוכ הנבמה  
      
טרפמב טרופמכ ,ןעטמו םירבצמ תכרעמ     01.38.01.0020
ףדמ ללוכ א"וק 001 רוטרנג לזידל ,ינכטה      
תכתמ תיצקורטסנוק יושע ל"נל הנקתה      

                  1.00 'פמוק .טלפמוק תנבלוגמ  
      

                  1.00 םיאבכ תדמעב הנקתהל ינקת הרקב לנפ 'חי  01.38.01.0030
      
תוירחאה תונש לעמ תפסונ תוירחא תנש ריחמ     01.38.01.0040
םוכיסל אל           1.00 'פמוק .קפסה םע השיכרה םכסהב תונתינה  

)זוכיר ףדל הרבעהל( רוטרנג לזיד תכרעמ 10.83.10 כ"הס          
      
SPU 20.83.10 ק ר פ  ת ת       
      
V004 האיציו הסינכ ,SPU AVK5 תכרעמ     01.38.02.0010
,91" תרושקת  ןוראב ןקתומ ,zH05 בולש      
ללוכ .דוינל םילגלג 4 ללוכ הפצרה לע הדמעהל      
'קד 02-51 ךשמב הדובעל םירבצמ תכרעמ      
תרצות תמגוד .למשח תקספה ןמזב      
תוכרעמ טנייק" וא "רוסנט" וא "סקינורטאמג"      

                  1.00 ."הקינורטקלא 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( SPU 20.83.10 כ"הס          

      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( SPU-ו רוטרנג לזיד  83.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../097 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     097 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
תיביסאפ תרושקת 54 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ב י ס א פ  ת ר ו ש ק ת  54.10 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  ת ל י ב כ  10.54.10 ק ר פ  ת ת       
      
,לנפ ,לבכ :ללוכ תשוחנה תליבכ לכ      
    ENOTSYEK ויהי LENNAHC אלמ  
ןרציה ותוא תרצותמ      
      
תדוקנ טולישו הקידב ,הנקתה ,הקפסא     01.45.01.0002
רבחמ מ תבכרומה  טלפמוק תרושקת      
    )ENOTSYK( 54JR ןקתב ךככוסמ A6  
    TAC  ןקתומה רזיבאב וא עקשב הנקתהל  
ZHM0021 תרושקת לבכ ללוכ .ט"הת/ט"הע      
    PTFS  A7 TAC, ויהי םידיגה GWA 32  
הדימעל תכמסומ הדבעמ לש ןקת ות ואשיו      
dE 5-65116-CEI dna. 2 : ןקת תושירדב      
    10811CEI/OSI  -865-AIT/ISNA, הטעמ  
,רודלט תרצותמ רשואמ .RFFH  היהי לבכה      
    AKARD, SCH הדובעה .הדבעמ רושיא םע  
לכ תא ,'מ 08 דע ךרואב לבכ לולכת      
יתשב ורוביחו ותנקתהל םישרדנה םירזיבאה      
ספו םימאתמ , תרגסמ תוברל תווצקה      
רושיא וליכי םיעצומה םירזיבאה .טוליש      
    erawdrah gnitcennoC  דחא תרצותמ ויהיו  
:םיאבה םינרציה      

                140.00 'פמוק EXCEL,Hubersuhner,RIT,HCS  
      
U1 בותינ חול טולישו הקידב הנקתה הקפסא     01.45.01.0003
םיככוסמ JR54 יעקש 42 יונב 8W יווקל      
    )ENOTSYK ( הכמסה לעב טרפמ יפל  
תרצותמ PTS A6 TAC -ב הדימעל      

                 10.00 EXCEL,Hubersuhner,RIT,HCS 'חי   
      
תרושקת לבכ ןומיסו הקידב, הנקתה, הקפסא     01.45.01.0004
    ZHM0021 PTFS  A7 TAC םידיג 8 דדוב  
. תשר ךוכיסו גוז לכל דרפנ רלימ ךוכיס      
לש ןקת ות ואשיו GWA 32 ויהי םידיגה      
2 : ןקת תושירדב הדימעל תכמסומ הדבעמ      
    ISO/IEC 11801 and IEC-61156-5 Ed.  
    hardware Componnent approved per  
    gnitcennoC 7 taC PTFS, לבכה הטעמ  
טוליש תא לולכת הדובעה .RFFH  היהי      
ויהי םילבכה .תווצקה יתשב םרוביחו םילבכה      

              1,500.00 SCH , AKARD.  ,רודלט :תרצותמ רטמ   
10.54.10 קרפ תתב הרבעהל        

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../098 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     098 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
תיביסאפ תרושקת 54 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
וא ט"הע  אספוק תנקתהו הקפסא     01.45.01.0005
4,3,2 רחא וא וניצוטוב/סיבג )עקש(ט"הת      
ןוטסיק ללוכ  A6TAC 54JR ירבחמל םוקמ      
םוקמל תודדוב וא תולופכ םאתמ ללוכו      

                 30.00 חוקלה ידי לע רשואיש 'חי   
      
בותינ חול טולישו הקידב ,הנקתה ,הקפסא     01.45.01.0006
ללוכ  םיביס 84 -ל U1 הבוגב 91" יטפוא      
שגמו CS/M.M יביסל CL , םימאתמ      
שגמו חוור תרימשל ןוילע לנפ ללוכ םילבכל      
תרצו .טוליש ספ ללוכ םירשגמ ףוסיא      
    , PENDUIT,  HCS,Hubersuhner  

                  2.00 'פמוק CORNING  
      
םיביס 6 תימינפ הנקתהל יטפוא לבכ     01.45.01.0007
    4MO/3MO M.M קוזיח יטנמלא ליכי לבכה  
לופכ הטעמ לעב היהי לבכה.יכנא סמועל      
.םיטעמה ןיב RALVEK תבכיש ללוכ      

                 50.00 SCH , AKARD  ,רודלט :תרצותמ רטמ   
      
יטפוא רבחמ לש הקידב ,הנקתה ,הקפסא     01.45.01.0008
תרצות רכז M.M  lietgiP  CL  גוסמ      
    DRAKA , RIT , HCS Hubersuhner  

                 24.00 ,CORNING , PENDUIT 'חי   
      
2 ללוכ רטמ 5 דע ךרואב לופכ יטפוא רשגמ     01.45.01.0009
גוסמ רשגמה( ויתוצקב םייטפוא CL ירבחמ      
    M.M( תרצות TIR , AKARD, SCH  

                  6.00 ,CORNING , PENDUIT 'חי   
      
ללוכ רטמ 5.0 דע ךרואב לופכ יטפוא רשגמ     01.45.01.0010
רשגמה( ויתוצקב םייטפוא CL ירבחמ 2      
TIR , AKARD, CSH תרצות )M.M גוסמ      

                  6.00 ,CORNING , PENDUIT 'חי   
      
תועצמאב םייטפואה םילבכה לכ תקידב     01.45.01.0011
ידיצ ינשמ תוחינ תקידב ןכו RDTO רישכמ      

                  1.00 'פמוק .תוקידבה לש ספדומ חוד תשגהו ביסה  
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../099 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     099 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
תיביסאפ תרושקת 54 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
בותינ חולל A6 TAC ןקתב ךכוסמ רשגמ     01.45.01.0012
מ"ס 002 דע ךרואב  ריק הדובע תנחת רובעו      
תוחול ןרציה לש היהי עצומה  רשגמה      
םינועבצ םינופגמ ללוכ  הצקה יעקשו בותינה      
ינועבצ ץווכתמ לוורשב ףיצר רופסימב ןומיסו      
קפוסי רשגמה הטעמ , לבכה תווצקב       
, TIR , תמגודכ .תויחנה יפל םינוש םיעבצב      

                100.00 HCS,CORNING , PENDUIT, DRAKA 'חי   
      
JR-54 דחא דצ E5TAC ןקתב ךכוסמ רשגמ     01.45.01.0013
002 דע ךרואב ןופלט רוביחל JR-11 ינש דצ      
תוחול ןרציה לש היהי עצומה  רשגמה מ"ס      
, SCH ,TIR :תרצות  הצקה יעקשו בותינה      

                 20.00 CORNING , PENDUIT, DRAKA 'חי   
      
בותינ חולל A6 TAC ןקתב ךכוסמ רשגמ     01.45.01.0014
מ"ס 005 דע ךרואב  ריק הדובע תנחת רובעו      
תוחול ןרציה לש היהי עצומה  רשגמה      
םינועבצ םינופגמ ללוכ  הצקה יעקשו בותינה      
ינועבצ ץווכתמ לוורשב ףיצר רופסימב ןומיסו      
קפוסי רשגמה הטעמ , לבכה תווצקב       
SCH תמגודכ .תויחנה יפל םינוש םיעבצב      

                 20.00 ,CORNING , PENDUIT, DRAKA , RIT 'חי   
      
בחורב תרושקת דסמ טולישו הנקתה הקפסא     01.45.01.0015
טרפמה יפל U44 הבוגב   מ"ס 08/08 ינוציח      
ERIW NRETSEW :םינרציה תמגודכ      
    TIKSHORNET, ADVICE,  

                  1.00 'פמוק CONTECH,  
      
ספה 91" תרגסמב הנקתהל חכ יעקש ספ     01.45.01.0016
/יאקירמא / ליגר גוסמ םיעקש 21 לולכי      
C  גוסמ A61 ת"מאמ גתמ ללוכ םוקמוק      
אשיו תכתמ  זראמ היהי זראמה  ןומיס תירונו      
דע ךרואב לדנפ לבכ ליכי  לודומה  .ןקת ות      
גוסמ יאלמשח עקת היהי והצקבו 'מ 51      

                  2.00 'פמוק CEE16A  
      
עובצ רוריח %03 ררוחמ דויצל עובק ףדמ     01.45.01.0017

                  1.00 'פמוק .     מ"ס 07 דע לש קמועב יסקופא עבצ  
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../100 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     100 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
תיביסאפ תרושקת 54 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הכימת תועבט 'חי 01 טס הנקתהו הקפסא     01.45.01.0018

                 10.00 תוימדיקו תוירוחא גוז   
      
רבעמל תכתמ תועבט  לנפ תנקתהו הקפסא     01.45.01.0019

                 10.00 תרושקת ילבכ 'חי   
      
םילבכ תרתסהל חוור יספ תנקתהו הקפסא     01.45.01.0020

                 10.00 U1 וא U 2/1  הבוגב 'חי   
      
םיתרש/ תרושקת ןוראל הקראה תכרע     01.45.01.0021

                  1.00 .הנקתה ללוכ םיבשחמ יכרעמו 'חי   
      

תרושקת ד"סמל 3U הבוגב תוריש תריגמ 'חי                        01.45.01.0022
      
ןקת גוז 05 תרושקת לבכ הנקתהו הקפסא     01.45.01.0023
ללוכ )2X5.0X05( תימינפ הנקתהל קזב      
ןוראבש בותינ תוחולב תווצקה ינשב וטוויח      

                100.00 תרושקת רטמ   
      
קתנתמ גוסמ )דבלב ירוקמ( הנורק קולב     01.45.01.0024
תרושקתה תונורא ןיב םילבכה רוביחל      
הנקתהל םיטנמלאה לכ תא ללוכה יזכרמל      

                 20.00 .תרושקתה תונוראב וא ץע חול ג"ע 'חי   
      

                 10.00 הנורוק יקולב 1-ל היטבמא 'חי  01.45.01.0025
      

                  1.00 הנורוק יקולב 01-ל היטבמא 'חי  01.45.01.0026
      
ץיודנס גוסמ ץע תטלפ לש הנקתהו הקפסא     01.45.01.0027
0081X0021 לדוגב ןבל הקיימרופ הפוצמ      

                  1.00 'פמוק הליבכ רודיסל רבעמ תועבט תנקתה ללוכ  
      
ללוכ ט"הת ןופלט תדוקנ לש הנקתהו הקפסא     01.45.01.0028
אספוקב חיטה תחת ןקתויש יניקית קזב עקש      
ללוכ ,רטמ 03 דע תוגוז 2 קזב לבכ ללוכ 55      
לא וטוויחו יתריד זוכירב הנורקל לבכה רוביח      

                  3.00 'פמוק יתמוקה קזב ןורא  
      
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../101 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     101 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
תיביסאפ תרושקת 54 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
CVP  021*06 תלעת הנקתהו הקפסא     01.45.01.0029
ללוכ םיתרש תווח וא םידמעמב הנקתהל      
םירזיבאה לכ תקפסאו הנקתהה עוציב      

                 10.00 .םישרדנה רטמ   
      
CVP 002*06 תלעת הנקתהו הקפסא     01.45.01.0030
ללוכ םיתרש תווח וא םידמעמב הנקתהל      
םירזיבאה לכ תקפסאו הנקתהה עוציב      

                 10.00 .םישרדנה רטמ   
      
ירושרש תכתמ רוניצ לש הנקתהו הקפסא     01.45.01.0031
תנירקל דימע רוחש CVPב הפוצמ 1" רטוקב      
    VU תוינקת תומויסב םייתסי רוניצה  

                 10.00 .תופומ" תוגרבומ רטמ   
      
לדוגב טורח CVP טוליש תנקתהו הקפסא     01.45.01.0032
י"פע תויבותיכ ליכמה מ"ס 03X51 דע      

                 10.00 ןנכתמ תויחנה 'חי   
      
לדוגב טורח CVP טוליש תנקתהו הקפסא     01.45.01.0033
    5X03 תויחנה י"פע תויבותיכ ליכמה מ"ס  

                 10.00 ןנכתמ 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקת תליבכ 10.54.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תיביסאפ תרושקת 54.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../102 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     102 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
תיביטקא תרושקת 64 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ב י ט ק א  ת ר ו ש ק ת  64.10 ק ר פ       
      
ת ר ו ש ק ת  י ג ת מ  10.64.10 ק ר פ  ת ת       
      
תינכת שיגיו אלמ תשר ןונכת עצבל קפסה לע      
תרדגה ללוכ הסירפ תינכתו תיווק      
םואת ,םיגתמה לש האלמ היצרגיפנוק      
לכ רושיגו תרושקתה תונוראב הנקתה      
םילהונמ ויהי םיגתמה לכ .תוליעפה תודוקנה      
ורבוחיו +EOP וא ליגר 0001/001/01 גוסמ       
םאתהב M.M גוסמ יטפוא ביס תועצמאב      
לכ .ןלהל תטרופמה םיגתמה תרוצתל      
PH ןרציה לש םיירוקמו םישדח ויהי םיגתמה      
לכ ןכ ומכ .4X7X42 תבחרומ תוירחא תוברל      
ןכו תשרדנה הנכותה לכ תא וללכי םיגתמה      
הנקתהל םישרדנה םירזיבאה לכ תא      
.91" תונוראב      
      
G01 KNIL PU  םיטרופ 42 - הצק גתמ     01.46.01.0002
    -0001/001/01  +EOP ב הכימת םע-  
לש ילאמינימ קפסה -  +PFS 2 ב םומינימ      
    W093 ב הכימת ללוכ- KCATS . גתמה  
תשרדנה הנכותהו הרמוחה לכ תא לולכי      
-ה יגתמ לא רוביחלו 91" -ב הנקתהל      
    ENOBKCAB , טרפמל םאתהב לכה  

                  1.00 'פמוק PX 827-CG RAEGTEN:תרצותמ  
      
G01 KNIL PU  םיטרופ 84 - הצק גתמ     01.46.01.0003
    -0001/001/01  +EOP ב הכימת םע-  
לש ילאמינימ קפסה -  +PFS 2 ב םומינימ      
    W084 ב הכימת ללוכ- KCATS . גתמה  
תשרדנה הנכותהו הרמוחה לכ תא לולכי      
-ה יגתמ לא רוביחלו 91" -ב הנקתהל      
    ENOBKCAB , טרפמל םאתהב לכה  

                  1.00 'פמוק PX 257-CG RAEGTEN:תרצותמ  
      
םיגתמב הנקתהל  יטפוא רדשמ     01.46.01.0004
    reviecsnarT  +PFS G01  ללוכו לבכ ללוכ  
הנקתהל םישרדנה םירזיבאהו הנכותה לכ      
EDOM גוסמ םיביס לא רוביחל םיגתמב      
    ITLUM. ןרצי תרצותמ ירוקמ היהי רדשמה  

                  4.00 'פמוק םיעצומה םיגתמה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תרושקת יגתמ 10.64.10 כ"הס          

      
      

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../103 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     103 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
תיביטקא תרושקת 64 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

IFIW  ת כ ר ע מ  20.64.10 ק ר פ  ת ת       
      
PAM TIH ללוכ רתא רקס עצבל קפסה לע      
,תודיחיה לש הסירפ תינכת שיגהלו      
םירקבה תורדגה ,םיגתמל םרוביח ,םתרדגה      
וללכי רקבהו PA תודיחיה .האלמ הלעפהו      
ןכו emiT efiL הרמוחל רצומ תוירחא      
הנכות ינוכדעו הכימת ללוכ תבחרומ תוירחא      
לכ תא וללכי CA תודיחיה לכ   .םיאלמ      
לכ תא ןכו תשרדנה הנכותהו הרמוחה      
לע ,הרקתב הנקתהל םישרדנה םירזיבאה      
.ןונכתל םאתהב ןוראב וא ריקה      
      
    dual-band Wave 2 , 802.11abgn/ac/ax 01.46.02.0002
    Wireless Access Point, 4x4 MIMO,  
    1GIGA , PoE support. Includes Limited  
    Lifetime Warranty. -NETGEAR  

                 10.00 WAC540 'חי   
      
תודיחיה לכ לש ןנעב תיזכרמ לוהינ תכרעמ     01.46.02.0003
תועצאבה אלמ רוטינ תרשפאמה תונקתומה      
תודיחי לע לע האלמ הטילש ,ןנעב היצקילפא      
- ל דויצל תוירחאו הנכות ינוכדע ללוכ ,הצקה      

                  1.00 'פמוק םישדוח 63  
      
תכרעמה לכ לש האלמ הלעפהו הנקתה     01.46.02.0004
ללוכ ןכו תודיחיהו םיגתמה לכ רושיג תוברל      
רקס עוציב ,םיגתמלו הצקה תודיחיל םירשגמ      
ינפל םחתמה לכב הטילק תוקידבל רתא      
PAM TIH הטילק תוכיא חוד תקפהו הנקתה      
.ןולמה תושירדל םאתהב םחתמה לכב      
האלמ הלעפהו הקידב ,תורדגה , הנקתה      
חוקלה רתאב םישדוח 21 -ל תוריש ללוכ      
רושיג  ללוכו םיגתמה לכל הנכות ינוכדע ללוכ      

                  1.00 'פמוק םיזוכירו תורידב םיטרופה לכ  
)זוכיר ףדל הרבעהל( IFIW  תכרעמ 20.64.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תיביטקא תרושקת 64.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../104 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     104 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
ןוחטיב תוכרעמ 74 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ח ט י ב  ת ו כ ר ע מ  74.10 ק ר פ       
      
ת ו מ ל צ מ  ת כ ר ע מ  10.74.10 ק ר פ  ת ת       
    CCTV  
      
RVN תירלודומ ןוסכיאו לוהינ תדיחי     01.47.01.0001
,לוהינל  תידועיי הנכותו בשחמ תססובמ      
- ואדיו לש הצפהו רוזחא ,הטלקה ,הייפצ      
ןמז  רשפאת תכרעמה   . תילאוטריו הצירטמ      
חפנב קסיד לע םייעובש לש הפיצר הטלקה      
ללוכ diaR 5 -ב הבוגמ BT01 תוחפל לש      
ללוכ ,תומלצמ 46 דע רוביחל תונוישיר      
הטלקהה תכרעמל תיזכרמ לוהינ תכרעמ      
, PI תייגולונכט תססובמ הייפצהו ןוסכאה,      
תלוכי ,ואדיו רוקחתל תלוכי לולכת הנכותה      
עוריאל תומלצמ ןיב KCABYALP ןורכניס      
61I-IN46069-SD  :תרצתמ תכרעמה  ןותנ      

                  1.00 'פמוק HIKVISION  
      
בשחמ ללוכ . תוידועי תומלצמל היפצ תדמע     01.47.01.0002
    7I 01 הלעפה תכרעמ םעNIW 42" ךסמ  
    DEL ןורכיז  םיאתמ ךסמ  סיטרכ BG61  
יפל תכרעמה לש האלמ הלעפהל שרדנה לכו      

                  1.00 'פמוק .טרפמה תושירד  
      
M8   גוסמ עבצ EOP-PI תמלצמ     01.47.01.0003
    MOOD-INIM  םע RI הנבומ      aremaC  
    Network Varifocal Dome Dome  

                 16.00 noisivkiH :תרצותמ 'חי   
      
, תינוציח עבצ M8 EOP-PI תמלצמ     01.47.01.0004
    THGIL WOL  םע רוניצ גוסמ RI ל הנבומ  
PI-76 תינוציח הנקתהל f.v השדעו 'מ 03      
םדא תעונת יוהיזל תימינפ הקטילנא ללוכ      

                  6.00 NOISIVKIH :תרצותמ 'חי   
      
תכרעמה לכ לש הלעפהו טוויח הנקתה     01.47.01.0005
תכרעמ לא תומלצמה לכ רוביח ללוכ טלפמוק      
תכרדהו אלמ תונכת ,הטלקהו היפצ לוהינ      

                  1.00 'פמוק םישמתשמ  
)זוכיר ףדל הרבעהל( VTCC תומלצמ תכרעמ 10.74.10 כ"הס          

      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוחטיב תוכרעמ 74.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../105 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     105 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
עקר תקיסומ תכרעמ 84 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ע ק ר  ת ק י ס ו מ  ת כ ר ע מ  84.10 ק ר פ       
      
1.4 ק ר פ  ת ת  10.84.10 ק ר פ  ת ת       
      
תינכת שיגהלו אלמ ןונכת עצבל קפסה לע      
תוברל םילוקמרה לכל הסירפ תינכתו תיווק      
םילנפ תנקתה םואת ,םירוזיאל הקולח      
רוביח ,הזירכה תכרעמל רוביח ,םירוזיאב      
.תרושקת רדחב הנקתהו הקיסומ תורוקמל      
      
תא ליכמה  הרבגה דויצ לכ רובע דסמ לולכמ     01.48.01.0002
ןעטמ  , בשחמה ,הצירטמ ,םירבגמה :      
,רורויא יכרחח ילעב תיזח ילנפ , םירבצמו      
,ןוראה טוויח תולעת ,תוכימת ,תוליסמ      
היהי דסמ לכ  . רזע ירזיבאו דויצ םילגלג      
רובע  91" בחורבו  U44 הבוגב תוחפל      
ןוראה תלוכת .רוזא לכל שרדנה דויצה      
םוכיסל אל           1.00 'פמוק .תרושקת תונורא טרפמב טרופמכ  
      
חתמ תואיצי םע  םייצורע בר קפסה ירבגמ     01.48.01.0003
V022/V42 חתמ תנזהו טלוו 001 הדובע      
תרצותמ עקר תקיסומ ירוזא לכ תנזה רובע      
םוכיסל אל           1.00 'פמוק CROWN CDI 1000  
      
םירוזא 61 דע רובע תיעוצקמ וידוא  תצירטמ     01.48.01.0004
םע תואיצי  -ו ENIL/ciM תוסינכ תללוכה      
    PSD , וקא לוטיב CEA,  232 תסינכ-SR  
הבחרה תדיחי ללוכ ,NAL תסינכ ,הטילשל      
םירוזא לע הטילשל םילנפ 21 דע רוביחל      
תכרעמה .רטמ 003 לש קחרמל תרושקתב      
רקבל קשממתו ,91" זראמב הנקתהל קפוסת      
תכרעמל רוביח ללוכ ,קפוסיש הטילשה      
.הזירכ ןמזב קותינל תישארה הזירכה      
םוכיסל אל           1.00 'פמוק D5 XTM AHAMAY תאמגודכ  
      
היהי לנפה ,ט"הט הנקתהל ירוזא הטילש לנפ     01.48.01.0005
םינתינ םיציחל 8 דע םע HCUT גוסמ      
הטילש ןכו ,וידוא רוקמ תריחב :רובע תונכתל      
לולכי לנפה .רוזיאל עמשה יוביכ ,םוילוו לע      
תרצותמ הצירטמה לומ תרושקתב רוביח      
םדוק ףיעסב הצירטמה לש ןרצי ותוא      
םוכיסל אל           2.00 YAMAHA KEYPAD MA2030 'חי   
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../106 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     106 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
עקר תקיסומ תכרעמ 84 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לולכי לנפה ,ט"הט הנקתהל םירוביח לנפ     01.48.01.0006
רוביח ,ימוקמ וידוא רוביחל LP INIM רוביח      
תרושקתב רבוחי לנפה .ימוקמ ןופורקימ לש      
לש ןרצי ותוא תרצותמ הצירטמה לומ      
םוכיסל אל           1.00 הצירטמה 'חי   
      
תוסינכ 8 םע לוק לברע תדיחי     01.48.01.0007
םאתהב "91 דסמב תנקתומ ,ENIL/ןופורקימ      
21MPE TFARC :תאמגודכ טרפמל      
םוכיסל אל           1.00 SOUND 'חי   
      
הקיסומ/הזירכל יתוכיא עוקש הרקת ילוקמר     01.48.01.0008
: ללוכה LU ןקתב הקיסומל yaW2  גוסמ      
קפסהב V001/V07 וק יאנשו הדוהת תבית      
    W03 דעו 06 לש תונעיה םוחתב תוחפל  
    zhK02 , עבצב עובצ לירג ללוכ LAR  
T61 תאמגודכ לכירדאה טילחיש      
םוכיסל אל          60.00 JBL CONTROL 'חי   
      
חתמ הרקתב העוקש הנקתהל BUS לוקמר     01.48.01.0009
TC91 LORTNOC ןקתב  ,V001 הדובע      
םוכיסל אל           4.00 JBL 'חי   
      
תוברל תכרעמה לש האלמ הנקתהו טוויח     01.48.01.0010
:תוברל תשרדנה הליבכה לכ לש הקפסא      
לכל םילבכ ,הרקב ילבכ, ואדיו/וידוא ילבכ      
לכו םירבחמ ללוכ רדחב דויצהו םינקתהה      
תונכת ,האלמ הלעפה םשל שרדנ רשא      
תכרעמה לש האלמ היצרגטניאו םישיחרת      
שרדנכ תוירחא תונש 3 ללוכ אלמ ןפואב      
םוכיסל אל           1.00 'פמוק .טרפמב  

)זוכיר ףדל הרבעהל( 1.4 קרפ תת 10.84.10 כ"הס          
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( עקר תקיסומ תכרעמ 84.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../107 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     107 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
שא ירבעמ םוטיא 07 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  07.10 ק ר פ       
      
ש א  י ר ב ע מ  ם ו ט י א  10.07.10 ק ר פ  ת ת       
      
םירלוק תנקתה ,שא ימוטיא עוציבו ןונכת     01.70.01.0010
ןקתה יפל למשחה ילבכ יופיצ ,תרנצ ירבעמב      
לכה ,שא תורקת/תופצר/תוריק ךרד ,'וכו      
תואבכה תושרו ןקתה תושירדל םאתהב      
יבלש לכב ,הדובעה םחתמ לכב ,םינקתהו      
ידכ ךותו רחאל ,שרדיש םוקמ לכב ,הדובעה      
םירמוח תועצמאב ,תוכרעמה ינלבק תדובע      
לכ יפ לע ,םייתעשל שאב םידימע םיינקת      
תוברל ,תוחיטבה ץעוי רושיאבו םינקתה      
שא רבעמ תמיסחל םילבכ ירבעמ יריפ תמיטא      
ךשמב הדימעל  םיאתמ יבועב  SBK טיט י"ע      
לכו תורגסמ , םיחטשמ תנכה תוברל תועש 3      
תושירדל םיאתי רמוחה . רזעה דויצו תודובעה      
ילארשי ןקתו NID 2014 ןכו SB 674 םינקתה      
רטמ יצח ךרואב םילבכ יופיצ עצובי ןכ  ומכ      
יופיצ -  שא  בכעמ רמוחב ריפה ידיצ ינשמ      
תוברל .רמוחה לש ללוכה ריחמב לולכ םילבכה      

                  1.00 'פמוק .טלפמוק לכה .תכמסומ הדבעמ רושיא  
)זוכיר ףדל הרבעהל( שא ירבעמ םוטיא 10.07.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( שא ירבעמ םוטיא 07.10 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../108 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     108 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
הכירבל תוכרעמו תרנצ-היצלטסניא תודובע 57 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ר נ צ -ה י צ ל ט ס נ י א  ת ו ד ו ב ע  57.10 ק ר פ       
ה כ י ר ב ל  ת ו כ ר ע מ ו       
      
ת ו י ל ל כ  ת ו ר ע ה  10.57.10 ק ר פ  ת ת       
      
טרפמה י"פע ויהי הז קרפב תודובעה לכ      
ושוריפ ,יללכה טרפמהןיינב תודובעל יללכה      
ןיינב תודובעל יללכה טרפמה לש םיקרפה      
תדחוימה תידרשמ ןיבה הדעווה תאצוהב      
יופיחו ףוציר תודובעב םיקסועה םיקרפה לכב      
ותושרב יכ הזב ריהצמ ןלבקה. םיחטשמ      
תא ןיבהו םארק ,ל"נה םיטרפמה םיאצמנ      
שקיב רשא םירבסהה לכ תא לביק .םנכת      
תופיפכב ותדובע תא עצבל בייחתמו      
תופסונ תויחנהל ןהו םהב תושירדל      
הווהמ וז הרהצה.חקפמה ידי לע הנתניתש      
דרפנ יתלב קלח הניהו הז הזוח/זרכמל חפסנ      
הייחש תוכירבל תונקתל ףופכב לכה, ונממ      
םינפה דרשמ תאצוהב 1076  תונקת ץבוק      
.תואירבה דרשמב תופקתה תויחנהה י"פעו      
      
טרפמה י"פע ויהי הז קרפב תודובעה לכ      
ושוריפ ,יללכה טרפמהןיינב תודובעל יללכה      
ןיינב תודובעל יללכה טרפמה לש םיקרפה      
תדחוימה תידרשמ ןיבה הדעווה תאצוהב      
יופיחו ףוציר תודובעב םיקסועה םיקרפה לכב      
ותושרב יכ הזב ריהצמ ןלבקה. םיחטשמ      
תא ןיבהו םארק ,ל"נה םיטרפמה םיאצמנ      
שקיב רשא םירבסהה לכ תא לביק .םנכת      
תופיפכב ותדובע תא עצבל בייחתמו      
תופסונ תויחנהל ןהו םהב תושירדל      
הווהמ וז הרהצה.חקפמה ידי לע הנתניתש      
דרפנ יתלב קלח הניהו הז הזוח/זרכמל חפסנ      
הייחש תוכירבל תונקתל ףופכב לכה, ונממ      
םינפה דרשמ תאצוהב 1076  תונקת ץבוק      
.תואירבה דרשמב תופקתה תויחנהה י"פעו      
      
ץחל תוקידב םכותב םיללוכ םיפיעסה יריחמ      
תנקתה ,רוזיפה תרנצל םיקקפב םוטיא י"ע      
ןלבקה ,יתלחתה ץחל םושירו ץחל ןועש      
תחפת אלש הפוקתל ץחלה ןועש תא ריאשי      
ץחל ןנכתמהו חקפמה רושיאל םימי עובשמ      
.3" ילמינימ שרדנ      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../109 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     109 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
הכירבל תוכרעמו תרנצ-היצלטסניא תודובע 57 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םיחודיק ימוטיא םיחודיק םיללוכ םיפיעסה לכ      
'פמוק תוריק ירבעמב םי'צנלפ עוציבו ,הקיסב      
      
טקייורפב םיפיעס לטבל יאשר הדובעה ןימזמ      
ןנכתמ םע ץעייתהש רחאל ,ותעד לוקיש י"פע      
םיפיעסל תפסות לש הרקמ לכב .טקייורפה      
ףיעסה רחמותי תויומכה בתכב ועיפוה אלש      
."לקד" רפסב וכרעמ 08% י"פע      
      
תרנצה תחנה ךילהת לכ תא דעתי ןלבקה      
יוסיכ ךילהת תא דוחייבו ,תילטיגיד המלצמב      
ושגוי םימוליצה ,םי לוחב הדופירו תרנצה      
.חקפמה לא םייפוס תונובשח רושיאל      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תויללכ תורעה 10.57.10 כ"הס          
      
ת כ ר ע מ  20.57.10 ק ר פ  ת ת       
ה כ י ר ב -ר ו ז י פ /ן ו נ י ס       
      
יפיעס ללכל תסחייתמ וז הרעה      
םיללוכ םיפיעסה ללכב םיריחמה,טקייורפה      
,T תודיחי ו תויוז רוביחה ירזיבא לכ תא      
םיחודיק ימוטיא ,תושרדנ תומחלהו תוקבדה      
תוריק ירבעמב םי'צנלפ עוציב , סקלפקיסב      
תרנצ יבגל,תונכהב שרדנה לכו הקיצי ינפל      
ןלבק ,םי לוחב הסוכת ל"נה הריפחב תחנומה      
י"ע לוחב יוסיכ אדוול יארחא היצלסניאה      
ללוכ ,דבלב חקפמ תוחכונב םינוטבה ןלבק      
..יוסיכה דועיתו םוליצ      
      
םימל הקפסא תרנצ עוציבו הקפסא     01.75.02.0010
61 גרד הקבדהב C.V.P הכירבל-םיננוסמ      
מ"מ 061 רטוק  רודירמ תרצות רופא      
הריפחב תחנומ ,תונוכמ רדחל דעו הכירבהמ      
תומחלה,םיחפס תוברל תרנצ תינכת י"פע      

                100.00 .םישרדנה םירוביחה לכו רטמ   
      
דעו הכירבהמ מ"מ 011 רטוקב ךא ל"נכ      01.75.02.0020
תינכת י"פע הריפחב תחנומ ,תונוכמ רדחל      
םירוביחה לכו תומחלה,םיחפס תוברל תרנצ      

                 20.00 .םישרדנה רטמ   
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../110 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     110 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
הכירבל תוכרעמו תרנצ-היצלטסניא תודובע 57 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ישאר ןבלמ תיפקיה הקולחל רוזיפ רוניצ ל"נכ     01.75.02.0030

                100.00 הכירבל מ"מ 061 רטמ   
      
ישאר ןבלמ תיפקיה הקולחל רוזיפ רוניצ ל"נכ     01.75.02.0040

                180.00 הכירבל מ"מ 011 רטמ   
      
הקולח מ"מ 09  רטוק רוזיפ רוניצ ,ל"נכ     01.75.02.0050

                 10.00 הכירבל יתפצר רוזיפל תיבחור רטמ   
      

                 70.00 . מ"מ 36  רטוק רוזיפ רוניצ ,ל"נכ רטמ  01.75.02.0060
      

                 70.00 . מ"מ 36  םייתפצר םירזפמ+םיבכור עוציב 'חי  01.75.02.0070
      
תנכה םע הכירבל תשר ימ תקפסאל הדוקנ     01.75.02.0090
ףוצירל תחתמ קקפ ללוכ םימ יולימ טנמלאל      
תומלוסל ךומסב םקומי ל"נה ידיתע שומישל      
05-ב םימה ינפ לעמ האיצי םימהמ האיציה      

                  2.00 .מ"ס 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הכירב-רוזיפ/ןוניס תכרעמ 20.57.10 כ"הס          

      
ה כ י ר ב -ה ק י נ י  ת כ ר ע מ  30.57.10 ק ר פ  ת ת       
      
הקבדהב C.V.P הקיני רוניצ עוציבו הקפסא     01.75.03.0010
מ"מ 061 רטוק רודירמ תרצות רופא 61 גרד      
הקיניה תורובמ , הקיציב חנומ, תוכירבל ,      
לכ תא ללוכ ריחמה,  תונוכמה רדחל דעו      
תוקבדהו ,תומחלה ,םישרדנה םיחפסה      
תורובל רטוק ירבעמו תיווז ירוביח      
לכו תומחלה,םיחפס תוברל,הקיניה      

                100.00 .םישרדנה םירוביחה רטמ   
      
הקבדהב C.V.P הקיני רוניצ עוציבו הקפסא     01.75.03.0020
מ"מ 011 רטוק רודירמ תרצות רופא 61 גרד      
הקיניה תורובמ , הקיציב חנומ, תוכירבל ,      
לכ תא ללוכ ריחמה,  תונוכמה רדחל דעו      
תוקבדהו ,תומחלה ,םישרדנה םיחפסה      
תורובל רטוק ירבעמו תיווז ירוביח      
לכו תומחלה,םיחפס תוברל,הקיניה      

                 80.00 .םישרדנה םירוביחה רטמ   
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../111 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     111 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
הכירבל תוכרעמו תרנצ-היצלטסניא תודובע 57 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןוקיר יזרב םע רעיש ןנסמל טלפמוק רוביח     01.75.03.0030

                  2.00 . הכירבל בויבל רישי 'חי   
      
L-613 הטסורינמ 05/05 לדוגב הקיני תשר     01.75.03.0040
לכ םע תמלשומ תהקתומ םינתווז ללוכ      

                  6.00 . םישרדנה םירזיהאה 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הכירב-הקיני תכרעמ 30.57.10 כ"הס          

      
ה כ י ר ב -ה ש י ל ג  ת כ ר ע מ  40.57.10 ק ר פ  ת ת       
      
רטוק C.V.P השילג תרנצ תנקתהו הקפסא     01.75.04.0010
תכירבל , מ"מ 061  ןיזויפורטקלא רוביח      
םיגנלפ רוביח ללוכ תוטועפהו םירגובה      
הכירבה ףוגב CVP תרנצל חישק רוניצמ      
ןקתומ , ןלוגה רעש תרצות , תונוכמה רדחו      
, השילגה לכימ לא השילגה תלעת הצקב      
תונוש תודוקנ שולשב רוביח ללוכ ריחמה      
וק תחילשו , גלזמה תטישב השילגה תלעתל      
יוסיכ ,ילמנימ .5.1% עופישב ינויצטיורג      
תוחכונבו )םינוטבה ןלבק י"ע עצובי( םי לוחב      
המלצמב דועית ללוכ , היצלטסניאה ןלבק      
ןוולוגמ לזרבמ תוכמות תנקתה תילטיגיד      
תא ךומתל שרדנ םהב תומוקמב םיקבח ללוכ      
, תונוכמ רדחו הכירב תוריקל ןוגיע , תרנצה      
לכב הקיציב םימיאתמ םי'צנלפ תסנכה      

                120.00 . הטסורינמ םשנ+םישרדנה תומוקמה רטמ   
      

                 20.00 .מ"מ 002 רטוקב ךא ל"נכ רטמ  01.75.04.0020
)זוכיר ףדל הרבעהל( הכירב-השילג תכרעמ 40.57.10 כ"הס          

      
ה כ י ר ב -ה פ צ ה  ת ו ר ו נ י צ  50.57.10 ק ר פ  ת ת       
      
011 רטוקב הפצה תורוניצ תנקתהו הקפסא     01.75.05.0010
רבוחמה השילג לכימל  WOLF REVO  מ"מ      

                  4.00 .תונוכמ רדחב זוקינ תלעתל רטמ   
      
השילגה לכימל ףוקש םימ דידמ תנקתה     01.75.05.0020

                  4.00 .מ"מ 05 רטוק הריגאה לכימלו רטמ   
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../112 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     112 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
הכירבל תוכרעמו תרנצ-היצלטסניא תודובע 57 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תונוכמ רדח רובל ןוקיר יווק תנקתהו הקפסא     01.75.05.0030
לכימ+הריגא לכימ תיתחתמ מ"מ 011 רטוק      

                 10.00 ןוקירל םיזרב ללוכ השילג רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( הכירב-הפצה תורוניצ 50.57.10 כ"הס          

      
ר ד ח  ד ו י צ  ת ק פ ס א  60.57.10 ק ר פ  ת ת       
י ל ל כ  ת ו נ ו כ מ       
      
הכירבל יתגרד בר לוח ןנסמ תנקתהו הקפסא     01.75.06.0010
ץחלב, מ"מ 0002 רטוק LARTSA תרצות,      
י"פע םיפוגמ 5  הייזרב ללוכ. mta4 הדובע      
םירוביחה לכו, ץחל ינועש , תינכת      

                  4.00 .םישרדנה םירזיבאהו 'חי   
      
הכירבל יתגרד בר לוח ןנסמ תנקתהו הקפסא     01.75.06.0020
ץחלב, מ"מ 0081 רטוק LARTSA תרצות,      
י"פע םיפוגמ 5  הייזרב ללוכ mta4 הדובע      
םירוביחה לכו, ץחל ינועש , תינכת      

                  2.00 .םישרדנה םירזיבאהו 'חי   
      
06  הכירבל ןוניס תבאשמ תנקתהו הקפסא     01.75.06.0040
תרצות , רטמ 02 םימ דמועו העש/ב"וק      
    ADEPALC לכו 'פמוק רזוח לע ללוכ  
למשח רוביח תוברל םישרדנה םירזיבאה      
םיינדי םיענטמ תנקתה , תונוכמ רדח חולל      

                  4.00 .'פמוק ,םייטמוטואו 'חי   
      
04  הכירבל ןוניס תבאשמ תנקתהו הקפסא     01.75.06.0060
תרצותת , רטמ 02 םימ דמועו,  העש/ב"וק      
    ADEPALC לכו 'פמוק רזוח לע ללוכ  
למשח רוביח תוברל םישרדנה םירזיבאה      
םיינדי םיענטמ תנקתה , תונוכמ רדח חולל      

                  3.00 .'פמוק ,םייטמוטואו 'חי   
      
תילרגטניא רורחס תבאשמ תנקתהו הקפסא     01.75.06.0080
,  02העש ב"וק 02  רעיש ןנסמב תבלושמ      
תרצות תוטועפ תכירבל השילג רובע  ,רטמ      

                  2.00 CLAPEDA. 'חי   
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../113 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     113 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
הכירבל תוכרעמו תרנצ-היצלטסניא תודובע 57 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
דע 1"-מ םירטקב המלשה  תויזרב תנקתה     01.75.06.0090
יטנא , קותינ יפוגמ ללוכ, םיננסמ ללוכ אל 8"      
הקיפס דמ ,המירז קספמ ,םינגוע ,םינופיס      
יזרב ,תוריכע דמ ,המיעט זרב ,םימ דמו      
,ןוקיר יזרב,םיילמשח םיזרב ,םיננסמ ,תוסיוו      

                  1.00 'פמוק . תומיכס יפל 'פמוק,םירזוחלא ,ריוא יררחשמ  
      
יושע הכירבל תורעש ןנסמ תנקתהו הקפסא     01.75.06.0100
תוילרגטניא החיתפ תועבט ללוכ הטסורינ      
תרצות 02" דע 81" רטוק ,הגרבהב      

                  2.00 ASTRAL. 'חי   
      
וא I-EULB ןונימ רקב תנקתהו הקפסא     01.75.06.0110
    5-XAM תוריכע דמ ,ילטיגיד גצ :ללוכ רקבה  
,ףיצר תוריכע דמ ללוכ, LC ,HP סקודרו      
רוביחל האיצי  FFO ,NO הלעפה יקספמ      
יושע חול ג"ע ןקתומ )לויכ ללוכ, (בשחמ      
    ,)C.V.P תודורטקלא תיבב המירז קספמ,  
ילמשח טוויח ,רוזיפה רוניצ לע המירז קספמ      
02 רולכ תבאשמ ,ןוניס תובאשמל      
5 חלמ תצמוחתב אשמ ,העש/רטיל      
םילכימיכ תרנצ תנקתה , העש/רטיל      
תרוסמת תנכות .הקרזה+הקיני ימותסשו      
רישכמל םינותנ רודיש ללוכ 'פמוק בשחמל      

                  2.00 'פמוק .תואירבה דרשמ תויחנהל םאתהב לכה ,דיינ  
      
םירגוב תכירב ןוקיר וק לע יוביכ זרב תנקתה     01.75.06.0120

                  1.00 .יוביכ תונקת יפע תוחפל 3" רטוקב 'חי   
      
ךרעמ לכל תמלשומ תילמשח היצלטסניא     01.75.06.0130
וא תותשר לע םינקתומ תובאשמהו ןוניסה      
ללוכ למשחה יקוח יפל C.V.P תולעת ךותב      

                  1.00 'פמוק . תוכירבה יתש רובע תומיאתמ תוקראה  
      
תכרעמל הנש ךשמל תוירחא תוסיו תורש     01.75.06.0140
יל הקזחאו הלעפהו תוארוה קית תנכה      
תואירבה דרשמ לש תונקתה י"ע שרדנה      

                  1.00 'פמוק .תוכירבה יתשל  
      
      
      
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../114 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     114 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
הכירבל תוכרעמו תרנצ-היצלטסניא תודובע 57 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
רפת אלל 01  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     01.75.06.0150
תבאשממ סוחד ריואל מ"מ  36 רטוקב      
וא םייומס םייולת םייולג םינקתומ ,הניברוט      
םיחפס תוברל תוגרבהב םירבוחמ ,יולימב      

                 30.00 . הריפחו תוביצח ןוטב תפיטעו רטמ   
      
רדחל GNIWARD WOHS תינכות תשגה     01.75.06.0160
לכו דחב דויצה לכ תא הארמה ,תונוכמ      

                  1.00 'פמוק .תרנצהו םירזיבאה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( יללכ תונוכמ רדח דויצ תקפסא 60.57.10 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת י י צ ל ט ס נ י א  70.57.10 ק ר פ  ת ת       
ת י ל ל כ       
      
ללוכ תונוכמ רדח ישאר חול עוציבו הקפסא     01.75.07.0010
תורונמ , םיטוויח,םיינדיו םייטמטוא םיקספמ      
לכ רוביחל שרדנה לכו תוענתה ,םיררוב ,      
תובאשמה לכ תנזהל יארחא ,ןוניסה דויצ      
, תוארתהה לכל רבוחמ תונוכמה רדחב      
ילכימ + הכרבל ןוניס תובאשמ 11 רוביחו      
לש תילמשחה היצלטסניאה לכ + הרלכה      
תינקת הלעפהו הנקתהל דע הכירבה תכרעמ      
ומעטמ קיסעהל יארחא היצלטסניאה ןלבק ,      
םואיתב חולה תיינב ךרוצל ךמסומ יאלמשח      
ךרוצל םינוטבה ןלבק לש למשחה סדנהמ םע      
תותלד ללוכ ,למשח תרבח לש יפוס רושיא      
+ )הצמוחו רולכ( תונוכמ רדח יאנתב תודימע      
סדנהמ רושיא + ינכטה טרפמל םאתהב      

                  1.00 'פמוק . למשחה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( תיללכ למשח תייצלטסניא 70.57.10 כ"הס          

      
ם י מ  ת ק פ ס א  ו ק  80.57.10 ק ר פ  ת ת       
ת ו כ י ר ב ל       
      
'פמוק השילג לכימל םימ תקפסא וק עוציב     01.75.08.0010
סקפ תורוניצמ םימ תכרעמל תורבחתה ללוכ      
טרפ יפל ,יטמוטוא יולימ זרבל רוביח ללוכ      

                 50.00 .הכירב לכל עוציב רטמ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( תוכירבל םימ תקפסא וק 80.57.10 כ"הס          

      
)זוכיר ףדל הרבעהל( הכירבל תוכרעמו תרנצ-היצלטסניא תודובע 57.10 כ"הס          

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../115 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     115 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ
תורצעמ+םילכימיכ ילכימ 67 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר צ ע מ +ם י ל כ י מ י כ  י ל כ י מ  67.10 ק ר פ       
      
ה צ מ ו ח ו  ר ו ל כ  י ל כ י מ  10.67.10 ק ר פ  ת ת       
      
חפנב יבלח , ימיכ יטסלפ   לכימ תקפסא     01.76.01.0010

                  2.00 ילזונ רולכ רובע ,דידמ ללוכ רטיל 0001 'חי   
      
חפנב רטיל 0002  רולכ לכימל  הרצעמ     01.76.01.0020

                  2.00 .תונקת י"פע 511% 'חי   
      
0001 חפנב יבלח ימיכ יטסלפ  לכימ תקפסא     01.76.01.0030

                  2.00 חלמ תצמוח רובע ,רטיל 'חי   
      
רטיל 0001  חלמ תצמוח לכימל  הרצעמ     01.76.01.0040

                  2.00 .תונקת י"פע 511% חפנב 'חי   
      
דימעו ןירושמ ףוקש יטסלפ רוניצ תקפסא     01.76.01.0090
מ"מ 02 רטוקב הצמוחלו טירולכופיהל      
םייזכרמ הצמוחו רולכ ילכימ ןיב רבחמה      
הנקתהל דע נקתהה ,םיינשמ םילכימל      

                 50.00 .םיטנוולרה םינקתה לכ יפלו תמלשומ רטמ   
      
מ"מ 02 רטוק "לאפר" ירודכ  קותינ זרב     01.76.01.0100

                 10.00 י"ת דדובמ 'חי   
      

                 10.00 י"ת דדובמ מ"מ 02 רטוק "לאפר" רזוחלא 'חי  01.76.01.0110
)זוכיר ףדל הרבעהל( הצמוחו רולכ ילכימ 10.67.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורצעמ+םילכימיכ ילכימ 67.10 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 כ"הס        

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../116 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     116 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-םימ רגאמ 20 הנבמ
ןוטב תודובע 20 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.20 ק ר פ       
      
ם י מ  ר ג א מ  10.20.20 ק ר פ  ת ת       
      
תודימב הרקתו תונפד,הפצר-ןוטבמ םימ רגאמ     02.02.01.0010

                 25.00 .תונוש ק"מ   
      
םיכיתר םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.02.01.0020
םאתהב -ןוטבה ןויזל תוכתורמ הדלפ תותשרו      
לזרב 3 קלח 6644 י"ת ילארשי ןקת ןוכדעל      

                  3.00 "C גוסמ 005 ןוט   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םימ רגאמ 10.20.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב תודובע 20.20 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../117 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     117 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-םימ רגאמ 20 הנבמ
םוטיא 50 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  50.20 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  10.50.20 ק ר פ  ת ת       
      
ץעוי יטרפמו יטרפ יפל םיימ רגאמ םינפ םוטיא     02.05.01.0010

                 75.00 .םוטיא ר"מ   
)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא 10.50.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא 50.20 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../118 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     118 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-םימ רגאמ 20 הנבמ
למשח ינקתמ 80 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  י נ ק ת מ  80.20 ק ר פ       
      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  20.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
ר"ממ 05X4 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     02.08.02.0010
וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

                 75.00 עקרקב םינומט וא תומלוס לע רטמ   
      
גוסמ שא ןיסח ךא ל"נכ לבכ     02.08.02.0020

                 75.00 NHXHXS180/E90 . רטמ   
      

                 10.00 .ר"ממ 59X4 ךתחב ,ךא ל"נכ לבכ רטמ  02.08.02.0030
)זוכיר ףדל הרבעהל( םיכילומו םילבכ 20.80.20 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
,רפמא 004X3 הדובע םרזל ת"מאמ     02.08.05.0010
,תוינורטקלא תונגה ,א"ק 04 קותינ רשוכ      

                  2.00 .טרופמכ תרצות 'חי   
      

                  1.00 .רפמא 521x3 ךא ל"נכ ת"מאמ 'חי  02.08.05.0020
      

                  1.00 .דבלב תיטנגמ הנגה םע ךא ל"נכ ת"מאמ 'חי  02.08.05.0030
)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 50.80.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( למשח ינקתמ 80.20 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
 

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../119 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     119 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-םימ רגאמ 20 הנבמ
םירלקנירפס תובאשמ רדח 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ר ל ק נ י ר פ ס  ת ו ב א ש מ  ר ד ח  43.20 ק ר פ       
      
ר ד ח  ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  10.43.20 ק ר פ  ת ת       
. ת ו נ ו כ מ       
      
תילמשח יוביכ תבאשמ הנקתהו הקפסא     02.34.01.0010
MPG 005 לש הקיפסל MF/LU תרשואמ      
תרצות ISP 021 , PH021 לש ץחלו      
רשואמ ילרגטניא למשח חול + גנורטסמרא      
תרנצל רוביח ללוכ הרקב דוקיפ ל"נכ      
יוליג תייזכרמל טווח+הפנה+םירזיבא+      
לכה ץחל ינועש + תילמשח היצלטסניא+שא      

                  1.00 'פמוק . למשח חול + הלעפהה דע טלפמוק  
      
MPG 03 לש הקיפסל יקו'ג תבאשמ ל"נכ     02.34.01.0020
סופדנרג תרצות ISP 051 לש םימ דמוע      
ץחל ינועש + שא יוליגו למשחל טווח ללוכ      

                  1.00 'פמוק . למשח חול + הלעפה דע טלפמוק לכה  
      
4" רטוק  דמרב רעש ףוגמ תנקתהו הקפסא     02.34.01.0030

                  6.00 . םינגוא ללוכ שניא 'חי   
      

                  1.00 . שניא 6 רטוק ךא ל"נכ 'חי  02.34.01.0040
      

                  2.00 . שניא 2 רטוק ךא ל"נכ 'חי  02.34.01.0050
      
+ םירוביח ללוכ ינקת 1" הקידב / ןוקיר זרב     02.34.01.0060

                  1.00 . םלשומ ןקתומ , םיחפס 'חי   
      

                  1.00 . שניא 2 רטוק רזוחלא 'חי  02.34.01.0070
      

                  4.00 . שניא 2/1" רטוק רזוחלא 'חי  02.34.01.0080
      

                  1.00 . שניא 6 רטוק ךא ל"נכ 'חי  02.34.01.0090
      
שניא 6 דמרב MF/LU ץחל רמוש / ץחל קרופ     02.34.01.0100

                  1.00 . ל"נכ 'חי   
      

                  1.00 . שניא 4 רטוק רשואמ ירוטנו םימ דמ 'חי  02.34.01.0110
      

                  1.00 . תררוחמ סקטרוו תטלפ 'חי  02.34.01.0120
      
ללוכ שניא 4 רטוק דמרב טוונ ללוכ יולימ זרב     02.34.01.0130

                  1.00 . תינכות יפל םיפוצמו םימ דמ 'חי   
10.43.20 קרפ תתב הרבעהל        

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../120 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     120 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-םימ רגאמ 20 הנבמ
םירלקנירפס תובאשמ רדח 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                  1.00 .6" רטוק רשואמ ינקת  SO&Y רעש ףוגמ 'חי  02.34.01.0140
      

                  1.00 . טווחמ המירז קיספמ 'חי  02.34.01.0150
      
טווחו טקייורפה לכל תילמשח היצלטסניא     02.34.01.0160

                  1.00 'פמוק . שא יוליג תיזכרמל  
      
רדחל תכמסומ הדבעמ הדבעמ רושיא     02.34.01.0170
תאצמה םירלקנירפסה תכרעמו תובאשמ      
תוינכות םירלקנירפסה תכרעמל יקנ רושיא      
ןלבקה י"ע לכה ילוארדיה בושיח,םידיימ זא      

                  1.00 'פמוק . עצבמה  
      

                  1.00 . שניא 4 רטוק ןגואמ דמרב ןנסמ 'חי  02.34.01.0180
      

                  1.00 . ןנכותמ תכרעמ שארל םימ וק רוביח 'חי  02.34.01.0190
      

                  1.00 . תינכות יפל הבוג דמ 'חי  02.34.01.0200
      
+ םירלקנירפס תבאשמל למשח / דוקיפ חול     02.34.01.0210
טרופמכ רגאמ תרקבל + יקו'גה תבאשמ      

                  1.00 .ינכטה טרפמב 'חי   
      
ישאר רוניצ לע המירז שגר הנקתהו הקפסא     02.34.01.0220
ללוכ RETTOP   תרצות F-RSV םגד 4"      

                  1.00 .טווח 'חי   
      
ףוטע 04-לוידקס רוניצ תנקתהו הקפסה     02.34.01.0230
הרקת ללחב היילתב ןקתומ , 2" רטוקב      
רוניצ  תינוציח PCA-3 תבכש , תיטסוקא      

                 15.00 . םיחפס + םירזיבאה לכ ללוכ ףוטע רטמ   
      
תכירבב םירבעמו םילוורש לולכמ תנכה     02.34.01.0240
םייושע םירבעמו תורידחה לכ , םימה      
םאתהב( ללוכ לולכמה , 04-לוידקס הטסורינ      
האיצי : ) המכסהו םיינורקעה םיטרפל      
תסינכ זוקינ , שא יוביכל האיצי , הקפסאל      
דע עיגמה חישק ןאריתילופ רוניצ םע םימ      
, השילג , הקיניה תודוקנ לש ידגנה הצקל      
, דוקיפל םילוורש הבאשמ תקידב רורווא      

                  1.00 'פמוק . תמלשומ הלועפל שרדנה לכ םיפוצמ  
      

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

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../121 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     121 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-םימ רגאמ 20 הנבמ
םירלקנירפס תובאשמ רדח 43 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ףוטע 04-לוידקס רוניצ תנקתהו הקפסה     02.34.01.0250
הרקת ללחב היילתב ןקתומ , 4" רטוקב      
רוניצ  תינוציח PCA-3 תבכש , תיטסוקא      

                 30.00 . םיחפס + םירזיבאה לכ ללוכ ףוטע רטמ   
      
ףוטע 04-לוידקס רוניצ תנקתהו הקפסה     02.34.01.0260
הרקת ללחב היילתב ןקתומ , 6" רטוקב      
רוניצ  תינוציח PCA-3 תבכש , תיטסוקא      

                 10.00 . םיחפס + םירזיבאה לכ ללוכ ףוטע רטמ   
      
םלוסה 'מ 3 קמועב םימ תכירבל הדירי םלוס     02.34.01.0270
הטסורינ יגרב םע קזוחמ 403 הטסורינ יושע      
הנגה בולכ ) םימ סלפמ לעמ( לכימ ןפודל      

                  1.00 . ןויליע קלחב 'חי   
)זוכיר ףדל הרבעהל( . תונוכמ רדח םירזיבאו דויצ 10.43.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םירלקנירפס תובאשמ רדח 43.20 כ"הס          
0978852-250 :דיינ 8104936-30 :סקפלט   ןיינב תסדנהו ןונכת  דוד לאיתוקי

 
קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../122 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     122 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

ילשואפ-םימ רגאמ 20 הנבמ
רוטרנג לזיד 83 קרפ

ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד  83.20 ק ר פ       
      
ר ו ט ר נ ג  ל ז י ד  ת כ ר ע מ  10.83.20 ק ר פ  ת ת       
      
הענתהל א"וק 072 דע קפסהב רוטרנג לזיד     02.38.01.0010
טרפמב 3-1 םיפיעסב טרופמכ תיטמוטוא      
ללוכ ילארגטניא ימוי קלד לכימ ללוכ ,ינכטה      
יעגפ ינפב הנגהו הקתשהל תיטסוקא הפוח      
)טזוזגא( הטילפ תכרעמ ללוכ ,ריוואה גזמ      
שימג רוביח תרנצ תללוכה תרבוחמו תמלשומ      
ןיבו לזידה עונמ לש הטילפה תפעס ןיב      
דע שער תתחפהל לוק קיתשמ ,לוקה קיתשמ      
    BD76 יוסיכו םיעלס רמצב תרנצה דודיב ללוכ  
םישורדה רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו חפ      
גג לע הנקתהל .טלפמוק תכרעמה תבכרהל      

                  1.00 'פמוק גגה לע הדיחיה תפנהל ףונמ ללוכ הנבמה  
)זוכיר ףדל הרבעהל( רוטרנג לזיד תכרעמ 10.83.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

)זוכיר ףדל הרבעהל( רוטרנג לזיד 83.20 כ"הס          
)זוכיר ףדל הרבעהל( ילשואפ-םימ רגאמ 20 כ"הס        

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../123 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 )ז ו כ י ר ( ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     123 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

  
כ"הס  

ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 הנבמ   
  
רפע תודובע 10 קרפ    
  
רפע תודובע 10.10 קרפ תת     
  
רפע תודובע 10 כ"הס    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת     
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
םורט ןוטב תודובע 30 קרפ    
  
םורט ןוטב תודובע 10.30 קרפ תת     
  
םורט ןוטב תודובע 30 כ"הס    
  
היינב תודובע 40 קרפ    
  
היינב תודובע 10.40 קרפ תת     
  
היינב תודובע 40 כ"הס    
  
םוטיא 50 קרפ    
  
0.5 קרפ תת 00.50 קרפ תת     
  
םייעקרק תת הנבמ יקלח 10.50 קרפ תת     
  
ןוטב םירדוח תורוניצ 20.50 קרפ תת     
  
םיבוטר םירדח 30.50 קרפ תת     
  
חותיפ יחטש 40.50 קרפ תת     
  
תוגג 50.50 קרפ תת     
  
ץוח תוריק 60.50 קרפ תת     
  
הייחש תכירב 70.50 קרפ תת     
  
םוטיא 50 כ"הס    

 
 

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../124 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 )ז ו כ י ר ( ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     124 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

  
כ"הס  

ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
תורעה 00.60 קרפ תת     
  
תורגנ תמישר 10.60 קרפ תת     
  
תורגסמ תמישר 20.60 קרפ תת     
  
םישעותמ םיטנמלא תמישר 30.60 קרפ תת     
  
CVP תודובע תמישר 40.60 קרפ תת     
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 כ"הס    
  
חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
םימח / םירק םימ תקפסא 10.70 קרפ תת     
  
ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 20.70 קרפ תת     
  
תויאורבת תועובק 30.70 קרפ תת     
  
םשג ימ זוקינ 40.70 קרפ תת     
  
חותיפ לועיתו בויב 50.70 קרפ תת     
  
חטש חותיפו האורבת ינקתמ 70 כ"הס    
  
למשח ינקתמ 80 קרפ    
  
םיליבומ 10.80 קרפ תת     
  
םיכילומו םילבכ 20.80 קרפ תת     
  
תונגהו תוקראה 30.80 קרפ תת     
  
למשח תוחול 50.80 קרפ תת     
  
םירזיבא 60.80 קרפ תת     
  
הרואת יפוג 70.80 קרפ תת     
  
תונוש 80.80 קרפ תת     

 
 
 
 

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../125 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 )ז ו כ י ר ( ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     125 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

  
כ"הס  

םידחוימ םיפיעסו תודוקנ 90.80 קרפ תת     
  
למשח ינקתמ 80 כ"הס    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
חיט תודובע 10.90 קרפ תת     
  
חיט תודובע 90 כ"הס    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
תורעה 00.01 קרפ תת     
  
יופיחו ףוציר תודובע 10.01 קרפ תת     
  
הכירב יופיחו ףוציר 20.01 קרפ תת     
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
העיבצ תודובע 10.11 קרפ תת     
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
תורעה 00.21 קרפ תת     
  
םוינימולא תמישר 10.21 קרפ תת     
  
םוינימולא תודובע 21 כ"הס    
  
ןבא תודובע 41 קרפ    
  
ןבא תודובע 10.41 קרפ תת     
  
ןבא תודובע 41 כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../126 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 )ז ו כ י ר ( ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     126 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

  
כ"הס  

רורוואו ריוא גוזימ תכרעמ 51 קרפ    
  
0.51 קרפ תת 00.51 קרפ תת     
  
רורוויאו ריוא גוזימ 10.51 קרפ תת     
  
םירזיבאו תולעת 20.51 קרפ תת     
  
םירזיבאו תרנצ 30.51 קרפ תת     
  
ימרת דודיב 40.51 קרפ תת     
  
למשח תוחול 50.51 קרפ תת     
  
הרקב 60.51 קרפ תת     
  
תונוש 70.51 קרפ תת     
  
רורוואו ריוא גוזימ תכרעמ 51 כ"הס    
  
םימח םימ רוציי תכרעמ 61 קרפ    
  
. םימח םימ רוציי תכרעמ 10.61 קרפ תת     
  
םימח םימ רוציי תכרעמ 61 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    
  
תורעה 00.22 קרפ תת     
  
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22 קרפ תת     
  
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס    
  
ןוטב תואסנולכ 32 קרפ    
  
ןוטב תואסנולכ 10.32 קרפ תת     
  
ןוטב תואסנולכ 32 כ"הס    

 
 

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../127 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 )ז ו כ י ר ( ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     127 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

  
כ"הס  

םירלקנירפס 43 קרפ    
  
םירזיבאו דויצ 10.43 קרפ תת     
  
םירלקנירפס 43 כ"הס    
  
ךומנ חתמ ינקתמ 53 קרפ    
  
שא יוביכו יוליג תוכרעמ 10.53 קרפ תת     
  
הזירכ תכרעמ 20.53 קרפ תת     
  
ךומנ חתמ ינקתמ 53 כ"הס    
  
SPU-ו רוטרנג לזיד  83 קרפ    
  
רוטרנג לזיד תכרעמ 10.83 קרפ תת     
  
SPU 20.83 קרפ תת     
  
SPU-ו רוטרנג לזיד  83 כ"הס    
  
תיביסאפ תרושקת 54 קרפ    
  
תרושקת תליבכ 10.54 קרפ תת     
  
תיביסאפ תרושקת 54 כ"הס    
  
תיביטקא תרושקת 64 קרפ    
  
תרושקת יגתמ 10.64 קרפ תת     
  
IFIW  תכרעמ 20.64 קרפ תת     
  
תיביטקא תרושקת 64 כ"הס    
  
ןוחטיב תוכרעמ 74 קרפ    
  
VTCC תומלצמ תכרעמ 10.74 קרפ תת     
  
ןוחטיב תוכרעמ 74 כ"הס    

 
 
 
 
 
 

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../128 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 )ז ו כ י ר ( ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     128 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

  
כ"הס  

עקר תקיסומ תכרעמ 84 קרפ    
  
1.4 קרפ תת 10.84 קרפ תת     
  
עקר תקיסומ תכרעמ 84 כ"הס    
  
שא ירבעמ םוטיא 07 קרפ    
  
שא ירבעמ םוטיא 10.07 קרפ תת     
  
שא ירבעמ םוטיא 07 כ"הס    
  
הכירבל תוכרעמו תרנצ-היצלטסניא תודובע 57 קרפ    
  
תויללכ תורעה 10.57 קרפ תת     
  
הכירב-רוזיפ/ןוניס תכרעמ 20.57 קרפ תת     
  
הכירב-הקיני תכרעמ 30.57 קרפ תת     
  
הכירב-השילג תכרעמ 40.57 קרפ תת     
  
הכירב-הפצה תורוניצ 50.57 קרפ תת     
  
יללכ תונוכמ רדח דויצ תקפסא 60.57 קרפ תת     
  
תיללכ למשח תייצלטסניא 70.57 קרפ תת     
  
תוכירבל םימ תקפסא וק 80.57 קרפ תת     
  
הכירבל תוכרעמו תרנצ-היצלטסניא תודובע 57 כ"הס    
  
תורצעמ+םילכימיכ ילכימ 67 קרפ    
  
הצמוחו רולכ ילכימ 10.67 קרפ תת     
  
תורצעמ+םילכימיכ ילכימ 67 כ"הס    
ילשואפ-שמש תיב ירטנאק הנבמ 10 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../129 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 )ז ו כ י ר ( ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     129 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

  
כ"הס  

ילשואפ-םימ רגאמ 20 הנבמ   
  
ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
םימ רגאמ 10.20 קרפ תת     
  
ןוטב תודובע 20 כ"הס    
  
םוטיא 50 קרפ    
  
םוטיא 10.50 קרפ תת     
  
םוטיא 50 כ"הס    
  
למשח ינקתמ 80 קרפ    
  
םיכילומו םילבכ 20.80 קרפ תת     
  
למשח תוחול 50.80 קרפ תת     
  
למשח ינקתמ 80 כ"הס    
  
םירלקנירפס תובאשמ רדח 43 קרפ    
  
. תונוכמ רדח םירזיבאו דויצ 10.43 קרפ תת     
  
םירלקנירפס תובאשמ רדח 43 כ"הס    
  
רוטרנג לזיד 83 קרפ    
  
רוטרנג לזיד תכרעמ 10.83 קרפ תת     
  
רוטרנג לזיד 83 כ"הס    
ילשואפ-םימ רגאמ 20 כ"הס   

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

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי   .../130 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



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

03-6394018
 
 

27/03/2022 )ז ו כ י ר ( ת ו י ו מ כ  ב ת כ 
דף מס':     130 י ל ש ו א פ  ה נ ב מ -ש מ ש  ת י ב  י ר ט נ א ק 

  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

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

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: Y1486-1מבנה פאושלי 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה


